
Azonos kottából játszanak              Hivatalosan ugyan még el sem kezdődött, demár javában zajlik a választási kampány. Aforgatókönyv jól ismert: a politikusok ígérnekszégyentelenül, ki autópályát, ki emelt bért,ki működő egészségügyi rendszert, ki torony-órát láncostul – autonómiát már nem, amikéntönálló, magyar tannyelvű állami tudomány-egyetemet sem –, közben meg lehazudják acsillagokat az égről, fenyegetőznek, mint akikkövetkezmények nélkül megtehetik.

3. old. // VÉLEMÉNYEM SZERINT 4. old. // INTERJÚ

Gombászni tilos!         Nem kell nagyon megijedni: valójában továbbrais szabad, de csak és kizárólag akkor, ha rendelke-zünk a gombagyűjtögetési tevékenységre feljogosítóengedéllyel, merthogy újabban ezt is engedélyhezkötik. Azazhogy nem is újabban: már több minthat éve riktoltak a honatyafik egy erre vonat-kozó törvényt, de a zsandárok csak mostanábankezdték büntetgetni a jónépet az áthágásáért.

8. old. // HUMOR

A több évezredre 
visszatekintő erdélyi vár         Gyulafehérvár Kolozsvártól kilencvenöt kilo-méterre, délre, a Maros és az Ompoly összefo-lyásánál emelkedő kétszázharminc méter magasfennsíkon fekszik. Neve onnan ered, hogy afehér mészkőből épült római kori falmarad-ványok alapján az itt letelepedő szlávok Belg-rádnak nevezték el. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK
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Új sorozat, X. évfolyam // 44. szám  // 2016. november 3–9. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5  l e j 

Fiatal, csinos és sikeres            A 15 éves Varga Tímea, a marosvásárhelyi Pe-dagógiai Líceum 10. osztályos tanulója, a helyiEnergy Fit SK sportolója a minap ezüstérmeslett a Marosszentkirályon megtartott felnőtttestépítő és fitnesz Románia Kupa 2016-os ki-írásán, ahol a junior bikini fitnesz (modell)kategóriában bizonyított. Vele beszélgettünkeddigi sportpályafutásáról. 

10. old. // SPORT

Népszerű 
gyümölcssokadalom 
Marosvásárhelyen          

Rengeteg termék, különleges ízvilág, egyedikombinációk és igazi hazai ízek jellemezték ahétvégi gyümölcssokadalmat, amelyet első al-kalommal szervezet meg hétvégén a RomániaiMagyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet,a megye kis- és nagytermelők fellendítése és„pártfogása” céljából. 

3. old. // TÁRSADALOM

A magyar-magyar verseny 
jó időre lekerül napirendről

A decemberi parlamenti választásokról kérdeztük Barna Gergő szociológus-poli-
tológust, aki jelen állás szerint 50 százalékosnak jósolja a részvételi arányt
országos szinten. Megtudtuk azt is, hogy megvan az esély arra, hogy erős román
mobilizáltság mellett az RMDSZ nem éri el az 5 százalékot, de a törvény szerint az
alternatív küszöbbel való bejutás sem befolyásolja a megszerzett parlamenti
helyek számát. Ami az MPP szövetségbe való beolvadását és az EMNP megméret-
tetésből való visszalépését illeti, Barna szerint ezzel a lépéssel jó időre lekerül
napirendről a magyar-magyar verseny, sőt, megkockáztatja: az RMDSZ-el szembeni,
reális alternatíva esélyét is eljátszták.
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KOS: Mostanában mintha jóval türelmetlenebblenne, ami pedig közrejátszik majd abban, hogyegyre gyakrabban értik félre egymást a környe-zetével. Ennek okán sajnos konfliktusokra kellkészülnie a barátaival, kollégáival.
BIKA: Jogi ügyekben, ingatlannal, költözéssel,illetve utazással kapcsolatban most segítségreszámíthat. De legyen óvatos mindenféle hiva-talos irattal és dokumentummal, olvasson elmindent alaposan.
IKREK: Mostanában minden erejével azon fá-radozik, hogy elkerülje a konfliktusokat. A hé-ten azt fogja érezni, hogy mindenki a terhérevan, és semmi örömét nem leli a másokkal tör-ténő beszélgetésekben.
RÁK: A teremtőereje eléri csúcsát a napokban.Szinte bármi, amire csak gondol, vágyna, az egycsapásra megjelenik, megtörténik. Ám ezzel le-gyen óvatos, mert nem biztos, hogy mindenolyan lesz, mint amilyennek elképzelte.
OROSZLÁN: Igazán szerencsés hete van. Televan energiával, tetterővel és készen áll arra,hogy megvalósítsa az erre a hétre szánt ötleteités terveit. Ha esetleg nem akarna minden úgyelsőre elsülni, ahogyan azt ön szeretné, akkorse essen kétségbe.
SZŰZ: Pozitívan vágott neki a hétnek, ám a cél-jai idővel megváltoznak, akárcsak a gondolko-dásmódja, így ne lepődjön meg magán és azon,hogy egyes régi ideákat, elveket nyugodt szívvelelenged, hogy helyet adhasson az újaknak. 
MÉRLEG: Kezdetben fantasztikus hét elé néz,úgy érzi majd, hogy bármire képes. Olyan lesz,mint egy hős, rettenthetetlen lovag, akit a hétközepén már a magányos farkas vált fel, és in-kább egyedül szeretne majd lenni a gondolataiközött.
SKORPIÓ: Mostanában kissé borúsan ítéli megaz embereket a tapasztalatai alapján. Meglehe-tősen negatív képet kezdett el formálni a kör-nyezetéről és a világáról, de be kell látnia, nemlehet úgy élni, hogy közben mindenkit az el-lenségének tart
NYILAS: Mostanában ragyogó formában vanés kivételesen jó hangulatnak örvend, ami pedigmég jobb, hogy erre hasonlóképpen reagál akörnyezete és osztoznak a derűs jó kedvében. 
BAK: Több időt kellene szánnia a kapcsolataiápolására, mert családja és barátai is elhanya-golva érzik magukat. Mindemellett vissza kel-lene vennie abból az őrült tempóból, amit diktálmagának.
VÍZÖNTŐ: A héten még inkább önre tör az ön-zetlen, a szeretetteljes, a mindenkinek segíteniakaró énje. Sokan csak azt hiszik, hogy ez mindműviség és álca, emiatt egy barátjával még ba-juszakasztás is van kilátásban.
HALAK: A héten mintha elszaladna önnel a ló:mindenben részt akar venni, mindenütt ott akarlenni és természetesen mindenkivel ott lenne.Emiatt a szerepeit is úgy váltja, mint más a ru-háját, ám ezzel a magatartással nem csak má-sokat, de magát is sikerül megzavarnia.
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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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Hahota-kabaré 
Marosvásárhelyen A Hahota Színtársulat30. évfordulójára készültHumor forte című ünnepielőadás újra látható Maros-vásárhelyen november 5-én, szombaton és 6- án, va-sárnap este 7 órától aMaros Művészegyüttes elő-adótermében. Jegyek a Ma-ros Művészegyüttes és aKultúrpalota jegypénztárá-nál kaphatók.
A Verskoncert 
együttes fellépéseiNovember 4-én, pénte-ken 16 órától a Szabadságutcai református templom-ban (Vihar utca 3.) a ma-gyarországi Verskoncertegyüttes bemutatja a Ha avilág rigó lenne… címűgyermekműsorát. 5-én,szombaton 18 órától a Va-lami szép című, felnőttek-nek szóló előadásra is sorkerül. Mindkét előadásonmagyar költők megzenésí-tett verseit hallhatják az ér-deklődők. A belépés ingye-nes.
Hair – vendégelőadásNovember 6-án, vasár-nap 18 órai kezdettel aNemzeti Színházban a hip-pikorszak meghatározórockmusicalje, a Hair lát-ható a kolozsvári ApáczaiCsere János Líceum vegyes-kara előadásában. A Nagy-teremben bemutatásra ke-rülő előadás 10 éven aluligyermekeknek nem aján-lott.
Bűntény 
a KecskeszigetenNovember 4-én, pénte-ken este 7 órától és 6-án,vasárnap délután 5 órátólUgo Betti Bűntény a Kecs-keszigeten című drámájalátható újra a SpectrumSzínházban. Rendező: Kin-cses Elemér. Szereplők:Czikó Juliánna, Kinda Szi-lárd, Márton Emőke Kata-lin, Nagy Beáta, Szász Anna.

24. Alter-Native Nemzet-
közi RövidfilmfesztiválA Kultúrpalotában zajlórangos szemle november 2-án, szerdán kezdődik és 6-áig, vasárnapig tart. 3-án,csütörtökön 14 órakor anagyteremben kezdődik aversenyprogram. 19.20-tólTolnai Szabolcs Minotau-rusz című jatékfilmje te-kinthető itt meg, majd20.10-től közönségtalál-kozó lesz. A fesztivál meg-nyitója 20.30-kor kezdődik.21 órakor Igor & Ivan Bu-harov Az itt élő lelkek nagyrésze című játékfilmjét ve-títik, ezt követően közön-ségtalálkozó lesz. Péntekenszintén 14 órakor kezdődika versenyprogram, 18.15-től pedig Cristi Puiu Siera-nevada című játékfilmje lát-ható. 21.30- tól a DavidYengibarian Trio koncerte-zik. A kisterembenpénte-ken 18.30-tól Roy Anders-son Egy galamb leült egyágra, hogy tűnődjön a léte-zésről, 20.30-tól Simon Ja-quemet Háború című játék-filmjét vetítik. A MűvészetiEgyetemen délelőtt 11 óra-kor a 15. Filmtett Works-hop filmjei láthatók. 
Bemutatkoznak 
az elsőkönyvesekNovember 11-én, pénte-ken du. 2 órától a marosvá-sárhelyi G kávézóban a Látószépirodalmi folyóirat szer-kesztői öt elsőkönyvest mu-tatnak be a 22. Maros -vásárhelyi NemzetköziKönyv vásár keretében. Azolvasók megismerhetik Ta-más Dénes: Minden egész(Lector Kiadó – beszélgető-társa: Láng Zsolt), Láng Or-solya: Bordaköz (Erdélyi Hír-

adó – beszélgetőtársa: Ko-vács András Ferenc), KántorPéter: Egy kötéltáncos fel-jegyzéseiből (Magvető – be-szélgetőtársa: Kovács And-rás Ferenc), Tamás Kincső:A Csinált-patak állatkertje(Mentor Könyvek – beszél-getőtársa: Vida Gábor) és Lo-kodi Imre: Nekuláj almája(Mentor Könyvek – beszél-getőtársa: Demény Péter)köteteit és a szerzőket.
Őszi hangulatokA marosvásárhelyi MarxJózsef Fotóklub Őszi han-gulatok című kiállítása avárbeli Szűcsök bástyájá-ban naponta 12 és 16 óraközött látogatható.
„Ennyi a kép, csak ennyi…"Ezzel a címmel nyitjameg egyéni fotókiállításátKerekes Péter Pál fotómű-vész, a marosvásárhelyiMarx József Fotóklub tagjanovember 3-án, csütörtö-kön 18 órától a marosvá-sárhelyi Bernády Házban.A mintegy 60 fényképengyerekekről, felnőttekről,idősekről készült portrékés szociofotók, makrofelvé-telek és tájak láthatók.
Kilyén Árpád kiállításaAz Erdélyi Magyar Gaz-dák Egyesülete székházá-ban, Marosvásárhelyen aLaposnya utca 23. számalatt nyílt meg Kilyén Árpádképzőművészeti kiállítása.
Albert Olga tárlataAlbert Olga festészeti ki-állítása a marosvásárhelyiDeus Providebit Tanulmá-nyi Házban november 15-éig látogatható naponta 10és 16 óra között.

KÁR KIHAGYNI |
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Rengeteg termék, különleges ízvilág, egyedi kombinációk és igazi hazai ízek jelle-
mezték a hétvégi gyümölcssokadalmat, amelyet első alkalommal szervezet meg
hétvégén a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet, a megye kis- és
nagytermelők fellendítése és „pártfogása” céljából. 

Az esemény megnyitójánaz egyesület elnöke, Cso-mós Attila elmondta a szo-morú tényt, hogy az üzletekpolcain megszámlálhatat-lan mennyiségű termékkeltaláljuk szemben magunkatnap mint nap, de ezek kö-zül alig van helyi termelésű,vagy a legtöbb esetbenegyáltalán nincs olyan, amia megyéből származik. Eb-ből kiindulva az egyesületcélja, hogy a lokális terme-lőknek legyen lehetőségükbemutatni portékájukat, ta-lálkozni, s arra ösztönözniegymást, hogy érdemes fel-dolgozni a gyümölcsöt, sazt tartósított termékkénteljuttatni az üzletekbe. Aminemcsak jelentős bevételtjelent a családnak, hanemaz egészséges táplálkozástis elősegíti. Ennek céljábóljelent meg a szászrégeniGabriela Bercea cége, aki-nek már sikerült betörniea Maros megyei üzletekbe.
Ritka különlegesség!Aki ellátogatott az ese-ményre, a gyümölcstermé-kek sokasága mellett talál-kozhatott egy igazánkülönleges és sokak szá-mára ismeretlen dologgal,hiszen a fehéregyházi VajdaRózsika friss rivellával vártaaz édesszájúakat, ami nemjelent mást, mint savóvalkészült alkoholos és alko-holmentes gyümölcsturmi-xot, ami nagy sikernek ör-vendett. A kiállító elárulta,hogy a ma gyar országi sajt-mustrán fedezte fel azRMGE Maros elnöke a sa-vóval ízesített almát, aminagyon megtetszett neki,

így ő is kísérletezett az el-készítésével. A recept rop-pant egyszerű, három decisavóhoz hozzá kell adni egynarancsot és egy banánt, deezenkívül még rengetegváltozata létezik.
Hatalmas választékA rendezvény sikerét misem igazolja jobban, mint aversenyre benevezett ter-mékek száma, összesen 92féle áru érkezett be, amiből51 féle lekvár, 28 féle szörp,11 különböző befőtt, illetveegy természetes lé. A me-gye szinte minden szeg-mensét képviselték a kiál-lítók és érdeklődők, többekközött jelen volt Marosvá-sárhely, Héderfája, István-háza, Mezőpanit, Koronka,Küköllődomdó, Holtmaros,Kebele, Mezőbergenye, Fe-héregyháza.
Szakmai tudás Míg a népes közönség íz-lelgette a különlegessége-ket, az előadótermekbenzajlottak az előadások. Szóvolt a Maros megyei gyü-mölcstermesztésről és fel-dolgozásról dr. MoldovánCsaba, a Sapientia EMTEadjunktusa előadásában,aki bemutatta, mennyirenagymértékben csökkent agyümölcstermesztés a me-gyében. Dr. Pocsai Zsolt aVidékfejlesztési és Beruhá-zások FinanszírozásaÜgynökségének (AFIR) pá-lyázatírója az ottani pályá-zati lehetőségekre hívta fela figyelmet, Makkai Gergelymeteorológus a gyümölcs-termesztést befolyásoló ne-

gatív tényezőkről ismer-tette a kutatási ered -ményeket, Putnoki CsicsóBarna az integrált növény-védelem fontosságáról,majd dr. Kupán Edit agrár-közgazdász az értékesítésipiac kialakításával zárta asort.
A nap fénypontjaAz előadások lezártaután sor került az ünnepé-lyes eredményhirdetésre,amely a támogatók lelkesadományainak köszönhe-tően mosolyt csalt mindenversenyző arcára. Ha eddigvalaki azt gondolta, hogy agyümölcstermékek készí-tése csakis az asszony fel-adata, az nagyon tévedett,ugyanis a férfiak is díjbanrészesültek. A lekvárok ka-tegóriájában a marosvásár-helyi Bălăşoiu Ilona ter-méke, egy addig mégismert gyömbérrel és fahéj-jal ízesített zöldparadi-csomlekvár nyerte el azelső díjat. Második fődíjaslett dr. Pocsai Zsolt ősziba-rack-, harmadik pedig NagyJúlia gazdasszony csipke-bogyólekvárja. A befőttekkategóriában a Cseh tanyabarackja remekelt első he-lyen, második és harmadikdíjban az istvánházi FülöpErika cseresznyéje, illetveFodor Erika szőlője része-sült.A szörpök között a Hajnifeketeribizlis homoktövisz-szörpje ért el dobogós he-lyezést, a Nagy Júlia men-taszörpje a második és aMakkai család málna-szörpje a harmadik helyenvégzett. Csiszér Anna bod-

Hivatalosan ugyanmég el sem kezdődött,de már javában zajlik aválasztási kampány. Aforgatókönyv jól ismert:a politikusok ígérnekszégyentelenül, ki au-tópályát, ki emelt bért,ki működő egészségügyirendszert, ki toronyórátláncostul – autonómiát már nem, amiként önálló, ma-gyar tannyelvű állami tudományegyetemet sem –,közben meg lehazudják a csillagokat az égről, fenye-getőznek, mint akik következmények nélkül megtehetik.A közember pedig csak néz, mint a moziban. Már akitérdekel még egyáltalán a hasonló cirkusz. Úgy fest adolog, hogy a jelöltek kivétel nélkül a javunkat akarják,de azt azonnal. S ezért csak a szavazatunkat kérikcserébe. Így megy ez már jó ideje... Ha valaki nyomon követte az utóbbi napok, hetekeseményeit, bizony számos érdekességre figyelhetettfel. Az RMDSZ például már az elején igen keményenindított, a Bukaresttől való eltávolodást hirdető, azótahatalmi szóval eltávolíttatott kolozsvári és nagyváradióriásplakátjai erős ellenérzést váltottak ki román na-cionalista körökben. Be is indult a magyarelleneskampány az országos és helyi médiákban. Minthacsak a magyarkártya kijátszásának lehetőségére vártakvolna mindazok, akik előszeretettel folyamodnakehhez. A román pártok és a „szövetségiek” minthaazonos kottából vezényelnék a kampányeseményeket.Úgy tűnik, az RMDSZ szándékosan provokálta ki amagyarellenes hangulatot. Tette mindezt azzal a jólsejthető céllal, hogy aztán a parlamenti jelenlét fon-tosságára hivatkozva – ismerjük az elcsépelt érvet:ne dönthessenek nélkülünk – a magyar szavazatokatkérjék. Merthogy veszélyben lennének a rendszerváltásóta kiharcolt jogaink...Lehet, így igaz, de megérzésem szerint nem isannyira a jogaink féltése, inkább a parlamenti helyekelvesztése késztették erőteljesebb, hangosabb kam-pányolásra a „szövetséget”. A legutóbb nyilvánosságrahozott közvélemény-kutatási adatok egyáltalán nemmegnyugtatóak, az RMDSZ-re szavazni óhajtók arányaalig 3 százalékon áll. Igaz viszont, hogy Sztálinnalszólva nem az számít, aki szavaz, hanem az, aki a vok-sokat számolja...Véleményem szerint. 

VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Azonos kottából játszanak   Sikeres gyümölcssokadalom
Marosvásárhelyen

zaszörpje és a Makkai csa-lád málnaszeder szörpjekülöndíjat kapott, ahogyGeréb Ilona nyers somlek-várja, valamint az istván-házi csípőspaprika lekvárszintén, és dicséretet érde-melt dr. Bocz István finomszederbefőttje.A közönségdíjat újra

Makkaiék vihették el a mé-zes homoktövis szörppel. Azeredményhirdetést köve-tően a szervezők valameny-nyi résztvevőt elismerésbenrészesítettek, felhívva rá afigyelmet, hogy visszavárjáka közeljövőben.
Timár Tímea
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A magyar-magyar verseny jó időre lekerül napirendről–  Interjú Barna Gergő szociológus-politológussal a parlamenti választásokról –
– Hogyan alakulhat a sza-

vazási kedv országos vi-
szonylatban a négy évvel ez-
előttihez képest? – Ez a legfontosabb kér-dés, számunka, kutatók szá-mára is. Többféle feltétele-zés létezik, de senki semlátnok. A 2012-es, illetve2014-es országos választá-sokon minden esetben nőtta lakosság szavazási kedvea korábbi periódusokhozképest, ennek alapján aztfeltételeztük, hogy ez egyegységes tendencia, ami2016-ban is folytatódni fog.Ehhez képest az idei önkor-mányzati választásokonalacsonyabb volt a szava-zási kedv, az itthon tartóz-kodó felnőtt korúak mint -egy 56 százaléka tartottafontosnak a részvételt, amijelentős csökkenés a 2012-es, majdnem kétharmadosmobilizáltsághoz képest.Így nem zárható ki, hogy adecemberi parlamenti vá-lasztásokon is a négy évvelezelőttihez viszonyítva ki-sebb lesz az érdeklődés,amikor az állandó lakosság47 százaléka szavazott. Ajelenlegi közvélemény-ku-tatások is alacsony, egyesekakár 40 százalék alatti rész-vételt is prognosztizálnak.Meglátásom szerint a hát-ralevő másfél hónapbanmég jelentős politikai for-dulatok következhetnek be,felpöröghetnek az esemé-nyek, és amennyiben ajobboldali politikai erőkneksikerül egy reális alternatí-vát felmutatni a PSD-velszemben, akkor a részvételnem fog jelentősen elma-radni a négy évvel ezelőtti-hez képest. Ha mindenkép-pen tippelni kell, akkormegkockáztatok egy 50százalékos részvételiarányt, ez hozzávetőlegesen8 millió állampolgárt jelent.

– Hát az erdélyi magya-
rok körében, hiszen az el-
múlt hónapokban több, ag-
godalomra okot adó
információ jutott el a szava-
zópolgárokhoz az RMDSZ-
jelöltek rangsorolását ille-
tően, például az RMDSZ
vásárhelyi rangsorológyű-
lése, a SZÁT-befolyás stb.?– Az időbeli trendeketnézve azt tudjuk, hogy amagyarok részvétele – kismértékben ugyan, de – azutóbbi választásokon alattamaradt az országosénak,holott még a 2000-es évek-

ben is nagyon hasonló volta románok és a magyarokszavazási kedve, helyenkéntakár magasabb is volt az er-délyi magyaroké, például azeurópai parlamenti válasz-tásokon. Viszont az elmúltévekben nyílik az olló: amagyar választók kisebb je-lentőséget tulajdonítanak aválasztásoknak, ami nagy-mértékben befolyásolhatjaa közösség képviseletének,elsősorban az RMDSZ-neka politikai súlyát. A parla-menti választások alapve-tően meghatározzák azRMDSZ bukaresti súlyát,egy-két képviselő vagy sze-nátor sokat nyomhat alatba, ha parlamenti mun-káról, vagy akár kormány-alakításról van szó. Ameny-nyiben a magyarokugyanolyan arányban járul-nak majd decemberben azurnák elé, mint a románok,akkor elképzelhető, hogy azRMDSZ eléri akár a 6 szá-zalékot is, de egyelőre az aforgatókönyv sem zárhatóki, hogy egy erős románmobilizáltság mellett azRMDSZ az 5 százalékos kü-szöb alá csúszik. Ez utóbbi-nak azonban jelen pillanat-ban kicsi az esélye.
– A Maros megyei szená-

tor- és képviselőjelölti listák
összetétele teljesen meg-
újult. Milyen eredményt hoz-
hat a „tiszta lappal”, de vi-
szonylag ismeretlenül induló
személyek jelenléte?– Maros megye az egyet-len, ahol teljesen új jelöltekindulnak befutó helyekenaz RMDSZ listáján. Feltéte-lezésem szerint ennek in-kább felhajtóereje lesz. Azalacsony ismertség jelen-tette probléma ledolgoz-

ható a kampány során.
– Sajtóvisszhangok, elem-

zések szerint Biró Zsolt nem
tartozik a népszerű, köz-
kedvelt politikusok közé. El-
képzelhetőnek tartja, hogy
a személye visszahúzná a
Maros megyei RMDSZ-lis-
tát?– Biró Zsolt talán Marosmegyében a legismertebbErdélyen belül, és ebből ki-indulva is azt gondolom,hogy személye nem fogjarontani a Maros megyeiRMDSZ eredményeit. Bizo-nyára van egy szűk réteg,aki az MPP vagy Biró Zsoltmiatt végül nem megy elszavazni vagy más opciótválaszt, viszont nem ezenfog múlni az eredmény, akampány hajrájában sokkalfontosabb problémák, tétekkerülnek majd terítékre.

– Ha az RMDSZ alterna-
tív küszöbbel jutna be a
parlamentbe, az miként be-
folyásolná a szövetség által
megszerzett parlamenti he-
lyek számát?– Az alternatív választásiküszöb egyenértékű az 5százalékos küszöbbel, te-hát a voksok ugyanabbana formában hasznosulnak,a mandátumok elosztásá-nál ugyanúgy figyelembeveszik a töredékszavazato-kat. Mondhatjuk úgy, hogya 4,9 százalék és az 5,1 szá-zalék között gyakorlatilagnincs különbség, legtöbbegy mandátum kerülhetveszélyben országos szin-ten. Ettől eltekintve viszontérvényes marad az az egy-szerű matematikai elv,hogy a kevesebb szavazatkevesebb mandátumot, ki-sebb politikai súlyt jelent.

– Az MPP feladva a politi-
kai arculatát, RMDSZ-listán
méretkezik meg, a Néppárt
pedig visszalépett a verseny-
ből. Milyen hatása van, lehet
ennek, nem játszhatják-e el
a „politikai alternatíva” esé-
lyét az elkövetkezendő idő-
szakra?– Az MPP-vel való össze-fogás, illetve az EMNP meg-hátrálása egyértelműen aztjelenti, hogy az RMDSZ ma-radt az egyedüli alternatívaaz erdélyi magyarok politi-kai képviseletében. A ma-gyar-magyar rivalizálás, abelső verseny nagy valószí-nűséggel jó ideig lekerül anapirendről. Erre lehet aztmondani, hogy az MPP ésEMNP eljátszották egyRMDSZ-el szembeni, reálispolitikai alternatíva esélyét,vagy úgy is lehet fogal-mazni, hogy ennek az alter-natívának nincs, vagy nemis volt meg a megfelelő, ele-gendő súlyú társadalmi bá-zisa. Az RMDSZ kihívóialapvetően a helyi szintűtársadalmi törésvonalakraépültek rá, viszont az erdé-lyi magyar közösség szint-jén nincsenek olyan mélytörésvonalak, amelyeket aromán nacionalizmus és abukaresti decentralizációstörekvések el ne tudnánaksimítani, azaz a kisebbségijogok védelmének és a ma-gyarlakta régiók gazdaságifejlesztésének igénye ameghatározó. Ezekben akérdésekben sem az MPP-nek, sem pedig az EMNP-nek nem sikerült túllicitálniaz RMDSZ-t, illetve közpo-litikai szinteken sem tud-tak, sőt meg sem próbáltakreális programot felépíteniés végrehajtani. Az alapvetőkérdéshez visszatérve azt

gondolom, hogy valójábana magyar-magyar verseny-nek az intézményrendszerenincs kitalálva, ami viszontegy jelentős hiányosság, éshosszú távon nem szolgáljatársadalmunk fejlődését.
– A Szabad Emberek

Pártja (POL) lokális alakulat
az USR listáján indít jelöltet.
Mivel magyarázható ez a lé-
pésük? Nem dolgoznak ezzel
a döntéssel maguk ellen?– Az önkormányzati vá-lasztások után nyilvánvalóvolt, hogy az USR a nagyvá-rosok szintjén helyi szövet-ségeseket fog keresni, ígykézenfekvő Maros megyé-ben a POL-lal való együtt-működése. A mai mérésekazt mutatják, hogy az USR-nek van esélye bejutni aparlamentbe így a SzabadEmberek Pártjának részé-ről is hasznos lehet a szö-vetkezés. Amúgy az USResélyeit valójában az adja,hogy alternatívát jelente-nek azoknak a jobboldaliszavazóknak, akik a jelen-legi liberális pártban elve-szítették a bizalmukat, te-hát a tavaszi bukarestiforgatókönyv ismétlődhetmeg, csak most országosszinten. Az még kérdés,hogy az a középosztálybeli,inkább fiatal és nagyvárosiréteg – akiknek a szavazatadöntő volt a 2014-es elnök-választás második forduló-jában – milyen mértékbenfog mobilizálódni a válasz-tásokon. Az ő opciójuk nagyvalószínűséggel az USRlesz.

– Miként látja a román
nacionalista pártok esélyét?
Körvonalazódhat összefo-
gás? Hiszen a felmérések
szerint lenne igény rá, 15-
20%-os támogatottsága
lenne, ám egyelőre a PRU és
a PRM külön utakon járnak.– Őszintén nem látom. APSD-ALDE, illetve PNL-USRpólusok egymásnak feszü-lése fog olyan zajt csapni,amitől a nacionalista pártokhangja már nem fogja elérniaz ingerküszöböt. Ehhezpersze az is hozzátartozik,hogy minden román párt-ban vannak szószólói a na-cionalizmusnak, így valójá-ban nincs meg az a rés aromán politikai diskurzus-ban, ahova ők is beférné-nek.

Pál Piroska
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|  TÁRSADALOM | / 5. /Calais és ami utána jön... 
Európa már hosszú hónapok óta megkülönböztetett fi-gyelemmel kíséri a Calais környéki eseményeket, amelyek– bár megosztják a közvéleményt – egyértelmű jelzéskéntszolgálnak a kialakult állapotok tarthatatlanságáról. Acsaknem két év alatt hatalmas méretűvé duzzadt migráns-tábor nem ok nélkül „nyerte el”a Dzsungel megnevezést.A táborban élők számáról több becslés is napvilágot látott,a legtöbben 6-8 ezer főre tették az itt tanyázók számát,egyesek tízezer főről beszéltek. Az mindenesetre tény,hogy ez az embertömeg áldatlan körülmények között ten-gette életét, és csak idő kérdése volt, hogy a politikummikor fog erre reagálni.  A Calais körül kialakult kép rendkívül összetett, ugyanisembere válogatja, ki és hogyan áll hozzá ehhez a kényeskérdéshez. Mert ugye a szolgálatukat teljesítő, hetenteegy-két alkalommal ott elhaladó kamionsofőrök nem tap-sikoltak örömükben az autópályára felugráló, és sok eset-ben agresszív viselkedést tanúsító, fenyegető egyénekláttán. Valószínű, hogy a szintén Calais-nál szolgálatot tel-jesítő rendőrök sem szívesen avatkoztak be, ismervén a„vörös kakas meséjére” emlékeztető helyzetet, miszerintúgy is mindegy, holnap kezdődhet minden elölről. A táborlakói így egyre agresszívabbak (mások szerint egyre „el-szántabbak”) lettek, és úgy tűnt, hogy a dzsungel törvényelesz a nyerő továbbra is, amikor egy szép napon fordult akocka. Elnökválasztási kampány ide vagy oda, az állóvízmegmozdult. A franciák elnöke, Francois Hollande –ugyanúgy, mint az elnöki székért harcba induló NicolasSarkozy – felszólította az illetékeseket a tábor felszámo-lására. Amint tudjuk, a hatóságok azonnal elkezdték mun-kájukat, és a számos országból érkezett illegálisbevándorló nagy részét már kilakoltatták a Dzsungelből.Mintegy négyezer felnőtt már beleegyezett abba, hogyFranciaország különböző menekülttáborába irányítsák,hisz megelégelték a táborban tapasztalt állapotokat.A legkényesebb kérdés a táborban maradt gyerekek to-vábbi sorsa. A kiskorúakat ugyanis, érthető okok miatt,nem lakoltatták ki a fehérre festett speciális konténerek-ből. A médiában egyre több szó esik arról, hogy ezeket agyerekeket cserbenhagyták, hisz sokan kíséret nélkül ér-keztek ide, és most, amikor a felnőttek eltávoznak a tábor-ból, nem lesz, aki sorsukért felelősséget vállalna. Persze,az is nagy kérdés, hogy a szóban forgó gyerekeknek holvannak a szüleik... És hol voltak akkor, amikor ezek a gye-rekek a táborba érkeztek? A Calais környéki hatalmas tábor felszámolása utáncsupán néhány napot kellett várni, és Párizs közterületeingombamód elszaporodtak a sátrak. A belvárosban min-tegy 2000-3000 személy rögtönzött magának szálláshe-lyet, a fővárosi lakosok megdöbbenésére, akik bizony nemhittek a szemüknek. A hatóságok azóta már elkezdték asátrak felszámolását, ám a francia sajtóban többen is két-ségüket fejezték ki a kérdés valós megoldásával kapcso-latban. Mi jöhet tehát Calais után? Az eddigi tapasztalatoknem kecsegtetnek sok jóval. De azért reménykedjünk!

-demeter-

Új ruhában a székelykakasdi
néptáncegyüttes 

Gyertyaláng és krizantém
November elseje körül
élettel telnek meg a teme-
tők. Valamennyi magyar-
lakta területen szokás,
hogy az emberek meglá-
togatják és rendbe teszik
elhunyt hozzátartozóik
sírját, virágot visznek és
gyertyákat, mécseseket
gyújtanak minden szentek
napján, illetve a halottak
napján. A gyertya fénye az örökvilágosságot jelképezi. ASóvidéken, a Nyárádmen-tén, a Felső- Marosmenténjártunk megfigyelni, ho-gyan is zajlik napjainkban. Bár a Sóvidék népessé-gének túlnyomó többségereformátus, a nyárádmenti

Csíkfalva környéke elsősor-ban unitárius vallású, a no-vember elseje körüli teme-tőlátogatás épp olyanintenzív, mint például a ve-gyes vallású Nagyernyén. Aszülőfalujukból elszárma-zottak ilyenkor rendszerinthazalátogatnak, kitakarít-ják elhunyt felmenőik, sze-retteik sírját. Az otthon ma-radottak is ezt teszik, majdnovember elsején délután,este kivonulnak a teme-tőbe, ahol a síremlékeketkrizantémmal díszítik, ésgyertyagyújtással emlékez-nek az elhunytakra. Ezekenaz alkalmakon Nagyernyé-ben a római katolikus plé-bános a Krisztus-keresztnél

szentmisét mutat be, ame-lyen részt vesznek az ottlé-vők felekezeti hovatartozásnélkül. A csíkfalvi temető-ben ott jártunkkor éppen ahelyi unitárius lelkész tar-tott rövid istentiszteletet,és imádkozott együtt a sí-rok köré gyűlt emlékezők-kel, gyászolókkal. A teme-tőből hazatérők régebb –de több családnál ma is –töltött káposztát vacsoráz-tak. Az általában ilyenkormár hűvösre forduló időjá-rástól átfázva kevés bort fo-gyasztanak, amit diós vagymákos kaláccsal „nyomtat-nak”. 
Nemes Gyula

A székelykakasdi Pro Veritas Egyesület tevékenységéről már több alkalommal
beszámoltunk lapunk hasábjain. Például 2015-ben a falu bejáratánál elhelyezett,
út felett átívelő székelykapu vagy a falumonográfia kapcsán. Idén a Magyar Nem-
zeti Összetartozás Hálózatának megalakulása apropóján adtunk hírt az egyesü-
letről. Ez alkalommal egy újabb örvendetes eseményről számolhatunk be. 

A székelykakakasdi ProVeritas Egyesület pályázottés nyert. A Bethlen Gáboralapítvány segítségével azegyesület a helyi Kakasman-dikó tánccsoportnak készí-tetett népviseleti ruhákat.A részletekről a Pro Veritasalelnökét, Botha Dániel-Tö-hötömöt kérdeztük: „Azidén sikerült eredményesenpályáznunk. A székelyka-kasdi Kakasmandikó gyer-mek néptáncegyüttes szá-mára fellépésre szükségesnépviseleti ruhadarabok be-

szerzésére nyertünk 200ezer forintot. Tekintettelarra, hogy a gyermekek me-zőségi táncokat is tanulnak,de nem rendelkeznek me-zőségi viselettel, így enneka táncnak megfelelő ruha-darabokat vásároltunk. Re-méljük, hogy ezzel is hozzátudtunk járulni az együttesfejlődéséhez, a fiatalok tán-cos kedvének a növeléséhez.Gyermekeinknek, fiatalja-inknak hivatásos táncoktató,Szabó Erika, tanítja külön-böző vidékek táncait. A

200.000 forint értékű tá-mogatásból 9 lánynak és 5fiúnak sikerült ruhát besze-rezni. A ruhák a Pro VeritasEgyesület tulajdonát képe-zik, amikor valaki elhagyjaaz együttest, a ruhát örökliegy másik ifjú táncos. Így aremények szerint sok gyer-mekgenerációt fognak ki-szolgálni ezek a viseletek,amelyeket Szabó Réka var-rónő készített el számunk-ra."
Nemes Gyula



Erdély ősi 
történelmi fővárosaGyulafehérvár vagy III.Károly magyar király utánKárolyfehérvár –  románulAlba Iulia, németül Karls-burg vagy Weissenburg, la-tinul Apulum, szászul Keist.Erdély ősi történelmi fővá-rosa, az erdélyi érsekségszékhelye, egyúttal a ro-mán ortodox egyház erdé-lyi székvárosa. 1542 és 1690 között azErdélyi Fejedelemség fővá-rosa, majd Fehér, illetve1775-től Alsó-Fehér vár-megye székhelye. Ma mu-nicípiumként Fehér megyeszékhelye. Borbánd, Om-polykisfalud és Poklos tele-pülések tartoznak hozzá.
A tartomány 
legjelentősebb erőssége,
avagy a ritka szép palotaA mai Gyulafehérvár kéttelepülésből összenőtt 425x 415 méteres alapterületűcastruma a Római Biroda-lom legjelentősebb erősségevolt a tartományban. A castrum 1,8 méter szé-

les védőfala úgynevezett töl-tött fal volt: a két oldalánkváderkövekből rakott falközét földdel és habarccsalösszefogott kőtörmelékkeltöltötték fel. Mind a középkori vár,mind pedig a Bethlen Gáboráltal korszerűsített védrend-szer a castrum falaira épült.Írott dokumentumokból:„…a vár keleti oldalán lévőfal felett, síkságra tekintveáll a királyoknak ritkaszéppalotája… Különböző alsó ésfelső helyiségeiben szökőku-tak, víztartó medencék éscsurgók vannak, melyekbentiszta víz bugyok…”.
A székely író igazságaOrbán Balázs szerint:…Erdély történetét kellmegírni annak, aki Gyula-fehérvár történetét akarjaismertetni…”.Igaza van a nagy írónak,mert nincs Erdély történel-mének olyan fejezete,amely közvetlenül vagyközvetve ne lenne kapcso-latban a várossal. Kiemelten fontos tudniazt, hogy Gyulafehérvár

története több évezredrenyúlik vissza. A várostól mintegy négykilométerre északkeletre, aMaros bal partján, egy az i.e. II-I. századból, a koraivaskorból származó földvármaradványait tárták fel. Ezen a vidéken élt Erdélyelső név szerint ismertnépe, az agathyreké, akiketa dákok győztek le.
A barbár törzsek 
a római kultúra 
emlékeit szinte 
teljesen eltöröltékKiss Gábor, Az erdélyi vá-rak, várkastélyok címűmunkájában arról ír, hogynéhány évszázad múlvaMarcus Ulpius Traianus i.sz. 101-től 107-ig tartóhadjárataiban legyőzte ésmegsemmisítette a dák ve-zér seregét, majd Daciátprovinciává szervezte.Marcus Aurelius császár-sága idején a tartománythárom részre osztották. Kö-zépső részét Dacia Apulen-sis foglalta el Apulum szék-hellyel, mely az Ompoly –Apula – folyóról kapta a ne-vét. A rómaiak ezt a straté-giailag fontos helyet cast-rummal is megerősítették. Amikor a rómaiak 271-ben kiürítették Dáciát, a he-lyüket felváltó gótok a vá-rost lerombolták, anépvándorlás során pediga barbár törzsek a rómaikultúra emlékeit is szinteteljesen eltörölték. 
Horka fia, Gyula vezér
felépíti az új váratA VI-VII. században aszlávok jelentek meg ezena területen, akik települé-süknek a Belgrád – Fehér-vár – nevet adták, amely azelső bolgár birodalom év-

századaiban kezdett bené-pesülni.Szintén a fent említettszerző közléséből derül kiaz is, hogy a magyar hon-foglalás után a Pannóniábólide települt Horka fia, Gyulavezér szálláshelye lett, akiaz itt talált romokon felépí-tette és székhelyévé tetteaz új várat, amit nevéről anép Gyulafehérvárnak ne-vezett el. 
Az Árpád-kori várA várról már az Árpádokkorából vannak adataink.Amikor István – Vajk – fe-jedelem 997-ben Koppányvezért a Veszprém alatticsatában legyőzte, felné-gyelt testének egy darabjátFehérvár kapujára szegez-tette ki. A hűtlenné vált Gyula el-len 1003-ban maga I. Istvánkirály vezette seregét,harcra azonban nem kerültsor, mert Gyula megadtamagát. A király elvette tőle bir-tokait, őt családjával együttMagyarországra hozta, és aMagyar Krónika szerint atartományt Gyulafehérvár-ral együtt rokonára, Erdő-elvi Zoltánra bízta.És itt még megjegyezzük,hogy az erdélyi püspöksé-get I. István király 1009-ben alapította Gyulafehér-vár székhellyel, melynekpüspöki székesegyházát éspalotáját is a várban építet-ték fel. 
A tatárok elfoglalják
GyulafehérváratA rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkbólderül ki, hogy a várra vo-natkozó első okleveles em-lék II. Endre király 1232.évi adománylevele, mely-ben a fehérvári-, csanádi-,

orodi- és zarándi várakhoztartozó földeket, melyeketfia, Béla elvett Miklós co-mestől, visszaadta. Gyulafehérvárat 1241-ben a tatárok könnyen el-foglalták. Amikor Rogerius nagy-váradi kanonok 1242-bena tatár fogságból való me-nekülésének nyolcadiknapján Fehérvárra érke-zett, ott csak a megöltekcsontjait, és a paloták le-döntött falait találta. 
IV. Béla királyi 
felmentéseket ad 
a letelepülőknekA tatárok kivonulásaután, 1246-ban IV. Béla ki-rály Gallus erdélyi püspökkérésére – aki szerint apusztítások után székhe-lyén, Gyulafehérvárott „…senki sem, vagy csak keve-sen maradtak…” – királyifelmentéseket adott a lete-lepülőknek, kivette őket avajda, és a bírák jogható-sága alól, és az erdélyi püs-pök által kirendelt ura-dalmi bírónak rendelte alá,szükség esetén még a ki-rályhoz történő fellebbe-zést is engedélyezte.  
Az egyház embereit a
templomba szorítják, és
az épületet felgyújtják…Alig állították helyre aváros épületeit, a vár falait,amikor a püspök Alárdi Já-nos vízaknai bírót valamiok miatt megölette, ezértfia, Gaan, a szászokkal szö-vetkezve 1277. február 24-én, vasárnap a népet és azegyház embereit a temp-lomba szorították és azépületet felgyújtották. A kalocsai érsek, János az„…iszonyú károkat tevő go-nosz szászok…”-at 1278-ban kiközösítette. 
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Gyulafehérvár Kolozsvártól kilencvenöt kilométerre
délre, a Maros és az Ompoly összefolyásánál emel-
kedő kétszázharminc méter magas fennsíkon fekszik.
Neve onnan ered, hogy a fehér mészkőből épült római
kori falmaradványok alapján az itt letelepedő szlávok
Belgrádnak –  Fehérvárnak – nevezték el. Gyulafehér-
várt régen a románok is Bălgradnak hívták. Nevének
előtagja arra emlékeztet, hogy egykor az erdélyi gyula
székvárosa volt. Latin neve az Ompoly latin Apula ne-
véből való. A német Weissenburg az ősi szláv név tü-
körfordítása, a Karlsburg pedig újabb várának
építtetőjére III. Károly magyar királyra – VI. Károly
néven német-római császárra – emlékeztet. Mai
román neve, Alba Iulia a magyar név fordítása, ahol a
Gyula előtagot személynévként értelmezték.

A több évezredre visszatekintő erdélyi vár
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A város helyreállítását1287-ben kezdték el, és1291-ben már be is fejez-ték, amikor III. Endre királyországgyűlést tartott itt.A város azonban nehe-zen heverte ki a pusztításo-kat, hiszen 1354-ben a püs-pök elrendelte, hogy lakóiaz üresen maradt telekrehárom éven belül házakatépítsenek, mert a be nemépített területeket magá-nak foglalja le.
Mátyás király parancsa:
a várat földig kell 
rombolni!Vára sem érte el a hadá-szat kívánt szerepét, ezért1469-ben Miklós küküllőifőesperes, erdélyi helytartóarról értesítette az erdélyikáptalant, hogy Mátyás ki-rály parancsára a gyulafe-hérvári várat földig kellrombolni, és a sáncokat pe-dig be kell tölteni. Írott dokumentumokbólderül ki az is, hogy 1516-ban Ulászló király az erdé-lyi káptalannak megparan-csolta, hogy a vár régi,romlott falait az egyház ésa haza védelmére új kőfallalés fedéllel erősítsék meg,melynek elősegítésére két-száz aranyforint értékű sókiutalását engedélyezte.Fontos tudni azt, hogyamikor a török Buda várátelfoglalta, Izabella királynőis ide költözött fiával, JánosZsigmonddal. 
György barát nem 
tudja elfoglalni a váratA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmiszakmérnök által a rendel-kezésünkre bocsátott doku-mentációkból még azt ismegtudni, hogy amikor1550-ben MartinuzziGyörgy megtudta, hogy Iza-

bella tárgyalásokat kezdettFerdinánd királlyal, 20 ezerfőnyi sereggel jelent meg avár falai alatt, melynek ka-puit a királyné a rendek be-leegyezésével a helytartóelől bezáratta. Hiába ostro-molta ekkor György barát avárat, mert elfoglalni nemtudta.   Tudomásunk van még ar-ról is, hogy a következő évmájusában György barát is-mét körülzárta Gyulafehér-várt, mire Izabella levélbenkért segítséget a szultántól. A várat Martinuzzi elfog-lalta és megegyezésre kény-szerítette Izabellát.
Menyegzők és… 
elhalálozásokItt halt meg 1559-benIzabella királyné harminc-nyolc éves korában, és itthunyt el 1571-ben JánosZsigmond fejedelem is, aki-nek helyére Báthori Istvánt,a későbbi lengyel királyt vá-lasztották meg fejedelem-nek. Továbbá itt tartotta me-nyegzőjét 1595-ben Bát-hori Zsigmond fejedelemMária Krisztierina osztrákhercegnővel. 

(folytatása a következő
lapszámunkban)

Az oldalt összeállította:
Nagy-Bodó Tibor 

és Prof. dr. Sümegi Pál
tanszékvezető 

egyetemi tanár

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációért kö-
szönet dr. Fekete Albertnek
és Keresztes Géza műépí-
tész-műemlékvédelmi szak-
mérnöknek; a régi és a mai
képekért:  Demján László
műemlékvédő építésznek. 
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merthogy annak kilója drá-gább, mint az arany dekája.Ámde nem túl sanszos,hogy a gombánkkal ki istudjuk csengetni a tetemespénzbírságot, mivel Vásár-hely környékén az őzláb agyakoribb, amely csak ne-vében hasonlatos a szarvas-gombához, kinézetileg ésfőleg értékileg nem, viszontkirántva isteni, a szarvas-gombával ellentétben. (Aszarvasgombának olyanfura és intenzív az aromája,hogy csak reszelve szoktaktenni belőle egy csipetnyitméregdrága kajákba elő-kelő fogadásokon meg ope-rabálokon, ott is csak azért,hogy az urbánparasztok netudják degeszre zabálnimagukat belőlük.)Érdemes tudni továbbáazt is, hogy eme „csuperka-törvény”, mint a törvényekáltalában, nem disztingvál.Teljesen mindegy, hogy va-lakit akkor érnek tetten,amikor három zsák, el-adásra szánt vargányával éshat vödör áfonyával hurcol-kodik ki az erdőből, vagycsak épp megállt a kocsivalegy erdőszélen kinyújtóz-tatni az elmerevedett vég-tagjait, s közben észrevettés lelegelt két szem félérettszamócát, ugyanúgy meg-büntet(het)ik pár havi át-lagfizetésnyi összegre. Va-gyis nem számít, ha valakimegélhetési gombász, mál-nász, áfonyász, somász,makkász, tök ász, vagy csakegy alkalmi erdei séta soránlecsipked néhány csalánle-velet egy csésze teához:amennyiben nincs neki Csi-pike, vagy a gonosz törpejogi képviselője, Kukucsi ál-tal aláírt ádévérincája arról,hogy ő az Erdőben kedvérekollektálhat, akkora büntitsóznak a nyakába, hogyutána még a főtéri díszbok-

rokat is nagy ívben kikerüli. Adódik a kérdés: még hatudok is erről a törvényről,és törvénytisztelő polgár-ként felhatalmazást szeret-nék kérni a tulajtól, mielőttleszakítanék három fürt út-széli bodzavirágot, hol a ke-servben keressem? Ugyan-akkor, tőle sem várható el,hogy az erdeje minden fá-jába belevésse az elérhető-ségeit, szemmagasságban,vagy fejlesszen ki egy, a Po-kémon Gohoz hasonló al-kalmazást, amely úgy mű-ködne, hogy amikorráirányítom az okostelómata kiszemelt rókagombára,lila pereszkére vagy öngyil-kos galócára, ő azonnal ér-tesítést kapna erről a saját-ján, és nyomban küldené isa választ, hogy „Engedélye-zem” vagy „Kotródj a Száz-holdas Pagonyomból vil-lámgyorsan!”. A gyakorlatimegoldás valahol középenvan: szabjanak meg min-denből egy minimálismennyiséget (sapkányigomba, borkánnyi szeder,zsebnyi makk stb.), ameny-nyit bárki büntetlenül be-gyűjthet, bármiféle vízu-mok nélkül, aki pedigrendszeresen, nagy tétel-ben és eladásra hamszterol,az igenis váltson ki enge-délyt. Ahogy például a hor-gászat esetében is limitál-tatik a napi kifoghatóhalmennyiség: hiába ren-delkezik a pecás érvényes

horgászengedéllyel, nem vi-het haza (elvileg) húsz kilómárnát vagy fél mázsa pa-ducot a nap végén, hanema kvótán felülieket kötelesvisszaengedni. Végezetül: ha már ilyennagy a büntetgetési inge-rencia, a hobbigombászokzargatása helyett lenne kik-kel foglalkozni: akik rend-szeresen, otthonról hordjákki az erdőszélekre a háztar-tási szemetet, építkezésitörmeléket meg egyéb szir-szart, akik piknikezéskortelekoszolják a tisztást hab-szivacs miccsestálcákkal,üres pillepalackokkal s ha-sonlókkal, akik quadokkalmeg terepmotorokkal ran-dalírozva verik fel az erdőkcsendjét és teszik tönkre azerdők talaját, és így tovább.És figyelem: ha a gyereklegközelebb azt a feladatotkapja az oviban, hogy gyűjt-sön faleveleket a szüreti bá-los dekorációhoz, előzőlegkérdezzék meg a Somin azállatkert-igazgatót vagymás illetékes elvtársat,hogy szabad-e kikaparni asárból pár elázott lapit.Mert nem kizárt, hogy azótaszigorodott a törvény, csaknekünk nem szóltak, ésújabban néhány orvul fel-szedegetett tölgyfalevélértvagy vadgesztenyéért márfelfüggesztett börtönbünte-tés jár…
Molnár Tibor

Gombászni tilos!
Nem kell nagyon meg-
ijedni: valójában továbbra
is szabad, de csak és kizá-
rólag akkor, ha rendelke-
zünk a gombagyűjtögetési
tevékenységre feljogosító
engedéllyel, merthogy
újabban ezt is engedély-
hez kötik. Azazhogy nem isújabban: már több mint hatéve riktoltak a honatyafikegy erre vonatkozó tör-vényt, de a zsandárok csakmostanában kezdték bün-tetgetni a jónépet az áthá-gásáért. Ugyanis nevezetttörvény (L171/2010) ki-mondja: tilos minden olyan„termék” gyűjtése az erdők-ben, ami nem facucc (ág,gally, toboz satöbbi), azaznem szabad gombát, erdeigyümölcsöt, gyógynövénytmeg ilyesmiket gyűjteni azerdőtulajdonos (aki lehet

magánszemély, jogi sze-mély vagy állambácsi) elő-zetes írásos beleegyezésenélkül, mivel a fent említet-tek az illető tulajdonát ké-pezik, az erdővel együtt.(Ha kizárólag jogi szem-pontból nézzük, nem isolyan nagy marhaság, hi-szen egy magánkézben levőerdő pont annyira magán-tulajdon, mint egy valaki ál-tal tulajdonolt lakás vagygépkocsi. Hogy mégis miértközepes marhaság, az aláb-biakból kiderül.) Ellenkezőesetben „contraventie sil-vica”-t (erdészeti kihágás?erdős szabálysértés?) köve-tünk el, amiért 2000 lejtől5000 lejig terjedő pénzbír-sággal eresztetünk meg, inflagranti esetén. Ami elégdurva, kivéve, ha szarvas-gombát szedtünk éppen,
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A jövő lebegjen a sze-
münk előtt, az öntudatra
ébredt ember által kiala-
kított, szép új világ ideája.
Ez a felfogás köszön vissza
a társadalom átformálá-
sára tett egyre gyakoribb
kísérletekből, amelyek
nem mellesleg olykor az
alapvető értékek ellen
lépnek fel. A cél a szabad-
ság maga, korlátaink le-
döntése – hallhatjuk.A recept pedig jócskánleegyszerűsítve, de ez: ves-sük le az olyan igákat és be-rögződéseket, mint házas-ság, család, férfi–nőiszerepek, nemzeti önérzet,pláne vallás és hit, és ala-kítsunk ki egy tökéletesenhomogén szerkezetet,amelyben mindenki magahatározza meg bármineműidentitását, így teljességgelegyforma lesz mindenki.Mindezt a progresszió jegy-ében, hiszen az emberiség

a tudományok és a techno-lógia elképesztő fejlődéserévén többet tud magáról,illetve az egész világról, sőt,az univerzumról, minthosszú évezredeken át. Ésez a tudás exponenciálisannő, miközben eláraszt ben-nünket „jótéteményeivel”.Gondoljunk csak arra, hogymiután lefotózzuk magun-kat a telefonunkkal, azon-nal megoszthatjuk minden-kivel ezt a „fantasztikusteljesítményt”. A középkorembere csak álmodhatottvolna ilyesmiről – persze,vélhetően nem éppen errevágyott.Az individualizmust fel-erősítő, a felvilágosodásbólsarjadzó korban egyre ke-vésbé vannak akadályokvagy tabuk, a pillanat meg-élése lett a boldogság mér-céje, s ahogy a filozófusSartre mondta: „a pokol amásik ember”. A másik, aki

korlátoz, szembesít, akadá-lyoz a vágyaim elérésében.Ez az irány, ez a nyugatimainstream, ez az érték-vesztett Európa credója.A holnapi Mindenszen-tek, illetve a szerdai halot-tak napja azonban, ha fi-gyelünk az ünnepek valódiértelmére, üzenetére, gyer-tyát gyújtunk elhunyt sze-retteinkért, és mondjuknem egy wellness-szállodá-ban élvezzük a hosszú hét-végét, szembesít bennün-ket a valósággal. Bár amodern ember immár a fo-gantatás, illetve a halál te-kintetében az abortusszalés az eutanáziával is egyreinkább beleszól a teremtésrendjébe, az elmúlásra mégmindig nincs megoldása.Legfeljebb annyi, hogy nembeszél róla. Mégis, létünk ekorlátja valamennyi elké-pesztően modern vívmányellenére pofátlanul és kí-

méletlenül jelenik megelőttünk előbb vagy utóbb.Napjaink materialista, amarxizmusban fogant ide-ológiájának nincs válasza akérdések kérdésére: milesz a halál után? Miért él-ünk, ha úgyis meghalunk?Mi értelme van így egyálta-lán az életnek?A keresztény válasz per-sze korszerűtlen, meghala-dott, szajkózzák többenhangosan vagy halkan, ki-mondják, vagy csak gondol-ják. De valóban az?Európa valaha keresz-tény volt, a hitre épült, a ha-lál feletti krisztusi győze-lembe, az örök életbe vetettbizalom fogta össze a nép-eket. Ez a kapocs sajnosnem zárta ki a háborúkat,az olykor véres konfliktu-sokat, de végül mégis lehe-tővé tette egy immár gaz-dag és békés kultúrakialakulását.

Meggyőződésem, hogybár számos veszély fenye-geti ma is ezt a világot,mondhatni, közös művün-ket, a valódi fenyegetés azemberek lelkében kialakultközöny, a gyökerek elvesz-tése lehet. Az Európai Unióalapító atyái még ragasz-kodtak e gazdag hagyo-mányhoz, mondhatni kul-túrához, a mai urak márinkább tagadják, sőt, tagad-tatják az alapvető emberiértékeket.Manapság nem korszerűa múltat emlegetni, mond-ván, előremegyünk, hátralegfeljebb tanulságok vé-gett tekintsünk. De vajonnem lehetséges, hogy a kö-zépkor embere mindentegybevetve mégis többettudott az életről, annak va-lódi értelméről, mint maiutódja?Szerintem az.
Kacsoh Dániel 

A múlt fényei

Eljött az október vége,
november eleje, így az-
tán, valljuk be, ismét za-
varban vagyunk kissé.
Nem is elsősorban a tel-
jesen felesleges órateker-
getés miatt kuszálódunk
össze, inkább a halotta-
ink kapcsán. Hogy mi is
van ezzel a kapoccsal.
Enyhe zűrzavar és
szégyen érzet szinte biz-
tosan. Először is már
megint menetrendsze-
rűen elfelejtettük, hogy
melyik nap mi van. Bo-
nyolultabbnak látszik,
mint hogy mi történik
pünkösdkor. Hosszú hét-
vége (eleje), az szinte bi-
zonyos, alkalmasnak tű-
nik egy kis wellnessre,
vár az élményfürdő, a
nagy csúszda valahová,
lefelé. A szakralitásvesz-
tés folyamata azonban
nem tart még olyan ré-
gen, hogy ne járjon némi
lelkiismeret-furdalással.De nézzük akkor, mi istörténik ilyenkor. Október31. a reformáció napja. No-vember 1. mindenszentek,azaz az üdvözült lelkek em-léknapja, katolikus értel-mezésben. Hogy ne legyenennyire egyszerű, ugyanak-kor a megdicsőült egyházünnepe. Az élők a küzdőegyházat, a meghalt és atisztítótűzben bűnhődők aszenvedő egyházat, az üd-vözültek pedig a diadal mas

egyházat képviselik. Ígymegy ez legalábbis 844 óta,amikor IV. Gergely pápaegyetemes ünneppé tette.E napot szoktuk összeke-verni lányos zavarunkbannovember 2-ával, halottaknapjával. Ami viszont egy-háztanilag a szenvedő egy-ház ünnepe, amit a XIV. szá-zad eleje óta tart a világkeresztény (katolikus) ré-sze. Mindenszentek előz-ménye az ősi pogány sam-hain, ami a keltáknak azújévet jelentette, a sötétségés a tél kezdetét. Van ebbenvalami, a novembertőltöbbnyire cudar kedvünktámad, újbor ide, sütőtök-krémleves egy kis gyöm-bérrel, mézzel és csiliveloda. A kelták úgy vélték,hogy az ünnep éjszakájánaz előző évben meghalt em-berek lelkei mozgásba len-dülnek és átvándorolnak aholtak birodalmába, amivelkissé belekavarnak az élőkéletébe. Ezért aztán ételt ésállatokat áldoztak, hogymegkönnyítsék a koránt-sem egyszerű utazást. Azókeresztények aztán szoká-sukhoz híven ezt a napot iskrisztianizálták, így lett apogány halottakra emlé-kező ünnepből minden-szentek. Az ünnep erősítiaz identitást, és azt még azateisták is könnyen belát-hatják, hogy ha nincs a ke-reszténység, az emberek –

miután végeztek a táplálék-lánc alsóbb szintjein ta-nyázó élőlényekkel – márrégen megették volna egy-mást reggelire (mínusz abuddhisták).De tudjuk még mindeztcifrázni. A kelta örökösök-nél, Írországban az október31-ről november 1-jére vir-radó éjszaka az All Hallow’sEve (mindenszentek éjsza-kája) nevet kapta és no-vember 1-je volt az All Sa-int’s Day vagy All Hallow’sDay (mindenszenteknapja). És ezzel el is érkez-tünk a halloweenhez, aminálunk eleinte maximumegy német metálzene kartvagy egy horrorfilmklasszi-kust jelentett a fiatal JamieLee Curtisszel a főszerep-ben, de aztán az amerika-nizálódás durván bedugtaa szőrös mancsát és a negy-venötös lábát egyszerre azajtórésbe, egy derék nagyképzavar kedvéért. Ez máregy tisztán kereskedelmijellegű buli, akár az arany-vasárnap és a többi kará-csony előtti akcióhajcihő,és amennyiben a plázáso-kon és a szállodásokonmúlna, már piros betűs ün-nep lenne, a tényleg hajme-resztő Valentin-nappalegyütt, amikor sokaknakhirtelen eszébe jut egynapra, hogy a szerelem má-morító érzés.Csak egy adat: az ameri-

kai népesség évente száz-millió dollár fölött költtökre. De a mécseslobbisem fakad könnyekre meg-rendülésében. Plusz mégszépen hoz a konyhára abeöltözős tarhálás (amiazért lássuk be, nem betle-hemezés) jelmezvonzata is.Tényleg döbbenetes, necsodálkozzunk egy percigse, hogy most éppen Trumpés Clinton között kénysze-rülnek választani. Ennek aszokásnak a magyarországimegjelenése és rohamosterjedése értelmezhetetlen.Egyvalami viszont végképpértelmet nyert. A Gyalog ga-lopp zseniális fordításánakazon pompás passzusa,amely szerint tökötök van,nem lovatok. De mielőttmegint elvernénk a mara-dék szittyák lovai által fel-vert port szegény amerika-iakon, lássuk be, atö kölésnek akadnak ko-moly pszichés okai is. És eznem a régebbi mexikóiak

fehér ruhás haláldaca. Egy-szerűen be vagyunk tojva ahaláltól. Elveszítettük akapcsolatunkat a szellem-világgal, az őseinkkel, demég a vallással is. Van, akiszétstresszeli magát a vilá-gító temetők láttán, és az-nap ki sem megy. De kik va-gyunk mi, hogy ezért akára második követ is reá ves-sük? Majd kimegy másnap,és az sem biztos, hogy csu-pán a dugók miatt, lehethogy pusztán a csendességkedvéért.Különbözők vagyunk. Kia Tibeti halottaskönyvet ol-vassa, ki Woody Allentől aKopog a halál című rövidszöveget. Magam csalá-dommal együtt az egy évenbelül meghalt édesanyám-nak és törvény előttianyámnak (ahogy az angol-szász oly szépen mondja azanyósról) kívánok szeren-csés utat. Most és mind-örökké.
Hegyi Zoltán

Tökötök van, nem lovatok
Elveszítettük a kapcsolatunkat a szellem világgal, az őseinkkel, de még a vallással is
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– Gratulálok az idei ered-
ményeidhez, főleg a Románia
Kupán elért 2. helyezésért,
amiért keményen megdol-
goztál.– Köszönöm szépen, ezvalóban így van. Egyik ver-senyen sem könnyű bizo-nyítani, hiszen előtte keményfelkészülésben van részem.Amúgy15 éves vagyok, más-fél évvel korábban kezdtemel testépíteni, és nagyon so-kat változtam az utóbbi idő-szakban, hiszen már a felnőttnői kategóriákban verseny-zek. Tulajdonképpen azegész nyaramat erre áldoz-tam, ezért is nagyon örven-dek az eredményemnek. 

– Mióta űzöd ezt a sportot? – Másfél éve. Mindenkép-pen egyéni sportágat sze-rettem volna űzni. Édes-apám, Varga Zoltán egykoronhelyi szinten az iskolacsa-patban kosarazott, tőle örö-költem a sport iránti szere-tetet is. Ő mindig bíztatottengem, hogy erős és kitartólegyek.
– Kinek, kiknek köszön-

hetően kezdtél el testépí-
teni?– A barátom, Varga Bo-tond, aki egyben csapat-társam, befolyásolt, hogyezt a sportágat válasszam,ugyanis ő is testépítő.Ugyanakkor az edzőmnek,Sebastian Popovicinak kö-szönhetem, hogy eddig el-jutottam. Sebi olyan, mint-ha édesapám lenne.Amúgy ez a sportág fej-leszti a személyiségem,ami nagyon sokat segítettnekem a magabiztosság-ban, de minden szempont-ból sokat változtam, ami-óta sportolok.

– Melyek voltak az első
versenyek, amelyeken indul-
tál?– Az első egy regionálismegmérettetés volt, utánaa junior országos össze -csapás következett, aztánaz ősszel a föderáció kupá-ján vettem részt, majd előbba szeniorok országos ver-senyén, utoljára pedig a Ro-mánia Kupán bizonyítottam,amelyen országos másodiklettem. 

– Tudom, a felkészülés
mellett diétázni is szoktál.
Mi elengedhetetlen a testé-
pítő sportolóknak?– A diéta valóban nagyonnagy szerepet játszik azéletemben, szeretem, deugyanakkor maximálismunkát fektetek a sportág-ba. Nagyon nehéz felkészül-ni egy versenyre, mert előttekét teljes napig nem ihatokvizet, ami nekem létfontos-ságú, ugyanis az edzésekalatt is 2 liter vizet iszom.A megmérettetések előttisúlycsökkentés tűnik a leg-nehezebbnek, de szeren-csémre a sziluettem is na-gyon sokat segít a fogyás-ban. Kihívás volt az elejénedzeni, mivel 45 kilós vol-tam, azaz sovány és ala-csony, aztán idővel kezdtemnőni tömegben, majd elér-tem 58 kilót. Most pedig az56 kilós kategóriában ver-senyzek, de inkább izmotszedtem magamra.

– Mik az álmaid, ami a
sportpályafutásod illeti?– A jövőben szeretnék atestépítő és fitnesz Európa-bajnokságon és a világbaj-nokságon részt venni, amely

eseményekre szeretnék mégjobban felkészülni, de előttea junioroknál akarok orszá-gos bajnok lenni! Ez a sport-ág a hobbim is egyben, ez acélkitűzésem is, hogy az em-lített megmérettetéseken si-keresen szerepeljek. Amúgya közeljövőben szeretnéksikeres testépítő versenyzőlenni, azaz erős testet, mégtöbb magabiztosságot sze-retnék kialakítani, és aka-rom, hogy a sport továbbájó irányba befolyásolja azéletemet.  
– Ki a példaképed?– A marosvásárhelyi Eu-rópa- és világbajnok IoanaȘulea a példaképem, ő na-gyon jó barátnőm is egyben,sokat köszönhetek neki. Apályafutásom elején órákiggyakoroltam a pozíciókat,

jártam koreográfushoz, ahola járást gyakoroltam, de Io-ana is nagyon sokat segítettnekem. 
– Egy-egy hasonló verseny

alkalmával barátaid, osz-
tálytársaid, ismerőseid szur-
kolnak-e neked?– Igen. Köszönöm az osz-tálytársaimnak és a taná-raimnak, akik támogatnakés követnek engem a ver-senyeken. Van, aki aztmondja, hogy ez nem nőiessportág, de ez nem érdekelengem. Én nem a nőiessé-get, hanem a magabiztos-ságot, az erősséget keres-tem ebben a sportágban.Amúgy ha nem a teremben,akkor az iskolában vagyok,vagy éppen pihenek.

Czimbalmos 
Ferenc Attila 

Fiatal, csinos, gyönyörű és sikeres
A 15 éves Varga Tímea, a marosvásárhelyi Pedagógiai
Líceum 10. osztályos tanulója, a helyi Energy Fit SK
sportolója a minap ezüstérmes lett a Marosszentki-
rályon megtartott felnőtt testépítő és fitnesz Romá-
nia Kupa 2016-os kiírásán, ahol a junior bikini
fitnesz (modell) kategóriában bizonyított. Tímea fan-
tasztikusan megváltozott másfél év alatt, amíg a Ro-
mánia Kupán diadalmaskodott. Vele beszélgettem
eddigi sportpályafutásáról. 

A marosszentkirályi felnőtt testépítő
és fitnesz Románia Kupa 2016-os kiírá-
sán a legjobb marosvásárhelyi ered-
ményt a Retro Gym versenyzője,
Madaras Levente érte el, aki a felnőtt
body building classic +175 cm kategóri-
ában nyert aranyérmet.  

Az Energy Fit SK versenyzői, a junior
body building kategóriában Varga Bo-
tond (Varga Tímea barátja) és a felnőtt
men`s physique 175 cm kategóriában
Sándor Norbert is második lett, míg a
Retro Gym versenyzője, Engi Dénes a
testépítő 90 kilogrammos felnőtt kate-
góriában lett bronzérmes. 

A szintén marosvásárhelyi Deák Liza,
a Retro Gym versenyzője a junior, illetve
a felnőttek közt a 166 cm kategóriában
egyaránt a 4. helyezést érte el. A Retro
Gym sportolóit  Augustin Moldovan és
Sebastian Popovici készíti fel. 

Akár az előző években, az idén is a
verseny házigazdája, a Titanic Body Bu-
ilding egyesület edzője, Dumitru
Cheteleș a klub fennállásak 21. évfordu-
lója alkalmából különdíjakat adott át a
klub talán legsikeresebb sportolójának,
a világ- és Európa-bajnok Ioana
Șuleanak és a 9-szeres fitnesz világbaj-
noknak, vásárhelyi Palecian Juditnak.  

A győztes Varga Tímea
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Vásárhelyi lábteniszezők sikereA Varó Gyula és SzilágyiJózsef által edzett Marosvá-sárhelyi GMA Fotbal TenisSportklub játékosainak(Adrian Cârstea, Ilinca Ni-cuşor, Ionuț Bică, RăzvanVornicu és Varó Norbert,utóbbi két játékos az ifjú-ságiaktól került fel a felnőt-tekhez) sikerült a felnőttnemzeti bajnokság harma-dik helyén végezniük. Azutolsó fordulót október 22-én Targovistén tartották,majd a díjkiosztásra is sorkerült. A klub vezetői azezüstérem mellett arra isbüszkék, hogy a csapatnégy tagja a felnőtt váloga-tott színeiben meghívástkapott a ciprusi világbaj-nokságra, amelyre Nicosiá-ban kerül sor november13–19. között. 
A lábteniszt már 
több mint 50 éve 
űzik városunkbanA fotbaltenis.5mp.eu. he-lyi honlap szerint Marosvá-sárhelyen már az 1960-70-es évektől játsszák alábtengót, más információkszerint már 1950-es éveklegelején sok gyermek ésfelnőtt kedvenc időtöltésevolt. A lábtenisz népszerűvolt hajdanán a fiatalok kö-

rében, főleg az egykori Má-jus 1 strandon játszották.Amikor felépítették a Május1 uszodát és strandot aKárpátok sétányán, a hiva-talos átadás alkalmávalavatták fel a kibetonozott,felfestett, fából készült„háló”-val ellátott lábtengó-pályát is. A lábteniszpályát a stran-dolók és a sportolók szaba-don használhatták, így az-tán nem csoda, hogyállandóan foglalt volt. A já-tékosok között voltak gye-rekek, teljesen „amatőr” fel-nőttek, de elsősorban astrandra naponta kijáróMaros klub úszóiból és ví-zilabdázóiból kerültek kiazok, akik „profi-szinten”művelték ezt a sportot, demellettük az AS Armata fut-ballcsapat tagjai is hódol-tak ennek a sportágnak. 
A rendszerváltás 
után technikásabbak 
a lábteniszezőkA 90-es évektől kezdő-dően egy gyorsabb és tech-nikásabb stílusú játékosge-neráció nőtt fel, majd 2000után helyi amatőr verse-nyeket is szerveztek, legfő-képpen a MarosvásárhelyiNapok alkalmából. Több

marosvásárhelyi lábteni-szezőt más városban – Ko-lozsváron, Sepsiszentgyör-gyön, Nagyváradon,Szat márnémetiben, Tordán– , szervezett amatőr ver-senyeken is díjaztak nyíltés öregfiúk (old-boys) ka-tegóriákban. A 2005-ös nagyváradilábtenisz Európa-bajnok-ság ízelítőt adott a nemzet-közi lábtenisz magas szín-vonaláról, impulzuskénthatva az amatőr játékosok

stílusára. A lábtengó a gye-rekek és fiatalok körébennapjainkban nagy népsze-rűségnek örvend városunk-ban, így 2010-ben a GMASportklub keretén belülmegkezdődött a 12-14 éveskorosztály oktatása is.Jelenleg leginkább a Ví-kendtelepen kialakított pá-lyán a strandolók, a ki -kapcsolódásra vágyókcso dál hatják meg a sportágszépségét. 
C.F.A.

Tovább tart 
az ASA 
vesszőfutása 

Három jónak mond-ható eredmény után(döntetlen az FC Volun-tari és a Bukaresti Steauaellen az 1. ligában, illetvegyőzelem a TatrangiEgye sülés ellen a RománKupa legjobb 32 együt-tese között) újabb vere-séget könyvelt el DanAlexa alakulata az alap-szakasz visszavágó-soro-zatában (amely immár tí-zedik a bajnokságban),így nem tudta csökken-teni hátrányát a bajnokitabellán.Ezúttal vendéglátókéntszenvedett újabb veresé-get a Medgyesi Gaz Me-tantól vasárnap este ha-zai pályán, két góllalnyertek a Szeben megye-iek.A következő, 15. for-dulóban ismét a Szigetutcában játszik az ASA,november 5-én, szomba-ton 18 órától a kiváló for-mában lévő CS U Craiová-val mérkőzik meg. C.F.A.

Lábtenisz egykoron Marosvásárhelyen a Majus 1 strandon

Varó Norbert
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Szenved az óraátállítástól? Van tudományos és praktikus megoldás is
Az átlagos felnőtt szá-
mára az óraátállítás
olyan, mintha repülőgép-
pel átszállna egy másik
időzónába. Kihívás a legkisebbek ésaz idősebb generációk ese-tében. Nekik nagyon kötöttmenetrendjük van. Ezérttöbb nap is szükséges lehetaz átálláshoz. Megfigyeltékpéldául, hogy az öregek ott-honában napokig feszül-tebb a hangulat. Sok idősember nem találja a helyét,és nem érti, hogy mi tör-tént. Pedig csak egy óra akülönbség. A legfiatalabb

generáció is nyűgösebbilyenkor. Ha valaki érzékenyaz időjárási frontokra vagyaz évszakváltásokra, akkorszintén nehezebben áll átaz új időszámításra.Mindenki éljen a saját rit-musa szerint- tanácsolja dr.Eric Charles. A francia pszi-chiáter ezzel a címmel adottki könyvet, melynek alcímearra utal, hogy alapjábannagyon is személyes prob-lémáról van szó. Mindenki-nek egy kicsit másképp jára biológiai órája. Ezt tudo-másul kell venni, és alkal-mazkodni lehet hozzá. Van-

nak korán kelő vagy későnfekvő emberek. Mindenki-nek egy kicsit más az alvásiigénye. Ezt ma már tudomá-nyosan elemzik. A pszichi-áterek pedig tanácsokattudnak adni. Persze a leg-jobb tanács az, hogy min-denki kövesse a saját bioló-giai óráját. Közben perszefogadja el az óra átállítását,de ne hagyja, hogy az befo-lyásolja az életét- tanácsoljaa francia pszichiáter, aki apárizsi Le Figaronak nyilat-kozott.
Forrás: hvg.hu

Egy kicsi boldogság mindenkinek jár
Akár imádkozhatnánk is mindennapi örömeinkért,
hogy „túléljük” valahogy a hétköznapok szürkeségét,
hiszen úgy tűnik, folyton csak hajszolnánk előre az
időt. Mindezt azért, hogy történjen már velünk va-
lami, aminek örülhetünk! Pedig az öröm nem kelet-
kezik a semmiből, nem pottyan csak úgy az ölünkbe!A mai fogyasztói társada-lom napról napra kitalál va-lamit, ami „szerintük” bol-doggá teszi az emberiséget.Szolgáltatások serege állhadrendben annak érdeké-ben, hogy jól érezzük ma-gunkat, plázák, sportléte-sítmények ésfitnesztermek, kiránduló-és nyaralóhelyek, éttermek,koncertek, színházi előadá-sok sokasága vár ránk, nembeszélve arról a rengetegkönyvről, amit évente meg-jelentetnek a kiadók. Mertannyiféle öröm létezik, le-gyen az az olvasásé, a mu-zsikáé, a táncé vagy a moz-gásé.Mindezeket felsőfokonművelhetjük, ha…ez az apillanat, amikor a szocioló-gusok rögtön feltartják akezüket, hiszen ezekhez ajavakhoz nem egyformánférhetünk hozzá. A különb-ség persze a pénzen is mú-lik, de korántsem sem csakazon, mert szerepet játszikaz, hol élünk, milyen azéletkorunk, az iskolai vég-zettségünk, sőt az is, hogyférfinak vagy nőnek szület-tünk. Összességében azon-ban elmondható, hogy akulturális örömökből a leg-nagyobb falatot ma is csakkevesek harapják, azok,akik nagyvárosokban élnekés magasabb társadalmistátuszúak, a többiekbenmarad a tévézés, amiben –Csíkszentmihályi Mihályflow-kutatásai óta tudjuk –több az ürüm, mint azöröm. „A médiafogyasztásés a pihenés passzív időtöl-

tése hiába tűnik viszonylagmotivált és örömteli fogla-latosságnak, nem igényelmentális összpontosítást,és így csak elvétve juttatbennünket áramlatba” –írta az És addig éltek, amígmeg nem haltak című köny-vében. A felmérések szerintazonban a legmagasabb is-kolai végzettségűek átlag-ban 110 percet ülnek na-ponta a készülékek előtt,ami 48 perccel marad el aszakmunkásképzőt végzet-tektől, miközben olvasásraösszesen 34 percet fordíta-nak. Vagyis a „státusz” nemminden. Ahhoz, hogy ki-mozduljunk tévékanapéinksüppedős kényelméből, va-lami nagyobb hajtóerőrevan szükség.
Zerkula-pirulaPéldául be lehetne vennia Zerkula-pirulát, amit leg-főbb bánatra szokás alkal-mazni, de arra igen hatáso-san, legalábbis Gyimesen,akik  Zerkula János vak prí-más muzsikáját szedték beegykor az emberi szenve-dés és keserűség sokfélefajtájára. Mert szerintük azöröm a bánatra következik.Azt ugyan nem mondták,hogy az öröm a bánatbólszármazik, de azt igen,hogy ez a sorrend, előbbvan a bánat és aztán azöröm, és, hogy nincs is mega kettő egymás nélkül.„Az éneket a bú hozza, ésa kedv hordozza” – szól amondás, aminél jobban a

tánc lényegét se lehetnemegfogni. Mert az emberbánatában kezd el táncolni,amikor valami nyomja aszívét, és el kell hessegetnia keserűséget. Összeszorí-tott foggal indul, aztán las-san kiszáll az emberből abánat, a keserűség, gyorsula tempó, egyre tüzesebbritmusok jönnek, és ahogylüktet a zene, a tánc, úgyenged fel az emberi közös-ség. A táncházaknak ismegvan ez a ritmusa, las-súval kezdődik, és ahogyegyre jobban átadjuk ma-gunkat a zenének, úgy érössze az emberi közösség.
Az öröm csak jutalomAz örömérzés keletkezé-sére a tudomány is keresia magyarázatot. S ahogy ke-resi, egyre több olyan anya-got talál, amelyek résztvesznek ennek a kellemesérzésnek a kialakulásában,A rendszer olyan bonyolult,hogy félő, sosem ismerjükmeg teljesen. Az azonbanbizonyos, hogy a természetaz öröm érzéséért felelősanyagokat jutalmazó funk-cióval adományozza, cse-

rébe bizonyos erőfeszítése-inkért. Vagyis előbb ténylegtáncolni kell ahhoz, hogy„kiszedjük magunkból a bá-natot”, mert nem kaphatjukmeg a jót csak úgy, fizetnikell érte, és az ár az erőfe-szítés, amit belefektetünkegy számunkra fontos tevé-kenységbe, például moz-gással, aminek az örömél-ménye mint jutalom,tovább fogja javítani a han-gulatunkat.
PasszivitásbanAz időmérleg adatok sze-rint nem túl sokat szánunkse beszélgetésre, se másörömteli tevékenységekre.Beszélgetésekre mindösszenaponta átlagosan 31 per-cet, ami különösen a tévé-zés mellett tűnik kevésnek,amely 139 percet tesz ki.Vagyis hiába tudjuk, hogymennyivel örömtelibbvolna mozogni vagy társa-ságba járni, mégsem te-szünk érte.Szakemberek szerint eza helyzet évek óta változat-lan, annak ellenére, hogyszabadidőnk mennyiségecsökkent, továbbra is sokan

ülnek tévé képernyői előtt,a szabadon felhasználhatóidőnknek a 90 százalékátezzel töltjük, a fennmaradó5-8 százaléknyi idő osztó-dik el az összes többi tevé-kenység között. A társada-lom szűk rétege, alig tízszázaléka tölti a munkántúli idejét változatosan, egymásik réteg, amelynekaránya 22.26 százaléknyi,csak célzottan végez bizo-nyos tevékenységeket. Atöbbiek, főleg a magyarokhatvan-hetven százalékanagyon egysíkúan tölti azidejét, amiről egyébkéntszabadon rendelkezhetnek.Továbbá a szabadidős tevé-kenységek jó része induvi-dualizálódott, jellemezőennem csoportosan vagy pá-rosan töltjük, hanem egye-dül.Az okostelefonok és szá-mítógépek korában a ké-pernyő előtt töltött idő to-vább bővül. Összességébenmegfigyelhető, hogy a fel-nőtt lakosság körében nőttaz internetfüggőség. A gye-rekekről nincsenek pontosadatok, mert nem szívesenvallják be erről az igazat.
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