
Valakinek repülnie kell...  Tavaly novemberben történt, hogy a fapadosWizz Air - az utolsó légitársaság, amely mégmenetrendszerinti járatokat indított Vidrát-szegről - bejelentette, időlegesen ugyan, deátköltözik Kolozsvárra. A váratlan - tulajdon-képpen egy ideje már levegőben lógó - lépésoka: a kifutópálya nem kielégítő műszaki álla-pota. Ezzel meg is szűnt a reptér nemzetközijellege.  

Háromszék egyik 
legnagyobb templomváraKézdiszentlélek templomát 1332-ben, a pápai ti-zedjegyzékben említették először. A korabeli do-kumentumok szerint a XIV. század elején a falunakmár volt plébániatemploma. Az egykori románstílusú templom helyére a XV. század végén egynagyméretű gótikus templomot építettek.
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Nyári gyakorlatot hirdet a
Telefonos Szeretetszolgálat A Telefonos Szeretetszolgálat pályázatot hirdetnyári szakmai gyakorlatra. A sikeresen pályázómarosvásárhelyi fiatalnak 2017-ben lehetőségenyílik két hónapos gyakornokság alatt megis-merni a Telefonos Szeretetszolgálat marosvá-sárhelyi és kolozsvári munkáját.
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Római katolikus iskola 
A Bolyai sem segíthet...  

Valószínűsíthetően nem indulnak az idei tan-évben cikluskezdő osztályok a Római KatolikusGimnáziumban.  Arról, hogy ez milyen hatássallesz az iskola életére, a tanárok helyzetére, il-letve a tanulmányaikat az intézményben foly-tatni szándékozó diákokra, az iskola helyettesigazgatóját kérdeztük. Székely Szilárd elmondta,hogy a vádak ellenére, a Bolyai vagy más iskolasem sokat segíthet nekik.

Új sorozat, XI. évfolyam // 24. szám  // 2017. június 15–21. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Múlt hét végén zajlott a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ballagása,
ahol az idei évben 842 hallgató végzett, közülük 289-en a magyar tagozaton. A magyar
kar ballagását a Vártemplomban, az intézmény vezetősége által szervezett rendezvényt –
már második éve –a Színház-téren, lufieregetéssel tartották. A magyar nyelvű orvosi kar
képviseletében az évfolyamelső Benedek lldikó-Annabella mondott búcsúbeszédet.

„Az orvosi 
hivatásnak 
szenteljük 
életünket”

„Az orvosi 
hivatásnak 
szenteljük 
életünket”

Az újra megtalált 
szülőföld csodája   Bár hazát lehet cserélni, de szívet soha, ezértnem késő visszatérni a gyökerekhez, hiszenminden ember szabadon döntheti el, hogy azéletét hogyan és hol rendezi be. Akárcsak ajobbágytelki Mosoni Imre Csongor, akinek tör-ténete nem mindennapi...
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KOS: Rendkívül sűrű hete van, szinte egy percnyugalma sincs. Hirtelen elkezd minden meg-indulni, működésbe lépni és ráadásul velükegyütt érkeznek a problémák is, amelyeket csaksok energiával és körülményesen lesz képesmegoldani.
BiKA: A héten rá kell arra döbbennie, hogy bi-zony egyedül van és nem számíthat semmilyentekintetben segítségre, mindent magának kellmegoldania. Ne értse félre környezetét, senkisem hagyja önt cserben, egyszerűen ez mostegy ilyen időszak sokak számára.
iKREK: Ha bármivel kapcsolatban is szeretneváltoztatni, annak most jön el az ideje. Feltétle-nül tegyen lépéseket az irányába és minél na-gyobb szenvedéllyel veti bele magát a megvaló-sításba, annál biztosabb lesz a siker.
RÁK: A csillagok nem tudnak egyebet közölniönnel, minthogy minden a legnagyobb rendbenvan, párkapcsolata kiegyensúlyozott, kedvesepedig továbbra is támogatja önt mindenben,amiben csak lehet.
OROSzLÁN: Egy kissé mintha le lenne ma-radva, és ezt onnan is sejtheti, hogy egyre csakgyűlnek a megoldásra váró és az elintézetlenfeladathalmok, amik persze önt egyre csak bosz-szantják, hiszen utálja az érzést, amikor ennyireel van úszva.
SzŰz: Meglehetősen nyugalmas ez a hét, aztleszámítva, hogy akadhat némi anyagi problé-mája, ami komoly fejtörést fog okozni. De nincssemmi oka a kétségbeesésre, hiszen jönni fog amegoldás, és a hét végére már ismét megbékéla lelke. 
MÉRLEG: Végre megérkeznek a héten a várvavárt fordulatok élete több területén is, ráadásulpozitív értelemben. Számításai kifizetődnek,akár csak a kemény munkája. Véletlenül se le-gyen szégyenlős, mikor eljön a babérok leara-tásának pillanata. 
SKORPió: Mivel láthatóan remekül halad azélete, úgy érezheti, hogy kötelessége másoknakis jó tanácsokat a tekintetben, hogy kormányoz-zák a saját életüket és érjenek el sikereket.
NYiLAS: Szinte minden úgy alakul, ahogy azttervezte. Sorra valósítja meg céljait, mindeztúgy, hogy a legcsekélyebb erőfeszítésébe semkerül. Nincs más dolga, mint learatni a termést,amelynek magvait már korábban elvetette éskemény munkával gondozta. 
BAK: Még önt is meg fogja lepni a héten szél-sőséges és váltakozó hangulata. Ezt a környezeteis furcsállni fogja, hiszen nem igazán jellemzőez önre. Mint ahogy az sem, hogy túl könnyenelveszíti a türelmét.
VÍzÖNTŐ: Nem ezek lesznek élete legszebbnapjai, legalábbis magánélet és érzelmei téren.Egyedül itt keletkezhet egy kis zavar az erőben.Máskülönben jó a hangulata és elégedett azzal,amit a sors kínál önnek.
HALAK: Minden pontosan az ön tervei szerinthalad. Napról napra sikerül megvalósítani ter-veit és kitűzött céljait. Így legalább a hétvégérenyugodt szívvel dőlhet hátra, mert tudja, hogynincs elmaradva semmivel.
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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!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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KzST-összejövetel 
a Bernády Házban A Kemény Zsigmond Tár-saság június 16-án, pénte-ken délután 6 órakor tartjakövetkező összejövetelét a

Bernády Házban. MeghívottSzekeres Szabolcs, előadá-sának címe: A kisebbségiéletforma szépségei és ne-hézségei otthon és emigrá-cióban.
A gyertya könnye A Sütő András Baráti Egye-sület és Magyarország Csík-szeredai Főkonzulátusa ün-nepi előadással emlékezikSütő András íróra születésé-nek 90. évfordulója alkalmá-ból. A gyertya könnye című,Sütő műveiből készült össze-állítást Kilyén Ilka és RitziuIlka Krisztina adja elő. Ren-dező Kincses Elemér, jelmez:Bandi Kati. A szövegeket Ki-lyén Ilka és Simon György vá-logatta. Emlékbeszédet MarkóBéla költő mond. Az előadá-sokra június 16-án, pénteken19 órakor, illetve szombaton,17-én 17 órától kerül sor azAriel Színház nagytermében.A belépés ingyenes.
Önkéntestábor A Gyulafehérvári Caritasönkéntesprogramja kereté-ben 14. alkalommal szervezönkéntestábort, idén Tus-nádfürdőn július 3–7. között.A táborban kb. 80 önkéntes(Maros, Hargita, Kovásznaés Hunyad megyéből) napi6 órai közösségi munkát vé-gez a város, a közösség épí-tése érdekében, és megpró-bálják szebbé varázsolni ahelyi parkokat, hidakat, azerdei tanösvényeket, vala-mint a Szent Ferenc Alapít-vány lakóinak életét is.
Felújított GardéniaA Gardénia című előadásfelújított változatát játsszákjúnius 15-én, csütörtökön dél-után 5 órakor a marosvásár-helyi Spectrum Színházban.Rendező: Török Viola.
Kirándulás 
Szamosújvárra Az Erdélyi Magyar Balol-dal június 24-én kirándulástszervez Szamosújvárra a kö-vetkező útvonalon: Kolozs-vár – Bonchida – Szamosúj-vár. Feliratkozni a marosvá-sárhelyi, Dózsa György utca9. szám alatti székházbanlehet, bővebb tájékoztatása 0744-928-299-es telefon-számon hétfőtől péntekig 9–11 óra között, június 21-ig.
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Tavaly novemberbentörtént, hogy a fapadosWizz Air - az utolsó lé-gitársaság, amely mégmenetrendszerinti já-ratokat indított Vidrát-szegről - bejelentette,időlegesen ugyan, deátköltözik Kolozsvárra.A váratlan - tulajdon-képpen egy ideje már levegőben lógó - lépés oka: akifutópálya nem kielégítő műszaki állapota. Ezzelmeg is szűnt a reptér nemzetközi jellege.  Az esetnek érthetően nem örültek nálunkfelé, kü-lönösen az utazóközönség bánkódott, dühöngött.Az illetékesek már kevésbé. Igaz, tőlük nem is aztvárnánk, hogy érzelmi dühkitörésekkel reagáljanak,annál inkább tettekkel. Sajnos, ez utóbbit hiába vár-tuk. Pedig a tavalyi év végén még azt mondták, jobbesetben két-három hónap, a rosszabb változat sze-rint az év végére befejezhetők a szükséges munká-latok. Csakhogy még el sem kezdték. Fél esztendőalatt egy tapodtat sem haladtak előre. Állítólag nema megyei önkormányzatban kell keresni a késleke-dés okát. Ennek ellenére állítom: minden, ami eddigtörtént nem más, mint pótcselekvés - a várt vég-eredményt, a kifutópálya kielégítő műszaki állapo-tát, a Wizz Air visszatérését tekintve mindenképp. Közben pedig a vetélytársak - Kolozsvár, Nagysze-ben, Brassó - elégedettségükben dörzsölik kezeiket.Minden egyes eltelt nappal kedvezőbb versenyhely-zetbe kerülnek a vásárhelyi reptérrel szemben.Lehet ilyenkor hibáztatni a döcögő pályáztatást, abéna bürokráciát, az időjárást, mindent. A lényeg:Marosvásárhely és a régió - különösen, ha Székely-föld kapujának tekintjük a repteret - egyre növekvőgazdasági elszigetelődése, lemaradása. Ami az au-tópálya hiányával, a légi közlekedés megszűnésévelegyre csak fokozódik. Köztudott, mind a tulajdonos megyei önkor-mányzat, mind a reptér élén az RMDSZ egy-egyhelyi szinten befolyásos politikusa áll. Ha nevükhöztársítható majd a reptér nemzetközi státusának el-vesztése, a vetélytársaktól való visszafordíthatatlanlemaradása, teljes leépülése, akkor az árt majd a„szövetség” megítélésének, közvetve az egész helyimagyar közösségnek. Akkor pedig - a reptér nem ki-elégítő műszaki állapotától függetlenül - egyszermajd valakinek repülnie kell... Véleményem szerint. 
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VÉLEMÉNYEM SzERiNT

Szentgyörgyi László

Valakinek repülnie kell...  
Múlt hét végén zajlott a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
ballagása, ahol az idei évben 842 hallgató végzett, közülük 289-en a magyar 
tagozaton. A magyar kar ballagását a Vártemplomban, az intézmény vezetősége
által szervezett rendezvényt – már második éve –a Színház-téren, lufieregetéssel
tartották. A magyar nyelvű orvosi kar képviseletében az évfolyamelső Benedek
lldikó-Annabella mondott búcsúbeszédet.

Az alábbiakban a beszédétközöljük, amit a végzős or-vostanhallgató a közönségháromnyelvű köszöntésévelindított. 
„Tisztelt tanárok, kedves

szülők, rokonok, barátok, akik
értünk vagytok itt most, és
legfőképpen kedves diáktár-
saim – mert ez a nap, bár-
mennyire hihetetlen még, de
rólunk szól! 

Nekem jutott a megtisz-
teltetés – amit ezúton is há-
lásan köszönök –, hogy meg-
próbáljak itt mindannyiunk
nevében beszélni. Elismerem,
ez számomra különösen nagy
kihívás. Ennek ellenére igyek-
szem eleget tenni a feladat-
nak.

Beszédemre készülve, jó-
néhány nosztalgikus pillana-
tot éltem meg. Elsősorban
természetesen az első éves
anatómiás szenvedésünk ju-
tott eszembe, ugyanis sokunk
számára az volt a leginten-
zívebb: szó szerint bedobtak
minket a mélyvízbe; vagy in-
kább beugrottunk? Amikor
– kis túlzással élve – még ab-
ban sem voltunk biztosak, a
jobb vagy a bal oldalunkon

van a lépünk. Aztán az sem
volt könnyű feladat, hogy a
nomina anatomicát megszok-
juk. De valahogy túléltük az
első két, legnehezebb évet,
minden egyes megpróbálta-
tásával együtt. Bár voltak
pillanatok, amikor azt hittem,
már ott abbamarad az orvosi
egyetem.

Utána szép lassan követ-
kezett a „második felvonás”,
a klinikum, amikor alkal-
munk nyílt még inkább be-
tekintést nyerni a szakma
rejtelmeibe, szépségeibe. Bel-
gyógyászat. Sebészet. Endok-
rinológia. Neurológia. Pszi-
chiátria. Infektológia. És még
sorolhatnám – mindegyiket
legyőztük! Mindeközben szen-
vedtünk, kínlódtunk, kétségek
közt hánykódtunk, esetleg
megkérdőjeleztük a dönté-
sünket. De mindezen nehéz-
ségeken túlléptünk. És most
itt vagyunk. Mindannyian.

Persze volt rengeteg fel-
emelő, emlékezetes, csodás,
remélhetőleg örökre meg-
maradó pillanat is az évek
során, mindannyiunknak
másféle, egyetemmel és egy-
mással kapcsolatosan. Azt

hiszem, évek múlva vissza-
tekintve, ezeket az utolsó,
sokkal intenzívebb, élmények-
ben méginkább telített he-
teket is ide soroljuk majd. Kí-
vánom, hogy az emlékeken
kívül a kialakult kapcsolatok,
barátságok is megmaradja-
nak, hosszútávon is. És kívá-
nom, hogy a vicces, szép, ked-
ves emlékek a következő idő-
szakban kitartás, erő és el-
határozás forrásává váljanak
számunkra.

Hihetetlen, hogy végére ér-
tünk ennek a különleges, néha
ijesztő, de néhol gyönyörű
hat évnek! Belegondoltatok,
mennyit dolgoztunk mi ezért?
5744 egyetemi órát éltünk
túl, ami 239 teljes nap, ami
egy év kicsivel több mint
65%-a (reggeltől estig, illetve
estétől reggelig számolva) (a
szessziókról nem is beszélve!),
és most itt állunk mi, ponto-
san 399 orvostanhallgató,
többi kollégáinkkal együtt
pedig összesen 842 ballagó
diák! 

Itt vagyunk, és szinte 400-
an fél óra múlva együtt
mondhatjuk el a hippokrá-
teszi esküt! Ami hatalmas je-
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„Az orvosi hivatásnak 
szenteljük életünket”

lentőségű és súlyú szimboli-
kus lépés lesz számunkra,
ugyanis általa az orvosi hi-
vatás gyakorlásának szen-
teljük életünket. Az eskü szö-
vegét idézve, „ünnepélyesen,
szabadon és becsületünkre“
fogadjuk, hogy életünket az
emberiség szolgálatára szán-
juk, tanárainkat tiszteljük,
kollégáinkra testvérként te-
kintünk.

A most átélt nagyon kü-
lönleges pillanatok halma-
záért hálával tartozunk ta-
nárainknak, de elsősorban
szeretteinknek, főleg szüle-
inknek, akik rengeteg áldo-
zatot hoztak meg értünk. Úgy
gondolom, mindannyiunk ne-
vében megköszönhetem nekik
ezeket! A mi sikerünk az ők

sikere is, úgyhogy remélem,
mindenki szeretteivel együtt
osztozhat a mai nap öröme-
iben!

Mivel nem szeretnék visz-
szaélni a türelmetekkel, még
csak annyit mondanék, mind-
annyiunknak azt kívánom,
olyan döntéseket hozzunk,
úgy válasszunk a következő
hónapokban, évben, hogy
utunk elvezessen odáig, hogy
a szakmánk lehessen a hob-
bink, azaz nap mint nap mo-
tivációval tele, lelkesen vé-
gezzük a hivatásunkat. Köz-
helyként hangzik vagy sem,
hiszem, hogy a többi majd
jön magától.

Köszönöm szépen a meg-
tisztelő figyelmet! És gratu-
lálok mindannyiunknak!”

A most átélt nagyon 
különleges pillanatok 
halmazáért hálával 
tartozunk tanárainknak, de
elsősorban szeretteinknek,
főleg szüleinknek, akik renge-
teg áldozatot hoztak meg 
értünk. Úgy gondolom, mind-
annyiunk nevében megkö-
szönhetem nekik ezeket! 
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Római katolikus iskola

Valószínűsíthetően nemindulnak az idei tanévbencikluskezdő – előkészítő,ötödik, valamint kilencedik– osztályok a Római Kato-likus Gimnáziumban.  Arról,hogy ez milyen hatással leszaz iskola életére, a tanárokhelyzetére, illetve a tanul-mányaikat az intézménybenfolytatni szándékozó diá-kokra, az iskola helyettesigazgatóját kérdeztük. Szé-kely Szilárd elmondta, hogya vádak ellenére, a Bolyaivagy más iskola sem sokatsegíthet nekik, és szeretnék,ha hagynák dolgozni őket,amíg a bíróság döntést nemhoz az ügyben. 
Megszakad 
a folytonosságSzékely lapunknak el-mondta, hogy bár az előírtdiáklétszámot – 300 fő –nem fogja alulmúlni az is-kola, hiszen a meglévő osz-tályokban marad annyi diák,hogy erre hivatkozva a tan-intézmény jogi személyisé-gét ne lehessen megszün-tetni, az évfolyamok közöttifolytonosság megszakadásanegatív dolog. „A tanügyi

alkalmazottak számát éshelyzetét viszont minden-képp befolyásolni fogja, hi-szen amiatt, hogy kiesnekezek az osztályok, néhánytanárunk ősztől sajnos nemfog tudni nálunk tanítani”– részletezte. Azt is megtudtuk, hogy anyolcadikosok csaknem feleszerette volna a katolikusgimnáziumban folytatni aközépiskolát, de mivel a ter-vezett három kilencedikosztályból egyet sem tudnakindítani, a diákok más tan-intézményt kell válasszanaktanulmányaik folytatásához. 
A Bolyai nem 
segíthet rajtunkAz elmúlt héten a BolyaiFarkas Elméleti Líceum –többszöri kérés után – en-gedélyt kapott plusz egytermészettudomány, illetvekét előkészítő osztály indí-tásához, ám a közösségi mé-diában azzal vádolták a Bo-lyait, hogy „elvette a kato-likus iskola osztályait.” „Atörvény értelmében a miosztályainkat egyetlen is-kola sem veheti át, hiszenezek az osztályok egyetlen

intézmény beiskolázási ter-vében sem szerepeltek. Az,hogy a napokban jóváhagy-ták a Bolyai Farkas ElméletiLíceum által kért termé-szettudomány osztályt – ed-dig arra hivatkozva nem tet-ték ezt meg, hogy mi isugyanerre kértünk enge-délyt –, egyáltalán nem aztjelenti, hogy a miénket vettevolna át. A Bolyai saját osz-tályát hagyták jóvá, amitkorábban kérelmezett” –magyarázta Székely, aki hoz-zátette, hogy egyetlen iskolasem kérheti és kaphatja megaz általuk kérelmezett osz-tályokat, így a Bolyai – vagymás iskola – segítségnyúj-tási lehetősége közelít a nul-lához. „A Bolyai annyit tehet,hogyha a Katolikus Gimná-zium valamilyen szerencsét-len ok folytán elveszítené ajogi személyiségét, akkor amár meglévő osztályokathozzárendelik az iskolához.

Reméljük, erre nem kerülsor” – tudtuk meg. 
A diákok nagyon 
reménykednek 
a megoldásbanA gimnázium ellehetet-lenítése ellen a romániaimagyar politikai szerveze-tek, illetve a magyar kor-mány tagjai is szót emeltek,de a vatikáni képviselő isvásárhelyre látogatott, ámaz iskola jogi helyzete azótasem tisztázódott. Arról kér-deztük az iskola igazgatóját,mit gondol, mi kellene tör-ténjék, hogy megoldódjonez az áldatlan állapot. „Saj-nos a jogászok között nincsegyetértés az iskola jogihelyzetével, a hogyan to-vábbal kapcsolatosan: a pol-gármesteri hivatal jogásza,illetve a tanfelügyelőség jo-gásza eltérően vélekedneka problémáról. Az én – lai-kus – értelmezésemben a

törvény jóhiszemű értelme-zése, a hiányzó iratok utó-lagos kiegészítése megol-dást jelenthet. Ám úgy vé-lem, a bíróság tudna érdemidöntést hozni, de nyilvánez időbe telik, viszont addigis az lenne a törvényes ésnormális, hogy az iskoláthagyják működni a hatályosjogszabályok szerint” – fej-tette ki.Kérdésünkre azt is el-mondta a helyettes igazgató,hogy a diákok nagyon sze-retik az iskolát, különösena nagyobbak folyamatosanérdeklődnek, az aktuális fej-leményekről, és nagyon bíz-nak abban, hogy megoldásszületik a helyzetre. „A ta-nulók a hercehurca alatt isjó eredményeket mutattakfel a versenyeken, a tanu-lásban, a diákok lendületétnem vette vissza ez az álla-pot” – állítja Székely.
Pál Piroska

A Bolyai sem segíthet...

A Marosszéki Harmónia Dalcsoport
első szereplése a Száztagú Székely
Férfikórus tagjaként

Június 10-én első alka-lommal lépett fel a SzáztagúSzékely Férfikórus Székely-udvarhelyen, ezúttal a ma-rosszéki dalcsoporttal ki-teljesülve. Amint előbbi lap-számunkban jeleztük, a Ma-rosszéki Harmónia Dalcso-port május folyamán alakultmeg, első bemutatkozásuka Marosszentgyörgyi Napokalkalmával volt. A SzáztagúSzékely Férfikórus 2013-ban jött létre a Székelyud-varhelyi Székely Dalegylet,a GyergyószentmiklósiIpartestületi Férfikar és aSepsiszentgyörgyi KónyaÁdám Művelődési Ház Fér-fidalárdája egyesülésével.Később csatlakozott hoz-zájuk a Csíkborzsovai Fér-fikar és a közelmúltban aMarosszéki Harmónia Dal-csoport. Szombaton a Száz-

tagú Székely Férfikórus aszékelyudvarhelyi művelő-dési házban – immár min-den székely megye részvé-telével – lépett a nagykö-zönség elé, ahol 14 zene-művet adtak elő. Vasárnapa kórus tagjai négy temp-lomban vettek részt az Is-tentiszteleten dalos szol-gálattal. A marosszéki dal-kar elnöke – Bereczki Sán-dor – lapunknak elmondta,hogy fenséges, felemelő, fe-ledhetetlen érzés volt résztvenni a június 9–11. köztmegszervezett eseménye-ken. Köszönik a szervezők-nek a meghívást, és tervezika további együttműködésta Száztagú Székely Férfi-kórus tagjaként. 
Nemes Gyula

fotó: Dávid István

Nyári gyakorlatot hirdet a
Telefonos Szeretetszolgálat

„A sikeres pályázó két hó-napos gyakornokságot vé-gez a Telefonos Szeretet-szolgálat marosvásárhelyiirodájában, segítve az ön-kéntesek munkáját. A gya-kornoki program 2017 jú-liusában indul és augusztusvégéig tart" – tudtuk megSajó Norberttől.  Részvételifeltételek a következők:  20– 35 év közötti életkor, egyidegen nyelv középfokú is-merete, felhasználói szintűszámítógépes ismeretek, al-kalmazkodóképesség éscsapatszellem, precíz mun-kavégzés napi 6 órában. Jelentkezéshez szükségesdokumentumok: fényképesszakmai önéletrajz (értesí-tési cím, telefonszám, e-mailcím megjelölésével), moti-vációs levél maximum 1 ol-dal terjedelemben, melybőlkitűnik, hogy a jelölt miért

szeretne gyakorlatra jelent-kezni, milyen elképzeléseivannak a gyakorlattal kap-csolatban, ill. miképpen il-leszkedik a program jövő-beni terveihez, 1 ajánlólevél(egy felsőoktatási intéz-ménytől/korábbi munka-helyről/közéleti személyi-ségtől/civil vagy politikaiszervezettől/egyháztól).„A kiválasztott pályázó agyakorlat ideje alatt anyagitámogatásban részesül, ha-

vonta 500 lejt tudunk biz-tosítani. A jelentkezéseket,a kért dokumentumokelektronikus másolataivalegyütt az office@telsz.rocímre kérjük elküldeni jú-nius 25-ig. A gyakornokiprogramra olyan pályázókjelentkezését várjuk, akikmég nem vettek részt szak-mai gyakorlaton a TelefonosSzeretetszolgálatnál. Aprogram egyhetes siófokinyaralással záródik, mely-nek költségét a TelefonosSzeretetszolgálat, illetve asiófoki CE Napfény Hotelfedezi két főre" – mondtael még lapunknak a szere-tetszolgálat alapítója. 
Bővebb információ: 

e-mail: office@telsz.ro,
Tel: +4 0733 56 56 56

Nemes Gyula

A Telefonos Szeretetszolgálat pályázatot hirdet nyári szakmai gyakorlatra. A si-
keresen pályázó marosvásárhelyi fiatalnak 2017-ben lehetősége nyílik két
hónapos gyakornokság alatt megismerni a Telefonos Szeretetszolgálat maros-
vásárhelyi és kolozsvári munkáját. A program felépítéséről, a részvételi feltéte-
lekről, a jelentkezéshez szükséges iratokról a szeretetszolgálat alapítóját, Sajó
Norbertet kérdeztük.
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Kannabisz és szex
Ebben az önmagából kifordult, értékeitől és elve-itől meg/fel- és elszabadult világban már nem fel-tűnő, ha a kivétel szabállyá lesz, és mozdony nélküliszerelvényként rohan az öngyilkos lejtőn a szaka-dékba. Ezt jelzi a minap felröppent sajtóhír is, miszerintMagyarországon, ahogyan másutt is, legalizálni sze-retnék a marihuánát. Jövőre Kanadában, aztán majdhozzánk is érkezik az „újdonság”. Hisz alapvetőenegy gyógyszerként is használatos gyógynövényrőlvan szó. Óh, be aranyos! A marha legeli a füvet, azember meg szívja...A liberális gondolkodás, korszellem, és az ezzeljáró törvénykezés térnyerése úgy tűnik, hogy nemismer határt, erkölcsi gátat. A „kutyaharapást szőré-vel”-mentalitás azt vallja: jobb megengedni – perszeeleinte csak bizonyos keretek között –, mert így el-lenőrzésünk alatt tarthatjuk. Így volt ez a pornóval,mert attól remélték a szexuális erőszak, betegségekés prostitúció visszaszorítását. Így van ez a kábító-szerek esetében is, mivelhogy szerintük a keretekközé szorított, de nem tiltott és törvényesen kap-ható, adagolt drogok kevesebb bajt-bűnt okoznak,kevesebbe kerül a társadalmi károkozás és kárfel-mérés. No meg a gyógyítás.De ha már kiengedtük a szellemet a palackból, hamár nincs szabály, erkölcsi rend, amihez mérten til-tunk vagy büntetünk, akkor minek megengedni?Nem volna könnyebb hagyni a dolgokat a magukmentén? Hadd tombolja ki magát a szabad akarat,az inercia, a bűn, az emberben lévő gonoszság min-denestől, gátlástalanul? Elvégre egyszer élünk, nem?Minek törvények, minek az állami berendezkedés,minek a tízparancs, minek az egyház? Vagy vigyük le Istent a pokolba – ahogyan SzőcsGéza sejteti egyik pamfletjében –, hogy ne legyen azsem Isten nélküli hely? ...Kificamodott érvelése kergeti önellentmondásbakorunk emberét. Háborog, hantázik, sztrájkol és fi-zetésemelést kér. Jogokat követel, tabukat döntöget,morális törvényeket szüntet be és bélyegez elavult-nak. Ha zárva van a főajtó, betöri az ablakot, vagy tol-vajkulcsot reszel magának. Csak erkölcsösen nemszeretne gondolkodni, beszélni és cselekedni. Nemkellenek már az évezredes szabályrendszerek. Elbi-zonytalanított, megpuhított, lágy lelkiismeretét is afolyton megalkuvásokhoz alkalmazkodó, érdekekvezérelte döntésekhez idomította. Ebben a korcs,torz, demokráciának csúfolt állapotban nincs senki,semmi tekintély fölötte, sem benne, csak a nárcisz-tikus egó, amely napjában százszor megfürdetimagát a virtuális képeskönyv tükrében, és begyűjtia lájkadagját, hogy hízzon a mája, teljen el önmagá-val.Isten meghalt - mondta annak idején Nietzsche.De tovább is mondta: mi öltük meg!Attól Isten még van és lesz, mindörökké. És nagy-betűvel írandó a neve, akárcsak a Szűzanyáé. Nemúgy, mint a média pünkösdi, somlyói tudósításában.A vadkendert is bizonyára Ő teremtette. Csak az a kérdés, Isten nélkül mi leszünk-e? Vagy csak egy füstfelhő marad utánunk, mint Szo-domából és Gomorából, miután belecsapott amennykő.

Sebestyén Péter

Az újra megtalált szülőföld csodája
Nehéz elhagyni a szülőföldet, a házat, a közösséget, hatalmas változás faluról el-
költözni városba jobb élet reményében. Bár hazát lehet cserélni, de szívet soha,
ezért nem késő visszatérni a gyökerekhez, hiszen minden ember szabadon dönt-
heti el, hogy az életét hogyan és hol rendezi be. Akárcsak a jobbágytelki Mosoni
imre Csongor, akinek története nem mindennapi, hiszen a 21 éves fiú egy évvel
ezelőtt egyedül költözött haza, annak ellenére, hogy családja kint él Magyaror-
szágon lassan 10 éve.

Egy utazás kezdete„A történet úgy kezdő-dött, hogy a családi gazdaságkezdett tönkremenni, ezért2007. július 27-én kiköltöz-tünk. Először édesanyámment ki dolgozni, majd nemsokkal rá édesapámnak iskerült munka, ezért én, kétnővéremmel néhány hóna-pot itthon maradtunk. El-érkezett a nyári szünet, bárcsak nyaralni mentünk Ma-gyarországra, de a vége azlett, hogy szeptemberbenSzigetszentmártonban kezd-tem a 6. osztályt. Az éveksorán öt albérletben is lak-tunk” – emlékszik visszaCsongor.Kezdetben sokszor meg-kapta a „román vagy” becé-zést, azonban idővel sikerültbeilleszkednie. „Vagány let-tem, hosszú hajam lett, olyantársaságba kerültem, amely-nek tagjai már akkor ittakés cigiztek. Annak ellenére,hogy én ezekből kimarad-tam, befogadtak, számukraelég volt annyi, hogy jófejvagyok. Idővel nálam idő-sebb barátaim is lettek, akik-től, fiatal korom ellenére,egyfajta érettebb felfogásbirtokába jutottam. Nyolca-dik osztályos voltam, amikorszó szerint véletlenül meg-nyertem egy rajzversenyt,rajzoltam egy fát, ami a ta-náromnak nagyon megtet-szett, meglátta bennem atehetséget. Ezt követően ki-lencedik osztálytól alkalma-zott grafikus szakmát kezd-tem el tanulni”- meséli. 
Meghatározó pillanat„Tizenegyedik osztálybanrészt vettem egy szavaló-versenyen, ahol kicsi férfiasidentitásomat háttérbe szo-rítva kellett elmondjam Pet-res Kálmán Alkonyat címűversét. Bementem az unal-masnak ígérkező versenyre,ahol egy nagyon tehetségeslány Reményik Sándortólszavalta el az Eredj, ha tudszcímű költeményt. Ekkor fo-galmazódott meg bennem,hogy én is eleredtem, a csa-ládom is eleredt, mert aztgondoltuk, valahol, bárhola nagyvilágban könnyebblesz majd sorsunk. Rájöttem,hogy imádom a szülőfölde-

met, hogy felelőséggel tar-tozom neki” –idézi fel Cson-gor. Ahogy az már lenni szo-kott, ki mivel rezonál, azzalkerül egy hullámhosszra,tudatosan, félig tudat alattelkezdte építeni magábanaz álmot, hogy hazatér. Ma-gyarságtörténet után kez-dett elérdeklődni, rájött,hogy mekkora múltja van akultúránknak, hagyománya-inknak, amit nem szabadfélvállról venni.„Egy itthoni látogatás so-rán Illa Gábor, a JobbágytelkiKulturális Egyesület akkorielnöke azt mondta nekem,hogy akkor segítenék a leg-többet a szülőföldemnek,ha haza jönnék, és itthonalapítanék családot” – em-lékszik vissza nevetve ameghatározó pillanatra.
Hazatérés örömeCsongor hazajöveteléthosszú és megfontolt, háromévig tartó előkészítés előztemeg, valahányszor arra gon-dolt, hogy hazatér, azt érezte,amit a szavalóversenyen:kellemes remegést, szívbőljövő érzést. Szerinte a maifiatalok azért vándorolnakki külföldre, hogy sikeresekés gazdagok legyenek, mertazt hiszik, a boldogság pénz-ben mérhető. „Hiszem, hogy az okosember mások hibájából ta-nul, bármilyen sikeres is le-gyen valaki, mondjuk, anyagi

téren, a legtöbb hiányozhatneki, az, amit én itthon meg-találtam. Tudtam, hogy ha-talmas lemondás, de úgyjöttem haza, hogy van ház,ahová hazajönnöm.  Azeszem persze mást diktált,hiszen nem tudok románul,de még angolul sem, de amagyar nyelvet úgy tudomhasználni, hogy megértetemmagam vele, ahol kell. Úgyindultam haza, hogy nememlítettem senkinek itthon-maradásom célját, össze-szedtem a portékámat, mit4 évnyi kemény zöldségezéseredményeként szereztem,egy fényképezőgép és egyolyan számítógép árát, ami-vel könnyen és gyorsan tu-dok dolgozni, meg egy félautó árát. Így hát befogtama hat ökröm az Omegámba,szekerem rúdját keletnekfordítottam, és hazajöttem.Hazafele végig szakadt azeső, csak akkor állt meg,amikor itthon beléptem akapun, s a lemenő nap visz-szatükrözésétől a jobbágy-telki legelő felett szép szi-várvány koszorúzta az eget.Nem hiszek a véletlenekben,hiszen Jobbágytelke himnu-szának első sora köszöntöttújra itthon” – mesélte lel-kesedve. A maradásnak több fon-tos pillére volt, de hitt benne,tett érte, és sikerült. „Re-mélni sem mertem volna,hogy egy ilyen csodát találokegy hasonló életfelfogású

lány személyében, aki szin-tén az egyszerűbb, de annálboldogabb élet híve. Bár ren-getegszer érezzük azt, hogymegvetnek emiatt, tisztelnekis. Hogy Illa Gábort említsemújra, neki összejött, kihasz-nálta rendszerének a lehe-tőségeit, meggazdagodottaz IT-szakmában, mégis Job-

bágytelkén kötött ki, pedigneki nem volt semmi kötő-dése a helyhez, azonkívül,hogy a Tógát tetőről észre-vette, milyen szép ez a falu”- mondja tapasztalatai ösz-szegzéseként Mosoni ImreCsongor. 
Timár Tímea
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(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész)

Kézdiszentlélek templomát 1332-ben, a pápai tizedjegy-
zékben említették először. A korabeli dokumentumok
szerint a XiV. század elején a falunak már volt plébánia-
temploma. Az egykori román stílusú templom helyére a
XV. század végén egy nagyméretű gótikus templomot
építettek. A reneszánsz stílusú faragott bejárati kapu a
XVii. századból származik. A XViii. század végén a temp-
lomot és a templombelsőt barokk stílusban átalakítot-
ták. A gótikus boltozatot lebontották, a kapubástyát
felújították, a déli oldal portikusza is akkor épülhetett.
1713-ban a középkori templomtornyot magasították és
a hangablakos felső rész is akkor készült. Az orgonakar-
zat építési ideje: 1736. A műemléktemplomot 1701-ben,
1773-ban, 1834-ben, 1892-ben, 1913-ban és 1969-ben
javították. Az 1996-os felújítás során a szentély délkeleti
oldalán a tetőpárkány alatt egy XVi. századi freskó fríz
került elő. Ugyanakkor semmisült meg a hajó külső falát
díszítő középkori falképes felület. 

A barokk átalakítások
meglehetősen átformál-
ják az épületegyüttestA Kászon vize völgytor-kolatának bal oldalán ma-gasló Perkő aljában fekszikKézdiszentlélek. A falu központjában, an-nak Polyán felé eső végében,az országút mellett emelke-dik a keletelt, középkori ere-detű templom, amelyet többszögre épült védőfal veszkörül. Az épületegyüttest, külö-nöséképpen a templom bel-sejét és a kapubástyát a ba-rokk átalakítások meglehe-tősen átformálták és a köréjeépült védművek a legna-gyobb épségben napjainkigfennmaradtak.
Amit a templomvárról
tudni kellA szóban forgó római ka-tolikus templom a legna-gyobb háromszéki templo-mok egyike, harmincnyolc

méter hosszúságú. A hajószélessége tíz méter, hosszahuszonkét méter, a sokszög-záródású szentély nyolc mé-ter széles és tizenkét méterhosszú. Nyugati oromfalának sar-kait átlósan elhelyezkedőpillérek erősítik, fölöttük azalábbi felirat olvasható:„ERECTUM ANNO 1401REAEDIFICATUM 1622 RENOVATUM ANNO1701, 1773, 1892, 1931,1969. ”.
A karzatra egy szűk, 
középkori lépcsőn 
lehet feljutniA hajó északi oldalán lévőpilléreken faragványok lát-hatók, az egyik egy ökörfejetábrázol, amely Szent Lukácsevangélista jelképe. Keleti irányban a másodiktámpilléren egy durván fa-ragott emberfej – angyalfej– van, vagyis Szent Mátéevangélista szimbóluma. A templomhajó nyugati

oldalán álló karzatot négynyolcszögű, kőből faragottkéső gótikus oszlop tartja. A templomtér délnyugatisarkában egy elkülönített,szűk középkori lépcsőn lehetfeljutni a karzatra. A temp-lom nyugati bejárata, vala-mint a sekrestye ajtókereteszemöldökgyámos.Említésre méltó, a részbenelfalazott, késő gótikus szent-ségtartó fülke, amely egye-nesen záródó nyílással ren-delkezik, faragott kőkeretefiatornyos megoldással ké-szült. A szentségtartó fülkemellett nyílik a homokkőbőlfaragott, átszelt lóhereívvelzáródó sekrestyeajtó.
A legszebb alkotás a XVi-
ii. századi főoltárA szentélyt és a tengelyé-től kissé északi irányba el-tolódott hajót csúcsíves di-adalív választja el. A hajó belsejét a déli ol-dalon három gótikus ablakvilágítja meg, amelyen két-

szer hármas lóhereív és köralakú díszítés látható.A poligon záródású szen-tély keleti falán egy befala-zott csúcsíves ablak körvo-nalazódik. A templombelsőrégi emlékei közé tartoznaka gazdagon faragott szár-nyasoltárok. A legszebb alkotás a XVIII.századi főoltár, amelyen aSzent Anna oltárkép látható.A Kálvária mellékoltár szin-tén a templom szépen dí-szített darabja.
A XV. századra datálják 
a templom faragványai-
nak készítését A kézdiszentléleki temp-lom eltér nemcsak a három-széki, de általában a szé-kelyföldi emlékektől is.Egyértelmű tehát, hogy azerődített templom több te-kintetben is felhívja magáraa figyelmet. A fentiek ellenére a rá vo-natkozó legbővebb – és talánegyetlen – korábbi leírás Or-

bán Balázs könyvében ol-vasható. Kiemelten fontos tudniazt, hogy Orbán a templom-vár délkeleti oldaláról felvettmetszetét is közölte, amelyena mai állapothoz viszonyítvaemlítésre méltó különbségnem látható.A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentumokbólderül ki, hogy a templommal,a faragott műrészletek ér-tékelésével a későbbiekbenEntz Géza, Keöpeczi Sebes-tyén József és VirgilVătășianu foglalkozott be-hatóbban. Újabban TüdősKinga és Gyöngyössy Jánostett kísérletet az eddigi rész-eredmények összegzésére.Az Orbán Balázs által em-lített 1401-es építési idő-pontot, amelyet később Ke-öpeczi Sebestyén József iselfogadott, éppen a már em-lített késő gótikus formákalapján vitathatónak tart-hatjuk. Megjegyzendő, hogy ezena véleményen volt Virgil

Háromszék egyik legnagyobb templomvára 
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Vătășianu is, aki a kézdiszentléleki templomfaragványainak készítését aXV. század második feléretette. 
Keöpeczi bebizonyítja:
az ökörfejes emlék nem
Moldva címere!Gyöngyössy János, a Szé-kelyföldi vártemplomokcímű könyvében ír arról,hogy Orbán Balázs az 1401-béli építést, az általa Moldvacímerének hitt ökörfejes fa-ragvánnyal támasztotta alá,és így az építtetést Apor Ka-tának, Sándor moldvai vajdafeleségének tulajdonította.Keöpeczi azonban kimu-tatta, hogy az északi sarok-pilléren – feltehetően má-sodlagosan – elhelyezettökörfejes faragvány nemMoldva címere, mivel hiány-zik a többi heraldikai elem– csillag, rózsa, félhold.A faragványok datálásárais tett Keöpeczi kísérleteket.Hipotézise újabb vitára adazonban alkalmat, mivel ekét faragvány éppúgy lehe-tett egy-egy gyámkő is,amely a késő gótikus temp-lombelső barokk átalakítá-sakor került a támpillérekre. Gyöngyössy szerint joggalfeltételezhető, hogy a korai

időkben a falunak kőből épí-tett román stílusú templomavolt. A ma is fennálló templomépítése, a rajta fellelhetőkéső gótikus faragványokalapján a XVI. század elsőfelében, de legkorábban aXV. század végén fejeződhe-tett be.
Kérdéses, hogy milyen
építkezésre utal az 1622-
ből származó 
feliratAmint azt már rövidenemlítettük, a XVIII. századfolyamán a templomot éskülönösképpen a templom-belsőt barokk stílusban át-alakították. Ekkor bontották le a gó-tikus boltozatot, és talán ek-kor alakították át a kapu-bástyát is. Szintén a fent említettszerző világít rá arra is, hogya déli oldal portikusza is ek-kor épülhetett, és ugyanek-kor magasították a középkoritemplomtornyot és képeztékki a hangablakos felső részt.Nem tudható pontosan,hogy mikor kerülhetett sorerre az átalakításra, de ahajó déli oldalán látható re-noválási évszámok közül ta-lán az 1773-as a legvalószí-

nűbb. Kérdéses marad továbbrais, hogy milyen „újraépítést”takar, egyáltalán milyen épít-kezésre utal az említett fel-irat: „REAEDIFICATUM1622” sora.
A szokatlan alaprajz
egyedülálló a 
SzékelyföldönA templomot kerítő sa-roktornyos, kapubástyás erő-dítmény szokatlan alaprajzaegyedülálló a Székelyföldön. Az ollós védművekre em-lékeztető várfalak, az ala-csonyan elhelyezett lőrések,a várfal és a tornyok nyolc-van centiméteres vastagságaés alig négy méteres magas-sága mind-mind egy arány-lag késői, XVII. századi (szá-zadvégi?, megj. GyöngyössyJános) építés mellett szólnak. Elvileg a védművek építésiidőszakának a XVIII. századelső évtizede is elfogadható,azonban ennek valószínű-ségét azonban igencsakcsökkenti az a tény, miszerinta szatmári béke után, demár az azt megelőző néhányévtizedben is, templomokerődítéséről aligha beszél-hetünk. Ez idő tájt csupán a mármeglévő falak javítására ke-

rülhetett sor, sőt ezt is inkábbgazdasági – például raktá-rozási – meggondolásból vé-gezték, és nem a védelembiztosításáért. 
Az erődítmények építése
a XVii. századra tehetőGyöngyössy munkájábólazt is megtudjuk, hogy OrbánBalázs minden valószínű-séggel tévedett, amikor a fa-lakat és a védőtornyokategykor magasabbnak vélte. Entz a kézdiszentlélekitemplom erődítményeineképítését a XVII. századra tet-te, ugyanakkor Kónya Ádámpedig a következőket írta:„Meglepetésként hat akézdiszentléleki vár tört vo-nalú falával, amelyben alig-hanem a XVIII. századbanelterjedt barokk kori erődí-tésrendszerek úgynevezettollóinak helyi változatátszemlélhetjük”.
Az 1802. évi földrengés
megrongálja az épület-
együttestFigyelmet érdemelnek atemplomon és védművekenegyaránt megjelenő, festésselhangsúlyozott vakolatdíszek,amelyeknél a fehérre me-szelt sima falszakaszokat

durvább felületű, sárgás-bar-na keretbe fogták.Ez a faldíszítés, amely Kéz-diszék katolikus vidéke mel-lett elsősorban a csíki temp-lomokra és cinteremfalakrajellemző, valószínűleg a XVI-II. század folyamán vált di-vatossá.Orbán Balázs illusztráci-óján a kézdiszentléleki temp-lomon és várfalain már amaihoz hasonló díszítmé-nyek láthatók. Az 1802. évi földrengésfeltehetően megrongálta azépületegyüttest, és talánezért jelent meg a renoválásiévek közt az 1834-es év-szám.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Gyöngyössy
Jánosnak és Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illuszt-
rációkat, a régi és a mai ké-
peket Demján László műem-
lékvédő építész saját mun-
kájából és gyűjteményükből
küldte be szerkesztőségünk-
be.
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Ahogy – az ismert mondás szerint – a medve nem játék,
úgy a székelyföldi medveügy is egyre kevésbé vicc, főleg
az utóbbi időben: már nemcsak tyúkokat, juhokat és
teheneket ragadnak el és ölnek halomra a faluszéli
vagy az elszigeteltebb portákon, gazdaságokban, de
újabban emberekre is rá-rátámadnak. Legutóbb például
itt, a Vásárhelytől egy parasztköpésnyire elhelyezkedő,
Nagyernye községhez tartozó Székelykálban, ahol múlt
pénteken rontott a medve egy 44 éves helybélire, aki
egy közeli völgybe haladt ki szekérrúdért, és ez a mac-
kónak valamiért nem tetszett. óriási mázlija volt az
atyafinak, hogy „könnyebb” sérülésekkel megúszta a
talit, kiváltképp hogy egymaga szekerezett ki a már
említett szekéralkatrészért. (A medvetámadások jobbára
olyankor végzetesek, amikor az illető egyedül kerül
szembe a medvével; abban az esetben, ha van velünk
valaki, nagyságrendekkel nőnek a túlélési esélyeink,
főleg ha gyorsabban tudunk futni – na, nem a medvénél,
hanem a társunknál.) Az idén tavaszi háromszéki med-
ve-mérleg is durva: tucatnyi tönkretett kaptár, továbbá
hatvan juh, hat marha, két kecske és egy ló.

Lássuk a medvét!

A székelykáliak a helyszí-nen faggatózó riporternek el-mondták azt is, hogy már fél-nek kimenni a földekre dol-gozni, mivel a medvék min-denhova bemerészkednek; afaluval szomszédos Székesrőla napokban csórt el valame-lyikük egy disznót, és egyjuhkarámot is önkiszolgálómészárszéknek nézett. A kissétávolabbi Tusnádfürdő utcáinpedig az utóbbi hetekben

olyan lazán és akkora szám-ban spacíroznak, mintha leg-alábbis egy medverezervá-tumban lennének, és nem egykisvárosban, amely a maga1629 fős lakosságával Romá-nia legkisebb városa ugyan,de attól még város. Ezekneka lassan permanenssé válómedve-vizitáknak az egyetlenhaszonélvezői – a turistákmellett – a helybéli kutyák:az utóbbi időben gazdáik nemkötik meg őket, éjszakára sem,mert a nagyvadak már tucat-nyi leláncolt ebet kigitteltek.Amúgy egy (vagy több) ku-tyának semmi esélye nincs análánál 10-15-ször nagyobbtesttömegű medvével szem-ben, ezt ő is tudja, csak a ter-ritoriális ösztöne felülírja afélelmét, ezért támad rá azudvarra berontó medvére;máshol, semleges terepen –például erdőben, állatkertben,cirkuszban, moziban – eszébese jut vagánykodni.És most vizsgáljuk meg amedvét kissé közelebbről –mármint átvitt értelemben.Ebből bajunk nem lehet, sőt,ha majd lesz balszerencsénktestközelből találkozni vele,egyik-másik infó még hasz-nunkra is válhat:
● A mi medvéink a barnamedve (Ursus arctos), ezenbelül az európai barna medve(Ursus arctos arctos) család-jába tartoznak; az alfaj latinneve Ursus arctos seclerus,illetve Ursus carpatos igazi-cus
● A 19. század derekáigMoldva és Havasalföld, vala-mint egész Erdély területénfellelhető volt, a Duna-deltátólegészen a Kárpátok felsőcsücskéig, de az alföldekrőlfokozatosan kiirtották őket,hogy ne tegyenek kárt a me-zőgazdaságban, pedig akko-

riban jóformán még nem isvolt Romániában mezőgaz-daság
●A hazai medvepopulációjelenleg mintegy 7000 bun-dásból áll, de egyes becslésekszerint számuk a kilencezretis elérheti. Ami már így is ro-hadt sok (mivel nem szét-szórva a 238 000 négyzetki-lométeres Romániában, ha-nem gyakorlatilag csak a 13000 négyzetkilométer alap-területű Székelyföldön élnek),de ha figyelembe vesszük atermészetes szaporulatot –egy nősténymedve 3-4 éventeboccsant vagy kettőt-hármat–, és ha továbbra is marad akilövési tilalom, akkor a kö-vetkező másfél-két évtizedsorán akár meg is tízszere-ződhet a mostani medveál-lomány. Nem vicc! Illetve: hé-tezer medve se játék, nem-hogy hetvenezer
●A medvelógusok szerinta legkönnyebben úgy tudunkvédekezni ellene, ha elkerüljükaz élőhelyét, de mivel mos-tanság ő nem kerüli el a miélőhelyünket, ez a tanács fe-lejtős. A következő tippjük az,hogy ne próbáljunk elfutnielőle, mert ő gyorsabb (amúgyez igaz, főleg akadályos tere-pen), és a menekülő embertzsákmánynak nézi, és utána-ered (ha nem futsz el, akkormeg hülyének néz, hogy mégfutnia sem kell utánad, és rö-högve fal fel). A harmadikécesz olyan totális, hogy szó

szerint idézzük: „Az is segíthet,ha medvetámadáskor halott-nak tettetjük magunkat: fe-küdjünk hasra összeszorítottlábakkal, a kezünket kulcsol-juk össze a tarkónkon, és ma-radjunk mozdulatlanul. Ha amedve átfordít, igyekezzünkújra hasra fordulni, ezzel véd-jük a belső szerveinket. Mind-ehhez érdemes előre lélekbenfelkészülni.” Aki eme mentálismedvetámadás-elhárító pszi-cho-technikáról szeretne töb-bet megtudni, az üsse be agugliba azt, hogy„hesteghogyantojjuklemikoregynegyszazkilosmedverongy-labdakenthengerget”
●A hím medvék nem vesz-nek részt az utódok gondo-zásában, sőt, kifejezetten ve-szélyeztetik a bocsokat, mert-hogy a bakmedve kannibál,még családon belül is: az idő-sebb hímek simán megva-csorázzák a saját pureceiket,ha késik a pizzafutár.  Nemcsoda hát, hogy a medvema-ma rendkívül agresszíven lépfel minden, vélt vagy valóstámadóval szemben (ilyenkorkülönösen veszélyes lehet azemberre is). Magyarán: azérttámad ránk az idióta, para-noiás, rosszhiszemű bocsosnősténymedve, mert a férjealkalomadtán felzabálja a kö-zös bocsaikat, és rólunk is aztfeltételezi, hogy bántani akar-juk a csemetéit. Pedig nem,csak megsimogatni, merthogyolyan édik; ha a medvepapa

nem bántalmazná a kicsiket,olyan jóban lennénk a nős-ténymedvékkel, mint LiviuDragnea az RMDSZ-szel
●Mindenevő; ezt azon szé-kelyföldi gazdák is tanúsít-hatják, akiknek minden jó-szágát felfalta a büdös. Ter-mészetes ellensége gyakor-latilag nincs, a tigrist kivéve,mert az simán nekimegy amedvének, amikor nagyonéhes, s a végén általában őlakik jól. Szóval ez megoldástjelenthetne a székelyföldimedve-túltengés csökkenté-sére: importáljunk néhánytigrist, mondjuk vagy ötvenet,s azok majd megtizedelik azállományt. Hátrányka, hogya csíkos nagymacska az em-berhúst se veti meg, ugyan-akkor mégiscsak elegánsabb,ha egy gyönyörű háromszázkilós tigris marcangol ben-nünket cafatokra, mintsemegy másfél mázsás méznyalódög
● És végül egy tuti véde-kezési tipp medvetámadásesetén: Magyarországi turista Szé-kelyföldön: – Mit csináljak, ha jön amedve?Öreg székely: – Hajojjá’ le, végy fel egydarab sz*rt, s vágjad hezzá. – De mi van akkor, ha pontnincs ott egy darab se?– Egyet se féjjé’, komám:mire lehajolsz, ott lesz!

Molnár Tibor
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Az öreg kancellár tíz legjobb mondása
1. Hiba volt, hogy a hat-vanas évek elejétől idegenkultúrákból hoztunk ven-dégmunkásokat.2. A multikulturális tár-sadalom értelmiségi illúzió.3. Németországból és I.Ottó óta tartó ezeréves tör-ténelméből nem lehet utó-lagosan etnikai olvasztóté-gelyt csinálni.4. Ha minden így megytovább, sötétnek látom ahaza jövőjét.5. A politikai zsurnalisztaaz elithez és nem az újságírásszabályaihoz igazodik.6. A politikusok olyan dol-gokról beszélnek, amelyeketcsak másnap fognak meg-érteni.7. Ha mindenütt a bea-vatkozás mellett döntünk,megkockáztatjuk a harmadikvilágháborút.8. Háromfajta embert is-

merek, azt, aki csak gyerek-korában lop almát, azt, akiegyébként is bűnöző habi-tussal rendelkezik, és végüla beruházó, pénzkihelyezőbankárt.9. A politika hitelességenulla, pusztán talkshow.10. A német politikusolyan karrie¬rista, aki olyantalkshow-ban akar szerepel-ni, amely nevét nem róla,hanem a műsorvezetőrőlkapja.Nos, Hamburgban, Hel-mut Schmidt szülővárosábanminden második ember mig-ráns gyökerekkel rendelke-zik. Európát történészek elő-szeretettel a kései Rómáhozhasonlítják, csakhogy mosta barbárok már a falon, a li-mesen belül vannak. És még-is, a földrész politikusai azújabb tragédiák után semtesznek semmit, hogy a leg-

szigorúbb rendőri és katonaiintézkedéseket hozzák a ter-roristagyanús nagyvárosi gó-cok átfésülésére, a tömegesletartóztatásokra és kitolon-colásokra. Megjegyzem,Schmidt kancellárként a leg-keményebb eszközökkel tör-te meg a szélsőbal, a RAFsokkal kevésbé véres ter-rorját, s ebben az egész né-met társadalom támogatta.Az ember, aki legyőzte aRAF-ot – mondják róla mais. S közben a Bundeswehrhamburgi egyetemén – ame-lyet ő hozott létre –, leve-tették azt a fotót, amelybena Wehrmacht tiszti egyen-ruhájában, fiatal hadnagy-ként volt látható.Az Egy cigarettát HelmutSchmidt¬tel egyik adásának„Soha dönert nem rendel-tem” címet adta az állandóbeszélgetőtárs, Giovanni di

Lorenzo. „Amikor 1974-benbekerültem Willy Brandtkormányába, előre láttam,hogy képtelenek leszünkminden törököt integrálni –idézi Schmidtet Di Lorenzoa Spiegelben, s rákérdez azöreg kancellárra: Miért nem?Talán a németek nem akar-ták? A válasz: – Egyik félsem akarta, s nem is tudtavolna véghez vinni az integ-rációt. (…) Aztán HelmutKohl alatt a törökök számamegduplázódott, most hétés fél millióan vannak.” A cí-madó kérdés tréfásan ko-moly s a válasz is: „Evett va-laha is dönert? – Ha az em-ber vendég, azt kéne ennie,ami az asztalra kerül. A ma-gam részéről ezért dönert –

így Schmidt – soha nem ren-deltem.”Azt hiszem, az öreg kan-cellárt, ha feltámadna, nemszívesen látnák kormánykö-rökben, nézetei zavart okoz-nának. Nagyon közel áll azAfD-hez meg a pegidákhoz– mondanák. Talán utánakéne nézni, mit csinált Hitlertisztjeként a leningrádi fron-ton, vagy nem korrumpáló-dott-e polgármesterkéntHamburg újjáépítésekor anagy árvíz után. Németor-szágban, ahol a tényeket köd-be borítja a merkeli retorikahomálya, Schmidt cigaret-tafüstje sokakat megköhög-tetne.
Tamáska Péter

A régi Bundesrepublik, az irigyelt Nyugat-Németország romokban

A Visztulától a Dunáig. Kitoloncolni
A kormányfő úgy fogal-maz: „Újabb brutális táma-dás, újabb áldozatok. Euró-pának bátran szembe kellszállnia a terroristákkal.” Azállamfő pedig kijelenti: föld-részünknek „egységre és szo-lidaritásra van szüksége, ámegyúttal határozott és ke-mény magatartásra.” A len-gyel külügyi tárca vasárnaphajnalban hivatalos közle-ményben fejezte ki legmé-lyebb részvétét az EgyesültKirályság kormányának éslakóinak. A Londonban tar-tózkodó lengyel polgárokatpedig különös óvatosságraintették, egyszersmind fel-szólították őket, hogy min-denben kövessék a helyi ha-tóságok utasításait. Magátólértetődő, hogy a magyar kül-ügy ugyanezt kéri London-ban élő, valamint turistás-kodó honfitársainktól.Tényleg szörnyű ez, vég-telenül szomorú. Lapunkszerkesztője, Medveczky At-

tila múlt pénteken azt kértetőlem: ha a pünkösdi hosszúhétvégén történne valamifontos, mindenképpen ve-gyem bele a cikkembe, haddlegyen minél aktuálisabb.Rendben, feleltem, akkormajd egész hétvégén sas-szemmel figyelem a lengyelsajtót… Ám ide nem kell sas-szem, hiszen a borzalom va-lósággal fejbevág minket,nem vonhatjuk ki magunkata hatása alól. És aligha hi-hetjük, hogy az iszlám terrormindig a távolban fog tom-bolni, a magyar vidéket szé-les ívben elkerülve. Déli ha-tárvonalunkat védő kettőskerítésünkkel éppenséggelnagyon is csíphetjük a mig-ráns iszlám világ szemét; ok-kal feltételezhető, hogy nyu-gati keresztény államkéntszerepelünk a bosszúlistá-jukon. Az első magyarországiterrorista merényleteketnagy valószínűséggel nemBaktalórántházán vagy Al-

sónémediben fogják végre-hajtani, hanem Budapesten.Annak is valamelyik forgal-mas, emberekkel zsúfoltpontján. Kedvesem mondja:„Képzeld el, hogy szombateste vacsorázunk egy pestiétteremben, például a Zene-akadémia melletti Frici papakifőzdéjében, amikor odalépaz asztalunkhoz egy férfi,megragadja a hajam, hátra-rántja a fejem, és egy késselelvágja a torkom. Te pedigezt végignézed, és semmitsem tehetsz ellene, mert erreképtelenség felkészülni. Lon-donban most ez folyik.” Éserre csakugyan képtelenségfelkészülni, hiszen a min-dennapi életünket nem ren-dezhetjük be erre a vérestébolyra. Nem lehet folya-matos rettegésben és gya-nakvó készenlétben élni.Szép szavak ezek AndrzejDuda államfő tollából (bil-lentyűzetéből), miszerint Eu-rópának „egységre és szoli-

daritásra van szüksége, ámegyúttal határozott és ke-mény magatartásra”, ésSzydlo kormányfő is jól meg-mondta, miszerint „Európá-nak bátran szembe kell száll-nia a terroristákkal.” Ám ezekcsak üres szavak, politikusilózungok, vaktöltények, vá-sári petárdák. Ezekben a na-pokban az Európai Unió va-lamennyi állam- és kormány-fője hasonló közhelyeket nyi-latkozgat. Az előző, man-chesteri terrortámadás utánis hasonlókat puffogtattak,és a következő véres me-rénylet után is ezt a lemeztfogják föltenni. Az üres fe-csegés mögött azonban nin-csenek tettek – az uniós po-litika nem száll szembe aterroristákkal, nem tanúsíthatározott magatartást. Ta-lálóan állapítja meg GeorgSpöttle biztonságpolitikaiszakértő, hogy a politika ré-széről e londoni mészárlásután is csak mécsesek lesz-

nek, plüssmackók, virágokés gyászmisék. Pedig az ész-szerű döntés az lenne, ha azuniós államok állampolgár-ságuktól függetlenül kitolon-colnák Európából a radika-lizálódott iszlám aktivistákat,mindazokat, akik magatar-tásukkal a titkosszolgálatoklátókörébe kerültek, és meg-figyelés alatt állnak. Perszeborítékolható, hogy a politi-kailag korrekt hatalom eztnem meri meglépni, és nemtörténik érdemi változás abevándorlás brüsszeli keze-lésében. Vagyis az uniós po-litikai vezetők elárulják agondjaikra bízott népeket.Aki pedig nem hajlandó résztvenni a gyáva árulásban, akifelelős államférfiként lép fela súlyos helyzetben (igen, amagyar miniszterelnökregondolok!), azt pellengérreállítják és bőszen támadják,fenyegetik.
zsille Gábor

Londonban több százezer, az Egyesült Királyságban pedig milliónál is több lengyel állampolgár él, ezért érthető, hogy a varsói kormány kiemelt
figyelemmel kíséri a múlt szombati terrortámadás következményeit. Amikor e sorokat írom, hétfő éjjel, a hivatalos tájékoztatás szerint úgy
tudjuk, a rettenetes mészárlásnak nincsenek lengyel áldozatai – s ami talán még fontosabb: magyar károsultjai sem! A varsói, illetve budapesti
külügyi tárca javában ellenőrzi a kórházba került több tucat ember adatait, nemzetiségét. A londoni események súlyát mutatja, hogy Beata
Szydlo miniszterelnök és Andrzej Duda köztársasági elnök a világhálón, a Twitter közösségi oldalon közösen nyilvánítottak részvétet. 

Helmut Schmidt, az öreg kancellár haláláig zord humorral és jó idegekkel
szemlélte az egyesítés utáni országot, s a hamburgi tévében, heti műsorában –
Egy cigarettát Helmut Schmidttel – sűrű dohányfüstöt eregetve bölcs mondatokban
okította ifjabb kortársait, megmutatva, hogy a magas kor is olyasvalami, ami
megérdemli a bámulatot. Hogy miképp léptek honfitársai a társadalmi, polgári
és (faji) degenerálódás útjára, nos, arról a média összeállította tíz legjobb
mondását: humorosak volnának, ha nem lennének olyan sírnivalóan igazak:
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Kiábrándult a helyi fociból:

Beszélgetés Varró Sándorral, az  ASA egykori kiváló kapusával  
,,Engem már nem vonz ez az ASA...”

– Követte a csapat 2016–
2017-es idénybeli teljesítmé-
nyét?– Csak hébe-hóba néztemaz ASA mérkőzéseit, ugyaniskiábrándultam belőlük, mi-vel a tavaly még a bajnokicímért küzdöttek, aztán egygólon elbuktak. Úgy érzem,hogy akkor a sereghajtó ga-laci Oțelul ellen minden-képpen győzniük kellett vol-na. Azt viszont nem tudom,hogy valóban ők vesztettékel a bajnoki címet, vagy elkellett veszítsék azt a talál-kozót...

– Ezt miért mondja?– Egy sorsdöntő, utolsófordulóbeli ASA-Oțelul ta-lálkozón szerintem az ak-kori kapus, Stăncioiu, a kétkapott gól közül az egyikbennagyot hibázott, s azutánis itt tartották őt a vezetők.Vajon miért szerződött utá-na a FCSB-hez? Ebből arralehet következtetni, hogy aFCSB megnyerte a bajnok-ságot, mi meg elvesztettükaz ő hibájából. SzerintemStăncioiu egy minden hájjalmegkent, szemfényvesztőfigura volt. A másik dolog,ami zavar, hogy a vásárhelyifoci egy ideje visszafele ha-lad, nem előre. Engem márnem vonz ez az ASA, de a

közönséget sem, legalábbisnem annyira, mint két évvelkorábban.
Gyengének véli az ASA
idei teljesítményét

– Ön szerint milyen volt
az együttes évadbeli telje-
sítménye?– Gyenge, aminek többoka volt.  Melyek azok? Egycsapatot nem lehet össze-állítani egy hónap alatt, mi-vel széthull az együttes, hi-szen minden edzőnek máselképzelése van, amit megszeretne valósítani, azaz bi-zonyítani akar rövid időnbelül, ami lehetetlen. Egyikedző például 4-4-2-es fel-állítást használ, a másik 4-2-3-1-et, vagy 4-3-3-at akarjátszani, így zavarba hozzaa játékosokat. Egy csapat-játékot már a bajnokságelőtt kell gyakorolni az ed-zőmérkőzéseken, és egyedző két év alatt tud kom-petens együttest kialakítani. 

– A hazai meg a külföldi
játékosok teljesítményéről
mi a véleménye?– Fájdalmas dolog, hogya helyi, ügyesebb labdarú-gók bizonyos okok miattszinte mind mellőzve voltak,a vezetők nem tudták érté-

kelni a helyi, saját nevelésűjátékosokat, akik kénytele-nek voltak máshova szer-ződni. Sajnos érdemtelenüljól fogadják a külföldieket.A hetvenes, nyolcvanasévekben az ASA játékosai-nak zöme Maros megyeivolt, néhány kivételével,akik Bukarestből kerültekide (Ispir, Gligore és Pasla-ru).
– Mi a véleménye önnek

mint egykori hálóőrnek, Pap-
ról, aki az együttes talán
legbiztosabb teljesítményét
nyújtotta az elmúlt idény-
ben?  – Papról csak hallottam,hogy ügyes, nem láttam őtélőben védeni, csak a tele-vízióban. Tapasztalatra vanszüksége, nevelni, bíztatnikell őt. Ha távozik is a csa-pattól, biztos olyan helyremegy, ahol megbecsülik ésmegfizetik.

– Mit kellene tennie a ve-
zetőségnek, hogy mielőbb
visszakerüljön az élvonalba
az ASA?– Nagyon nehéz lesz visz-szakerülni. Tehetségkuta-tásra lenne szükség, biztostalálnának 3-5 ügyesebb já-tékost, akiket a 2. ligábankipróbálnának és idővel

használnának a felnőtt csa-patban, így nem kellene kül-földieket igazolni, akik egyiknap itt, másik nap ott fo-ciznak. Szerintem sokkal ol-csóbb lenne a klubnak. Té-vedésbe ne essünk, én nemvagyok az ellen, hogy nehozzanak külföldi játéko-sokat, de akkor olyanokatszerződtessenek, akik leg-alább kétszer, háromszortehetségesebbek a hazai-aknál.  
– Ön bízik abban, hogy

jövőben visszakerül az élvo-
nalba a csapat?– Nem tudom, hogy je-lenleg milyen anyagi körül-mények állnak a rendelke-zésükre. Márpedig mindenattól függ, a pénztől.  

Fia, Tamás az FK 
Székelyudvarhely kapusa

– A 20 éves fia, Tamás
édesapja nyomdokaiban ha-
lad, de egy ideje már nem
Marosvásárhelyen bizonyít,
hanem a 3. ligás FK Székely-
udvarhely együttesében, ahol
a csapat biztos kezű hálóőre.
Miért nem maradt városunk-
ban?– Mert nem volt szükségrá az ASA-nál, sem a nagy -csapatnál, sem a másodikcsapatban. Annak ellenére,hogy szerintem a tehetsége,a munkabírása és az el-szántsága alapján ott lettvolna a helye. Amúgy TamásUdvarhelyen jól van, folya-matosan véd, és ez a fontosa fejlődése szempontjából.Egyébként is nem azt kellnézni, ki volt az apja, hamegérdemli, játsszon. Úgyérzem, én azért nem kerül-hetek fennebb edzőként,mert senki nem tudna„megkenni”, hogy melyik já-tékost használjam. Csak azjuthat játéklehetőséghez,aki bizonyított, aki feltúrjaa pályát. 

– Ön egy ideje a Maros
Megyei Labdarúgó-egyesü-
letnél az edzőképzéssel fog-
lalkozik mint alelnök, Cior-
ceri pedig az elnök. Emellett
hol edzősködött utoljára és
hol fog ezután?– A 4. ligás Ákosfalva ed-zője voltam, emellett aSperanța egyik gyerekcso-portját is edztem, de a mi-nap kaptam egy ajánlatotNyárádszeredából, ahol aPuskás Akadémia alegysé-get szeretne indítani, odakértek fel edzőnek egy gye-rekcsoporthoz. 

– Sok sikert! 

Czimbalmos Ferenc Attila

l Varró Sándort 1974-ben igazolta le az ASA, aztán aszamárlétrát végigjárva (a megyei bajnokságbankezdte, aztán következett a 3. liga, a 2. liga, majd az 1.liga) 24 éves korában, 1984-ben mutatkozott be anagycsapatban. 
l 1978–1980 között a Dicsőszentmártoni Chimicánálfutballozott a B osztályban, majd 1980-tól volt az ASAfelnőttcsapatában, aztán 1988-ban a téli szünidőbenJenei Ferenccel, Adrian Botezan és Cristian Moldo-vannal az akkor újdonsült B osztályos Elektromaros-hoz került. Idővel visszajutott az ASA-hoz, ahol1995-ig tevékenykedett, azt követően a B osztályosMedgyesi Gaz Metannál folytatta.
l Az A-osztályban 1980-ban, Brassóban mutatkozottbe, mintegy 170 mérkőzésen lépett pályára az élvo-nalban, majd 2002-ben, 46 évesen védett utoljára tét-mérkőzésen, egy Románia Kupa-találkozón, a GazMetan–Kolozsvári CFR összecsapáson. Az Apollo OldBoys öregfiúk együttesében is kapuba áll.
l Idővel elvégezte az edzőiskolát, majd az A licencesedzői képesítést is megszerezte. Medgyesen kezdettel trénerkedni, 1996-2006 között a 2. ligában sze-replő együttes segédedzője, kapusedzője, sőt vezető-edzője (2000) is volt, 2006-2008 között az akkor 3.ligában is szerepelt Szováta vezetőedzőjeként tevé-kenykedett, aztán 2008 óta többek közt a Marosvá-sárhelyi Gaz Metan és az FCM II. csapatát, a Speranțagyerekcsapatait és Ákosfalvát is edzte.
l Varró jelenleg a Marosvásárhelyi Gaz Metan vállalatalkalmazottja, reméli, hogy ott dolgozhat nyugdíjbavonulásáig.

Az ASA idénybeli gyenge teljesítményéről az egy-
kori AS Armata Aranycsapatának volt játékosa,
Szöllősi László így vélekedett:

,,... Nem kellett volna megengedni, hogy a játékosok
uralják az öltözőt, ebből is kifolyólag nem lehetett egy-
séges csapatot kialakítani, emellett a sok edzőcsere
sem vált a csapat hasznára, hiszen mindegyiknek más
az elképzelése, nem lehetett eredményes csapatjátékot
kialakítani. Miriuță után Ilie Stan volt az, aki annyira
össze tudta kovácsolni az együttest, hogy az eredmé-
nyek is megjelentek, de a Petriș-eset után ő is távo-
zásra kényszerült, így a csapat újra szétesett. Ha ő
maradt volna, akkor talán most is az élvonalban lenne
az ASA” – mondta el Szöllősi.

A jelenleg 68 éves egykori fegyelmezett hátvéd – aki
alkalomadtán a Pressing MÚRE, helyi magyar sport-
újságírók együttesében is kispályázik –, így vélekedett
a csapat gólképtelenségéről, ugyanakkor a hátvédek
teljesítményéről:

,,A legjobb védekezés a támadás, de ha nincs táma-
dás, nincsenek gólok sem, és a védekezés a csatároktól
indul el, hiszen ők kell zónázásokat, területzárásokat
kialakítsanak, ha nem, akkor a középpályások és a
védők is megsínylik ezt. Egyes játékosok néhány meg-
villanása az ők elszántságuknak, bizonyítási vágyuk-
nak volt köszönhető, de ők sem tudtak maximális
formában játszani a csapat többi tagjának átlagosan
gyenge teljesítménye miatt. Sajnos, nem látom, hogy
kik hoznák fel újra az élvonalba az együttest”– fejezte
be gondolatát Szöllősi László.
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Fociról röviden...

A világbajnoki selejtező-csoportban Románia legkö-zelebb szeptember 1-jén,hazai pályán játszik a szintén6 pontos Örményország el-len.A magyar válogatott tör-ténelmi, 1-0-ás vereségetszenvedett Andorra ellen,így először sikerült kikapniaellenfelétől a futballtörténe-lem során, ráadásul világ-bajnoki selejtezőn.Tulajdonképpen 4622 na-pot várt Andorra, hogy újratétmeccsen nyerjen, Magyar-ország ezzel a vereséggel el-puskázta esélyeit a vb-revaló kijutásra. A csoportelső18 pontos Svájc után a 15pontos Portugália következika tabellán, Magyarországmindössze 7 pontot teljesí-tett. Székelyföld labdarúgó-vá-logatottja a minap bronzér-met szerzett az állam nélkülinépek számára immár má-sodik alkalommal megszer-vezett Európa-bajnokságon,

amely Észak-Cipruson zaj-lott. Az Ilyés Róbert által irá-nyított csapat előbb négyponttal jutott tovább a cso-portkörből, majd az elődön-tőben egygólos vereségetszenvedett a házigazdaÉszak-Ciprustól. A bronz-mérkőzésen Abháziávalmérkőztek meg a székely-földiek, Csürös Attila, SzőcsLászló, illetve Bajkó Barnatalálatával sikerült 3–1arányban nyerniük. Az FK Csíkszeredánál ját-szó Bajkó lett a torna gólki-rálya öt találattal, míg a kis-döntő legjobbjának Csizma-dia Csabát, a Budafoki MTEmarosszentgyörgyi születésűhátvédjét választották meg.
ConiFA-Európa-bajnokságDöntő: Észak-Ciprus–Pa-dánia 1–1 (Padánia bünte-tőkkel nyert 5–3-ra)Bronzmérkőzés: Abházia–Székelyföld 1–3

Végső sorrend1. Padánia2. Észak-Ciprus3. Székelyföld4. AbháziaEllan Vannin, Kárpátalja,Felvidék, illetve Dél-Oszétiaválogatottja kiesett a cso-portkörben. (CFA)

A román labdarúgó-válogatott 3-1 arányú vereséget szenvedett Lengyelországtól
a 2018-as világbajnokság E selejtezőcsoportjában. Ezzel a győzelmével a lengyel
együttes nagy lépést tett arra, hogy bejusson az oroszországi vb-re, Románia
pedig gyakorlatilag kiesett a második helyért folyó küzdelemből, ugyanis már 10
pont hátránya van a csoportelsőhöz képest és továbbra is a 4. helyen maradt az
E csoportban.
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Nyakunkon a vaníliakrízis
A nyugati világ ezt nem
igazán vette észre, de idén
márciusban végigsöpört
Madagaszkáron az utóbbi
év legerősebb vihara, az
Enawo ciklon. A helyenként 270km/órás széllel járó vihar-ban több mint 50 emberhalt meg, és több mint száz -ezren váltak hajléktalanná.Az országban, ahol az utakmajd 90 százaléka burkolatnélküli, és ahol az emberekjelentős része fából készülházakban lakik, évekig érez-ni fogják még a hurrikánpusztítását.Van azonban egy iparág,amin keresztül várhatóanaz egész világ megérzi majdezt:a vanília.Madagaszkár ugyanismessze a világ legnagyobbvaníliatermelője, 2014-es

adatok szerint a világ vaní-liaellátásnak 48 százaléka,2016-ban pedig egyes becs-lések szerint a 80 százalékaa szigetről érkezett.Az Enawo pedig elpusz-tította a madagaszkári va-níliaültetvények 30 száza-lékát, ezzel pedig akár 24százalékkal is zsugorodhata vaníliakínálat a világon.Ez iparági pánikot oko-zott, és a 2016-os szárazsá-gok miatt eleve magasanlévő vaníliaárak még továbbkúsztak. Néhány éve még20-50 dollárért is meg le-hetett venni a vanília kilóját,ez az összeg most 600 dollárkörül van, de van termelő,amelyik már 1000-1100dollárt is elkér. 
forrás: 444.hu, 

VanillaPura

Neked hány Földre van szükséged? 
Szeretnéd, ha ez az egy is elég lenne, és sokáig élhető maradna? Nem kívánod meg-
tapasztalni az éhínség, az energiahiány és az iható vízért folyó háború kínjait? Akkor
kezdj el már ma tenni azért, hogy a túlfogyasztás napja minél később jöjjön el!Ha mindenki úgy élne,mint mi, magyarok, akkor1,7 Földre lenne szükség.Ha úgy, mint a luxemburgi-ak, akkor 9 Föld sem lenneelég. Az emberiség jelenlegiéletszínvonalának fenntar-tásához 1,6-szor ekkoraFöldre lenne szükség, dekék bolygóból csak egy van.A túlfogyasztás napja aztjelzi, hogy az emberiség mi-korra éli fel a Föld egy évalatt megújulni képes erő-forrásait. 1992-ben még ok-tóber 21-re esett a globálistúlfogyasztás napja, tavalyiévben azonban már augusz-tus 8-ára! Ha a föld gyü-mölcsös lenne, akkor tavalyaugusztus 8-ig megettük azösszes gyümölcsöt, és utánaelkezdtük kivágni a fákat.De mit teszünk később, haa kevesebb fa miatt egyrekevesebb gyümölcsünklesz? Egymás torkának fo-gunk ugrani? 
Mit tehetsz, ha sokáig 
és jól szeretnél élni 
ezen a bolygón?

Egyél több zöldséget 
és kevesebb húst! Az ökológiai lábnyom fo-galmának egyik megalkotója,W. Rees szerint a húsfogyasz-tás csökkentésével tudsz aleghatékonyabban vissza-térni az „egybolygós életre”.A hús előállítása víz- és ener-

giaigényes – és a túlzott hús-fogyasztás bizonyítottannem egészséges. Egy tonnamarhahús létrehozásához14-szer akkora termőterületszükséges, mint egy tonnagabona termesztéséhez. AVilágbank környezeti szak-értői szerint a globális üveg-házhatás mintegy feléért azállattartás felelős a légkörbejutó, felmelegedést okozógázok miatt. Határozd el,hogy mától kevesebb hústés több zöldséget eszel! Ígytovább élsz egészségesen.

Takarékoskodj 
az energiával!Európában a háztartásokenergiafogyasztása adja ateljes energiahasználat 33százalékát. Vegyél fel egypulcsit otthon is, és tekerdlejjebb a fűtést pár fokkal!Nyáron csak a legnagyobbmelegben használj klímát!Ha kikapcsolod az elektro-nikai készülékek készenlétiüzemmódját, akkumulátor-ról működteted a laptopodés kihúzod a telefontöltőt

a konnektorból, az áramértis kevesebbet kell fizetned.
Gyalogolj, 
biciklizz, 
dolgozz otthonról!Az ökológiai szénláb-nyom mintegy 20 százalékaaz autók használatából szár-mazik. Amikor csak tudsz,gyalogolj, járj, tömegközle-kedéssel vagy biciklivel, ésállj ki a hatékony és kör-nyezetkímélő távmunkamellett!

Légy tudatos! Vigyél magaddal kosarata piacra, szatyrot a boltba.Válaszd a helyi termelőket.Kertészkedj az erkélyen, akertben. Gyűjtsd szelektívena szemetet. Takarékoskodja vízzel, használj szelíd tisz-tító- és mosószereket. Jav-íttasd meg, amit lehet, ésdobj minél kevesebb dolgota szemétbe. Tárgyak helyettajándékozz igazi élményt!Olvass és cselekedj!
Timár Tímea


