
Kétarcúság, avagy 
Légy sikeres, 
gyűjtsd a lájkot! Hazug demokráciánk napon-ta leleplezi magát. No, nempusztán úgy, hogy egyet mond smást cselekszik. Még csak úgy sem – amihezegyébként tájainkon szokva vagyunk –, hogykétkulacsos módon mást mond kifelé, s másttapasztalunk bőrünkön. Hanem úgy is, hogyalapvetően léthazugságaival rombolja lelkünket,gyengíti szellemi-pszichés immunrendszerün-ket, hogy könnyebben befolyásolhasson ésrángathasson az ösztönök, a tetszetős ígéretekés kívánságok zsigeri madzagján, amit éheskutyusként hamar bekapunk.

Csillagok, csillagok...Mennél diktatórikusabb egy államvezetés,annál mélyebb, áthidalhatatlanabb a hatalmatgyakorló, magának kisajátító úgynevezett elités a tömeg - emlékeznek még a stupid peoplekifejezésre? - között tátongó szakadék, mond-hatnám űr. Ahol egy szűk réteg sajátította ki, sgyakorolja - mikor kormányon, mikor ellen-zékben - a hatalmat, a politikait és gazdaságitegyaránt, ott megszokott az irány-, arány- ésami ezzel együtt jár: a mérték- és értékvesztés.Nem más ez, mint a hamis értékrend, ami sze-rint az elit él. A tömeg hogyan él, nos, az senkitnem érdekel, egy bizonyos ponton túl már amagát a tömeget alkotó egyedeket sem.

A vár, ahol 
Orbán Balázs 
született Az udvarhelyi vár a középkori város északi fe-lében, a Nagy-Küküllő bal partjának teraszáraépült. A Székelytámad néven is emlegetetterődítmény a helyi névhasználatban és a tör-ténetírásban Csonkavárként is ismert. 
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„A népművészet 
motívumvilága: épít, 
buzdít, vigasztal!”Török László fafaragó, grafikus alkotóművészsaját elmondása szerint első mesterének BandiDezső szobrászművészt tartja. A mestert al-kotásairól, művészetéről, ihletet adó, lelkét tá-mogató forrásairól kérdeztük. 

4. old. // KULTÚRA

Új sorozat, XI. évfolyam // 41. szám  // okóber 12–18. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Nemzetközi 
tornagyőztes lett 
az Apollo Old Boys A Kolozs megyei Magyarkapuson nemzetközikispályás labdarúgótornán vett részt a ma-rosvásárhelyi Apollo Old Boys egykori nagy-pályás labdarúgókat magába tömörítő együt-tese. 

11. old. // SPORT

Nem ritka, hogy a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai komoly és eredményes
kutatói munkát végeznek az iskolai tevékenység mellett, illetve rangos versenyeken
elismerik és díjazzák őket. Ám Puskás Dávid végzős tanuló előkészítette egy
bázis megépítését a Holdon, az ott található felszíni kőzetpor felhasználásával, a
3D-nyomtatás segítségével. Dávid munkájával elnyerte az Európai Unió egyik leg-
rangosabb tehetségkutató megmérettetésén, a Fiatal Tudósok Versenyén az
Európai Űrügynökség különdíját. Mint megtudtuk, egészen kiskora óta érdekli az
űrkutatás, illetve már kilencedikes korában elkészítette a saját 3D-nyomtatóját,
így a kettőt ötvözte a tervének kifejlesztéséhez. Nem csodálkozunk, hogy a Camb-
ridge-i Egyetemen készül folytatni tanulmányait. 

Egy bolyais diák előkészítette
a Holdon való lakhatást 
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KOS: A napokban érdemes lenne figyelnie éslehetőség szerint meg is fogadnia környezete ta-nácsát, főleg ha úgy tűnik, hogy le akarják valamirőlbeszélni. Lehet, hogy ők jobban ismernek vagylátnak valamit, mint ön, és így akár megspórol-hatna magának egy potyakört.
BIKA: Több tekintetben is azt érezheti, hogy el-tévedt, legalábbis elbizonytalanodott. Nem tudja,mihez kellene kezdenie, és kivételesen egymagaszeretne rájönni a válaszokra, nem mindig csakmások segítségével.
IKREK: Mostanában nem találja a közös nevezőta rokonaival. Az az érzése, hogy kioktatják önt,hogy mindenki mindent jobban tud önnél. Deszépen is a tudtukra lehet adni azt, ha nem kér asegítségükből.
RÁK: Az ön előtt álló héten hajlamos lehet azárral szembeúszni és mindig a nehezebb utatválasztani, még akkor is, ha nem lenne feltétlenülmuszáj. De nem hallgat a józanészre, csak megya saját feje után, és előbb cselekszik, aztán gon-dolkodik.
OROSZLÁN: Legyenek óvatosak az utakon azOroszlánok, akkor is, ha ők vezetnek, és abbanaz esetben is, ha utaznak, mert kisebb-nagyobbkényelmetlenségek érhetik őket. Nem csak bal-esetről lehet szó, hanem más az utazás közbenfelmerülő betegségekről is.
SZŰZ: A napokban erőt vehet magán a rosszkedvés a depresszió, aminek következtében sötétenkezdi látni a helyzetét, pedig nincs rá oka. Talánaz időjárás befolyásolja, aminek okán azt érezheti,hogy nem tart sehol, és hogy valójában nincs ismegelégedve az egész életével. 
MÉRLEG: Épp csak túl van egy nehéz időszakon,és már kezdődik is az újabb hullámvölgy. Bár-mennyire is szeretne, nem menekülhet a nehéz-ségek elől, és az sem bizonyulna jó választásnak,ha mással próbálná meg megoldatni őket.
SKORPIÓ: Egy olyan rossz hír érheti a napokban,amitől egészen megzuhanhat. Ez nem jelenti azt,hogy maga a hír lenne olyan borzaszó, sokkal in-kább azt, hogy ön fújja fel a dolgot és kezeli majdrosszul.
NYILAS: Egy kis gyengélkedéssel kezdheti ahetét, esetleg aprócska meghűléssel kell számolnia.Szerencsére nem olyan, ami teljesen levenné alábáról, csak egy kicsit fogja vissza a mindenna-pokban.
BAK: Egy régi barátjával ismét összehozza asors, és az sem kizárt, hogy mindez a véletlenműve lenne. Bár elsősorban a régi barátság fel-melegítése a cél, de időközben az is kiderülhet,hogy akár közös munkakapcsolatuk, üzletük islehetne.
VÍZÖNTŐ: A héten egy új oldalát, képességétfedezheti fel, vagy akár a tehetsége bontakozikki a művészetek terén. Bármi is legyen az, min-denképpen tegyen arról, hogy tovább kamatoz-tassa, hiszen nem véletlen, hogy pont most kerültfelszínre. 
HALAK: Mostanság kissé borongós lehet a han-gulata. Ennek az oka lehet az őszi idő, de akár azis, hogy nincs kibékülve önmagával, a helyzetévelvagy éppen az egyik önhöz közelálló személlyel.
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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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Reformáció 500+ Közös ünneplésre hív min-den érdeklődőt a négy Ma-ros megyei református egy-házmegye (a görgényi, kü-küllői, marosi és maros-me-zőségi), a reformáció 500.évfordulója alkalmából ok-tóber 14-én, szombaton Ma-rosvásárhelyre. 14 órától aVártemplomban áhítattal ésszoborparkavatással veszikezdetét a rendezvény.14.30-kor indul az ünnepifelvonulás (gyülekezés a várudvarán, majd érkezés asportcsarnokhoz), 16 órátólpedig a sportcsarnokbankerül sor az ünnepi isten-tiszteletre. Igét hirdet Ste-inbach József, a DunántúliReformátus Egyházkerületpüspöke, ágendás beszédetmond Kató Béla, az ErdélyiReformátus Egyházkerületpüspöke. Az eseményt Rá-kász Gergely orgonakon-certje, valamint a FIKE-bandifjúsági koncertje teszi mégünnepélyesebbé. A sport-csarnok ülőhelyeire jegyeka négy egyházmegye lelké-szi hivatalaiban igényelhe-tők, de minden jelenlevőneklehetősége lesz követni azeseményeket.
Játszd újra, Győző! – 
ünnepi  Hahota-kabaré A marosvásárhelyi HahotaSzíntársulat Puskás Győző50. születésnapja tisztele-tére összeállított ünnepi ka-

baréválogatásának bemu-tatójára október 15-én, va-sárnap este 7 órától kerülsor a Maros Művészegyütteselőadótermében. Továbbimarosvásárhelyi előadások:október 22-én, vasárnap,november 4-én, szombatonés 5-én, vasárnap este 7órától. Jegyek elővételbena Maros Művészegyüttes ésa Kultúrpalota jegypénztá-rában kaphatók. Fellépnek:Puskás Győző, Székely M.Éva, Kelemen Barna, CsekePéter, Gönczy Katalin ésSzőllösi P. Szilárd. Énekel:Bodoni Ildikó. Rendező: Ko-vács Levente.
Káli István 
könyvbemutatója A Kemény Zsigmond Tár-saság és a Mentor KönyvekKiadó szervezésében októ-ber 13-án, pénteken 18 órá-tól Káli István A szemfény-vesztett című regényét mu-tatják be a marosvásárhelyiBernády Házban. A szerző-vel Csíky Boldizsár és a re-gény szerkesztője, GálfalviÁgnes beszélget. 
Személyiségfejlesztő
képzés Noi orizonturi (Új láthatá-rok) címmel október 26–29. között expedíciós jelle-gű, önbizalmat, kommuni-kációs készséget, felelős-ségtudatot és kezdeménye-zőkészséget fejlesztő kép-

zést szervez az OutwardBound Románia Szovátán.Tíz, Maros megyei gyermek-otthonban vagy átmenetiotthonban élő fiatal és két,velük dolgozó szakemberjelentkezését várják október13-ig. Jelentkezni és a prog-ramról részleteket megtud-ni Vajda Kingától lehet a0769-224-283-as telefon-számon, illetve a
kinga@outwardbound.roemail-címen. A projektet aMaros Megyei Tanács tá-mogatja. 
A hónap kiállítottja A Maros Megyei Múzeumtermészettudományi rész-lege áprilisban indította elA hónap kiállítottja címűprojektjét, amelynek céljafelhívni a figyelmet a mú-zeum gyűjteményére, olyandarabokra is, amelyek nemképezik állandó kiállításokanyagát. Októberben egy48 éve múzeumi raktárbanőrzött, Szombath Zoltán res-taurátor által preparált mó-kust tekinthetnek meg azérdeklődők. A példány Pa-rajdról származik, 1969-ben került a múzeum tu-lajdonába.
Meghosszabbították 
a jégkorszakról 
szóló kiállítást A Maros Megyei Múzeumtermészetrajzi osztályán(Horea utca 24. szám) a va-káció előtt megnyílt jégkor-szakról szóló kiállítás ok-tóber 29-ig látogatható, ked-den és pénteken 9 és 16,szombaton 9-14, míg va-sárnap 9-13 óra között. Azelsősorban gyerekeknek, defelnőtteknek is ajánlott tár-laton korabeli fosszíliákat,rekonstruált állatokat és ajégkorszakhoz kötődő hasz-nos információkat láthat-nak, olvashatnak a látoga-tók.

KÁR KIHAGYNI 



Mennél diktatórikusabbegy államvezetés, annálmélyebb, áthidalhatatla-nabb a hatalmat gya-korló, magának kisajá-tító úgynevezett elit ésa tömeg – emlékeznekmég a stupid people ki-fejezésre? –  között tátongószakadék, mondhatnáműr. Ahol egy szűk rétegsajátította ki, s gyakorolja–  mikor kormányon, mikor ellenzékben –  a hatalmat,a politikait és gazdaságit egyaránt, ott megszokott azirány– , arány–  és ami ezzel együtt jár: a mérték–  ésértékvesztés. Nem más ez, mint a hamis értékrend,ami szerint az elit él. A tömeg hogyan él, nos, az senkitnem érdekel, egy bizonyos ponton túl már a magát atömeget alkotó egyedeket sem.Romániában is valami ehhez hasonló állapot alakultki, nem most, már nagyon régen. A helyzetet súlyosbítjaa társadalomra jellemző, fentről indukált, központilagszinten tartott, olykor, ha a helyzet úgy kívánja, ésidőnként bizony úgy kívánja, államilag felfokozott ide-gengyűlölet. Talán elég azokra a közvélemény– kuta-tásokra utalnom, amelyek azt vizsgálták, mely orszá-gokat, nemzeteket tartják a megkérdezettek a románságlegfőbb ellenségeinek. A válaszok feldolgozása utánkiderült –  mily meglepetés – , hogy Oroszország ésMagyarország, illetve az orosz és magyar nemzetheztartozók Románia és a románság ellenségei. Nos, aszándékosan gerjesztett, államilag karbantartott ide-gengyűlölet kiválóan működik, hatása lépten– nyomontetten érhető. Ebből következően a magyarkártya szükség eseténmindig előhúzható, kijátszható. A magyargyűlöletnekaz Erdélyi Iskola képviselőinek XVIII. századi színrelépése óta hagyománya van, már az általános iskolaitankönyvek is ennek a mérgét csöpögtetik a nebulókba.Aztán csodálkozunk, hogy az új generáció tagjai szintetúltesznek irántunk érzett gyűlöletben a nacionálkom-munista érában nevelkedetteken. A politika ugyanazthangoztatja, azt a látszatot próbálja kelteni, hogy amagyarkérdés mintaszerűen megoldottnak tekinthető,ennek ellenkezőjéről nap mint nap meggyőződhet az,aki nyitott szemmel jár– kel az életben. Elég csak aszékelyföldi autonómiaigények fogadtatására utalnunk,vagy az anyanyelvhasználati jogok bővítésének akadá-lyozására, esetleg az oktatásban tetten érhető kizáró-lagosság, hátrányos megkülönböztetés példáira.A kettős mérce alkalmazása a napi gyakorlat része.Ismerik: amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek.Például magas román állami érdemrendet kapni. TőkésLászló ugyan megkapta a Románia Csillaga érdemrendet–  még Traian Băsescu elnöksége idején – , de jóltudjuk, merről érkező nyomásra meg is fosztották tőle.Igaz, nem a tettei, hanem véleménynyilvánítása miatt.Az is igaz, hogy ezt, legalábbis a hatályos román törvé-nyek szerint csak abban az esetben tehették volna, haa kitüntetettet jogerősen szabadságvesztésre ítélik,vagy ha olyan tetteket követ el, amelyek méltatlannáteszik az elismerésre.Tőkés László az 1989– es forradalomban játszottszerepéért kapta a kitüntetést, ebből következően avisszavonást úgy is értelmezhetjük, hogy ezáltal aromán hatalom elismeri, hogy Romániában nem for-radalom volt az, ami a rendszerváltáshoz vezetett,hanem katonai puccs. Ebből következően talán TőkésLászlónak is meg kellene elégednie azzal, hogy amegítélt kitüntetés visszavonása nem őt, hanem azadományozó és visszavonó román hatalmat minősíti. 
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Szentgyörgyi László

Csillagok, csillagok...
Hazug demokráciánk naponta leleplezi magát. No, nem pusztán úgy, hogy egyet
mond s mást cselekszik. Még csak úgy sem – amihez egyébként tájainkon szokva
vagyunk –, hogy kétkulacsos módon mást mond kifelé, s mást tapasztalunk bő-
rünkön. Hanem úgy is, hogy alapvetően léthazugságaival rombolja lelkünket,
gyengíti szellemi-pszichés immunrendszerünket, hogy könnyebben befolyásol-
hasson és rángathasson az ösztönök, a tetszetős ígéretek és kívánságok zsigeri
madzagján, amit éhes kutyusként hamar bekapunk.Ott van például a jobb- ésbaloldal esete.Európa, sőt világszerte lát-hatjuk a tendenciákat. Min-dent a nácizmusra fogva ret-teg a nemzeti érzéstől, a ha-zafiasságtól, a közösségi létmegnyilvánulásaitól. Hallanisem akar a kurdok, a katalá-nok, a skótok, az indiánokvagy akár a székelyek önren-delkezéséről. Azt mondja, apénz majd megold mindent.Csak semmi konfliktus. Le-gyen jó úgy, ahogy van. Akinek még szent volt acsalád, a nemzeti közösség,aki nemzetben és egyházbangondolkodik, az már számáraszélsőség. Merkel asszony isévtizedek alatt lassan balravitte a pártját és a német köz-gondolkodást is. A 68-as nem-zedék, amely küzdött a sza-badságáért és a kommuniz-mus ellen, ma szép csendesenvilágpolgár, globalista sza-badelvűvé válik. (Pedig Ke-let- és Nyugat-Németországközött még közel harmincévvel a berlini fal ledöntéseután is óriási a különbség...)Szépen hangzó, szociális-,szegénységpárti ígéreteivelez tetszetősebb a gazdagokéletszínvonaláról lecsúszottproli rétegnek. S mennyirekorszerű. Látszik ez azon is,milyen módszerekkel akar anépszerűségét vesztő Macronmunkanélküliséget lefaragni.De látszik ez a szellemi alap-álláson is, amelyen ez a szo-cializmust idealizáló, de kom-munista diktatúrákat nem ta-pasztaló Nyugat áll. Hiszen afelvilágosult eszmék, amelyekegyenlőséget és demokráciáthirdettek, nem tudnak mitkezdeni az ember ősi igazi,mély érzéseivel, vágyaival:hit, szeretet, boldogság, sze-relem, család. Nem töröltékel a szenvedést, a halált, atársadalmi egyenlőtlensége-ket. Sőt, ahogyan látjuk, mos-tanában egyre inkább vissza-nyal a fagyi. Mert a szellemetkiengedték a palackból, smost nem sikerül visszagyö-möszölni. Elszabadult a sza-badság. A kisgömböc, a sár-kány egyre csak nő, még többvért, szeretetet, életet kér.Cserébe a zsigerekért, a pén-

zért, a hatalomért. Ahogyanőt eteted, még kapzsibb, mégönzőbb, még kegyetlenebbleszel...Egyfelől hirdeti a tudo-mány gőgös világuralmát, azész fennhatóságát, másfelőlmeg boldogság- hit-, egyház-pótlékokkal élősködik a hitre,szellemre alapozott kultúrán,közvélemény-kutatásokkal,statisztikákkal, megrendeltszociológiai felmérésekkel,pszichológussal, gyógyszerrel,médiával, megmondóembe-rekkel, vajákosokkal, álszak-mabeliekkel, pénzzel akarmegoldani mindent. Össze-mos, kilúgoz, felszínessé tesz,bagatellizál, haszonelvűvé ala-csonyít mindent, mi létrend-jében messze fölötte állna azanyagelvűségen.Egyfelől jajveszékel, ha jo-gait csorbítják, magánéletétzavarják, nélküle hozzák mega döntéseket, másfelől rend-őrért kiált, ha erőszakot észlel,még ő sértődik meg, ha arendőr figyelmezteti, hogytörvényt sértett. Mert az erő-szakot, a hitványságot, a rosz-szat önmagában sem képesmegszüntetni, nemhogy más-ban. Kiiktatta életéből a ter-mészetfelettit, s a természetmeg legyőzte őt...Egyfelől mindent a pénz-tárcája felől mérlegel, más-részt mindenért képes lennepénzzel fizetni, amiért pedignem lehet: élet, egészség, lelkibéke, bizalom, tehetség, hű-ség, szeretet, halál, barátság,tiszta örömök stb.Egyfelől demokráciát óhajt,népfelséget emleget, aholmindenkinek igaza van, min-denki egyforma és egyenlő,egyenrangú, és mindenhezjoga van, mindent meg lehetszavazni kellő többséggel, –akár annak az ellenkezőjét is–, közben pedig kötelességeinincsenek: mindent az állam-

tól, mástól, a vezetőtől, a ha-tóságoktól, a törvényektől várel.Egyfelől azt mondja, nemkell beavatkozni a kormány-zatnak a gazdaságba, majd apiac, kereslet-kínálat alapjáneldönti, másfelől folyton köz-belépést vár, állami szubven-cióért pályázik, projekt-ala-mizsnákra kényszerülve várjaaz állam atyai gondoskodását,feladva életerejét, az önállókezdeményezést, s így teszimagát kiszolgáltatottá. Egyfelől nincs bűnérzéke,büszke kamaszként nem meribevallani maga előtt sem sé-rülékenységét. Szerinte nincsolyan, hogy abszolút igazság,erkölcsi alap, isteni rend, jó,vagy rossz. Kimagyarázza al-jasságait, úgy hivatkozva lel-kiismeretére, hogy annaksemmi köze a benne rejlő is-teni iránytűhöz. Másfelől afennálló renddel is elégedet-len, állandó baja van vele. Pe-dig ő szavazta meg. Folytonfeszegeti a határokat: az igaz-ságszolgáltatásért sikolt, fel-jelent, szakszervezetbe tö-mörül, perel, tüntet, fészbu-kon uszít és hergel, aláírástgyűjt, éhségsztrájkot tart, saj-náltatja magát, érzékenykedikés okoskodik, de nem képessaját magát fegyelmezni, ál-dozatot hozni. Számára szentértékek nem léteznek. Nemkell tízparancs, nem kell egy-ház, de azért minden cégnek,hivatalnak legyen etikai kó-dexe. Akkor mi van? Van er-kölcs s mégsincs? Egyfelől kiáll a nők jogaiért,harcos feminizmussal már anemtelen párok is családtag-nak számítanak a szemében,másfelől csodálkozik a beat-korszaktól kezdve zenei kul-túrájában, művészetében aszabad szerelmet, a macsóscsajozást, a pornográf nemiszabadosságot beépítő mun-kálkodásának eredményein.Egyenesen élére áll ezen moz-galmaknak és szívesen be-vállalja, mi több élvezi az elnem köteleződést, a szexfo-gyasztást. De megbotránkozikaz erkölcstelenségen és a nőkiránti tiszteletért kiált. 
folytatás a 4. oldalon

Kétarcúság, avagy 

Légy sikeres, gyűjtsd a lájkot! 
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Akkor a hazugság, a sunyiságnem erkölcstelen? Egyfelől’pfúj férfiak’, milyen hímsovi-niszták vagytok, mennyireuralkodtok ma is rajtunk, más-felől meg alig várjuk, hogy le-gyen, aki megprostituáljon...Az sem baj, ha gender...Most derül ki, hogy a felvi-lágosodás utáni keresztény Eu-rópa már nyomokban is aligtartalmaz és mutat keresztény-ségnek megfelelő jelzőket. Minta homeopátiás gyógyszerek...Esetleg jók placebónak. Társa-dalma szétesett, szétforgácsoltaaz ego autonómiája, a civilizá-ciós gőg, amelyben a kütyükés a jólét azt hitette el vele:boldogabb lesz tőle és szabad.E helyett lépten-nyomon a ke-reszténységen élősködik, vérétszívja, mindent neki köszönhet,de mégis olybá veszi.Közben látjuk a muzulmánvilágnál, hogy ott a vallás –még ha szélsőségesen is –, defontos, egyetlen összetartó, ko-héziós erő. Nem dicsérni aka-rom, hisz nem kompatibilis akereszténységgel, hiszen őknem integrálódnak, legfeljebba más kultúrájú kell hozzájukhasonlóvá váljon. Még párhu-zamosan is csak úgy tudnakélni más kultúra mellett, haerős, centralizált lelki katonaihatalom vezeti őket... De a val-lásuk az életük, és nekik mégmegvan, amit mi elveszítettünk.Mi lassan már csak a romokonkapirgálunk. Fogasra akasztot-tuk vasárnapi kereszténysé-günket is, mint valami kabátot,s észrevétlen elanyagiasodtunk,eltunyultunk. És csodálkozunk,mennyire rombolnak, támad-nak, minden oldalról belénkharapnak a vérszívó szellemi,meg egyéb fajta vírusok, lelki-társadalmi hackerek. Szeret-nénk haladni, jó fiúnak látszani,megfelelni, de közben feladunkminden értéket, nem küzdünkértük, bezárkózunk a magánéletaz iphone10 magányába, nemmerünk közösségként meg-nyilvánulni, kiállni, bátor lé-péseket tenni – akkor meg per-sze, hogy leterít az, aki pofát-lanabb. Aki szemtelen ráme-nősséggel nyomja a képedbe,le a torkodon, hogy: amit teérzel, hiszel, az hülyeség. Hagydbékén, foglalkozz magaddal,légy sikeres, gyűjtsd a lájkokat!Egyéb nem számít.Képmutató, hazug alakos-kodás ez, ami nemcsak ön-sorsrontó, de végzetes is le-het. Jó lenne felébredni ebbőla delíriumból. Eldobni a mér-gezett almát, kimosatni utánaszellemünket, felszámolni abelső káoszt, hogy az emész-tési zavarok megszűnjenek,és tele tüdővel belélegezhes-sük a Lélek friss oxigénjét.Mert Isten szeretete napnálvilágosabb. Egyértelmű, mintaz evangélium levegője.
Sebestyén Péter

„A népművészet 
motívumvilága: épít,
buzdít, vigasztal!”
Török László fafaragó, grafikus alkotóművész saját
elmondása szerint első mesterének Bandi Dezső
szobrászművészt tartja. Később a marosvásárhelyi
Népművészeti Iskola grafika szakának elvégzése
után gyakran vett részt a Maros Megyei Képzőművé-
szek által szervezett táborokban, ahol nagyon sokat
tanult. A mestert alkotásairól, művészetéről, ihletet
adó, lelkét támogató forrásairól kérdeztük. „Egy táborból hazajövet HamvasBélának egy írása nagy változást idézettelő bennem: Nagyon sok az alkotás,de kevés az, amely meditációs objek-tumként is használható! Vagyis ame-lyiknek olyan értéke van, hogy ha rá-nézel, imára serkent. Akkor döbbentemrá, hogy jó, ha az ember valamit alkot,de első sorban egy rendezett életbőljöhet ki egy rendezett mű, és ez sze-rintem minden szakmára igaz. Egy al-kotás olyan kell legyen, mint a tölgyfa:van stabil gyökere, törzse és gyönyörűkoronája. Mindeniknek kell legyenszellemisége, lelkisége és anyagi for-mája is. Ahol pedig ez megnyilvánulhat,az éppen a népművészet, amelyneknem csak cifrasága van, hanem funk-cionalitása is, ahogyan a népdalnak.A népdal is egy kesergősből indul, éslegtöbb esetben egy kivirágzásban zá-rul. A népművészetben is a motívum-világunk alapjában épít, buzdít, vi-gasztal. Valahonnan egy pontból, egymagból, egy kehelyből indul, és valaholkivirágzik. Erre szeretnék fókuszálni,hogy a munkáimban ezt a szemlélőmeglássa. Legyen ez egy grafika, egyszobrászat vagy éppen egy székelykapu” – vallja Török László. A fafaragó mester szerint óriási ér-tékünk, hagyatékunk van a motívum-világban, amit őseinktől örököltünk.Egy motívum akkor hiteles, ha emlé-keztet az örök forrásra. De a magyarnépmotívumok tovább mutatnak anemzetiségünkön. Például a nyolcágúcsillagra azt mondja a buddhista, hogyaz a nyolc ösvény, amelyet végigjárvamegvilágosodunk, és szent motívum-nak tartja. Nálunk a cselekvő kereszta fény jele, a Krisztus jele. Ez olyan,mint egy kerék: minél inkább közelí-tünk a tengely felé, annál inkább rálá-tunk a másik oldalra is. Ami jelen eset-

ben lehet egy másikvallás, egy másik kul-túra. A lényeg tehát az, hogyminél inkább a kör középpontjábakerülhessünk. 
„Mindannyian egy 
talentumcsokorral születtünk!”Szűkebb környékünkön látható mun-káiról a következőket mondta: „Úgyszoktam mondani ezekre a munkáimrahumorosan, hogy hosszú távú kiállí-táson vannak. Az első komolyabb al-kotásom Üllőre készült, ahol a helyireformátus templom szószékét farag-tam ki a nagyernyei mintájára, amelytudjuk ugye, hogy valamikor a maros-vásárhelyi Református Kollé-gium szószékeként szol-gált. Aztán következett anagyernyei római katolikustemplom előtti kopjafa –az Árpád-korból szárma-zó régi hajlék helyébeépült – új templom épí-tésének 100 éves évfor-dulójára faragtuk test-véremmel, Török János-sal. Harmadikként emlí-tem a nyárádremetei határ-köveket és a rajtuk álló hármaskopjakompozíciókat. Negyedik a vá-sárhelyi Minorita templom kápolná-jának a belső része. Ezek lennének aközeliek, de a munkáim szinte a világminden részére eljutottak: Kanadába,ahol volt kiállításom is, Ausztráliábaés így tovább" – tájékoztat Török László.  Marosszentgyörgyön már hároméve indították el az Életfa hagyomány -őrző rajz- és faragókört, Birtalan Istvánalpolgármester kérésére, ahol tulaj-donképpen a gyermekek rajzait farag-ják ki. „Úgy látom, hogy mindannyianegy magunkkal hozott talentumcso-korral születünk a világra, és ebbenszeretném segíteni a gyermekeket,hogy ezt magukban felismerjék és megtudjanak ebben nyilvánulni. Mert sze-rintem az a sikeres ember, és az tudaz lenni, aki azt csinálja, amit szeret,és így le tudja küzdeni a szakma ne-hézségeit, kihívásait is" – mondja amester.
A földre szálló hópelyhek csodáiTörök László verseket is ír. „Egy éj-szaka megébredtem, és egy újság szé-lére leírtam néhány sort, aztán reggel,mikor megláttam, hogy mennyire rímbevan ez szedve, magam is meglepődtem. 

Aztán enneklett egy folytonossága,azt vettem észre, hogyezek üzenetek számomra. Ezek mindigéjjel jelentek meg – talán a tudatomakkorra tud annyira letisztulni, hogyezt a belső hangot meghallja – és márhárom éve gyűlnek. Egy alkalommalmeg az a sugallat érkezett, hogy eztmost fűzd össze, és add tovább az em-bertársaidnak. Most ez kéziratban van,és keresem a lehetőséget a kiadásra.Gyermekrajzokkal akarom illusztrálni.Valamint van egy mesém: A földre szállóhópelyhek csodái, amit szintén ki sze-retnék adni nyomtatott formában. Ezaz életünk szakaszait illuszt-rálja: jövünk valahonnan,itt a földi léten átlebe-günk, majd eljutunk va-lahová. Ezt is gyermek-rajzokkal színesítem,mert ők még jobbanaz Isten tenyerénvannak, és jobbanemlékeznek arra,hogy honnan jöt-tek" – állítja Török. Elmondása szerinta reggeleit imával kezdi,amelynek első része így hang-zik: Uram legyen a te akaratod sze-rint! Ezt a lélekrendezést már őseink isreggel megtették, felajánlták a napjukat.Ez töltetet ad neki egész napra. A má-sodik a napi ige, amit a Bibliakalauzbólminden nap elolvas, ami sokszor azelőtte álló feladatok megoldásának akulcsa lehet. Tehát az egyik támasza azéletben: a hit! A másik meg a felesége,akinek a segítségével a családi fészekbőlki tud csordulni és vállalni tud munkát,szolgálatot. Búcsúzóul még a következőkkel en-gedett utunkra a mester: „Úgy érzem,hogy nem csak az a művész, akinekerre oklevele van vagy végzettsége, ha-nem mindenki, aki szívből végzi a mun-káját bármilyen területen. Aki ezt teszi,az alkotás folyamatában van benne, ésezáltal ő is művész. Ma már látok orvost,aki úgy tud az emberekkel lenni, hogyaz művészet, de láttam olyan szentmisét,amely egy alkotás volt.  Ugyanígy művészlehet egy szakács vagy egy sofőr, ha avele született talentumokkal dolgozik.Én azt kívánom minden embernek, hogytalálja meg azt az utat, amelyre ő hivatott,és ebben tudjon kiteljesedni az élete.Ehhez kívánok bátorságot, erőt és a Jó-isten áldását!”
Nemes Gyula
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Egy bolyais diák
előkészítette 
a Holdon való 
lakhatást 
Nem ritka, hogy a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diák-
jai komoly és eredményes kutatói munkát végeznek
az iskolai tevékenység mellett, illetve rangos versenye-
ken elismerik és díjazzák őket. Ám Puskás Dávid vég-
zős tanuló előkészítette egy bázis megépítését a
Holdon, az ott található felszíni kőzetpor felhasználá-
sával, a 3D-nyomtatás segítségével. Dávid munkájával
elnyerte az Európai Unió egyik legrangosabb tehetség-
kutató megmérettetésén, a Fiatal Tudósok Versenyén
az Európai Űrügynökség különdíját. Mint megtudtuk,
egészen kiskora óta érdekli az űrkutatás, illetve már
kilencedikes korában elkészítette a saját 3D-nyomta-
tóját, így a kettőt ötvözte a tervének kifejlesztéséhez.
Nem csodálkozunk, hogy a Cambridge-i Egyetemen
készül folytatni tanulmányait. 

– Hogyan jött az ötleted,
hogy holdi lakóhelyeket le-
hetne létrehozni 3D-nyom-
tatós technológiával, amely-
hez a szükséges alapanya-
gokat nem kell a Földről
odaszállítani? – Az alapötlet igazábólaz Európai Űrügynökség(ESA) terveiből származott,de mivel nem láttam, hogyigazán komolyan veszik ezta küldetést, gondoltam, ta-lán saját kutatást indíthatok.A projekt célja egy bázismegépítése a Holdon talál-ható felszíni kőzetpor fel-használásával, a 3D-nyom-tatás segítségével. Így nemkell odaszállítani a nyers-anyagokat, csak egy nyom-tatót, ami jelentősen redu-kálja a kivitelezés költsé-geit.

– Mennyi idő alatt fejlesz-
tetted ki a terved, illetve mi-
lyen lépésekben?– A tervem megvalósításaigazából fél évet vett igény-be, de a versenyekkel együttegyéves projektbe vágtambele. Először létrehoztamegy holdporutánzatot földibazaltporból, majd ezt egykémiai reakcióval cementtékötöttem. A „holdbetonnal”ezután fizikai kísérleteket,méréseket végeztem. Amegállapított paraméterekalapján meg tudtam tervez-ni a holdbázis végleges alak-ját, struktúráját. Végül át-alakítottam a saját építésű,műanyaggal dolgozó 3D-nyomtatómat, hogy tudjona holdbetonnal dolgozni.Egy saját ötletű, innovatívnyomtatófejet terveztem,majd a még műanyaggaldolgozó eszköz segítségévelkinyomtattam. Ezután sike-

rült ezzel az új nyomtató-fejjel elkészíteni a holdbázisméretarányos makettjét.
– Miért tartod fontosnak,

hogy a Földön kívül, „alter-
natív” emberi élőhelyek lét-
rehozásán gondolkozzunk?– Azért fontos, mert azemberiség egyik célja a fel-fedezés, a terjeszkedés. Úgyvélem, a társadalom márlassan felnőtt, megérett arraa küldetésre, hogy lakóhe-lyét kiterjessze az űrbe. Nemcsak a felfedezés és hódításöröme a hajtóerő – bár ezmár épp elegendő kellenelegyen – hanem a gazdaságiokok. Például értékes fémek,ásványok bányászása, héli-um-3 begyűjtése, pontoscsillagászati berendezésektelepítése, űrhajók köny-nyebb indítása, illetve szám-talan más lehetőség tárulelénk. Ami lényeges, hogy avégcél a Mars bolygó lenne,a Hold pedig az erre vezetőút első lépcsőfoka lehetne.

– Milyen gyakorlati hasz-
na van a felfedezésednek?– Kutatásomban az első,legprimitívebb lakóhelymegvalósíthatóságát vizs-gáltam. Szerintem jelentősethaladtam a cél felé, számostulajdonságot, környezetitényezőt figyelembe vettem.Főként az erős sugárzásnak,mikrometeoritoknak ésnagy hőmérsékletingado-zásnak kell ellenállnia. Va-lamint a cement megköté-séhez szükséges oldat a kí-sérleteim szerint a holdi vá-kuumban elpárologna, demár erre is találtam meg-oldást.

– Mi lenne szükséges en-

nek kivitelezéséhez, illetve
mennyi időbe telne?– Remélhetőleg a követ-kező években, évtizedekbenmegvalósul ez a projekt. Je-lenleg a legreménytelibb vál-lalkozás az Elon Musk ve-zette SpaceX lehetséges,hogy jelentős előrelépésttesz a Hold- és a Mars-koló-nia irányába. Ő már ember-eket szeretne küldeni a vörösbolygóra 2024-ben. Vélemé-nyem szerint ezt a bátor kül-detést előbb egy Hold-falukellene megelőzze.

– Úgy tudom, négy éve sa-
ját 3D-nyomtatót építettél.
Honnan származik ez az ér-
deklődés már ilyen fiatal
korban?– Igazából egész kisko-romtól, iskola előtti időktőlkezdve érdekeltek a tudo-mányok, az űrutazás, a fel-fedezés. Egyfajta fantázia-világban éltem, de ezt ké-sőbb komoly matematikai,fizikai és csillagászati isme-retekkel alapoztam meg. 

– Néhány hete különdíjat
vehettél át a Fiatal Tudósok
Versenyének tallini döntőjén.
Miként fogadtad a rangos

elismerést?– Az Európai Űrügynök-ség által felajánlott külön-díjnak rendkívül örültem,nem is álmodtam, hogyegyáltalán részt vehetek egyilyen rangos versenyen. Adíj meghívást tartalmaz egyfontos európai űrkonferen-ciára, mely utazási költsé-geit ők állják. Szerintem ezsokkal nagyobb ajándék,mint bármiféle pénzjutalom.Egy igazi lehetőség a végcélfele.
– Hogyan fogadták a hírt

a tanáraid, osztálytársaid? – Tanáraim, osztálytár-saim, valamint az egész is-kola nagyon örült, és gra-tulált nekem! Jól esett azelismerés, ez még nagyobb

lendületet adott a továbbicélokhoz.
– Milyen jövőbeni terveid

vannak? – A legközelebbi cél acsillagászat elméleti terü-letén való teljesítés. Ma-gyarország delegáltjakéntrészt vehetek novemberben,Thaiföldön a NemzetköziCsillagászat és AsztrofizikaDiákolimpián. Ez szinténóriási kihívás és megtisz-teltetés, ugyanis olyan te-rületre tévedtem, ahol aziskola egyetlen diákja semjárt még. A továbbtanulástilletően, pedig a nagy ál-mom és célom a Cambrid-ge-i Egyetemre való beju-tás.
Pál Piroska
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A vár, ahol Orbán Balázs született
(folytatás előző lapszámunkból – befejező rész)

Az udvarhelyi vár a középkori város északi felében, a Nagy-Küküllő bal partjának
teraszára épült. A Székelytámad néven is emlegetett erődítmény a helyi névhasz-
nálatban és a történetírásban Csonkavárként is ismert. Az 1711-ben megkötött
Szatmári békét követően falait részben visszabontották, innen ered ez utóbbi
megnevezés. A hét szék székelysége, amely nem tűrte el, hogy valamely más ha-
talom a Székelyföldön várat emeljen, panaszlevéllel fordult II. Ulászló királyhoz
a Báthory István által elkövetett ezen jogsértés ügyében. A XV. század végén épített
vár képét nem ismerjük. Az újkori vár építése 1562-ben kezdődött, az ugyanab-
ban az évben lezajlott székely felkelést követő megtorló intézkedésként. Az épít-
tető, János Zsigmond fejedelem, az új erődítmény és kapitánya segítségével az
Udvarhely széki székelyeket kívánta ellenőrizni.

EmlékeztetőA XV. század végén építettvár képét nem ismerjük, arégészeti feltárások soránazonban a Hajdú-bástya észa-ki oldalán egy ívelt falsza-kaszra figyeltek fel a kutatók,amely a torony testébe vanépítve. Értelmezésük alapján, ezegy korábbi, valószínűleg aBáthory-féle építkezésekbőlszármazó, hengeres toronymaradványa, amely így a XV.század végi vár egyetlen fizi-kai nyoma lehetne. Bizonyára ugyancsak ebbőla korból származik, a későbbivár esetében is megőrzött,négyzethez közelítő alaprajzielrendezés. A befejezetlen vár valószí-nűleg nem töltött be semmi-féle védelmi szerepet az 1493-1561 közötti időszakban. A XV. század vége fele aterületén domonkos kolostorlétesült.
Ahonnan az 
Udvarhely széki 
székeket kívánták 
ellenőrizniAhogyan azt már a felve-zetőnkben röviden említettük,az újkori vár építése 1562-ben kezdődött. Az építtető,János Zsigmond fejedelem,az új erődítmény és kapitánya

segítségével az Udvarhely szé-ki székelyeket kívánta ellen-őrizni. Hasonló céllal, a három-széki székelyek ellenőrzésevégett, emeltette ugyanabbanaz évben a várhegyi várat,amely napjainkban Lécfalvatelepüléshez tartozik. 1621-ben a fejedelem Kor-nis Ferenc, udvarhelyszékifőkirálybírónak, zálogosítottael a várat, aki már előzőlegfelvállalta annak renoválását.Már 1620-ban felmérette azerődítményt, állapotának rög-zítése és a szükséges mun-kálatok megjelölése végett. 
Evlija Cselebi is megfor-
dult a vár falai közöttII. Rákóczi György1657-ben Udvarhely várát tarto-zékaival együtt Kemény Bol-dizsár özvegyének, Borne-missza Zsuzsannának zálo-gosította el 5 ezer forintért.1661. október tizennegye-dikén érkezett a török serega várhoz, melyről Evlija Cse-lebi az alábbit írja:„… Építője Hel bán Porán– kitalált, értelmetlen név –,Szulejmán khán idejébenKodsa Bethlen Gábor a szé-kelyektől ezt elfogadván, aszászmagyaroknak ajándé-kozta… Mikor azelőtt az isz-lám sereg a Tisza part jáhozment, akkor a tatár sereg

egész eddig a helyig eljöttés mivel sem szász-nép – szerb – nemsok, sem kevéserről nem tu-dott, e vár-nak külvá-rosi lakóitmind ott-hon talál-ta, s anél-kül, hogyegy lélek ismegszaba-dult volna,valamennyitelfogta…”.Ezután a tatá-rok a várost felgyúj-tották. A dokumentumoktanúsága szerint:„… erre a várból mindenember kiment s a tatárokazokat, kik kezüket ellenükemelték, karddal levagdalták,a megmaradottak pedig fog-ságba jutottak. Mikor ezértmi a várhoz érkeztünk, aztelpusztulva találtuk…”.A várat ezután ismét fel-építették, és 1663-ban Szent-páli János szerezte meg, majdismét fejedelmi birtok lett. 
A székelyekkel 
romboltatják le a váratKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című könyvszerzője tud arról, hogy II.Rákóczi Ferenc szabadság-

har-ca alatt, 1704-ben Richtercsászári várparancsnoktólGuthi István kuruc vezér fog-lalta el, akitől báró Tiege csá-szári tábornok vette vissza,tőle pedig Pekri Lőrincz, éshogy többé a császáriak nehasználhassák, a székelyekkelleromboltatta. A várat ettől fogva nevezikCsonkavárnak. A romos várat 1852-benvette meg a város a gróf Kor-nis családtól. Falai között amagyar állam 1893-ban fel-építette a főreáliskolát. A vár falainak egy része,nyugati és északi rondellája,az északnyugati, északkeletiés délkeleti bástyájának ma-radványai részben még mais láthatók. A vár szülötte Orbán Ba-lázs, a Székelyföld leírása című1868-ban Pesten kiadott műszerzője. Kettős kopjafával ésszékelykapukkal díszített sírjaa várostól északra, a Szejke-fürdő felé vezető út menténtalálható.
Befejezésül, avagy amit a
Székelytámad váráról
még tudni kellAz újabb kutatások azt fel-tételezik, hogy a fejedelem-ségkori várat Udvarhely rómaicastruma helyére építették. Az utóbbinak a falait, mint-

hogy azok pont a védőárokvonalára estek, az árok ásá-sakor távolíthatták el. Ugyanezt a hely-színt választották aközépkorban egyÁrpád-kori kirá-lyi kúria, utóbbpedig a domon-kos kolostorszámára is. Az egykorierődítménybőltehát csak a hoz-závetőlegesennégyzet alaprajzú– 105 x 120 méter –védőöv maradt fenntöbbé-kevésbé, melyneksarkain egy-egy bástya, vagyágyútorony emelkedik. Falaitfolyami kőből építették, egye-dül a bástyák, illetve tornyokcsúcsait hangsúlyozták kvá-derekkel. A falak közvetlen szom-szédságába épített házak mi-att a vár délkeleti és észak-nyugati oldala hozzáférhe-tetlen, az említett házak gaz-dasági épületei nagyrészt ta-karják a várfalakat. P. Kovács Klára közlésébőlaz is kiderül, hogy a vár fő-bejárata a délnyugati oldalonnyílt, a nyugati bástya (Bánffy-bástya) és a közelében levő,hengeres torony által közre-fogott szakaszon. A keskeny bejáratban kétkapu helyezkedett el, ame-lyeket egy emelőhídon ke-resztül lehetett megközelíteni. Az eredeti várkaput utólagfelszámolták, a délnyugativárfalszakaszt megbontották,így biztosítva az iskola ké-nyelmes megközelítését. A vár tornyainak és bás-tyáinak elnevezése a bejárat-tól indulva és az óra járásávalellentétes irányba haladva akövetkező: Fóris, Hajdú, Te-legdy és Bánffy.
A vár bástyáiA Fóris-bástya a védőövdéli sarkában helyezkedik el,sokszögű alaprajzon emel-kedik, udvar felőli oldala va-
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lószínűleg teljesen nyitottvolt. Tulajdonképpen egyágyútoronyról van szó, ame-lyet egykor gerendafödémektagoltak három szintre. A Fóris-bástya valószínűlega szomszédos Hajdú-bástyaarchitektúráját ismételte ki-sebb léptékben. Ez utóbbi istehát hasonlóképpen egy sok-szögű ágyútorony. A várudvar felőli oldalaszintén nyitott volt, a háromszintjét elhatároló gerenda-födémek mára elpusztultak. Az alsó szinten több mint4 méter vastag lőrésfolyosóttártak fel a kutatók, amelyegy földdel töltött falszorosés a külső falon keresztül ve-zetett a szabadba. 
Egy felhívás hűségre inti a
székelységetA háromszög alaprajzú Te-legdy-bástya a várfal északisarkán emelkedik, bástyafüleiívelt kiképzésűek. A bástya nyugati fülén egy-kor emléktábla állt, amelybőlnapjainkra csak három, igenkopott felületű kőlap maradtfenn. A felirat latin szövegét akorábbi leírások őrizték megszámunkra. Ez egy felhívásttartalmazott, amely átvitt ér-telemben hűségre intette aszékelységet a János Zsig-mond, Magyarország válasz-tott királya iránt:

Magyar, bárki légy, aki vá-
lasztott királyod e címerét lá-
tod / Vidultan adj hálát Is-
tennel hazádért! / Miért ka-
landozol idegen föld határain,
/ Midőn közötted van az, amit
annyi véred omlásával keresel?
/ Mert, hogy milyen káros ide-
gen fejedelem hatalma, / A
téged sújtott csapásokból meg-
tanulhattad. / Hajtsd meg tér-
ded Urad előtt, élj sorsod sze-

rencséjével, / Ha felszikkad a
vér - ismét száraz lesz a haza
földe!A fent említett szerző mun-kájából még azt is megtudjuk,hogy eredetileg János Zsig-mond kőbe vésett címere állta feliratos tábla fölött. Amint azt elnevezése is su-gallja, a bástyát Telegdy Mi-hály kapitánysága idejébenemelték, valamikor 1567-1570 között. Az erődöv nyugati sarkánhelyezkedik el végül, az előb-binél jóval kisebb, Bánffy-bástya. Homlokzatain napja-inkban nem látható egyetlenlőrés sem, ami bizonyára egyutólagos átalakításnak, bea-vatkozásnak tudható be. Abástyát 1566 körül építhet-ték.Az 1620-1625 közötti idő-szakban végzett Kornis-félehelyreállítások alkalmával azárkádos folyosót részben le-zárták, és három újabb szobátalakítottak ki benne. Orbán Balázs a XIX. századközepe táján még reneszánszépítészeti részleteket figyel-hetett meg a belső vár észak-nyugati szárnyában. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő szak-
mérnöknek; az illusztrációkat,
a régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész,
Vetési László református szór-
ványlelkész, a romániai refor-
mátus egyház szórványügyi
előadója és Csedő Attila a saját
munkájukból és gyűjtemé-
nyükből küldték be a szer-
kesztőségünkbe.
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\ 8. \ |  HUMOR |

Bölényesdi
Az utóbbi hónapokban megszokottá vált, hogy szinte
naponta találkozunk minimum egy-két medvés hír-
rel (még ha medvével nem is) a tévéhíradókban meg
különféle hírportálokon, ami tulajdonképpen ért-
hető, hiszen „hírértéke” van; nem számít, ha nem se-
besít meg senkit komolyabban – ilyenre
(szerencsére) alig volt példa az elmúlt fél évben –,
bőven elég, ha megkarmol egy disznót, megijeszt egy
bárányt vagy sétál egyet valamelyik székelyföldi kis-
város szélén a gyerekekkel, rögtön megírják, mellé-
pattintanak egy ordító medvefejet (a kép csak
illusztráció, teszik hozzá a cikkben becsületesen), és
már nyomják is ki az internetre. Pedig élnek még az
országban más nagy testű állatok is; igaz, hogy egye-
lőre a medvéknél jóval kisebb számban (amelyek
összpopulációját 7000-re taksálják, de egyes med-
vész szakemberek szerint számuk akár a tízezret is
elérheti), ami főleg annak tudható be, hogy a bölé-
nyek – mert az alábbiakban róluk lesz szó – migrán-
sállatok, azaz, legalábbis egyelőre importáljuk őket.Európa legnagyobb szá-razföldi állata, a bölény kábékétszáz éve pusztult ki, deszerencsére nem teljesen:néhány példányt sikerült be-menekíteni anno állatkertek-be, de jelenleg az egész kon-tinensen csak mintegy 3200példány él szabadon, ebbőlharmincöt fő a Déli-Kárpá-tokban, a Szárkő-hegységben,Örményes környékén. Romá-

nián kívül a bölények csakFehéroroszországban, Lett-országban, Litvániában,Oroszországban, Lengyelor-szágban és Németországban(lettek újra) honosak. Az első bölénycsordát aRewilding Europe és a WorldWildlife Fund Romania tele-pítette be 2012-ben Neamţmegyébe és a Szárkő-hegy-ségbe. A tervek szerint 2020-ig további száz bölényt ter-veznek szabadon engedni aszervezetek munkatársai. ARewilding Projekt célja, hogyegy olyan három részre osz-tott, 500 főből álló populációthozzon létre, amely szabadonvándorolhat a kialakított öko-lógiai folyosókon keresztül.A kezdeményezés végső célja,hogy a Kárpátokban létre-jöjjön egy ezer egyedből állómetapopuláció (populációkpopulációja), 100-200 főscsordákat alkotva. A romániaiKárpátok egyedi életteret biz-tosítanak ezeknek az állat-oknak és azon ritka élőhelyekegyike, amely megfelel egyilyen nagyszabású projekt le-bonyolításához.A növényevő bölények jóhatással vannak az egész öko-szisztémára: a zárt erdős te-rületeket „mozaikossá” ala-kítják, vagyis jótékonyan rit-kítják, merthogy ágakat, bo-gakat és csemetéket is fo-gyasztanak, továbbá megka-kálják a füvet (trágyázzák agyepet), és nem utolsó sorbana turizmus fejlődéséhez ishozzájárulnak. Mert jön asok holland, svájci meg belgacsumpálák bölény-nézni Er-délybe, s közben megveszikaz öt lejt se érő korondi ke-rámiaváza-utánzatot huszon-öt euróért, megeszik a nekikötszörös áron eladott, há-

romnapos mikrózott kürtős-kalácsot, és szobára viszik aleharcolt útszéli ötvenlejesparkolóhercegnőket száz eu-róért.
BÖLÉNYTÉNYEK

► A bölény (Bison) a pá-rosujjú patások rendjében akérődzők alrendjébe és a tül-kösszarvúak családjába tar-tozó tulokformák egyik neme,ha esetleg kérdezik majd egy-szer egy tévés vetélkedőben
► A mérsékelt öv legna-gyobb szárazföldi emlőse,amely 3,5 méter hosszúságotés 1,85 méter magasságot érel. Testfelépítése a szarvas-marháéhoz hasonló, a követ-kező különbségekkel: a marjajóval magasabb és púposankiemelkedik; a homloka szé-lesebb; a szarvai a feje elejé-ből indulnak ki, nem pedig ahomlokcsont hátsó szögle-téből, mint a szarvasmarhaés a bivaly szarvai; bojtbanvégződő farka rövid, vastag;szőrzete puha, sűrű, a testehátulsó felében rövid, sima,a homlokán, fején, nyakán ésmarján hosszú gubancos sö-rénnyé, az állán szakállá hosz-szabbodik. Tehát megállapít-hatjuk, hogy a bölény való-jában egy optikailag feltun-ningolt tehén
►Az európai bölény a kö-zépkorban még gyakori voltEurópa erdeiben, többek köztMagyarországon is, amit bi-zonyítanak a bölény össze-tételű helynevek, a korabelikrónikák és a Wikipédia is.Európa legnagyobb részénaz újkorban pusztították ki

őket végleg. Az utolsó Kár-pát-medencei példányt 1762-ben ejtették el Erdélyben, aBorgói havasokban, az utolsóvadon élő európai bölénytpedig 1927-ben lőtték le aSzovjetúnióban, mert csakkét évig gyászolta az 1924-ben elhunyt Lenint
► Minden ma vadon élőeurópai bölény annak a ti-zenkét bölénynek a leszár-mazottja, amelyeket az öt-venes években telepítettekvissza a vadonba Lengyelor-szágban, tehát a mai bölény-csajok és bölénycsávók gya-korlatilag mind rokonok,akárcsak a MarosvásárhelyiPolgármesteri Hivatal alkal-mazottai. A nagyfokú belte-nyészet miatt igen hajlamo-sak a betegségekre, ahogy ami hivatalnokaink is mindigegyszerre náthásak
►Az európai bölény any-nyira közeli rokon az ameri-kai bölénnyel (Bison bison),hogy egymás között keresz-teződhetnek; ha az amcsi bö-lényfiú nem szólal meg azaktus előtt, akkor az európaibölénylány nem is tudja, hogyegy jenkibölény fogja őt meg-hágni. Sőt, még az így létrejötthibrid utódok is képesek to-vább szaporodni, vélhetőenazért, mert a bölények úgybeparáztak tőle, hogy majd-nem kidöglöttek – úgy azamerikaiak, mint az európa-iak –, hogy nem válogatnaka szexpartnereik között kon-tinens szerint, csak bölénylegyen
► Apropó, amerikai bö-lény: a tizenötödik századelején még 6o millió(!) bölény

taposta a végtelen prériket,de aztán megérkeztek az eu-rópai migránsok, és négyszázév alatt kissé megtizedeltékőket: az 19oo-as évek elejéremár csak 1ooo (ezer) példánymaradt, ami elég drasztikuscsökkenés a több mint félszázmillióról. Nem utálták ők abölényeket különösebben, deaz indiánokat annál inkább,és mivel a rézbőrűek szintekizárólag bölényhúsból fe-dezték az állatifehérje-szük-ségletüket – akkoriban mégnem volt Amerikában se Mo-hikaufland, se Apacsauchan–, jó ötletnek tűnt, ha nem-csak az őslakosokat irtjákezerrel, hanem a kaja-álla-taikat is. Ami be is jött: Ame-rikában ma nagyságrendilegannyival kevesebb indián él,mint fél évezreddel korábban,mint ahány bölény, akkor ésmost. Egyik is, másik is: re-zervátumokban
► S végül egy piás bö-lény-érdekesség: a fincsi len-gyel Zubrówka vodka cím-kéjéről nem véletlenül egybölény bambul ránk a vize-nyős szemeivel; az ital jel-legzetes ízét az a bölényfű(illatos szentperje) adja,amelynek levele a lengyel-országi bölények kedvenccsemegéje. Ezért – legalábbisállítólag – minden egyes üvegZubrówka vodkába belesu-vasztanak egy-egy szál olyankézzel szedett és napon szá-rított bölényfüvet, amit a sző-rös óriások értelemszerűennem legeltek le, de jó eséllyelletojtak vagy levizeltek.Egészségünkre!

Molnár Tibor



előbbi mondatban kitett idé-zőjel arra utal, hogy az nemképzelgés, hanem idézet avasárnapi The Sunday Ti-mesból. Egyébként általábannincs undorítóbb, mint ami-kor mindig és kizárólag aliberálisok hivatkoznak arra,hogy az otthon maradotta-kat is be kell számítani akáregy referendum, akár egyországos politikai szavazásmérlegelésénél. Ezt a rájukjellemző „érvet” természe-tesen csakis akkor hozzákfel, ha veszítenek.Ugyanis egy szavazásvagy népszavazás a demok-ráciák egyik fő aktusa,amelyre éppen a demokrá-cia miatt az megy el véle-ményt nyilvánítani, aki akar,kivéve olyan országokban,ahol a szavazást a törvénykötelezővé teszi. Aki úgydönt, hogy otthon marad,annak joga van később saj-nálni tétlenségét, de sem-miképpen nem vonhatjakétségbe az eredmény jo-gosságát és legitim voltát.De legalább egyszer ve-gyük komolyan a liberálisérvet, és vessünk egy pil-lantást a hazánk sorsát alap-vetően meghatározó két ko-rábbi népszavazásra. Azegyik az 1997 novemberé-ben kiírt referendum voltNATO-csatlakozásunkról.Amelynél tisztességteleneb-bet azért tudunk csak el-képzelni, mert egy ahhozhasonlót tartottak 2003 áp-rilisában is EU-tagságunk-ról.Hogy miért volt mindket-tő tisztességtelen? Azért,mert mind a NATO-, mindaz EU-csatlakozás esetébenesélyük nem volt az ellen-zőknek, hogy bármiféle mé-diafelületen elmondhassákérveiket. Ugye emlékezünk arra,hogy az EBESZ szerint a2014-es országgyűlési vá-lasztások nem voltak faireknálunk, mert a balliberálisoldalnak nem állt rendel-kezésére elég médiafelület?Tegyük hozzá, most mégkevesebb állna rendelkezé-

sükre szegényeknek példáula hetilapok terén, ahol csu-pán tíz balliberális hetilaptámogatja őket, és kettő akormányt. Vagy az alapcso-magban lévő RTL Klub, aHírtévé és az ATV, szembena közszolgálatival. Nem isszólva az internet köztu-dottan erős balliberális mé-diatúlsúlyáról.De vissza a NATO-refe-rendumhoz, ahol mind azakkori posztbolsevik/balli-berális rezsim koalíció ja,mind az akkori Országgyű-lés pártjai kivétel nélkül aNATO-tagság mellett kam-pányoltak. A csatlakozássalszemben két, parlamentenkívüli párt állt ki. A MIÉPés a Munkáspárt.A nyolcmillió szavazásrajogosultból majdnem négy-millió szavazott, vagyis nemegészen a regisztrált válasz-tók fele. A nem szavazatok14,67 százalékot kaptak. Te-hát, ha őket hozzáadjuk azotthon maradók, vagyis li-berálisul a látens NATO-el-lenes szavazókhoz, akkorők voltak többségben, ésezért kéretik érvénytelení-teni ezt a népszavazást, sotthagyni ezen idejétmúlt,atlantista háborús szerve-zetet, amely már régen át-lépte a transzatlanti határ-vonalakat is, hogy kéretlenülharcoljon olyan helyeken,ahová senki nem invitálta.Ami az uniós csatlako-zásról kiírt népszavazást il-leti, a helyzet még ennél isegyértelműbben alakult. Anyolcmillió szavazásra jo-gosultból 4,37 millió maradttávol. A csatlakozás ellen16,24 százalék szavazott,ami a távol maradottakmajdnem ötvenöt százalé-kával együtt liberálisul aztjelenti, hogy több mint het-venegy százalék nemmelszavazott EU-tagságunkra.A posztbolsevik/ballibe-rális rezsimet irányító koa-líció, valamint az összes par-lamenti párt a tagság mellettkampányolt. Szinte a teljesmédiaspektrummal egye-temben. A MIÉP és a Mun-káspárt ellene állt ki.

A népszavazás előtt a D–207-es ügynök, a franciaBecsületrend főtisztje, másnéven Medgyessy Péter mi-niszterelnök kormánya, ál-lami támogatásban része-sítette a csatlakozást támo-gató szervezeteket, de azellenzők nem kaptak támo-gatást, amit „természetesen”sem az EBESZ, sem másmegfigyelő a világért semkifogásolt volna. Mert őkcselédek, és ennek megfe-lelően őket nem elvek ésszabályok irányítják.Az állam hatalmas pén-zeket öntött az igen kam-pányba, például a propa-gandarendezvények tucat-jait tartó Európai Unió Kom-munikációs Közalapítványlétrehozásával, miközben a181-es hívószámú EU-vo-nallal hazudozott minden-fajta pozitívumot a bécsicukrászdanyitással is elbo-londítani kívánt magyar sza-vazóknak.Miközben tiltott önké-nyuralmi jelképek haszná-latáért tartóztatták le a Sza-bad Magyarországért Moz-galom tagjait, akik az uniótizenkét „aranyos” csillagáta vörös csillag és a horog-kereszt társaságában ábrá-zolták egy olyan országban,ahol a jogszabály alól gya-korlatilag mentesített Hei-neken vidáman viselheti atiltott önkényuralmi jelké-pet.Az ebből levonandó libe-rális tanulság? Egy illegális,tisztességtelen népszavazásrévén, antidemokratikusmódon csatlakoztattak ben-nünket az Európai Unióhoz.Itt az ideje, hogy abból azon-nal kilépjünk. Amit természetesen an-nak a „demokratikus ellen-zéknek” kellene követelnie,amelynek értelmezése sze-rint a jelenlegi kormányt isantidemokratikusan válasz-tották meg, hiszen az egészlakosságnak, sőt a szava-zásra jogosultaknak is csakegy kisebb része szavazotta mostani „rezsimre”.
Lovas István
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Referendumok
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A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Nem csak azért, mert aspanyol terrorgépezet min-den módon akadályozta areferendumon való részvé-telt, de azért is, mert az ál-lításnak pontosan az ellen-kezője az igaz. Ugyanis amadridi központi kormányáltal törvénytelennek nyil-

vánított és azt minden mó-don akadályozó szavazáselőtt a rendőrség „több mil-lió szavazócédulát kobozottel”, amelyek tulajdonosainyilván éppen olyan arány-ban, azaz kilencvenkét szá-zalékban a függetlenedésmellett voksoltak volna. Az

A Katalónia függetlenségéről kiírt október 1-jei népszavazás egyértelmű ered-
ményét elvitató okok közül a legszórakoztatóbb az volt, amikor a spanyol rend-
őrterrort a tartományra szabadítók kormányát támogató liberális érvelők arra
hivatkoztak, az 5,3 millió szavazásra jogosult közül csak 2,28 millió, vagyis a
fele sem ment el a referendumra, és akik otthon maradtak, vagyis a többség,
azok egyértel műen a Spanyolországban maradásra voksoltak. Ennél „liberálisabb”,
azaz hamiskártyásabb érvet nehéz elképzelni. 

A népszavazások liberális értelmezése szerint
ki kell lépnünk a NATO- ból és az EU-ból
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A válogatott egyik legré-gebbi tagjával, a marosvásár-helyi City’us egykori, a jelen-legi hazai bajnok dévai Au-tobergamo játékosával, a szo-vátai illetőségű Csoma Alpár-ral beszélgettem a 2018-asszlovéniai teremlabdarúgóEb-ről és azt megelőző idő-szakról. 
4 másodperc alatt 2 gólt
lőttek, így selejtezőt 
játszhattak

– Alpár, nehéz Eb-selejtezők
után kerültetek ki a 2018-as
szlovéniai kontinensviadalra.
Hogyan láttad a grúzok elleni
kettős összecsapást, miután
a selejtezők első találkozóján,
Călărași-on Finnország ellen
az utolsó 4 másodpercben 2
gólt lőttetek?– Sajnos a grúzok ellenihazai mérkőzést túl könnyenvettük, az idegenbeli találko-zón már ismertük játékukat,és ezt kihasználtuk a mintegy7000 néző előtt. Sorsdöntővolt számunkra, hogyCălărași-on Finnország ellen

az utolsó 4 másodpercbenlőttünk két gólt, ami önbi-zalmat adott számunkra. Utá-na 3–1 arányban győztük leLettországot, majd hiába kap-tunk ki 4–0-ra Portugáliától,mivel bebiztosítottuk a grú-zok elleni selejtező mérkő-zésen való részvételt. A te-remlabdarúgás erről szól: azutolsó másodpercekben isfordulhat a kocka!Ezért nem szívesen em-lékszünk vissza a tavalyi Ro-mánia–Magyarország Eb-se-lejtezőre, amikor az utolsómásodpercben kaptunk gólt,így nem juthattunk ki a 2016-os szerbiai Eb-re. Azt hittükakkor, hogy ránk dőlt az ég...
Portugáliával és Ukrajná-
val kerültek csoportba

– Negyedik alkalommal jut
ki Románia egy teremlabda-
rúgó Európa-bajnokságra, hi-
szen 2007-ben Portugáliában
6., 2012-ben Horvátországban
7., míg 2014-ben Belgiumban
6. helyen végeztetek. Milyen
esélyekkel utaztok 2018-ban

Szlovéniába, ahol január 30–
február 10. között lesz a kon-
tinensviadal?– Én azt szeretném, hogyegészséges legyek, és résztvehessek a tornán. Egyértel-mű, hogy szeretnénk kijutnia csoportból. 

– Szlovéniában négy hár-
mascsoportba sorsolták a 12
csapatot (Szlovénia-házigaz-
da, Spanyolország-mint Eu-
rópa-bajnok), Olaszország,
Portugália, Ukrajna, Azerbajd-
zsán, Kazahsztán, Oroszország,
Lengyelország, Románia, Szer-
bia és Franciaország). Romá-
nia ellenfelei a pengés futsalt
játszó portugálok és a masszív
ukránok lesznek. Kemény di-
ónak tűnnek az ellenfelek?– Nehéz ellenfél a portugálcsapat, hiszen velük Eb-se-lejtezőn és vb-selejtezőn isjátszottunk. Erős csapat, jólismerjük őket, viszont az uk-ránok velünk hasonló játé-kerőt képviselnek, így ver-hetőek, s ha így történik, ak-kor a 2. helyről továbbjutha-tunk a csoportból. Ha tovább-

jutnánk, akkor ennek a romángenerációnak egy fantasztikuseredményt jelentene. 
Gyakran gondol a City’us-
nál eltöltött időszakra

– Arról a román teremlab-
darúgó-válogatottról van szó,
amely jelenleg a 24. helyen
van a világon a futsal világ-
szövetség számítása szerint,
viszont a csapatban 9 olyan
játékos szerepel, akikkel együtt
játszottál Marosvásárhelyen:
Robert Lupu szövetségi kapi-
tány-játékos, Vlad Iancu, Szőcs
László, Mimi Stoica, Florin Ig-
nat, Robert Matei, Cristian
Matei, Paulo Ferreira és Emil
Răducu is csapattársaid voltak
egykoron a City’us-nál. Gon-
dolsz-e még a Marosvásárhe-

lyen eltöltött évekre?– Hát hogyne, fantasztikuséveket éltünk meg együtt: énnégyszeres bajnokcsapat tag-ja voltam, emellett az UEFAFutsal Cup-sorozat csoport-köreiben is játszhattunkegyütt. Sajnálom, hogy a ma-rosvásárhelyi sportélet (főlega csapatsportok) hanyatlás-nak indult az anyagiak hiányamiatt, de remélem, idővelminden visszakerül a régi ke-rékvágásba. Sajnos a mi ge-nerációnk után nem jönnekhátulról annyira elszánt te-remlabdarúgók, mint ami-lyenek mi voltunk, ezért kel-lene jobban odafigyelni a maifiatalokra, akik a jövő gene-rációját képezik. 
– Éllovasok vagytok a hazai

Románia teremlabdarúgó-válogatottja
negyedszer jutott ki az Eb-re 
A román csapat idegenbeli 7–4-es drámai győzelem után jutott ki a 2018-as szlovéniai
futsal Európa-bajnokságra – miután a selejtező első találkozóján 2–2-es döntetlent
ért el Déván Grúzia ellen –, ahol Portugáliával és Ukrajnával került egy csoportba. A
válogatott több mint felét számos, Marosvásárhelyen is megfordult teremlabdarúgó
alkotja, akik tapasztaltsága mérvadó volt a grúzok elleni kettős mérkőzésen.  

Csoma Alpár (jobb) 
a válogatott  

színeiben
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bajnokságban, ahol egykori
csapatod, a kicserélődött és
megfiatalodott Marosvásár-
helyi City’us a tabella végén
kullog. Hogyan látod a City’us
esélyeit a bajnokságban?– Figyelem teljesítmé-nyük, ugyanakkor bánom,hogy az eddigi 5 mérkőzéssorán 0 pontot szereztek...Sajnos nehéz anyagi hely-zetben vannak, de drukkoloknekik. 
40 éves koráig 
szeretne játszani

– Az idén egykori csapat-
társaddal, Mimi Stoicával a
bajnok Autobergamo együt-
teséhez szabad játékosként
igazoltatok, mely alakulattal
épp a napokban az UEFA
Futsal Cup első csoportkö-
rében vagytok érdekeltek, hi-
szen október 11–14. között
az azerbajdzsáni Araz Nax-
çivan, a bosznia-hercegovinai
Mostar SG Staklorad és az
Emil Răducut soraiba tudó
máltai Luxal St. Andrews lesz
az ellenfeletek. Milyen esé-
lyetek van továbbjutni?– A máltai csapatban vanhárom horvát, két brazil, kétszerb válogatott játékos, kel-lemetlen ellenfélnek tűnik,de nyernünk kellene ellenük.A bosnyák együttesben 7válogatott játékos játszik, jójátékerőt képviselnek. Lök-nek, ütnek, de őket is megkellene vernünk. Az azer-bajdzsáni alakulat színeiben9 brazil játékos bizonyít,évekig az európai elitbenszerepeltek, nagyon kelle-metlen ellenfél. Sajnos ebbőla csoportból csak egy ala-kulat megy tovább, nem leszkönnyű számunkra, de nincslehetetlen.

– 2016-ban keresztszalag-
szakadást és porcleválást
szenvedtél a jobb lábadon.
Hogy bírja az iramot a sérült
lábad?– Hála a Fennvalónak, si-keresen felépültem! Dévánaz eddigi öt bajnoki talál-kozón már hét gólt lőttem,nem fájnak a lábaim, mindenrendben van. 

– Marosvásárhelyről pá-
roddal együtt költöztél Dé-
vára, ahol a helyi Autober-
gamóhoz egyéves szerződés
köt. Hogyan látod a sport-
karriered jövőjét, és mit vársz
a jövőtől?– Először is egészségeslegyek, aztán 40 éves koro-mig szeretnék játszani.Ugyanakkor szeretnék egyvilágbajnokságra is kijutnia román válogatottal, majdidővel edzősködni...

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Nemzetközi tornagyőztes lettaz Apollo Old Boys  
A Kolozs megyei Magyarkapuson nemzetközi kispá-
lyás labdarúgótornán vett részt a marosvásárhelyi
Apollo Old Boys egykori nagypályás labdarúgókat
magába tömörítő együttese. A tornán a házigazda Ma-
gyarkapus hasonló korú együttesén kívül a Délegy-
házi Végelgyengülés öregfiúk csapata is játszott. A rendezvényen, minden-ki-mindenki alapon 2x20perces félidők alkalmávalléptek kispályára, majd apontok és a gólarány segít-ségével döntődött el a végsősorrend. Az idén a futballtornát azApollo Old Boys nyerte, amelyaz első mérkőzésen 3-1arányban győzött Magyarka-pus és 4-1 arányban Délegy-háza ellen. A Magyarkapus–Délegyháza találkozó 3-0-ravégződött, így a Fodor Istvánáltal vezetett házigazdák má-sodikok, míg a Pest megyeialakulat a harmadik lett. Az Apollo Old Boys keretea következő volt: Czimbal-mos Ferenc-kapus; Tolvaj Jó-zsef csk., Eugen Cizmaș, Ke-lemen Sándor, Muntean Ti-

bor, Veres László, Anton Turc,ifjú Csutor András-Tomi, SikóFerenc, Szilágyi Dezső ésSchneider László-mezőnyjá-tékosok. A tornagyőztes marosvá-sárhelyiek két egyéni díjatis elhoztak: Szilágyi Dezső atorna gólkirálya lett 5 talá-lattal, míg a szervezők a tornalegjobb játékosa címet Czim-balmos Ferencnek ítéltékoda. Dicséretet érdemelnek aházigazdák, akik a torna vé-gén a helyi kultúrotthonbanminden játékost megvendé-geltek, majd éjjelig tartó ün-nepséget szerveztek. 2018-ben Marosvásárhe-lyen az Apollo Old Boys fogjamegszervezni a következőbarátságos tornát. (CFA)

A Barátság torna ötletadója a hajdani vásárhelyi
Constructorul, majd a Viitorul Prodcomplex egy-
kori labdarúgója, Böjte Attila és a kilencvenes
évek elején, a helyi Gloria szívós hátvédje, Nagy
Zoltán (Medve) voltak – ők egyébként a szintén
marosvásárhelyi Daróczi Lászlóval éveken át
együtt játszottak Délegyházán (Pest megye) – ,
így a magyarkapusi Török Zoltánnal és Fodor Ist-
vánnal egyeztetve, évente felváltva rendezik meg
a három település között a barátságot jelképező
öregfiúk labdarúgó tornát. Listavezető lett a Pegasus SK a H-csoportban 

A marosvásárhelyi Sport-
csarnokban került sor a
minap a helyi Pegasus SK–
Viitorul ISK Kolozsvár kö-
zötti junior 3-as kategó-
riájú (2003-ban és 2004-
ben született játékosok)
lány kézilabda mérkőzés-
re, melyen a hazaiak And-
rea Luca tanárnő vezeté-
sével 30–15 (18–9) arány-

ban diadalmaskodtak, így
átvették a H-csoport ve-
zetését.  Az edző a csapat összestagját játszatta, így a követ-kező játékosok léptek pá-lyára: Amelia Gânj, IlincaPop és Diana Neagu-kapu-sok; Roxana Guta (3 gól),Ștefania Virág (4), KaniczkiBarbara (5),Tania Coșarcă

(8), Lavinia Florea (2), Mol-dovan Anita (6), Mara Zi-dărescu, Andreea Szász,Ta-nia Gânj, Miruna Târnăvean,Alexandra Pop (1), InaMureșan, Ruxandra Roșca(1)-mezőnyjátékosok. Mi-után két héttel korábbanNagybányán a Phoenix ott-honában 32–32 arányú dön-tetlenre játszottak a csoport

rangadóján, következő for-dulóban a Pegasus SK ifi 3-as korcsoportú lányai szin-tén Nagybányán játszanak,ezúttal a helyi ISK 2-es csa-patának lesznek a vendégei.Említésre méltó, hogy a lá-nyokat a szülőkből, osztály-társakból és barátokból állószép számú nézősereg bíz-tatta.  (CFA)
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A Viszkis rablóként ismert
Ambrus Attilát különleges
tortával lepték meg ötve-
nedik születésnapja alkal-
mából, az édesség fotóját
megosztotta a Faceboo-
kon.A torta megálmodója egy

fontos állomást sem akartkihagyni, így a dekoráció kö-zött van whiskey-címke, régiOTP-logó, marcipánpisztoly,marcipánbilincs, fotó egyrabruháról és egy újrakez-dést szimbolizáló fotó a ke-rámiát gyártó ünnepeltről.

A pszichológiában régótaismert a fókuszálási illúziójelensége: amikor életünkegyik aspektusára, példáulaz egészségre vagy az anya-giakra összpontosítunk, ak-kor ennek aránytalanulnagy fontosságot tulajdo-nítunk életünk egésze szem-pontjából.Lukasz Kaczmarek len-gyel pszichológus az AdamMickiewicz Egyetemen aztvizsgálta, igaz-e mindez akinézettel kapcsolatban.Két kérdőívet vett fel 97önkéntessel. Az egyik a tes-

tükkel, a másik általábanaz életükkel való elégedett-ségüket mérte, de a fontosszempont a kitöltés sor-rendje volt.Mint kiderült, a fókuszá-lási illúzió ebben az esetbenis működött.A külsejükkel elégedet-tebb válaszadók boldogab-bak is voltak, de csak ha atesti elégedettség kérdőívettöltötték ki előbb. Azaz erreirányították a figyelmüket– ellenkező esetben alig voltlátható a kapcsolat.
forrás: hvg.hu

Felejthetetlen
tortát kapott 
az 50 éves 
Viszkis rabló

Aki szép, 
az boldogabb is?
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Attól függ, mire fókuszál. Feltételezzük, hogy aki elé-
gedett a külsejével, az boldogabb is – ám egy vizsgálat
szerint a hétköznapokban eltúlozzuk ezt az össze-
függést.


