
Engedélyezte a 
székelyföldi medvék
kilövését a
környezet védelmi
miniszter, miután
több százan tüntettek
Bukarestben. 
A törvénytervezet 
140 veszélyessé vált
medve kilövését
teszi lehetővé au-
gusztus 15-étől. 
A károk és támadá-
sok érte települések
elöljárói örülnek az 
előrelépésnek, emellett 
a lapunk által megszólalta-
tott ökológus szerint is 
orvosolni kellene a problémát,
megfontoltan, akár a puskát
sem mellőzve, ám mentalitásvál-
tás kell a hosszútávú, stabil 
megoldáshoz. 

Kavarunk, 
szenátor úr, kavarunk? A jelek szerint egyeseknek semmi sem drága,ha nem létező etnikai konfliktusok, különösenvélt magyar túlkapások miatt tiltakozva, a ro-mán érdekek védelmében fellépve némi poli-tikai tőkére tehetnek szert. Feltehetőleg ezmotiválhatta az utóbbi esetet is. Szükségük islenne erre, mert politikai alakulatuk, az egykoriállamelnök, Traian Basescu pártjának népsze-rűsége a bányászbéka ülepe alatti szintre zu-hant. Igaz, nem kizárólag ők vannak így ezzel. 

10 hasznos tudnivaló 
lakásfelújítás előttIlyenkor nyáron, üdülés előtt, után vagy helyettsokan beiktatnak az uborkaszezoni programbaegy kis lakásfelújítást is. Mivel a legtöbbennem vagyunk ezermesterek, általában nemmagunk végezzük a műveletet. Nos, még a for-dulás előtt nem árt elolvasni az alábbiakat...
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Vásárhelyi teológus 
lány a SzentföldönGál Adél Marosvásárhelyen született, Nagyer-nyén nevelkedett. A Bolyai Farkas Elméleti Lí-ceumban érettségizett, majd a teológián foly-tatta tanulmányait. Ötödéves teológia hallga-tóként nem régen járt a Szentföldön. Élmé-nyeiről nekünk is beszámolt.  
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és mai magyar 

templomai  
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Divatbakik a 
politikusnők világábanA politikusnő, aki kivezeti országát az EurópaiUnióból, Nagy-Britannia miniszterelnöke, akonzervatív párt feje: Theresa May. Ha ráke-resünk vele kapcsolatosan a világhálón a leg-gyakrabban keresett szavak és kifejezésekcímszó alatt a következők kerülnek elő...
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Vadkárok 
és együttélés 
között
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KOS: Hullámzó időszak következik. Egyszerfent, egyszer lent lesz. De nincs miért aggódnia,mert a csillagok önként és dalolva kínálják fel amegoldásokat. Mindenesetre, amikor elkenődneazért, mert nem alakulnak jól a dolgai, gondoljonarra, hogy semmi sem történik ok nélkül.
BIKA: A héten kirobbanó formában van. Hasz-nálja ki, de fokozaton váltson vissza, különbena hét végére elfogy minden ereje és nem leszelég energiája ahhoz, hogy szeretteivel kikap-csolódhasson.
IKREK: Van valami, amivel kapcsolatban to-vább szeretné halasztani a döntését. Ám eztnem fogja tudni sokáig megtenni, és ha ön nemdönt, majd megteszi a sors ön helyett, és egye-nesen belekényszeríti abba a bizonyos döntés-helyzetbe.
RÁK: Egyik napról a másikra fordulhat egyetönnel a világ. Ne rémüljön meg a közelgő válto-zásoktól, hanem fogadja őket kitörő örömmel,hiszen csak jó dolgokat ígérnek önnek. 
OROSZLÁN: Lehet, hogy oka van rá, mert ahete nem túl fényes, és kisebb bosszúságok ér-hetik, de akkor se rontsa el azzal a mindennap-jait és vele együtt a körülötte levőkét, hogy zsör-tölődik.
SZŰZ: Igazán eredményes hete van, tele van jókilátásokkal! Tervei rendre megvalósulnak, sőt,minden kedvezően alakul a környezetében. Hamár látja, hogy milyen jól megy a szekere, merjebevállalni az új kihívásokat.
MÉRLEG: Ha szeretne változtatni az életén,minden adott lesz hozzá a héten. Meg van hozzáa szükséges energia, a csillagok pedig biztosítjákhozzá a lehetőségeket. Már csak ki kell gondol-nia, mivel, hogyan kívánja életét szebbé és jobbáformálni.
SKORPIÓ: Erőteljes változások vannak kiala-kulóban az életében. Hogyha eddig valami kér-déses volt az életében, meglátja a fényt az alagútvégén és ettől erőre fog kapni. Még az egészenrégóta halogatott ügyei is megoldásra lelnek.
NYILAS: Az Univerzum csak úgy ontja magábóla pozitív energiákat. Csupa kellemes dolog fogtörténni önnel, jó híreket hall, új lehetőségeknyílnak meg ön előtt, nem is csoda, hogy rózsáshangulatban lesz. 
BAK: A hete problémás, akadályokkal teli, deelég kitartó, akkor sikerülhet keresztülvágniamagát rajtuk és beindulhat a szerencseszériája.Most semmilyen téren se adja fel a küzdelmet,ne hagyja magát legyőzni. 
VÍZÖNTŐ: Ne hagyja kicsúszni a kezei közül ajobbnál jobb lehetőségeket! Ha erre odafigyel,eredményekkel teli hét elé nézhet. De ehheznem csak az kell, hogy éljen azzal, amit a sorskínál önnek, hanem hogy meg is dolgozzon ér-tük.
HALAK: Szeretne új dolgokba belefogni, leg-alábbis új területeken próbálnia ki magát? Akkorerre ez a hét lesz a lehető legtökéletesebb! AzUniverzum elküldi önnek az energiákat, amivela kezébe veheti a sorsát, csak önön múlik, hogyél-e vele.
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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 -
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Vakációs gyerekklub 
és angolnyelv-oktatás A július 17-21. közöttihéten vakációs gyerekklublesz írországi fiatalok rész-vételével, valamint angol-nyelv-oktatás 12-14 év kö-zötti gyerekek számára aPhilothea Klub szervezésé-ben. A rendezvény helyszínea régi bábszínház terme(Posta utca). A vakációs gye-rekklubba a fent említettidőszakban naponta 10.30-13 óra között várják az ele-mi osztályosokat, a 12-14éveseknek szóló angolnyelv-oktatásra pedig 15-16 óraközött kerül sor.
Keresztény 
angolnyelv-táborA Károli Gáspár Alapít-vány idén is megszervezi akeresztény angolnyelv-tá-bort, ahova 8–14 év közöttigyermekek jelentkezésétvárják. A résztvevőknek aSzentírásból vett szövegekfelhasználásával, angolnyelvtanár vezetésével nyí-lik lehetőségük ingyenes in-tenzív nyelvtanulásra. A tá-bor július 17–21. között zaj-lik az alapítvány marosvá-sárhelyi, Zsil utca 7. számalatti székhelyén. A programmindennap 9-től 14 óráigtart, és a tanítás mellett fa-kultatív tevékenységeket ismagába foglal. Jelentkeznijúlius 10-éig lehet. Bővebbtájékoztatást kérni és fel-iratkozni a molnarsan-dor@gmail.com e-mail-cí-men, illetve a 0745- 777-673-as telefonszámon le-het.
Kortárs 
zenei nap 
a CsűrszínházbanA Csűrszínházi Napokután folytatódnak a rendez-vények Mikházán. Július 15-én, szombaton 18 órától aBronx Egyesület szervezé-sében sor kerül az első csűr-

színházi kortárs zenei fesz-tiválra, amelynek társszer-vezője a marosvásárhelyiRocksuli. Fellépnek: a Bronxés Koszika & HotShotsakusztikus koncerttel, a Mo-onfellas, a Bolyai Farkas Lí-ceum zeneköri diákjai és aRocksuli növendékei. Belé-pők a helyszínen válthatók.
Emlékeim 
pixelben Még látogatható KucseraJenő, a Marx József Fotóklubfotósának a marosvásárhelyivár Szűcsök bástyájában jú-nius 8-án megnyílt egyéni,jubileumi kiállítása. Akik ér-deklődnek a vizuális művé-szetek iránt, hétfő kivételévelnaponta 11–18 óra közötttekinthetik meg a Vártemp-lom mögötti bástya emeleténberendezett tárlatot. 
Lukács 
Sándor-Lucky 
karikatúrái Megnyílt a Bolyai téri uni-tárius egyházközség DersiJános termében a sepsi-szentgyörgyi Lukács Sán-

dor-Lucky karikatúrakiál-lítása. A tárlat július 22-igtekinthető meg.
Látogatható 
a JégkorszakA Maros Megyei Múzeumés a budapesti Természet-tudományi Múzeum szer-vezésében a marosvásár-helyi Horea utcai Termé-szettudományi Múzeumbanoktóber 7-ig látogatható aJégkorszak kiállítás. A láto-gatók találkozhatnak a jég-korszak után kihalt, de jólismert állatfajokkal (élet-nagyságú rekonstrukciók,csontvázak), amelyeket amúzeum munkatársai azeredeti élőhelyükre emlé-keztető környezetbe helyez-tek el. Megtekinthető egymamutfióka, kardfogú tigris,hiéna, barlangi hiéna, pézs-matulok és egy gigantikusgliptodon. A fent említettlátványosságok mellett a ki-állítást különféle médiaesz-közök gazdagítják, amelyeka korabeli klímáról, illetveaz akkori állatok életérőltartalmaznak információ-kat.

KÁR KIHAGYNI 



Engedélyezte a székelyföldi medvék 
kilövését környezetvédelmi 
miniszter, miután több százan tüntettek
Bukarestben. A törvénytervezet
140 veszélyessé vált
medve kilövését
teszi lehetővé 
augusztus 15-étől. 
A károk és 
támadások érte
települések 
elöljárói örülnek 
az előrelépésnek, 
emellett a lapunk 
által megszólaltatott 
ökológus szerint is orvosolni kellene a 
problémát, megfontoltan, akár a puskát 
sem mellőzve, ám mentalitásváltás kell a 
hosszútávú, stabil megoldáshoz. 

A jelek szerint egyesek-nek semmi sem drága,ha nem létező etnikaikonfliktusok, különö-sen vélt magyar túlka-pások miatt tiltakozva,a román érdekek vé-delmében fellépve némipolitikai tőkére tehetnekszert. Feltehetőleg ezmotiválhatta az utóbbiesetet is. Szükségük islenne erre, mert politikai alakulatuk, az egykori ál-lamelnök, Traian Basescu pártjának népszerűsége abányászbéka ülepe alatti szintre zuhant. Igaz, nemkizárólag ők vannak így ezzel. A legfrissebb hasonló természetű konfliktus – vagycsupán annak látszata – a város tövében, Koronkánpattant ki, méghozzá régi ismerősünk, Marius Paşcanszenátor jóvoltából. Az „úgynevezett” figura az előzőévekben azzal dicsekedett, azt tartotta prefektusi,illetve törvényhozói mandátuma legfőbb eredményé-nek, hogy sikerült megakadályoznia a Felső-Marosmenti államosított erdők visszaszolgáltatását egykori– természetesen magyar – tulajdonosainak, illetveazok leszármazottainak. Szintén ő volt az, aki a március10-ei Székely Szabadság Napja megszervezése miattperrel fenyegette a Székely Nemzeti Tanácsot. Sőt,megvádolta a magyar kormányt is, amiért az szerintetámogatja az „úgynevezett” Székelyföld autonómiáját,ami által a pattanásig feszültek az etnikumközi kap-csolatok. Azt is mondta emberünk, hogy „az ilyenuszítások, szeparatista és szegregációs törekvések,és a nemzeti alapú diszkrimináció folyamatosan jelenvan Románia közepén az oktatásban, a köz- és egész-ségügyi intézményekben”. Ha pedig nincs feszültség – mármint etnikai, amittermészetesen a magyar kormány közreműködésévelszítanak –, akkor kelt maga, természetesen hazafiúifelbuzdulásában. Amint tette ezt legutóbb éppen akoronkai iskolai évzáró esetében a minap. Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy diszkrimináció értea koronkai iskola román diákjait azáltal, hogy nemvehettek részt a magyar nyelven tartott tanévzárón,és csak magyar nyelvű okleveleket nyomtatott aziskola. A magyar oldal ezt cáfolta, igaza tudatábanbeadvánnyal fordult az oktatási illetékesekhez, illetvea prefektúrához, kérve, vizsgálják ki az ügyet. A tan-felügyelőség ezután vizsgálóbizottságot küldött aTholdalagi Mihály Általános Iskolába, a vizsgálódáseredménye a magyar szülőket igazolta. Mindez „úgynevezettet” aligha érdekli, ő megelégszikazzal, ha a hasonló gyűlöletkeltő, mondjuk ki: ma-gyarellenes megnyilvánulásaival ideig-óráig az érdek-lődés középpontjába kerül. Másként a kutya sem figyelrá. Véleményem szerint.
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Elkeserítő a bürokráciaTóth Sándor, Nyárádsze-reda polgármestere szerintörvendetes a jóváhagyandókilövési kvóta, és az elöljáróreméli, hogy nem trófeava-dászatra használják ezt fel.Elkeserítőnek tartja viszont,hogy számos település ve-zetője Bukarestbe kellettutaz zon és tüntessen azért,hogy erre a kérdésre vala-miféle megoldás szülessen.„A fővárosba utazó 150 em-ber közössége érdekében dol-gozhatott volna azidő alattis. Szomorú, hogy balkánimódszerekkel, a minisztéri-um ajtaját kell döngetni ah-hoz, hogy felhívják az illeté-kesek figyelmét az amúgyisnagy médiaérdeklődés mel-lett zajló ügyre” – mondta. Hozzátette, Nyárádszere-dában nem volt számottevőmedvekár a szomszédos te-lepülésekhez képest, viszonta környék pásztorai kváziegyütt élnek a csúcsragado-zókkal. „A pásztorok ismerikleginkább a helyzetet, ők azöld aktivisták tévés nyilat-kozatain csak nevetnek. Ahegyen élő nyájőrzők a meg-oldás megtalálásában is el-hanyagolhatatlan segítségettudnának nyújtani” – véli azelöljáró. Mindamellett, hogya polgármester környezet-védő embernek tartja magát,ebben az esetben nem tud a„medvével tartani”. „Úgy vé-lem, a helyi ember érdekekell az elsődleges legyen, éscsak utána a medvéké” – szö-gezte le. 
Hetente érkezik 
bejelentés medvekárrólEtéd község alpolgármes-tere, Tekeres Csaba kérdé-

sünkre kifejtette: nem telikel úgy hét, hogy valaki nejelentsen be vadkárt. Azutolsó épp pénteken voltSiklódon, ahol a juhot hur-colta ki az ólból a medve,és gyümölcsfákat tört össze.„A hozzánk tartozó telepü-lések 14 ezer hektáron te-rülnek el, aminek több mintfele erdős, bozótos, tehátesetünkben nem állja megaz a feltételezés a helyét,hogy nincs élettere a med-vének, mégis a falvakba, la-kott területre hatol be ga-rázdálkodni.Azt is elmondta az alpol-gármester, hogy a kártérítésidossziék mindenikét jóvá-hagyták, és hozzávetőlege-sen egyéves késéssel érkez-nek az összegek a lakosok-hoz” - tudtuk meg.
A medve érték!A „zöld” és szakmai ál-láspont megismertetése re-ményében megkerestükHartel Tibor ökológus ku-tatót, egyetemi docenst, akielismeri: vannak problémák,amelyek megoldásért kiál-tanak. Úgy véli, az ember-medve együttélést kell új-ragondolni hosszútávon, dea megfontolt kilövés gon-dolatától sem zárkózik el.Azt is rettentő fontosnaktartja, hogy a legtöbbszörszélsőséges véleményeketközelítsék, azaz a zöld ak-tivista, illetve a károsult gaz-da is megoldás-orientáltanálljon a kérdéshez. „Nincsenek megbízhatóadatok arra vonatkozóan,hogy hány medve él az or-szágban, illetve Székelyföl-dön, így a szaktárca általjavasolt 140 egyed csak egyszám, ennek elégségessé-

géről vagy ellenkezőjérőlnem lehet messzemenő kö-vetkeztetéseket levonni. Kö-zös érdek, hogy maradjonmedve, mert egyrészt ez ér-ték, másrészt az ökoszisz-téma megfelelő működésé-hez elengedhetetlen a csúcs-ragadozó jelenléte. Nemakarunk Németország, Svájchelyzetébe kerülni, akik ki-lőtték az összes medvéjü-ket” – hívja fel a figyelmeta szakember.  
Románia lehetne 
a jó példaA medvekárok és -táma-dások által sújtott telepü-lések lakosai, illetve polgár-mesterei azzal vádolják akörnyezetvédőket, hogy vá-rosi lakónegyedekben élvenem érzik át a károsultak,sőt a pásztorok helyzetét.Hartel szerint ennek vanvalóságalapja, de a két cso-portnak közösen kell meg-találnia a megoldást. „Egyasztalhoz kell leülniük a vá-rosi ökológusoknak a kár-szenvedett gazdákkal, pász-torokkal. Az előbbi biztosítjaaz elméleti hátteret és meg-oldást, mert az utóbbi túllokálisan gondolkozik ah-hoz, hogy egy nagyléptékűmegoldás szülessen. A nagy-mamám is elszenvedője amedvekároknak, de sem ő,sem én nem akarjuk kilőniőket. Fontos azt is tudni,hogy a környezetvédők nemaz emberek kárára akarjákmegvédeni a medvét, ha-nem az elméleti tudást akar-ják biztosítani a populációés az emberek közötti za-vartalan együttéléshez” –magyarázza.  Az ökológus szerint há-rom tengely mentén lehetne
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Medvegondok

gondolkozni, ami a medve-kérdést illeti: az első, hogyaz intézményrendszereketúgy kell strukturálni – akárújakat létrehozni –, hogy amedvekérdést kezeljük: ku-tatások, felmérések készíté-se, kompenzációk sürgetése,vadkárok megtérítése. Má-sodsorban újra kell gondolniaz erdeink, vadállományunkmenedzselését, harmadik-ként pedig az embereket po-zitív töltettel újra kell kap-csolni a természethez. „Eze-ket a lépéseket nem lehet

megspórolni egy fenntart-ható ökoszisztéma elérésé-hez. Ez lenne az elméletiháttér, ám mivel Európa-szerte nincs erre precedens,azaz leírás és rutin sincs, ígyRomániának történelmi le-hetősége van jó példával elöljárni, és megmutatni, hogyaz egyedinek számító kör-nyezeti értékeinket megőriz-zük az emberi életek és javakveszélyeztetése nélkül” –zárta Hartel Tibor. 
Pál Piroska

Vadkárok és együttélés között 

Szentgyörgyi László

Kavarunk, szenátor úr, kavarunk? 



A befogadó, toleráns ésnyitott szemléletű magatar-tás alapvető feltétele a fo-gyatékos emberek foglal-koztatásának. Visszatekint-ve a HIFA 17 éves múltjára,olyan eredmények néznekvissza ránk, amelyek hoz-zájárulnak ahhoz, hogy ér-telmes és teljes életet él-hessenek – a társadalmihátrányok ellenére – azok,akik valamilyen krónikusbetegséggel jöttek a világ-ra.„A HIFA az elmúlt éveksorán rengeteg emberhezjuttatott el vigaszt, konkrétsegítséget, kapcsolati hálót,közösséget, vagy általunkkínált programot, amelyreszükség volt annak érdeké-ben, hogy kikerüljön a krí-zishelyzetből. Vannak olyanszemélyek, akik végigkísér-tek az utunkon a kezdetek-től, ahogy olyanok is vannak,akik egészen frissen csat-lakoztak hozzánk. Felbe-csülhetetlen azok száma,akikhez sikerült eljutnunk,hiszen nemcsak a fogyaték-kal élőkkel és krónikus be-tegekkel foglalkoztunk, ha-nem azok családtagjaival,közösségekkel, a képzéseinksorán beteggondozókkal ésszakemberekkel, valamint

azokkal a diákokkal, akikrészt vettek kötött vagy kö-tetlen formában program-jainkon” – meséli Csata Éva,az egyesület ügyvezető igaz-gatója.
Nehézségek az út soránAz eltelt évek során – fő-ként a kezdetekben, amíg kinem alakult annak a rend-szere, hogy miként, milyenprogramokkal és ötletekkelés kihez pályázzanak – ál-landó nehézséget jelentettaz egyesület fenntartása ésműködtetése. „Egy civil,nemkormányzati szervezet-ről beszélünk, amely prog-ramjaiért cserébe semmilyenellenszolgáltatást nem kér.A székhely, majd a központ-ban működtetett iroda fenn-tartása, a programok finan-szírozása, az alkalmazottakbéreinek előteremtése mind-mind olyan tapasztalati tu-dást igénylő munkák voltak,amely nem alakulhatott kiegyik napról a másikra. Mamár büszkén elmondhatjuk,hogy az eltelt évek során,olyan fejlődést mutat egye-sületünk és az általunk kínáltszéleskörű programok ská-lája, amely önmagáért be-szél”- vallja Éva.  

Együtt lenni 
másokkal és másokértAz elmúlt évek alatt elértpozitív eredmények tapasz-talatai azt igazolják, hogynincs megállás, mert nagyonsok fogyatékos személy van,akik éveken át az otthonukfalai között élnek, magá-nyosan, vagy akik csak nyá-ron tudnak kimozdulni aházból. Vannak olyan esetek,ahol egyetlen gondozó nemelegendő ahhoz, hogy egyágyhoz kötött személyt el-lásson, vagy akár a szabadbakivigyen. De olyanok is,akiknek szüleik kiöregedtek,jövőjük bizonytalan. Ki fogsegíteni rajtuk? Túl koránöregotthonba kerülnek, aminem a legmegfelelőbb kör-nyezet egy fogyatékos szá-mára.Ennek kiküszöbölése ér-dekében a HIFA legnagyobbterve a HIFA Park létreho-zása, egy gondozó és szoci-

ális segítséget nyújtó otthona fogyatékkal élő emberekszámára, melynek otthontPókakeresztúr fog adni.„Van olyan fogyatékos, akidolgozni szeretne. Lehető-séget erre nagyon nehezen,vagy egyáltalán nem kap!Megálmodtunk tehát egyolyan parkot, amelyben min-dig otthon érezhetjük ma-gunkat. Ebben a HIFA Park-ban biztosított lenne az aka-dálymentes közlekedés, atisztálkodási és étkezési fel-tételek, állandó orvosi ügye-let, művelődési, szórakozásiés sportolási lehetőségek.Egy olyan hely lenne, aholezek a személyek minőségiellátás, munkalehetőség, ateljes értékű lelki, szellemi,kulturális és szociális életetéljenek, emellett lehetőségetteremtene arra, hogy lakóifelismerjék saját képessé-geiket, önálló életet élve, kö-zösségben, együtt dolgozvamásokkal és másokért” –

meséli az ügyvezető igaz-gató. Elmondta, tudatábanvannak annak, hogy mindenrászorulónak nem tudnaksegítséget nyújtani, de hi-szik, hogy a HIFA Parkbansok fogyatékkal élőnek si-kerül emberhez méltó jövőtbiztosítanunk. A HIFA a nyári „szünidő”folyamán sem tétlenkedik,ugyanis rengeteg interaktívprogram közül lehet válo-gatni.  „Az elmúlt évekbenjelentős változás tapasztal-ható mind a társadalom,mind a hatóságok részéről.Még mindig nem értük elazt a szintet, nyitást, elfo-gadást, mentalitásváltást ésakadálymentességet, amely-re szükség lenne az optimálisbeilleszkedés szempontjából,de úgy véljük, hogy a pozitívváltozások útján tartunk,amely előbb-utóbb meghoz-za gyümölcsét” – zárta soraitCsata Éva.
Timár Tímea
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XIV. Caritas Önkéntes Tábor. 96 önkéntes, 2200 munkaóra, 4 találkozás a medvével

A sérült és krónikus betegséggel élő emberek önálló
életéhez szükséges feltételek megteremtése rendkí-
vül fontos, ez azonban ritkán tapasztalható. A HIFA
egyesület 2000 óta próbálja betölteni ezt az űrt Ma-
rosvásárhely életében. 

A munkatábor formában
megszervezett Önkéntes
Tábornak idén Tusnádfür-
dő adott otthont. A festői
környezetben számos él-
ménnyel gazdagodtak a
Maros, Hargita, Kovászna,
Brassó és Hunyad megyék-
ből érkező önkénteseknek.Idén 96 önkéntes Tusnád-fürdő 13 pontján tevékeny-kedett négy napon keresztül.A munkák nagyobb részeközterek felújításából állt, ígymegújult a piactér és a mel-lette található filagória, a ka-tolikus templom melletti ke-rítés és oszlopok, a sétányés az emlékpark körül talál-ható padok, villanyoszlopokés szemetesek, a Jókai és Só-lyom utcáknál található lép-csőkorlátok, a Sólyom sétány

melletti játszótér, valamint avonatállomáshoz közeli hídkorlátja is.A hét során a helyi iskolá-ban nappali gyerekfoglalkoz-tató programokkal tették szí-nesebbé a Caritas munka-társai és önkéntesei a helyikisiskolások nyarát, ahol elsőnap még csak 10, másodiknaptól viszont több mint 30gyerek kacagásától volt han-gos az udvar és az épület.A Szent László Gyermek-otthonban is segítettek azönkéntesek a tűzifa elraká-sában és a fatartó, valaminta korlátok lefestésével. A fen-tiek mellett megújult a „pa-pok feredője” is, kihelyezésrekerültek utcai jelzőtáblák,amelyek a jövőben a bizton-ságosabb közlekedést szol-

gálják majd, és a TusványosiNyári Szabadegyetemnek ishelyet adó camping területénis megtisztult a zöldövezet,a sportcsarnok és az út men-te.A munkapontokon önkén-teseink 75 ecsetet, 24 drót-kefét, 21 liter oldószert, 35m csiszolópapírt, 138 literolajfestéket, 82 liter faápolószert és 200 db kesztyűt hasz-náltak el, amelyet a helyi ön-kormányzat biztosított. Az önkéntesek a munkamellett - ha már Tusnádfür-dőn voltak - találkoztak amedvével is, voltak élmény-fürdőzni, szerveztek nekiktáncházat, tanultak neme-zelni, és még sok más színesprogramon vettek részt. 
(közlemény)

Fogyatékkal 
is teljes 
életet élni
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Gál Adél Marosvásárhe-
lyen született, Nagyernyén
nevelkedett, itt végezte az
általános iskolát. A Bolyai
Farkas Elméleti Líceum-
ban érettsé gizett, majd a
teológián folytatta tanul-
mányait. Adél ötödéves te-
ológia hallgatóként nem
régen járt a Szentföldön.
Élményeiről nekünk is be-
számolt.  

– Miért választottad a te-
ológiát? Milyen cél vezérelt
a lelkészi pálya felé?– Ahogyan telnek az évek,úgy lesz egyre nehezebbválaszolni erre a kérdésre.Nem azért, mintha annyirarossz lenne a memóriám,vagy, mert kikopott volna arégi lelkesedés, hanem mertannyi minden változott ben-nem és körülöttem, hogyújra és újra fel kell tennemmagamnak a miért kérdést– emlékeztetőül. A cél to-vábbra is a szemem előttlebeg, akkor is, ha már fe-lelősséget kell vállalni, akkoris, ha már felnőtt módjárakell viselkedni, akkor is, hamár fel kell nőni a feladat-hoz. Azért jelentkeztem ateológiára, mert úgy érez-tem, így tudom legjobbanszolgálni Istent, így tudomlegkönnyebben hozzá ve-zetni az embereket, és le-ginkább terjeszteni az evan-géliumot. Természetesenazóta a lelkészképem is vál-tozott, fejlődött, sok naivi-tást lekoptatott rólam azidő, de továbbra sem tudnékmás hivatást elképzelni ma-gamnak. 

– Nemrégen jártál a Szent-
földön. Hogyan sikerült oda
eljutni?– A teológián a bevettszokás szerint minden év-

ben a végzős hallgatók ta-nulmányi útra indulnak Iz-raelbe, hogy láthassák azo-kat a helyeket, amelyekrőlannyi éven keresztül tanul-nak. Ez idén sem volt más-ként, két végzős évfolyamindult a Szentföldre. Hosz-szas szervezkedés, ado-mánygyűjtés, készülődésután május 9-én éjszaka in-dultunk a hosszú útra.  
– Mesélj, hol jártatok? Mi-

lyen helyszíneken fordultatok
meg? – A Tel Avivba való meg-érkezés után, úton a szál-láshely felé idegenvezetőnk-nek köszönhetően márismegálltunk, hogy megcso-dálhassuk Jeruzsálem lát-képét. Alig fél órája tettükbe a lábunkat Izrael földjére,máris ebben a látványbangyönyörködhettünk. Betle-hemben kaptunk szállást,ahol a kultúrák, vallások ta-lálkozását figyelhettük, hi-szen egymás mellett él ittarab és zsidó. Vacsoránkatis a müezzin hangjára fo-gyaszthattuk el. Másnap egymásik helyről szemlélhettükJeruzsálemet és az „eső ár-nyékát” a sivatag fölött. El-látogattunk az Olajfák he-

gyére, a Gecsemáné kertbe,valamint arra a helyre, ahola hagyomány szerint Jézusa Mi Atyánk szavaival imád-kozott. Ezek után a betle-hemi helyszíneket vehettünkalaposabban szemügyre: apásztorok mezejét, valaminta születés templomát. 
Jeruzsálemben az évez-
redes hagyomány talál-
kozik a modern korralEste Jeruzsálem ortodoxzsidó negyedébe látogat-tunk, és megfigyelhettük,hogyan találkozik a régi azújjal, az évezredes hagyo-mány a modern korral. Har-madik nap Massadára, He-ródes király palotájának ma-radványaihoz, Qumranba,az ottani szerzetes közösségegykori lakóhelyére, vala-mint a Holt-tengerhez láto-gattunk el, amelyben meg-mártózni is volt alkalmunk.A negyedik nap is nagyonélménydús volt, hiszen aBoldogmondások hegyére,Kapernaumba és Gadarábais ellátogattunk. Nem felejt-hetjük el azonban a hajó-kázást sem a Galileai ten-geren, a tenger lecsendesí-tésének helyszínén. A ha-

zavezető úton Jerikóban ismegálltunk, hogy megnéz-zük a megmaradt városfala-kat és a megkísértés helyét.Ezután ismét Jeruzsálembevezetett az utunk, az ötödiknapon végigjártuk Jézusszenvedéstörténetének ál-lomásait, a Via Dolorosát,meglátogattuk a Szent sírtemplomot, a siratófalat, aGihon folyó földalatti forrá-sát, valamint Dávid városát,amelynek feltárása éppenfolyamatban van. Körbejár-tuk Jeruzsálem óvárosánakzsidó, arab és kereszténynegyedeit, majd a bazárbantöltöttünk némi időt. A ha-todik napon a Tárborhegymagaslatáról szemlélhettükaz elénk táruló látványt,majd Názáretet, Mária vá-rosát és a Jordán partját lá-togattuk meg, ahol éppenkeresztelések zajlottak. Azutolsó előtti napon megcso-dálhattuk Joppét, CesareaMaritimát, a gyönyörű Hai-fáta még gyönyörűbb Föld-közi-tengerrel, valamint Ak-kot, és az ott feltárt földalattivárat, amely a templomoslovagrendhez tartozott. Utol-só nap, indulás előtt, meg-látogattuk Cézárea Filippit,Baniasst, Pán templomát,valamint a Jordán folyó egyikforrását. Mielőtt a repülőtérfelé vettük volna az irányt,a Kármel hegyről vethettünkegy utolsó, búcsúzó pillan-tást Izrael csodás földjére.

„Csodálatos volt Jézus
nyomában járni”

– Milyen érzésekkel, élmé-
nyekkel tértél onnan haza?– Felsorolva talán száraz-nak és zsúfoltnak tűnik ta-nulmányutunk programja,akik ott voltunk, mégis tud-juk, mi mindent hozhattunkmagunkkal a szívünkbenerről a kirándulásról. Cso-dálatos volt Jézus nyomábanjárni, magunkba szívni aforró izraeli levegőt, a vi-rágzó fák alatt Isten igéjéthallgatni és jelen lenni azo-kon a helyszíneken, ahol aleírtak megtörténtek. Izgal-mas volt látni az ország vál-tozatosságát, sivatagból pál-maültetvényre, tengerpart-ra, hegytetőre utazni. Cso-dás volt a tengerszint alatt400 méterrel tengerbe már-tani a lábunk, beduinok sát-rait kémlelni, zergéket ke-resni a kősivatagban, tevé-ket kísérni a tekintetünkkel,az ottani embereket figyelniimádság, adás-vétel, min-dennapi élet közben. Él-mény volt elcsendesedni ésegyütt énekelni, közösenigazán mély pillanatokatmegélni, és együtt nevetni.Érdekes volt újra megta-nulni, hogy a víz nagy kincs,és hogy az árnyék milyenfontos. Kérdezett: 

Nemes Gyula

Vásárhelyi teológus lány a Szentföldön
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Fogaras egykori és mai magyar templomai
A fogarasi református templom történetének megha-
tározó eleme az Erdély egyik jelentős erődítményé-
nek számító fogarasi vár közvetlen közelsége, amely
miatt a XVII–XVIII. században számos alkalommal
negatívan befolyásolták a templom sorsát a vár körül
zajló különböző hadi események. Fogaras régi refor-
mátus temploma a vár közelében állt. 1704-ben, a
kurucok támadását követően, a védők szétlőtték a
templomot, hogy többé senki se láthasson be a tor-
nyából a várba…

Teleki gróf elkezdi 
a templom építésétGróf Teleki József 1715-ben kezdi el a ma is láthatóúj református templom épí-tését. Abban helyezik el arégi templomból megmaradta faragott kőszószéket és akő ajtófélfát. Teleki József 1735-benmeghal és felesége, BethlenKata 1740-ben fejezi be atemplomot. Bethlen Kata1722-ben kötött házasságotgróf Teleki Józseffel.
Bethlen Kata felveszi 
az Árva nevetElső házasságából, HallerIstvántól született gyermekéta fogarasi püspök elvetettetőle, hogy megóvják a refor-mációtól, ugyanez történt amásodik házasságából szü-letett gyermekekkel is. Az így egyedül ma-radt grófné akkorvette fel az Árva ne-vet, és további élet-ét vallásának, jó-téteményeknek ésa tudományok-nak szentelte. H ú s ztemplomépíté-sét se-gítet-te, is-kolá-

kat létesített, a szegény gyer-mekek tanulását támogatta.Az asszonyokat hímezni,varrni tanította. A templomban a szószéketés az Úr asztalát borítja Beth-len Kata hajdani menyasszo-nyi ruhája, amelyet a grófnésaját kezűleg hímezett.A vár körüli uradalom Er-dély egyik legjelentősebb fe-jedelmi birtokaA fennmaradt írott forrá-sok arról szólnak, hogy a fo-garasi református közösséga templomépítésére szántelső telket Bethlen Gábor fe-jedelemtől kapta, aki többalkalommal is támogatta azerdélyi kálvinista egyházakat. A fogarasi egyházközségabban az időszakban kiemeltszereppel bírt az erdélyi fe-jedelmek szemében, mivel avár körüli uradalom Erdélyegyik legjelentősebb fejedel-mi birtoka, amely általábana fejedelemasszony felügye-lete alatt állt. Az első fogarasi reformá-tus templomnak a Berivójfolyó bal partján történő fel-építését Bethlen korábancsak elkezdhették. Ezzel magyarázható,hogy a kor egyik legfon-tosabb forrása, SzalárdiJános Siralmas kró-nikája már I. Rá-kóczi György fe-jedelem építke-zéseinek sorá-

ban említi a templomot. A Fogarasi ReformátusEgyházközség a honlapjántudósít arról, hogy ennek atemplomnak az építésze asienai származású GiovanniLandi volt, aki az egyik leg-tehetségesebb építész Beth-len szolgálatában, és későbbmajd a Habsburg birodalomhatárának megerősítésébenjátszik meghatározó szere-pet. 1630. március huszon-kettedikén Brandenburgi Ka-talin fejedelemasszony egyiklevelében Landit a fogarasitemplom építkezéseihez hív-ta.
A templom I. Apafi 
Mihály fejedelem 
segítségével újraépülAhogyan azt már korábbilapszámunkban mi is emlí-tettük, 1658 augusztusánakvégén a pusztító tatár hadakFogaras városát is felégették,és ekkor elpusztult a re-formátusok helyitemploma is. 

Újjáépítésére az 1662–1663. években, a mostanievangélikus templom kör-nyékén került sor, I. ApafiMihály fejedelem támogatá-sával. Az építkezések befejezteután 1665-ben BornemisszaAnna fejedelemasszony egyEperjesen öntött harangotadományozott a templom-nak. A forrásokban szereplőelső két fogarasi reformátustemplom kinézetéről nemrendelkezünk konkrét infor-mációkkal, pontos helyükmeghatározása is kérdéses. 
A császári katonaság
rombolásaA második templom fenn-állásának a Rákóczi szabad-ságharc fogarasi hadi ese-ményei vetettek véget. Ezt az épületet a várban

állomásozó császári katona-ság 1704-ben lerombolta,hogy az ostromló kurucok-nak ne nyújthasson mene-déket. A fogarasi templommalfoglalkozó szakirodalombanolvasható az a vélemény,mely szerint a jelenlegi temp-lomban található késő rene-szánsz kőkereteit és szószé-két a korábbi templombólvitték volna át, azonban azelbeszélő és okleveles for-rások adatai ezt cáfolják. 
Az új templom felépítése
az 1712-1715 közötti
évekre tehetőA mai templom építésénekelőkészületei az 1712. évignyúlnak vissza, amikor a he-lyi egyházközség a templom-építéshez egy új telket vá-sárolt. Ezzel párhuzamosangyűjtés indult az új istenháza

A református templom
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felépítéséhez szükséges költ-ségek előteremtéséhez. A következő években ahelyi egyházközség tagjainakadományai mellett, a temp-lomépítéshez hozzájárulttöbb erdélyi református ne-mesi család, és a Fogarasvi-dékén birtokos előkelők is. A szakirodalom szerint azúj templom felépítése 1712és 1715 között zajlott, azon-ban más adatok arra utalnak,hogy minden bizonnyal hosz-szabb ideig kihúzódott azépület befejezése, mert a he-lyi egyházközség protokol-lumai például a toronyépítéséveként 1724-et jelölik meg. 
A tűzvész és az 
istenháza átalakításaAz 1750. évi tűzvészbenjelentős károkat szenvedetttemplom 1757–1758-ban je-lentős átalakításon esett át,amikor az egyházközség leg-fontosabb patrónusának, ÁrvaBethlen Katának a támoga-

tásával beboltozták a hajókat,nyugati kőkarzatot építettekés az addigi zsindelyfedéstcseréppel váltották fel. Ezekről a nagyszebeni Mi-chael Boldesch pallér általvégzett munkálatokról magaBethlen Kata számol be az1758. december nyolcadikánTeleki Lászlónak írt levelé-ben: „… a fogarasi ecclesiáról(kire elhiszem, távullétébenis kedves Öcsémuram gon-doskodását elméjével kiter-jesztette eddig is) most is ír-hatom, hogy a temploma szé-pen elkészült, oda mentemvala magam is hintón, nékemminden igen tetszik. Mint-hogy az egész templom aboltozás miatt fejér, illetlen-nek ítélem belé a fakart, kő-kart alkuván, tíz rhénest megis adék előre Boldesnek, 50rhénesbe alkudván meg őke-gyelmével. A székeken dol-goznak most, talán az inne-pekre elkészülnek azok is…”.

Wilhelm Hörbiger 
orgonaépítő elkészíti 
a szentély orgonájátSzintén a fent említett for-rásból tudjuk meg, hogy aXIX. század folyamán többalkalommal is kisebb-na-gyobb javításra, átalakításrakerült sor.1872-ben a toronysisakotjavították, majd 1886 körül,amikor Wilhelm Hörbigernagyszebeni orgonaépítő aszentély orgonáját elkészíti,a templombelsőben is na-gyobb módosítások történ-tek: a szentélyben és a hossz-ház nyugati részén új kar-zatokat emeltek és az eredetibarokk berendezést egy ne-oreneszánsz, neobarokk jel-legű bútorzatra cserélték. A templombelső aszfalto-zott padlóját minden bizony-nyal a XX. század elején önt-hették.
A katolikus templomA katolikus templomot észárdát 1737-ben a ferenc-rendi szerzetesek építették.1747-től iskolát is működ-tetnek, ám az 1760-as nagytűzvészben leég a templomteteje, a templom teljes fel-szerelése, továbbá a rendházés az iskola is. 1761-ben épülújra a mai alakjában. A régi berendezésből ma-radt fenn a főoltár, amelynekérdekessége, hogy középsőrésze forgatható. A temp-lomban több embernagyságúaranyozott faszobor látható.A szószék fölött Szent Mihályfőangyal szobra is aranyozott. A tizennyolc regiszteresorgona 1895-ben készült. Azárda ebédlőjének falait fest-mények díszítették, ebbőlegy ma is látható, belső ud-

varán két napóra mutatja azórát reggel nyolctól délutánháromig.
Rabutin rommá löveti 
az egykori templomotA középkori templom aváros főterén állt, híres szép-ségű, háromhajós, gótikustemplom volt. A ferencesekbirtokában volt, amit 1704-ben Rabutin a várból rommálövetett. Gábor Anna közlésébőltudjuk meg, hogy a középkorikatolikus lakosság két részreoszlott: a szászok lutherá-nusok, a magyarok reformá-tusok lettek. A katolikus hitélet csak aXVIII. században éledt fel,mert a várkapitány még1678-ban szigorú tilalmatrendelt el Apafi utasítására,amely tilalom szerint kato-likus pap vagy szerzetes nemvégezhetett szentmisét. 
Boér József adománya1687 után, amikor a várbakatonaőrség került, megér-kezett az első katonalelkészis P. Melsing Atanáz ferencesszemélyében, akit AntalffiJános erdélyi püspök 1725.április tizenötödikén felha-talmazott arra, hogy az „…összes lelkészi teendőketvégezze a híveknél is…”. Melsing utódai a katona-lelkészségben szintén feren-cesek voltak a legközelebbfekvő brassói vagy a nagy-szebeni kolostorból. 1735-ben Boér József ne-mesi kúriáját a ferencesek-nek adományozta. Ezen a kúrián és hozzátartozó telken épült fel a fe-rencesek temploma a kolos-torral együtt 1737-ben. 

A ferenceseket bezárják1760-ban az egész város-ban tűz pusztított, amikor atemplom és kolostor is leé-gett. 1761-1780-ban építet-tek új templomot és kolostort. A zárda ebédlőjének falaitfestmények díszítették, ebbőlegy ma is látható1951-ben a ferenceseketbezárták vagy kényszerlak-helyre vitték és ettől az évtől1972-ig egyházmegyei papokvezették a plébániát. 1972–1997 között ismét ferencesekműködtek Fogarason. 
A fogarasi elemi 
iskola alapítása1997. augusztus 1-jétől aferencesek átadták a temp-lomot és kolostort a gyula-fehérvári főegyházmegyének. A fogarasi elemi iskolát1747-ben alapították P. KappSámuel házfőnöksége alatt,amelyet a ferencesek vezettek. Ez az iskola eleinte a ba-rátok által bérelt házban mű-ködött, majd 1884-1885-bena ferences rendház, valaminta szülők anyagi támogatásá-val felépült az új elemi iskola,amit P. Simon Jenő házfőnökáldott meg 1885. novemberhuszonkilencedikén, 1948-ban pedig államosították.

Összeállította: 
Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-

csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illusztrá-
ciókat, a régi és a mai képeket
Demján László műemlékvédő
építész a saját munkájából
és gyűjteményéből küldte be
szerkesztőségünkbe.

A katolikus templom



| Központ hetilap | 2017 / 28. | július 13–19. | |

10 HASZNOS TUDNIVALÓ lakásfelújítás előtt\ 8. \ |  HUMOR |

Ilyenkor nyáron, üdülés előtt, után vagy helyett sokan beiktatnak az uborkasze-
zoni programba egy kis lakásfelújítást is. Mivel a legtöbben nem vagyunk ezer-
mesterek, általában nem magunk végezzük a műveletet (mint a régi hímsovi
viccben, amikor mondja a férj a feleségének: Kipofozom a lakást – veled kez-
dem!), hanem szakember(ek)hez fordulunk. Nos, még a fordulás előtt nem árt
elolvasni az alábbiakat, mert így, ha pénzt nem is, de rengeteg bosszúságot meg-
spórolhatunk:

►Előzőleg gondosan szá-mold ki, hogy mi mennyibefog kerülni – minden bar-kácsáruháznak van honlap-ja, így a számítógép előttsörözgetve is megteheted –, de mindent kalkulálj bele:festékek, padlócsempék, falicsempék, csemperagasztók,fúgaanyag, kagylók, vécé-kagylók, vécéülőkék, szegő-lécek, gipszkarton, gipsz,szilikon satöbbi, majd a vég-összeget szorozd meg ket-tővel, mert végül kábé annyilesz, de biztosabb, ha há-rommal szorzol  
► Kérdezd meg előre afelfogadott jómunkásembe-reket, hogy az egész felhajtáskábé hány napig fog tartani,majd a kapott választ szo-rozd meg kettővel, de reáli-sabb – majd a végén meg-látod –, ha itt is a hármasszorzóval operálsz
► Akik a jómunkásem-berek előtt dolgoztak nálada legutóbbi felújításnál, azokegytől-egyig béna pancserekvoltak; ezt mostanáig nemtudtad, de majd elmesélikneked, kínzó részletesség-gel
► Ne állj le velük szto-rizgatni munka közben,mert azzal is csak lassítodaz egyébként se valami fe-szített munkatempót; hasemmiképp se tudod meg-állni, csakis olyankor kez-deményezz beszélgetést,amikor aznapra már végez-tek, és indulnak haza – egy

fél mondatot se fognak vé-gighallgatni, mert az már aző idejükből megy
► Ugyanez érvényes apálinkára, sörre vagy bár-milyen szeszes italra – csaka „műszak” lejárta után kí-náld őket piával, ellenkezőesetben a második pontnálnem kettővel vagy három-mal, hanem öttel kell szo-rozni 
► Ne tegeződj össze ve-lük, függetlenül attól, hogyidősebbek vagy fiatalabbaknálad, mert az túl laza han-gulatot teremtene. Attól,hogy tegeződtök, nem fog-nak se jobban, se gyorsab-ban, se olcsóbban dolgozni;az általad felfogadott jómun-kásember soha nem lesz acimbid, max eljátssza, hogyaz. Azért nem, mert valójá-ban lenéz téged. Ha magadis jómunkásember vagy, ak-kor amiatt, hogy nem vagyképes te kifesteni-kicsem-pézni a kéglidet. Ha megnem kétkezi, hanem szellemijómunkásember vagy, akkormeg azért néz le, mert azthiszi, hogy te lenézed őt, ésígy védekezik, hogy cserébeő is lenézi azt, aki őt – sze-rinte – lenézi. Normális em-ber persze nem nézi le se ajómunkásembert, se a ta-karítónőt, se a taxisofőrt,meg gyakorlatilag senkit (apolitikusokat kivéve), de mi-vel sok nemnormális emberigen, valahol érthető ez aparanoia  

► Ne hagyd, hogy min-den piszlicsáréság miatt za-varjanak („Kéne egy rongy”,„Hol a káddugó?”, „Van egyhosszú csillagcsavarhúzó?”,„Főnök, nem látta a vízmér-téket?” satöbbi), mert ezeketdirekt csinálják, és ha látják,hogy van kivel, akkor a fe-jedre fognak nőni, és azagyadra fognak menni.Ugyanakkor, túl nagy mű-vészi szabadságot se bizto-síts nekik: ha az eleinte meg-beszéltekhez képest vala-milyen lényeges dolgot nemtudnak megcsinálni, vagybármilyen okból kifolyólagmásképp csinálnának, előtteMINDENKÉPPEN szóljanakneked – ezt közöld velükmég a munkálatok megkez-dése előtt, komolyan, nyo-matékosan, többször is,hogy rögzüljön a hardver-ben. Lehet, hogy idiótánakfognak nézni, de legalábbnem szerelik majd a budi-papírtartót a plafonra, a zu-hanykabint az előszobába,és nem a gyerekszobátcsempézik ki a konyha he-lyett
► Bánj a jómunkásem-berekkel tisztességesen! Őknem a rabszolgáid, hanemaz alkalmazottaid, egy meg-határozott periódusra. Nyil-ván, egy idő után óhatatlanulzavarni fog, hogy gyakorla-tilag otthonosabban közle-kednek és viselkednek a sa-ját lakásodban, mint te ma-gad és a családtagjaid, de

valahányszor felmegy a cu-korkád emiatt, mindig jus-son eszedbe: nem maguktóljöttek, te hívtad őket (An-gélát is ezért nem idegesítika migránsok)
►Töltsd meg a hűtőt ás-ványvízzel, üdítőkkel éskönnyen fogyasztható ka-jákkal (felvágottak, kolbá-szok, sajtok, paradicsom,paprika satöbbi), amelyek-ből bármikor és bármennyitfogyaszthatnak; ezt tudasdvelük még az elején, hogy ahűtőszekrényed számukra

svédszekrényként, izé, své-dasztalként funkcionál –nem jófejségből, hanemmert ez jár
► És végül – s ez a leglé-nyegesebb: ne az alapjánválaszd ki a jómunkásem-bereket, hogy milyen olcsóndolgoznak, hanem hogy mi-lyen jól! Mert, ha az elsőszempont szerint válogatsz,lehet neked is úgy lesz letévea padlócsempéd, mint a mel-lékelt képen…

Molnár Tibor

MEDVETÜNTETÉS

– Nem elég, hogy kivágtáka seggünk alól az erdőket,már nem etetnek bennünketaz erdészek, mint régebben,a megélhetési gombaszedők,áfonyaszedők, szamócasze-dők, szederszedők megegyéb szedők mindent lele-gelnek előlünk, most mégle is akarnak mészárolnibennünket? Nem is tudom,mikor ettem utoljára egy kisvargányát, áfonyát, somot

vagy medvehagymás pász-torkutya-pörköltet. A múlt-kor is, amikor be akartammenni a vásárhelyi Auchan-ba, hogy vegyek a bocsoknakmálnadzsemet a tejbegrízre,szinte meglincseltek a ko-ronkaiak! Az emberek tönk-retették az élőhelyünket, ésmost ráadásul medvedzsi-hádot akarnak rendezni?!Na, abból nem esznek, me-gyünk demonstrálni mi is!   
Arra a kérdésünkre, hogya bocsos nősténymedvék mi-ért olyan agresszívek, miérthiszik azt, hogy az erdőbensétáló, kocogó vagy szeret-kező emberek a kicsinyeikre

akarnak támadni, ezért min-dig megpróbálják széttépniőket, az egyre idegesebbmedvemutter lakonikusancsak ennyit felelt: „Jobb meg-előzni a bajt”, majd tovább
lóbálta a „Ne hagyjuk, hogy
Borboly nevessen a végén!”feliratú transzparensét. A medvetüntetés részle-teivel jövő héten visszaté-rünk. (mt)

Borboly Csaba és a többi székelyföldi „elöljáró” után
most szombaton a medvék is tüntetni fognak Buka-
restben, a kormány székháza előtt. (Mint köztudott, a
medveügyi miniszter megígérte, hogy engedélyezni
fogja 170 renitenskedő székelyföldi medve kilövését.)
Egy lakhelye elhallgatását kérő, kétbocsos elvált anya-
medve az alábbiakat nyilatkozta lapunknak: 



Magyarország történelmi
határain belül ennél kele-
tebbre már nem lehet
menni: a magyar Kelet vég-
pontján vagyunk, a Kár-
pát-medence legeslegke-
letibb magyar telelepülé-
sén, a Székelyföld délkeleti
végében, „csücsökben” –
ott, ahol a határ éles ka-
nyarodót vesz, és Három-
széken belül Orbai-szék is
véget ér. Jóval túl nemcsak
Kovásznán, az utolsó szé-
kely városon, ahol a ma-
gyar irodalom e sorok író-
jának legkedvesebb – és

egyik legjobb! – nőírója,
a valaha színésznőnek
sem akármilyen, cso-
dás Ignácz Ró-
zsa született,
de túl még
Kőrösi Cso-
ma Sándor
Csomakőrösén
és Zágonon is,
amely felé Mikes
óta ama bizonyos ha-
lovány csillag mutat.A zordonan különlegesnevű Kommandó felé viszontlegföljebb csak a teljes is-meretlenség, a magyar Kelet

irán-ti homály éstudatlanság tökéletes to-talitása mutat: már az elne-vezés körül is zavar, a legjobbesetben is félműveltség azúr, akárcsak Kommandón éskörnyékén, az ezeréves határitteni szakaszán a majdhogy-nem (még mindig) érintet-lennek tűnő székely ősvadon,végeláthatatlan és szintúgymég mindig le nem taroltfenyvesekkel, medvékkel észúgó patakokkal.Idősebb asszony nyitja kikészségesen a helyi múzeu-mot (noha lakásáról ugraszt-juk ki a hét végén, láthatókedvvel és örömmel jön éstölt velünk vagy másfél óráta hányatott sorsú és törté-netű épületben). Szabó Má-riát szívem szerint professzorasszonynak nevezném – haazt mondom, hogy egysze-rűen mindent tud a falurólés a vidékről, Székelyföld ekülönös, eldugott, végváronbelüli végvárszegletéről -nem is mondanék sokat. Harajtam állna, az ilyen ember-eknek adnék nemcsak igenmagas kitüntetést, de a vi-lágon mindent, pénzt, pari-pát, fegyvert – ők az igazimegtartói minden emberi ésnemzeti közösségnek. Ama-tőr helytörténészek és bő-szen politizáló amatőr helyitanácsnokok, népnevelő pe-dagógusok és egyetemi ta-nárok egy személyben. El-

ké-pesztő, hihe-tetlen tárgyitu- dással, eszmei-szellemi felvértezettséggelés szinte földöntúli odaadás-sal, ügyszeretettel és -buz-galommal. Szabó Máriátóltudom meg, hogy még a hi-vatalos lexikonoknak sincsigazuk – a Kommandó neveta zsákfalu nem a székely ha-tárőrség itteni egységéneknémet nevéről (Grenzkom-mando), hanem a madéfalvivérengzés után errefelé ál-lomásozó 64. osztrák ezredparancsnokságáról (Kom-mandant) kapta, amely az-után katonai kiképző köz-pontot is működtetett itt, azörök rakoncátlan-renitensszékelységet megreguláznikészülődvén. A település csaka 19. század vége óta létezik- 2014-ben volt 125 éves –(Orbán Balázs nem is említi,hiszen nem is említheti1869-ben), és létezését aSzékelyföldön belül is talánerrefelé legdúsabb-leghatal-masabb erdeinek, az ezen atájon mindenható fakiter-melésnek köszönheti. HornDávid felvidéki kereskedő(Gyula őse – bizony, alma afájától…!) 1889-ben fűrész-üzemet alapít, és Trianonelőtt a falunak már több mintezerötszáz lakosa van. A Fa-vágó életnagyságú, termé-szetesen fából készült szobraugyanúgy a faipar ügye előtttiszteleg, mint a híres Ko-vászna-Kommandó kisvasút

- ma már alig háromkilométeren műkö-dik, mutatóba, dea sínek kísértőnyomaiba itt is,ott is belebotlikaz ember, olykormég az országúti bur-kolat alatt is…A 2011-es népszámlásmég 1100 lakost mutatottki – „ma már hétszázan semvagyunk”, mondja Mária,több mint 120 fiatal költözöttel az elmúlt fél évtized során,ráadásul szegény embert azág is húzza alapon ez év ele-jén leégett a helyi iskola nagyrésze (72 kis magyar tanulitt), és pénz éppúgy nemigenvan, mint a környék ragyogóadottságainak kihasználására(a magyarországiak divat-útvonalától és felkapott te-repeitől – Udvarhelytől Sze-redán át Gyimesig és Gyer-gyóig – távol, reklám semmi,a síparadicsom-lehetőségekmég ábrándnak is távoliakés a többi és a többi).A magyar Kelet gyönyö-rűen, kedvesen és igéző em-berséggel nyúlik el hosszana Kárpátok kanyarulatában,a Lakóca csúcsa alatt, ahon-nan fél Székelyföldet, a Fel-ső-Háromszéki-medencét,Kézdiszéket, Sepsit szinteteljesen belátni, itt Komman-dón meg a Katinka nevezetűműintézetben finom a szil-vapálinka, de a falu e legní-vósabb kocsmájának-étter-mének azért még vagy há-rom-négy konkurense isakad, megyünk, meg is néz-zük a Rómát, amit azért hív-nak így, mert persze mindenút ide vezet. Akárcsak ide, amagyar Keletre, ha jobbanbelegondolunk.
Domonkos László 
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

A magyar Kelet
Magyarország történelmi határain belül 
ennél keletebbre már nem lehet menni

!
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A marosvásárhelyi születésű, de jelenleg Budapesten
élő 53 éves Ferenczi-Bakó József egykoron szülővá-
rosában futballozott az ASA egyik korosztályos csa-
patában, majd az Ilefornál, a megyei bajnokságban
folytatta, aztán évekig levezetésképpen kispályázott
az Ajax együttesénél.

Visszatérés 
a gyökerekhez

A rendszerváltás utáncsaládostól kitelepedett Ma-gyarországra, majd leánya,Anett Vancouverbe meghí-vást kapott egy tenisz aka-démiára, ahová őt családjais követte. Rövid kanadaikitérés után jelenleg újraBudapesten élnek, ahol Jó-zsef egy marosvásárhelyicég kereskedelmi képvise-letét látja el, és alkalomad-tán labdarúgó fiuknak,Márknak szurkol.
Az ASA és az 
Ilefor játékosa volt

– Mint értesültem, egyko-
ron ön is labdarúgó volt Ma-
rosvásárhelyen. Hol futbal-
lozott?– A sportiskolánál kezd-tem, ahol Mircea Lăpădă-tescu meg Szász Károly vol-tak az edzőim. A sportis-kolától az ASA egyik kor-osztályos együttesében foly-tattam, de akkor kelle-metlen helyzetbenvoltam, mivel aFaipari Líceum-ban, ahol me-c h a n i k a iszakon ta-n u l t a m ,és dél-utánon-k é n tvo l t a kaz órá-i n k ,nems i -

került a korosztályos együt-tessel edzenem. Ezért dél-előtt a kisebb korosztályosalakulattal gyakoroltam, ígyrendre kimaradtam a kez-dőcsapatból. Érettségi utánaz Ileforhoz igazoltam, aholtöbbek között Márton Géza,Szász József, Bangyász Feriis csapattársam volt. Idővelsajnos sárgaságos lettem,így kénytelen voltam abba-hagyni a futballt. Pedig visz-szaemlékszem, hogy a leg -első mérkőzésen, egy Lem-narul elleni kupatalálkozónközéppályásként két góltlőttem, így nyertünk 3-1-re. 
– Még futballozott vala-

hol? – Utána csakkispályáztam, avíkendtelepibajnokság-ban mai na-pig létező,Uță Sán-dor általe d z e t tAjax csa-patánáln y o l cévet. Arendszer-v á l t á sután a fe-leségem-mel ki-t e l e -p e d -tünk

M a -gyaror-szág- ra, ott töb-bek közt az MTK, IkarusBSE, a Hungarian TalentsFC, a Rákosmenti KözségiSK együtteseinél is játszot-tam az öregfiúk I. osztály-ában Budapesten, de akanadai tartózkodá-sunk során sem

Ferenczi Bakó család

hagytam abba a focit. 1990-ben telepedtek kiMagyarországra, de Kana-dában is laktak
– Miért telepedtek ki Ma-

gyarországra?– Mi még a kommuniz-mus utolsó éveiben elindí-tottuk a Magyarországravaló kitelepedésünk iratait,amiket meg is kaptunk, dedecemberben, a forradalomután mégis itt maradtunk.A márciusi események nap-jaiban én is az utcán voltama feleségemmel, ami komolynyomot hagyott az emléke-zetünkben, így nem akar-tam, hogy idővel a gyere-keim majd szenvedjenek,ezért mégis a kitelepedéstválasztottuk, így1990 már-ciusa végén hivatalosan ki-telepedtünk Magyarország-ra.
– Ott mivel foglalkozott?– Magánvállalkozó vol-tam, belsőépítészettel, üz-letberendezéseknek a ter-vezésével és gyártásávalfoglalkoztam 2008-ig, aztán6 hónapra kimentünk a ka-nadai Vancouverbe, mivela lányom kapott lehetőségetegy kanadai teniszakadé-miától, hogy ott fejlődjön,teniszezzen. Én kint is fo-ciztam magyar és horvátközösségek együtteseiben.Időközben családostól visz-szajöttünk Magyarországra,eladtam a cégemet, és másvállalkozásba kezdtem, demaradtam a sport terén.
– Kérem, meséljen többet

erről...– Az MTK Budapesti FCegyik korábbi játékosával,

K. Imrével – aki hét évetfutballozott Görögország-ban –, megvettük az RKSK(Rákosmenti Községi SportKör) sportegyesületet asportbázissal együtt. Háromév alatt a BLASZ II.-ből (Bu-dapesti Labdarúgó Szövet-ség), azaz megye II-ből fel-jutottunk az NB III-ba, aholjelenleg is szerepel a csapat. 
Lánya teniszezik,
fia futballozik

– Említette, hogy lánya
meg fia is sportol. Milyen
sportágban jeleskednek?– A gyerekeink már Bu-dapesten születtek. Lányom,a 25 éves Anett Pesten, aMetro RSC egyesületnél te-niszezett, aztán Kanadábansikeresen folytatta, hiszen16 éves korában egyénibenés párosban is megnyertea Vancouveri Teniszbajnok-ságot, majd 2010-ben Ma-gyarországon második lettaz U18-as kategóriában. Mi-utánVancouverben diadal-maskodott, felfigyeltek rákülönböző egyetemek, ésrengeteg ajánlatot kapott.Utólag a Las Vegas (UNLV)mellett döntöttünk, aholszállodamenedzsmentet ta-nult, nem volt könnyű neki,hiszen a sport mellett ta-nulnia is kellett. Idővel 25évesen a mesterképzésétNew Yorkban, a WagnerUniversityn folytatta, aholdolgozik is pénzügyisként.

– Amerikában a tehetsé-
ges és későbbi sikeres spor-
tolók az egyetemi bajnok-
ságokból kerülnek ki...– Valóban így van, azegyetemek között nagy a

versengés, ösztöndíjat aján-lanak fel a jó sportolóknak,ebben az esetben a sportolóaláír egy szerződést, és nemindulhat pénzdíjas, azazprofi versenyeken. De azegyetem  átvállalja az évi35.000-50.000 dolláros tan-díjat, tehát a sportoló ingyentanulhat az egyetemen, ed-zésekre jár és minden hét-végén versenyeken veszrészt az egyetemek között,ahol nagy a versengés. Ame-rika akkora ország, hogyott nincs úgynevezett kon-tinensbajnokság, hiszen azegyetemek között vannakkemény bajnokságok, ésminden sportoló az egye-temi megmérettetésekbőlválik profi sportolóvá. Odajárnak a játékosmegfigyelőkés válogatják ki a legjobba-kat.
– A fia hol sportol?– 19 éves fiam, Márk alabdarúgást választotta. Őtagja volt a Vasas KubalaAkadémiának, az MTK Sán-dor Károly Labdarúgó Aka-démiájának, de a Ferenc-városban is futballozott. AFradinál töltött időszak alattsérülés miatt nyolc hónapignem játszhatott. Idővel ő isszerződést írt alá a nyugat-virginiai Salem Internatio-nal egyetemmel, július vé-gén utazik oda. Itt említe-ném meg, hogy az ottanifocicsapatnak az edzőjenem más, mint a romániaiilletőségű Florin Marton,aki több amerikai egyetemilabdarúgó-csapat vezető-edzője volt egykoron. Ezcsupán egy véletlen, de ezis bizonyítja, hogy mindigvisszatérünk a gyökerekhez. 
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Mladenovic és Steff újra a Maros KK-nál

Aleksandar Mladenovicvisszatért a Maros KK-hoz,ahol már két ízben játszottmég a 2010–2011-es és a2013–2014-es idényben,viszont a beállós posztonjátszó kosaras a NemzetiLigában legutoljára a BCMU Pitești együttesét erő-sítette, de korábban aMedgyesi Gaz Metánnál isszerepelt. Az elmúlt szezonban a32 éves játékos 29 talál-

kozón lépett pályára, át-lagban 12,4 pontot és 4,9lepattanót szerzett, továb-bá 1,2 kosárpasszt osztottki, emellett 58 százalékosvolt a kétpontosoknál és69 százalékos a büntető-dobásoknál. A szerb kosárlabdázóposztján a vásárhelyiekkorábbi csapatkapitányát,Lázár Lászlót váltja, aki aminap épp a BCM UPiteșthez szerződött. 

Sajtóértesülések szerinta 21 éves marosvásárhelyikosaras, Steff Norbert isszintén visszatér az ala-kulathoz, ahol 2012 és2014 között játszott. A do-bóhátvéd az utolsó hárombajnoki szezonban a Ko-lozsvári Universitatea já-tékosa volt, amellyel kétévet a másodosztályban,egy évet az élvonalban töl-tött.
C.F.A. 

– Jelenleg ön mivel fog-
lalkozik? – Egy marosvásárhelyicégnek, az Adams Visionnakvagyok Magyarországon akereskedelmi képviselője.Ez a cég táplálékkiegészítők,vitaminok, étrendkiegészí-tők készítésével és forgal-mazásával foglalkozik.Egyébként egy éve vállaltamel ezt a munkát azért is,

mert kihívásnak éreztem.Itt szeretném megjegyezni,hogy a feleségem, Enikő –aki szintén marosvásárhelyi–, 2009 óta azon tehetségessportoló gyerekeknek azangol vizsgákra való felké-szítésével foglalkozik, akik-nek amerikai egyetemi ösz-töndíjakat is közvetít.
Czimbalmos 
Ferenc Attila
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DIVATBAKIK a politikusnők világában

Elképesztő trükkel mentettek ki a tengerből egy családot

Nem véletlenül keresnekrá ilyen sokan a politikusnőcipőire: a pártelnök asszonyaz évek során mindvégig ra-gaszkodott politikai és dip-lomáciai megjelenésein amaga nőies stílusához, amieddig is kritikát váltott ki,amióta azonban miniszter-elnök lett, még nagyobb vi-hart kavart. May asszonyugyanis igencsak kedveli atörpesarkú cipőket. 
Bűnözés magassarkúvalAmi sok, az sok. Egy nőipolitikus törpesarkúban? Akérdés persze csak irónia. Avalódi kérdés az, hogy kinekfáj és miért?May és Merkel brexit sza-vazása utáni találkozója so-rán az egész világsajtót be-járták azok a képek, amelyena brit politikusnő egyébkéntmeglehetősen csinos, leo-párdmintás, és a német kan-cellár teljesen visszafogott,kissé ódivatú, fekete, kényel-mi cipőben van. A fotón nemlátszik más, csak két nő egy-más felé néző lábfeje, illuszt-rálva mindezzel…mit is? Akét ember különbözőségét,jellemét, azt, hogy kinek

mennyi dolga volt a találkozóelőtt, hogy az egész napjátés fizikumát figyelembe vévehogyan választott a cipősszekrény darabjai közül, vagyhúzta fel oda sem figyelveazt a párat, amit a tanácsa-dója ajánlott neki? A képekkészítői és közlői láthatóanmély jelentést tulajdonítanakezeknek a fotóknak. Nagy-Britannia szakszer-vezeti vezetői arra szólítottákfel Theresa Mayt, hogy vál-toztasson az ízlésén. „Mi-niszterelnökünk híres leo-párdmintás magas sarkúival,bőrcsizmáival és Jimmy Choocipőivel, ha igazán példátszeretne mutatni, két dolgottehet. Az első, hogy kényel-mes, lapos talpú cipőket visel,miközben a kormánnyal ésaz EU vezetőivel találkozik.Ezáltal a média is láthatja,hogy igenis lehet valaki azország legerősebb nője anél-kül, hogy dizájnercipőket vi-selne, pusztán a férfiak ked-véért” – nyilatkozta PennyRobinson szakszervezeti ve-zető egy közleményben aSzakszervezeti VezetőkKongresszusa után. A felhívásnem véletlen, hiszen ezen akongresszuson a vezetők tör-

vényjavaslatot tártak a kor-mány elé, ami büntetné azolyan munkahelyi előíráso-kat, amelyek előírják a nőidolgozóknak a magassarkúviseletét, hiszen erre egy sza-bad országban élő nőt senkisem kötelezhet. De vajonmennyire logikus lépésminderre azzal reagálni, hogysaját miniszterelnöküketolyan cipők viselésére köte-lezik, amelyet ő nem szerethordani?Íme, egy újabb példa atengerentúlról. Nálunk mégnem ismert a filibuster szójelentése, miszerint az ame-rikai szenátus törvényei ér-telmében egy képviselő, hafeláll, addig beszélhet, amed-dig csak kedve tartja. Ezt atörvényt kihasználva előfor-dul, hogy ha fontos szavazá-sokat akarnak megakadá-lyozni, a képviselők legen-

dásan hosszú beszédekettartanak, s ezzel nyilván sok-szor emberfeletti erőfeszí-téseket tesznek egy számuk-ra fontos ügy érdekében.2013-ban Wendy Davidszenátor asszony 13 óránkeresztül beszélt, hogy meg-akadályozzon egy szavazást,amely az abortusztörvényszigorítására irányult volna.Ez egy igazán szép kiállásegy ügy mellett, amiért nőkmilliói lehetnének hálásakneki, a média azonban ehe-lyett azzal kezdett foglalkoz-ni, hogy mit viselt Davis asz-szony a beszéde alatt. Futó-cipőt, ami minden csak nemelegáns.Úgy fest tehát, hogy egypolitikusnőn egyaránt kriti-zálhatóak a kényelmes cipőkés a stílusos dízájnercipők.Persze a férfi politikusoksem kivételek a „divatbakik”

alól, jó példa erre DonaldTrump, akit sokan megszól-nak a külseje miatt, pedigettől se rosszabb, se jobbpolitikus nem válik belőle.A női politikusoknál azonbana figyelem mindig a külse-jükre irányul először, akár-csak a vörös szőnyegre ér-kező sztároknál. Amikor The-resa May első napját töltötteminiszterelnöki munkakö-rében, a legnagyobb angolnapilap divatrésze részlete-sen taglalta, hogyan fest„klasszikus, de nem régimó-di” kabátjában, milyen a ci-pője, a kiegészítői. Termé-szetesen Cameron beiktatá-sakor nem készült hasonlóhelyzetjelentés az akkori mi-niszterelnök mandzsetta-gombjáról, ingjéről vagy ci-pőjéről.Egy nővel kapcsolatban alegalapvetőbb téma, hogymit visel, és csak utána az,hogy mit tett le az asztalra.Az igazsághoz persze hoz-zátartozik az is, hogy a nőkszámára sokkal szélesebb aruhaválaszték. Az is egyér-telmű, hogy szándékosanvagy sem, de mindenki va-lamilyen üzenetet közvetít astílusával és az öltözködé-sével, azonban legyen nővagy férfi az illető, nem attóllesz szavahihető és jó vezető,amit hord.
Timár Tímea

A politikusnő, aki kivezeti országát az Európai Unió-
ból, Nagy-Britannia miniszterelnöke, a konzervatív
párt feje: Theresa May. Ha rákeresünk vele kapcsola-
tosan a világhálón a leggyakrabban keresett szavak
és kifejezések címszó alatt a következők kerülnek
elő: Theresa May kora, Theresa May és a brexit, The-
resa May cipői. 

Roberta Ursrey és csa-ládja a Mexikói-öböl partjánfekvő strandon pihent, ami-kor észrevette, hogy fiai el-tűntek. Keresésükre indult,és a víz felől meghallotta ki-abálni a gyerekeket, akiketelragadott az áramlat.Bár a strandolók figyel-meztették, hogy ne merész-kedjen a vízbe, Ursrey és öt

másik családtagja beúsztaksegíteni, ám ők is az öt mé-ter mély víz foglyai lettek.Egy nő beúszott hozzá-juk, miközben férje és má-sok élőláncot alakítottak acsalád kimentésére. Akiknem tudtak úszni, azok asekély vízben álltak. A mint -egy 80 emberből álló láncszinte teljesen elérte a

bajba jutott családot, éskézről kézre adva őket, min-denkit visszajuttattak apartra. Ursrey édesanyja súlyosszívrohamot kapott, és kór-házba szállították, egy uno-katestvérnek a karja tört, demindenki más épségbenmegúszta a kalandot.
forrás: mti

Floridai strandolók egy 80 emberből álló élőláncot alkottak, hogy kimentsenek
a vízből egy kilenctagú családot, akiket a dagály a parttól távolra sodort.


