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Falub harmadszor?    Lapzártánkig még nem dőlt el, hogy ki lesz azASA együttesének új vezetőedzője a hétvégi,Concordia Chiajna elleni 2-1-es győztes találkozóután távozó Ilie Stan helyett, de központi sport-lapok információja szerint erre a tisztségre alegesélyesebb a 46 éves dési születésű AdrianFalub, aki már két időszakban is edzte a csapatot. 
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Maros megyei hetilap
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Anya-gyerek kommuniká-
cióból született mesekönyv  

Bota Melindától eddig sem állt távol az írás,hiszen a Kobak és az Irka olvasói magazinjátszerkeszti két éve, ám márciusban napvilágotlátott az első gyerekkönyve, amelynek egymagyarázó és tanulságokat átadó manó ihlettea címét. Már második babáját várja, de készüla könyv folytatása, illetve más írói műfajokbanis szeretné kipróbálni magát. Interjú.

5. old. // KULTÚRA

A székely ősvár     Bágy Székelyudvarhelytől mintegy húsz kilo-méterre délkeletre a Bágyi-hegy déli lejtőjéna Dályai-patak – vagy Dá-pataka – mellett fek-szik. Közigazgatásilag Homoródszentmártonhoztartozik. A falu melletti nyolcszázötvenhatméter magas Várhegyen 1662-ben épült fel avár a környék hat falujának összefogásával. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Balkáni kecseszkecsken     A korrupcióellenes harc és az igazságszolgál-tatás áll már jó ideje a román politikai ésközélet érdeklődésének középpontjában. Folyikaz ellenérdekeltek közötti iszapbirkózás, egy-másnak sárba taposása, könyörtelen „kicsi-nálása”, s mindez természetesen az ádáz poli-tikai küzdelem álcája mögé rejtve.

Apácák élete a Marosvásárhely
melletti kármelita kolostorban

Új sorozat, XI. évfolyam // 12. szám  // 2017. március 23–29. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A Marosszentgyörgy határában épült 
kármelita kolostor messzire ellátszik, 
de a falai közt zajló mindennapi életről, 
lakóiról keveset tudunk. Erről mesél Anna 
és Johanna nővér, de arról is, hogy miként 
választották ezt az életutat, hiszen Anna nővér-
nek udvarlója akadt, Johanna nővér pedig 
versenyszerűen asztaliteniszezett. Mint mond-
ják: egyáltalán nem hiányolják a világi életet.  

A Marosszentgyörgy határában épült 
kármelita kolostor messzire ellátszik, 
de a falai közt zajló mindennapi életről, 
lakóiról keveset tudunk. Erről mesél Anna 
és Johanna nővér, de arról is, hogy miként 
választották ezt az életutat, hiszen Anna nővér-
nek udvarlója akadt, Johanna nővér pedig 
versenyszerűen asztaliteniszezett. Mint mond-
ják: egyáltalán nem hiányolják a világi életet.  

Újabb tehetséges Gáll-
palánták: Molnár Anna 
és Szabados Edina   Jobb időket is megélt már a marosvásárhelyitéli sportélet, viszont jelenleg is vannak tehet-ségek. A Maros SK két jelenlegi legjobbja, MolnárAnna és Szabados Edina is közéjük tartozik.
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KOS: Tettre készen és tökéletes elszántsággalviszi végig a hetet, mint aki valami nagy dolgotszeretne elérni. Talán a héten meg is valósítja,legalábbis egy-két célja minden bizonnyal telje-sülni fog és már gondolkodni is kezd a követke-zőkön.
BIKA:  A hete meglehetősen tele van veszeke-désekkel és konfliktusokkal. Ráadásul teljesenértelmetlen dolgok okozzák ezeket a nézetelté-réseket, amiknek más hasznuk nincs, minthogyleszívják az energiáit.
IKREK: Érdemes lesz a héten felkötnie a nad-rágját, mert a csillagállások olyan hirtelen jövőváltozásokat, eseményeket hozhatnak, ame-lyekre nem csak felkészülni nem lehet, de hirte-len még csak reagálni sem tudnak.
RÁK: Ha a héten úgy tapasztalja, hogy minde-nütt csak falakba, vagy ami még rosszabb, vi-tákba és konfliktusokba ütközik, érdemes lehetelgondolkodnia, hogy valamit rosszul csinál, ésesetleg ön idézte elő ezeket a problémákat.
OROSZLÁN: A csillagok szándékosan akadá-lyoztatják a céljai elérésben. Emiatt érzi azt, hogysemmi sem jön össze és nem találja a helyét. Dene vegye rossz néven, nem kitolni akarnak önnel,hanem egyszerűen így kívánják lelassítani, hogyelgondolkozzon.
SZŰZ: Rengeteg új elképzelése támad a héten,és ami még jobb, hogy a környezetében partne-rekre talál, akik támogatják vagy szeretnénekbecsatlakozni. Éppen ezért legyen nyitott min-den ajánlatra, hiszen még az is lehet, hogy valakirévén még hasznos kapcsolatokra is szert tehet.
MÉRLEG: Minden fontos megbeszélést, illetvedöntést halasszon el jövő hétre, akkor lesz majdkedvező a csillagállás az ilyen jellegű témákhoz.Illetve ha bárkivel afférja lenne, azt se egybőlpróbálja meg orvosolni, hanem jobban teszi,amíg vár, addig is csillapodnak a kedélyek.
SKORPIÓ: Nagyszerűen indul a hete, egysze-rűen sugárzó és kedélyes, már csak azért is, mertminden remekül alakul maga körül. Így viszontnagyon jó benyomást tesz a körülötte lévő em-berekre. 
NYILAS: A napokban legfőbb feladatának fogjatekinteni, hogy másokon segítsen, és valami jótcselekedjen. Ez mind szép és igazán nemes, degondoljon saját magára is, hiszen hogy tudnamásoknak segíteni, ha magának is rengenek fel-adata és problémája van?
BAK: A hét rázós lesz, mert pillanatok alatt úgytalálhatja, hogy feladatok sokasága temeti magaalá. Emiatt és a kedvezőtlen csillagok hatásáraegészen kifordulhat magából és ámokfutásbakezdhet.
VÍZÖNTŐ: A megérzései tökéletesen működ-nek, folyamatosan súgnak önnek, ennek okángördülékeny és szerencsés hete lesz. Viszont ahéten tanúbizonyságot kell majd tennie a lojali-tásáról a szerelemben és a munkahelyén egya-ránt.
HALAK: Még szerencse, hogy nem csak másokéletével kapcsolatosan működnek jól a megér-zései, hanem a sajátjával kapcsolatban is. Így ráfog érezni arra, hogy valami nincs önnel, illetveönben rendjén.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja 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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Havi drámaA Havi dráma következőelőadására várják az ér-deklődőket március 23-án,csütörtökön 18 órakor amarosvásárhelyi G. Caféba.Az előadást írta és ren-dezte: Kiliti Krisztián. 
Richard Strauss 
vokálszimfonikus 
hangverseny Richard Strauss nevét vi-selő vokálszimfonikus hang -versenyre várják aklasszikus zene kedvelőitmárcius 23-án, csütörtököneste 7 órakor a Kultúrpalotanagytermébe. Vezényel Ghe-orghe Costin, fellép Irina Ior-dăchescu szoprán. Műsoron:Strauss-művek. A hangver-senyre a 23-as számú bérle-tek érvényesek. 
Hacsek és Sajó Március 25-én, szomba-ton este 7 órai kezdettel aközönség kérésére megis-métlik a Hacsek és Sajócímű humoreszket a ma-rosvásárhelyi Forradalomutca 4. szám alatti Bach Bo-

rozóban. Az előadás utánhumoros borkóstoló követ-kezik, majd „esti mesével”zárul a rendezvény. Fellép-nek: Kinda Szilárd és Ko-zsik József színművészek.Helyfoglalás a 0742-970-129-es telefonszámon.
Lakások és bútoraik –
történelmi előadás Folytatódik a Kós KárolyAkadémia Alapítvány nagysikerű történelmi előadás-sorozata. A következő elő-adást Romsics Imre etnog-ráfus, a kalocsai Viski Ká-roly Múzeum igazgatójatartja március 23-án, csü-törtökön 17 órakor a ma-rosvásárhelyi BernádyHázban Lakások és búto-raik címmel.
Zarándoklat 
a Mária-útonAz Erdélyi-Kárpát Egye-sület marosvásárhelyi osz-tálya szervezésében,szombaton március 25-énkerül sor a Mária-út újabbMaros megyei szakaszánaka bemutatására. A túrázók

reggel 8.30-kor a maros-szentgyörgyi katolikustemplom előtt találkoznak.Innen gyalog teszik meg a18 km-es utat Mezőmada-rasig. A túra végén sütöge-tésre kerül sor.Mezőmadarasról busszaltérnek haza. Feliratkozni aszervezőnél lehet: SzilágyiEszter, tel. 0749-071-453.
Művészettörténeti 
vetélkedő általános 
iskolásoknakAz Iskola a DombonEgyesület Portik Kinganémet szakos tanárnő ésKerekes Szilárd történelem-tanár közreműködésévelmájusban vetélkedőt szer-vez Bajorországi keresztényművészet címmel. A versenymagyar és német nyelvenzajlik. A szervezők diákok és tanárok jelentkezésétvárják az
iskoladombon@yahoo.come-mail-címen vagy az egye-sület Facebook-oldalán. Avetélkedő anyagának inter-netes változata a http://ide-bajor.blogspot.ro honlaponérhető el.
Nyílt napok a SapientiánMárcius 27-étől 30-áigmegnyílnak a Sapientia Er-délyi Magyar Tudomány-egyetem marosvásárhelyikarának kapui a középisko-lás diákok előtt. A nyílt na-pokra főként az érettségielőtt álló diákokat várják,akiknek lehetőségük leszbetekinteni az egyetemműködésébe, a képzési kí-nálatba és a diákélet rejtel-meibe. Mind a négy napondélelőtt 10 óráig kell meg-érkezni, regisztrálni, 13óráig a köszöntőre és cam-pustúrára kerül sor, illetvea tanszékbemutatók zajla-nak, 13 órától pedig a Hall-gatói Önkormányzatotképviselő diákok bemutat-ják a bentlakást, a könyvtá-rat és csoportosfoglalkozásokat szerveznekaz érdeklődőknek. 

KÁR KIHAGYNI |



A korrupcióellenesharc és az igazságszol-gáltatás áll már jó idejea román politikai és köz -élet érdeklődésének kö-zéppontjában. Folyik azellenérdekeltek közöttiiszapbirkózás, egymás-nak sárba taposása, kö-nyörtelen „kicsinálása”, smindez természetesen az ádáz politikai küzdelem álcájamögé rejtve.A globalista érdekek szolgálatába szegődött állam-elnök, a brüsszeli elvárásoknak megfelelni óhajtó úgy-nevezett jobboldali ellenzék, illetve a mögöttük felso-rakozó média a korrupcióellenes küzdelem folytatásátköveteli olykor már-már hisztérikusan, beleértve a hí-res-hírhedt DNA vezetője melletti kiállást is. Hogy apolitikusok ilyen irányú óhaja mennyire lehet őszinte,az iránt komoly kételyeink vannak, hisz a legfelületesebbszemlélő előtt is világos, hogy a korrupcióra vonatkozó,a kormányoldal által javasolt jogszabálymódosításokkal,hallgatólagosan ugyan, de maguk is egyetértenek. Miértis ne értenének egyet, hisz a DNA végül is mindkétoldal politikusait, holdudvarához tartozó „vállalkozóit”egyaránt célkeresztjébe vette.  A Brüsszel által támogatott államelnök, és a mögöttefelsorakozott belföldi hírszerzőszolgálat minden eszköztmegragadva próbál küzdeni az év eleji utcai tüntetéseknyomán meginogni látszó baloldali kormányzattal. Akönyörtelen hatalmi harc kimenetele nagyban függattól, mikor bukik bele a kormány a tarthatatlan ígére-teibe. Mert az nyilvánvalónak látszik, hogy egyszerreosztogatni, miközben az ezt lehetővé tevő bevételekelmaradnak a tervezettől, s a globális tőkepiacot, amultinacionális cégeket is magára haragítani, nemlehet. Illetve lehet, de nem érdemes. Különösen egyolyan ország esetében, amelynek gazdasága annyirakiszolgáltatott, mint amilyen ma a román.És hol helyezkedik el ebben a viszonyrendszerbenaz RMDSZ? Tudjuk, együttműködési protokollumot kö-töttek a koalíció parlamenti támogatására vonatkozóan.A februári utcai tüntetések idején egy kicsit mintha el-bizonytalanodott volna a „szövetség”, hisz az egyezségfelülvizsgálatát helyezte kilátásba. Azóta már szó sincserről, zavartalannak látszik a jó viszony. Sőt, BorbélyLászlót a kormányfő tanácsadóinak sorába emelte, amiszinte azt jelenti, hogy az RMDSZ-t kooptálta a kor-mányba... Talán ennek a jó viszonynak tudható be, hogy azRMDSZ a korrupcióellenes küzdelemben elfoglalt ál-láspontját tükröző lépésre szánta el magát: a letöltendőbörtönbüntetések rövidítésére vonatkozó törvényter-vezetet nyújtott be. Íme az aláírók névsora: CsászárKároly Zsolt, Cseke Attila, Fejér László-Ödön, NovákCsaba-Zoltán, Tánczos Barna, Verestóy Attila szanátorok,és Ambrus Izabella-Ágnes, Márton Árpád-Francisc kép-viselők. Érdemes megjegyezni e neveket. Nos, ebből a lépésből sok minden kikövetkeztethető,még az is, hogy be nem vallottan ugyan, de támogattákvolna az ominózus 13-as számú sürgősségi kormány-rendeletet, amely az utcai tüntetések kirobbantó okavolt. Véleményem szerint. 
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Apácák élete a Marosvásárhely
melletti kármelita kolostorban
A Marosszentgyörgy határában épült kármelita kolostor
messzire ellátszik, de a falai közt zajló mindennapi életről,
lakóiról keveset tudunk. Ezen szeretnénk változtatni.    

Jakubinyi György gyula-fehérvári érsek kezdemé-nyezésére 2001-ben kétkármelita nővér jött Erdély-be, a magyarországi Ma-gyarszékről, a Mindenszen-tek Kármelből, hogy alapí-tásra alkalmas helyet talál-janak. A végleges helyszínkiválasztására 2004-ben ke-rült sor, egy festői, csendestájon Tófalva és Marosszent-györgy határában. A kolos-tor alapkövének letétele2005. február 11-én történtmeg. Miután felépült, a ko-lostort Kis Szent Teréz ne-vére szentelték fel, aki Pálapostol I. korinthusi leve-lében fogalmazott szeretet-himnuszának szellemébenélt, és a hétköznapok apróáldozatainak felvállalásábanmutatott példát. 2006. szep-temberében érkeztek azelső nővérek Marosszent-györgyre. A kolostort 2006.október 1-jén szentelte felJakubinyi György érsek ésTamás József segédpüspök,majd 2008. június 14-énkerült sor az első örökfo-gadalomra. A kolostornakkét búcsúja van, amikor sokhívő megy el együtt imád-kozni a nővérekkel. Július16-án tartják a rend titulu-sának, Kármelhegyi Boldog-asszonynak ünnepét, októ-ber 1-jén pedig a kolostorvédőszentjének, a GyermekJézusról és a Szent Arcrólnevezett Szent Teréz szűzés egyháztanító ünnepét.2015. szeptember 8-ánszentmise keretében Jaku-binyi György érsek kánoni-lag is megalapította a Kis

Szent Teréz kármelita ko-lostort. Ettől az időtől kezd-ve a marosszentgyörgyi ko-lostor önállóvá vált, és rendijoghatóság alatt, közvetlenüla rend generálisához tar-tozik, külön válva a magyar-széki alapító közösségtől.Szeptember 9-én, a KisSzent Teréz Kármelkápta-lanja megválasztotta per-jelnőnek Johanna Andreanővért, elsőtanácsosnak Ka-talin Ildikó nővért, másodiktanácsosnak pedig Anna nő-vért. A közösség egyszemé-lyű felelőse a perjelnő, dön-téshozó testülete a káptalana rendi konstitúcióban meg-jelölt módon.
Percre pontosan 
beosztott napokA marosszentgyörgyi ko-lostor lakóinak meghatáro-zott napirendje van, min-dennek megvan a pontosideje. A nap negyed hétkorkezdődik reggeli dicsérettel,majd 7 órától csendes imaa kápolnában. 8 órátólszentmise, utána délelőttiimaóra. Negyed tíztől mun-ka, délben imaóra, 17 órátólismét csendes ima, majd 18órától esti dicséret. Negyednyolctól rekreációs közös-ségi beszélgetés, 20 órátólolvasmányos imaóra és be-fejező imaóra. Hogy mivelis foglalkoznak, mit dolgoz-nak a kolostor lakói, meg-tudjuk Johanna nővértől: „Avarrodában keresztelői in-geket és kehelykendőket ké-szítünk. Ezen kívül gyertyátdíszítünk és könyvkötészet-

tel foglalkozunk. Miseköny-vek, olvasmányos könyvek,anyakönyvek, imakönyvek,lelki és szépirodalmi köny-vek újrakötését, valamintfolyóiratok bekötését is vál-laljuk. A gyertyákat Német-országból származó viasz-lapokkal díszítjük különbö-ző liturgikus jellegű motí-vumokkal – karácsonyi, hús-véti, pünkösdi, máriás, eu-charisztikus –, valamint kü-lönböző alkalmakra szóló– házasságkötés, születés-nap, keresztelés – díszíté-sekkel. Ezeket a munkáinkatkiegészíti a házimunka –főzés, mosás, takarítás – va-lamint a kert rendben tar-tása. Gazdálkodásba kezd-tünk, hogy – amennyire csaklehet – önellátásra rendez-kedhessünk be. Zöldséges-kertünk van, kukoricát ve-tünk takarmánynak, barom-fit tartunk és – reményeinkszerint – kapunk egy tehe-net fejésre. Kaszálunk ésbegyűjtjük a területről aszénát. Tekintettel arra,hogy csak vasárnap és fő-ünnepen eszünk húst, a to-jás és a tej fontos alapja ét-rendünknek.”
„Sokakért akarok 
közbenjárni”A továbbiakban afelől ér-deklődtünk, hogy is lesz va-lakiből nővér, mi indítja akolostori életre. Anna nővér Szászrégen-ben született és vallomásaszerint már kisgyermek ko-rában érzett valamiféle von-zódást a szerzetesi élet

iránt. „Osztályfőnökünk az-zal a meghagyással indítottaz iskolából az életbe, hogyaz egyetemi évek alatt megkell keresnünk a jövendő-belinket. Ennek a jó tanács-nak értelmében, mely egy-

beesett szüleim titkos vá-gyával is, örömmel és tu-datosan éltem a fiatalok kü-lönféle csoportjaival adódótalálkozások alkalmaival. 
folyt. a 4. oldalon
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Egyik vasárnapon, mi-előtt távoztam volna aszentmiséről, a templomvégében még megálltam,hogy a következő szentmiseszentbeszédét is magammalvigyem. Elgondolkodtatószavakat hallottam: a tisztaélet mérhetetlen nagy kincsaz egyháznak. Ha valaki egy-két évre ajánlja is fel tisz-taságát, óriási szolgálatottesz vele. Megérintettekezek a szavak. Akkoribanéppen volt egy fiú az isme-rőseim között, aki közelebbibarátságot akart kötni ve-lem. Időnként elmentünksétálni vagy színházba. Akövetkező napokban felke-restem az ifjúsággal foglal-kozó káplánt, s elmondtama szándékomat. Kaptam egykis könyvet, azzal a meg-hagyással, hogy állítsak ösz-sze egy imát, amivel fel-ajánlom magam a jó Isten-nek. Négy-öt hónap múltánaztán tisztasági fogadalmattehetek egy évre. Boldogankészültem. Időközben zaj-lott a szokásos egyetemistaéletem. Egy este, operaelő-adás után, hazafelé kísérta barátom. Beszélgettünk.Egyszer csak mintha villámfutott volna át rajtam: teszüzességet készülsz fogad-ni nekem és barátkozol? So-sem gondoltam volna, hogyegy tiszta barátság – mégegymás kezét sem mertükmegérinteni – akadálya le-het ennek az egyévnyi szü-zességi ígéretnek. Abban apillanatban megértetem,hogy a mi Istenünk félté-keny Isten, s hogy igaza van.A másodperc töredéke alattzajlott eseményből barátommit sem sejtett. De amíg adiákotthonig értünk, meg-magyaráztam neki, hogy minem vagyunk egymásnakrendelve, szeretném, hanem szövögetne velem kap-csolatban hiábavaló álmo-kat. Szegény fiú a sokktólszédelegve ment haza. –Lassan-lassan megértettem,ha sokakért akarok közben-járni, egyre kizárólagosab-ban kell magamat az imá-nak, a jó Isten jelenlétébenvaló életnek szentelnem.Évek múltán találtam rá en-nek lehetőségére a Kármellényegre csupaszított élet-formájában. Hála érte!”
Isten a szív 
mélyén érint megJohanna nővér történeteis érdekes: „Nyolc éves ko-romtól versenyszerűen asz-taliteniszeztem, és a gim-náziumban nem tanultam.Meg is lett ennek a követ-

kezménye: harmadik osz-tályban megbuktattak ma-tematikából. Bár nehéz voltez az új helyzet, mégis Istennagy ajándékának tartom,visszagondolva a körülmé-nyekre. Az osztályban egy-másnak adogatták a lányoka fogamzásgátló tablettákat,engem pedig Szűz Máriánakcsúfoltak. Nem okozott kü-lönösebb megrázkódtatást,elfogadtam. 16 éves korom-ban került a kezembe AvilaiSzent Teréz élete, és Istenmegérintette szívemet az őszeretetével. 1987 májusá-nak első hétvégéjén az Egye-temi templomban, Buda-pesten egy bencés atya tar-tott konferenciabeszédet aSzűzanya tiszteletére. Arrólbeszélt, hogy egyes modernteológusok kétségbe vonjákMária mindenkori szüzes-ségét. Mózes, miután meg-jelent neki Isten, már nemélt együtt a feleségével. „Akitaz Isten szeretete megérint,ott másnak helye nincs.” Ezvolt az a mondat, ami akkorés ott nekem szólt. A sötét-ségből világosság támadt,és minden kétségem elmúltafelől, hogy Isten egyedülmagának akar. Attól fogvateljes bizonyossággal tu-dom. – Ma ezt jelenti szá-momra a fenti mondat:Isten szeretete nem ide-genít el az emberektől, ha-nem kitágítja a szívet, hogymindenki beleférjen, átölelibennem az egész világot.Isten szeretete megérintett,ezért nincs helye bennemaz ellentmondásnak, csaktiszta gondolatokat enged-hetek be a szívembe. Nincsott helye másnak, csak an-nak, aki teremtette és fenn-tartja. Nincs ott helye más-nak, csak mindenkinek, akitŐ rám bíz, az imáimra, akik-

kel közösséget kell vállal-nom a szenvedésben, akikettámogatnom kell napi küz-delmeikben. Amikor márúgy érzik, nem megy tovább,akkor kiegészíteni az ő szen-vedéseiket az enyémekkel.És csak a szívben hallhatóanmondani: „Igenis bírod, éstovább mégy, az első sze-retet tüzével, kell, hogyegyütt menjünk!” És az apap, aki súlyos kísértésekkelküzd, mégis hűséges marad,leesik szeméről a hályog. Acsaládapa mégis családjávalmarad. Az anya pedig mégismegfőzi a vacsorát, bár na-gyon fáradt.”
„A legnehezebb ebben 
a hivatásban is: a hűség”Különleges életút, hivatás,de mi benne a vonzó, illetvemi az, ami nehéz –érdek-lődtünk tovább a nővérek-től: „A legszebb, hogy a Kár-melben minden Istenre irá-nyul, és a csöndben – méga munka ideje alatt is –szüntelenül vele lehetünkszívünkben. Már most be-léptünk az örök életbe, aholnincs idő. Isten jelenléte bé-kével és örömmel tölt el,belső derűt ad, amely a ne-héz helyzetekben is meg-

marad. A legnehezebb eb-ben a hivatásban is, mintminden másban: a hűség.Kitartani, bármi is történikbennem vagy körülöttem.Amikor örök fogadalmattettem, döntöttem, válaszol-tam Isten hívására, tehátállhatatosnak kell marad-nom benne, ahogy egy há-zasságban is elsőrendű, éstalán a legnehezebb a hű-ség."
Nem hiányolják 
a világi életet„Rengeteg imaszándékotkapunk: személyesen, le-vélben, e-mail-üzenetben,telefonon, és mi külön sze-retettel hordozzuk imáink-ban mindazokat, akik hoz-zánk fordulnak. A templo-munk, kápolnánk nyitott,bárki bejöhet imádkozni,akár a szentmisére (hét-köznap 8 órakor, vasárnap8.30 órakor), akár a zso-lozsmára, akár csöndes per-cekre. A vendégrészünknyitva áll mindazoknak, akikszeretnének kiszakadni ahétköznapokból, és megpi-henni az Úr lábánál a csönd-ben és imában. Velünkimádkozhat és szállást, el-látást is adunk. Idéntől szer-

vezünk lelkigyakorlatokat,amelyeket mi tartunk, ésamely által közelebb kerül-hetnek az emberek Isten-hez. A honlapunkon lehettájékozódni az időpontokról(www.karmelitakolostor.hu). Vendégfogadás az év egészfolyamán van. Lehetőségnyílik ilyenkor – igény sze-rint – lelki beszélgetést foly-tatni egy nővérrel. Bár a kolostor falai köztélnek, intenzív a kapcsola-tuk a világi élettel, de nemhiányolnak abból semmit.„Amikor a Kármelt válasz-tottuk, akkor tudtuk: élet-terünk a kolostor, nem jö-vünk-megyünk a világban.Évente egyszer minden nő-vér elvonul két hétre reme-teségbe a kolostor területénlévő remetelakba, és ilyen-kor csak a szentmisén vana közösséggel, teljes csönd-ben él, imádkozik. Ez a pi-henés. Szent Terézia anyánkazt mondja: Akié Isten, an-nak semmi sem hiányzik,egyedül Isten elég. Ha Isten,aki maga a teljesség, a mi-énk – az Ő kegyelméből –,akkor nincs hiány bennünk,olyanok leszünk, mint a szí-nültig megtöltött kehely.”
Nemes Gyula
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– Miként született meg a
könyv megírásának az ötlete? – A mesevilág és a racio-nalitást követelő mindenna-pok kettőssége éles peremé-nek eltompítása minden szü-lő életében nagy kihívás.Megtalálni az átmenetet ekét ellentétes dimenzió kö-zött, közben pedig egészsé-gesen beépítenünk gyerme -künket a hatalmas és mo-noton elvárásokkal teli tár-sadalmi világunkba úgy, hogymég meg is értsék ezeket abonyodalmas prioritás-rend-szereket a felnőtt életben,mindenképp a kreativitásun-kat igényli. Tehát mondha-tom, hogy a kislányommalvaló kommunikációm ihletteelsődlegesen ezt a potenciálismagyarázatot olyan – látszó-lag egyszerű – kérdésekre,mint: hogyan lehet egyidő-ben a munkának eleget tenniés ugyanúgy szeretni gyere-keinket, vagy miként fér megannyi minden és mindenkia szívünkben.

– Melyik volt a kedvenc
meséd gyerekkorodban?– Nem tudok konkrét pél-dát mondani, de a mese-mondás mint rituálé emlékema is bennem él.  Édesapámpusztán az érzésvilágárahallgatva a mai szakemberektanácsát követte, amikor élő-szóban újabbnál újabb iz-galmas történeteket meséltnekünk, a mese láthatatlan,de annál erősebb fonalát

szőve alkalomról alkalomra.Ezek voltak a legnagyobbpillanatok... De szerettemnagyon a diafilmeket, -vetí-tést is, így a könyvem be-mutatójára felkértem GállÁgnes tehetséges bábszí-nészt, hogy az ehhez hasonlótechnikát, a papírszínházatalkalmazza az eseményen.
– Kinek és miről szól a

könyved?– Az írás a 2 és 5 évesekközötti gyerekeket és azokszüleit szólítja meg. Egy sze-retetnyelvet közvetítő alko-tás egy aprócska, pirinyólény részéről, akinek taní-tásai és megszólításai köze-lebb állhatnak a gyerekvi-lághoz, mint a felnőttek ra-cionális magyarázatai.Ugyanakkor a szülő össze-kuncoghat gyerekével közö-sen mindezen, hiszen Pirinyókövetkeztetései és tanításaihumorral vannak fűszerezve.Kicsit minket, szülőket is ki-karikíroz Pirinyó és a fősze-replő kislány, elmagyarázva,hogy a hétköznapok forga-tagában gyakran elsétálunklényeges dolgok mellett. 
– Milyen értéket, üzenetet

közvetít a könyved a kisgye-
rekek felé?– Leginkább azt, hogymerjék felvállalni a mesevi-lágban való élést, keressékmeg saját manójukat, hiszena szülőknek is volt valaha,csak már elfelejtették. Kis-

lányommal való kommuni-kációmban rengeteget segítez a manóvilág, illetve a me-sék általánosságban, hiszenközismert annak feszültsé-goldó hatása, ugyanakkorvégtelenül megkönnyíti aszülői helyzetet, mikor gör-csösen próbáljuk beépítenigyerekeinket a rituálék mo-noton világába.
– Hogyan fogadta a kislá-

nyod a könyvet? Van már Pi-
rinyó nevű manótok otthon?– Kismanója elsődlegesena kislányomnak volt, ellop-tam tőle az ötletet, én csaka névadója vagyok. Bár pi-rinyót nem tekinti a sajátmanójának, a pillanatképekés azok leírása egyből a mikapcsolatunkat idézte felbenne – ez hatalmas élményvolt számomra. Mióta írottformája is van beszélgeté-seink inspirációforráskéntszolgáló részének, azóta őis tudatosabban használjaPirinyó tanításait.

– Írói pályában gondol-
kozol, vagy afféle szárnypró-
bálgatás ez a könyv?– Két éve szerkesztem di-ákokkal közösen a Kobakés Irka könyvesboltlánc ol-vasói magazinját, mára márkicsiknek, nagyoknak szólórovatokkal egyaránt. Ez volttalán a kiindulópont, amikorráéreztem, írni szeretnék,másokat megszólítani. A pá-lyán való boldoguláshoz bá-torságra szükségem lesz, dehosszútávon mindenképp

ki szeretném próbálni ma-gam más műfajokban is. Ez-zel egyidőben pedig a Piri-nyónak is készül a folytatá-sa...
– Új helyre költözött a Ko-

bak könyvesboltotok. Milyen
újításra lehet számítani?– Alkalmazkodni szeret-tünk volna a helyzethez, il-letve fejlődni is, amihez akönyvfelhozatal bővítésemár nem jelentett kellő ki-hívást és elégtételt. A meg-újult bolt tágas, komfortoskörnyezetet teremt az odabetérőnek: olvasó-, kávézó-, illetve teasarok nyújt tereta lapozgatásoknak, sőt, a kö-zeljövőben különféle irodal-mi csoportos tevékenysége-ket is tervezünk. De a kis-gyerekes családoknak semszükséges már idegenked-niük az olvasmányválasztássokszor időt és türelmet pró-báló kihívásaitól, hiszen gye-reksarokkal könnyítjük mega szülők dolgát.

– Mire kell figyelnie, illetve
vigyáznia a szülőnek, ha gye-
rekkönyvet választ?– A gyerekkönyvek fel-hozatala jelenti a legbővebbkínálatot manapság. Úgy vé-lem, nem kellene ennyi ha-bos-babos, tökéletes rajzvi-lágú könyvet piacra dobni.Sokszor ezek szövegvilágaegy klasszikus irodalmi műlecsonkításának eredménye,hogy például 365 rövid estimesével letudjuk szülői kö-telességünket. 

– A hatalmas kínálat át-
láthatatlansága azt a veszélyt
is magában rejti, hogy kicsi
és fontos kiadványok nem
jutnak el az olvasókhoz. Tud-
nál-e olyan gyerekkönyveket
mondani, amelyekre számos
érdemük ellenére kevés fi-
gyelem esett eddig?– Mindenképp az itthonikiadványok értékére hívnámfel az olvasók figyelmét, me-lyek a szerényebb marke-ting-körülmények révén sok-kal csekélyebb figyelmetkapnak az olvasóközönségrészéről. Számunkra viszont,erdélyi célközönségként,sokkal hitelesebb lehet ér-tékrendszerében és főkéntnyelvezetében egy itthoniirodalmi alkotás.

– Milyen tendenciákat látsz
a magyarországi és erdélyi
gyermekirodalomban? Mi-
lyen témák szólalnak meg,
melyek a népszerű műfajok?– A szlengvilág, a felhígultolvasmányosság nagy terethódít. De ha mindez nemmese, hanem a tinik célkö-zönségét szólítja meg, aznem gond. Pontosan ezekaz alkotások kezdték meg-szerettetni manapság az ol-vasmányokat a kamaszokkal,így juttatva el őket az igényesirodalomhoz. Ha pedig en-nek ez az ára, megéri, hiszenmindenképp növekedett afiatalok irodalomszereteteaz elmúlt 5-10 évben, ez pe-dig egyáltalán nem elhanya-golandó!

Pál Piroska

Bota Melindától eddig sem állt távol az írás, hiszen a Kobak és az Irka olvasói
magazinját szerkeszti két éve, ám múlt hónapban napvilágot látott az első 
gyerekkönyve, amelynek egy magyarázó és tanulságokat átadó manó ihlette a
címét. Pirinyót leginkább a három és fél éves kislányával folytatott kommuni-
káció inspirálta, így nem csak a gyerekeknek íródott a kiadvány, hanem a szüle-
iknek is. Melinda otthonosan mozog a gyerekkönyvek világában, és úgy véli: egy
kicsiknek szóló írás akkor jó, ha hiteles, de ma már a marketing nagyban befo-
lyásolja a gyerekirodalom népszerűségi listájának alakulását. Második babáját
várja, de készül a könyv folytatása, illetve más írói műfajokban is szeretné 
kipróbálni magát. 

Anya-gyerek kommunikációból született mesekönyv



\ 6. \ |   ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK |

| Központ hetilap | 2017 / 12. | március 23–29. | | |

A székely ősvár
Bágy Székelyudvarhelytől mintegy húsz kilométerre
délkeletre a Bágyi-hegy déli lejtőjén a Dályai-patak –
vagy Dá-pataka – mellett fekszik. Közigazgatásilag
Homoródszentmártonhoz tartozik. A falu melletti
nyolcszázötvenhat méter magas Várhegyen 1662-
ben épült fel a vár a környék hat falujának összefo-
gásával a török és tatár támadások ellen. Ostromot
nem szenvedett, valószínűleg elhagyatottságában
magától omlott össze. Alapfalai is alig látszanak. A
trianoni békeszerződésig Udvarhely vármegye Ho-
moródi járásához tartozott. 

A bágyi vár a környező
települések őrszeme voltA falu mellett emelkedőnyolcszázötvenhat métermagas kopár Várhegy tete-jén épült a fel bágyi vár. Tetejéről betekinthető azegész környék, látszik a Fo-garasi-havasok láncolata,Hargita csúcsai és az összeskörnyező település.Az erődítmény a XVII. szá-zad török és tatár pusztításaiután hat falu egyesült ere-jével védelmező menedék-várnak épült Bágy, Ége, Dá-lya, Lókod, Patakfalva és Re-csenyéd falvak nemesem-bereinek támogatásával. A vár hat bástyája egy-egy külön falu építése ésmenedékhelye volt. Mind-egyik saját faluja irányábanézett, így belőlük megfi-gyelhették az ellenség moz-gását. A bágyi vár a környezőtelepülések őrszeme volt aHargita környéki várrend-szer egyik tagjaként, ahon-nan vész idején éjszakai tűz-jelekkel üzentek, ha ellenségportyázott a Székelyföldön.A bágyi vár romjait régé-szeti rezervátumnak nyil-vánították. Ezekből mára nem sokmaradt fenn, köveit a múltszázadban a falu házainak

felépítésére használták.  
KövetkeztetésekA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg, hogya sánccal övezett külső várlegnagyobb szélessége har-minckét méter, hosszúságapedig nyolcvan méter lehe-tett.Bejáratához az árkon át-vezető fahídon lehetett el-jutni, amelynek utolsó sza-kasza felvonóhídként mű-ködhetett.A kaputoronytól keletiirányban vezetett a külsővár északi védőfala, és a várkeleti sarkán levő ötszögalaprajzú bástyához csatla-kozott. Innen délnyugati irány-ban haladt tovább, a belsővár délkeleti szögletén levőkör alakú toronynál meg-szakadt, és csak a belső várdélnyugati sarkának bás-tyájától folytatódott egészena kaputoronyig.
Felépül a várurának és
családjának palotájaSzakleírásokból derül ki,hogy az így bezárt külső várközépső részén emelkedett

a közel 42 x 35 méter mé-retű, négyzet alapú belsővár, sarkain egy-egy köralakú bástyávalA belső várban a szo-kásoknak megfelelőenépülhetett fel a váruránakés családjának palotája, aháló-, étkező- és lakószo-bákkal, a lovagteremmel,az őrség szobáival és agazdasági épülettel.
Ma már csak a marad-
ványokból lehet követ-
keztetni a vár alakjáraA belső vártól keletreés nyugatra egy-egy nagy-méretű szabálytalan há-romszög alakú várudvartfogtak közre a védőfalak,ahol talán istállók ésegyéb épületek lehettek.Ma már mindezekbőlalig látható valami, csupána föld felszínéből itt-ottkiemelkedő alapfal-ma-radványokból lehet kö-vetkeztetni a vár alakjára. 
A székely ősvárA bágyi várat Orbán ésKőváry is – a csíki króni-kára hivatkozva székelyősvárnak tartotta, és an-nak az 1060-as évek kö-rüli birtokosáról, Sándor

Istvánról és leányáról, Dru-zsináról egy koholt történe-tet mondanak el.A kutatások azonbanmegállapítják, hogy a csíkiszékely krónika, mint aztKelemen Lajos mondja: ,,,...közönséges hamisít-ványnak bizonyult. Maegyetlen szakember sem ülfel a sokszor ravasz, de néholegyügyű koholmánynak…”.
Apafi Mihály fejedelem
1663-ban Radnóton kelt
leveleKiss Gábor, az Erdélyi Vá-rak, várkastélyok című köny-vében utal arra, hogy a bágyivár a török és tatár seregek1658-1651 között megújulótámadásainak kivédésére akörnyező hat falu közös ere-jével épült fel a XVII. szá-zadban.Kelemen Lajos erre vo-natkozóan közli Apafi Mihályfejedelem 1663-ban Radnó-ton kelt levelét:,,...Udvarhely széken Bagj

(Bágy), Ege, Dallja (Dálya),Lokod, Patakfalva és Recze-nied (Recsenyéd) nevű fa-lukbéli szegény egyházi ne-mes emberek találának megminket alázatos könyörgé-sek által, hogy ennek előttevaló időkben kezdvén épí-teni Bagj nevű hegyen egykastélyt, melyet már jobbrészént véghez is vettek vol-na, úgyannyéra, hogy – kitőlIsten oltalmazzon – ha kí-vántatnék, cselédeket is be-léköltöztetének…”.
Minden falu felépíti 
a saját bástyájátKiemelten fontos tudni,hogy a fent említett okle-vélből még az is megálla-pítható, hogy a vár erre azidőre már majdnem teljesenkészen állt, és feltehetőenhat bástyáját is minden falúmaga építette fel. Miután a bágyi vár nemszámított különösen nagyerősségnek, építését egy-kétév alatt befejezték.
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A magyar film története
Marosvásárhelyen

- folytatódik a filmtörténeti vetítéssorozat
a Művészeti Egyetemen –

A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet a ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel, a Maros me-
gyei MADISZ-szal, a K’Arte Kulturális Egyesülettel
és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Film-
intézettel közösen filmtörténeti vetítéssorozatot
indított Marosvásárhelyen 120 éves a magyar film
címmel. A 11 alkotásból álló sorozat a némafilmes
korszakból indulva egy-egy rendező, filmtörténeti
korszakot meghatározó alkotását mutatja be Ma-
rosvásárhelyen is.Március 26-án, vasárnap 19 órától a MűvészetiEgyetem vetítőtermében folytatják a sorozatot, mely-nek keretében levetítik Ráthonyi Ákos 1940-ben ren-dezett drámáját, a Sarajevó című filmet.A film az 1945 előtti filmgyártás egyik kakukkto-jása, hisz meglepően bátran és igényesen nyúl a kormeglehetősen kényes témájához: az első világháborúelőtti Magyarország rendkívül sokszínű, különbözőnépeinek forgatagával, feszültségeinek, előítéleteinek,gyanakvásainak bemutatásával. Az első világháború-hoz kapcsolódó magyar játékfilmek nem a fronton,hanem a hátországban küzdenek a nézők figyelméért.Ezekből a filmekből keveset tudhatunk meg magáróla történelmi eseményről, ám annál többet az adottfilmtörténeti korszakról. A háború a filmekben inkábbcsak ürügy az érzelmi bonyodalmakra vagy az emberilélek titkainak kifürkészésére. A korszak vitathatatla-nul legjobb első világháborús témájú filmje RáthonyiÁkos Sarajevója. A téma szempontjából is erős film: aháborús helyzet érdemi módon befolyásolja a magyarvőlegénye és a házasság előtti pillanatban megismertorosz festőművész szerelme között vergődő magyarnő sorsát. Vőlegénye előtti lebukását egyenesen azokozza, hogy szép és emlékezetes eseményként írja lea trónörökös látogatását. Az ünnepség helyett ugyanisúj szerelmével töltötte a napot. A háború további ese-ményei, bevonulások, sebesülések, hadifogság, szök-tetések mindvégig irányítják az alapvetően lélektanitörténetet.A film érdekessége, hogy a filmbeli karakterek nem-zetköziek, hisz Európa különböző népeit jelenítikmeg, mégis mindenki magyarul beszél, és nyelvileg tö-kéletesen megértik egymást (a forgatókönyvíró és arendező sem érezte szükségét annak, hogy a jobb jel-lemábrázolás érdekében a karakterek saját nyelvükönszólaljanak meg). A filmtörténészek tematikájában ésvilágnézetében a Casablancához hasonlítják, és annakelődjeként emlegetik: a szerelmi háromszögben az el-hagyott férfi segít a szerelmes párnak hazajutni.A film kiemelkedő fontossága abban is rejlik, hogynemcsak az 1940 előtti első világháborút megidézővagy arról szóló egyik legjobb film, hanem a magyarfilmtörténet egyik legjobb első világháborús filmje is.A második világháború után, olyan nagy volt annak aszörnyűségnek a friss élménye és annyira messzemeghaladta az emberi lelkekben hagyott traumát,hogy a filmes közegben többet nem foglalkoztak azelső világháborúval.A filmet román felirattal vetítik. A belépés díjtalan.

(közlemény)

A település ma is álló,száz négyzetméter alapte-rületű, gótikus stílusú, kelet– nyugat irányú templomáta XV. század végén, a XVI.század elején építhették. A 2006-ban – a padlócseréje alkalmával – végzettásatás bizonysága szerinta gótikus templom diada-lívét az egykori Árpád-koritemplom diadalívére épí-tették. Ez viszont azt is jelzi,hogy a település sokkal ko-rábbi annál, mint ahogynevét írásos források em-lítik. A szentélyben két góti-kus faragvány, az északke-leti falban egy csúcsíveskeretbe foglalt, szamárhá-tíves szentségtartó fülketalálható. Az északi falbanlátható a befalazott sekres-tyeajtó szemöldökgyámoskerete. A templomhajót 1804-ben – a torony építésekor– nyugati irányba meghosz-szabbították. Így ma annakbefogadóképessége száz-húsz fő.A szószékkorona 1832-ben készült. Felirata: 
„ISTEN HÁZA SZERETE-

TE - ÉS SZENT NEVE TISZ-
TELETE - GERIEDEZETT A

SZIVEKBEN – BÁGYI KE-
RESZTYÉN HIVEKBEN – MI-
DŐN EZEN KORONÁNAK –
HOGY LEGYEN ISTEN HÁ-
ZÁNAK – ÉKESSÉGE, LÉ-
TELT ADTAK – S EBBEN IS
HIVEK MARADTAK.” A szószékkoronához tar-tozó festett-faragott szó-székmellvéd felirata: „BÁ-
GYI TEK. BACZÓ LÁSZLÓ ÚR
ÉS NAGY PÁL B.O. MESTER
TSINÁLTATTÁK. 1836.” Ugyanebből az időszak-ból származik a gazdagonfestett szószékajtó is.Az 1804-ben épített to-ronyban két harang van.Az 55 x 65 cm méretű, ki-sebbik harang felirata: „ÖN-
TETTE A BÁGYI EV. REF. EK-
LÉSIA 1887 BE SEGESVÉRI
MANCHEN MIHÁLY ÁT”. Orbán Balázs szerint arégi nagy harangot az elsővilágháború idején vittékel. Helyette, 1920-ban ön-tette a gyülekezet az új, fel-

irat nélküli, csak az évszá-mot őrző 54 x 70 cm mé-retű harangot.Jelentősebb templomja-vításokat végeztek 1792-1804 között (bővítették ahajót, kialakították a maipadlószintet, új szószéketés karzatokat készítettek),1891-ben (a falakat vonó-vasakkal erősítették meg)és 1977-ben (kibővítettéka férfiak bejáratát, elkészülta portikus).A templom 2013-as fel-újításakor a kőművesek egy,a falba másodlagosan beé-pített, valószínűleg a XIII.és XVI. század közötti idők-ből származó követ találtak,melyen egy székely-magyarrovással készült felirat lát-ható. Legvalószínűbb olvasata: „ U R B N / O R B NBNDÓ/BNDK CSNALTA”,azaz „Urbán/Orbán Ban-dó/Benedek csinálta”. 

A református templom

Szintén Kiss Gábor köz-léséből tudjuk meg, hogy avár a történelemben nemjátszott semmi szerepet,hadi eseménynek sem voltszíntere és ostromot semkellett kiállnia.Pusztulásának körülmé-nyeit nem ismerjük, felte-hetően elhagyatottságában,magától omlottak össze falai. Ezt segítették elő a kincs-keresők rombolásai, majdbirtokosai, az ábránfalvi Ug-ronok a még fennálló falaitis lebontatták, és anyagánakfelhasználásával a XVIII. szá-zad elején Ábránfalván ud-varházukat építették fel.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor
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Retrovers

Nem volt régen téli gumink, és nem volt GPS-ünk,Ami nélkül ma már a városban is eltévedünk.Nem volt CD, USB-stick, Photoshop meg Angry Birds,S nem volt dobozos töpörtyű, csak házi szalonnapörc.Nem gyűjtöttünk szörnyecskéket okostelefonnal,Csak gesztenyét a ligetben, napi öt kilóval.Nem írt senki íméleket, csak normális levelet,S órán cetliket küldöztünk – papír-SMS-eket.Nem árultak sehol miccshúst, csupán megsütött miccset,De Korondon szép vázákat, nem mint ma: csupa giccset.Nem volt számítógép, laptop, plazmatévé, táblagép,De volt Majak orsós magnó, s Ileana varrógép!Nem volt hatvanféle joghurt, se Actimel, se Danone,Volt viszont üveges szána, amit szerettünk, nagyon.Régen nyáron mindig nyár volt, ősszel ősz és télen tél,Júliusban sose fáztál, s húsvétkor se hevültél.Hangfalunk nem Hitachi volt, cuccos ötpontegyes,Hanem durva fadobozos, electromureses.Nem éltettek szülinapkor hatszázan a fészen,Mindösszesen húsz-harmincan, ők viszont élőben.Nem voltak szilikonbabák, nem voltak plázacicák,Legfeljebb csak Luxor-tyúkok, no meg Romarta-libák.A kopipésztel még lop volt, és a lájkolom tetszik,Az ajándék nem volt aji, és a seggek se fencik.Nem utaztunk Mallorcára, csupán Csehszlovákiába,S ebédelni nem étterembe jártunk, hanem a konyhába.Nem volt torrent, jahú-meszi, nem volt szkájp és nem volt Word,Ellenben az adott szónak akkoriban súlya volt!
Molnár Tibor

ERDÉLY TV
Idén tavasszal nemcsak a természet újul meg, ahogy minden évben, hanem az ETV
műsorkínálata is, a tévénézők nagy örömére. Az új műsortervből szemezgettünk:

☻ Hagyjál pálinkát főzni!
☻ Fricike feleséget keres
☻ Seclerman – háromszéki mosószappan-opera
☻ HVIS – Hidegvölgyi helyszínelők
☻ Éjjel-nappal Búzásbesenyő
☻ A nagy fogyás – szociográfiai körkép az erdélyi ma-gyarokról
☻ Hazudj, ha tudsz! – beszélgetőműsor RMDSZ-es po-litikusokkal
☻ Nyaló Világ – ez is
☻ A kantinfőnök
☻ Részeg vagyok, mars ki innen! – kocsmareality
☻ Az utolsó vacsoracsata – vallásos gasztromagazinBöjte Csabával
☻ Egri csillagok háborúja – magyar sci-fi-sorozat
☻ Farkasokkal táncoló – Toldi-adaptáció
☻ Hetedik – ősmagyar dokumentumfilm-sorozat Tö-hötömről
☻ Ábel a Marikában – transzilván etnopornó
☻ Plikkeskávé – reggeli magazinműsor

☻ Két pasi meg egy kicsi – sitcomTőkés Lászlóval, Toró T. Tiborral ésSzász Jenővel
☻ Hol a tortám? – szülinapi számon-kérőshow
☻ Bassza meg a csincs az ötöt! – vá-sárhelyi káromkodások
☻ Havi hetes – menstruációs magazin
☻ Székelyföld nem Románia! – földrajzfélóra
☻ Nem, nem, soha! – hangos talk-show Trianonról
☻ Amiről a kövek mesélnek… – uro-lógiai tanácsok Vass Leventétől
☻ A számkivetett – portréfilm 

Brassai Zsomborról
☻ Pix-Faktor – irodalmi tehetségkutató
☻ Románia, szeretlek! – mókás vetél-kedő megmecseredett székelyekkel
☻Megéneklünk, Románia! – retrokommunista Megasztár
☻ A nagy duett – többek közt azalábbi párosításokkal:- Dancs Annamari – Kelemen Hunor- Szabó Előd – Lakó Péterfi Tünde- Koszika – Markó Béla- Bokor Barna – Horváth Anna-Baróti Sanyika – Kádár Annamária

mt
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Ezért tesz durva megjegy-zést a berlini filmszemléndíjat nyerő film rendezője,ezért érzi szükségét a filmegyik szereplője, hogy ő isgyalázza Orbán Viktort, ezértriad fel kábszeres szender-géséből a csak szűk kör általkedvelt zenész, aki országosnépszerűségét a zseniálisCsík zenekarnak köszönheti,és rúg bele ormótlan sza-vakkal a magyar miniszter-elnökbe és az őt támogatók-ba, ezért pimaszodik el ésprovokál az ápolt szemöl-dökű, de annál bizonytala-nabb identitású Vona Gábor,a Simicska-televízió prima-donnája, és persze ezért jár-ják az országot a Momentumnevű amatőr zenekar tagjai.

Elkezdődött a kampány,méghozzá a rombolással.Ennek lényege az, hogylehetőleg minél több helyről,minél agresszívabban kelltámadni, nem törődve azzal,hogy a vádaknak, rágalm-aknak, hazugságoknak, fe-nyegetéseknek és rémhírek-nek mennyi a valóságalap-juk, mert a negatív kampányfilozófiája az, hogy az áldo-zatra dobált sárból vala-mennyi mindig megragad,és az áldozat – szegény –egyre büdösebb lesz. Ezt afogatókönyvet alkalmaztaRon Werber irányításával azellenzék 2002-ben – és elértea célját. Ugyanezt a forgató-könyvet alkalmazta DonaldTrump ellen az amerikai el-

nökválasztáskor Hillary Clin-ton stábja is tavaly – és nemérte el a célját.Vagyis a negatív kampánysem mindenható, de tudnikell ellene védekezni. A2024-es budapesti olimpiamegbuktatása ebben az ér-telemben a várvédők lőpor-tornyának a felrobbantásávalért fel. Olyan súlyos lelki csa-pás érte ezzel a jobboldalt,amit kellő mélységben mégnem tudtunk felfogni, deamely, mint egy alattomosfertőzés, utóbb visszaüthet.A lelki sebet, amit az olimpiakényszerű lemondása oko-zott, orvosolni kellene mie-lőbb, mégpedig – kutyaha-rapást szőrével – egy olyanmerész és nagyra törő fel-adat kitűzésével, amelynekmegvalósítása nem függ semegy külföldi testület dönté-sétől, sem a parlamenti el-lenzék egyetértésétől. A bal-lib médiakutyák persze ugat-ni fognak, de ez nem számít.Valami nagy és merész tervkellene, amiért érdemes ösz-

szefogni, amit közös akarat-tal meg lehet valósítani, ami-re büszkének lehet lenni, ésakkor a seb begyógyul.2002-ben az MSZP gyű-löletkampányát Kovács Lász-ló vezette, aki ha fiatalabbvolna, nyugodtan elvállal-hatná az ELTE gender tan-széke mellett a gonoszságtanszék vezetését, mert na-gyon ért hozzá, emlékezzünkcsak a 25 millió románra.Az angyalhangon turbékolószeretetkampányt pedigMedgyessy Péter vezette…A többit tudjuk.Most sem lesz másképp.A gyűlöletkampány elkez-

dődött, és biztosak lehetünkabban, hogy egy éven át nemis ér véget. Aztán majd va-lamikor a nyár vége felé fel-bukkan egy gyönyörű széparc: egy Majtényi, egy Vona,egy Fletó, egy Fekete-Győrvagy valaki más… Na őt szán-ják nekünk, amikor majd azútelágazódáshoz érnek. Aztaz arcot csupa ballib kisan-gyal veszi majd körül, akikazt fogják selypegni, hogyők ugyanazt csinálnák, minta mi Viktorunk, csak sokkaljobban… Ugye, tetszenekemlékezni?
Bencsik András

Nigériában az ENSZ elő-rejelzése szerint 2100-ban,azaz 83 év múlva 750 mil-lióan élnek. Addigra Euró-pában alig 400 millió emberél majd. A világ legnagyobbemberkibocsátói, India, Ni-géria, Pakisztán, Kongó, Eti-ópia és Tanzánia az elkövet-kező évtizedekben milliárd-nyi emberrel szaporítják aFöld lakosságát. Az emberegyelőre rejtélyes, kollektívszületésszabályozó program-ja – más fajoktól eltérően –nem a bőség idején növeli aszületések számát, haneméppen ellenkezőleg. A jólétitársadalmakban egyre ke-vesebb, míg a világ legsze-gényebb részein egyre többgyerek születik.Nigériában, Etiópiában ésSzudánban már most is éhín-ség dúl, ráadásul ezekbenaz országokban lényegébenfolyamatos a polgárháborúveszélye. A gyarmattartókörökségeként mesterségesenkreált országok ugyanis ősel-lenségeket zártak egy állam-ba, nem egyszer mindeztvallási feszültségekkel meg-hintve. A már említett Ni-géria északi részén a lakos-ság nagyobb része muzul-mán, míg délen keresztények

élnek.Nem kétséges tehát, hogya jövő nagy eseményei, a vi-lágtörténelem nagy fordu-latai nem itt, a Nyugaton, denem is főleg az északi föld-tekén várhatók, hanem dé-len. Elsősorban Afrikábanés Ázsia bizonyos északrais átnyúló területein.Ezzel együtt ne képzeljük,hogy ezekben az országok-ban a tömegek valamiféletörzsi állapotban tengődnek,és hogy ezek a társadalmaknem rendelkeznek olyan ala-pokkal, melyből bármikorszárba szökkenhet egy újabbbirodalom. A vérben és mo-csokban születő birodalomideális területei ezek az or-szágok, különösen az atom-fegyverrel is rendelkező Pa-kisztán vagy India.Emellett egy több száz-milliós vagy milliárdos or-szágban kitörő polgárháborúhatásai kiszámíthatatlanok.Ahol tízmilliók indulnak elegy irányba, ott a környezőállamok is szétrobbanhat-nak. Ha Nigériából nekiindul60-70 millió ember, annakbeláthatatlan következmé-nyei lehetnek. Az új népván-dorlás kora jön.Ezt a népvándorlást az

erőtlen Európa nem élhetitúl, ezen belül hazánknakszinte semmi esélye sincs.Hacsak a legrövidebb időnbelül nem kezdünk legalábba régióban, eszelősnek tűnőfegyverkezésbe, a hadsere-gek soha nem látott meg-erősítésébe.Most arról beszélünk,hogy a magyar rendőr veri-e a népvándorlás első jelei-ként megjelenő migránsokata déli határon. Nemsokáraaz lesz a fő kérdés, hogycsak a fegyveresekre vagyesetleg már a fegyvertele-nekre is lehet-e majd lőni.Nem itt Magyarországon,hanem az egész Nyugaton.A gyarmati rendszer ésannak tragikus következmé-nyei kétségkívül a Nyugattörténelmi bűne. Ezért mostmegfizet. A kérdés, hogy ne-künk magyaroknak, horvá-toknak, szlovákoknak, cse-heknek, lengyeleknek ehhezmi közünk. Hogy vajon ne-künk is el kell-e pusztulnunka Nyugat nagy államainakharácsolása, majd tehetet-lensége miatt?Ideje kézbe venni önvé-delmünk irányítását.
Csorja Gergely

A jövő nagy kockázata

Az útszéli jelzőknek, trágár szavaknak, az egyre hevesebb és személyeskedőbb támadásoknak elsőrendűen Orbán Viktor személye ellen,
megvan a maguk logikája: a balliberális tábor elkezdte a választási kampányt és úgy gondolják, mint a középkori ostromló seregek,
hogy először a védfalak lerombolása a cél. A bástyákat kell módszeresen lepusztítani, hogy amikor már kellően meggyengültek és a
várvédők is megfélemlítődtek a véget nem érő lövöldözéstől, akkor kezdődhessék az ostrom.
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Jobb időket is megélt mára marosvásárhelyi téli sport-élet, ezt mondhatjuk a fentemlített nevek felsorolásaután, viszont jelenleg is van-nak tehetségek – hiszen a Ma-ros SK két jelenlegi legjobbja,Molnár Anna és SzabadosEdina is közéjük tartozik –,viszont a jégpályák hiánya ésa sportág sivár lehetőségeimiatt sokan közülük elkal-lódnak.A Maros SK korcsolyaed-zőjével, a már nyugdíjas, demégis szívvel-lélekkel dolgozóGáll Károllyal beszélgettem asportág jelenlegi helyzetéről.
Inzellben sikeresen 
versenyezett a tehetséges
Molnár és Szabados

– A téli szezon végéhez
érünk. Milyen volt az idény a
helyi Maros SK futókorcsolyá-
zóinak szemszögéből nézve?– Sajnos a három évvel ko-rábban leköszönt szövetségelnöksége után még mindignem alakult meg az új, ugyanismég mindig folyik egy per,ami elég hosszadalmas... Mifolytattuk, görkorcsolya és fu-tókorcsolya versenyeken vet-tünk részt. A februári RomániaKupán és az országos baj-nokságon nem versenyeztünk,viszont részt vettünk a ren-dezvényen: a sportminiszté-rium tudatta, hogy felkészü-lésre és nemzetközi versenyrepénzt költhetünk, de országosbajnokságra, kupára nem le-het, mivel nincs még megala-pítva az új hazai szövetség.

– Hol került sor ezekre a
versenyekre?– Ezeket a versenyeket anémetországi Inzellben tar-tották, decemberben négyversenyen vettünk részt, ahola Maros SK gyerek sportolóinagyon jól szerepeltek. SajnosMolnár Anna a versenyekelőtt megsérült, ő egy kerék-

páredzésen szenvedett kulcs-csonttörést és dupla borda-repedést, így nem tudta a ma-ximumot nyújtani a megmé-rettetéseken. A junior 3-askategóriájú Szabados Edinaviszont ügyeskedett. 
Világ Kupára készül 
Molnár Annával

– Mindkét versenyzőről már
többször hallhattunk, mivel
sokszor bizonyítottak már. Ön-
nek mi a véleménye róluk?– Mindketten jó időket sza-ladtak a decemberi és a feb-ruári németországi versenye-ken, jelenleg ők a legtehetsé-gesebb korcsolyázók Maros-vásárhelyen, kategóriájukbanMolnár Anna az első, míg Sza-bados Edina a második. Sze-retném, ha Annácskával si-kerülne kijutnunk egy VilágKupára. A tavaly nyáron is si-keres fizikai felkészítőn vettrészt – sokat görkorcsolyázott,kerékpározott – , ami sokatjelentett a téli megmérette-téseken. 

– A decemberi versenyeket
mik követték?  – Februárban visszamen-tünk Inzellbe egy nemzetköziversenyre, akkor szerveztékmeg a román országos baj-nokságot is, de mi csak a nem-zetközi megmérettetés kere-tében vettünk részt. AmúgyMolnár Anna megszaladta aVilág-kupa mércét, de sajnos1500 méteren meghúzódotta februári Frillensee Cup meg-mérettetésen, szintén Inzell-ben. Ezek olyan versenyek,amelyet elismer az ISU is, azaza Nemzetközi KorcsolyázóSzövetség, és lehetőséget ada versenyzőknek, hogy élérjéka mércét a Világ Kupára. Saj-nos a pénzhiány miatt nemtudtunk több versenyen résztvenni, habár terveztük, hogyegy rangos olaszországi GrandPrix versenyen részt vegyünk

Molnár Annával, de az anya-giak hiánya miatt sajnos lekellett mondjuk.
Az anyagiak hiánya 
rányomja bélyegét 
a korcsolyára is

– Az anyagiak hiánya hát-
rányosan érinti a sportágat...– Valóban. Azt, hogy kibé-relje a pályát, sokba kerültvolna a szövetségnek, így azeredményeket az országosbajnokság eredményeikéntveszik figyelembe. Évről-évrecsökken a sportminisztéri-umtól kapott támogatás. Az,hogy 2016. november 14-tőlkarácsonyig részt vettünk afelkészítőn és versenyekenNémetországban, nagyon sok-ba került. Az útiköltségek, avízum beszerzése, a jégdíj, aszállás, a napi koszt mind-mind pénzbe került. Másfélévtizeddel korábban akár 12–14 gyermeket is el tudtunkvinni külföldre edzeni a klubköltségén. Ma már az államnem támogatja őket, a legtöbbszülő pedig nem teheti meg,hogy gyermeke külföldi ed-zőtáborát finanszírozza. Agyorskorcsolya is nagyon drá-ga, a cipő mintegy 400 euróba,a penge pedig 450-500 eu-róba kerül. A minőségi sport-hoz pedig a hazai felkészülésnem elégséges. Ezeken a ver-senyeken a szervezők meg-kérdezik, hogy milyen távonszeretnénk részt venni, ígyazokra a távokra fizetünk, az-tán a versenyzőket összepá-

rosítják, de nem korcsoportokszerint.  
– Hosszú hónapok óta nincs

korcsolya szövetség, ebből ki-
folyólag az anyagiak hiánya
is jobban érződik. Mi több, jég
sincs, így Németországban
tartják a hazai bajnokságot
és a Románia Kupa versenye-
it...– Ez nagyon idegesítő, főlega gyerekek szempontjából,hiszen hiába szaladják le abajnokságot, mert azt az ered-ményt a sportminisztériumnem ismeri el, amíg nincs fö-deráció. Valahol nekik is iga-zuk van, de erélyesebben kel-lene fellépni ez ügyben. 
Gáll szerint a Jégcsarnok
helyzete is bizonytalan 

– Pokorny László megyei
tanácsos a minap említette,
hogy a Maros Hockey Klub 18.
beadványára végre választ
kaptak a Sportminisztériumtól
a Jégcsarnok ügyében: felaján-
lották a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatalnak, hogy
vegye át a jégpályát. Erről mi
a véleménye?– Ez elég körülményes, hi-szen ahhoz kormányhatározatszükséges. Magam is tárgyal-tam ez ügyben helyi és hazaiszemélyekkel, akik azt mond-ták, hogy már novemberbenkorcsolyázhatnak a Jégcsar-nokban, de azt nem mondták,hogy melyik év novemberé-ben...A Jégcsarnok valóbanminket abban segítene, hogy

a gyerekek megtanuljanakkorcsolyázni, és főleg a rö-vidpályás gyorskorcsolyázók(short track) számára bizto-sítana ideális felkészülési le-hetőséget.A helyi polgármesteri hi-vatal már három éve ígéri,hogy a Ligeti stadion atléti-kapályáját gumifelülettel bo-rítják be, de erre még nemkerült sor. Hogy akarják be-fejezni a Jégcsarnokot, ha nemképesek befejezni az atléti-kapályát, hiszen egy hosszú-távfutó sem edzhet tornate-remben.
– A lezáruló idényt egy újabb

követi. Hol és mikor folytatják
a felkészülést?–Március végén zárul anemzetközi szezon is, aztána tavasz folyamán Marosvá-sárhelyen folytatjuk a szárazedzések sorozatát, majd áp-rilis elejétől görkorcsolya-ver-senyeken veszünkrészt. 

– Ön több mint négy évti-
zede edzősködik Marosvásár-
helyen. Mik a jövőbeli tervei?– Február 13-tól nyugdí-jaztak, de folytatom. Ezeketaz ügyes gyermekeket nemhagyom, nagyon ragaszko-dom hozzájuk, emellett a gye-rekek szülei is sokat áldoztaka sportért, amiért én is hálávaltartozom nekik. Egyelőre mégedzősködöm...

– Jó egészséget kívánok hozzá!

Czimbalmos Ferenc Attila

Rég elmúltak azok az évek, amikor a marosvásárhe-
lyi korcsolya, azon belül is a futókorcsolya a fényko-
rát élte, hiszen egykoron szinte minden hazai és
nemzetközi megmérettetésről érmek sorozatával
tértek haza. Az elmúlt évszázad első felének nagy-
szerű bajnokától, idős Gáll Károlytól kezdődően, a ki-
lencszeres országos bajnok Farkas Éva, aztán Cardaş
Liana, ifjú Gáll Károly, majd az 1980-as  Lake Placid-
i Téli Olimpián induló Coroş László, aztán a nyolcva-
nas évek helyi sikeres korcsolyázói – Antal Emese,
Máthé Tibor, Cseh Edmond (utóbbiak egyaránt ifjú
Gáll Károly tanítványai ) – , és a kilencvenes évek leg-
tehetségesebbjei (Jakab Andrea, Daniela Oltean –
szintén Gáll keze alatt formálódtak) is öregbítették a
hazai futó- és görkorcsolya hírnevét.

Újabb tehetséges Gáll-palánták: 
Molnár Anna és Szabados Edina

Molnár Anna, Gáll Károly és Szabados Edina
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Falub harmadszor?

Falub labdarúgóként ját-szott többek közt a Kolozs-vári U, FC Basel, a BeszterceiGloria és a FC Naţionalegyütteseinél is, edzői kar-rierjét 2006-ban kezdte aKolozsvári Universitateánál,aztán a Sportul studenţesc,Unirea Gyulafehérvár, FCM,Poli Iaşi, UTA és ConcordiaChiajna csapatainál is tevé-kenykedett. Falubnak ez a lenne har-madik mandátuma Maros-vásárhelyen: korábban azASA elődjét, a FCM-t a 2009-2010-es bajnoki idénybenvezette, a bajnokság végénsikerült feljuttatnia az 1. li-gába, aztán a 2014-2015-ös szezon végén is feljutottaz ASA-val az élvonalba,ahonnan 2015 szeptembe-rében távozott. Akkor őtCristian Pustai váltotta.

Miért távozott Stan?Ilie Stan a sajtónak el-mondta, hogy azért hagytael az ASA-t, mert nagy nyo-más alatt edzősködött, ésnézeteltérései voltak a klubvezetőségével, különösen Ti-beriu Petriş vezetőségi tag-gal, FIFA-ügynökkel, aki arrakényszerítette, hogy mindenösszecsapáson játsztassafiát, ifjú Tiberiu Petrişt. ,,Elegem lett abból a nyo-másból, amit Tiberiu Petrişmindegyre gyakorolt rám,azért távoztam. A felkészítőmérkőzéseken, amikor ját-szott a fia, minden rendbenvolt, de amikor tétmérkő-zéseken nem került be a csa-patba, rögtön gondjaim tá-madtak. Vele olyan, minthatíz játékossal játszottunk vol-na és nem tizenegyen. Az ifjú Tiberiu Petriş egy olyanjátékos, akiből lehet valami a jövőben, de jelenleg...” –mondta el Ilie Stan a Digi Sport egyik műsorában. 
czimbalmos

Lapzártánkig még nem dőlt el, hogy ki lesz az ASA
együttesének új vezetőedzője a hétvégi, Concordia
Chiajna elleni 2-1-es győztes találkozó után távozó
Ilie Stan helyett, de központi sportlapok információja
szerint erre a tisztségre a legesélyesebb a 46 éves
dési születésű Adrian Falub, aki már két időszakban
is edzte a csapatot. Stan – aki hétfőn közös megegye-
zéssel bontott szerződést a klub vezetőségével – ,
2016 végén érkezett a klubhoz és nyolc (hét bajnoki
és egy Liga-kupa) találkozón vezette az általa átala-
kított ASA-t, ez alatt egy győzelmet, három döntetlent
és öt vereséget ért el.
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Ők (is) szenvedtek az iskolában

Lehet, hogy diszlexia álla háttérben, mint Einsten-nél? Vagy hiperaktivitás,mint Marlon Brandónál, a20. század egyik legsikere-sebb színészénél, aki legen-dásan balhés diák volt? Haalkotóelveik teljesítményealapján kéne egy csapatotösszeállítani, biztosaneszün kbe jutna az osztályeszeként Einstein, a rajz-körbe Picassót, esetlegCsontváryt íratnánk be, azönképzőkör vezetőjének pe-dig Agatha Christie-t kér-nénk fel, míg a színjátszó-körbe lenne a helye TomCruise-nak és Whoopi Gold-bergernek, az iskolai ün-nepségek megszervezésétmeg Spielbergre bíznánk. Avalóságban persze nehezenműködne a dolog, mert amiannyi közös ezekben a gye-rekekben, hogy mindnyájanproblémás kamaszok voltak,akik tanulási nehézségekkelküszködtek, és legtöbbjükvalószínűleg diszlexiás isvolt.
Kínok a sulibanSok legenda is kering ró-luk: igaz, a kis Einsteint, akiháromévesen még nem be-szélt, kifejezetten lassú fel-

fogásúnak tartották a taná-rai, de a közhiedelemmelellentétben a suliban nembukott meg matematikából,viszont a tizenhat évesentett egyetemi felvételijén el-hasalt. Maga Einstein pozi-tívumként tartotta számonlassúságát: később azt nyi-latkozta, hogy ennek kö-szönhetően tudott oly sokattöprengeni az idő és tér fo-galmán. Híres bonmot-jaszerint: „Az egyetlen, ami

gátol engem a tanulásban,az az oktatás.” Van hasonlópélda a képzőművészetbenis. Picassót tízéves koráiggyakorlatilag értelmi fogya-tékosnak tartották a tanárai.Csak későre tanult meg ol-vasni, de állítólag az ábécébetűinek sorrendjét életevégéig képtelen volt meg-jegyezni.
Az átkozott helyesírásNem érezte magát jól asuliban Winston Churchillsem. A politikus, Angliatöbbszörös miniszterelnöke,a Nobel-díjas író maga val-lott erről önéletrajzában atőle megszokott humorral:„Az iskolai napok szoron-gással töltöttek el. Nem voltkellemes érzés, amikor rá-jöttem, hogy a verseny mégel sem kezdődött, és én má-ris reménytelenül lemarad-tam.” De politikustársa, Nel-son Rockefeller is nyíltanbevallotta, hogy nehézségeivoltak az olvasással. AnatoltFrance, Nobel díjas franciaírót rossz helyesírása miattkétszer is elvágták az érett-ségi vizsgán. Agatha Christieédesanya nem hagyta, hogygyerekét túl korán megter-heljék „az olvasás nehéz tu-

dományával”. Az írónő ma-gától tanult meg olvasni. Hé-tévesen váratlanul Dél-Fran-ciaországba költözött a csa-lád, és a kislány hallás utánsajátította el a francia nyel-vet – nehézségei a helyes-írással innen is eredhetnek.„Az írás és a betűvetés min-dig is gyenge pontom volt…Nagyon rossz volt a helyes-írásom, és ez így is maradt.”Az íróasztalok iránti gyűlö-lete életen át elkísérte. Ahatvanhat detektívregényt,tizenhét színdarabot és szá-mos novellát, verset és me-sét alkotó írónőnek sohasemvolt irodája és íróasztala: az1934-es Gyilkosság az Ori-ent expresszen könyv pél-dául egy szállodaszobábaníródott.
Nagyjaink is küszködtekNagyjaink sem mindig szí-vesen koptatták az iskola-

padot, ha egyáltalán jártakiskolába. A bűnbánó Szé-chenyi István, „a legnagyobbmagyar” például így emlék-szik vissza Béla fiának szántintelmeibe: „Nekem pl. vég-telenül nehéz volt a felfo-gásom. Hat-hét esztendőskoromban a legnagyobb fá-radsággal sem tudtak meg-tanítani olvasni, úgyhogyközel voltam ahhoz, hogygrófi trotlinak tartsanak”.De vajon milyen tanulókvoltak a világ mai, nagyha-talmú vezetői? Angela Mer-kel szorgalmas, jó tanulóvolt, bár nem stréber. Mindiga hátsó padokban választottmagának helyet, és semmisem tudta kihozni a sodrá-ból. Putyint aktív, nyitott ér-telmű gyerekként jellemzikvolt tanárai, akit osztálytár-sai sokat csúfoltak alacsonytermete miatt.
Timár Tímea
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Ha egy gyerek rossz tanuló az iskolában vagy nem makulátlan a viselkedése, azt
általában azonnal „leírják” tanárai, társai. Azonban példák sokasága bizonyítja,
hogy nincs veszve semmi, még akkor sem, ha egy gyerek, mondjuk ki nyíltan: csak
„bukdácsol” az iskolában. A legfontosabb teendő ilyenkor megtalálni a rossz tel-
jesítmény kiváltó okát.

Az idei tél eddigi hónap-jaiban legalább háromszorérkezett hőhullám az Észa-ki-sarkvidékre, amikor anagy erejű atlanti viharokmeleg, nedves levegőt hoz-tak, így a jég újraképződé-sének idején előfordultakolvadáspont közeli hőmér-sékletű napok. Az északi-sarkköri változások és azolvadó tengeri jég a világmás részeinek éghajlatárais hatással lesz az úgyne-vezett futóáramlások miatt,amelyek nagy sebességű,vízszintes légáramlási zó-nák, szerepük van a hőmér-séklet szabályozásában –olvasható a jelentésről kia-

dott közleményben.Egyes vidékeken – Kana-dában és az Egyesült Álla-mok nagy részében – szo-katlanul enyhe volt a januárés a február, máshol, többekközött az Arab-félszigetenés Észak-Afrikában szokat-lanul hideg volt az év eleje.A hosszú és extrém hőhul-lámok miatt sok melegre-kord dőlt meg az év elsőkét hónapjában Ausztráli-ában.Nemcsak a globális hő-mérsékleti csúcs, hanem arendkívül kis mennyiségűtengeri jég és a tengerszintszakadatlan emelkedése isegyedülállóvá tette 2016-

ot a WMO keddi jelentéseszerint, mely a március 23-i meteorológiai világnap al-kalmából jelent meg.A jelentés megerősítette,hogy 2016 volt az eddigilegmelegebb év a mérésekkezdete óta, 1,1 Celsius-fok-kal magasabb, mint az ipa-rosodás kora előtti volt és0,06 fokkal több, mint a ko-rábbi, 2015-ös csúcs –mondta Petteri Taalas, aszervezet főtitkára. A ten-gerfelszín átlagos vízhőmér-séklete szintén globális re-kordot ért el, az Északi-sarkjégkiterjedése az év legna-gyobb részében az átlagalatt volt, a légköri szén-di-

oxid folyamatosan csúcso-kat dönt, egyre nyilvánva-lóbb az emberi tevékenységklímát befolyásoló hatása –magyarázta Taalas.A WMO az 1961-1990közötti periódust tekinti abázisnak, amelyhez képesta 2001 óta eltelt 16 évmindegyik legalább 0,4 fok-kal volt melegebb, évtize-

denként folyamatosan 0,1-0,2 fokkal van melegebb. A2016-os év szélsőségei kö-zött súlyos szárazságok isvoltak, amelyek Kelet-Afri-kában és Közép-Ameriká-ban milliók számára tettékbizonytalanná az élelemel-látást.
forrás: mti, hvg.hu

A 2016-os rekordmeleg után folytatódnak a szélsőséges időjárási jelenségek
2017-ben is a Meteorológiai Világszervezet (WMO) jelentése szerint. Még az erő-
teljes El Nino nélkül is olyan változások mennek végbe a bolygón 2017-ben, ame-
lyek ismeretlen területre vezetik a tudósokat – vélte David Carlson, a World
Climate Research Programme (Éghajlatkutatási Világprogram) igazgatója.

Nem szabadulunk meg a szélsőséges időjárástól

„Bukott” zsenik nyomában

Csontváry: Önarckép 

Einstein


