
Consummatum est     Elvégeztetett – mondhatnánk az erdélyi magyarpolitikai élet demokratizálására, az egypárt-rendszer meghaladására irányuló, igaz, tétovakísérletek végleges vakvágányra terelése után.Annak idején Markó Béla mondta volt inge-rülten, hogy az még rendben lenne, ha valakiaz RMDSZ-t bírálja, de akkor tessék helyettealternatívát kidolgozni, felmutatni.
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Ahol Erdély legkorábbi
építési feliratai találhatókAranyosgerend Kolozs megyében található, azAranyos folyó jobb partján.  A település első em-lítése egy 1268-as oklevél, melyből megtudhat-juk, hogy a Kalocsa nemzetség Tyukod ágábólvaló Sámson három fia Péter, Saul és Jakab Cutetordai várjobbágytól megvásárolja a Gerendnevű földet…

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A méhészet útvesztői  Ahogyan rövidülnek a nappalok, a szorgosméhek egyre inkább visszahúzódnak, hiszenvéget ért a gyűjtés, túl vannak a méztermelésiidőszakon, a vándorlásokon és készülnek atelelésre. Az idei év sajnos nem sok jót hozotta „konyhára”, erről beszélgetünk Simma Fe-renccel, a Bio Apis Egyesület elnökével, illetveDr. Tófalvi Melinda korondi méhésszel.

4. old. // TÁRSADALOM
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Új sorozat, X. évfolyam // 37. szám  // 2016. szeptember 15–21. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5  l e j

Bár már hétfőn, 12-én megnyitották a tanintézmények a kapuikat, az oktatás csak
jövő héttől kezdődik. Ez a hét ismerkedésről, szülői értekezletről, tantermek be-
rendezéséről és szervezéssel kapcsolatos kérdésekről szól. Maros megyében mint -
egy 86 ezer diák kezdte el az iskolát, amelynek 31-32%-a magyar tannyelvű
intézménybe iratkozott. A szakiskolák a toborzókampányok ellenére sem népsze-
rűek, így nem is sikerült az összes tervezett osztályt elindítani. Illés Ildikó főtan-
felügyelő-helyettest kérdeztük az adatokról, illetve az idei tanév újdonságairól.

Rákóczi Gergő lett az 
országos fogathajtó bajnok  A Román Lovassport Szakszövetség fogathajtószakosztálya hagyományosan szeptember má-sodik hétvégéjén (9 – 11. között) tartotta megaz országos fogathajtó-bajnokság döntő for-dulóját az 1982-ben épült marosvásárhelyiméntelepen. A versenynek nemzetközi jellegeis volt, hiszen külföldi fogathajtók is résztvettek az eseményen.

10. old. // SPORT

Ösztöndíjjal és ingyenes ebéddel
sem népszerű a szakiskola  

„Az írók azt mondták, hogy
fessek, a festők, hogy
írjak” Fülöp Árpád már kis-iskolás korában rá-jött, hogy az átlag-nál jobban tudrajzolni, de egye-lőre csak a fel-ismeréssel ma-radt, mert nemvolt lehetőségea kibontakozás-ra. Ettől elte-kintve kedvencidőtöltése ma-radt a rajzolás.Grafikusi és fes-tőművészi kibon-takozásáról, kudar-cairól, sikereiről kér-deztük. 

4. old. // KULTÚRA
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KOS: Ezen a héten felerősödik a szociális ér-zéke! Több esetben is előfordulhat, hogy a kör-nyezetében élők közül valaki olyan helyzetbekerül, amiben szüksége lesz az ön segítségére.
BIKA: A héten bőven van energiája az elter-vezett teendői megoldására. Arra azonban vi-gyáznia kell, hogy ne halogasson semmit semkésőbbre, mert akkor akadályok tornyosulhat-nak ön elé.
IKREK: Amennyiben ön szülő, ezen a hétenfokozottan legyen elővigyázatos a gyerekeivel!Főképp, ha olyan helyre mennek, ahol veszélymerülhet fel rájuk nézve. Az elővigyázatosságrategye a hangsúlyt.
RÁK: Ezen a héten családi fronton jól menneka dolgai, a családtagjaival jó a kapcsolata. Akár-hogy is látja, még nincs ok az érzelmi életénváltoztatni. A népszerűsége a másik nemnélláthatóan erősödik.
OROSZLÁN: A hét elején családi körében át-meneti feszültségeket érzékelhet, és egy kicsittürelmetlenebb is lehet most. Éppen ennek ol-dására, időszerű lesz elővennie a jól bevált hu-morát.
SZŰZ: A hét elején fokozottan energikus lesz.Új ötletei zseniálisnak bizonyulnak. Nagyonfontos, hogy hagyja a környezetét is kibonta-kozni a közös tevékenységek során. Ezzel po-zitív irányba fordíthatja a kedélyállapotukat.
MÉRLEG: Ha még nem tervez utazást, lehet-séges, hogy új terveivel tölti az ideje javát. Azalapos munka meg is hozza a kívánt eredmé-nyeket. Ez most egy kicsit zaklatott időszakönnek.
SKORPIÓ: Olyan dolgokon jár az esze, ame-lyek nagy döntésekre késztethetik önt, viszontrövid időn belül igazolódnak majd az elképze-lései és kiemelkedő eredményeknek örvend-het. Vigyáznia kell azonban a hangulatingado-zásokra ezekben a napokban! 
NYILAS: A csillagok most próbára tehetik, ho-gyan állja meg a helyét bizonyos helyzetekben.A magánéletében is elkel a türelem és a tole-rancia. Párjának most szüksége van rá, hogytámasza legyen az elképzeléseiben.
BAK: Ha a héten tanúbizonyságot tud adni atürelméről, akkor határtalan előnyökre tehetszert. Ezt ön is várta már egy ideje. A környe-zetében egy lényeges változás történik, ami öntis érintheti.
VÍZÖNTŐ: Az otthonára szeretne fordítani egynagyobb összeget. Most azonban tízszer fon-tolja meg az anyagiakat érintő döntéseit, mi-előtt mélyen a pénztárcájába nyúlna! 
HALAK: Nagyon valószínű, hogy egy új, csá-bító lehetőséget kínálnak fel önnek a héten.Még mielőtt döntene, mindenképp kérje ki alegjobb, legmegbízhatóbb barátai véleményét!Egy közeli hozzátartozója igen nagy sikerekkelörvendezteti meg önt.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
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Kétszer 
a Rejtélyes viszonyokErik Emmanuel SchmittRejtélyes viszonyok címűdarabját kétszer is játsszákMarosvásárhelyen. Szep-tember 15-én és 30-án,mindkét alkalommal 19 órá-tól a Jazz & Blues klubbanláthatják az érdeklődők,Nagy István (Abel Znorko)és Szélyes Ferenc (Erik Lar-sen) alakításában. A darabotSzélyes Ferenc rendezte.Jegyvétel előadás előtt ahelyszínen.
Őszi Kritikus 
tömeg – kerékpárralSzeptember 18-án, vasár-nap 14.30 – 19 óra közöttÉsszerű mobilitás. Hatékonygazdaság címszóval újabbCritical mass rendezvényrekerül sor a kerékpáros köz-lekedés népszerűsítése ér-dekében, melyet a Velo Aka-démia projekt keretébenszerveznek a Svájci Állam-szövetség társfinanszírozá-sával. A programok közöttszerepel: Tekerj egy jó cé-lért, Kreativitás a forgalom-ban, Junior Critical Mass, Te-kerj! – tombola stb. Bővebb felvilágosítás a www.mu-
resonbike.roweboldalon.
Orgonahangverseny a
VártemplombanSzeptember 18-án, vasár-nap a délután 6 órakor kez-dődő istentisztelet kereté-ben a Vártemplombanorgonahangverseny lesz. Or-gonán játszik Fazakas ÁdámSándor orgonaművész. El-hangzanak: Josef Seger-, Ge-org Böhm-, Anonymus-,Christian Ritter-, Nicolas deGrigny- , Johann SebastianBach-, Kájoni János-művek.
Újra eljön HoboMivel Földes László Hobo19-i vendégelőadására má-

ris elfogytak a jegyek, a hó-nap végén, szeptember 29-én újra eljön a BudapestiNemzeti Színház művésze. AHalj meg és nagy leszel címűzenés kálvária 29- én este 7órától is megtekinthető aSpectrum Színházban.Jegyek már kaphatók awww.biletmaster.ro oldalon,illetve a Spectrum Színházjegypénztáránál naponta 10és 14 óra között.
A Kerekerdő alkotótábor
munkáiból nyílik kiállításA K’arte M. Eminescu utcaikiállítótermében tárlat nyíltaz augusztus 8–14. között aszászrégeni Kerekerdőbenmegszervezett képzőművé-szeti alkotótábor munkáiból.Az idei év meghívottjai: TarrHajnalka (Magyarország),Tatiana Fiodorova (MoldovaiKöz társaság), valamint Ma-

rina Albu, Irina Spînu és Fe-kete Zsolt Romániából, Ung-vári-Zrínyi Kata helyi műkri-tikus kíséretében.
Előadás-sorozat 
MarosvásárhelyrőlA Lorántffy ZsuzsannaKulturális Egyesület elő-adás-sorozatot szervez Ma-rosvásárhelyről. Előadó Ba-lás Árpád ny. földrajztanár,a Pro Cultura Hungarica ki-tüntetettje. A résztvevőkmegismerhetik városunkmúltját, jelenét, fontosabbépületeit, jeles személyisé-geit. Az egyórás vetített ké-pes előadásokat városnézőséta követi. Az ismertetőkurzusok hetente lesznek.Az időpontot és a helyszíntidőben közlik az érdeklő-dőkkel a szervezők. A követ-kező előadás szeptember16-án, pénteken 18 órátóllesz a Vártemplomban.
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Elvégeztetett – mond-hatnánk az erdélyi ma-gyar politikai élet de-mokratizálására, az egy-pártrendszer meghala-dására irányuló, igaz,tétova kísérletek végle-ges vakvágányra tere-lése után. Annak idején MarkóBéla mondta volt ingerülten, hogy az még rendbenlenne, ha valaki az RMDSZ-t bírálja, de akkor tessékhelyette alternatívát kidolgozni, felmutatni. Akkoribansokan ügyködtek ama alternatíva megteremtésén,amiként azon is, hogy ezen törekvés ne valósulhassonmeg. Aztán lett, ami lett. Hogy miért és hogyan alakultmindjárt két magyar párt is, nyilván a választás sza-badságának biztosítása céljából, arra a mai napig semtaláltuk meg a megnyugtató választ. Ami az azóta eltelt rövid évtizedben történt azerdélyi magyar politikában, azt majd politológusok,történészek talán kiderítik, s remélhetőleg a miértekreis megtalálják majd a helyes választ. Ma, az Úr 2016-dik évének vége felé, a parlamenti választások előttnéhány hónappal már világos: az RMDSZ-nek sikerültmegtartania egyeduralmát az erdélyi magyar politi-kában. Legalábbis innen, Marosvásárhelyről – Szé-kelyföld egykori fővárosából stb. – most igencsak ígylátszik. Az MPP nem váltotta be az indulásakor még két-ségtelenül meglévő reményeket, s miután a Néppártmegalakulása után az „alternatíva” szavazótáboraszinte fele-fele arányban megoszlott a két új pártközött, a polgáriak feladták önállóságukat, s a „kullancs”szerepében próbálkoztak, ha nem a párt, de legalábbegyes vezetőinek helyet „kiüzletelni” a nagypolitikában.Hogy közben teljesen kiürült, s ma már nem többmint az RMDSZ valamely jelentéktelen platformja, azszinte senkit sem érdekel. Az EMNP már megalakulásakor kénytelen volt szem-benézni a hátránnyal, hogy mentora, Tőkés László ajelképes védnöki státuson túl nem hajlandó egyébközösséget vállalni vele. Aztán amikor Orbán Viktorés a Fidesz – merő reálpolitikai meggondolásból, s ta-pasztalván az erdélyi magyarok irracionális kitartásátaz RMDSZ mellett – kénytelen-kelletlen normalizáltakapcsolatait a „szövetséggel”, szinte légüres térbe ke-rültek a néppártiak. Azóta is ott kóvályognak. A meg-felelő kommunikátorok és az üzeneteiket célba juttatómédia hiányában képtelenek egyről a kettőre jutni.Minden jel arra mutat: egy újabb kudarcot már nemlesznek képesek túlélni. Akkor pedig vége az alterna-tívához fűződő álmoknak. Mindezek ellenére kapitális hiba lenne, ha az RMDSZ,miután kiiktatta ellenfeleit, gyakorlatilag felperzselte,sóval szórta be az erdélyi magyar politikai terepet,most azt hinné, biztonságban van. Könnyen előfor-dulhat, hogy önmaga okozza majd bukását. 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Consummatum est  
86 ezer diák kezdi a 
tanévet Maros megyébenMegtudtuk, hogy csakszeptember 27-én tartják abeszámoló gyűlést, és akkorlesznek pontos adatok a di-áklétszámról, de azt már ahéten zajló összesítésbőltudni lehet, hogy a 2016-2017-es tanévet Maros me-gyében 86 ezer diák kezdimeg. Illés Ildikó főtanfel-ügyelő-helyettes elmondásaszerint ennek a számnak31%-a magyar nyelvű kö-zépiskolás, az elemi iskolá-sok 32%-a iratkozott ma-gyar tannyelvű intézménybe.„A magyar osztályba irat-kozó személyek száma eny-hén csökkent a tavalyi ada-tokhoz viszonyítva, de nemannyira drasztikusan, mintaz előző években. Marosvá-sárhelyen egyébként állandóa beiskolázási szám, vidékenviszont gondok vannak, ottlátványosan csökken a gye-reklétszám” – mondta el Il-lés. 
A szakiskolák iránt 
nem nagy a keresletMinden évben problémátjelent, hogy kevés diák je-lentkezik szakképzésre, ezidén sem történt másképp.„44 osztályt terveztünk in-dítani az idei tanévben, deebből nem telt fel mindenikdiákkal. A líceumi osztályokaz idén is beteltek, ám foly-tatódott az a tendencia, hogya nyolcadikosok a szakis-kolát csak B-tervnek tekin-tik, ha nem jutnának be el-méleti líceumba. Ezévben anépszerű szakiskolai kép-zések a cukrász-, a keres-kedelmi, a szakács- és azautószerelői képzés. De afaipari, kémiai, építészetiosztályokat nagyon nehézfeltölteni, pedig az elmúlthónapokban népszerűsítő-és toborzókampányt szer-veztünk ezen szakok meg-ismertetésére. Gyárakkalműködünk együtt, ösztön-díjat, ingyenes ebédet aján-lottunk azon diákok számá-ra, akik szakiskolába irat-koznak, mégsem teltek bea helyek. Konkrét példa,

hogy az Azomaros vegyi-kombinát ösztöndíjat, ellá-tást és az utazási költségmegtérítését is felajánlottaa náluk gyakorlatozó diá-koknak, így is alig tudtunkegy osztályra való, 12 gye-reket összegyűjteni” – ma-gyarázta Illés, aki úgy véli,idő és mentalitásváltás kellahhoz, amíg a diákok, de fő-leg a szülők rájönnek arra,hogy hasznos és a későbbi-ekben kifizetődő szakmátelsajátítani.
Csak egy iskolának nincs
működési engedélyeMaros megyében 169 kü-lönálló jogi személyiséggelrendelkező tanintézmény,642 épületben működik. Bárországos szinten mindenötödik iskola működési en-gedély nélkül kezdte el atanévet, Maros megyébencsak egy iskolának helyetadó négy épület nem ren-delkezik engedéllyel. 
Változások idénreIlléstől azt is megtudtuk,hogy az idei tanév számosdologban változik, így pél-dául az 35 hétből, 169 taní-tási napból áll. Az első félév2016. szeptember 12-énkezdődik és 2017. február3-ig tart, a második pedig2016. február 13-án kezdő-dik és 2017. június 16-ánér véget. Az első félévben19, a másodikban 16 okta-

tási hét van.A téli szünet két hétigtart, ahogyan a tavaszi va-káció is. Ez utóbbi szünetideje alatt szervezik meg azországos tantárgyolimpiá-kat. E két félév közötti ok-tatási szünet egy hétig tart.
Ovisoknak és nulladiko-
soknak őszi szünet is járAz óvodásoknak és a nul-ladik osztályosoknak októ-ber 29. és november 6. kö-zött őszi szünetük is lesz.Az iskolásoknak december24-én kezdődik a téli vaká-ciója, amely 2017. január 8-ig tart. Január 9-én folyta-tódik az első félév, amelyefebruár 3-án zárul. Február4-től február 12-ig tart a fé-lévközi vakáció.A második félév február13-án kezdődik. Az oktatástaz április 19-től április 30-ig tartó tavaszi szünet sza-kítja meg. Az oktatás május2-án folytatódik, és június16-án befejeződik. A közép-iskolai végzősök 2017. má-jus 26-án, nyolcadikosok2017. június 9-én fejezik bea tanévet. A nyári vakációjúnius 17-től szeptember10-ig tart.Az Iskola másként programötnapos marad, és a tanin-tézmények maguk dönthetikel, hogy a minisztérium általjavasolt periódusok közül me-lyik időszakban szervezikmeg. A tárca a 0-IV. osztályo-soknak a következő perió-

Ösztöndíjjal és ingyenes ebéddel
sem népszerű a szakiskola  
Bár már hétfőn, 12-én megnyitották a tanintézmények a kapuikat, az oktatás csak
jövő héttől kezdődik. Ez a hét ismerkedésről, szülői értekezletről, tantermek be-
rendezéséről és szervezéssel kapcsolatos kérdésekről szól. Maros megyében
mint egy 86 ezer diák kezdte el az iskolát, amelynek 31-32%-a magyar tannyelvű
intézménybe iratkozott. A szakiskolák a toborzókampányok ellenére sem nép-
szerűek, így nem is sikerült az összes tervezett osztályt elindítani. Illés Ildikó fő-
tanfelügyelő-helyettest kérdeztük az adatokról, illetve az idei tanév újdonságairól.

dusokat javasolja: 2016. no-vember 21. – december 2.,2017. február 27. – március31., 2017. május 15. – június9. Az V-XII. osztályosoknakjavasolt időszakok: 2016. ok-tóber 17.-. december 2., 2017.február 27. – március 31.,május 15. – június 9.A nyolcadikosok és a ti-zenkettedikesek tanéve eltéra többi diákétól. Az utóbbi-aknak 32 oktatási hetük van,és három hétig zajlik az

érettségiztetésük. A nyáriérettségi július 24-én zárula végleges eredmények ki-függesztésével. Az őszi érett-ségi vizsgák augusztus 21-től szeptember 6-ig folynak. A nyolcadikosoknak 34oktatási hetük van, egy hétigképességvizsgáznak. Az utol-só képességvizsgát június21-én tartják, a véglegeseredményeket június 30-ánteszik közzé.
Pál Piroska
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Beszéljünk egyenesen!A VB-selejtező margójára  
Anélkül, hogy az elmarasztalás szándéka és az örökelégedetlenség vezérelne, el kell mondanom: nem eztvártam. Legalábbis arra számítottam, hogy nem iga-zolódik be az, amitől valójában tartottam. Nevezete-sen, hogy a magyar csapat Európa-bajnokságonnyújtott kitűnő teljesítménye, lelkes és eredményesszereplése amolyan szalmaláng, és nem megismétel-hető. A Feröer elleni mérkőzés eredménye (sovány, 0-0 arányú döntetlen) azonban egyelőre azt igazolja,hogy a kishitűség korszaka nem ért véget, és a srácokbizony kevéssel is beérik. Valójában nem is az ered-mény keserít el, hanem a mérkőzésen nyújtott, feltű-nően gyenge teljesítmény. Az eredményt ugye meglehet magyarázni: egyesek szerint az egy pont is ér-tékes. Én viszont úgy látom, nem nyertünk egy pontot,hanem kettőt veszítettünk, ami a véghajrában sokatszámíthat. A játék alapján ítélve teljesen méltányos adöntetlen, s bizony a csapat megizzadt. Miért is? Hi-szen focit nem sokat láttunk, a mérkőzés végéig nemderült ki, hogy mi a taktika, mi a stratégia, vagy van-eegyáltalán ilyen. Egyedül Gulácsi teljesítményét di-csérhetjük, aki helytállt a kapuban, s bizony rajta ismúlott, hogy a végére meglett az az egyetlen pont.Storck kapitánynak igaza volt, hogy nem ivott a medvebőrére, és abban is, hogy szerinte a játékosok egyrésze „idény eleji” formában van. Ám a további selej-tezőkön a Feröer csapatánál jóval erősebb együtte-sekkel kell szembenéznünk, és nem veszíthetünkkönnyelműen pontokat, ha egyáltalán a csoport má-sodik helyét is meg akarjuk szerezni. Svájc ugyanishazai pályán 2-0 arányban legyőzte a jelenlegi Eu-rópa-bajnok Portugáliát (még ha Ronaldo nélkül is!),következő mérkőzésünkön pedig nincs más hátra: lekell győznünk Svájcot. Ehhez azonban szükség lesz ahatékony szélsőjátékra (nem utolsósorban arra, hogyDzsudzsák ismét felvállalja a vezér szerepét), a közép-pályán pedig rendet kell teremteni, bátran és célsze-rűen támadni. Csak remélni tudom, hogy a srácokvisszaemlékeznek a franciaországi EB-n nyújtott tel-jesítményre, és ennek szellemében „felszívják” magu-kat. Ideje tudatosítaniuk, hogy a fociban nincs véletlenszerencse. Csak az van, amit kivívsz magadnak!

Demeter Attila

„Az írók azt mondták, 
hogy fessek, a festők, hogy írjak”

Fülöp Árpád Vadadban született 1932. január 14-én. Az elemi iskolába is itt járt,
majd a háború után hároméves faipari szakiskolát végzett. Közben siklórepülő
tanfolyamra járt és sikeres vizsgát tett, de a vidombáki pilótaiskolába már nem
vették fel gyengébb jobb szeme miatt. Ugyanezen okból később a nagyszebeni
katonatiszti iskolából is eltanácsolták. Három éves katonai szolgálat után
leszerelt, majd a marosvásárhelyi Fafeldolgozó Vállalat alkalmazottja lett. A
munkahelyéről hamarosan Bukarestbe küldték mesterképző technikumba,
amelynek sikeres elvégzése után a vállalat mestere lett. Innen is vonult nyugdíjba.
Fülöp Árpád azonban hivatalos elfoglaltsága mellett szívesen rajzolt és festett.
Grafikusi és festőművészi kibontakozásáról, kudarcairól, sikereiről kérdeztük. Fülöp Árpád már kisiskoláskorában rájött, hogy az átlag-nál jobban tud rajzolni, deegyelőre csak a felismerésselmaradt, mert nem volt lehe-tősége a kibontakozásra. Ettőleltekintve kedvenc időtöltésemaradt a rajzolás. „Mindig raj-zoltam valamit, a katonaságnális, a vállalatnál a gyűlésekenis. Aztán sokszor behívtamegy-egy munkást az irodámbaés lerajzoltam. Ezeket az al-kotásokat egy alkalommal el-vittem Török Pál festőmű-vészhez, szülőfalum szülött-jéhez, aki azt mondta, hogynem tudok semmit" – mesélifestő pályájának kezdeteirőlFülöp Árpád. Török Pál aztán tanulniküldte Fülöp Árpádot. ElőbbGheorghe Olaruval és SimonEndrével gyakorolt, majd aDienes Attila szobrász-grafikusosztályába került. A KolozsváriIon Andreescu Akadémiára isfelvételizett három alkalom-mal sikertelenül, de ez nemkeserítette el. Sőt! „A felvételinbekért munkámra a felügyelőFeszt tanár azt mondta ‹ígykell rajzolni, ez jó munka!› Eztjó volt hallani, a részletek nemérdekeltek, annál is inkább,mert már két gyermek és afeleségem vártak otthon. Énvígan mentem haza. Ez a vé-lemény simogatta az önérze-tem, és tálcán kínálta az ön-képzés lehetőségének gondo-latát” – folytatja a festőművész. 
„A természet szépsége már
gyermekkoromban megra-
gadott”Fülöp Árpád elmondásaszerint manapság inkábbkombinációkat fest. „Szeret-tem a portrét, azzal indultam,aztán sorra jött a mozgás, azember különböző pozícióbanvaló ábrázolása, vagy munkaközben. Na és a természetszépsége már gyermekko-romban megragadott. A va-dadi Hegyestetőről lehetettlátni a Bekecst. Ezt nagyonsokszor elbámultam. Aztánvégigjártam a Felső-Marosmentét, a Szászföldet, vittemmagammal az állványom, afeleségem kötött én festettem.

Tehát szerettem a tájképet is.Ma is festek a régi vázlataimbólvagy egyszerűen csak képze-letből. Az utcarészlet az, amitnem lehet képzeletből festeni.A kompozíciókat is képzelet-ből rakom össze, a motívu-mokat kombinálom, össze-dolgozom" – mesélte FülöpÁrpád.Mesterének Dienes Attiláttartja, de sokat tanult  MolnárDénes, Simon Endre munká-iból is. Példaképének NagyImre és Egry József festőmű-vészeket tartja, valamint ál-talában a realista festőket. Amodern festészettel nem értegyet, „mert annyira jó, hogysemmit sem lehet belőle ér-teni. Nem lehet hibát kapnibenne. Nincs mondanivalója,nincs esztétikája, minden hi-ányzik belőle, nincs bennesemmi, csak foltok. Ezeketnem szeretem. 2007 január-jában Budapesten a Művé-szetek Palotájában egy kiállí-táson egy fej-sorozatot bá-multam, amikor megláttamegy kis tájékoztató lapot, ame-lyen az alkotó leírja a mű jel-legét, jelentését és a művészszándékát: a színek teljes ösz-szekeverése, jelentésének tel-jes kioltása, a háttér oválformateljes összeolvadása, a tömö-rítés radikális foka. Én viszontnem láttam egyebet, mint egytojás alakú színhalmazt. Cso-dálkoztam azon, hogy ezekés az ehhez hasonló művek,hogyan mernek azokon a fa-lakon lógni. Én mindenesetremegmaradtam és maradok arealizmus, expresszionizmusés szürrealizmus berkeiben."Fülöp Árpádnak eddig1050 alkotása van, amelyekrőlpontos lajstromot vezet. Eztartalmazza a szénrajzai, gra-fikái, metszetei és festményei

(tempera és akvarell) jegyzé-két is. Munkáiból egyéni tár-latai során kerültek eladásra,de nagyon sokat elajándéko-zott különböző intézmények-nek, személyeknek. Eddig,1978–2007 közt, 17 egyénikiállításra került sor, legutolsóa marosvásárhelyi Várgaléri-ában. Valamint részt vett na-gyon sok közös tárlaton is. 
„Meghallgattam mind a két
tábort: írtam is és festettem
is”De a rajzolás és festés mel-lett Fülöp Árpád tollforgatássalis foglalkozott. Az 1970-esévekben tagja volt az ArankaGyörgy irodalmi körnek. Rö-videbb-hosszabb írásai jelen-tek meg az Új Élet és a VörösZászló hasábjain. Sőt még re-gényírással is próbálkozott.Műveit neves íróknak is meg-mutatta, akiktől sokszor kri-tikákat kapott. „Író barátaimazt mondták, hogy inkább fes-sek, a festőbarátaim arra bíz-tattak, hogy inkább írjak. Énmeghallgattam mind a két tá-bort: írtam is és festettem is.”Fülöp Árpádot elmondásaszerint sok sikertelenség érteművészi pályája, élete során,de mindig sikerült ezeken túl-tennie magát. „Botlásaim, csa-lódásaim közben, között némielégtétel simogatja meg-meg-taposott önérzetemet, amikora választott vagy kért, rendelttémájú, készülő kompozícióelőtt, a témához simuló mo-tívumok, jegyek, jelentésekután, énemben kutatva bero-bog az intuíció és tapad rá amegoldásra. Ezek jelentősége,művészi értéke nagyobb, ha-tásosabb, felemelőbb egy ha-mis elismerésnél, egy soványkézfogásnál, egy savanykásvállveregetésnél. Ezekből amorzsányi érzelmi sikerekbőláll össze a karajnyi elégtétel,a hajtóerő a továbblépéshez,a kudarcok utáni újrakezdés-hez a tenni akarásban. Ez eme-li látásmagasságba a tekintetet,egyengeti a megtört gerincet,kiemel, ha posványba taszí-tanak" – mondja. 

Nemes Gyula

Tisztelt tanácsos úr!

Több szempontból is az idei Vásárhelyi Forgatag
volt a legsikeresebb. A 367 program hozzávetőlegesen
90 ezer látogatót vonzott, és számításaink szerint leg-
alább 30 ezer személy volt jelen legkevesebb egy hely-
színen. A legtöbb vásárhelyit az esti koncertek
mozgattak meg, hiszen minden alkalommal a Sport-
csarnok előtti tér zsúfolásig megtelt.

Úgy gondoljuk, hogy a sikeres rendezvény megszer-
vezésében nélkülözhetetlen volt a Polgármesteri Hi-
vatallal kötött együttműködés. Meg szeretnénk
köszönni a felvállalt partnerséget, és azt is, hogy ezzel
megnyitottuk a kaput az együttműködések folytatá-
sára.

Meggyőződésünk, hogy ez a kooperáció fejleszti
Marosvásárhely interkulturalitását, megerősíti a kö-
zösséget, és a további együttműködés révén a követ-
kező években is színvonalas és vonzó eseményt tudunk
megszervezni.

2016. szeptember 9.
Marosvásárhely

Tisztelettel,
Portik Vilmos László(x)

Fizetett hirdetés
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„Az utóbbi évtized egyik leggyengébb éve volt az idei”

– Véget ért az idei mé-
hészszezon. Hogyan ítéli meg
a 2016-os évet összességé-
ben? Mennyire mondható si-
keresnek?

Simma Ferenc: Sajnosegyáltalán nem mondhatóannak, az egyik leggyengébbév az utóbbi tíz évben. En-nek oka elsősorban az idő-járás, ami főleg az akácvi-rágzás alatt egyáltalán nemvolt kedvező. Köztudott,hogy a nektártermeléshezbizonyos feltételek szüksé-gesek, így hiába volt akác,a méhek nem tudtak kire-pülni, és a virág sem termettmeg, akárcsak a havason.Akik eljutottak a hársra ván-dorolni – a Maros megyeiméhészek Dobrudzsa kör-nyékére szoktak menni –,ott volt még némi gyűjtés.A probléma az volt, hogy améhcsaládok legyengültek,mivel az akác és a havasután nem tudtak megfele-lően gyűjteni. 
Dr. Tófalvi Melinda: Egy-más után a harmadik na-gyon szűk esztendőnek bi-zonyult az idei. Ez azt jelenti,hogy a tavasz és nyár fo-lyamán is voltak olyan idő-szakok, amikor nemhogypörgethető méz nem volt,de a méhésznek kellett améhek élelméről gondos-kodnia. Akiknek volt kitar-tásuk, a nyár végére egy kiselvehető mézhez is hozzá-jutottak.  

– Hogyan alakultak az
idei mézárak?

S. F.: A múlt évhez ha-sonlóan az árak csökkentekaz idén is, ami annak tud-ható be, hogy a piacot és anagy üzleteket elárasztottákolcsó, gyenge minőségű kül-földi mézekkel. Sajnos azEU megengedi, hogy behoz-zanak unión kívüli orszá-gokból mézeket, amiket fel-javítanak az unióban előál-lítottakból, a címkén pedignem kell feltüntetetni, hogymilyen százalékban vannakkeverve. Csak annyit lehettudni, hogy a Földről szár-mazik és nem a földönkí-vüliek készítették. Ilyenszempontból érdemes aján-lani a fogyasztóknak, hogya termelőktől vásároljanak.Annak ellenére, hogy kisebbvolt a termelés, úgy látom,hogy a mézárak nem fognakemelkedni, mivel a méhé-szeknek van tartalékuk,amitől szabadulniuk kell.
T. M.: Talán ez az idei évlegfájdalmasabb pontja. An-nak ellenére, hogy ismétel-ten átlagon aluli, gyengemézhozam volt, főleg anagybani mézárak estek.Aminek a szakfórumok sze-rint az olcsó, bizonytalaneredetű, rossz minőségű im-port lehet az oka. Szerintemegyre jobban ki kell hang-súlyozódnia a méz bizalmitermék voltának, és a tu-datos fogyasztás megerő-

södésének, hogy mind sajátegészségünket, mind élet-lehetőségeinket megment-sük.
– Mennyire okozott gon-

dot a termőföldek állandó
permetezése, illetve a szá-
razság milyen következmé-
nyekkel járt?

T. M.: A mézelő kultúr-növények vegyszerezéseigen sokféleképpen, „alat-tomosan” érinti a méhésze-teket. A klasszikus esetentúl, amikor a permetezésután mindjárt elpusztul akijáró népesség, és ami leg-főképpen a repcetáblákralátogatókat sújtja, rejtettebbformákat is ölthet a vegy-szerezések utóhatása. Anapraforgón legeltetett csa-ládoknál már néhány évetapasztalható a termelő csa-ládok legyengülése. Ezek acsaládok nagyon gyakran akövetkező szezonban, noha

túlélik a telet, már nem tud-nak fölfejlődni, termelőkép-telenek maradnak. Perszeaz okok nem tisztázottak,nem egyértelműek, és főlegnem bizonyítottak… Így akár kifejezetten a méhészé.
– Szárazság elleni kárté-

rítés. Csak ígéret?
S. F.: Ahhoz, hogy be le-hessen telelni, minden csa-ládnak kell legalább 15-18kg tartalék méz, ha ez nincsmeg, akkor kell őket etetni,hogy legyen, amit beraktá-rozzanak a lépekbe. Enneka cukorszörpnek a megvá-sárlásához ígértek támoga-tást, családonként 15 lejt,de még nem született megrá a kormányhatározat, anapokban várható.
– A vegyszerek mennyire

befolyásolják a méheket?
S.F.: A vegyszeres növény-kezelés negatív hatással vana méhekre, megemlítenéma csávázó szereket, amivelaz elvetendő magvakat ke-zelik, az úgynevezett neo-nikotinoidokat, amik beke-rülnek a magból a növény-be. Ez a magot kellene védje,de nagyon erős méregrőlvan szó, így molekulárisszinten is, ha bekerül a nö-vénybe, nektárba, és érint-kezik a méhecskével, a méhelveszti a tájékozódási ké-pességét, nem talál haza, améhcsalád pedig elnépte-lenedik. Bár az EU ezen sze-rek használatát már betil-totta, Románia és más ke-leti-európai országok kér-ték, hogy használhassákezeket a szereket.
– Olyan időszakot élünk,

amikor a fiatalok egyre töb-
ben külföldre mennek szebb
jövő reményében, mégis van-
nak, akik a „nehezebb” utat
választják, és itthon próbál-
nak megélni, jelen esetben
a méhészkedésből. Mit ta-
nácsol a fiatal, akár kezdő
méhészek számára?

T. M.: Elköteleződés kér-dése. Igen, egyre nehezebbéválik a méhészkedés, és aszebb jövő talán csak déli-báb. De a tapasztalás jogamindenkié. A rátermettség-hez, a belülről jövő láng fel-szításához nem vezetnektanácsok. A kezdőknek afokozatosságot és a kellőalázattal való megközelítésttudnám ajánlani. Tehát kis:2-5 családszámmal indul-jon, önerőből, tudása és le-hetősége szerint fejlesszen,tanuljon. Kérdezzen, kérjensegítséget tapasztalt méhé-szektől. Figyeljen magára.
– Közeljövőben várhatóak

pályázati lehetőségek a mé-
hészek számára?

S.F.: Vannak és lesznek.Megemlíteném a NemzetiMéhészprogramot, ami azegyesületen keresztül bo-nyolódik le, a részvétel fel-tétele minimum 50 család.De vannak az uniós pályá-zatok, ahol 150 családdal le-het benevezni, és ahol a leg-kisebb megpályázható ösz-szeg 15 ezer euró vissza nemtérítendő támogatás, de el-érheti akár a 20 ezer eurótis. Bár nagyon szigorúak afeltételek, megéri pályázniazok számára, akik komolyangondolják és hisznek ben-ne.
Timár Tímea

A méhészet útvesztői 
Ahogyan rövidülnek a nappalok, a szorgos méhek
egyre inkább visszahúzódnak, hiszen véget ért a
gyűjtés, túl vannak a méztermelési időszakon, a ván-
dorlásokon és készülnek a telelésre. Az idei év sajnos
nem sok jót hozott a „konyhára”, erről beszélgetünk
Simma Ferenccel, a Bio Apis Egyesület elnökével, il-
letve Dr. Tófalvi Melinda korondi méhésszel.
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Aranyosgerend település az Aranyos patak partján, a
második ármentes teraszon helyezkedik el. A nevét
egyes nyelvészek szláv eredetűnek tartják, viszont a
régészeti és történelmi források alapján, csak úgy,
mint más területein, a Kárpát-medencében itt sem
lehet kimutatni azt a jelentős szláv expanziót, ame-
lyet a talán kissé egyoldalú megközelítéseket alkal-
mazó nyelvészeti adatok alapján feltételeznünk
kellene. Ezen e héten befejezésképpen még ennél a
témánál maradunk, és többek között bemutatjuk az
ottani református műemléktemplomot is.

A kelta közösséghez való
kötődés és a kultikus
fémtárgyA település az őskortóllakott terület, már bronz-kori leletek is ismereteseka területről. Mégis a legfon-tosabb lelet az erdélyi terü-leten a Krisztus előtti III.században megjelent, ésmintegy százötven éven átregnáló kelta közösségek-hez kötődik. Egy kultikus fémtárgy,egy vadkant ábrázoló szob-rocska került elő Aranyos-gerend területéről, amelyegyértelműen a keltákhozkapcsolódik. A kelta leletek után kie-melkedő jelentőségű a csá-szárkori római hódítás em-lékei, mivel a rómaiak azerdélyi rövid idejű meg-szállásuk során kiváló ér-zékkel ismerték fel Ara-nyosgerend geográfiaihelyzetét, és az Erdély kü-lönböző irányai vezető Ara-nyos patak és Maros mentiutak fontos találkozásipontját. Így erődöt emeltekaz útjaik védelmében…
Az első írásos említésAz Árpád-korban is felis-merték a terület jelentősé-gét, a folyó- és patakvöl-gyekben húzódó utaktalálkozási pontját és a só-kereskedelemben betöltött

szerepét. Ugyanis az Aranyos pa-takon sót szállító hajókmegrongálták a területentalálható vízi malmokat ésa malomgátakat, és ezeketa károkat a sókamara máigfennmaradt írásban is elis-merte Nagy (Anjou) Lajos(1378-ban), majd Zsig-mond (1391-ben), Mátyás(1475) és Ulászló (1499)királyaink alatt. A legjelentősebb törté-nelmi és régészeti emléketa Gerendi család, a területnévadó családja emeltette.Az Aranyos patak menténtalálható és egy kiemelkedődombon várkastélyt emel-tek, amelynek első említése1547-ben egy oklevélbentörtént meg. 
A már nem létező 
katolikus templomEgy 1289-ben kelt bir-toklevél alapján a Gerendicsalád – IV. (Kun) László ki-rályunktól – már biztosanbirtokolta ezt a terület. Ugyanebben az időben,vagyis a XIII. században,1268-ban épülhetett egykatolikus templom is, de ezma már nem látható, mivelegy nemzetközileg is fontosművészettörténeti eleme-ket tartalmazó, védett,máig fennmaradó templo-mot alakítottak ki a helyén,és az építőanyagának fel-

használásával XV. századkezdetén. 
A Jósika család telepes-
eket hoz a faluba. Az oláh
jobbágyok áttérnek a gö-
rög katolikus hitreAranyosgerend lakossá-gát 1599-1604 közötti ál-talános pusztulás és pestis-járvány nagyonmeggyérítette. Ezért a falubirtokosa, a Jósika család,telepeseket hozatott a fa-luba. Ennek tudható be azoláh jobbágyok letelepe-dése a falu szélén.  1700 után az oláh jobbá-gyok áttértek a görög kato-likus hitre, ezért KeményJózsef és Láng Anna 1795-ben egy kápolnát építettekszámukra szintén a faluszélén. 
A magyar lakosság 
általános terrornak 
van kitéveA trianoni békeszerző-dést követő első két évbena magyar lakosság általá-nos terrornak volt kitéve.Elkobozták vagyonaikat,amelyet a falu összetételétmegváltoztató, betelepültrománok kaptak meg. 

1930-ban a két nagy et-nikum számaránya megkö-zelítőleg azonos lett, vi-szont a roma kisebbségkifejezetten magyarok ol-dalára állt. Csak 1968-ban sikerültmegváltoztatniuk a karha-talmistáknak a magyarságés románság közti arányt,az utóbbiak javára.  
A reneszánsz 
gerendi kertA XVI. században Ge-rendi János, Torda várme-gye főispánja és Anna nő-vére unitáriussá lett ésezzel a településen, Ara-nyosgerenden unitáriusközpont alakult ki. Mindezen nevezetessé-gek mellett a legkiemelke-dőbb jelentőségű a közép-kor végén, az újkorkezdetén kialakított rene-szánsz gerendi kert, amelyhossztengelyében egy sző-lőlugast, arra merőlegesenhárom, meggyfákból ésszilvafákból kialakított lu-gas állt egy 1653-as írásosforrás alapján. A lugasok által kirajzoltreneszánsz kert geometriaiközpontjában egy díszkertielemeket tartalmazó filagó-riát alakítottak ki, majd akésőbbi leírásokban méghalastavakat is említenek. 
A majdnem 
egyedinek mondható
csatornarendszerA fent leírtak szerint, aszomszédos gerendkeresz-túri udvarház kertjére utal-hat az írásos emlék. Bár azosztrák katonai térképekelemzése alapján Aranyos-gerenden, az Aranyos men-tén megfigyelhető olyancsatornarendszer, amely-nek a vége tószerűen kitá-gul. Így nem zárható ki, hogy

a patak vizével kisebb ha-lastavakat tápláltak, mintaz szinte minden Kárpát-medencebeli folyó és patakmentén megfigyelhető aközépkor és a kora újkor fo-lyamán. Az Aranyos patak és apatak mentén húzódó ár-vízmentes teraszrendszerkifejlődése pedig alapve-tően meghatározta a tele-pülés és a termelés, föld-művelés és építkezéslehetőségeit, egy szűkebbtérbeli sávba szorítva eze-ket a gazdálkodási és tár-sadalmi folyamatokat. 
Az újbóli felépítés 
jelentős távol keleti tu-
rizmust vonna magáhozA geomorfológiai – hid-rológiai – domborzatiadottságok következtébenlenne kiemelkedő jelentő-ségű, hogy a ma már pusz-tulóban lévő, a XVI. század-ban kialakított és a XVII.században átalakított, a tu-lajdonosok alapján Ge-rendi-Bánffy-Kemény csa-ládok által birtokolt,viszonylag jó állapotbanlévő, de már pusztuló kas-télyt megvédjék, vagy leg-alább védtetőt kialakítva atovábbi intenzív pusztulástmegállítsák. Ugyanis terület igen jógeográfiai helyzetben van aKolozsvár felé, vagy Szé-kelyföld irányába utazó tu-ristáknak, kereskedelmiutazók számára ideálishelyszín lenne, a gerendiféle reneszánsz kert, főlega szilva és cseresznyefák –lugasok újbóli felépítésepedig igen jelentős távolkeleti turizmust vonna ma-gához.
A templom magán viseli
az évszázadok nyomaitAz aranyosgerendi refor-

Ahol Erdély legkorábbi építési feliratai találhatók
(Folytatás előző lapszámunkból)
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Szerzői könyvkiadás 
már Erdélyben is

Magyarország legnagyobb szerzői könyvkiadás-
sal foglalkozó könyvkiadója elindította határon-
túli magyarok részére a könyvkiadási
szolgáltatását.A Publio 5 éve indult Magyarországon. Az indulásóta több mint 1600 címet jelentettek meg közel 1000szerzőtől. A Publio Kiadó azért jött létre, hogy mindenki szá-mára megnyissa a szerzővé válás útját. Támogatástnyújt abban, hogy bárki létrehozza elektronikus ésnyomtatott könyveit, széles ismertségre, méltányosszerzői honoráriumra tegyen szert.A kiadónál megjelent könyvek többször vezettékmár az e-könyves sikerlistákat és többet első könyvesírói (Margó-díj) díjra jelöltek.A könyvkiadás online módon a kiadó honlapján ke-resztül történik akár ingyenesen is. A Publio nem vá-logat a megjelenhető művek közül, mindenkineklehetőséget biztosít a megjelenésre és az értékesí-tésre. A megjelent könyveket a világ legnagyobb áruhá-zaiban közel 20 könyvértékesítő partnernél értéke-síti, többek között a Líra, Libri, Bookline hálózatábanés az Apple, Google könyváruházakban.

A kiadó honlapja a http://www.publiokiado.ro/
címen érhető el.

mátus templom Erdély ki-emelkedő jelentőségű mű-emlékei közé tartozik. A XIII. század végén ké-szült épület tömegében éstérképezésében a román-kort idézi, de magán viseliaz azóta eltelt hét évszázadnyomait is. Rendkívül fontos kie-melni, hogy itt találhatóakErdély legkorábbi építésifeliratai, melyek megneve-zik az építtetőket, a védő-szentet és a templom épí-tésének menetéről is képetnyújtanak.
A befalazott 
feliratos táblaAz Adatbank közléseszerint a korabeli temp-lomépítési szokásokhoz hí-ven a szentély készült el aleghamarabb, erre utal asekrestye szemöldökkövénlevő felirat, melyből kide-rül, hogy a szentély és asekrestye már 1290-benkészen állt. A templom másik XIII.század végi felirata a hajódéli homlokzatán kerültelő 1949-ben, ma a torony-aljban, a nyugati kaputólbalra található. Az 1299-es esztendőminden bizonnyal az épít-kezés befejezésének évétjelöli, a feliratos táblát ek-kor falazhatták be a délihomlokzat síkjába. 
A templom a különböző
vallású kegyurainak hite
szerint más-más feleke-
zet templomává válikA rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkbólderül ki az is, hogy a XIV.században kisebb gótikusátépítésen esett át a temp-lom, ekkor készültek a to-rony második szintjénekgótikus ablakai, a szentély-záradék ablakai és a falké-

pek. A XVI. század zivataroskörülményei között az ara-nyosgerendi templom kü-lönböző vallású kegyurai-nak hite szerint más-másfelekezet templomává vált,rövid ideig lutheránus, uni-tárius, majd ismét katoli-kus. 
A templom kövei az
ókori Potaissa romváro-
sából származnakAz Erdélyi Magyar Elekt-ronikus Könyvtár szakvé-leményezése szerint atemplom alaprajza egy-szerű: egyenes záródásúszentélyből, hajóból és to-ronyból áll. Déli bejáratá-hoz kis előcsarnok csatla-kozik, mely egyben akriptába vezető lépcsőt istakarja. A nyeregtetővel fedett,fehérre vakolt épület sar-kait kváderek hangsúlyoz-zák. Kövei minden bizony-nyal az ókori Potaissaromvárosából származnak,erről tanúskodnak a falszö-vetben felbukkanó, a leg-utóbbi restauráláskor ki-bontott és azóta szabadonhagyott római sírkövek tö-redékei és feliratos kövei. 
A korai gótika 
stíluselemeiA toronyaljba belépve akorai gótika stíluselemeitmagán viselő nyugati ka-pun át juthatunk be a bel-sőbe. A nyugati bejárat bél-letes kapuja pillérekkel ésoszlopokkal tagolt, háromvízszintes sávban levél-mustrák, maszkok, sőt egykezdetleges emberalak dí-szíti. A szárkő tagozatai a fél-köríves oromzatban folyta-tódnak. Faragványait a vi-szonylag szerény művésziszínvonal jellemzi.  

Valamikor a hajó teljes
felülete festett volt…A templom falképei nemegyetlen periódusban ké-szültek. Az első kifestésrevalószínűleg a gótikus át-alakításkor kerülhetett sor,erre utalnak a szentélymérműves ablakának bél-letébe befutó festések is. A megmaradt részletekalapján arra következtethe-tünk, hogy a hajó teljes fe-lülete festett volt, egyrésztvörös kváderköves díszítés-sel, másrészt timpanon-szerű, baldachinnal koro-názott keretekbenmeg  jelenő figurális ábrázo-lásokkal. Az aranyosgerendi kétrészben megjelent összeál-lításunkat írta és szerkesz-tette: 

Prof. dr. Sümegi Pál 
tanszékvezető egyetemi

tanár, geológus és 
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész-műemlékvédelmi szak-
mérnöknek, valamint a régi és
a mai képekért Demján László
műemlékvédő építésznek

A bronzból készült vadkan - 
A gerendi kelta kultikus tárgy
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a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: contact@caritsanmed.ro
Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Füll-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

Elképesztő „Védekezési
útmutatót” adott ki minap
a Német Szövetségi Bűn-
ügyi Hivatal német nők
számára: úgy védekezze-
nek a szexuális támadá-
sok ellen, hogy ne visel-
jenek magas sarkú topán-
kát, hanem inkább tor-
na-, illetve túracipőt!
Ugyanis, az érvelés sze-
rint, utóbbi lábbelikben
könnyebben el tudnak
spurizni a támadók elől
(logikusan és életszerűen
gondolkozva, tulajdon-
képpen annyi a különb-
ség, hogy pár másodperc-
cel később érik utol őket).
„A sportcipő olyankor is
hasznos, ha egy csapat
erőszakoskodó körbevesz
egy nőt” – folytatják a
marhaságot, és nem áll-
nak meg itt; ha egy fehér-
népet támadás ér, a kö-

vetkezőképpen kell eljár-
nia: kiabáljon, hátha meg-
hallják a járókelők. Elő-
fordulhat, hogy nem hall-
ják meg, akkor megtör-
ténik a nemi erőszak. Eb-
ben az esetben a nő hívja
fel a rendőrséget, hogy
mihamarabb elkaphassák
a támadót/támadókat. Még van: a megtámadottnőszemély viselkedjen bát-ran, határozottan; ne úgy,mint egy áldozat, hanemmint egy ellenfél. Proponál-ják továbbá azt is, hogy acsajok ne császkáljanakegyedül, főleg este, inkábbkisebb csoportokban tör-ténjék a spacír, és mellőzzéka drog- és alkoholfogyasz-tást. A legszebb most jön:„Ha megtörténik az eset,vegye fel mobiltelefonnal!”.(„Itt mindenki hülye?! – teszi

Védekezési tippek nemi erőszak-kísérlet esetén 

- ha a melegek világnap-ján nem változtatod szivár-ványszínűre a fészbukos bo-rítóképedet, akkor homofóbvagy- ha vásárhelyi magyar-ként nem ugrálsz örömöd-ben, amiért a vidrátszegireptérnek magyar igazgatójalett, akkor petifób vagy- ha vásárhelyi magyarhetilapként lehozod (egyet-len egyszer) az „összefogás”jelöltje fő ellenjelöltjének ahirdetését a választási kam-pányban (miközben a vá-sárhelyi napilapok napontaközölnek fizetett polghiva-tal-hirdetéseket, lapszámon-ként akár négyet-ötöt is),akkor bérenc vagy- ha fekete vagy színes-bőrű helyett négernek ne-vezed a négert, akkor rasz-szista vagy- ha nem vagy elájulvaKertész Imre írói nagyságá-tól, akkor antiszemita vagy- ha a Schindler listája akedvenc filmed, akkor rád

fogják, hogy biztos azért,mert élvezed nézni a zsidókszenvedését- ha a Gyökerek a kedvencfilmsorozatod, akkor rádfogják a gyökerek, hogy biz-tos azért, mert élvezed néznia néger (pardon: fekete)rabszolgák szenvedését- ha sportkommentátor-ként azt mondod egy kaja-kos csaj olimpiai aranyér-mes teljesítményére, hogyez férfimunka volt, akkoregy szexista disznó vagy- ha kerekesszék helyetttolókocsi, fogyatékossággalélő helyett fogyatékos, moz-gássérült helyett rokkantvagy siket helyett süket sza-lad ki a szádon, akkor egyérzéketlen barom vagy- ha falusi gyerekekkéntelőadtok egy migriceket pa-rodizáló, vidám jelenetet afalunapokon, akkor az or-báni migránsellenes dokt-rína által megfertőzött, agy-mosott kis senkiháziak vagy-tok

- ha magyarországi együt-tesként előadtok egy, a hit-leri és sztálini borzalmakatfelemlegető és Trianont em-lítő dalt a Kolozsvári MagyarNapokon, akkor fasiszta ir-redentákok vagytok- ha erdélyi magyarkénthozzászólsz egy „anyaorszá-gi” hírportálon egy széke-lyeket pocskondiázó cikk-hez, hogy nem úgy verik acigányt, akkor büdös bocs-koros oláh vagy- ha hánysz Győzikétől,akkor cigányellenes vagy- és végül: ha ama véle-ményednek adsz hangot,hogy a migránsokat egyégei-tengeri lakatlan szigetrekéne szállítani (az ausztrálokpéldául ezt teszik, nem isvolt még egyetlen terror-cselekmény se náluk), ahe-lyett, hogy ész nélkül, ellen-őrizetlenül és angróban rá-szabadítjuk őket Európára,akkor… nem is vagy Homosapiens! 
Molnár Tibor

Manapság…

fel a félig költői kérdést azÜvegtigris3-ban a Pestről avidéki hülyék közé kevere-dett ficsúr, majd érkezik aválasz: „Itt? Mindenki!”) 
És most lássunk néhány
további, nem kevésbé el-
més védekezési tippet:

☻ Ne öltözködjék kihí-vóan, szexisen; felejtse el amélyen dekoltált, testre fe-szülő blúzt, szoros nadrágot,rövidgatyát és miniszok-nyát. Minél slamposabb,rongyosabb, annál kisebbaz esélye annak, hogy meg-támadják
☻ Ne illatosítsa túl ma-gát, mert adott esetben aztis keringőre, izé, vízszinteslambadára való felhíváskéntdekódolják
☻ Az erőszaktevők job-bára olyan nőket szemelnekki, akik copfba, lófarokbakötve viselik a hajukat, mi-velhogy azt könnyű megra-gadni. Rövid hajú nők nemgyakori célpontok, de sta-tisztikailag az a legbizton-ságosabb, ha kopaszra nyír-ja a fejét
☻A második dolog, amitnéznek a szexuális predá-torok, a ruházkodás: olya-nokat keresnek, akiknek aruháját könnyen, gyorsanle tudják tépni. Nem túl ké-nyelmes ugyan, ha lengeminiruci helyett fekete gumibúvárruhában vagy negy-

venkilós tűzszerész-szerkó-ban megy a plázába vagymoziba, de mindenképpenbiztonságosabb
☻ A legkedveltebb tá-madási helyszínek az elha-gyatott parkolók és a nyil-vános mosdók, ezért sosekuporodjon le üres parko-lóban pisilni
☻ Ezt mindenki tudja,de hátha valaki mégse: soseazt kiáltsa, hogy „Segítség!”,hanem azt, hogy „Tűz van!”,mert a tűzre mindenki ki-szalad a környékről, segítenimár kevesebben. Ugyanak-kor ez a támadót is megza-varhatja: azt hiheti, bolond-dal van dolga, és továbbáll.De próbálkozhat ezek va-lamelyikével is: „Földrengésvan!”; „Hüvelygombámvan!”; „Obi-Wan!” 
☻ Pakoljon olyasmiketa táskájába, amikkel egyesetleges attak alkalmávalmeg tudja védeni magát:paprikasprayt, borsrúzst,chilis szempillaspirált, tüsz-szentőporos púdert, vakítószájfényt, tűhegyesre he-gyezett szemceruzát satöb-bit 
☻A középső ujjának kör-mére plasztik műköröm he-lyett ragasztasson egy só-lyomkarmot, amellyel egymiccre ki tudja kapni az ag-resszor szemét
☻Hordjon erényövet (dehagyományos lakattal zár-hatót, ne high tech okose-

rényövet, mert annak a pin-kódját hamar kiverik ma-gából), vagy tegyen a bu-gyijába patkányfogót, gö-rénycsapdát vagy egy ki-rálykobrát
☻ Tetováltasson a sze-méremdombjára egy „Be-hajtani tilos”-táblát
☻ Viseljen Angela Mer-kel-álarcot
☻ Amikor a támadó elő-veszi a szerszámát, kacagjaki; ez a férfiak zömére hor-gasztólag hat, és jó eséllyelmegússza egy veréssel
☻ Iratkozzon be egy ka-rate-tanfolyamra, vagy leg-alább nézzen sok Van Dam-me-os filmet: ha egy kör-körös sarokrúgással lerúgjakét-három rosszaság fejét,a többi magától elkotródik
☻Tettesse halottnak ma-gát, mint medvetámadásesetén (ez a trükk a med-véknél sose jön be, mivel amedve dögevő is, így ma-gasról lebarnázza, ha aztjátsszuk neki, hogy már osz-lásnak indultunk, de egypróbát megér) 
☻Utcára menés előtt ra-gasszon álbajuszt, álszakál-lat, és öltözzön férfinak (dea magas sarkú cipőről ezesetben se feledkezzen meg,mert a melegek baját is elszokták látni)
☻ És végül: a tuti-ziher,ha átoperáltatja magát fér-fivá! 

mt
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Ennek az árnyékkor-mánynak a vezetői, úgy tű-nik, végleg eldöntötték a no-vemberi elnökválasztás kér-dését. Hillarynek vége. Mégha pillanatnyilag meg is úsz-ta a vádemelést az úgyne-vezett e-mail gate-ügyben,Clintonné már csak egy po-litikai hulla, aki önmagánalkalmazza a mesterségeslélegeztetést, és láthatóanmár senki sem akar a győ-zelmére fogadni. Gyakorla-tilag menthetetlen, és ha aW. Bush esetében kétszeris bevált választási csalásmegismétlésével végül még-is őt hozzák ki majd győz-tesnek, akkor sem fog tudnikormányozni. Túl sok idő-zített botrány van a szekré-nyében, amelyek csak arravárnak, hogy a megfelelőpillanatban kizuhanjanakvagy éppen kirobbanjanakbelőle. Már azzal is gyanú-sítják, hogy a Fehér Házbaneltöltött éveit arra használtafel, hogy hatalmas összege-ket tarháljon össze az ala-pítványa számára hadiiparimegrendelésekért cserébe.Közben a 2014-ben Fer-gusonban elkezdődött fajipolgárháborús helyzet a dal-lasi és Baton Rouge-i rend-őrgyilkosságokkal továbbeszkalálódott. Emlékeztető-ül, tavaly több mint 1100polgártársukat lőtték agyonszolgálatteljesítés közbenaz amerikai rend (többnyireés nem véletlenül) paranoiásőrei, köztük minden máso-dik színes bőrű volt, a 40százalékuk pedig fegyver-telen néger. Ilyen szintenmár nem kilengésekről vanszó, sokkal inkább tudatosstratégiáról. Adott esetbenugyanis a véres utcai zavar-gásokban és fajok közöttilincselésekben kulminálódótársadalmi feszültségek ür-ügyként szolgálhatnak min-denféle hatalomátmentő ésstatus quo-stabilizáló mű-velethez, a választási pro-cedúra felfüggesztésétől arendkívüli állapot beveze-

tésén keresztül egészenTrump likvidálásáig. Ígyvagy úgy, minden afelé mu-tat, hogy 2016 döntő év leszaz USA összeomlásának fo-lyamatában.Ez a perspektíva perszeelső hallásra szédítő, sőt hi-hetetlen. Ahhoz, hogy ob-jektíve felmérjük a lehető-ségét, el kell szakadnunk ahollywoodi narratívától,mert csak akkor érthetjükmeg, hogy az USA valójábannem rendelkezik semmifélevalódi kötőanyaggal, amelylehetővé tenné számára egy-séges államként való túlélé-sét. A népessége ugyanistörténelmi-tradicionális-transzcendentális értelem-ben nem alkot egységesnemzetet, legfeljebb csakegy haszonelvű részvény-társaságot, amelyben a rész-vényes állampolgárok szá-mára a rentabilitás számítlegfőbb értéknek, ez pedigegy mélyen megosztott mes-terséges entitást eredmé-nyez, állandó feszültségekkela különböző régiók és kö-zösségek között. Elég arraemlékeztetni, hogy ezt arendszert a fegyverek ere-jével teremtették meg a –polkor kifejezéssel polgár-,valójában azonban: – sze-cessziós háború (1861–1865) nyomán. Nem vélet-lenül adta parancsba Lincolnés Grant Shermannek, hogypusztítson el mindent a délikultúrából, a „déli nemzet-ből” a hírhedt 1864-es ge-orgiai menetelése során. Na-gyon is jól tudták ugyanis,hogy ez a rendszer nem tudelviselni semmilyen külön-bözőséget.Arról nem is beszélve,hogy már magának a létre-hozásnak a körülményeimegfosztják ezt az országotminden természetes köte-léktől a földdel, amelyet el-foglal, mivel egy olyan te-rületen fekszik, amelyet azindián nemzetektől raboltakel, miután az írott történe-lem legnagyobb és legin-

kább elhallgatott genocídi-uma során majdnem telje-sen kiirtották őket. A valódinemzetek létrehozásánakorganikus alapja, az általukbirtokolt élettér legitimitásatehát ugyancsak hiányzik azEgyesült Államok esetében,amely ebből a szempontbólcsak egy lopott föld felszínén„lebegő” utilitarista rend-szer.Annak valószínűsége,hogy szövetségi államkéntszétesik, birodalomként pe-dig összeomlik, legalább ak-kora, mint a Szovjetunió ese-tében volt. Egyformán „ere-dendő bűnben” fogantak: asorsuk sem lehet különböző.Ha néhány pillanatra kisza-badítjuk magunkat a holly-woodi propaganda és az in-tellektuális terrorizmus alól,amely az amerikai mítoszt70 éves agymosás folyamánaz európaiak szellemébeplántálta, akkor valójábanmi marad az USA-ból?Egy velejéig korrupt, las-sanként már a demokráciautolsó fügefalevelét is levet-kőző, kolosszális kereske-delmi deficitet generáló ésgyakorlatilag visszafizethe-tetlen adósságterhet cipelő,a mértéktelen fogyasztásonalapuló, a haszon mindennelszembeni elsőbbségét hir-dető, ragadozó típusú oli-garchátus, amely szibaritaéletmódja (a híres americanway of life) fenntartásáhoznaponta (!) egymilliárd dol-lárt kölcsönöz a világ többirészétől, és így teljes egé-szében ez utóbbitól függtőke, árucikkek és energia-hordozók tekintetében egya-ránt. Egy fennhéjázó globáliskoldus, kiszolgáltatva bár-milyen embargónak. Nemvéletlen, hogy több tagálla-ma, köztük Texas és Kali-fornia egyre határozottabbszeparatista húrokat kezdpengetni, hogy elkerülje ateljes összeomlást, amelyazzal fenyeget, hogy min-dent maga alá temet ebbena szemfényvesztő leviatán

USA: végső visszaszámlálás
Kétségtelen, hogy az Egyesült Államok összeomlása egyben a neoliberális-
atlantista rendszer összeomlását is fogja jelenteni. Márpedig manapság már
csak a hollywoodi narratíva pixeljei teszik lehetővé a hanyatló birodalom való-
ságának maszkírozását. Ráadásul a folyamat egyre gyorsul. Donald Trump
valószínű győzelme Clintonné ellenében érezhető pánikot kelt a washingtoni
politikai alvilágban, amely most előre menekül és ellentüzeket próbál gyújtani,
ahol csak tud, végső kétségbeesésében attól sem riadva vissza, hogy otthon faji
polgárháborút, külföldön pedig (Oroszországgal és/vagy Kínával) atomháborút
provokáljon ki. Az amerikai „mély állam”, vagyis a katonai-ipari komplexum, a
titkosszolgálatok és a Wall Street koalíciója mint a hatalom – népakarattól, vá-
lasztásoktól, elnököktől független – valódi birtokosa egy állandó, korporatizált,
militarizált, körülárkolt bürokrácia, amely törvények fölött állónak érzi magát,
és teljes joggal. Ez a hatalmi konstelláció valójában a rendőrállam rejtett arca.
Először Theodor Roosevelt kottyantotta ki a létezését, még 1912-ben, amikor
elárulta, hogy „a látszólagos kormány mögött trónol egy láthatatlan kormány,
amely nem tartozik hűséggel, elismeréssel és felelősséggel a népnek”.

Nyitott kérdés
A migrációs válság és a belpolitikai csatározásokmellett már jó ideje háttérbe szorult a közbeszédbenaz ukrajnai konfliktus, és a kárpátaljai magyarokélete. Helyzetképünket kezdjük egy történelmi érde-kességgel, vagyis egész pontosan mely államokhoztartozott Kárpátalja a 20. század során? 1918-ig Mo-narchia; 1918 novemberétől decemberéig MagyarKöztársaság; Ruszka Krajna; Kőrösmezői Hucul Köz-társaság 5 hónapig; Magyar Tanácsköztársaság 1918márciusától 1919 áprilisáig; román megszállás;csehszlovák megszállás, majd 1920. június 4-től1938. október 7-ig Csehszlovákia; ezután 3 hétig tar-tott a Csehek, Ukránok, Kárpát-oroszok FöderatívKöztársasága; majd Csehek, szlovákok, Kárpát-ukrá-nok Föderatív Köztársasága; megalakult az önállóKárpátukrán Köztársaság (1939. március 15-én ösz-szeült a szojm, elfogadták a zászlót, a köztársasághimnuszát, ám délutánra meg is szűnt, hiszen bevo-nultak a magyar honvédek); Magyar Királyság 1944-ig, hitleristák és nyilasok uralma 1944. márciustóloktóberig; Csehszlovák Köztársaság, Kárpáton túliUkrajna; USZSZK mint a Szovjetunió része 1991. au-gusztus 23-ig; majd Ukrajna napjainkig és Isten amegmondhatója meddig. Vagy Vlagyimir Putyin. Do-nyecket és Luganszkot biztosan bekebelezik, de haaz orosz gőzhenger megindul, akkor az először a Kár-pátoknál áll meg szusszanni egyet. Arról nem be-szélve, hogyha valóban létrejön az orosz–kínai–tö-rök–iráni szövetség. Végletekig eladósodottszomszédunk sorsa már rég nem a saját kezében van.A 25 éve független Ukrajnának gyakorlatilag sem-mit nem köszönhetnek Kárpátalján az emberek, agazdasági nehézségeken, a kilátástalanságon, a há-borús áldozatokon és a jogsérelmeken kívül semmitnem kaptak ettől az országtól. Különösen igaz ez anemzeti kisebbségekre. A legújabb adatok szerint azátlagfizetés 35 000 forintnak, az átlagnyugdíj 12 500forintnak felel meg. A rezsinek többfokozatú emelésétjelentették már be, egy jó ismerősöm már megvettea tűzifát a 2017–18-as télre, mivel most megenged-heti magának, és ki tudja mi lesz jövőre. Eközben amagyar kormány és a történelmi egyházak igen nagyenergiát és pénzt fektetnek Kárpátaljába, az Ökume-nikus Segélyszervezet például tanszercsomagokatvitt Beregszászba a minap. A magyar állam pedighosszú ideje kiegészítő fizetést ad a kárpátaljai ta-nároknak, szakképzéseket indítanak be; jól láthatóérdek, hogy magyar értelmiséget és szakképzettmunkaerőt neveljenek ki. Kérdés, hogy ebből aztánMagyarországnak vagy Kárpátaljának lesz haszna?Bizonyos magyarországi adományokból azonbanaz ukránok is részesülnek, például 400 magyarul ta-nuló ukrán gyerek vehetett részt Erzsébet-táborbana Balaton partján. Érdekes kérdés, vajon hogyan csa-pódik le ezekben a fiatalokban és szüleikben mindez.Mit kaptunk a hazánktól, Ukrajnától, és mit kapunkMagyarországtól?Jelenleg Magyarország a Kárpátokon belül harcoskülpolitika helyett a külgazdaságra helyezi a hang-súlyt, amely különösen érződik a gazdaságilag térdenálló Ukrajnával szemben. Hogy eközben mit tervezaz orosz medve vagy éppen Lengyelország és Romá-nia, az megjósolhatatlan. Egyelőre csak a folyamato-kat látjuk, nyitott a kérdés, hogy mi lesz ennek a ne-gyedszázados országnak a sorsa.

Märle Tamásállamban. Akár Clintonnégyőz, akár Trump, a végsővisszaszámlálás folyamatátegyikük sem tudja már le-
állítani. Az USA-nak min-denképpen befellegzett.

Gazdag István



– Nagyon fontos, hogy ezaz összhang tökéletes legyen,ugyanakkor a lónak is szük-sége van a lovas segítségére,de verseny közben a lovasis rá van utalva a ló képzett-ségére. A lovastusa (military)szakág nagyon sok munkátigényel, nagyon jól idomítottés intelligens lovakat hasz-nálnak versenyzésre. A mo-dern lovassport a ló meg alovas összhangján alapszik,így egy jól képzett állat tudjaa feladatát. A lovassport akáréletformát is jelenthet a lo-vasnak, így nagyon szoroskapcsolat alakulhat ki ket-tőjük között, ez a lovas el-szántságától, tapasztalatátólis függ.  Egy ló, amely meg-bízik a lovasában, elég köny-nyen tud végrehajtani szinteakármilyen feladatot. Igaz,hogy a szülők is félve hagyjáksportolni gyerekeiket, de ah-hoz, hogy versenyezzenek,kell összhang a ló meg a lo-vas között, érezni kell őt, hi-szen a versenyek vagy ed-zések közben a ló érzékeli a

lovas lelkiállapotát is. Aki a ló idomítását és ki-képzését a ló és lovas közöttiösszhangra alapozza, ott ahatár lehet akár a csillagoség – mondta Olasz, aki Ang-liában egy lovasiskolánál isdolgozott. A lovak versenyképessé-géről a következőképpen vé-lekedett: – A military szakágbanhasznált lovak, mivel többmunkát végeznek,  mint másszakákban használt társaik,nagyon jó fizikai állapotbankell legyenek, sokkal hosz-szabb élettartamúak és ver-senyképesebbek. A militaryszakágban régebb nagyonjól teljesítettek a telivérek,de jelenleg jól teljesítenek anémet tenyésztésű lovak is.A mai modern militarybana díjlovaglással szinte meglehet nyerni a versenyt,ugyanis egy nagyon jó moz-gású ló sokkal könnyebbenlovagolható, így könnyebbenpontot szerezhet, hiszenmost már a terepverseny

nem a nehézségre van össz-pontosítva, hanem sokkalinkább a technikásabb aka-dályokra, ami a lovak ido-mítottságát részesíti előnybe. A fogathajtásban a hazaifogathajtók nagy szeretettelhasználják a lipicai lovakat,de újabban, főleg a nemzet-közi versenyeken nagy teretnyertek a holland tenyész-tésű lovak, ugyanis erőseb-bek és jobb mozgásúak, minta lipicai fajták, amelyek jóeredményeket értek el a kö-zelmúltban. Itt, a terepenpörgősebb ló kell, az aka-dályban illetve a díjlovag-lásban egy könnyebb és ele-gánsabb mozgású, nyugod-tabb, jobban kezelhető lószükséges. A díjugratás anépszerűbb szakág, itt többversenyt is rendeznek, va-lamivel kevesebb időt is igé-nyel a lovak felkészítése,mint a lovastusa szakágban

használt lovaké, amelynekmanapság egyre kevesebbenhódolnak hazánkban. Érdekes megemlíteni,hogy külföldön azokat a lo-vakat, amelyeknek nincs tel-jesítménye vagy képességea sportban, nem tenyésztiktovább értékelt – értékeltOlasz, aki egykoron románsportlovakkal és sági arab-lovakkal versenyezett, majda lovagló edzések fontossá-gát is megemlítette:– Versenyszintű lovaglás-ban napi szinten szüksége-sek az edzések, egyik napidomító lovaglás, a másiknap tereplovaglás van. Amel-lett még vannak futószára-zás, szabadon ugró edzések,tereplovaglás, ugróedzés,kondícióedzés, idomítóedzésstb.Azzal kapcsolatosan, hogymennyire költséges sportága lovaglás, Olasz Levente a

következő mondta:– A fogathajtásban a ko-csik karbantartására, a lovakszállítására, amihez egy ma-ratonkocsi szükséges, a díj-hajtáshoz meg az akadály-hajtáshoz kell egy-egy másikkocsi, emellett kell legalábbhárom ló, hiszen a fogathaj-tásban lovat szokás cserélni.Van olyan ló, amelyik jobbanmegy a díjhajtó négyszög-ben, van, amelyik az aka-dályban teljesít jobban, ígymegengedett a versenyzők-nek, hogy lovat cseréljenek.Otthon akár 3-5 vagy megennél is több lóval is kelldolgozni, edzeni, ahhoz hogyversenyre össze lehessen ál-lítani egy fogatot. Mindezeknagyon sok pénzbe kerülnek,emellett a támogatók elégszűkös tábora áll a lovaglásoldalán, ezért kevesen is hó-dolhatnak ennek a sportnak– fejezte be Olasz Levente.  
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Rákóczi Gergő lett az országos fogathajtó bajnok
A Román Lovassport Szakszövetség fogathajtó szak-
osztálya hagyományosan szeptember második hét-
végéjén (9 – 11. között) tartotta meg az országos
fogathajtó-bajnokság döntő fordulóját az 1982-ben
épült marosvásárhelyi méntelepen. A versenynek
nemzetközi jellege is volt, hiszen külföldi fogathajtók
(egy magyar és három horvát fogat) is részt vettek az
eseményen, emellett komoly nemzetközi – magyar,
cseh, lengyel, osztrák és német – bírók teljesítettek
szolgálatot. A fogathajtók közül a ha-zai pontgyűjtő fordulók (abajnokság májusban Ma-rosvásárhelyen kezdődött,a második forduló Beszter-ce-Naszód megyében, a har-madik pedig újításként amagyarországi Mezőhegye-sen volt) eredményeit isösszesítve, a Marosvásár-helyen kialakult végső sor-rendet figyelembe véveavattak országos bajnokota minősítések alapján (díj-hajtás, maratonverseny ésakadályhajtás).  Érdekességként említhe-tő, hogy a rendezvény leg-sikeresebb résztvevője azérköbölkúti illetőségű (Bi-har megye), sportmestericímmel is büszkélkedhető,az idén a Román ErdészetiIgazgatóság csapatát erősítőRákóczi Gergő volt, aki az

összetettbeli bajnoki címé-vel hatra növelte már a baj-noki aranyérmei számát,így 2017-ben Romániátképviselheti a világbajnok-ságon. Azért is értékes a Gergő2016-os aranyérme, mivelaz ígéretes fogathajtó azidén fogatépítéssel foglal-kozott. Egyébként Gergőegyidős az idén 30. évfor-dulóját ünneplő romániaifogathajtással.Az összetett versenybena második helyen Pál Attila,a gyergyóalfalvi  SalinaEquines hajtója végzett, aharmadikon pedig a kisira-tosi (Arad megye) VargaRoland lett (Lipicai SK), mígőket az aradi Milorad Mima(Romsilva) és a beszterceiPaul Pop (Lipicai SK) kö-vette.

A díjugratásnak is sokanhódolnak hazánkban, akikközött több fiatal is van.Példa erre a 15 éves ma-rosvásárhelyi Kovács Tímea(Macó), aki az egyik legí-géretesebb helyi díjugrató.A Romsilva versenyzőjezsenge kora ellenére tavalykorosztályos bajnoki címetért el lovastusában, azazmilitaryban. A lovak irántvaló szeretetéről a követ-kezőket mondta el a Köz-pontnak:– Nyolcéves korombankezdtem megszeretni a lo-vakat, könnyen megbarát-koztam velük, aztán 10 éveskoromtól kezdődően márversenyszerűen lovagol-tam. Nem befolyásolt senkia sportág kiválasztásában,szüleim az elején félve en-gedtek el edzésekre. Eddiga legjelentősebb eredmé-

nyem a korcsoportos or-szágos military bajnoki cí-mének elnyerése volt,amelyre Marosvásárhelyenkerült sor. A versenyt a 21éves Yavrum ménnel nyer-tem, amellyel edzőm, Mă-dălina Henteș is egykoronsikeresen versenyzett, mitöbb, kétszer is Balkán-baj-nok lett. Tudatában vagyokannak, hogy ha továbbrais komolyan és versenysze-rűen akarom űzni ezt aszép sportágat, akkor azegész életem fel kell áldoz-zam erre. Kovács Ildikó, Tímeaédesanyja így vélekedettnagylányáról: – Neki ezéletforma már, hiszen lá-nyunk rendkívül elszánt ésodaadó minden téren, defőleg a lovaglásban. A va-káció minden napján reggel8 órakor lehoztam a mén-

telepre, majd délután 16órakor könyörögtem neki,hogy már ideje hazamenni.Nagyon sokat köszönhetMădălinának, aki bízik ben-ne és mindent megteszazért, hogy Tímea sikeresversenyzővé váljon. Biztosvagyok abban, hogy az edzőlátta a lányunk elszántsá-gát, ezért is karolta fel. Ne-künk, szülőknek nagyonsokat jelent az, hogy Tímeaa boldogságát leli ebben asportágban, ezért mindentelkövetünk annak érdeké-ben, hogy maximálisan tá-mogassuk őt. Naponta edz,hiszen ezeket a lovakat na-ponta kell mozgatni, ápolnikell őket, de sajnos az ered-mények nagyon lassan jön-nek. Mindezeknek is kö-szönhetően alakult ki Yav-rum és Tímea között egyharmonikus kapcsolat.  

A siker titka: a ló meg
a lovas összhangja
A 35 éves marosszentgyörgyi Olasz Levente, a Rom-
silva volt versenyzője – aki tíz éven keresztül vett részt
különböző rangos hazai versenyeken –, a Központnak
beszélt a lovas és a ló összhangjának fontosságáról.
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Mi a különbség a díjlovaglás, 
a díjugratás és a fogathajtás között?

Labdarúgó 1. liga

ASA – Dinamo 
2-1 (0-0) Nagy meglepetésreZicu duplájával győztele az ASA a fővárosi baj-nokjelöltet az alapsza-kasz 7. fordulójának zá-rómérkőzésén, így aforduló legnagyobbmeglepetését szereztea Dan Alexa által edzettgárda.Összességében a Di-namo játszott jobban,de sorra puskázták ela gólhelyzeteket. Előbba Dinamo szerzett ve-zetést Rotariu révén,majd az egykori dina-mós, Ianis Zicu szabad-rúgásból, aztán a mér-kőzés hajrájában egyénimegmozdulása révénszerezte meg a győztesgólt. A Dinamo csatára,Gnohere a találkozó 30.percében büntetőt hi-bázott.Holnap egy újabb ne-héz találkozón, a Zsil-vásárhelyi Pandurii ott-honában lépnek pályá-ra Alexa tanítványai. Amérkőzés 20.30-korkezdődik, a Digisportélőben közvetít.

Az egykori marosvásárhe-
lyi díjugratótól, Böjthe
Zsombortól kérdeztem,
hogy mi a különbség a leg-
fontosabb lovasszakágak
között: „A díjlovaglás célja a lómozgásának, alkatának ésképzettségének harmonikusfejlesztése. A díjlovagló ver-senyeket lovaspályán, vagyisdíjlovas négyszögben ren-dezik, ma díjlovas progra-mok lovaglása nagyon nagyfokú idomítottságot követela lótól, melynek eléréséhezhosszú évek munkája szük-séges. A díjlovas bemutatóa ló és lovas közötti tökéletesharmóniát és összhangotmutatja be, itt a lovak szép-ségét, kecsességét, technikaigyakorlatait díjazzák. A díjugratásra egy meg-szabott pályán kerül sorra,ahol van néhány, rendezetthelyen kialakított, egymástóleltérő magasságú akadály,melyeket a ló a lovas irányí-tásával kell leküzdjön, át-ugorjon hibapont nélkül,azaz a legkevesebb levertakadály nélkül teljesítsék apályát minél jobb idővel. Alovassporton belül ez a sza-kág az egyik leglátványo-sabb, legnépszerűbb. 

Maga a fogathajtás háromversenyszámból áll. A díj-hajtásban figyelik a hajtó ésa ló kapcsolatát, a ló ápolt-ságát, és a hajtóval való össz-képet is. A maratonhajtássorán a fogatoknak általában6-7 vizes, illetve dombosakadállyal kell megküzdeni-ük szűk időn belül. A fogat-versenyben is van military,ott is terepen kell menni,időre, ahol fontos szerepevan a kísérőnek (aki a hajtóháta mögött foglal helyet),ugyanis az ő ellensúlyozá-sával tudja a hajtó úgy át-

vinni az akadályok között afogatot, hogy az verőhibanélkül sikeres legyen. A military versenyben alovasok terepen ugratnak,akár vízbe is érkezhetnek,meredek lejtőkön, emelke-dőn keresztül. A lényeg az,hogy az egész pályát vágtá-ban kell megtenni, így a ló-nak, meg a lovasnak a nehézakadályok mellett még agyorsaságra is kell összpon-tosítania úgy, hogy minél ke-vesebb hibaponttal teljesítsea pályát. Ezért szerintem ta-lán a legnehezebb szakág,

így nem csoda, hogy egyespályákat kevesen fejeznekbe, sőt nem egyszer halálosbalesetek is történnek.   A terepverseny négy sza-kaszból áll. Az első és har-madik szakasz ösvényeken,utakon keresztül vezet. Amásodik szakasz az aka-dályverseny-pálya, míg a ne-gyedik szakasz a terepaka-dálypálya (cross) – foglaltaössze a lényeget BöjtheZsombor testnevelőtanár,aki egykoron 5 éven át lo-vagolt (díjugratás) Maros-vásárhelyen.
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\ 12. \ |  KÁVÉ MELLÉ |Gyereknevelés: egy-két pofon még belefér? 
Erőszak vagy védelem?

Nem volt ez mindig így A mai szülők emlékezetemég élénken őrzi az iskolaikörmösök, a kulcsdobálások,a nádpálcás verések emlékét.Otthonról a jól irányzott atyaipofonok és az anyai faka-nállal történő verések „kí-sértik” őket. Megkockáztat-va: kevesen voltak azok aszülők, akik demokratikuseszközökkel tartották kor-dában csemetéjüket annakidején, így a többségnek el-képzelése sincs arról, hogyanis lehet egy gyereket „más-képp”, mint testi fenyítésselrávenni a kötelességeire.Azonban a mai szülők márnem akarják megverni gye-reküket. Nem azért, mert a

törvény megköveteli, hanemmert nem akarják továbbad-ni azt, amit ők kaptak gye-rekkorukban. Ugyanez igaza pedagógusokra is, ők semtehetik meg, hogy megszé-gyenítik, vagy megverik adiákot. A kérdés csak az,hogy milyen eszköz maradebben a helyzetben? Több-nyire csak a felháborodás,hogy milyen rosszak és ne-veletlenek ezek a modernkölykök!
Következmények nélkül…Mi történik akkor, ha agyerekre már rászólt a tanítónéni egyszer, aztán még egy-szer, és már a beírását ismegkapta az ellenőrzőjébe?

Semmi! A kisdiák utánaugyanúgy bekiabál órán, atanító néni pedig kétségbe-esetten tehetetlen. Mert ugyemegverni, megütni nem le-het, és ezt már a gyerekmaga is nagyon jól tudja, éstalán vissza is él vele.A felnőtt, akire a gyereknevelése van bízva, legyenaz szülő vagy pedagógus, hi-ába akarja tiszteletben tar-tani a gyerek jogait, a gyereknem fogja „visszatisztelni”őt. Ennek egyszerűen az azoka, hogy nem így működik.A gyerek örömelvű lény, aztcsinálja, ami számára ké-nyelmes, ami a legnagyobbés azonnali élményt kínálja,és nem gondolkodik el ahosszú távú következmé-nyeken. Éppen ezért nehe-zen elképzelhető, hogy va-lamit azért kövessen el, merttisztában van a jogaival ésazzal, hogy őt úgysem lehetmegverni. Azért tesz megvalamit, mert a tetténeknincs semmilyen következ-ménye, holott a szülő fele-lőssége, hogy a gyerek elékorlátokat állítson, olyanszabályokat alakítson ki,amelyek élhetőek, és ugyan-akkor lehetővé teszik a hosz-szú távú fejlődést. Bár a kor-látok felállításának a legegy-szerűbb módja a kiabálás,verés és megszégyenítés len-ne, de a megoldás nem ez.

Együtt közösen a gyerekek-kel kell meghatározni a sza-bályokat és azok megszegé-sének következményeit.
Erőszak: mit válthat ki?A megbeszélés és meg-egyezés útja láthatólag sok-kal hosszabb és körülmé-nyesebb, gyakran hamarabbelkezd az ember ordítani,sőt akár el is járhat a keze.Amikor megvernek valakit,akkor nem csak egy pofoncsattan el. A verés az rossz,senkinek nem kell! Nehéz elképzelni, sőt in-kább lehetetlen, hogy egyszülő a gyerek tizennyolcéves koráig soha nem borulki, soha nem türelmetlenvagy ingerült. És bizonyezekben a pillanatokban el-elcsattanhat egy pofon. Úgytűnik, a gyerekek ezt meg-bocsájtják, és még nem te-kintik erőszaknak. Bár enneknem az ő nagylelkűségük azoka, hanem az, hogy nehezentudnak rosszat gondolni ar-ról, akitől a védelmet, a gon-doskodást, a feltétel nélküliszeretetet várják. Igen nehézazt gondolni, hogy azért ver-

nek a szüleim, mert gono-szak!Azok a szülők, akiknek azénképében benne van az ag-resszió, soha nem fogjákmegkérdőjelezni saját erő-szakosságuknak a jogossá-gát. Akikre viszont ez egyéb-ként nem jellemző, azok nemfogják azt gondolni maguk-ról, hogy éppen abban a pil-lanatban ingerült és erősza-kos kedvükben voltak, in-kább a gyerekben kezdik elkeresni a hibát, elkezdik le-értékelni, lenézni, vagyis el-indul egy önigazolási folya-mat. Ördögi kör alakulhatki ebből, hiszen az a gyerekaki „rossz”, az megérdemelmajd egy újabb pofont is. Ezért nem javasolt, hogyegyetlen pofon is elcsattan-jon, de ha mégis megtörté-nik, akkor tovább kell lépni,hiszen köztudott, hogy senkisem tud úgy kiborítani egyembert, mint az, aki a leg-fontosabb számára. Bár ér-demes a hosszabbik utat vá-lasztani, közösen kialakítania szabályokat és meghatá-rozni a megszegés utáni kö-vetkezményeket.
Timár Tímea

A gyerekek jelentős többsége szerint egy pofon még nem számít erőszaknak –
derül ki az UNICEF felméréséből. Ebből kiindulva elég „engedékenyek” a legkiseb-
bek a körülöttük élő felnőttekkel, ellentétben a törvénnyel, hiszen aszerint a zéró
tolerancia elve van érvényben az őket érő erőszak minden változatával szemben.

Képviselővé választották a norvég metálost, akinek eszeágába sem volt politikus  lenni
A norvég fővárosnak, Os-
lónak van egy déli város-
része, úgy hívják, hogy
Kolbotn, 9 ezren lakják.
Mostantól a városka egyik
képviselője, a helyben hí-
res black metal zenész,
Fenriz.Az egész úgy kezdődött,hogy helyi politikusok meg-kérték, hogy iratkozzon fela megválasztható jelölteklistájára. Fenriz, bár nemakart politikus lenni, meg-tette ezt a szívességet, ésmivel csak a 18. helyre ke-rült, azt hitte, ezzel el is vanintézve van a dolog.Hogy biztos legyen a dol-gában, még egy plakátot is

készített, amelyen a macs-kájával pózol, amihez fel-iratot is biggyesztett:
„KÉRLEK, 
NE SZAVAZZ RÁM!”A tréfás kedvű kolbotniakazonban megtréfálták, ésbeválasztották a testületbe,ahol most négy évig kellpolitikusként működnie, le-mondani a posztról ugyanisnem lehet. „Nem voltam va-lami boldog, és most semvagyok az. Uncsi. És mégpénz sincsen sok benne” –mondta el Fenriz.

Forrás: 444.hu


