
Megértünk-e 
a demokráciára?      Az egypártrendszeri diktatúra bukása után –ki gyorsabban, ki lassabban, de – kezdünkhozzászokni a demokratikus játékszabályokhoz.Legalábbis a forma szerinti demokráciához. Atartalom körül ugyan még vannak gondok,dehát ezért a leginkább önmagunkat kelleneokolnunk, merthogy a bajok forrása mi magunkvagyunk. Többnyire. A lényeg: éretlenek va-gyunk a demokráciához. A mi generációnkmindenképp. Vigasztalásul: a tanulási folyamathosszú, mi pedig még nagyon az elején tartunk. 

3. old. // VÉLEMÉNY10-11. old. // SPORT

Kevés gazda, 
sokszínű kínálat!   A Romániai Magyar Gazdák EgyesületénekMarosi Szervezete az idei évben ötödik alka-lommal szervezte meg az Erdélyben példanélküli, és immár egyre jobban kiterjedő Csűr-színházi Gazdanapokat, melynek fő célja agazdák megszólítása volt. 

4. old. // TÁRSADALOM

Az ASA-nak nem, iskolafel-
újításra szavaztak pénzt  Vitákkal tarkított tanácsülésen fogadták el amarosvásárhelyi önkormányzati képviselők aköltségvetés kiigazítását, amelynek idén mármásodszor futottak neki. Az eredeti változathozképest a tervezet módosításokat szenvedettel, például az ASA futballklub nem kap támo-gatást.

3. old. // TÁRSADALOM
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A Marosvásárhelyi Forgatag Liget sátrában került sor arra a beszélgetésre, amelyen
Borsos Csaba, a Gaga Rádió műsorvezetője meginterjúvolta a helyi illetőségű Tran-
dafir Norbertet – aki az idén Rióban immár a soron következő harmadik olimpiáján
vett részt –, és a sífutó Szép Zoltánt, a Marosvásárhelyi Rádió sportriporterét, aki
egyetlen romániai magyar újságíróként vett részt a riói ötkarikás játékokon. 

A pusztuló kastély és a 
sóbányára települt város    Nagyenyedtől északra, a Maros folyó bal partjánfekszik a nagy múltú város, Marosújvár. Már arómaiak idején lakott település. Marosújvárkiváló földtani és földrajzi adottságokkal ren-delkezik, egy felszínig húzódó sótelep, sódómperemén helyezkedik. Már a rómaiak meg-kezdték a só kitermelését a területen és az ittlévő sóbányát Salinae-nek nevezték.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A kiváló riói eredmények után Trandafir Norbert
az úszóiskolája működtetésére koncentrál

Pótérettségi eredmények
2016. Minek is 
örülhetnénk?Nemcsak az írott sajtó-ban, hanem a televízió-ban, rádióban és az on-line médiumokban is je-lentős téma a 2016. au-gusztus végén zajlott pó-térettségi. Az érintett diá-kok, szüleik és nem utolsó-sorban a tanárok komoly érdeklődéssel vártákaz eredményeket, amelyektől – legyünk őszinték– jóval többet vártak. A 2016-os év azonbannemhogy javulást hozott volna, méginkábbigazolta a társadalomban észlelhető apátiátés kilátástalanságot.

5. old. // TÁRSADALOM
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KOS: Valaki a környezetében csakis arra vár,hogy ön hibát kövessen el. Legyen ezért foko-zottan óvatos! A héten a személyes varázsakerül előtérbe. Ennek köszönhetően lényege-sen megnyerőbb a tárgyalópartnerei és a kör-nyezetében levők szemében is.
BIKA: Az előző héten voltak gondjai, de ezena héten az ön utcájába is besüt végre a Nap ésegy kicsit fellélegezhet. Nagyon erős ebben azidőszakban! A konfliktusgyanús helyzeteketazonban próbálja meg diplomáciával kezelni.
IKREK: Ez a hét sokkal könnyedebben indulaz előzőeknél. Késztetést érez rá, hogy mostcsak olyan dolgokkal foglalkozzon, amelyek-ben örömét leli. Egy pár rejtett képessége iskezd ébredezni ebben az időszakban.
RÁK: A hét során fokozottan vigyáznia kell afizikai erőnlétére! Könnyedén azon kaphatjamagát, hogy a munkája minden energiáját fel-emészti. Ennek hatására kimerültté válhat éspont azokra nem jut már elég energiája, akik-nek ön a legfontosabb.
OROSZLÁN: Ebben a periódusban a rokon-ságában felmerülhet egy élesebb nézeteltérés,ahol egyedül csak önre lehet számítani abban,hogy elcsendesedjenek a kedélyek. Ön tisztánlátja a dolgokat!
SZŰZ: Most mondjon ki mindent, amit gondol,mert az vevő fülekre talál! Vigyázzon azonbana személyes információkkal, ugyanis a háttér-ben ártó pletykák is felüthetik a fejüket.
MÉRLEG: A héten olyan dolgok miatt aggódik,amelyekről kiderül, hogy közel sem akkoraproblémák, mint hitte. Próbálja meg egy kicsitrugalmasabban kezelni a helyzetet és látnifogja, hogy megoldódnak azok a gondok, ame-lyek nyugtalanították az utóbbi időben!
SKORPIÓ: A héten egy kicsit bonyolultnakmutatkozik a magánélete és a munkája össze-egyeztetése. Legyen becsületes önmagával ésmásokkal is, mert könnyedén elveszíthet va-lakit, aki fontos önnek.
NYILAS: A héten nagyon impulzív. Meg kelltanulnia bánni ezzel az állapottal, mert oly-annyira túlpöröghet, hogy kényelmetlen hely-zetbe is hozhatja magát. Fontos, hogy figyeljen,és ne lépje túl önmagát.
BAK: Az idő nagyon kedvez a szabadságo-lásra. Kimerítő időszaka volt. Baráti, családikörnyezetben kellemes kikapcsolódást ígérnekmost önnek a csillagok. Amennyiben úgy dön-tene, hogy mégis munkával tölti a hetet, új le-hetőségeket aknáz ki karrierje terén a héten.
VÍZÖNTŐ: A héten felszínre tör önben azegyütt érző, intuitív én. Sokkal könnyebbenmegtalálja a közös hangot a környezetével,jobban rá tud hangolódni az önt körülvevőenergiákra.
HALAK: Ezzel a héttel kezdődően új életrit-must fog megtapasztalni. Ennek hatására át-gondolja élete több területét is. Ennek a hétnekhullámzó impulzusai vannak önre nézve. 
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Bekecs alatt Nyárád tereSzeptember 4-én, vasár-nap, az istentisztelet után,a Bolyai téri unitárius temp-lomban bemutatják a NemesGyula által írt és szerkesztettBekecs alatt Nyárád terecímű, Csíkfalva község tör-ténetét összefoglaló kötetet.A könyv megjelenését Csík-falva polgármesteri hivatalaés helyi tanácsa támogatta.
Szeretsz-e engem?A marosvásárhelyi csere-alji református egyházköz-ségben szeptember 5-től 9-éig, naponta 10 és 13 óraközött vakációs bibliahetettartanak, amelyre szeretettelvárnak minden 4 és 10 évközötti gyermeket. A bibli-ahét témája: Szeretsz-e en-gem?
Jeddi pálinkafesztiválSzeptember 3–4-én szer-vezik meg Jedden a hagyo-mányossá vált pálinkafesz-tivált a községi napok kere-tében. A helyszín a településsportpályája. Az Erdélyi Pá-linka Lovagrend kiválasztjaa legjobb italt a benevezet-tek közül. A nyertesek ok-levelet és plakettet vehetnekát. A megmérettetésre bárkibenevezhet. Jelentkezniszeptember 3-án 12 óráiglehet a 0755-312-672-es te-lefonszámon. A fesztiválonfellépnek többek között ajeddi citerások, a Maros Mű-vészegyüttes, a Defender,vasárnap a Balkán Fanatik.Az érdeklődők megtekint-hetik a községbeli nyugdí-jasok előadását is. A sport-kedvelők csocsó-, asztalite-nisz-, lábtenisz-, tollaslab-daversenyen és egyébügyességi próbákon vehet-nek részt. A rendezvény va-sárnap tűzijátékkal zárul.Idén először Kávézz a pol-gármesterrel! címmel nyil-vános beszélgetés is lesz aközség elöljárójával szom-

baton 10 és 12 óra közöttaz ifjúsági sátorban.
Évadnyitó 
a filharmóniánálA Marosvásárhelyi Filhar-mónia szeptember 1-jén azeste 7 órakor kezdődő hang-versenyével nyitja meg2016/2017-es idényét. Azelső szimfonikus hangver-senyt Conrad von Abel né-metországi karmester ve-zényli. Műsoron: Ludwig vonBeethoven: Egmont-nyitány,Franz Schubert: Befejezetlenszimfónia és César Franck:

d-moll szimfónia.
Sieranevada 
– filmbemutatóSzeptember 9-én, pénte-ken 19 órától a marosvá-sárhelyi Művész mozibanbemutatják az egyik legsi-keresebb román filmpro-dukciót, a Sieranevada címűművészfilmet, amely meg-nyitotta idén a 69. Cannes-iNemzetközi Filmfesztivált.A bemutatón jelen lesznekMarian Ralea, Judith Stateés Catalin Moga színművé-szek, a film szereplői.

Reggelivel várják a munkába siető
kerékpározókat Marosvásárhelyen

A Marosszéki Közösségi Alapítvány és a Pro BicicloUrbo Egyesület hat napon át biciklis reggelit szervezazoknak a kerékpárosoknak, akik két keréken mun-kába tekernek.„Kávéval, uzsonnával és édességgel fogadjuk azokata kerékpárosokat, akik reggelente a munkahelyükre te-kernek! Hat napon át, különböző útkereszteződések-ben hívjuk meg azokat a bicikliseket, akik éppen arratekernek meleg kávéra, friss sütire és édességre” – írjáka szervezők a szerkesztőségünkbe is eljuttatott közle-ményben.
A biciklis reggelik a következő program szerint zajlanak
7 és 9 óra között:  

1. nap, szeptember 2.  - péntek
- Bőség utca és Szabadság utcai útkereszteződés
2. nap, szeptember 5. - hétfő
- Str. T. Vladimirescu utca és a Budai N. Antal utcai útkeresz-
teződés
3. nap, szeptember 6. - kedd
- 1918 December 1. Sugárút és a Gecse utcai útkereszteződés
4. nap, szeptember 7. - szerda
- Szentgyörgy téri és a Köztársaság téri  útkereszteződés
5. nap, szeptember 8. - csütörtök
- Dózsa György utca és az 1848-as Sugárút útkereszteződése
6. nap, szeptember 9. – péntek 
- Mátyás Király tér és a Kossuth utca útkereszteződése

További információkkal szolgál Gál Sándor 
(tel: +40-747-865096, e-mail: galsandor@fcmures.org).
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Az egypártrendszeridiktatúra bukása után –ki gyorsabban, ki lassab-ban, de – kezdünk hozzá-szokni a demokratikus já-tékszabályokhoz. Leg-alábbis a forma szerintidemokráciához. A tarta-lom körül ugyan még van-nak gondok, dehát ezérta leginkább önmagunkat kellene okolnunk, merthogy abajok forrása mi magunk vagyunk. Többnyire. A lényeg:éretlenek vagyunk a demokráciához. A mi generációnkmindenképp. Vigasztalásul: a tanulási folyamat hosszú,mi pedig még nagyon az elején tartunk. Képviseleti demokráciákban a nép maghatározott idő-közönként választásokon bízza a hatalom gyakorlását –elsősorban a törvényhozóit és a végrehajtóit – az általameg- és kiválasztottakra. Örök vita tárgya: kinek jár a vá-lasztójog? Merthogy helyesen választani csak bizonyos tá-jékozottság, a legszükségesebb információk birtokábanlehetséges. A cenzus eltörlése, az általános választójog be-vezetése óta bizony sokakban kétség merülhet fel az iránt– és gyakran teljes joggal –, hogy éretten, felelősen voksol-tunk-e. Dehát a Churchillnek tulajdonított mondás szerinta demokrácia a kormányzás legrosszabb formája, leszámítvaazokat, amiket már kipróbáltunk.    A törvényhozásban, helyi önkormányzatokban képünkviselői azok, akik az általunk delegált irányítói jogköröketgyakorolják jól átlátható, jogszabályok által körülhatároltkörülmények között. A parlament, a média folyamatos fi-gyelme ellenére, viszonylag messze van a vidéki választó-polgártól, még a közéleti, politikai érdeklődését őrzőtől is.Az önkormányzatok képviselőtestületi tagjai itt élnek mel-lettünk, szomszédaink, olykor személyes ismerőseink.Minél kisebb a település, amelyet irányítanak, annál inkább.Kisebb településeken pedig köztudottan nincsenek titkok:előbb vagy utóbb minden kiderül. Főleg a tevékenységüketa nyilvánosság előtt folytató választott vezetőkről. Nemszólva arról, hogy elszámolással tartoznak mindazzal, amita közösség megbízásából tesznek vagy nem tesznek. Egy törvényhozótól, egy helyi önkormányzati képviselőtől– sok helyütt tanácsosnak nevezik helytelenül – joggal el-várható, hogy valamely szakterületen eredményes legyen.Ez lenne az alapja annak, hogy „tanácsai” helytállóaklegyenek a közember számára is, hogy a voksaival hozotttestületi határozatok a közösség érdekeit szolgálják. Ezlehet – az erkölcsi feddhetetlenséggel, a korrumpálhatat-lansággal társulva – az eredményes törvényhozói vagyönkormányzati képviselői munka záloga.  Aki mögött nincs sikeres vállalkozói, szakmai háttér, aznem alkalmas a közösségi érdekek képviseletére, aki amandátumával járó előnyök – kapcsolatrendszer, másokszámára nem hozzáférhető információk  stb. – által próbálanyagi előnyökhöz jutni, magyarán: egzisztenciát teremtenimagának, az nem alkalmas, nem való erre a munkára. Mindez a legutóbb megválasztott marosvásárhelyi ön-kormányzati képviselők vagyonnyilatkozatait lapozgatvajutott eszembe.

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Megértünk-e a demokráciára?     

Az ülésen személyeske-désig fajuló szóváltás alakultki „forró témának” ígérkezőköltségvetés-kiegészítésmegtárgyalásakor az arrólvaló szavazás mikéntjét il-letően. A Szabad EmberekPártjának (POL) képviselőiés Bakos Levente ülésvezetőtöbbször is összeszólalkoz-tak, az utóbbi azzal vádoltaHermann Mark Christiantés Radu Balast, hogy boj-kottálják a közgyűlést, aPOL-tanácsosok pedig aképviselők jogainak korlá-tozását rótta fel Bakos Le-ventének. A teremben az iselhangzott, hogy lecseréljékaz ülésvezetőt. A vitát végülAndrei Muresan, a Polgár-mesteri Hivatal jegyzője ol-dotta meg, aki a POL-osokvéleményéhez hasonlóanúgy ítélte: pontonként kellmegvitatni a bizottságok ál-tal tett módosításokkal ki-egészített költségvetés-ki-igazítást, utána pedig azegyéni módosító indítvá-nyokat kell megvitatni. 
Vásárhely 
a nemeuklidészi 
geometria bölcsőjeA POL legtöbb indítvá-nyát elvetették, amelyek azoktatási intézmények felja-vítására, iskolai bútorzatra,óvodák, bölcsődék korsze-rűsítésére vonatkoztak, atömegsport támogatásáraa sportklubok helyett, és alakosok „buliztatása” helyetta szociális ellátást javították

volna. Hermann Márk Chris-tian kijelentette, hogy elv-telennek tartja, hogy négysportklub több mint 10 mil-lió lej támogatást kapjon,amiatt, hogy hírnevet sze-reznek a városnak, miköz-ben egyéb tevékenységekrenem jut pénz. „Marosvásár-hely a nemeuklideszi geo-metria bölcsője, és képtelenévente legalább egy mate-matikai konferenciát meg-szervezni. A tanácsosok arrahivatkoznak, hogy a telje-sítménysportot finanszíroz-ni kell, de miért nem kapsoha anyagi támogatást egymatematika olimpiászon je-leskedő diák, vagy sakkban,asztaliteniszben, akár atlé-tikában teljesítő gyerekek?”– tette fel a félig retorikaikérdést a képviselő.
A Maros KK 
2,4 millió lejt kapottA testület végül nemmelszavazott minden módosítójavaslatra, így nem szavaz-

ták meg az ASA futball -klubnak sem a több mintegy millió lejt, de a MarosKosárlabda Klubnak szánt2,4 millió lejre igennel vok-soltak.Továbbá elfogadták aPOL-nak két kiegészítési ja-vaslatát, aminek következ-ményeként 1 millió lejt át-csoportosítottak a tanintéz-mények bútorvásárlására,illetve Győrfi Júlia tanácsosjavaslatát, miszerint 218ezer lejt utalnak a helyi szo-ciális osztály számára kétszemélygépkocsi beszerzé-sére, illetve egy olyan fel-mérés elkészítésére fordí-tanak majd, amely a helyiközösség szociális ellátó-rendszerének hiányosságaithivatott feltárni. Ezek mel-lett megszavazták a PetiAndrás által benyújtott ja-vaslatot, amely értelmébentovábbi 500 ezer lejjel tá-mogatja a városháza az is-kolai sporttermekfelújítását. 
Pál Piroska

Az ASA-nak nem, 
iskolafelújításra szavaztak pénzt
Vitákkal tarkított tanácsülésen fogadták el a marosvásárhelyi önkormányzati kép-
viselők a költségvetés kiigazítását, amelynek idén már másodszor futottak neki.
Az eredeti változathoz képest a tervezet módosításokat szenvedett el, például az
ASA futballklub nem kap támogatást, ám az iskolai bútorzatra és a tanintézmények
sporttermeinek felújítására összesen másfél millió lejt különítettek el.

„Marosvásárhely a nemeuklideszi geometria
bölcsője, és képtelen évente legalább egy
matematikai konferenciát megszervezni. 
A tanácsosok arra hivatkoznak, hogy a teljesít-
ménysportot finanszírozni kell, de miért nem
kap soha anyagi támogatást egy matematika
olimpiászon jeleskedő diák, vagy sakkban, 
asztaliteniszben, akár atlétikában teljesítő 
gyerekek?” 



\ 4. \ |  TÁRSADALOM |

| Központ hetilap | 2016 / 35. | szeptember 1–7. | |

Sok újítás volt!A program nyitánya idénis a Csűrszínházban vettekezdetét, viszont a koráb-ban a színház és iskola kö-zös udvarán, illetve a szín-ház mögötti téren tartottkézműves vásár és termék-kiállítás átköltözött a sport-pályára. Még szerencse, hi-szen közel 40 kiállító jelezterészvételi szándékát, többekközött az Agropataki (ön-tözési és kertészeti termé-kek) és az East Trade (kertigépek alkatrészeivel) 3 mé-teres, míg a Surtec Műszakiés Barkácsáruház 9 métereskiállítóstanddal jelent meg,ahol a kerti gépeket ki islehetett próbálni. A délután is mozgalma-san telt, a színházban több-órás kulturális műsor zaj-lott, a kertben pedig a fiatalgazdák számára meghirde-tett előadásokat befogadórendhagyó sátor szomszéd-ságában lassan minden ver-senyző gazdakör ízletes gu-lyása megfőtt, közben a kö-zeli kultúrotthonban az EM-GESZ szervezésében felké-szítő és fórum zajlott. A dél-előtti és a délutáni fórumonegyaránt magyarországiszervezetek is előadásokattartottak, a helyiek részérőlpedig megfogalmazódtakolyan témák, amelyeket ajövőjük szempontjából fon-tosnak tartanak. 
A mezőgazdaságra 
mindig szükség volt, 
van és lesz!Szélyes Ferenc színmű-vész, a Csűrszínház Egye-sület elnöke köszöntőbe-szédében elárulta, hogy an-nak idején nem volt biztosabban, hogy igazán jó dön-tés egy ilyen jellegű ese-ménynek helyt adni a Csűr-színház kulturális reperto-árja között, de ma már nemkételkedik abban, hogy ezjó döntés volt.„Békében és háborúban

egyaránt enni kell, ezért amezőgazdaságra mindig ésmindenhol szükség van” -mondta el Csomós Attila,az RMGE MAROS elnökemegnyitóbeszédében, ezértaz egyesület célja ezen te-vékenység megtartása azerdélyi magyarság körében,és a szülőföldön maradásföltételeinek biztosítása. A délelőtti szakmai fórumvezetője, Vajda György új-ságíró mindezekhez hozzá-tette, a gazdáknak sok tü-relemre és kitartásra vanszükségük, mert nem csaka termeléssel kell foglalkoz-niuk, hanem az értékesítéstis meg kell oldaniuk, ebbenpedig nagy szerepe van amédiának, ugyanis ők ké-pesek igazán meggyőzni afogyasztókat arról, hogy ér-demes helyi terméket vá-sárolni.
Legszebb konyhakertek
versenye. Megvannak a
győztesek!A gazdanap lehetőségetteremtett arra, hogy a Marosmegyében, májusban elsőalkalommal meghirdetettLegszebb konyhakert elne-vezést viselő verseny ered-ményhirdetése megtörtén-jen ünnepélyes keretek kö-zött. A közel 20 jelentkezőközül egy intézményi, a Só-váradi Általános Iskola, atöbbiek pedig egyéni, illetvecsaládosként jelentkeztek.Az első díjat Bălășoiu Ilonavihette haza Marosvásár-helyről, a másodikat BodóGyula Mezőpanitról, a har-madik díjat pedig HarmathAnna Mezősámsondról.
Külföldön vagy itthon? „Amíg romániai lakossá-gának közel 40%-a mező-gazdaságból él meg – annakellenére, hogy több milliófiatal külföldön keres meg-élhetőséget – és nagyon soka műveletlen, parlagon fek-vő terület szerte Erdélyben

A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Marosi
Szervezete az idei évben ötödik alkalommal szervezte
meg az Erdélyben példa nélküli, és immár egyre
jobban kiterjedő Csűrszínházi Gazdanapokat, melynek
fő célja a gazdák megszólítása volt. Annak ellenére,
hogy a korábbi évekhez képest idén sokkal több
program közül választhattak az érdeklődök – akiknek
számra évről évre nő –, sajnos számos gazda mégis
úgy döntött, inkább marad otthon, minthogy tiszteletét
tegye és tanuljon, lásson valami érdekeset.

Gazdanap a Csűrszínházban – kevés gazda,
sokszínű kínálat! 

és Romániában, addig a szö-vetkezetek létrehozása igenfontos, még akkor is, ha so-kan negatívan viszonyulnakhozzá” - hangzott el a dél-utáni fórumon az ErdélyiMagyar Gazdák Egyesüle-teinek Szövetsége szerve-zésében, ahol Csomós Attilakifejtette, hogy a helyzetközel sem egyszerű, hiszenmanapság rengeteg az olyanfiatal, aki úgy gondolja, hogya mezőgazdaságnak nincsjövője, hiszen külföldön ke-vés szerencsével néhány hó-nap alatt annyit keresnek,mint itthon egy év alatt. Atermelők számára viszontsokféle lehetőség van szö-vetkezésre, léteznek gép-szövetkezetek, beszerzésiés értékesítő szövetkezetek,takarékszövetkezetek, csakválasztani kell!

„Dolgoznunk kell, 
ha élni akarunk, és 
élni akarunk, tehát 
dolgozni fogunk”Az idei Gazdanap élő pél-dája annak, hogy a sok ne-gatív „visszhang” ellenérea mezőgazdaságnak itthon

is van jövője, hiszen renge-teg saját, kiváló minőségűtermékünk van, amelyeketbüszkén felvállalhatunk, ésegyüttes erővel, sok kitar-tással képesek vagyunk afejlődésre!
Timár Tímea



házközségek a román meg-szállás alatti nehéz időkbenönerőből kellett új harango-kat öntessenek. (Forrás: Be-rekméri Árpád-Róbert: A Ma-rosi Református Egyházme-gye elrekvirált harangjai azI. világháborúban.) Végezetül egy olyan esetrőlszámolunk be, amikor egyegyházközség tagjai furfan-gossággal mentették meg ha-rangjaikat a rekvirálástól: Abizottság tagjai leszerelték acsíkfalvi unitáriusok egyikharangját, a nyárádszentmár-toni katolikusok egyik ha-

rangját és a nyárádszentmár-toni unitáriusok két nagy ha-rangját. Ezeket szekérre rak-ták, de a helyiek által adottgazdag vacsora és italozásután a szállítással megbízottkatonák elaludtak. Ezt ki-használva a két utóbbi ha-rangot levették – kövekkelpótolva a helyét – és a teme-tőben elásták. A hajnalbaninduló katonák nem vettékészre a hiányt. A megmentettharangokat 1919-ben vissza-helyezték a helyükre.
Nemes Gyula
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Pótérettségi eredmények 2016

Minek is örülhetnénk?
Nemcsak az írott sajtóban, hanem a televízióban, rá-dióban és az online médiumokban is jelentős téma a2016. augusztus végén zajlott pótérettségi. Az érintettdiákok, szüleik és nem utolsósorban a tanárok komolyérdeklődéssel várták az eredményeket, amelyektől – le-gyünk őszinték – jóval többet vártak. A 2016-os év azon-ban nemhogy javulást hozott volna, méginkább igazoltaa társadalomban észlelhető apátiát és kilátástalanságot.A lejtőn bizony nehéz megállni, ha nem húzzuk be a fé-ket. Hogy pontosabbak legyünk, az országosan elért24%-os siker (ennyien kaptak átmenő átlagjegyet) méga tavalyiénál (24,1%) is 0,1 százalékkal alacsonyabb, éscsak találgatni lehet, hogy az érettségire feliratkozott42.297 diákból miért csak 34.577 jelent meg a vizsgán(és végül 8290 végzett sikeresen)…Anélkül, hogy az adatokat taglalnánk, és a százalék-arányokat kimerítően vizsgálnánk (ezeket a www.edu.rohonlapon el lehet elérni), egy dolgot világosan kell lát-nunk: sem a tanulás iránti hajlandóság, sem a jövő irántérzett felelősségtudat nem kerítette hatalmába az érett-ségizők nagy részét (azt azonban meg kell említenünk,hogy voltak azért jónéhányan, akik nagyszerűen telje-sítettek, akár 9-es átlag felett is!). A „rekorder” megyék(Fehér, Neamt, Iasi, Brassó 30-35 százalék közötti „tel-jesítménnyel” büszkélkedhettek, a sereghajtók (Ilfov,Gorj, Giurgiu, Szatmár, Szucsáva) pedig 20 százalék alatt„kínlódtak”. A székelyföldi megyék (Maros, Hargita, Ko-vászna) a középmezőnyben találhatók, és ugye ez semvalami szívderítő, hacsak el nem fogadjuk: csupán eny-nyire vagyunk képesek. Nem hinném, hogy a mostani nemzedék bármivel istehetségtelenebb lenne az előzőeknél, s azt sem, hogyne lenne képes magától felemelkedni, megkapaszkodni.Ehhez azonban komoly mentalitásváltásra lenne szük-ség. Az iskolának, a szülőnek, a társadalomnak többetkell segítenie majd abban, hogy önmaga iránt legyenigényesebb, sorsa iránt érezzen több felelősséget. Azérettségit megelőző időben nem árt, ha többször is el-beszélgetünk a fiatallal az élet kihívásairól, a kilátások-ról, az esélyekről, a belátható jövőről. Így talán megáll-hatunk a lejtőn, és elindulhatunk felfelé. Már ideje lenne!

Demeter Attila

100 éves az első világháború A Vártemplom egyik harangját 
hadicélra ajánlották fel

Mai lapszámunkban folytatjuk az első világháborút bemutató cikksorozatunkat.
Ezúttal a háborúban, főleg az Osztrák-Magyar Monarchia hadserege által, hasz-
nált fegyverekből mutatunk be, valamint arról számolunk be, hogy honnan szár-
mazott a fegyvergyártáshoz szükséges alapanyagok egy része.  Egy összeírás szerint azOsztrák-Magyar Monarchiagyáraiban a világháború alatt21 569 lövegcső, 3 500 000darab puska, 40 500 db. gép-puska, 80 millió db. tüzérségilövedék, és 5 milliárd gya-logsági töltény készült. Ebbeaz adatba nincs beleszámítvaaz a hadianyag, amely már aháború kezdetén megvolt.Ezeknek az előállításhoz ahadvezetés nagymértékbenigénybe vette a birodalomfémtartalékát. A háborúbanhasznált fegyverek közül mailapszámunkban mi is bemu-tatunk néhányat.
A monarchia hadserege a
Schwarzlose-rendszerű
géppuskákat használtaA háború alatt a lovasság-nál és a különleges alakula-toknál a gyalogságinál rövi-debb puska, a karabély volthasználatban. Igen fontosszerep jutott a harcok sorántovábbá a géppuskáknak. Amonarchia hadserege aSchwarzlose-rendszerűthasználta, amely igen haté-konynak, de sok tekintetbenmár kissé túlhaladottnak bi-zonyult. A géppuska és azönműködő puska közt foglalthelyet a golyószóró, amely agyalogsági tűzharc tulajdon-képpeni magva. Ugyancsaka világháború alatt jutottakkiemelten fontos szerephezaz aknavetők, amelyek azelső gyalogsági vonal mögöttvoltak felállítva és onnan ha-jították vetőaknáikat görberöppályával az ellenségesgyalogságra. Az aknák rend-kívül heves detonációval rob-bantak, amely főleg nagy mo-rális hatást ért el. A háborúalatt a monarchia új hegyiá-gyút vetett be, amelynek 600kg volt a tömege és a 6,5 kgtömegű lövedékeket 7000méterig repítette. A görbepályával való lövés szüksé-gességét a világháború nagy-mértékben igazolta, ami atarackok fokozott fejlesztésétvonta maga után. Közvetlenül a háború előttkeletkezett és ezalatt fejlődöttegy egész új lövedékfajta, arepülőgépek és léghajók ellenhasznált légvédelmi löveg.De a tüzérségi lőszer is sokattökéletesedett a háború alatt.Főtípusok ezek közül a gránátés a srapnel, a nehéz tarac-

koknál pedig a bomba. Egé-szen új lőszer gyanánt tűntekfel a háború során a repülő-bombák, amelyeket a repü-lők, léghajók fedélzetéről ej-tettek a célpontra. De ebbenaz időszakban tűntek fel elő-ször mint harci járművek apáncélos gépkocsik és pán-célvonatok is. Ezek szerepeazonban eltörpült a harcko-csik és tankok mellett. (For-rás: A technika világa. Szer-kesztette: Beke Manó, Buda-pest, 1928)A hadiipar működtetésé-hez a monarchiának óriásimennyiségű nyersanyagra isszüksége volt. A világháborúelhúzódása miatt, az oszt-rák-magyar haderőnél egyreinkább jelentkező fémhiány,arra késztette a hadvezetést,hogy az 1912. évi LXVIII. tör-vénycikkben foglalt jogaivalélve, már 1915-től benyújtsaigényét a birodalom fémtar-talékára. A hadiszolgáltatá-sokról szóló rendelkezések2. paragrafusa kimondja,hogy: „az 1. paragrafusbanmeghatározott célokra szük-séges egyéb hadi segédesz-közök is követelhetők birto-kosaiktól ideiglenes haszná-latra vagy végleges átenge-désre. Ilyen tárgyak igény-bevételéért térítés, megron-gálásukért kártérítés jár… „Akötelezettség alól az egyhá-zak sem voltak kivételek, smivel jelentős mennyiségűszínesfém tulajdonosai vol-tak, a Hadügyminisztériumfémbegyűjtési akciója első-sorban őket célozta meg. AzErdélyi Református Egyház-kerület Igazgatótanácsa az1925. május 25-i határoza-tában a használaton kívüli,műemlék jelleggel nem bíróharangok beszolgáltatásátelvileg engedélyezte, és fel-hatalmazta az egyházmegyé-ket az ilyen jellegű egyház-községi határozatok jóváha-gyására. A határozat azt iskimondta, hogy ahol az egy-házközség tulajdonában há-rom harang van, egy hadi-célokra átengedhető. Ennekalapján a marosvásárhelyiegyházközség a Vártemplomegyik sérült harangját, az elő-írt ellenérték fejében fel isajánlotta hadicélra. A későb-biek során azonban az egy-házmegyéhez beérkező egy-házközségi jelentésekből azderül ki, hogy a rekviráló bi-

zottságok a Hadügyminisz-térium által előírt eljárástteljes mértékben mellőzték.A harangok átvétele soránsem tiszt, sem katonai hiva-talnok, sem pedig népfelkelőmérnök nem jelent meg. Arekviráló bizottságot egysze-rű közlegények vezették, akikjogkörükkel több esetbenvisszaéltek. Ez például Me-zőpanit esetében is tapasz-talható volt, ahol a rekvirálóbizottság az egyházközségmindhárom harangját elakarta vinni erőszakkal. Csak1915-ben a Marosi Refor-mátus Egyházmegye 92 egy-házközségéből a nagyszebenikatonai parancsnokság rek-viráló bizottságai és külön-böző katonai parancsnoksá-gok 107 darab harangot éshét darab csengettyűt sze-reltek le és vittek el. 
„A történelmi vagy művészi
becsű harangok feltétlenül
meghagyandók”Újabb rekvirálásokra1917-ben került sor, amikora Hadügyminisztérium ren-deletben szögezte le, hogyminden 25 cm-nél nagyobbkülső átmérőjű harang rek-virálás tárgyát fogja képezni,de a „történelmi vagy művé-szi becsűek feltétlenül meg-hagyandók.” Egy összesítésszerint 79 marosi egyház-község rendelkezett 1700után öntött harangokkal. Amegóvásra jelölt, 1700 előttiharangokról Kovács Lászlóesperes külön listát állítottössze, amely 13 egyházköz-ség nevét tartalmazza, vala-mint a harang öntésénekévét: Berekeresztúr 1600előtt, Galambod 1487, Ko-ronka 1537, Marosszentanna1490, Marosszentkirály 13.század, Mezősámsond 1597,Nagyadorján 1664, Nyárád-szentanna, Nyárádszentbe-nedek 1493, Nyárádtő 1671,Székelyszentistván, Székes1677, Somosd 1482. A Marosi Református Egy-házmegye harangállományát1915 és 1918 között jelentősveszteség érte. A leszerelt éselszállított harangok közülnagyon kevés került visszajogos tulajdonosához, az el-lenértékként kifizetett pénz-összegek pedig a hatalom-váltás után már más célt szol-gáltak. A megkárosodott egy-

Schwarzlose-géppuska
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(folytatás előző lapszámunkból)

Nagyenyedtől északra, a Maros folyó bal partján fek-
szik a nagy múltú város, Marosújvár. Már a rómaiak
idején lakott település. Marosújvár kiváló földtani és
földrajzi adottságokkal rendelkezik, egy felszínig hú-
zódó sótelep, sódóm peremén helyezkedik. Már a ró-
maiak megkezdték a só kitermelését a területen és
az itt lévő sóbányát Salinae-nek nevezték, amelynek
jelentése sósföld – szikes –, vagy sóstó.

Ahol már a rómaiak 
elkezdték a só 
kitermelésétMarosújvár, vagy eredetinevén Marosakna a Marosjobb partján fekvő, Fehérvármegyei város. A telepü-lés kiváló földtani és föld-rajzi adottságokkal rendel-kezik, egy felszínig húzódósótelep, legalább 1 km ki-terjedés tojásdad alakú só-dóm peremén helyezkedik.Már a rómaiak megkezd-ték a só kitermelését a te-rületen és az itt lévő sóbá-nyát Salinae-nek nevezték,amelynek jelentése sósföld– szikes –, vagy sóstó. A só-bányászat és só-kereske-delem a népvándorlás korvégén, majd az Árpádkor-ban is folytatódott. Viszont a középkor vé-gén, az újkor kezdetén, azoszmán időkben létrejöttkisjégkor – Krisztus utániXVI–XVII. század – soránkialakult jelentősebb lehű-lés és csapadékosabb pe-riódus során a Maros ár-vízszintje jelentősen meg-emelkedett, és a középkor-ban művelt sótelep felszínirészét üledékkel borítottael. Így a sótelepet újra felkellett fedezni és fel kelletttárni. Az új, máig működősóbánya 1791-ben nyíltmeg, és a kitermelt sót ha-jókon, tutajokon szállítottákSzegedre. 
Magyarország 
és Erdély 
legjelentősebb 
sóbányájaA rómaiak külszíni fej-téssel termelték ki a sót, aközépkorban is ezzel amódszerrel dolgoztak, deaz új sóbánya már mély-műveléssel és felvonóvaldolgozott. Ennek a módszernek alegjelentősebb problémájaaz volt, hogy a Maros vizekezdett beszivárogni a bá-nyavágatokba a felszíni ví-záteresztő rétegeken ke-resztül. Ezt úgy próbáltákmeg kezelni, hogy a víz -

áteresztő kavicsrétegbe be-tongátakat alakítottak ki,majd elterelték a Maros fo-lyót mintegy négyszáz mé-terrel az eredeti medrétől,végül hatalmas csatorna-rendszert alakítottak ki ésgőzgép hajtotta szivattyúvalemelték ki a beszivárgottvizet. Ezen fejlesztések nyomána marosújvári lett Magyar-ország és Erdély legjelen-tősebb sóbányája, amelyhatvan százalékát adta azerdélyi sókitermelésnek. 
A klasszicizáló 
fürdőépületA sóbánya mellett Ma-gyarország első, különbözőbetegségek kezelésére al-kalmas sós gyógyfürdőjét,fürdőtelepét nyitották megXIX. század végén, ahová abányából kiemelt sós vizet,és a Marosújvár környékénfakadó sós források vizétvezették. 1910-ben egy klasszici-záló fürdő épületet alakí-tottak ki, amelyet az új tu-lajdonos 2011-ben lebon-tatott, és ezzel egy nagyonfontos, turizmus szempont-jából is jelentős látványos-ságtól fosztották meg Ma-rosújvár városát.A bánya és a sós fürdőmellett szódagyár is létesülta XIX. század végén, amelymég a posztkommunistagazdasági átalakulásokat istúlélte, de jelenlegi több-szöri tulajdonosváltás nyo-mán a helyzete igen bizony-talan, holott a telepítő té-nyezők és termelési felté-telek igen kedvezőek errea gyárra vonatkozóan is. 
A bányavájatok 
rajzai elvesznekUgyanilyen problemati-kus a mélyművelésű bányaműködtetése is, mivel azigen gyors politikai válto-zások nyomán elképesztősok kézen ment keresztüla bánya a XVIII. századi ki-alakításától kezdődően. Ennek nyomán a bánya-vájatok rajzai, elhelyezke-

désük műszaki leírásai el-vesztek, illetve a XX. századmásodik felében Erdélybenkialakított fejveszett „elő-rehaladás” eszméjében„nem volt idő és energia”ezeknek a vájatoknak a rög-zítésére. A rómaiak idején tizen-öt-harminc méteresek vol-tak a bányavágatok, míg azúj, mélyművelésű bányajá-ratok több száz méter hosz-szúak és keresztfolyósokkötik azokat össze. A nem megfelelő szem-léletű vezetés és túlhajszolttermelési célok következ-tében a bányajáratok terv-szerű lezárása több helyenelmaradt, ennek nyománkövetkezett be 2010-benegy katasztrófa, amelybenegy kereskedelmi komple-xumot nyelt el az egykoritárna beomlása. Bár az olvasó számáraez szinte napjaink híreiheztartozik, de tudni kell, hogyezek a beomlások már1947-ben megkezdődtek,amikor a régi városközpont-ban nyílt meg a föld és nyeltel több épületet. 1968-banis súlyos bányabeomlás tör-tént, és egy független mér-nöki vélemény szerint nap-jainkban már Marosújvárvárosának több mint hatvanszázaléknyi területe a régibánya felett húzódik, ésezek az elhagyott sós tárnákaz 1970-es évi árvíz idejénmegteltek vízzel, és azótais vízben állnak és a só ki-oldódik a tárnák falából. 
A kérdés: van-e ezeknek
a területeknek és rend-
szereknek felelős és
működtetni képes,
felkészült gazdája?Talán meglepő, hogy ezta gondolatsort a marosúj-

vári terület egyik legfonto-sabb kultúrtörténeti neve-zetessége, a XIV. századbanépült kastély kapcsán írjukle, de ugyanaz a problémájaa sóbányára települt város-nak, a vajon meddig mű-ködő szódagyárnak, az igencsak komoly ütést kapottsósvizes fürdőnek és apusztuló, utolsó tulajdonosaalapján Teleki Ádám-félekastélynak. Van-e ezeknek a terüle-teknek és rendszereknekfelelős és működtetni képes,felkészült gazdája, vagynincs? Ha nincs, akkor pusz-tul a jószág és a birtok, ésmindenki, aki ebből él, ésott él és annak javaiból ré-szesül, szegényedik és sze-gényedni fog. 
A kétfajta megközelítési
mód magyarázataNagyon fontos kérdéskör,hogy képesek vagyunk-eolyan lokálpatrióta, helybenélő vezető réteget kialakí-tani Erdélyben – és a világmás pontjain –, akik felelősés megfelelő döntésekethozva a rájuk bízott javakata helyben élő emberi kö-zösségek javára fordítják,vagy tudomásul vesszük,hogy távoli centrumokból,kézi vezérléssel irányítanak– és kihasználnak – ben-nünket. 
Mit jelent ez a kétfajta
megközelítési mód? Azt, hogy a bányajövedékjelentős részét, a gyár pro-fitját helyben visszaforgató,a környezetvédelmi előírá-sokat betartó, és a helyi,közte a saját ott élő csa-ládját is óvó és védő kör-nyezet védelmére társadal-mi energiát és pénzt fordító

vezető rétegünk lesz-e?Vagy belenyugszunk, hogyegy latin európai sémát kö-vetve, a környezetvédelmifejlesztéseket elmulasztó,a bányavágatok, fürdő,munkahelyek, lakások, há-zak állapotával, a helyi la-kosság és dolgozó réteg igé-nyeivel, élőhelyével, kör-nyezetével nem törődő, tá-voli központokhoz kapcso-lódó vezetésünk lesz, akikkiszolgáltatnak minket ésa földünket a távoli köz-pontokban élő és a profitotoda szivattyúzó emberek-nek?
Erdély lehet(ne) 
Közép-Európa SvájcaA pusztuló kastély azt isfelveti, hogy hol vannakazok a társadalmi energiák,pénzügyi – gazdasági be-vételek, amelyek Erdélynekezt a szép kastélyát kiala-kították és fenntartottáktöbb mint hatszáz éven át.Hová vesztek ezek, hovávándoroltak és milyen kö-zösségeket gazdagítanakmost? Az adottságai alapján Er-dély lehet majd Közép-Eu-rópa Svájca, de ehhez a be-vételeit vissza kell tartani,és forgatni saját magára,rendbe kell tenni és turis-tacsalogató látványossággá,hotelekké kell alakítani apusztuló kastélyokat, közteaz itt bemutatott TelekiÁdám-féle kastélyt is. Ehhez viszont olyan tö-megbázissal rendelkező lo-kálpatrióta vezető rétegkell, amely az Erdély általkitermelt profitot Erdélybeforgatja vissza, és az erdélyiszellemiséget, szülőföldetsajátjának tekinti, amelyetmajd tovább adhat az ottélő családjának is. 

A pusztuló kastély és a sóbányára települt város
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Vajon, mikor olvasha-
tunk épülő és nem pusz-
tuló kastélyokról, für-
dőkről?A jó vezető az egészségeslokálpatriotizmus mellettmindig történelemben gon-dolkodik, mert tudja, hogyaz egymásra épülő generá-ciók alkothatnak maradan-dót. Ha ilyen vezetése lesza közép-európai régióknak,akkor épülő, és nem pusz-tuló kastélyokról, fürdőkről,vállalatokról olvashatunkmajd. S egy kicsit tovább ismennék ebben a kérdésben,mert látható, hogy a világ-ban globális és regionálisszinten is elképesztő ver-seny folyik a különböző gaz-dasági, társadalmi és családiberendezkedésű csoportokközött. Biztos vagyok ben-ne, hogy bár látszólag azoka csoportok állnak nyerésre,amelyek a múltat lerom-bolva építik napjaink „tur-bókapitalizmusát”, de hosz-

szú távon, különösen, ha fi-gyelembe vesszük a termé-szeti erőforrásokat, a kör-nyezetvédelmet, akkor azoka csoportok és közösségeklesznek a győztesek, ame-lyek maximálisan figyelem-be veszik a fejlődés termé-szeti, emberi és társadalmioldalát is, és nem egyolda-lúan gazdaság centrikusanfejlesztenek. 
A kastélyok újjáépítése 
a túlélők feladata és 
kötelességeEbben a tekintetben Erdélya maga sokszínű természetiadottságával, az erdélyi tár-sadalmi heterogenitásával ésa középkor végén, újkor kez-detén kialakított erdélyi szem-lélettel, a vallási, szemléletbeliés berendezkedésre vonatko-zó türelmével messze a világés sok esetbe Európa előttjárt. Ezeknek a hagyományok-nak az újraélesztésével kell

kialakítani azt a gazdasági– társadalmi és kulturálislégkört, amelyben a tehet-séges fiatalok itthon ma-radnak, és elkezdik a rend-kívül romboló XX. századotmaguk mögött hagyva azújjáépítést, többek közötta kastélyok újjá építését,mert ez a túlélők feladataés kötelessége…
A Teleki-Mikes família

elhanyagolt várkastélya
c. összeállításunkat írta

és szerkesztette: Prof. dr.
Sümegi Pál tanszékveze-
tő egyetemi tanár, geoló-
gus és Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész-műemlék-
védelmi szakmérnöknek; a
régi és a mai képekért Dem-
ján László műemlékvédő épí-
tésznek
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Vévé nyóc

ta az agyhalottat. Vélhetőennem önszántából, beszólha-tott a nagytestvér: „Valakivágja már bé az ágyba azt ahülye pics*t, gyerekek, mertszétbarmolja az egész be-rendezést”. (Sanszos, hogyígy esett az eset, mert a végefelé már tántorgott, kalim-pált, vert le mindent falról-asztalról.) Vagy ott van a másik ész-kombájn, egy vidéki szellemihajléktalan, aki tárgyakkalkommunikál, illetve tárgyak-ba köt bele, mindig ugyan-azzal a „Mi van?” frazémával,csak hozzápászíccsa az illetőobjektum nevét: „Mi van, ja-cuzzi?”, „Mi van, kanapé?”,„Mi van, fal?”, majd, mivel ál-talában késik a válasz, belé-jük rúg egy nagyot, egy tor-pid-idióta vigyor kíséretében.Azaz csak mímeli: valójábana levegőbe talpal az istenadta,annyi esze azért van; de haazt nézzük, hogy a társai he-lyett inkább a villa tereptár-gyaival beszélget, nem kizárt,hogy még annál is több. A műsor készítői szerinta VV-játékosok élete azzal,hogy beköltöztek a villába,egy életre megváltozik. Eztnem tudjuk lecsekkolni, mi-vel többségük eltűnik a süly-lyesztőben utána, szerencsé-re, viszont valami ténylegmegváltozik. Éspedig a ne-vük: miután kidzsesszelneka villából az évik, lacik, ban-dik, szandik, akkortól fogvamegszűnnek évinek, lacinak,bandinak, szandinak lenni,az új nevük: vévéévi, vévélaci,vévébandi, vévészandi. A fentemlített Vivi új neve szépenfog alliterálni: Vévé Vivi. Sőt,ha meg találná nyerni (voltmár rá példa, hogy a leggyö-kerebb diadalmaskodott, pél-dául Alekosz vagy Aurélió),akkor Veni Vidi Vici Vévé

Vivi lesz! Kár, hogy mire meg-tanulná, el is felejti.Alapszabály a kereskedel-mi csatornáknál (Magyaror-szágon, Romániában és más-hol is), hogy a reklámok közévalamiféle műsorokat is bekell iktatni, mert annyiramég nem zombik a nézők(fogyasztók), hogy reklámo-kat és hirdetéseket nézzenekegyfolytában, legalábbisegyelőre még nem. Csakisezért, és nem másért szü-lettek meg a magyar „tele-regények” (Barátok közt, Jó-ban Rosszban), a gagyibbnálgagyibb „reality-sorozatok”(Éjjel-Nappal Budapest éstársai), a különféle viccesnekszánt vetélkedők, a kotyvasz-tós műsorok, az ázalékállat-kák szellemi szintjén vege-táló celebeket szerepeltetőmarhulós műsorok (Ezekmegőrültek!, A rettegés foka,Celeb vagyok, ments ki in-nen!), valamint a „luxusbör-tönben” forgatott valóságs-how-k.Kereskedelmitévé-marke-tinges alapvetés továbbá azis, hogy nem a nézőknekgyártunk reklámokat, hanemnézőket gyártunk a reklá-mokhoz. Aki azt hiszi, hogyegy-egy reklámfilm megal-kotását fáradságos, részletesés hosszadalmas piackutatómunka előzi meg, az rette-netesen el van tévedve: sok-kal egyszerűbb, agy- és költ-ségkímélőbb a fogyasztót le-húzni a reklámok szintjére,a mentális iszapba, semmintmegpróbálni legalább belőnia valós elvárásokat, igénye-ket. És, láss csodát, ezt iscsinálják! Ha nem ezt csi-nálnák, akkor nem volnagyakorlatilag egyforma, uni-formizált az összes audio-vizuált reklám, függetlenülattól, hogy tampont, dezo-

dort, hasmenés elleni gyógy-szert, tyúkszemkenőcsöt,protézisragasztót, életbizto-sítást, narancslevet vagy ver-dát hirdet. A kilőtt üzenet is mindenesetben és lényegébenugyanaz: használd/fogyaszdezt a terméket, és akkor teis olyan menő leszel, mint areklámban szereplők! Csu-páncsak a kontextus változik:ettől a pirulától többé nemfogod lefosni a bokádat ko-cogás közben; ettől a prot-kóragasztótól többé nem fo-god az unokád születésnapitortájára köpni a műfogso-rodat; ettől a spraytől nekedis olyan bomba csajaid lesz-nek, mint a reklámban sze-replő kigyúrt Kunta Kinté-nek; satöbbi. A reklám a tudat meggya-lázása. A reklám a rabszol-gává tett vásárló szabad aka-ratának brutális megerősza-kolása. A reklám egypercesszellemi burkini, de mire le-tépáznánk magunkról, márjön is a következő. A reklámegy olyan kényszerzubbony,amit önként veszünk ma-gunkra. Egy olyan modernkaloda, amelybe önként ésdalolva dugjuk be a kézfe-jünket, a lábfejünket és a fe-jünket. Azt a fejünket, amely-ben elvileg az agyunk lako-zik. Visszatérve a vévé nyócra:a leendő győztesnek egyéven keresztül havonta 3millió forint, azaz összesen36 millió forint (kábé száz-húszezer euró) üti a zsebét.Csupán az a sajnálatos, hogynem mindegyiküknek. Mert-hogy ezek közül bármelyiknemhogy egy, de ötvenegyév alatt se fog keresni ennyilóvét, legalábbis az eszével,az tuti!
Molnár Tibor

Habár a Való Világ korábbi szériáinak szereplőit se
PhD-disszertanoncok, hermeneutika-professzorok,
kvantumfizikusok és a Mensa egyesület tagjai közül
verbuválták, a játékosok többé-kevésbé értelmes tő-
mondatokban beszéltek, és a DNS-ük is nagyjából
megegyezett egy emberével. A múlt hét végén a nálunk
is fogható RTL2-n indult Való Világ 8 (becsületes
nevén ValóVilág powered by Big Brother) esetében
kissé más a helyzet, ugyanis ezúttal sikerült a hülyezsák
legmélyéről meríteni: a mostani kiadás fehérjehalmazai
gyakorlatilag csak tőmorfémák szintjén kommuni-
kálnak (Mi? He? Hö? Ja. Aha. Pfff!), tekintetükből
pedig úgy süt a bárgyúság, a pusztító butaság és a
végtelen együgyűség, hogy szinte a tévén keresztül is
perzsel. Az egyik huszonegyné-hány éves, szőke punetti, Vivimár a beköltözés estéjén úgybekarcolt, hogy végig anya-szült meztelenül flangált felés alá, könyörögve az összeskannak, hogy valamelyik csi-nálja már meg, mert nembír magával. Végül aztán ösz-

szejött a dugás: gusztusaegyik csávónak se volt hozzá– ami egy ilyen csapatbanazért nagy szó –, de a lát-szólag legkevésbé degeneráltfaszi egy idő után megunta(miközben a többiek végigeszelősen röhögtek a sze-rencsétlenen), és ágyba dug-
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A sztereotip elvárásokraépülő nemi szocializáció márcsecsemőkorban elkezdődik,és a „kisfiúnak kéket, kis-lánynak rózsaszínt” impe-ratívusz csak a jéghegy csú-csa. Az amerikai pszicholó-gus, Zella Luria és társai kí-sérletükben arra kérték azalanyokat, hogy figyeljenekmeg egy újszülött csecsemőt,majd közöljék benyomásai-kat. Ha a résztvevők úgy tud-ták, hogy a gyermek lány,akkor kicsinek, szépnek, tö-rékenynek, aranyosnak írtákle, ellenben ha fiúnak hitték,máris egy kis vasgyúrót lát-tak benne. További pszicho-lógiai vizsgálatok eredmé-nyei szerint a kislányokhoza szülők többet és lágyabbhangsúllyal beszélnek, ésgyengédebben is bánnak ve-lük. A kisfiúkhoz későbbmennek oda, ha sírnak vagyelesnek, viszont cserébe el-nézőbbek velük, ha össze-piszkolják a ruhájukat, nempakolnak össze maguk utánvagy rossz fát tesznek a tűz-re. Az otthoni munkából valórészvállalás mértéke semmindig egyforma: a szülőkhajlamosabbak a lányoktóltöbbet elvárni e téren – ezta nagycsaládosok egyesüle-tének felmérése is igazolta.Pedagógiai kutatásokbólkiderül, hogy többnyire aziskola is megerősíti a nemisztereotípiákat az úgyneve-zett rejtett tanterv révén,

amely a hivatalos tananyag-ban explicite nem szereplő,ám azon keresztül, illetve azosztálytermi interakció so-rán elsajátított normákat je-löli. Ennek legnyilvánvalóbbpéldája, hogy az irodalom-és történelemoktatásbólszinte teljes egészében ki-maradnak a nők (a múzsa-vagy feleségszerep alighamondható saját jogon sze-replésnek), azt sugallva a ta-nulóknak, hogy a jelentőstársadalmi-kulturális telje-sítményekre csak férfiak ké-pesek. A nemi sztereotípiá-kat a tanár a gyerekekhezvaló viszonyában is önkén-telenül megjelenítheti: pél-dául egy magyar felmérésszerint a tanítók több figyel-met fordítanak a fiúkra, ésgyakrabban alkalmazzák ve-lük szemben a pozitív meg-erősítést, többet dicsérikőket. Ha egy kislány nemzavarja meg bekiabálássalaz órát, és követi a tanáriutasításokat, az „természe-tes”; velük szemben a pe-dagógusok inkább negatívvisszajelzésekhez folyamod-nak, például ha „lány létükre”nagyhangúak vagy nem elégprecízek, nem írnak elég szé-pen stb. Mindez elvezet odá-ig, hogy a lányok ugyan át-lagosan jobban teljesíteneka tanulmányaikban a fiúknál,önérvényesítési képességeikviszont rosszabbak.Ez nemcsak azt a jelen-

séget magyarázza meg(egyéb, strukturális akadá-lyokkal együtt), hogy a fel-sőoktatási létszámfölény da-cára az intézményi ranglét-rákon felfelé haladva a nőkszáma piramisszerűen csök-ken, hanem már a pályavá-lasztás, jövőtervezés idejénis jól látható. Egyrészt a pu-bertáskor a lányt a fiúnálpotenciálisan nagyobb mér-tékben eltéríti a személyesérvényesülés céljaitól: mi-után már gyerekkorábanmegtanulta, hogy fő értékea külseje, serdülőkorban akortárscsoport és a popu-láris kultúra együttes hatá-sának eredményeképpenaránytalan hangsúly tolódika testsúlyra, az (egysíkúanértelmezett) szépség kultu-szának való megfelelésre.(Női olvasóimat e pontonarra kérem, gondolják végig,hogy – önhibájukon kívül –mennyi időt vesztegettek elannak idején az életükbőlönbizalomhiánnyal küzdve,illetve hogy mit üzennénekmost tizenhat éves kori ön-maguknak?) Másrészt mégmindig nem változtak sokatazok a korábban megingat-hatatlannak tűnő elképze-lések, amelyek szerint a nőkrosszabban teljesítenek atermészettudományok terén,ezért alkalmatlanok a piac-képesebb és nem melleslegsokkal jobban megfizetettműszaki és informatikai pá-lyákra. Tömegesen kötnekki kiszolgáló, előrejutást alig-ha biztosító, tipikus „nőimunkákban”, illetve a felső-oktatásban bölcsész szako-kon – jóval többen, mint ahá-nyan megszállott irodalmá-rok, történészek, nyelvészekstb. lennének, akiknek va-lóban ott a helyük, és más-ban kevésbé tehetségesek.Majd kezdenek a diplomaután „valamit”.Mintha a hátsó ajtón visz-szalopózott volna a XXI. szá-zadba a Simone de Beauvoiráltal Hamupipőke-mítosznaknevezett jelenség: az az el-képzelés, hogy a nő életénekigazi célja és beteljesülése asikeres (értsd: társadalmipresztízst adó) férjhezme-netel és az anyaság, így azotthonon kívüli munka szá-

mára csak másodlagos, nemkell a személyiségét tükröz-nie. A nők ezt akarva-aka-ratlanul megtanulják, ésenergiáikat hajlamosak en-nek megfelelően csoporto-sítani. Cheryl Benard és szer-zőtársa, Edith Schlaffer oszt-rák szociológus számos élet-történet elemzése során aztlátták, hogy a nők már-márirracionalitásba hajló kitar-tást és szívósságot mutatnakfel mégoly egyenlőtlen ésártalmas kapcsolataik meg-mentésében, ellenben sokkalkevésbé határozottak és ma-kacsok, amikor a szakmaiterveikről van szó: e térensokkal könnyebben hagyjákmagukat (szülők, partner,szexista munkatársak stb.által) lebeszélni, eltéríteni,demotiválni. Jellemző továb-bá a női életutakra a „köte-lező körök” lefutása, azaz anők előbb megpróbálkoznaka szülők, illetve a környeze-tük által elvárt és jóváhagyotttanulmányi iránnyal, élet-móddal, párválasztással, és– ha erre egyáltalán sor kerül– később, már idősebben éstöbb kötöttséggel kezdenekhozzá ahhoz, amit tulajdon-képpen mindig is akartak.(Ami saját vállalkozás indí-tásától a szívüknek kedvesszak elvégzésén, szakma ki-tanulásán át valamilyen mű-vészi vagy kézműves tevé-kenységig bármi lehet, ésegyénenként is változó: pél-dául egy állást egy civil szer-vezetnél egyikük alulfizetettvesztegelésnek, másikuk ré-góta vágyott, hasznos tevé-kenységnek érez.)A kutatók benyomásaiszerint mintha két párhu-zamos és egymásnak ellent-mondó hang beszélne a nők-ben: az egyik a külső elvá-rásokat, a másik saját belsőigényeiket képviseli. Ez gyak-ran eredményezi a sikeresnőknél is, hogy a férfiaknáljóval többször szerényked-nek és tulajdonítják ered-ményeiket külső tényezők-nek, a szerencsének, vala-mint a kötelező jelleggelmegemlített „támogató csa-ládtagjaiknak” (akik minthavalami extra kegyet gyako-roltak volna azzal, aminektermészetesnek és kölcsö-nösnek kellene lennie). Ér-dekes módon az „imposztorszindróma” is gyakoribb anőknél – az a meggyőződés,hogy érdemtelenül kerülteka pozíciójukba, és a félelemattól, hogy ez előbb-utóbbkiderül, és megszégyenül-nek. Mindez kiegészülhet

azzal, hogy a nőknek egyénisikereik miatt lelkiismeret-furdalásuk lesz (még ma ishetente bele lehet futni egycikkbe a „dolgozó anyák”gyerekei által elszenvedetthátrányokról), és e szörnyű„bűnükért” kiemelkedő, ere-jüket meghaladó otthonihelytállással próbálnak kom-penzálni – elutasítva akár aférj önkéntesen felajánlottszerepvállalását is.Gyakori mindebből kifo-lyólag az a kimenetel, hogykét szék között a pad alá es-nek, és a lemondások elle-nére konformista törekvé-seikben sem tudnak megfe-lelni. Benard és Schlaffer,akik eredményeiket a (ma-gyarul is hozzáférhető) Tű-sarkú cipőben hátrafelé címűkönyvükben összegzik, arrafigyelmeztetik olvasóikat:könnyebb fiatalon ellenállnia visszahúzó erőknek, és ki-tartani a saját elképzelésekmellett, mint negyvenévesenmindent elölről kezdeni. Per-sze több interjúalanyuk eseteigazolja, hogy utóbbi semlehetetlen, mégis nagyobba kilátás egy eredményesebb,boldogabb életre, ha kez-dettől fogva ragaszkodunka saját utunkhoz.A sztereotípiák tehát ak-kor is dolgoznak bennünk,amikor éppen meghaladnipróbáljuk őket – az önmeg-valósításra (hoppá, egy csú-nya szó…) és autonómiáratörekvés soha el nem alvóéberséget, odafigyelést, tu-datosságot igényel. És mittehetünk, hogy a kislányok-nak felnőve már könnyebblegyen? Kezdjük például egyegyszerű(nek tűnő) gyakor-lattal: legközelebb, amikorakár szülőként, akár rokon-ként vagy ismerősként be-szélgetünk egy kislánnyal,ne a szépségét, a ruháját stb.dicsérjük. Egyáltalán, hagy-juk a külsőségeket! Kérdez-zük meg, persze a koránakmegfelelő szinten, hogy mitszeret, mi érdekli, mi az ajáték vagy könyv, ami nálavan (hamar ki fog derülni,miről beszél szívesen), ésinkább mondjuk neki, hogyokos, ügyes, mint azt, hogyszép (akármilyen szép isegyébként). Figyeljünk odaerre legközelebb – sajnosnehezebb lesz, mint ami-lyennek elméletben tűnik…
Antoni Rita

A szerző a 
Nőkért Egyesület elnöke.

Tűzoltó leszel s katona?
Amikor Tarja Halonen, az első nő, aki betöltötte Finnország elnöki posztját
(ráadásul rögtön két cikluson keresztül), egy óvodába látogatott, és megkérdezte
a gyerekeket, hogy mik szeretnének lenni, többen lelkesen rávágták: „Elnök!”
Egy kisfiú azonban hallgatagon félrehúzódott. „Hát te nem szeretnél elnök
lenni?” – fordult hozzá Halonen, hogy felvidítsa. „De hát a fiúk nem lehetnek el-
nökök!” – válaszolta lemondóan a gyerek. E kedves skandináv anekdota nálunk
kétségtelenül abszurdnak hat, de szemléletesen példázza a (jól vagy rosszul ér-
telmezett) környezeti hatások jelentőségét a gyerekek önbizalmára és a jövőképére
nézve.

Megszerezték a környezetvédelmi 
engedélyt Marosvásárhely 

municípium Városrendezési 
Tervének újraaktualizálásához

A Maros Megyei Környe-zetvédelmi Ügynökség tájé-koztatja az érdekelteketarról, hogy kibocsátották azengedélyt (véleményezést)a Marosvásárhely municí-pium Városrendezési Ter-vére, illetve a HelyiVárosrendészeti Szabályza-tot illetően. A terv tulajdo-nosa: MAROSVÁSÁRHELYMUNICÍPIUM. A környezet-vésdelmi engedély kibocsá-tására vonatkozó döntéstaz APM Mureshttp://apmms.anpm.ro   in-ternetes oldalon közlik majd,

továbbá a tulajdonos (Polgár-mesteri Hivatal), valamint azAPM (KörnyeztvédelmiÜgynökség) székhelyén.
Főépítész Iroda,

Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal
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Mindketten az olimpiai él-ményekről beszéltek az ér-deklődők előtt, ezt követőenbárki kérdéseket intézhetetthozzájuk.  Ezekből válogattukki a legérdekesebbeket.
Kiváló eredményeket ért
el Rióban Trandafir

– Norbert, a román 4X100-
as gyorsváltóval a 14. helyen
végeztetek Rióban. Mennyire
értékes ez a 14. hely?– Szerintem a maximumotsikerült kihozzuk ebből a csa-patból, de sajnos nem min-denki volt a legjobb formá-jában, mivel az Eb-re volt idő-zítve a csúcsforma. Szerintemnagyon jó eredmény ez a 14.hely. 

– Célul tűzted-e, hogy az
egyéni csúcsodat megdöntsd
az 50 méteres gyorsúszásban?
Ez, hogy nem sikerült, teljesen
elégedett vagy a teljesítmé-
nyeddel?– Abból kiindulva, hogyvolt egy egyéves kihagyásom,és tudva azt, hogy nálunk afelkészülési mód nem ideális,meg vagyok elégedve az ered-ményemmel. Azt kell tudni,hogy az 50 méteres gyorsú-szás olimpiai bajnoka 21. 63másodperces időt úszott, énpedig 21. 99-et, azaz 4 tizedvan az első és a tizennegyedikhely között, ami nagyon rövididő. Egyébként 100 méterenmegdöntöttem a személyesrekordom. Nekem először isa riói olimpiára való kijutásvolt a célom, utána az elő-döntő volt a második cél,

majd a döntő lett volna azálmom. 
A rekuperációval 
nagyobb a gond, 
mint az edzőhiánnyal

– Rióban milyen volt a han-
gulat, hiszen várokozáson alul
teljesített a román küldöttség,
ugyanis mindössze egy arany-
éremmel jöttek haza?– Ez így van, de ha azt néz-zük, hogy az utóbbi 8 évbenmennyit fektettek be anyagilagaz olimpia előtti felkészülésbe,akkor minden szinten túltel-jesítettünk. Egyébként Romá-niában nem az edzők szem-pontjából van a baj, hiszenvannak jól felkészült szakem-berek, inkább a rekuperációvalvan a gond. Mintegy 10-15kilométer úszás után követ-kezne az, ami sokat számít asportolóknak, vagyis a reku-peráció. Nem mindegy, hogyegy edzés után a következőedzésre masszőr segítségévelis fel tudok készülni, vagy azédesanyám húslevesével kellhelyrejöjjek. Például Hosszú Katinkátnaponta kétszer masszírozzák,minket a legjobb esetben he-tente egyszer. Nem igaz, hogynem lehetne itt, Romániábanezt anyagilag megoldani, deén a minimálbéremből fizes-sem ezt, tudva, hogy a föde-rációnál erre nincsen keret?
A hazai olimpikonok 
ruhája gyenge 
minőségű volt

– Mennyire tudtál kapcso-

latot teremteni Szép Zoltán-
nal az olimpiai faluban,
ugyanakkor mennyire láto-
gattátok egymást?– Az akkreditációra rávan írva, hogy ki, milyensportoló, így mi is csak azok-ra a versenyekre mehettünkbe, amely sportágat képvi-seltük. Nekem szerencsémvolt Szép Zolival, ugyanisvoltak olyan helyek, ahovánem, de voltak olyanok is,ahová bemehettünk együtt.A páros teniszdöntőre a saj-tóbejáraton osontam bemellette. 

– Sajtóinformációk szerint
mintegy 130 ezer eurót köl-
tött a román küldöttség fel-
szerelésre, amik tulajdon-
képpen hamisítások voltak.
Ez mennyire befolyásolta a
román sportolók hozzáállá-
sát?– A sportoló hozzáállásátnem kell befolyásolja, hogymilyen tréningben vesznekrészt az olimpián. Tény, hogymintegy 20 év úszás utánaz ember úgy érzi, hogy aharmadik világból jött, amia felszerelését illeti. Az olim-pia arról is szól, hogy meg-mutassuk magunkat a vi-lágnak, mennyire erős or-szág jól felkészült sportolóivagyunk, azaz, hogy mi va-gyunk a legjobbak, a leg-ügyesebbek, a legszebbek.Mi meg elmentünk Rióbaegy „oroszpiacos” ruhában,amiből nagy balhé lett.  Pél-dául az én nadrágom az elsőmosás után szétment, a szí-nes ruhák kimosása után

kiment a színük, elnyúltak. Érdekességként említemmeg, hogy a vívó lányok me-sélték hazafelé a repülőn,hogy amikor adták át nekikaz aranyérmeket, nem mer-tek meghajolni, hogy nehogyelszakadjon a tréningjük há-tul is, mert elől már szakadtvolt. Szerintem a tréningeketmaximum 50 euróból meglehetett volna venni, nemhiszem, hogy az összes 130ezer euróba került...
A kosztot sem lehet dicsérni

– Az olimpikonok koszt-
jával kapcsolatosan minden
ország olimpiai bizottságá-
nak képviselői leküldik a ver-
senyzők kosztjait, hogy mit
szeretnének ott fogyasztani?
Vagy van egy óriási választék,
amelyből válogatnak a spor-
tolók?– Volt egy nagy, mintegy300X100 m-es étkezde, aholkatasztrofális minőségű voltaz étel, olyan riói módonvolt elkészülve. Például apizzalap fagyasztva volt,majd bedobták a sütőbe,megkenték paradicsom-szósszal, tettek rá egy kevéssajtot, és annyi. Az étel min-dennap ugyanaz volt, nemváltozott, nem is volt úgyelkészítve, ahogy hozzá va-gyunk szokva, de mindenkiazt kellett fogyassza. 

– Úgy minőség, mint tel-
jesítmény szempontjából ho-
gyan rangsorolnád a három
olimpiát, amelyeken részt
vettél?– Rióban értem el a kar-rierem csúcsát, de a kér-désben megfogalmazott kri-tériumok szerint Rió volt aleggyengébb, utána Londonkövetkezett, majd a legjobbPeking volt. 
Trandafir Norbert 
úszóklubot 
üzemeltet

– Mi újság az általad üze-
meltetett helyi úszóegyesü-
lettel?– 2015 márciusában in-dítottuk el a Sprint Team88 elnevezésű klub ügyin-tézését, így a tavaly júniustóllétezik az egyesület, aholúszást oktatunk. Igaz mégkevesen, egyelőre mintegy50 gyerek úszik nálunk kétkorcsoportra felosztva, deszeretnénk terjeszkedni is,ha erre lehetőségünk adó-dik. Mi megfizetjük és meg-teremtjük a körülményeketahhoz, hogy minőségi ok-tatásban részesüljenek agyerekek. Amíg nem készül-tem az olimpiára, addig énis naponta ott voltam, ok-tattam, de utána a klubotráhagytam két edző jó ba-rátomra, akik profi módon

A kiváló riói eredmények után
Trandafir Norbert az úszóiskolája működtetésére koncentrál
A Marosvásárhelyi Forgatag Liget sátrában került sor arra a beszélgetésre, ame-
lyen Borsos Csaba, a Gaga Rádió műsorvezetője meginterjúvolta a helyi illetőségű
Trandafir Norbertet – aki az idén Rióban immár a soron következő harmadik
olimpiáján vett részt –, és a sífutó Szép Zoltánt, a Marosvásárhelyi Rádió sportri-
porterét, aki egyetlen romániai magyar újságíróként vett részt a riói ötkarikás
játékokon. 
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Szép Zoltán a riói olimpiára megszerzett akkreditációjával
kapcsolatosan a következőket mondta el:

– Ez másfél-kétéves proce-
dúra volt, ami úgy működik,
hogy a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság megszabja azt,
hogy hány sajtós lesz egy
olimpián. Rióban 25 ezer új-
ságíró volt (beleértve a tech-
nikai személyzetet is), ami
lehet, soknak tűnik, de nem
az a valóságban, hiszen
amennyi sporteseményt le
kellett fedni, nagyon kevés.
Mivel a Marosvásárhelyi Rá-
dió a Román Közszolgálati
Rádióhoz tartozik, mondhat-
nám azt, hogy talán egy kicsit
könnyebb helyzetben voltunk,
mert általában a közszolgá-
lati sajtóorgánumok alapból
kapnak valahány sajtóak -
kreditációt. Bukarest is kapott
ötöt, de ezt ők maguk között
elosztották szét. Így a kihe-
lyezett  stúdióknak nem jutott,
de a Román Közszolgálati
Televízió nem rendelkezett
annyi pénzzel, hogy kiküldjön
annyi embert, ahány akkre-
ditációt kapott. Így értem
lobbizott a Marosvásárhelyi
Rádió főszerkesztő-helyettese,
a Bukaresti Rádió vezérigaz-
gatója és a Román Televízió
sportszerkesztősége. De ah-
hoz anyagi háttér is kellett,
így támogatót kellett keresni.

Számomra a Tusnád ásvány-
víz ajánlott fel akkora össze-
get, ami fedezte a repülője-
gyet, az ottani utazásokat,
az élelmet – mondta el Zozó. 

Az olimpiai élményeiről
kapcsolatosan megjegyezte:

– Ha a riói olimpiai sport-
eseményekről kellene egy Top
3-at felsoroljak, akkor a gon-
dolatbeli dobogó harmadik
helyére jó esélyes az a Neymar
által is erősített Brazília-Hon-
duras labdarúgómérkőzés
amit, a Maracana stadionban
láthattam, a második helyre
tenném Usain Bolt futamait,
hiszen a helyszínen követtem
a férfi 100 méteres gyorsfutás
elődöntőjét meg a döntőt is.
Bolt showman, triplázott Ri-
óban, akár Londonban és Pe-

kingben is. Megjegyzem, hogy
az atlétika mint sportág sok-
kal többet nyert általa, mint
Usain Bolt a sportágtól, de
ugyanakkor Kozák Danuta
egyéni vagy páros futama is
kimagasló volt számomra,
és a magyar kajakosok sze-
replése is ezüstérmet érde-
melne a dobogómon. 

Számomra a legemléke-
zetesebb és a legfontosabb
az volt, hogy láthattam élő-
ben úszni az elődöntőben a
marosvásárhelyi Trandafir
Norbertet, akinek figyelem-
mel követhettem a felkészü-
lését is. Nekem ő volt  a leg-
fontosabb Rióban, mivel ma-
rosvásárhelyi sportoló, ugyan-
akkor erdélyi magyar, és aki-
nek végig követhettem a pá-
lyafutását Londontól Rióig –
mondta meghatódva az is-
mert sportszerkesztő.

foglalkoznak a gyerekekkel.A MOGYE uszodájában tart-juk az edzéseket, ott jelent-kezzenek azon szülők, akikazt szeretnék, hogy gyere-keik profi módon sajátítsákel az úszás tudományát. 
– Hogy gondolod, Vásár-

hely kihasználta a benned
rejlő potenciált?– Sajnos én Bákónak kellússzak, ebből szerintemminden érthető. Sajnos he-lyileg nagyon kevés a segít-ség, nincsen uszoda, nincsenedző és lehetőség sem, ezértvoltam rákényszerülve ötévvel korábban, hogy el-menjek. A 12 éves pályafu-tásom alatt sem a polgár-mester sem a szárnysegédjenem keresett meg, hogy ke-zet szorítson velem azért,hogy kijutottam valamelyikötkarikás játékra.
Abbahagyja, folytatja,
vagy edző lesz?

– Hogyan tovább? Belát-
ható még egy olimpiai sze-
replés?– Igazából már egy évvelkorábban félig visszavonul-tam a sportélettől, de a kö-zelgő riói olimpia mellett

döntöttem, ezért folytattam.Fontos volt számomra, hogysaját magamnak bebizonyít-sam, hogy képes vagyok jóeredményt elérni, és nemvagyok annyira öreg, mintahogy egyesek a szövetség-ből állították. Úgy érzem,hogy mindent bebizonyítot-tam. Azt még nem tudom,hogy én mit fogok csinálnia közeljövőben, de szeretnékedzősködni is. 
– Kik azok a személyek,

akiknek a legtöbbet köszönsz
az eddigi karriered során?– Legfőképpen a szüle-imnek köszönhetek nagyonsokat, mellettük az összesedzőmnek nagyon hálás va-gyok, akik a gyerekkoromóta edztek engem, ugyan-akkor minden személynek,akik valamilyen módon tá-mogattak engem. A városvezetősége néha segített,így köszönöm nekik is. Azidén a klubon belül egy szü-lő segítségével kaptunk há-rom szponzort, akik támo-gattak, de arra kértek, hogyne hozzuk nyilvánosságraa kilétüket.  Köszönöm nekikis a segítséget...

Czimbalmos Ferenc Attila
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\ 12. \ |  KÁVÉ MELLÉ |Apa takarít, anya blogol? Nagyobb
egyenlőség, kevesebb „hancúr”?

„Férfiak, ha több szexetakartok, mosogassatok töb-bet!” – csak egy közhelyescím a sok közül, amely aztigazolja, hogy a legvonzóbbdolog, amit egy férfi a nőérttehet, hogy mondjuk ő mo-sogat. Sheryl Sandberg, aFacebook ügyvezető igaz-gatója Dobd be magad! címűönéletrajzában szintén ki-jelenti: nincs szexisebb an-nál, mint amikor a férfi ki-veszi a részét a házimun-kából.
Nagyobb egyenlőség, 
kevesebb szex?Azok a párok, ahol a férfigyakran végez olyan házi-munkát, amelyet jellemzőennők végeznek, ritkábbanszeretkeznek. Azok a párokviszont, ahol a férfi a ha-gyományos férfiasnak mi-nősülő házimunkát végzi,lenyírja a füvet, befizeti aszámlákat, szerelőhöz viszia kocsit, gyakoribb házasé-letről számolnak be. Állítjaa kutatás, amely 4500 he-teroszexuális reprezentatív

minta áttanulmányozásaután derült ki, és amely egy-szerre vizsgálta a párok elé-gedettségét a házasságukkalkapcsolatosan, a szexuáliséletük gyakoriságát, illetvea házimunkák páron belülimegosztását.
Segítsen, 
de férfiként tegye!„A párok szexuális életétegy sor nemileg meghatá-rozott utasítás szabályoz-za”- állítja a tanulmány.Eszerint hiába szeretik anők, ha a párjuk porszívózikvagy főz, ha tudatalattijukmás véleményen van. Azoka házaspárok, ahol a nőkvégezték a tipikusan női há-zimunkát (takarítás, főzés,bevásárlás), 1,6-szor többetszeretkeztek havonta, mintazok, ahol a férfiak tettekeleget a hagyományos nőifeladatoknak. Azokban a há-zasságokban pedig, ahol aférfiak kivették a részüketa munkából, de megmarad-tak a tipikusan férfiasnaktekintett feladatoknál (hó-

eltakarítás, autójavítás,fűnyírás), 70 százalékkaltöbbször éltek házaséletet,mint azokban, ahol a nőlátja el a ház körüli férfiasteendőket.
De honnan ez a mítosz?Valószínűleg azokból akutatásokból, amelyek csu-pán az elvégzett házimunkamennyiségére koncentrál-tak, és nem vették figye-lembe azt, hogy a pár ho-gyan osztja meg a házimun-kát egymás között. Nemmindegy, hogyan segít! Úgytűnik, az autó megjavítása,a fűnyírás vagy a hóeltaka-rítás jobban felizgatja a nőt,mint amikor a férfi vasalvagy port töröl. A kutatókszerint a nemek közti kü-lönbség kifejezése növeli aszexuális vágyat és kívána-tosságot. Ugyanakkor arrais felhívják a figyelmet: azoka férfiak, akik egyáltalánnem veszik ki a részüket aház körüli munkából, csakfeszültséget és konfliktustszítanak a kapcsolatban.Másrészt pedig, ami legin-kább jót tenne a házaspárromantikus életében, sokesetben megvalósíthatatlana való életében, ahol a fele-ségek többségének ugyan-úgy főállása van, mint a férj-nek. Mindenesetre a na-gyobb egyenlőségre törekvőpárok is élhetnek boldogkapcsolatban.
Az alfa nők státuszszim-
bóluma: a főállású apa?Legtöbb nő bizonyára is-mer, sőt talán randizott isolyan sráccal, aki önmagát

mindig úgy jellemezte, mintaz „örök agglegény”, akinekmeggyőződése volt, hogysoha nem fog megnősülni,és pláne nem lesznek gye-rekei. Élte a szingli életét:focizni és sörözni járt a ha-verokkal, jobbnál jobb nők-kel randizott, de nem alakultki senkivel tartós kapcso-lata, a legmélyebb érzelmielkötelezettség a kedvenccsapatához fűzte.Aztán találkozott valaki-vel, az első randin beleesetthajdani feleségébe, feleségülvette, az első gyerek utánfeladta karrierjét és főállásúapa lett.
A hozzáállás számít,
nem a feladat!Ha egy nő szívesen verbe szöget, akkor tegye, agond csak akkor van, ha eztkényszerből teszi. Vagy haa férfi nem azért marad ott-hon a gyerekkel, mert erre

vágyik, hanem mert nincsmás választása. Nem a mun-ka számít, hanem a hozzáfűződő mentális viszony,hogy mit gondol az illetőaz adott munkáról. Ha úgyérezzük, hogy egy feladatakaratunkon kívül hárulránk, ha külső nyomás ha-tására végezzük, azt meg-érzi a kapcsolatunk.Ha a férfi gyereket pe-lenkáz, azt másként teszi,mint egy nő. Máshogy áll akezében a csecsemő, és ezta gyerek is megérzi. Az anyjakezében inkább relaxált ál-lapotban van, az apáébanpedig arra számít, hogymost jön a játék, a mókaideje. Gond akkor van, ha anő anyahelyettest akar fa-ragni és rászól: „Hogyantartod azt a gyereket?”. Azapa apamódra, míg az anyaanyamódra neveli, a nemekugyanis nem kicselezhetőeka világból.
Timár Tímea

Tükörtrükk: hány kislány látható a képen?
Egy svájci Instagram-fel-
használó kisebb rejtvén-
nyel kombinálta egyik fo-
tóját. A tükör előtt csinos
ruhában feszítő kislányo-
kat fotózott le, és megkér-
dezte a felhasználókat,
hányan is vannak a ké-
pen. Ön szerint?A kommentelők minden-féle választ küldtek, volt, akikettő, volt, aki négy vagyennél több lánykát számoltössze képen. Mások a tü-körképek közötti apró kü-lönbségeket keresték a

megoldáshoz, például azt,kinek a karján van körkötő,és kiéről hiányzik. Pedig aválasz ennél jóval egysze-rűbb, bár tényleg figyelme-sen meg kell nézni a képet.A választ maga a felhasz-náló árult el, egy komment-ben.A lányokat a Zara egyiksvájci üzletében fotózták le,egy testvérpárról van szó,rajtuk kívül más nem volt atükör előtt.
Forrás: hvg.hu

Elképzelhető, hogy egy nőt örömmel tölt el, ha párja főz, mos vagy takarít, de vajon
mennyire kívánatos egy házitündér férfi? A női magazinok állítása szerint nagyonis!
Más kérdés, hogy ezek a cikkek mennyire állnak összhangban a valós élettel.


