
Mit ér a jog, ha nem élünk vele?Az RMDSZ sikerpropagandája előszeretettelhivatkozik a nyelvi jogok terén elért eredmé-nyekre. Másra nem is igen van amire, hiszpéldául az autonómiára nem hivatkozhat. Amagyar tannyelvű önálló állami tudomány-egyetemről a jelek szerint lemondott, amikénta Marosvásárhelyi Orvosi és GyógyszerészetiEgyetem magyar tagozatáról is. Bár ez utóbbittörvény is garantálná, de a „szövetség” érdek -érvényesítő erejéből már nem futja arra, hogybetartatását kikövetelje. 
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Reneszánsz 
kastélyok 
romjai         A fehér megyei Al-vinc neve a németeredetű Winz sze-mélynévből ered.Előtagja Felvincreutal. Először egy 1205 és 1235 közötti oklevél1289-ből való másolatában említették WynchInferiori alakban. Későbbi névalakjai: 1248-ban Wynch, 1342-1359 között Olwynch, majd1393-ban: Alsowyncz. A települést szász hos-pes-ek alapították. A XIII. századtól a marosisóút átkelőhelye, vámmal. 1300-ban ference-sek építettek benne templomot. 1370-ben ka-pott vásártartási jogot, attól kezdve oppidum-ként, 1430-ban Borberekkel együtt civi taskéntemlítették.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Ideiglenesen félbeszakadt
pályafutás a City’usnál 

Exkluzív interjú Carlaóval, a City’us egykoribiztos kezű kapusával, aki a bajnoki rajt előtttávozott Marosvásárhelyről. A bajnoki címvédőCity'us teremlabdarúgó együttese nagymér-tékben átalakult a nyári szünet során, hiszenaz anyagiak hiánya miatt a tapasztalt hazai já-tékosok és idegenlégiósok többsége távozott.

10–11. old. // SPORT

Falumúzeumot 
avattak SóváradonA sóváradi Közművelődési Egyesület a községönkormányzatának szervezése alatt július 29-e és 31-e között megrendezte a már 12 évesmúlttal büszkélkedő falunapokat, melynekegyik kiemelkedő momentuma a Falumúzeumfelavatása volt. 

5. old. // KULTÚRA

„Városi, lépcsőházi 
gyerekeket viszünk a zöldbe”A Telefonos Szeretetszolgálat 2009-től működikfolyamatosan, kisebb-nagyobb átalakításokkal.30 önkéntes vesz részt ebben a munkában, kb.40 támogató segítségével. Hét éve már annak,hogy a Szeretetszolgálat kirándulásokat szervezrászoruló gyermekeknek. Erről kérdeztük aszolgálat alapítóját, Sajó Norbert teológust.
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Új sorozat, X. évfolyam // 31. szám  // 2016. augusztus 4–10. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5  l e j 

Béremelés a közszférában:
„hiszem, ha látom” 

Augusztus 1-jétől hozzávetőlegesen 650 ezer közalkalmazottnak nőtt a fizetése. A sürgős-
ségi kormányrendelettel elfogadott intézkedés 870 millió lejt von el az idei költségvetés-
ből, jövőre pedig 2,6 milliárd lejre lesz szükség. Többnyire az egészségügyben és az
oktatásban dolgozók fizetése emelkedett. Az orvosok és pedagógusok viszont szkeptiku-
sak, és a szeptemberi fizetésosztás után hiszik csak el a bérnövekedést.
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Filmmaraton 
a CsűrszínházbanAugusztus 6-án, szomba-ton este 9 órakor a mikháziCsűrszínházban magyarfilm-vetítési maraton kezdődik.Szervezők: a TIFF Transil-vania és a Csűrszínházi Egye-sület. Levetítik az Oscar- dí-jas Nemes Jeles László Saulfia című alkotását, DeákKrisztina 2012- ben készült,Aglaja című magyar–len-gyel–román koprodukcióját,végül pedig egy meglepe-tésprodukciót láthatnak anézők. A hajnalig tartó vetí-tés színhelye a Csűrszínházudvara, ahova sátrakat is fellehet majd húzni, a szüne-tekben pedig büfé és jó zenevárja a filmkedvelőket.
MaKiTa-koncert 
és kiállításAugusztus 4-én, csütörtö-kön délután 6 órakor a ma-rosvásárhelyi Bolyai téri uni-tárius templomban a maros-szentgyörgyi kis művészektábora (MaKiTa) szervezésé-ben brácsakvartett – Filip Le-vente (Budapest), KardosMargit (Marosvásárhely), FilipLilla (Budapest), Simon Csen-ge (Marosvásárhely) – játszikés kórushangversenyre – Ma-KiTa gyermekkar, Soli DeoGloria vegyes kar – kerül sor.Ez alkalommal kiállítják aFelvidékről érkezett karvaiTörök Erzsébet száraztész-ta- kézműves munkáit. A kon-certen Telemann-, Haendel-,Cesar Franck-művek hang-zanak el. Az egyhetes művé-

szeti gyermektábor támoga-tója a Marosszentgyörgyi Pol-gármesteri Hivatal.
Vakációs program
a múzeumbanA marosvásárhelyi várbanlévő Történelmi és RégészetiMúzeumban augusztusbanis folytatódnak a vakációsprogramok. Bővebb tájékoz-tatás és bejelentkezés a 0747-773-299-es telefonszámon,programfelelős: Angela Sap-lacan. A részvételi díj 5 lej.
Nyáresti 
orgonahangversenyekAugusztus 6-án, szomba-ton du. 6 órakor a Marosvá-sárhelyi Állami Filharmóniaszervezésében a kibédi re-formátus templom Bodor Pé-ter-orgonáján orgonahang-versenyre kerül sor. Játszikdr. Molnár Tünde orgona-művész. Műsoron GirolamoDiruta-, Daniel Croner-, Da-quin-, Samuel Scheidt-, Jo-hann Bernhard Bach-, J. S.Bach-, Bartók Béla-, TerényiEde- művek. Másnap, vasár-nap este 7 órakor a Bolyaitéri unitárius templomban aSzeidl Ferenc-orgonát szó-laltatja meg a művésznő, Jo-hann Krieger-, Fischer-, Kin-dermann-, Zavhow-, Pachel-bel-, Telemann-, Liszt- és Bar-tók Béla-, Terényi Ede-művekhallhatók.
Kaland7Az Outward Bound egy-hetes kalandtábort szervez

a nyári vakációban, augusztus21-27. között, 14-18 év kö-zötti gyerekeknek. A programtevékenységei: sziklamászás,tutajépítés, interaktív játékokés gyakorlatok, tájékozódásiránytű és térkép segítségével,hegyi túrák, kenuexpedíció,kötélkerti tevékenységek. Aprogramot szakképzett ok-tatók vezetik, élménypeda-gógiai módszerek alkalma-zásával. A Kaland7-en a szel-lemi és fizikai határokat tá-gíthatják a résztvevők olyantevékenységek által, amelyekaz önbizalmat, a másokba ve-tett bizalmat és a szociáliskészségeket fejlesztik. Érdek-lődni és iratkozni augusztus15-ig az info@outwardbo-und.ro címen vagy a0265/250- 939/0365/407-673-as telefonszámokon le-het.
Louder – hangosabban –
képzőművészeti 
kiállításEzzel a címmel nyílt festé-szeti tárlat a marosvásárhelyiK’Arte Egyesület gondozásá-ban a civil szervezet Maros-vásárhely, George Enescu u.2. szám alatti kiállítótermé-ben. A megyei tanács és apolgármesteri hivatal által tá-mogatott tárlat kiállítói: Ken-telki Gábor, Siklódi Fruzsinaés Vajda Boróka, a marosvá-sárhelyi Művészeti Líceumtizenegyedik osztályt végzettképzőművész szakos diákjai,Cabuz Annamária tanítványai.A kiállítás augusztusban dél-előttönként látogatható.

KOS: Ebben a periódusban a népszerűségefokozottan nő a környezetében lévők körében!Bármerre is megy ezen a héten, bármilyenügyben intézkedik, jó benyomást fog keltenimásokban.
BIKA: Legyen fokozottan óvatos ezen a hétena közúti forgalomban, az iratokkal kapcsolatosügyeiben, a szomszédokkal és a testvéreivelvaló kommunikáció során! Előfordulhat, hogyprovokációnak lesz kitéve.
IKREK: A hét elején nagyon élénk szellemilegis és fizikailag is, viszont lényegesen kevesebba türelme mindahhoz, amit erre a hétre elter-vezett. A ház körüli teendői is több energiátvesznek igénybe az eddig megszokottnál.
RÁK: Most leginkább önmagára kell koncent-rálnia! Figyeljen a belső igényeire! A kreativi-tását jobb, ha ezen a héten az otthoni teen-dőkben próbálja meg kamatoztatni. Terveibenlényeges előrelépéseket tehet a héten.
OROSZLÁN: Ezen a héten a baráti kapcsola-tainak megerősödését tapasztalhatja. Külön-féle ötletekkel keresik meg, nem akarják ki-hagyni semmiből sem, ami jó. Ne mondja le ameghívásokat!
SZŰZ: Legyen óvatos ezen a héten hitelekkelés egyéb idegen pénzkezelések ügyében! Bár-minemű pénzügyi ügyek tanácsos most egypár nappal elhalasztani, ha lehetséges.
MÉRLEG: A hét során a környezetében lénye-gesen megnőhet a feszültség, ami önre is ha-tással lehet. Ez kiválthat nézeteltéréseket ésvitákat a házastársával, legfőképp pénzügyikérdésekben.
SKORPIÓ: A hét során az otthona központiszerephez jut, kellemes élményekkel. Egy fon-tos hírt vár, ami késik ugyan, de előbb-utóbbszámíthat rá. Amennyiben sikerül türelmesnekmaradnia, lényegesen jobban tud majd pozí-cionálni.
NYILAS: Anyagi stabilitása ezen a héten igenérzékeny, kényes területnek bizonyulhat. Le-gyen nagyon megfontolt és körültekintő! Na-gyon sok és ténylegesen jó ötlete támad, me-lyek kivitelezését, mielőbbi gyakorlatba valóátültetését szeretné elérni. 
BAK: A napokban a csalás aurája erősen ér-zékelhető ön körül. Most a fiatalabbak jóindu-latú tanácsait érdemes megfontolni. Ha teheti,ezen a héten ne nagyon térjen el a bevált mód-szereitől, 
VÍZÖNTŐ: A hét feszültséggel indul. Ha eset-leg hitelt szeretne felvenni, ez a hét még ked-vező erre a célra, legfőképp, ha a legújabb cél-kitűzéseit szeretné megvalósítani vele.
HALAK: Ezen a héten a figyelem középpont-jába kerül! Többen fordulnak önhöz tanácsért,és beavatják az életükbe. Ezen a héten sokkalimpulzívabb a megszokottnál, ami egy kicsittürelmetlenné is teheti egyes esetekben.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fen-
ntartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Az RMDSZ sikerpro-pagandája előszeretettelhivatkozik a nyelvi jogokterén elért eredmények-re. Másra nem is igenvan amire, hisz példáulaz autonómiára nem hi-vatkozhat. A magyartannyelvű önálló államitudományegyetemről ajelek szerint lemondott, amiként a MarosvásárhelyiOrvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatárólis. Bár ez utóbbit törvény is garantálná, de a „szövetség”érdekérvényesítő erejéből már nem futja arra, hogybetartatását kikövetelje. Valahogy így állunk az anyanyelvhasználattal is.Egyébként a nyelvi jogainkért egy ideje a civil szféra –lásd a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) példáját– sokkalta elszántabban, hatékonyabban lép fel, minta magát az erdélyi magyarság egyetlen legitim köz-képviseleti és érdekvédelmi szervezetének tartóRMDSZ. Úgy másfél évtizede törvény garantálná ugyanaz anyanyelvhasználati jogot az önkormányzati kép-viselőtestületi üléseken, Marosvásárhelyen azonbanazóta sem ragaszkodnak ahhoz, hogy magyarul szó-laljanak meg a választottak. Talán vannak még, akikemlékeznek Csegzi Sándor akkori alpolgármesterre,aki a törvény érvénybe lépésekor kijelentette: számáranem az a legfontosabb, hogy anyanyelvén szólaljonmeg a testületi ülésen. Bár voltak szórványos próbál-kozások, de kishitűségből, rosszul értelmezett udva-riasságból – nehogy már valaki sértve érezze magát –azóta sem vált szokássá a magyar nyelv használata azemlített üléseken. Kár, mert egy jog akkor válik igazánazzá, ha élünk vele. Másként pusztán holt szövegmarad. Tovább mennék, Deák Ferenc óta tudjuk: amiterő vagy hatalom elvesz, azt idő és szerencse vissza-adhatják, de amiről önként lemondunk, annak vissza-szerzése kétséges.      Marosvásárhelyen oda jutottunk, hogy egy románpárt, a Szabad Emberek Pártja (POL) képviselőinekkell kiállniuk az anyanyelvhasználati jogért,  követelniüka magyar nyelvű megszólalások fordítását lehetővétevő műszaki feltételek megteremtését. Az utóbbiképviselőtestületi ülésen folyó vita során az a visszáshelyzet állt elő, hogy az anyanyelvhasználati jog melletta POL képviselőinek kellett érvelniük az RMDSZ kép-viselőivel szemben. Erre mondják: no comment! 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Mit ér a jog, ha nem élünk vele?  

Magasabb bérek 
a pedagógusoknálHétfőtől a pedagógusokbértáblája is változik,amely intézkedés közel 280ezer tanárt és kisegítő al-kalmazottat érint. A rende-let szövege szerint egy fel-sőfokú végzettséggel,illet ve 1-es fokozattal ren-delkező, egy–hatéves mun-kaviszonyt maga mögötttudó pedagógus bruttó1896 és 2361 lej közöttiösszeget fog keresni, mígegy kezdő oktató havi bére1700–2117 lej lesz. A 6–10éves munkaviszonnyal ren-delkező egyetemi profesz-szor alapfizetése 2991 és3465 lej között változik,míg 40 éves munkaviszonyután a bér már közel 7000lej lesz.A kormányrendelettelugyancsak 10 százalékosbérkiegészítést biztosíta-nak a kezdő tanügyi alkal-mazottak számára. A doku-mentum azt is rögzíti, hogyaz osztályfőnökök pluszjut-tatása az alapfizetés 10 szá-zaléka lesz, az érdemfoko-zat esetében 25 százalékostöbblet jár, míg a speciálisoktatási intézményekbendolgozók alapfizetésük 15százalékát kapják majdpluszban.
Már a meghatározás sántítEgy nevét nem vállalópedagógus lapunk érdeklő-

désére elmondta, hogyfenntartásokkal kell kezelnia hangzatos bérnövekedésszót. „Már a törvény azonmeghatározása sántít, hogy1-es fokozattal rendelkező,egy–hatéves munkavi-szonyt maga mögött tudópedagógus, hiszen a tanárminimum 7 év alatt szerez-heti meg az 1-es fokozatot,tudniillik 2 évig véglegesí-tői státuszban van, 2 évig2-es fokozatosként tanít, és3 év kell az 1-es fokozat el-éréséhez. Ez hét év. Ez alólcsak az képez kivételt, hamondjuk az elemiben vagyközépiskolában tanító pe-dagógus doktorált” – ismerteti lapunknak az kö-zépiskolai tanár. Hozzá -teszi, hogy nem pontosí-totta a rendelet azt sem,hogy egyes pedagógusokrégiség miatt szerzettpluszjuttatásait beleszá-molták-e ezekbe az össze-gekbe vagy sem. „Akkortudjuk meg, mennyi is a fi-zetésünk, amikor látjuk” –szögezte le.
Még nem tudni, hogyan…A tanügyisek mellett arendelet országszerte ösz-szesen 163 ezer egészség-ügyi alkalmazottat érint. Aszakképesítés szempontjá-ból 5-ös fokozattal rendel-kező általános orvos jutta-tása havi bruttó 914 lejjelnő, egy ugyanilyen képesí-tésű szakorvos 557 lejjel

fog többet keresni, míg ahatod- és hetedéves rezi-dens orvosok számára 746lejes béremelést számoltakki. A harmadévesek 294 le-jes, az elsőéves rezidensekpedig 312 lejes fizetés-ki-egészítést kapnak. A szak-tárca, annak érdekében,hogy vonzóbbá tegyék azegészségügyi szakmát, asürgősségi rendelet 10 szá-zalékos többlet-béremeléstír elő a kezdő alkalmazot-tak számára. Így a kliniká-kon 2364 és 2944 lej kö-zötti juttatást biztosítanakaz orvosoknak, egy asszisz-tens kezdő fizetése pedig1960–2441 lej lesz.A mentőszolgálatoknálés sürgősségi osztályoknáldolgozó általános orvosokbére bruttó 4371 és 5443közötti lesz. Az alapfizetésa munkaviszony hosszú-sága, valamint a szakképe-sítés fokozata és típusa sze-rint változik, ehhezugyanakkor hozzáadódnaka különböző pluszjuttatá-sok. Amennyiben egy köz-alkalmazotti kategória ese-tében a bérezési rács azaktuálisnál kisebb fizetéstállapít meg, az illető jutta-tása az idei júliusi szintenmarad.A sürgősségi rendelet amunkaidőn kívüli ügyeletkörüli helyzetet is rendezi:eszerint az egészségügyiintézménynek részmunka-idős szerződést kell kötnieaz alkalmazottal, és ez alap-

ján fizetnek a pluszban el-végzett tevékenység után.A dokumentum ugyanak-kor bruttó 4749 lejreemelte azt a határértéket,amely alatt ösztöndíjat biz-tosítanak a rezidens orvo-soknak – a juttatás to-vábbra is havi 670 lej lesz.Az új bérezési rendszer au-gusztus elsejétől lép ha-tályba.
Egyelőre 
kiszámíthatatlan a 
bérnövekedés mértékeA lapunk által megszólal-tatott harmadéves rezidensaltatóorvos örül a bérekemelésének, de egyelőrenem tudják még, hogy eznettó pontosan mennyit is

jelent majd. „Fokozottanveszélyes körülmények kö-zött dolgozom, heti 80 órát,vasárnap, ünnepnap, éjjel,és ezt részben ingyen, mertaz ügyeleteket általábannem fizetik a rezidens or-vosoknak. Ideje volt a bér-emelésnek, hiszen bár azorvosok nagy részének 7órás munkaviszonya van,mindenhol legalább egy ki-csivel, több helyen sokkaltovább tart a munkaidő” –mondta el az orvos, aki aztis hozzátette, hogy az alta-tóorvosokból kevés van azegészségügyi intézmény-ben, és nekik – más rezi-densekkel ellentétben – le-hetőségük van fizetettügyeleteket vállalni. 
Pál Piroska

Béremelés a közszférában:
„hiszem, ha látom” 
Augusztus 1-jétől hozzávetőlegesen 650 ezer közalkalmazottnak nőtt a fizetése.
A sürgősségi kormányrendelettel elfogadott intézkedés 870 millió lejt von el az
idei költségvetésből, jövőre pedig 2,6 milliárd lejre lesz szükség. Többnyire az
egészségügyben és az oktatásban dolgozók fizetése emelkedett. 
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„Városi, lépcsőházi
gyerekeket 
viszünk a zöldbe”

Sajó Norbert szerint fon-tos az, hogy a szeretetszol-gálat munkatársai, önkén-tesei kilépjenek néha a te-lefon mögül. Erre az Adventiszeretetvendégségek alkal-mával kerül sor vagy a kü-lönféle helyi rendezvénye-ken való részvételekkor.Mint például a KolozsváriMagyar Napok vagy Vásár-helyi Forgatag, ahol nép-szerűsítik a szolgálat tevé-kenységét. Egy másik ilyenkilépési lehetőség a gyerek-táborok szervezése. Kez-detben 3-4 gyereket vittekkirándulni néhány órára,ma már 40-et visznek közelegy hétre. „Három kritérium szerintválasztjuk ki azt a 20 ma-rosvásárhelyi és 20 kolozs-vári gyereket, akiket elvi-szünk kirándulni: előszöris 7–14 év közötti kell le-gyen, másodszor olyan, akiegész nyáron nem volt seholés harmadszor kolozsvárivagy marosvásárhelyi la-kosnak kell lennie. Tehát

vidékieket nem, úgy szok-tam mondani, hogy mi vá-rosi, lépcsőházi gyerekeketviszünk a zöldbe. Előzőévekben voltunk Sztánán,Nagyenyeden, Zsibón, To-rockón, a Hargitán, idénSzékelyjóra tervezzük a tá-borozást. A kirándulásracsak szeptember 7-től kerülsor, ezért csak augusztusközepétől hirdetjük meg ésvárjuk a jelentkezőket” –tájékoztatta lapunkat SajóNorbert, a Szeretetszolgálatalapítója.
„Olyan gyermekeket 
támogathatunk, akik
szomjazzák a szeretetet”A kiránduláson majd azenés áhítaton, túrázásokon,madárlesen, sportvetélke-dőkön, ki mit tud?-on, ká-ráokén vehetnek részt agyerekek. Szállás, ellátásbiztosított, részvételi díjnincs. Az anyagi feltételekethelyi támogatók, névtelenadakozók biztosítják. A 40

gyermekkel 12 kísérő megy,akik közül egyik képzettegészségügyi szakápoló. „Nagy öröm számunkra,hogy olyan gyermekeket tá-mogathatunk, akik szom-jazzák a szeretetet. Az ön-kénteseink mind szív-lélekemberek, akik elkísérik agyermekeket, és odafigyel-nek még a speciális igé-nyekre is. Egy érdekességetis elmondanék: a tavaly voltpéldául egy apuka, aki aztmondta, hogy volt lehető-sége elvinni a gyereket ki-rándulni, de hozzánk is el-hozta azért, hogy megta-pasztalja azt, milyen érzésilyen gyerekek közt lenni.Fontosnak tartom azt is el-mondani, hogy felekezetihovatartozás nélkül bárkirészt vehet a táborban, akiaz előbb felsorolt háromfeltételnek megfelel, és ho-vatartozás nélkül bárki tá-mogathatja is a törekvése-ink. Egy gyerek napi díja250 lej, amit a TelefonosSzeretetszolgálat fizet ki.Idei kirándulásunk 14 500lejbe kerül, ebből már 11000 lejt megszereztünk. Lé-tezik az adományozás le-hetősége, aki hozzá akar já-rulni a gyerekek kirándu-lásához augusztus végéigmegteheti” – mondta el to-vábbá Sajó Norbert.
Nem vallástábor, 
hanem vallásos tábor!A szolgálat alapítójátólazt is megtudtuk, hogy min-den évben erős keresztyénjelleget adnak a kirándulá-soknak: templomokat láto-gatnak, vallásos énekekettanulnak, áhítaton vesznekrészt. Kiemelt fontosságú aszervezők részéről a bibliaiigazság terjesztése. Amint

Sajó Norbert fogalmaz: nemvallástábor, hanem vallásostábor az övék.„Bizalmi tőkét építünkilyen alkalmakkor. A szülőklegdrágább kincseiket bíz-zák ránk: a gyermekeiket.Azt gondolná az ember,hogy egy félnapi kiránduláseredménytelen lehet, de ezmegcáfolódott. Szembesül-tünk azzal, hogy már ilyenrövid idő után is van ered-mény. Sok alkalommal kü-lön élmény a gyermekeknekaz, ha vonatozik, ha szalon-nasütésen vesz részt. Egyalkalommal házi kenyeretrendeltünk. Ésszerű és olcsódolgok. Egy-egy gyermekelmondja, hogy ő még eddigsoha nem ült vonaton, vagynem sütött szalonnát. Azők örömük nekünk is meg-elégedés. Minden évben rá-eszmélünk arra, hogy mek-kora szükség van az ilyenkirándulásokra. Nekünk is!

Bűn lenne részünkről ki-hagyni az ilyen alkalmakat.Tavaly bevezettük azt is,hogy kirándulás után az ott-honukban látogatjuk mega gyermekeket egy-egy tan-évkezdő csomaggal. Ígymegismerhetjük őket távolotthonuktól, de otthoni kör-nyezetükben is. Ezek általkapcsolatok is kialakulnakaz önkéntesek és a kirán-duló gyerekek közt. Olyanis történt, hogy az önkén-tesünk programot szerve-zett nekik a saját gyerekei-vel közösen. Van fáradozásebben a tevékenységben,de az elégtétel is nagy, mikora gyerekek örömét látjuk.A szülők megbíznak ben-nünk, és mi bízunk abban,hogy idén is hasonló lesz atáborozás, mint előző évek-ben” – zárta gondolataitSajó Norbert. 
Nemes Gyula

– Gyerektábort szervez a Telefonos Szeretetszolgálat –

A Telefonos Szeretetszolgálat 2009-től működik fo-
lyamatosan, kisebb-nagyobb átalakításokkal. A szol-
gálat legfontosabb tevékenységei: telefonos ügyelet,
telefonon érkezett kérések és felajánlások kivitelezése,
élelmiszercsomagok összeállítása és kézbesítése,
igeolvasás, beteglátogatás. 30 önkéntes vesz részt
ebben a munkában, kb. 40 támogató segítségével. A
működés elkezdésétől napjainkig kb. 6 000 - 6 500-
szor csörrent meg a szolgálat segélykérő telefonja
Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Hét éve már annak,
hogy a Szeretetszolgálat kirándulásokat szervez rá-
szoruló gyerekeknek. Erről kérdeztük a szolgálat
alapítóját, Sajó Norbert teológust.
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A sóváradi Közművelődési Egyesület a község önkormányzata szervezése alatt
július 29-e és 31-e között megrendezte a már 12 éves múlttal büszkélkedő falu-
napokat, melynek egyik kiemelkedő momentuma a Falumúzeum felavatása volt.
Az eseményen többek között jelen volt Bíró Csaba, a község polgármestere, a só-
vidéki és a Kis-küküllő-menti elöljárók, Barabás László néprajzkutató, illetve
Péter Ferenc megyei tanácselnök

Filmnéző...Elveszett jelentés / Lost In Translation (2003)Sophia Coppola alko-tása, az Elveszett jelentés– bár egy jó évtizede szü-letett –  talán ma aktuáli-sabb, mint valaha. Java-solnám is minden mozi-kedvelőnek mint kihagy-hatatlan darabot, aztazonban előrebocsátom,hogy ez a remekmű neméppen közönségfilm.Erőssége és értéke min-denekelőtt abban rejlik,hogy éles szemmel ábrá-zolja azt a kulturális éscivilizációs válságot,amelyben vagyunk, azt azidentitásvesztést, amelyeta globalizációs folyamatokokoznak az emberekben.A helyszín megválasztá-sával (Tokió) méginkábbelénk tárul annak a világ-nak a kontrasztja, amely-ben az elidegenedés meg-állíthatatlan, az egyén pe-dig csak sodródik, jó eset-ben pedig azon töpreng,hogyan kísérelheti meg a„szökést” ebből a sivár-ságból. A történet szép-sége, hogy a rendezőrendkívüli érzékenység-gel, viszonylag csendesenadja tudtunkra: ez a világmár csak ilyen – ám eztízléssel, mély átéléssel te-szi.A film alaptémája: BobHarris befutott amerikaiszínész (Bill Murray) rek-lámfilm forgatása céljábólérkezik a japán fővárosba,Tokióba. Amint az a pár-beszéd során kiderül, ko-moly összeg üti majd amarkát. A forgatás kőke-mény bizonyítéka annak,hogy minden a pénz körülforog. Az operatőr és Bobközötti kommunikáció jólérzékelteti a címben meg-jelenő dilemmát (elveszettjelentés), amely egyre na-gyobb léptékben jelenikmeg a történet során. Bobmindinkább kínosnak érziaz egyedüllétet, a kire-kesztettséget, bár a ven-dégfogadó japánok igazánkedvesnek mutatkoznak.A forgatás néhány napigtart, hősünk pedig meg-kísérel kiszabadulni szál-lodai magányából. A sors(vagy a szerencse?) úgyhozza, hogy a szállodábanmegismerkedik egy fiatalnővel, Charlotte-tal (Scar-lett Johansson), aki sors-társa a magányban és azelszigeteltségben. Char-

lotte élettársával, John-nal (Giovanni Ribisi), amunkamániás fotoripor-terrel érkezett Tokióba.Ő azonban nem sokat tö-rődik feleségével, sokkalinkább élvezi egy nőimunkatársának, Kellynek(Anna Faris) a társaságát,aki meglehetősen harsányés cseppet sem szerény.Ilyen körülmények közöttnem csoda, hogy Bob (aki-nek házassága már évekóta a csőd szélén áll), ésa filozófia szakon végzettCharlotte egymásra talál-nak, és megnyílnak egy-más előtt. Anélkül, hogyegy szenvedélyes szerelmitörténetbe bonyolódná-nak, mindketten érzik,hogy rokonlelkek. Több-ször is kimerészkednekTokió utcáira, ahol néhakellemes, máskor pedigfurcsa meglepetések érik.A film nagyszerűen festile azt a kontrasztot (aszinte tudathasadásos ál-lapotot), amely a japántársadalomban uralkodik.A hatalmas játékkaszinókés a tévében vetített idiótaműsorok ugyanúgy jelenvannak, mint a szigorúhagyományok és szabá-lyok. A tokiói belváros fel-hőkarcolói mintha Ame-rikát idéznék, de csak ad-dig, amíg földet nemérünk. A fények, a felira-tok figyelmeztetnek: ezitt Japán, és bizony ezt akultúrát meg kell szokni.Bob és Charlotte megkí-sérlik ezt is, bár ők is tud-ják előre, mi lesz az ered-mény. Két magányos ember-nek néhány nap jutott To-kióban együtt. Aztán elkell válniuk, és vissza kelltérniük Amerikába. Lehe-tőleg úgy, hogy a „jelentés”el ne vesszen.
Demeter Attila

Falumúzeumot avattak Sóváradon

A köszöntő beszédek mel-lett nem maradtak el a kul-turális megnyilvánulásoksem, színes repertoár szó-rakoztatta a jelenlévőket.Fellépett a felvidéki Borsibólérkezett II. Rákóczi FerencPolgári Társulás Muskátliénekcsoportja, a sátoralja-újhelyi Garagulya Gólyalá-basok mazsorett csoportja,valamint a gyergyóremeteifúvószenekar és helyi népizenekar.
A közösség 
megtartó erejeAz önkormányzat az ideiévben vásárolta meg a közel120 éves tájjellegű épületet,ami a falumúzeumnak ott-hont adott. Egy takaros kisportát alakítottak ki, amelyelsősorban a helyiek odaadómunkájának köszönhetőenvalósult meg rövid idő le-forgása alatt.Bár Sóváradon régen nagyhagyománya volt a közmun-kának, ez az utóbbi évekbenfeledésbe merült. Ezért ispéldaértékű, hogy sikerültezt megtörni és újból felé-leszteni ezt a szokást, többgeneráció bevonása által.
A szülőföld 
mindig hazavár Bíró Csaba polgármesterköszöntő beszédében kifej-tette, miszerint ez nem csakegy múzeum, annál nagyobbjelentősége van: annak a jele,hogy „mindig hazavárnakminden sóváradit, aki rövi-debb vagy hosszabb időreelhagyta a falut”. Azok előtt,akik itthon maradtak nagytisztelettel adóznak, amiért

ragaszkodnak szülőföldjük-höz, ezzel is hozzájárulva afalu fejlődéséhez, megma-radásához.A múzeumot BarabásLászló néprajzkutató mu-tatta be, a marosvásárhelyireformátus tanárképző egy-kori igazgatója és oktatója,aki a szépen berendezettháromszobás lakóház érté-keire hívta fel a figyelmet.A házban megvolt mindenolyan eszköz, ami a női mun-kához elengedhetetlen, amiazért is fontos, mert igazolja,hogy a faluban régen is élta gazdaszellem és a kultúrairánti igény.Olyan kezdeményezés aporta kialakítása, amely ér-téket mutat fel, és a sokféletájházak sorait gyarapítja.„Így építjük a közös Kárpát-medencét”- mondta a szak-ember.Az avató egyik meghatópillanata Kálmán Mária néni

nyárádszeredai lakos jelen-léte volt, aki ebben a házbanszületett, és akinek nagy-szülei építették 1897-ben aportát.
Tiszta udvar, rendes házSóvárad a Kis-küküllő felsőfolyása menti völgyben el-terülő Maros megyei falu,amely olyan magyar hely,amely alkalmas a fejlesztésre. Újabb kiemelkedő példaMaros megye és Erdély szá-mára az épület körzetébentalálható konyhakert, amely-nek művelői a helyi kisis-kolások és tanáraik, ponto-sabban négy osztály diákjai13 éves korig, akik így ta-nulják a kertészkedés for-télyait. A kezdeményezéskülföldi minta alapján jöttlétre, nagyon jól működik,a gyerekek szeretik és lel-kesen művelik.

Timár Tímea
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A fehér megyei Alvinc neve a német eredetű Winz
személynévből ered. Előtagja Felvincre utal. Először
egy 1205 és 1235 közötti oklevél 1289-ből való má-
solatában említették, Wynch Inferiori alakban. Ké-
sőbbi névalakjai: 1248-ban Wynch, 1342-1359
között Olwynch, majd 1393-ban Alsowyncz. A telepü-
lést szász hospes-ek alapították. A XIII. századtól a
marosi sóút átkelőhelye, vámmal. 1300-ban ference-
sek építettek benne templomot. 1370-ben kapott vá-
sártartási jogot, attól kezdve oppidumként, 1430-ban
Borberekkel együtt civitasként említették. 1435 és
1526 között kerületével Alvincszékkel együtt a Ki-
rályföldhöz tartozott. 1488-ban 182 egésztelkes gaz-
dát írtak össze. A 15. század során az 1438-as és
1442-es török betörések és a pestis miatt meggyérült
szász lakossága mellé a török elől menekülő magya-
rok és katolikus délszlávok települtek be… Ezen a
héten az alvinci várkastélyról írunk.

A várkastélyt 
Bethlen Gábor 
idejében alakították kiA Gyulafehérvártól dél-nyugatra települt községészaki részén, a Pián-patakés a Maros találkozásánálemelkedő alacsony dombonépült a Martinuzzi-féle re-neszánsz várkastély.Az eredetileg négyszög-letes alaprajzú sarkain egy-egy bástyával megerősítettvárkastélyt vizesárok vettekörül, nyugati sarkánál épültfelvonóhidas kapujához cö-löpökön nyugvó fahíd ve-zetett.A ma is látható, megkö-zelítően hatszögletes alap-rajzú várkastélyt BethlenGábor idejében alakítottákki. Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak várkastélyok című mun-kájában írja le, hogy ez idő-ben tehették át kapuját akastély északi sarkára, aholennek romjai, az egyeme-letes kastélyépület, és egynégyszögletes torony ma-radványai állnak. Az északnyugati sarkonegy téglalap alapú bástya, ahozzá csatlakozó épület-szárny lépcsőházának nyo-mai, a nyugati sarkon egybástya és egy torony, azészakkeleti és délkeleti ol-

dalon az udvart határoló kő-fal látható még. A falakatövező egykori vizesárokrészben még felismerhető.
Ifjabb István 
király 1265-ben 
kiváltságokat erősítAmint az már a felveze-tőnkben röviden említettük,a település neve Lőrinc er-délyi vajda 1248-ban keltoklevelében szerepel elő-ször, amikor Wynch mező-városa különböző szabadal-makban részesült.Kiemelten fontos tudniazt, hogy István ifjabb király1265-ben erősítette meg akiváltságokat, melyek sze-rint az erdélyi káptalan aMaroson szállított só vám-jának kétharmadát Alvincenvehette fel.Tudni kell azonban mégazt is, hogy ugyanezt IV.László király 1289-ben ismegerősítette azzal, hogy avám egyharmad része, me-lyet Wynch inferior-banszedtek, az erdélyi vajdát il-leti meg. 
Az 1300-as években 
Alvincen szerzetesrend
is működöttA Vinc szó eredete tisz-

tázatlan. A rendelkezésünk-re bocsátott dokumentu-mokból az derül ki, hogy aközség helyén találtak faluraés útra utaló nyomokat, anépvándorláskor telepek ál-lottak itt. A fent már említett KissGábor tud arról, hogy a X-XI. században telepedtek leitt. A település jelentős ma-rosi átkelőhely volt, az er-délyi só szállításának útvo-nalán.Tudomásunk van arról,hogy plébániáját 1283-ban,Godeschalk nevű papját1309-ben, György plébáno-sát pedig 1330-ban említik. 1361-ben frater Alardusprior ecclesiae Borpergh etWynch szerepel, ami bizo-nyítja, hogy szerzetesrendis működött itt.
1430: Zsigmond király
Alvincet szabad királyi
várossá tesziI. Lajos király 1349-benin Olwynch kelt oklevelébenLosonczy István szörényibánnak birtokot adományo-zott, majd az ugyanitt keltlevelével a kolozsvári pol-gárok javára a borvámotszabályozta.Alvincet a szomszédosBorberekkel együtt Zsig-mond király 1430-ban sza-bad királyi várossá tette, ésa szász városok kiváltsága-ival ruházta fel. A mohácsi csatavesztésután Szapolyai János 1526-ban Radul vajdának adomá-nyozza. Miután Radult a tö-rökök megölték, a város Ho-zárdi Miklós kezébe került,akitől János király 8 ezerforintért visszavásárolta, ésMajláth Istvánnak adta. A király ellen fellázadóMajláth birtokait hűtlenségcímén elvették. Alvincetmint fejedelmi birtokot Mar-

tinuzzi Györgynek adomá-nyozták. 
Az 1694-es 
inventárium tanúsága Pár mondat erejéig ma-radjunk még egy kicsit afent említett Borbereknél.Ez azért is fontos, mert ker-tészeti tekintetben Borberekugyancsak jelentős.  Bálpa-taki János borbereki kúriá-jának kertjéről az 1694-esinventárium következő soraitudósítanak:„…az megírt udvarházmegett vagyon egy vetemé-nyeskert mely körös körül…baronapalánkkal vagyon be-kerítve… Ebben most semmivetemény három barack-fácskán kívül… Vagyon emel-lett a veteményeskert, mely-nek hossza uln. Nro. 122,szélessége uln. Nro. 72. Va-gyon ez elosztva négy öregtáblákra… Ez megírt udvarezen veteményeskertévelegyütt két fundusokbólálló… ezeknek körös körüllévő kerítése nagyobb  ré-szént porgolát sövénykert,mely jobbítást kíván…”.
Martinuzzi György 
elkezdi a vár építésétAlvinc tehát a mohácsicsatavesztést követően többtulajdonos után került Mar-tinuzzi – más néven Fráter– Györgyhöz, aki a vár épí-tését elkezdte. A vizesárok-kal körülvett, felvonóhidas,sarkain talán tornyokkalerődített várkastélynak amaradványai a mai kastélyudvarán kerültek elő a ré-gészeti ásatások során. Röviden már említettük,hogy a mai, romos kastélytBethlen Gábor fejedelemépíttette. Dr. Fekete Albert,Az erdélyi kertművészet –Maros menti kastélykertek

című könyvében arról tu-dósít, hogy a Giacomo Restitervei szerint, Brassai Kő-műves János kolozsvári kő-faragó mester kivitelezésé-ben beindult nagyszabásúépítkezések következtébena reneszánsz stílusban fel-újított, hatszögletűre átala-kított erősség a Martinuz-zi-féle kastélynál is szebblett. 
„Ez a város a magyarok
előtt olyan tiszteletben
áll, mintha elődeik sírja
volna…”Evlia Cselebi beszámoló-jának hitelességét megkér-dőjelezik a költői túlzások,melyeket Alvinc várával ésvárosával kapcsolatosan kö-zöl: „…ez a Vincsazvár a Ma-ros folyó túlsó partján az égcsúcsához hasonló magashegy tetején kőépületű, erősvár. A Maros folyó innensőoldalán a hídfőnél nagy kül-városa van, melyeket temp-lomok, házak, fogadók, csár-sik és bazárok díszítenek…Ez a város a magyarok előttolyan tiszteletben áll, minthaelődeik sírja volna…”.
A völgy, melyet Erdély
legszebb folyója öntözAz Alvinc környékén amár kiszélesedő Maros-völgyről – Fekete Albertkönyvéből – az alábbiakbanegy további romantikus táj-leírást idézünk:„…a tágas völgynek, me-lyet Erdély legszebb folyójaöntöz, termékeny szőnyegétmenedékes virító hegyekövedzik, kétoldalt szőlőkkel,sűrű erdőkkel, és néholszántóföldekkel… A vidéknyílt, kies, örömet, kényel-met elővarázslóan hat egy-szerű pompával az utasra.

Reneszánsz kastélyok romjai
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Itt-ott a hegyek oldalfalábanvagy a tágas föld sima tá-nyérján falvak terülnek el,melyek közül magasan emel-kednek ki sötét zsindelyfö-delekkel a földesurak mezeilakjai, szellős jegenyéktőlkörülárnyékolva, házi csen-des szelíd otthonosság szel-lemét lehelvén…”.
Egy leírás 
kutatásának eredményeAz alvinci kertről szólókevés leírások egyike, amitdr. Fekete Albertnek sikerültfelkutatni, az egy 1676-bankészült leltár szövegébenmaradt fenn az utókor szá-mára:„…a díszkert a vizesárkontúl, a hídtól kelet felé terülel. Sugár alakban kiépítettösvényeket osztott, virágosés veteményes táblák fogtákközre a haltartó fölé építettfilagóriát, amely a nyilvánszimmetrikus kompozícióközpontja volt…”.

(befejező rész a 
következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet: Keresztes
Géza műépítész-műemlékvé-
delmi szakmérnöknek, és Dr.
Fekete Albertnek.



a himnuszát, amelyikből agyőztes sportoló való, vagyelhúzzák a kedvenc nótá-ját.Az olimpiának szimbólu-mai is vannak, mint példáulaz olimpiai láng és a színesötkarikás olimpiai zászló,ami azt szimbolizálja, hogyfehér, néger, ázsiai, indiánés cigány sportoló egyarántrészt vehet a rendezvényen.
Rio de JaneiroDél-Amerika legszebb ésegyben Brazília legismer-tebb és második legnagyobbvárosa az első dél-amerikaisziti, amely olimpiát rendez.Nevének jelentése Januárifolyó, ami magyarul eléghülyén hangzik mint város-név, de ebből a szempontbólaz argentin főváros, BuenosAires se különb, ami jó le-vegőt vagy jó szeleket jelent,attól függően, hogy éppenszélcsend van-e vagy nincs.(A legnépesebb brazil városSao Paulo – magyarul Szent-pál –, melyet a mi 1700 lel-ket számláló (Kerelő)szent-pálunknál kábé húsz milli-óval többen laknak.) A Riode Janeiróban születetteketcariocasnak (kariókáknak)szokták nevezni, biztosazért, mert a tizenkétmilliósmetropoliszban mindenféleszínű ember megtalálható,ahogy a tizenkét daraboskariókában mindenféle szí-nű karióka. (Valójában nem;a „carioca” eredeti, indiánjelentése a Tamás bátyakunyhójának az ellentéte:„a fehér ember háza”.)Rió legnevezetesebb lát-ványossága és egyben a vi-lág egyik legismertebb szob-ra a tropikus Tijuca ErdeiNemzeti Parkban emelkedő

Corcovado-hegyen nyújtóz-kodó Megváltó Krisztusszobra. A gigászi kőmessiásmagassága 30 méter, súlya1000 tonna, amiből 700tonna önsúly, a többi a ta-lapzat meg a galambok. Bra-zília leglátogatottabb mű-emléke: évente mintegy 1,8millió turista keresi fel, alegtöbben annak reményé-ben, hogy segít rajtuk. Depersze nem segít, nem vé-letlenül áll széttárt karokkal. 
Érdekességek 

● 206 ország vesz résztezen az olimpián, ami re-kord; olyan országok is ottlesznek, most első ízben,mint Dél-Szudán vagy Ko-szovó, valamint egy különmigráns-kontingens is ver-senyezni fog (róluk bőveb-ben lejjebb)
●Az olimpiai érmek súlya500 gramm, és a gyártásuksorán nem használtak hi-ganyt (nem is sejtettük,hogy korábban igen). Azezüst- és a bronzérmek30%-ban újrahasznosítottanyagokból, pl. elektronikaihulladékból készültek. Azazmég készülnek, mert a bra-zil nem egy kapkodós nem-zet, nem sietnek el semmit.Az se kizárt, hogy egyes má-sodik és harmadik helye-zettek nyakába majd egy-egy kiselejtezett MP3-leját-szót akasztanak érem he-lyett, amennyiben nagyonnagy lesz a csúszás
● Az olimpiák történeté-ben most először (mikormáskor, ha nem most?) egykülön migráns-kontingensis versenybe száll. A „me-nekültstátusú sportolók” öt-

karikás csapata az olimpiaizászló alatt vonul majd aholnapi megnyitón, s ha va-lamelyikük aranyérmet ta-lálna nyerni, az olimpiaihimnuszt játsszák el a tisz-teletére. A tízfős migric-csa-patban vannak szíriai úszók,szudáni és kenyai futók, detagja a brigádnak egy kon-gói verekedős néni is
● Háromszor annyi gu-mióvszert kapnak a részt-vevők, mint négy éve Lon-donban: 450 ezer ingyeneskotont biztosít a sportolók-nak és stábtagoknak a BrazilEgészségügyi Minisztérium.Harmincöt színes automatáthelyeztek el az olimpiai fa-luban, amelyekből egy karsegítségével lehet hozzájutnia cucchoz; egy falulakóra 42jut, ami napi három kamaty-ra elég, de ha egymássalhemperegnek, akkor hatra
● Az olimpiai eredmé-nyek előrejelzésével foglal-kozó honlap az előkelő 11.helyre várja Magyarországota riói játékok éremtábláza-tán. Az Olympic Medals Pre-dictions szerint a magyarok7 arany-, 5 ezüst- és 7 bron-zéremmel zárják majd a já-tékokat, ami nem is tűnikelképzelhetetlennek. Az vi-szont már neccesebb, hogyaz ezüstérmesek között – apredikció szerint – ott leszkajak egyes 500 méterenaz egyébként csak tartalékKárász Anna, illetve a bron-zérmesek sorában a férfikardcsapat, annak ellenére,hogy a versenyszám nemis szerepel a programban.De ennek ellenére és ezzelegyütt: HAJRÁ, MAGYAROK!

Molnár Tibor
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Riolimpia 

Lényege az, hogy az ún.nyitó- és záróünnepségena sportolók felvonulnak astadionban, és integetnekaz otthon maradt rokona-iknak és ismerőseiknek,akik kényelmes fotelekbensörözve nézik őket a tévé-ben. Ezt követően a részt-vevők elmennek az olimpiaifaluba, ahol a helybéli pa-rasztok disznót vágnak atiszteletükre.

A különféle sportágak leg-jobbjai aztán érmeket kap-nak, de csak az első háromhelyezett, a többiek mégcsak egy fránya emléklapotvagy könyvjutalmat se. Asorrend: arany, ezüst, bronz.Az aranyéremnek mindig abokszolók örvendenek alegjobban, mert pótolni tud-ják belőle a kivert fogaikat.Az érmek átadása után el-játsszák annak az országnak

Az olimpiai játékok egy nemzetközi, több sportágat
magába foglaló eseménysorozat. Az olimpiának két
válfaja ismeretes: nyári is téli olimpia, de a NOB
(Nemzetközi Olimpiás Banda) már tervezi az őszi és
tavaszi olimpia bevezetését is. Az utóbbin olyan sport-
ágak kapnak majd helyet, mint a hosszútávszántás, a
száz méteres gátpalántázás vagy a kötöttfogású mag-
vetés. Ez a holnap kezdődő lesz a XXXI. nyári olimpiai
játékok; az XXX ellenére nem lesznek pornó-ver-
senyszámok (meztelen cselgáncs, vegyeslovaglás vagy
asztalipenisz), ahogy négy évvel ezelőtt se voltak,
csak így kell írni, római számokkal.
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Napjaink nyugati újságí-
róinak zöme olyan mun-
kavállaló, aki elhiszi azt,
hogy a világot az ő nézetei
szerint kellene berendez-
ni. Miért is? Azért, mert
az ő „elemzései” és „ér-
tékvilága” jó. Pedig né-
hány kiüresedett fogal-
mon kívül nincs semmi-
jük. De ők jó lelkiisme-
rettel kiszolgálnak, s min-
den megrendelt ellenség-
re lőnek. Ezeket az em-
bereket nagyon jól meg-
fizetik, gondjaik nincse-
nek, s magukat az előkelő
társaság részének tekint-
hetik.Eszükbe sem jut az, hogya globalizmus jegyében atömegnek folyamatosancsökken a jövedelme, s őkegyre távolabb élnek a tár-sadalom zömétől. Amikorújságírókról beszélünk, mamár az egyre nagyobb mé-diavilág liberális harcosairólis beszélünk, akik sokszormár nem megbízásra, ha-nem önálló kezdeménye-zésből támadnak. Érdekesmódon az ellenség mindiga közösségi társadalom: na-cionalizmus, rasszizmus,antiszemitizmus stb. néven.Miközben e jól fizetett tár-saság, amely a legjobb he-lyeken, tehát szegregáltanlakik, durván kárhoztatjaaz alsóbb rétegeket, ha azoknem kérnek a „multikultu-ralizmusból”. Az ember csakazt nem érti, hogy miértnem mutatnak példát.A liberális újságírók dokt-rinálisan Lenin legjobb ta-nítványai, csak már nemhirdetnek osztályharcot, dea szabadság (egyenlő szab-adosság) azt jól helyettesíti.Helyismeretre nincs szük-ség ahhoz, hogy mindig tud-ják, ki a jó és ki a gonosz.Mindenből tudnak politikátcsinálni (lásd legutóbb azosztrák–magyar futball-meccset). Jó örökösei akommunista újságírásnakabban is, hogy mindig azzalvádolják ellenfeleiket, amitők maguk csinálnak. S ab-ban is, hogy ők semmibevehetnek törvényt, szabályts mindent. Lásd az angolnépszavazást, ahol addigkellene szavazni, és olyanelőzetes előírásokkal,ameddig a számukra ked-vező eredmény ki nem jön.Az ellenfél mindig hazudik,míg ők csak „nem bontjákki a teljes összefüggésrend-szert”. (Lásd kiváló hívüket,Gyurcsányt!)

Az elhallgatás, a hitelte-lenítés minden formája jóakkor, ha a népet félre lehetvezetni. S ma ez könnyű,hiszen az ellenfelek mögöttnem áll ott a globalistapénztőke pénze. Ma már –ezt nyugodtan le lehet írni– a sajtó és média zömenem a polgári társadalmatszolgálja, hanem a nagy va-gyonokét, mint a brüsszelitabürokrácia is. Problémáklegfeljebb akkor vannak, haazok között van érdekkonf-liktus. Ma már csekély anemzeti nagytőkék közöttikonfliktus, s így szinte egy-séges a nagytőkét szolgálómédia világa.Ezt a nagytőkét viszontegyre inkább csak a globa-lizáció érdekli, s így az új-ságírókat is. Minél inkábbnéhány tőkeközpontból in-tézik a világ dolgait, annálkevesebbet kell gondolkod-ni, tanulni, művelődni, s an-nál kevésbé számít példáulaz, aki nem beszéli az 1500szavas primitív globalistapidzsin angolt. Ma már ahitlerizmus miatt szellemi-leg megnyomorított néme-tek saját országukban isangol nyelvű tanácskozá-sokat rendeznek. Minek? Avilág vezető országánakszellemi emberei így szépeneltompulnak s egyre többenelhiszik azt, főleg a globa-lista újságírók, hogy az an-gol nyelvű információk min-dentudást biztosítanak. Pe-dig a világ sohasem lesz,lehet egységesen amerikaisrófra járó közeg. Még ak-kor sem, ha a vezető libe-rális médiumok, egymástólátvéve ugyanazt a hírvilá-got, egyetemesen unifor-mizálják a tájékoztatást.Most óriásit buktak libe-rálisék Ausztriában. Kide-rült, hogy csaltak, mint1947-ben Magyarországona kommunisták. Még sze-rencse, hogy Ausztriábanelég erős értékkonzervatíverők vannak. Kíváncsi va-gyok, hogyan fognak ma-gyarázkodni. Ugyanúgy,ahogyan a Soros György ne-vezetű szimpla tőzsdespe-kuláns Európát megváltóhülyeségeinél. Ha a liberálisújságírás – mint az eredet-nél! – valóban a polgári ésnemzeti értékeket képvi-selné, akkor ők lennének abevándorlás elleni harc él-vonalában, de ők ma másérdekeket tartanak fontos-nak. S még azt sem veszikészre, hogy zömé¬ben

muszlim pártfogoltjaik ahitetlen fajtájukat elsőkénta feministákkal, homosze-xuálisokkal együtt fogják atársadalomból kiiktatni. Akeresztyének, mint a Könyvnépe, a végén kerülnek csaksorra.A nyugati liberális újsá-gírók tudatlansága csak fo-kozódik azáltal, hogy helyihír- és információforrásai-kat a lokális liberálisoktólszerzik be. Ezek egy évszá-zada doktriner fazonok, aztterjesztik, ami vágyálmaikatés múlthamisításaikat tar-talmazza, s amellyel álta-lában csak ártanak sajátnépüknek. Ez is régi kom-munista hagyomány, ami-kor mindig megismerhettüka haladó közvéleményerőkálláspontjait – mindentőlfüggetlenül. Szóval igazukvan azoknak, akik arról be-szélnek, hogy a tudományosszocializmust felváltotta azugyanolyan obskúrus tu-dományos liberalizmus. Ahasznos idióták is maradtak(lásd Lenin elvtársat).A modern liberális újság-írást Magyarországgal kap-csolatban állatorvosi lókéntlehet tanulmányozni. Aligvan, aki beszéli a magyarnyelvet, többnyire ezért iskeveset járnak az ország-ban. Az már a pofátlanságcsúcsa, amikor ennek elle-nére barna/fekete inges vo-nulásokról írnak és zsidó-ellenes atrocitásokat, dik-tatúrát emlegetnek. Persze,hiszen forrásaik az új Ká-dár-rendszert is vizionálják.Azok, akik hűségesen ki-szolgálták azt! A Putyinnalkapcsolatos hazudozásokatakár hagyhatjuk is. Min-denkinek szabad üzletetkötni (a bojkott miatt ke-rülőutakon) az oroszokkal,Magyarországnak azonbannem. S a csaló osztrák li-berális demokrácia fellép-het kioktatói pozícióban.Az állítólag konzervatív la-pok pedig, mint a Die Pres-se, a Die Welt vagy a Frank-furter Allgemeine Zeitung,kórusban aggódnak a ma-gyarokért. Az angolszászsajtót meg kár volna emle-getni, ahogyan a primitívenmajmoló cseh, szlovák vagylengyel liberálisokat is.Szegény polgári világ, hailyen médiád van, nincs nagyjövőd, legfeljebb annyi, mint akommunista világnak lett.
Tőkéczki László

A szerző történész, 
egyetemi tanár

A liberális újságírók
Lenin legjobb tanítványai A múlt heti közvélemény-kutatási adatok alapjánaz se lenne a valóságtól túlzottan elrugaszkodott kö-vetkeztetés, hogy a 2018-as választásokat akár megse tartsák. Vagy ha mégis szavaznánk, akkor is csakaz ellenzéki mandátumok szétosztása végett – a kor-mányváltás valószínűsége a nullát közelíti. Ezt támasztjaalá az a tény, miszerint az elmúlt hónapban is erősödötta kormánypárti tábor, ami önmagában nem nagy szen-záció, de ilyenkor uborkaszezonban, mindenféle nép-barát intézkedés nélkül szokatlan jelenség. Perszelehet, hogy az tesz jót a kormánypártok népszerűsé-gének, hogy az olyan „húzóembereik”, mint NémethSzilárd, Tállai András vagy Semjén Zsolt kevesebbetszerepelnek a nyilvánosság előtt, és ritkábban próbáljákmagukat és politikai áruikat rátukmálni az emberek-re.Sokat javít a kormány elfogadottságán az ellenzékteljesítménye is, jobb- és baloldalié egyaránt. A Jobbika múlt századi Fidesz alteregójává akar lenni, de a vá-lasztók eddig nem nagyon honorálták ezt az elképzelést.A baloldal pedig immár hat éve képtelen valami érvé-nyes üzenetet megfogalmazni. Amit állandóan szaj-kóznak, mármint hogy Orbán Viktor valódi célja azország kiléptetése az unióból, merő ostobaság, éscsak a kormány népszerűségét erősíti. Nem azért,mert a lakosság EU-ellenes lenne, és egyetértene azesetleges kilépéssel. Épp ellenkezőleg: az ellenzékihisztéria büszkeséggel tölti el a választókat, merteszükbe idézi, hogy végre nem fejbólintó Jánoskéntvagyunk egy nagy nemzetközi szövetség tagjai, hanemteljes jogú tagként, amelynek önálló akarata van, ésképes megküzdeni az érdekeiért.Ám nemcsak a szavazási hajlandóság alapján állnakismét magabiztos győzelemre a kormányerők, hanemaz ország morális állapota is az ő javukra alakul. AMedián legújabb felmérése szerint az emberek két-harmada úgy gondolja, hogy a jelenlegi kabinetre„nagy” vagy „nagyon nagy” mértékben jellemzők apénzügyi visszaélések. Még a kormánypárti szavazókbő egyharmada is korruptnak véli az Orbán-kormányt.Ez nem csak újszerű, dermesztő jelenség is egyben.Az emberek többsége visszataszító, de kiirthatatlanintézménynek tartja a korrupciót, amely mindenkorban mérgezte a közéletet. De ez nem jelenti azt,hogy ne kellene küzdeni ellene. Például a különbözőszintű választások is többek között azt a célt szolgálják,hogy a korrupt vezetőket leváltsák.Ezért az a normális, hogy az emberek a másik oldalttartják korruptnak, saját politikai közösségüktől pedigazt várják és remélik, hogy harcol a korrupció ellen.Ha valaki a saját oldalán lát korrupt személyeket,azokat a lehető leghamarabb igyekszik kizárni a kö-zösségből. De hogy valaki szó nélkül belenyugodjon,hogy az általa követett politikai irány vezetői korruptaklegyenek? Hacsak nem részesedik maga is a korrupcióhasznából, miféle meggyőződés alapján választ politikaioldalak, értékek között? Milyen alapon kárhoztatja ajelenlegi ellenzéket az, aki ha bebizonyosodnék a kor-mány korrupt volta, akkor sem bánná meg, hogy rászavazott?A demokrácia csődje, ha a választópolgárok tömegevallja, hogy választott pártja tisztességtelen, kártékony,a nép ellensége, de nem baj, neki így is tökéletesenmegfelel. Átmeneti állapot ez. Feltéve, hogy nem valamifatális félreértésről van szó: a hatalmon lévő kormánymegbízható, tiszta kezű, kizárólag a nép javát szolgálja,a korrupciós vádakból semmi sem igaz – szóval hanem ilyesmiről van szó, vagy a politikai elit, vagy azállampolgárok előbb-utóbb magukhoz térnek. Hasonló,de lényegesen nagyobb morális válságban volt azország a nyolcvanas években, amikor már mindenkitudta, hogy a rendszer megbukott, de az állampártmég legyőzhetetlen volt.

Ugró Miklós

Előrejelzések
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Ideiglenesen félbeszakadt pályafutás a City’usnál 

Újra pályára léptek a sóváradi öregfiúk

A két együttes 2x30 per-ces mérkőzést játszott, ame-lyet a Bodó Zoltán, SzántóImre és id. Iszlai István al-kotta marosvásárhelyi bíróihármas vezette. A helyi Győ-zelem színeiben a következőegykori labdarúgók léptekpályára:Ifj. Újfalvi Béla kapus; Áb-rám Ferenc, Marian Varodi,Kovács Barna, Varga Zsolt,Barabás Sandu, Dali Csaba,Kurom Sándor, Kovács Bar-na, Vajda Árpád, Szőcs Ist-ván, Bartus Csaba, BálintLajos csk. és Nagy Előd me-zőnyjátékosok.Edző: Újfalvi IstvánA Küküllőmeni Öregfiúkkerete a következő volt:Oltean Attila kapus; Ta-kács Szabolcs, Eugen Cofaru,Györgyi János, Jeremiás Zol-

tán, Csoma Ferenc, CsászárKároly, Kálmán Zsiga, NagyJózsef, Fazakas Tibor, Pus-kás Attila, Abodi Árpád csk.és Orbán Levente mezőny-játékosok.Edző: Szabó LászlóA Küküllőmenti Öregfiúkpontosabban adogattak, lát-szott, hogy összeszokottabbegyüttes, amely soraiból ki-tűnt Nagy József, Csoma Fe-renc, Jeremiás Zoltán és Ol-tean Attila, viszont elisme-rést érdemelnek a Győzelemjátékosai, akik több alka-lommal veszélyeztették akitűnően védő Oltean ka-puját. Gólszerzők: Ábrám Fe-renc, Bálint Lajos és VajdaÁrpád, illetve Orbán Leven-te, Puskás Attila, Nagy Jó-zsef, Abodi Árpád és Ábrám

Ferenc (öngól).A második félidő egyper-ces néma csenddel kezdő-dött a sóváradiak színeibenfutballozott néhai Jánosi Mi-hály – akinek 36 évesen értvéget a földi pályája –, és a47 éves korában eltávozottNagy András (Bandi), illetvea 46 évesen elhunyt szovátaiPál András tiszteletére. Akezdőrúgást a néhai NagyAndrás fia, az Avântulnál ismegfordult 26 éves NagyElőd végezte el.A mérkőzés végén Sóvá-rad polgármestere, Biró Csa-ba névre szóló, mintegy fél-méter magas kupával leptemeg id. Újfalvi Bélát, majdoklevéllel jutalmazta a bíróihármast.A találkozón objektív ésszubjektív okok miatt nem

vehetett részt Biró II. Le-vente, a Sóvárad volt edzője,illetve Feketics Sándor (azASA színeiben játszó Feke-tics Norbert édesapja), azalakulat volt csapatkapitá-nya, mivel külföldön keresikenyerét. Érdekességként említhe-tő, hogy a sóváradiak együt-tesében számos olyan lab-darúgó játszott a 90-es évekvégén, akik felsőbb szintenis megfordultak, a Győzelemszíneiben viszont a pálya-futásuk végén szerepeltek.Így többek közt Biró II. Le-vente (ASA), Adrian Olah

(FC Național), Bálint Lajos,Ábrám Ferenc (mindkettőElektromaros), Dali Csaba,Marian Varodi, Nagy András,Szőcs István, Feketics Sán-dor (mind Avântul) is a helyiGyőzelem erősségei voltakvalamikor, de mások is haj-dani jó, megyei együttesek-től kerültek Sóváradra, mintpéldául Jánosi Mihály(Constructorul), BarabásSandu (Ilefor), Kovács Barna(Lemnarul), Kacsó Endre(Matricon), Böjte Attila (Viitorul Prodcomplex) stb. 
(C.F.A.)

Sóvárad község önkormányzata és a Sóváradi Közművelődési Egyesület közös
szervezésében július utolsó hétvégéjén került sor a XII. Sóváradi Falunapok ün-
nepi rendezvénysorozatra, amelynek egyik fontos eseménye a Sóváradi Győzelem
1997-1998-as generációja és a Küküllőmenti Öregfiúk, azaz főleg egykori szovátai
játékosok alkotta csapata közötti barátságos labdarúgó mérkőzés volt, amelyet
id. Újfalvi Béla, az egyesület egykori elnöke és Szabó László helybéli tanácsos
szervezett meg.

Szőcs István a mérkőzés után magyarázza 
Bálint  Lajosnak, hogy miért nem jutott 

a hálóba  az a bizonyos labda...

Exkluzív interjú Carlaóval, a City’us egykori biztos kezű kapusával, aki a bajnoki rajt előtt távozott Marosvásárhelyről

A bajnoki címvédő City'us teremlabdarúgó együttese nagymértékben átalakult a
nyári szünet során, hiszen az anyagiak hiánya miatt a tapasztalt hazai játékosok
és idegenlégiósok többsége távozott, és a jövőben a klub a tehetséges fiatalokra
épít. A szurkolók körében a legvitatottabb távozás Carlos Alberto Alves Ferreiráé
(ismertebb nevén Carlao), aki már hosszú évek óta nem csak az együttes egyik
legjobb és legbiztosabb játékosa, de a szurkolók kedvence is volt.De miért is távozott azegyüttestől Carlao, aki Bra-zíliában fociiskolát végzettés pályafutása elején csatártjátszott nagypályán, majd12 évesen tért át a terem-labdarúgásra? Minderre ésmás kérdésekre is készsé-gesen válaszolt a jelenlegBrazíliában tartózkodó, 30éves Carlao, aki ezúttal isbizonyította szinte kifogás-talan román nyelvtudását,miközben a világhálón ke-resztül társalgott e sorokírójával.
Az anyagiak 
miatt távozott 
Marosvásárhelyről

– Üdvözőllek Carlao, hogy
vagy? Érdekelné a Központ
hetilap olvasóit, hogy miért
távoztál a City’us-tól…– Szervusz, köszönöm jólvagyok, akárcsak a csalá-dom, akikkel együtt jelenlegszülőhazámban, Brazíliábantartózkodom. Elhagytam aCity’us együttesét, mert úgygondoltam, hogy ez volt alegjobb megoldás a csalá-dunk számára.

–Kérlek, aprólékosabban
magyarázd meg a távozásod
okát.– A vezetőség nem te-remtette meg számomra azanyagi biztonságot, a klubelnökével való beszélgetéssem volt meggyőző, mivelnem tudott biztos választadni a soron következő sze-zonnal kapcsolatosan. Ígyértelmetlen lett volna szá-momra, hogy visszatérjeka nyári szünidő után Ma-rosvásárhelyre, miután köz-tudott, hogy az utóbbi idő-ben anyagi gondokkal küz-dött az együttes.
Nagy vágya volt, 
hogy román 
állampolgár lehessen

– A távozásod egyik oka
volt, hogy az évekkel koráb-
ban számodra felajánlott
honosításból nem lett sem-
mi?– Az, hogy hét évvel ko-rábban a szakszövetség fel-ajánlotta számomra a ho-nosítást, nagy boldogsággaltöltött el, hiszen én nagyon

szerettem volna játszani aromán teremlabdarúgó vá-logatottban. Sajnos idővelebből semmi sem lett, sokpapírt kellett volna besze-rezzek Brazíliából, de az ed-zések és a mérkőzések miattnem igazán lett volna időmerre, ugyanakkor a  legkel-lemetlenebb az volt, hogya román föderáció nem tá-mogatott kellőképpen ezzelkapcsolatosan, így úgy dön-töttem, hogy nem folytatomaz elindított eljárást.
Nagyon jól érezte magát
Marosvásárhelyen

– Hosszú éveket töltöttél
Marosvásárhelyen, ahol ro-
mán bajnok és kupagyőztes
is lettél a City’usszal. Hogyan
emlékszel vissza Marosvá-
sárhelyre, s az ott eltöltött
időszakra?– Többször is hangoztat-tam, hogy szeretem Maros-vásárhelyen, mindig jóléreztem magam ott, számosbaráti kapcsolatot alakítot-tam ki, emellett ízlett az ot-tani koszt, szép helyeket lá-togattam meg. A City’us a

második családom volt, fő-leg a 2015-2016-os idény-beli együttest tartom a leg-jobbnak, akikkel valaha Ma-rosvásárhelyen játsztam.Sokat segített nekem Ka-csó Endre technikai igaz-gató, Raul Ungur kapusedző,ugyanakkor Vlad Podar, Cos-min Gherman és LucianNicușan is, akikkel jó ba-rátságot ápolok.
Utódját jó kapusnak
tartja, habár...

– A hatszoros bajnok és
hétszeres Román Kupa-győz-
tes együttes vezetősége he-
lyedbe egy spanyol kapust,
Miguel Angel Molinát szer-

ződtette, aki korábban a Sep-
si és az Autobergamo kapu-
ját őrizte. Mi a véleményed
róla?– Molinát jó kapusnaktartom, de még sokat kelleddzen, hogy formába len-düljön. Viszont, ha RăzvanCătinean felépül, akkor Ro-mánia talán legjobb terem-labdarúgó kapusa lehet. Ak-kor majd nem biztos, hogyMolina kezdő lesz...
Nehéz idény 
előtt a City’us 

– Hogy látod a City’ust a
következő idényben?– Nagyon kemény szezonelőtt áll, hiszen a direkt el-
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lenfelei (Déva, Székelyud-varhely, Temesvár) jól erő-sítettek, és mivel az anya-giak is megcsappantak aklubnál, így nehezen lehetkiváló labdarúgókat a csa-pathoz csábítani, akik hasz-nos és meghatározó játé-kosok legyenek. Ugyanak-kor a Kacsó-Gherman-Nicușan trió jól végzi a mun-káját – elvégre bajnokságotnyertek az előző idényben–, így az általuk kifejtettmunka továbbra is a csapathasznára válhat.
– Van ajánlatod brazil

vagy külföldi együttesektől?– Jelenleg nincs együtte-sem. Az elmúlt idénybenszámos olyan dolog történt,ami kiábrándított, ezért úgytervezem, hogy januárignem játszom, addig is a csa-ládomra összpontosítok.Szeretném kihangsúlyozni,hogy nem a csapattársaimés a vezetőség ábrándítottki, hiszen ők értékes em-berek, akiket tisztelek. 
Családja a szemefénye

– Apropó család...– A feleségemmel, Pris-cilla Basagliával harmonikusházasságban élünk, boldo-gan neveljük a mindössze

3 hónapos Enzo Gabriel Ba-saglia Ferreirát. Amióta őmegszületett, nagyon sokatváltozott az életem, értükharcolok és küzdök!
– Elképzelhető, hogy idővel

újra Romániában, akár Ma-
rosvásárhelyen játsszál?– Igen, elképzelhető, hi-szen megtanultam azt, hogysose mondjam, hogy soha.Ha idővel visszatérnék, aztbüszkén és boldogan ten-ném meg egy olyan ország-ba, amelyet szeretek. 
Üdvözli a csapattársait,
a szurkolókat

– Mit üzensz a csapattár-
saidnak és a marosvásárhelyi
teremlabdarúgás szurkoló-
inak?– A volt csapattársaimnaksok sikert kívánok ezutánis. Csodálatos emberek őkis, akár a szurkolók, akiketvolt szerencsém megismer-ni és mindig mellettem vol-tak, amit ezúttal is köszönöknekik. Az én történetem aCity’usszal nem fejeződöttbe, csak félbeszakadt...

– Sok sikert és egészséget
kívánok neked!

Czimbalmos Ferenc Attila

A vezetőség a fiatal játékosokra helyezi a hangsúlyt
Ha eddig elsősorban por-

tugálokra alapozott a klub
vezetősége, ezúttal spanyol
játékosok érkeztek (igaz, a
volt bajnokságban is volt
egy spanyol Mario Duque
személyében) az Európa-
bajnok és a világ második
legjobb teremlabdarúgásá-
nak hazájából. 

Az egyik legmeghatáro-
zóbb teremlabdarúgó, a ro-
mán válogatottság miatt
honosított portugál Paulo
Ferreira a rivális Dévai Au-
tobergamóhoz szerződött,
mivel a fizetését és a City'us
célkitűzését illetően nem tu-
dott megegyezni a klubve-
zetéssel, Szőcs László is visz-
szatért Székelyudvarhelyre,
Liviu Ruxandri Jászvásárra
került, Mimi Stoica és Emil
Răducu is távozni készül,
Fabio Aguiar Spanyolor-
szágba igazolt. 

Az alakulat egyik új já-
tékosa Cristian Cardenas
Macia, aki  a spanyol élvo-
nalban szereplő UD Levante
teremlabdarúgója volt, ő
egy olyan játékos aki a kapu
előterében próbálja hasz-
nosítani a hozzá kerülő lab-
dákat. 

Carlao helyébe a vezető-
ség a 31 éves spanyol Miguel
Angel Molinát hozta, aki

egykoron a Sepsiszentgyörgy
Sepsi Futsalt (Molina ko-
rábban a spanyol FS Cor-
mesa, FS Laguna, FS Vila-
Seca és a FS Salou játékosa
is volt), utoljára pedig a Ro-
mán Kupa-győztes Dévai
Autobergamo együttesét
erősítette. 

A régi játékosok közül
Bogdan Covaci, Vlad Țipău,
Răzvan Cătinean  és Vasile
Moldovan kapusok, illetve
Csoma Alpár (utóbbi kettő
felépülési időszakát tölti)
maradnak a csapatnál. Ni-
cuşan a minap kijelentette,
a következő időszakban el-
sősorban a helyi fiatalokra
alapoznak, így többen az
U19-s együttesből felkerül-
nek a felnőttekhez, valamint
visszatérnek az előző idény-
ben kölcsönbe adott terem-
labdarúgók is.

Nicușan azt is megjegyez-
te, hogy fontosnak tartják
az utánpótlás-nevelést, je-
lenleg tehetséges, 14 és 25
év közötti fiatalokat keres-
nek Marosvásárhelyen (vá-
logatást is fognak szervezni)
és az országban, akik az if-
júsági és a felnőtt együttes-
hez kerülnek, de nem kizárt,
hogy az új élvonalbeli idény-
re két-három tapasztalt te-
remlabdarúgót is igazolja-

nak.  
Július utolsó hetében tar-

tották a csapatgyülekezőt,
augusztusban a keret 7–10
napos edzőtáborban vesz
részt. A bajnokság várha-
tóan szeptember elején kez-
dődik, de az együttes szá-
mára már augusztus végén
rajtol a szezon a Dévai Au-
tobergamo elleni Szuperku-
pa-találkozóval.

Az Európai Labdarúgó-
szövetség (UEFA) nyoni szék-
házában nemrég kisorsolták
az UEFA Futsal Kupa 2016–
2017-es idényének selejte-
zőkörét és főcsoportjait. A
legutóbbi román bajnok Ma-
rosvásárhelyi City'us a má-
sodik kalapból került ki, és
a 6. főcsoportba kapott be-
sorolást, amelyben ellenfelei
a tornaházigazda cseh ERA
Pack Chrudim, a szlovák Pi-
nerola Bratislava és az A
selejtező csoport győztese
lesznek. Utóbbi négyesben
a ciprusi Apoel Nicosia, az
örmény ASUE Jereván, a dán
Futsal Gentofte és a svájci
Futsal Maniacs szerepel. A
főcsoportban a City'us a
csehországi Chrudimban ját-
szik október 11. és 16. kö-
zött, míg a selejtező csopor-
tok találkozóira augusztus
16. és 21. között kerül sor.
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Dr. Google, aki bárhol, bármikor fogadja „betegeit”!
Mit tesz elsőként a legtöbb ember, ha valamilyen
egészségügyi tünetet észlel magán? Leszalad a család-
orvoshoz? Felkeres egy hivatásos szakértőt? Nem!
Lázas böngészésbe kezd az interneten, keresi, kutatja,
mindaddig, amíg „megfejti” az okát (még ha az nem is
valós), amivel majd előrukkolhat a vizsgálat során.Ha az orvosunk éppenszabadságon van, esetlegkérdésünk lenne a kapottdiagnózissal kapcsolatosan,nincs más dolgunk, mintfelkeresni Dr. Google-t, akimindig a rendelkezésünkreáll, és aki mindenre tudja a„jó” választ. A folyamat rop-pant egyszerű: be kell írnia keresőmotorba a kulcs-szavakat, és máris több mil-lió találat közül lehet sza-badon válogatni, ám, hogymit kezdünk ezzel, már jóvalkomolyabb pszichológiaikérdéseket vett fel.Egy állapotos nő boldo-gan meséli orvosának, hogymennyi zöld teát fogyasztnaponta, hiszen az interne-ten azt olvasta, hogy azmennyire jót tesz, mit semsejtve, hogy mennyire ár-talmas a magzatnak. Ilyenesetben feltevődik a kérdés,hogy mennyire is megbíz-hatóak a világhálón kapottinformációk.
Valóság vagy 
csak képzelet?Létezik egy gyakori je-lenség a cyberchondria, amia korábban ismert hipo-chondria, azaz a beképzeltbetegség online, modernváltozata. A statisztikák

alapján hatalmas mennyi-ségű egészségügyi témájúkeresés indul el nap mintnap a világhálón, amelyolyan állapot kialakulásáhozvezethet, amely az eredeti-hez képest sokkal nagyobbstresszel és szorongássaljár. Az interneten szerzettinformációk sokszor nagyonijesztőek, a reálisnál sokkalsúlyosabb tünetcsoportrahívják fel a figyelmet, ésahány oldal, annyiféle le-írása, megoldása létezik rá-juk.Míg a hipochondriát, azazegy betegség beképzelésétazzal lehet leginkább kö-rülírni, hogy a páciens ál-landóan orvoshoz jár, nemcsillapodik a kivizsgálásiránti igénye, nem elégedettsem a pozitív sem a negatíveredményekkel, addig en-nek az állapotnak a mai gya-koribb formája a cyber-chondria, ahol a folyamatosGoogle-keresés ugyanezt afolyamatot indítja be.Ezzel létrejön egy ördögikör: a hipochondriás szo-rongások előidézik a bön-gésző gyakori használatát,ami felerősíti az előbbi ér-zelmet, ami újabb kereső-szavak bevetését eredmé-nyezi, és ez így megy to-vább.

A laikus tanácsadóKöztudott, hogy manap-ság bárki feltölthet bármita világhálóra, legyen az egymegcáfolhatatlan tény vagycsak egy elképzelés. Ennektudható be az, hogy szám-talan olyan oldallal találko-zunk, melyeket nem szak-értők, hanem olyan hétköz-napi emberek töltötték fel,akik szükségét érzik annak,hogy „tudásukat” megosz-szák a nagyvilággal. Perszeezeket az infókat ők is csakmásodkézből szerzik meg,hallják, olvassák, vagy ép-penséggel kimásoljak egybizonyos oldalról. A ránkzúduló információk soka-ságában pedig könnyen el-juthatunk egy egyszerűmegfázástól egészen egy gé-gerák diagnózisig.
Vak vezet világtalantA XXI. század fogyasztója,a szakértelmet megcáfolvaúj forrásokat használ fel in-formációszerzés közben. Azolvasók készségesen meg-

osztják egymással tapasz-talataikat, miközben mindighamar kikerülnek azok, akika látszat szerint nagyobbtudáshalmazzal rendelkez-nek: egy átlagos ember, akiszeret olvasni a betegsé-gekről, egyik napról a má-sikra szakmai tanácsadóváválik.
Áldozatok vagyunk?A cyberchondria megje-lenése lassan törvénysze-rűvé válik, mivel olyanirányt vett fel az életritmu-sunk, ahol a saját egészsé-günk feletti kontrollt egyretöbb virtuális applikációigazgatja, bizonyos leleteketrövidesen mi magunk fo-gunk továbbítani a laborba,ahol megállapítják a prob-léma forrását. Olyan ez,mintha a beteg kezébe ve-hetne valami olyat, amit ed-dig csak a „hivatásos” or-vosok értettek.A fiatalok helyzete mármost más, hiszen náluk egy-szerre van jelen a sajátegészségük feletti kontroll

és az online tér iránti igény,ezért félő, hogy addig nemhagyják el azt, amíg a tü-netek valóban nem leszneksúlyosak. A keresések számapercről percre nő, veleegyütt a szorongás is, melyetaztán egy egymás közöttionline kommunikációvaligyekszenek csillapítani. Akár az online, akár azoffline állapotot vesszük, abetegségtől való szorongástvalójában a haláltól való fé-lelemmel lehet megmagya-rázni. Aki nem képes elfo-gadni a tényt, hogy nincssemmi baja, mert meggyő-ződése, hogy ő jobban tudja,nem szívesen fogadja el azt,hogy nem testi, hanem pszi-chés problémával néz szem-be.Nagyon fontos, hogy dr.Google oldalait egyáltalánne, vagy csak akkor nézzük,ha az a forrás biztos, valódiszakemberek tollából szár-mazik, bár érdemes az or-vosok szaktudásánál meg-maradni!
Timár Tímea

Volt értelme! - Genetikai felfedezésttett lehetővé a jeges vödrös kihívás
Az Ice Bucket Challenge
2014-ben felrobbantotta
az internetet: akkor szá-
mos híresség is nyakon
öntötte magát egy vödör
jeges vízzel, és ajánlott fel
kisebb-nagyobb összeget
az ALS nevű gyógyíthatat-
lan idegrendszeri beteg-
ségben szenvedők javára.
A történet most igencsak
pozitív fordulatot vett.Összesen 115 millió dol-lár (32,7 milliárd forint)gyűlt össze az ALS nevű gyó-gyíthatatlan idegrendszeribetegség kutatására. Azamerikai ALS Egyesület köz-leménye szerint a kutatók-nak így sikerült azonosíta-niuk egy gént (a NEK1-et),amely hozzájárul a kór ki-alakulásához - írta a BBCNews.Az annak idején sok kri-

tikát kapott kihívásból be-folyt összegből hat kutatásiprojektet finanszíroztak.Egyikük, a MinE az örököltALS eddigi legátfogóbb ku-tatása, amelynek eredmé-nyeit a Nature Genetics szak-lap legfrissebb számábantették közzé.A kutatásban 11 országtöbb mint 80 tudósa kereste,melyek a kockázatot hor-dozó gének az érintett csa-ládoknál.„A felfedezéshez vezetőbonyolult genetikai elemzésta rendelkezésre álló ALS-minták nagy száma tette le-hetővé” - mondta Lucie Bru-ijn, az ALS Egyesület szóvi-vője.A NEK1 gén azonosításaután a tudósok kidolgoz-hatják a gyógyításhoz szük-séges génterápiát.

Noha az ALS-betegek csak10 százaléka szenved a kórörökölt formájában, a kuta-tók úgy vélik, a gének azesetek sokkal nagyobb szá-zalékában játszanak szere-pet.A 2014-es kihívás idejéntöbb mint 17 millióan töl-tötték fel nyakonöntős vi-deóikat a Facebookra és ada-koztak, köztük Matteo Renziolasz miniszterelnök, GeorgeW. Bush volt amerikai elnök,Bill Gates informatikai mo-gul, Mark Zuckerberg Face-book-vezér, Jeff Bezos ame-rikai mágnás, Tom Cruiseés Matt Damon filmsztárok,Steven Spielberg filmren-dező, Katy Perry, Shakira,Taylor Swift és Justin Bieberpopsztárok, Usain Bolt, Da-vid Beckham és Neymarsportolók, Kate Moss szu-
permodell.Az ALS okozta izomsor-vadás miatt teljesen lebénultvilághírű brit elméleti fizi-

kus, Stephen Hawking he-lyett gyerekei vállalták a ki-hívást.
Forrás: mti


