
December elseje Közeledik az 1918-as Gyulafehérvári Nyilat-kozat születésének századik évfordulója.Decem ber 1-je a rendszerváltás óta Románianemzeti ünnepe. Az esemény megünneplésérea román állami szervek nagy hangsúlyt fek-tetnek, hasonlóképpen a túltengő nacionaliz-musban szenvedők is. Bizonyos körökben úgytekintenek az évfordulóra, mint a magyarságmegalázására kedvező újabb lehetőségre. Ésazt is elvárnák tőlünk, sőt kötelezővé tennékszámunkra, hogy magunk is részt vegyünk benne.  

3. old. // VÉLEMÉNYEM SZERINT 4–5. old. // INTERJÚ

Héj nélküli 
olajtökmag termesztéseA különböző tökfélék hosszú múltra tekintenekvissza, hiszen az emberek sok ezer éve ter-mesztik, különösen étkezés és takarmányozáscéljából. A több száz fajta közül talán a héjnélküli tökmag az egyik legfinomabb rágcsál-nivaló, ennek ellenére Erdélyben még nem is-mert eléggé. 

5. old. // TÁRSADALOM

Marosvásárhely 
színeváltozása   Néhány éve elkezdte működését egy fiatal mű-vészettörténészekből álló csapat, amelynekelsődleges célja városunk épített örökségénekszámbavétele, dokumentálása, majd közkinccsététele. Az eredmények megosztására konfe-renciákon, tudományos dolgozatokban, inter-netes felületeken kerül sor. 

3. old. // TÁRSADALOM
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A város, ahol Rózsa 
Sándor sírja találhatóSzamosújvár Kolozsvártól negyvenöt kilomé-terre északra fekszik. A város az erdélyi ör-mények legfontosabb központja, az örménykatolikus püspökség székhelye. Nevét a Mar-tinuzzi Fráter György által 1540 körül építtetettvárkastélyról kapta, aki itt tartotta kincseit.

6–7. old. // ÉPÍTETETT ÖRÖKSÉGÜNK

Kalapács után 
jön majd a Pokolgép 
is Marosvásárhelyre?

N o v e m b e r26-án színvo-nalas Kala-pács-koncert-re került sora marosvá-sárhelyi IrishPubban, ahola zenekarfrontembere,Kalapács József együttesével a Pokolgép 1986-ban megjelent Totális Metál album kiadásánaka 30 éves jubileuma kapcsán tartott koncertet.A koncert szervezőjével, a mindössze 24 évesKővári Attilával ennek kapcsán beszélgettünk. 

9. old. // AKTUÁLIS

A küzdő
székely lány, 
aki a táncra 
tette fel 
az életét

A 22 éves Vaszi Réka a Hargita megyei Borzonton született, ám 15 évesen Maros-
vásárhelyre költözött, hogy táncolhasson. A Bolyaiba iratkozott, dupla szakra, de
a táncra tette fel az életét: edz, tanít és versenyez. Aztán kezdi elölről. Közel húsz
éve űzi ezt a művészethez közelítő sportágat, és számára rémálom lenne, ha nem
a 2017-es világbajnokságra készülne, hanem irodai munkát kellene végeznie. Az
interjú időpontjának egyeztetése sem volt egyszerű, hisz két verseny és a közöttük
lévő felkészülés közepette szakított időt a találkozásra. 

A küzdő
székely lány, 
aki a táncra 
tette fel 
az életét
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KOS: A héten sokkal lazultabbnak és kipihen-tebbnek érzi magát, mint az elmúlt időszakok-ban. A kommunikációja is a külvilággal sokkalgördülékenyebben megy. Érzi, hogy most csakolyan dolgokat akar csinálni, amikben konkrétanörömét leli. 
BIKA: Sok lemaradást be tud hozni ezen a hé-ten a magánéletében is. Rá kell szánnia az ide-jéből amennyit csak lehet, még akkor is, ha ki-merült vagy éppen kedvtelen. A napokban egykicsit fáradékonyabb lehet az öntől megszokot-tól.
IKREK: Görcsös igyekezetét elhagyva munkájátsokkal hatékonyabban tudja végezni. Felettese-inek is feltűnik a változás az eredményességé-ben és céltudatosságában. A titkait ne adja mostki senkinek, bármennyire is faggatnák.
RÁK: Elérkezettnek látszik az idő a pénzügyitevékenységek beindítására. Ha partnere azutóbbi időben túlvállalta magát, próbálja rá-venni, hogy lazítson egy kicsit a tempón. Aggo-dalmai támadhatnak egy tinédzserrel kapcso-latosan, aki ragaszkodik önhöz.
OROSZLÁN: Ezekben a napokban feltehetneknéhány olyan kérdést önnek, amelyeknek a meg-válaszolásához segítségre lesz szüksége. Egyszakember segítsége az égetős problémára cél-irányos megoldásokat hoz.
SZŰZ: Ha párkapcsolatban él, a szerelem do-minál az ön életében ezekben a napokban. Tölt-senek együtt minél több emlékezetes boldogperceket párjával. Próbáljon higgadtan elemeznia részletekig menően, ha netán olyan dologgaltalálja szembe magát, ami nem kívánatos.
MÉRLEG: Ha még nem foglalt a szíve, ezen ahéten találkozhat egy figyelemre méltó idegen-nel. Adjon meg minden esélyt az ismerkedésnek,különben hamar kiléphet az ön láthatárából azillető. 
SKORPIÓ: Vigyázzon arra, hogy a meghozottdöntéseit ne szegje meg, ugyanis háborgó lelki-ismerete nem hagyja majd nyugodni. Tartóz-kodjon szabad levegőn minél többet a napok-ban, így könnyen hoz jó döntéseket.
NYILAS: Anyagi ügyekben járjon el tisztessé-gesen. Ha még nem házas, a szerelem kopogtataz ajtóján a napokban. Menjen társaságba. Amia szívén, az a száján, és ez az ön javára válik. Hakételyeivel rokonához fordul, nem biztos, hogymegértésre lel nála. 
BAK: Fokozottan legyen figyelmes hatóságok-kal, hivatalos ügyeiben, ugyanis a csillagok állá-sai átmeneti nehézségeket jeleznek önnek. Ér-demes átgondolnia, jövőjét, karrierjét és aszükséges döntéseket hozza meg.
VÍZÖNTŐ: Barátját lepje meg egy apró aján-dékkal. Ne feledkezzen meg a családjában élőkisgyermekekről sem. Töltsön minél több időtszeretteivel, nagyon sokat töltődhet a társasá-gukból. 
HALAK: Amennyiben feszült helyzetben érzimagát a hét során, véleményét érdemes meg-tartani és nem kimondani, ugyanis mélyen meg-bánthat valakit ezzel. Egy kedves látogatója leheta napokban. Egy rendkívüli változásban vanbenne, ami végül is az ön javát szolgálja.
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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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Marosvásárhelyen 
a Rejtélyes viszonyok A csűrszínházi előadásután újra Marosvásárhelyenlátható Eric-EmmanuelSchmitt Rejtélyes viszonyokcímű kétszereplős színda-rabja, amelyet a Csűrszín-házi Egyesület produkció-jaként Nagy István (AbelZnorko) és Szélyes Ferenc(Erik Larsen) ad elő. Fordí-totta: Nagy István, rendező:Szélyes Ferenc, díszlet, jel-mez: Szélyes Andrea Natá-lia. Az előadás december 8-án 19 órától lesz az ArielIfjúsági és Gyermekszínház-ban
Bronx-kiállításMég látogatható a Nem-zeti Színház Parking termé-ben a Bronx elnevezést vi-selő kiállítás, amelybenDiana Gherendi vásárhelyirádiós újságíró kutatásai,irattári munkája és a ma-rosvásárhelyi Tudor lakó-negyed 80-as évekbeli HellsAngels és Bronx Warriorsvolt kamaszaival tartott be-szélgetései nyomán albu-mot állított össze. A kiállításolyan korhű fényképekből,levélrészletekből, rajzokból,szövegekből, versszaka-szokból és rockzenéből állópuzzle, amely megpróbáljaminél hitelesebben feltárniegy román és magyar ka-maszokból álló társaság lel-kületét és hangulatát.
A klasszikustól 
a kortársig A Pixel Art Fotóklub szer-vezésében fekete-fehér fo-tókból nyílt kiállítás Aklasszikustól a kortársigcímmel a Dora Medicalsnál(Marosvásárhely, Marastitér 21. szám). A kiállításhétköznapokon 7-től 20óráig látogatható, a belépésdíjtalan.
Marton Erzsébet tárlataA föld virágai és az égcsillagai között címmel nyílt

kiállítás Marton Erzsébetpréselt virágokból készültalkotásaiból a marosvásár-helyi Deus Providebit Ta-nulmányi Házban. A tárlatdecember 31-ig naponta 9–16 óra között látogatható.

Grafikai kiállítás 
MagyarrégenbenIfj. Jorga Ferenc kisgrafi-kai kiállítása nyílt meg amagyarrégeni reformátustemplom tanácstermében.

KÁR KIHAGYNI |
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A Marosvásárhely műem-léki topográfiájának Face-book-oldalán a következőtolvashatjuk: „A város teljesterületére kiterjedő műem-lék topográfiai projekt nemcsupán a hivatalosan mű-emlékké nyilvánított épüle-tek, hanem az összes építé-szeti, városképi szempont-ból jelentős elem felleltáro-zását célozza, a köztéri szob-rokig és a tűzcsapokig. Amunkálatok során történetiadatgyűjtés, részletes mű-vészettörténeti leírás, fotó-dokumentáció, adott eset-ben pedig építészeti felmé-rés készül az épületekről,emlékekről. Az építészet-történeti kutatás tudomá-nyos szempontjai mellett aprojekt fontos célkitűzéseaz épített örökség népsze-rűsítése, problémáinak tu-datosítása a marosvásárhe-lyiek körében.” A munkátzömmel a Maros Megyei Mú-zeum munkatársai és más,a Babeş–Bolyai Tudomány-egyetem művészettörténetitanszékén tanult fiatal szak-emberek végzik. A progra-mot 2016-ban a Pro Pro-fessione Alapítvány és a Ró-mer Flóris Terv támogatja.
„Marosvásárhely 
szecesszió szempontjá-
ból országos szinten 
a legnagyobb épített
örökséggel rendelkezik”A Város színeváltozása II.című tavalyi konferenciánSoós Zoltán, a Maros MegyeiMúzeum igazgatója elmond-ta, hogy a városkép évrőlévre pusztul, és a mai vá-rosvezetés nem rendelkezikkoncepcióval ennek meg-mentésére. „A városnak ti-zenöt éve nincs a központiövezetekre vonatkozó sza-bályzata sem. Ezért lényegeslenne, hogy ez a munka, azelkezdett műemléki topog-ráfia, a jövőben is folyta-tódjon, hiszen előbb-utóbblesz egy olyan városvezetés,amely támogatja a városképvisszaállítását. Annál is in-kább, mert Marosvásárhelyszecesszió szempontjábólországos szinten a legna-gyobb épített örökséggelrendelkezik” – fogalmazottSoós.Az ezen a fórumon részt-

vevők megtudhatták még,hogy a kutatás során a pro-jekt munkatársai az 1898-as, 1911-es és 1919-es évek-ből származó összeírásoksegítségével azonosítják azépületek egykori tulajdo-nosait. Ezeken kívül felhasz-nálják a házak építési en-gedélyeit, kérvényeket, jegy-zőkönyveket, tervrajzokat,amelyek jó ese tben meg-maradtak a levéltárban. Avizsgált épületek túlnyomótöbbsége 1890 és 1910 köztépült, javarészük ma is őrzineoreneszánsz, neobarokkés szecessziós stílusjegye-it. Mai lapszámunkban azi-ránt érdeklődtünk OrbánJános művészettörténésztől,hogy mikor, és hogyan isindult útjára ez a projekt.„Hosszas előkészítés után,2013 nyarán indultunk, aterepmunka és a történetifeltárás akkor kezdődött el.Ezt megelőzte 2012-ben egyelőkészítő műhelykonferen-cia, ahol vázoltuk a leltáro-zás tudományos alapelveit,kereteit. Első körben a főtérépületeivel foglalkoztunk,ám a későbbiekben szakmaimegfontolásból úgy döntöt-tünk, hogy inkább a mel-lékutcák bérházaival, egy-szintes lakóházaival foly-tatjuk, hiszen a történetivároskép szempontjából ta-lán ez a népes, ám szinteteljesen ismeretlen histori-záló és szecessziós épület-állomány a legmeghatáro-zóbb. Mivel építészeti kva-litásaik alig tudatosultak ahatóságokban illetve a köz-véleményben, talán ezek ké-pezik a történeti épületál-lomány legsérülékenyebbrészét – számbavételük, ér-tékeik tudatosítása a város-ban ezért is kiemelkedő je-lentőségű. 2014-től így a

Kossuth Lajos, Baross Gábor(Horea), Iskola (Aurel Fili-mon), Arany János utca, Kör(Cuza Vodă) utcák környé-kén kezdtünk el dolgozni”– tájékoztatta lapunkat aprojektet vezető művészet-történész.
A város 
színeváltozása III. A feldolgozás egyrészt te-repmunkát foglal magába,ez az épület fotódokumen-tálását, bejárását, művészet-történeti leírását jelenti, ez-után következik a történetirész elkészítése, a levéltáriadatok összegyűjtése, majda kettő összevetése. „Azeredményeket erre a célrarendszeresített adatlapokösszegzik, de tudományosmunkák formájában isigyekszünk publikálni azo-kat. Folyamatban van egyerre a célra létrehozott in-ternetes adatbázis progra-mozása, ezt 2017 elején te-hetjük végre a nagy nyilvá-nosság számára is elérhe-tővé. Ez az online felületlesz az alapszintű közzété-teli fóruma ezeknek az ered-ményeknek”– tudtuk megOrbán Jánostól. A munkát kizárólag olyanfiatal művészettörténészek,építésztörténészek végzik,akik az utóbbi 10-15 évbenfejezték be tanulmányaikata kolozsvári BBTE művé-szettörténet tanszékén.„Igen fontosnak tartom,hogy történészi és művé-szettörténészi képzettségükrévén végre szakmai szem-pontok szerint tudják a ma-rosvásárhelyi épített örök-ség feltárásának feladatátellátni, meghaladva a sok-szor nem eléggé hiteles,vagy túlzottan anekdotikusihletettségű helytörténeti

Közeledik az 1918-asGyulafehérvári Nyilat-kozat születésének szá-zadik évfordulója.Decem ber 1-je a rend-szerváltás óta Románianemzeti ünnepe. Azesemény megünneplé-sére a román államiszervek nagy hangsúlytfektetnek, hasonlóképpen a túltengő nacionalizmus-ban szenvedők is. Bizonyos körökben úgy tekintenekaz évfordulóra, mint a magyarság megalázására ked-vező újabb lehetőségre. És azt is elvárnák tőlünk, sőtkötelezővé tennék számunkra, hogy magunk is résztvegyünk benne.  Amióta a győztesek írják a történelmet – s ők írják,amióta ember az ember –, azóta tudjuk, mindig nekikvan igazuk. Ebből következően pedig vae victis! Egyéb-ként sok mindent elárul egy nemzet vezető rétegeinek,az úgynevezett elitnek a szellemi, lelki, erkölcsi álla-potáról, hogy mely eseményt választ nemzeti ünne-péül. Az 1918. december 1-jei esemény nem mindenkiszámára jelent, jelenthet ünnepet, az akkor kisebbségisorba került magyarságnak, amiként mai utódainaksemmiképpen. Erre azért tekintettel lehettek volnaazok, akik a döntést meghozták. Esetleg olyan ese-ményt is választhattak volna, amire a magyar lakosságis ünnepként tekinthet. Mindezek figyelembe vételével üdvözlendőnek tart-juk a háromszéki magyar közösségi vezetők karakte-res álláspontját, amely szerint megígérik, hogy jövő-ben maguk is részt vesznek majd a december 1-jeirendezvényeken, és ha szót kapnak, elmondják majdvéleményüket arról, hogy „mit gondolunk mi, erdélyimagyarok Gyulafehérvárról és az 1918. december 1-jei nyilatkozatról, mit jelent ez a magyar közösség szá-mára és hogyan juthatnánk el odáig, hogy ez a nap amagyarok számára is ünnep legyen, ne csak a románlakosságnak”. Amíg erre sor kerülhet, lássuk, miként fogalmaztameg igen találóan az erdélyi magyarság viszonyulásátaz eseményhez Willer József képviselő egy 1932-ben,a bukaresti képviselőházban elmondott beszédében:„(...) A magyar nép testvéri szeretetben és békességbenakar élni az ország többi népével. És mi, a magyar népválasztott vezetői, képviselői soha nem is hirdettünkmást. Még lojalitási nyilatkozatokban sem volt hiányakkor, amikor erre kellő idő és alkalom volt. Ámde azilyen nyilatkozatnak csak akkor van értéke, ha őszinteés el is hihető. Uraim, vegyék elő józanságukat és nyu-galmukat. Ítéljék meg: december elseje éppen úgyörömnapja a román népnek, mint amilyen gyásznapjaa magyar nemzetnek, mert Magyarország katasztró-fáját hozta meg. Ha magyar ember december elsejénönök elé áll és azt mondja, hogy az ő szíve is tele vanörömmel, az ilyen kijelentés merőben ellentétben állaz emberi természettel és éppen ezért kérem, hogyilyesmit ne kívánjanak tőlem (...).”Ennél tömörebben, találóbban azóta se szólt senki. Véleményem szerint. 

VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

December elseje A város épített örökségének számbavétele  

szemléletmódot” – vallja aművészettörténész.A közelmúltban számoskonferencián mutatták beaz eredményeket, a 2012-ben lezajlott Gyorsuló me-tamorfózis című fórumot a2013–2014-ben két újabbülésszak követte A városszíneváltozása címmel. En-

nek a – már hagyományossáváló – konferenciának a har-madik kiadását december10-én, szombaton szervezika Maros Megyei Múzeumvárbeli épületében, részle-tekkel hamarosan jelent-keznek Facebook-oldalukonilletve a sajtóban.
Nemes Gyula

Néhány éve elkezdte működését egy fiatal művészettörténészekből álló csapat,
amelynek elsődleges célja városunk épített örökségének számbavétele, doku-
mentálása, majd közkinccsé tétele. Az eredmények megosztására konferenciá-
kon, tudományos dolgozatokban, internetes felületeken kerül sor. A
kezdeményezés indulásáról, a munkafolyamatról a projekt vezetőjét, Orbán
János művészettörténészt kérdeztük.  
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A küzdő székely lány, aki a táncra tette fel az életét

– Mikor és hogyan kezdtél
el táncolni? – Otthon, Gyergyószent-miklóson találkoztam elő-ször a tánccal három és félévesen. Mivel kisgyerekko-romban folyamatosan mo-zogtam, ugrándoztam, aszüleim elvittek egy próbá-ra, hogy levezessem a fölösenergiámat. Annyira magá-val ragadott ez a sportág,hogy az általános iskolaután, 15 évesen Vásárhelyreköltöztem, mert itt találtammeg a táncospárom, akivelazóta együtt versenyzünk. 

– Milyen áldozatokkal járt
és jár a profi táncoskarri-
er?– Szabadidőm gyakorla-tilag nincs, és az iskola idejealatt az osztálykirándulá-sokról lemaradtam, vala-mint a barátaimmal ritkáb-ban, ideköltözésemmel pe-dig a családommal is csakünnepekkor találkozom. Demindez hozzáállás kérdése,hiszen én ezt nem élem megáldozatként, mert a célomtisztán lebeg előttem: atáncban való fejlődés és azeredmények elérése. Vi-szont nem kevés ráfordítástis igényel a sportág, egyruha például 2000 euróba

kerül, de a versenyek, to-vábbképzők is mind pénztemésztenek fel. A szüleimlehetőségeikhez mérten se-gítenek, de jómagam folya-matosan támogatásért ke-resek fel cégeket, vállalko-zásokat, hogy a költségeimfedezni tudjam.
– Hogyan néz ki egy átla-

gos napod?– Egy szokványos naponminimum három órát ed-zem, utána pedig táncot ta-nítok. De ha verseny előttállok, akkor az edzés egészdélelőtt tart, és csak utánafoglalkozom a tanítványa-immal. Ha épp nem ezt csi-nálom, akkor versenyen, to-vábbképzésen vagy edző-táborban vagyok. Ezenkívüledzőterembe járok a fizikaierőnlétem fejlesztése érde-kében, de balettórákon isrészt veszek, azaz mindenolyan tevékenységet kihasz-nálok, ami segíti a táncot.Az életem e körül forog, ésel sem tudom képzelni, hogyvalami mással foglalkozzak. 
– Mi a legnagyobb nehéz-

ség ebben a hivatásban?– Talán a mindennapi mo-tiváció megtalálása. Imádoma táncot, de amikor hétfőtől
péntekig ugyanazt kell tenni,már alábbhagy a lendület.Főleg egyedül, edző nélkülpróbálni nehéz, amikor atáncos önmaga kell fesze-gesse a határait, ide bizony

nagy akaraterő és szívósságkell. Ám szerencsés alkatvagyok, mert jókedvűen me-gyek edzésekre, legtöbbszöralig várom már. Persze énis elfáradok, de amikor ne-kifogok táncolni, mindenkellemetlen érzés elmúlik.
– És mi a legszebb?– Számomra minden. Vi-szont a kívülállók gyakranelfelejtik a táncba fektetettrengeteg munkát, és irigy-kedve nézik, hogy a verse-nyek miatt sokat utazom ésszámos országban megfor-dultam. Holott ez nem va-káció számomra, egy-egyvárosnak legtöbbször csaka sportcsarnokát és a tánc-termét látom.   
– Magyar színekben ver-

senyeztek. Ez hogyan és mi-
ért történt így?– Romániának versenyez-tünk évekig, és mindig sze-repeltünk is a válogatottban,de mindkettőnk neve ma-gyar, emiatt táncolhattunkakárhogy, úgysem érhettünk

el dobogós helyet. Emiattis döntöttünk úgy, hogy mi-vel magyarok vagyunk, éslehetőségünk van magyarszínekben versenyezni, azesélyeinket növelve idén át-igazoltunk.
– Milyen nyomással jár

egy-egy verseny? A teljesí-
téskényszer mennyire nyom-
ja rá a bélyegét a minden-
napjaidra?– Nem könnyű dolog ez,de újra azt kell mondanom,hogy szerencsés vagyok,mert sosem állt távol tőlema versenyszellem, küzdőszékely típus vagyok, ígykihívásként élem meg a ver-senyeket is. Másrészt pedigcéltudatos vagyok, erre tet-tem fel az életem, nem isgondolok bele, hogy ne si-kerülne. Természetesen akudarcok elkerülhetetlenek,de azokból is igyekszem ta-nulni, és a következő meg-mérettetésen valószínűlegnem követem el ugyanazo-kat a hibákat. Mindemellettfontos megemlíteni, hogy

A 22 éves Vaszi Réka a Hargita megyei Borzonton szü-
letett, ám 15 évesen Marosvásárhelyre költözött,
hogy táncolhasson. A Bolyaiba iratkozott, dupla
szakra, de a táncra tette fel az életét: edz, tanít és ver-
senyez. Aztán kezdi elölről. Közel húsz éve űzi ezt a
művészethez közelítő sportágat, és számára rémá-
lom lenne, ha nem a 2017-es világbajnokságra ké-
szülne, hanem irodai munkát kellene végeznie. Az
interjú időpontjának egyeztetése sem volt egyszerű,
hisz két verseny és a közöttük lévő felkészülés köze-
pette szakított időt a találkozásra. 

Fodor Csanád és Vaszi Réka Somodi Márton edzőjükkel
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nem egyszerű a zsűri pozitívelőítéletét legyőzni az előzőversenyek nyertesévelszemben, mert hajlamosakelfogultan tekinteni rájuk,rögzíteni az agyukban, hogyúgyis ők lesznek a legjob-bak. De számomra a leg-fontosabb, hogy magamhozképest a maximumot nyújt-sam egy-egy megmérette-tésen. Amúgyis azt szoktammondani, hogy az ered-ményt a zsűri dönti el, de:mi táncolni fogunk! 
– Melyik eredményedre

vagy a legbüszkébb?– Jelenleg arra, hogy éle -tem első világbajnokságán38. helyezést értünk el, ezenaz eredményen pedig – re-ményeim szerint – jövőbenjavítani fogunk. Amúgy örü-lök az országos bajnokságmásodik helyezésének, anemzetközi elsőnek, de min-denik verseny után büszkevoltam, ahol a dobogóra áll-hattunk. 
– Mi a rövid-, illetve a hosz-

szú távú célod táncosként?– Versenytől versenyigtervezem a rövidtávú célo-kat, most például az egy hétmúlva esedékes nemzetközimegmérettetésen az első12-ben szeretnénk végezni,jövő évben pedig a magyarbajnokságot szeretnénkmegnyerni. Jövő évre terv,hogy a világranglistán a 70.helyről az 50-re kerüljünk,ahol három éven belül azelső tízbe szeretnénk „be-táncolni” magunkat. És per-sze a nagy cél: a 2017-eskínai világbajnokságon résztvenni. Ami pedig folyamatosfeladat: a személyiségem

fejlesztése, hiszen csak ígylehet jobb a táncom. 
– Ezekben a kötött tán-

cokban mennyire mutatkoz-
hat meg a táncos személyi-
sége?– Ez az egésznek lényege.A lépéseket, a technikát meglehet tanulni, de úgy lehettop táncosnak lenni, ha aszemélyiségünket is megtudjuk mutatni, üzenünk,érzéseket közvetítünk amozgásunkkal. A világ elsőtáncosa és közöttünk laikusszem nem biztos, hogy látjaa különbséget, de nemmindegy, hogy a perfor-mansz után megtapsol a kö-zönség, vagy feláll és sír.

– Mi a fontosabb egy tán-
cosnál: az adottság vagy a
kitartó munka?– Egy táncoskarrier ívesok mindentől függ: edzők-től – akikből számomra alegjobb jutott Somodi Már-ton és Katalin személyében–, a táncos személyiségétől,az anyagi háttértől és a te-hetségtől is. Ám az én ta-pasztalatom szerint jó, havan adottsága a táncosnak,de így sem lehet megspó-rolni a rengeteg munkát. 

– Szabadidődben mit csi-
nálsz?– Ha épp nem táncolok,akkor biztosan zenét hall-gatok. A szabadidőmet atestvéremmel töltöm, akiszintén Vásárhelyre költö-zött, de gyakran az alvástölti ki a szabad óráimat.Ha több napos szünetemvan, hazalátogatok a szüle-imhez. 

Pál Piroska

Férj, családapa, általá-nos orvosi asszisztens ésnem utolsó sorban héj nél-küli olajtökmag-ter-mesztő, aki lassan 10 éve,hogy nekikezdett ennek akülönleges növénynek azelőállításába, amely érde-kes íze mellett rengeteghasznos tulajdonsággalbír. Többek között kiválóétrendkiegészítő, mivelsok telítetlen zsírsavat ésE vitamint tartalmaz. „Az elején 1 hektár te-rületen kezdtem, jelenlegmár 8 hektáron dolgo-zunk a testvéremmel kö-zösen. Ez elsősorban pluszjövedelemkiegészítést je-lentett, idővel viszont ma-gával ragadott a gazdálko-dás iránti szeretet” –meséli a fiatal vállalkozó.
Mit kell tudni róla?A héj nélküli tök szeretia humuszos, jól szellőzőtalajt, igényli a meleget, amagok csíráz tatásához 8-10 °C  feletti hőmérsékletszükséges, ugyanis egyfagyérzékeny növényrőlvan szó. Fontos kiemelni,ha a tök még nem nőtt ki,hanem csak kicsírázott,akkor azért még elvisel -1, -2 °C rövid idejű hide-get, azonban ha a kelésután tartósan 6-8 °C alattmarad a hőmérséklet, ak-kor az kedvezőtlenül be-folyásolhatja a növeke-dést.

Lépésről, lépésre... A növény vetési ideje má-jus első hete, ami júniusvége felé virágzik, a szüretrepedig szeptember-októ-berre kerül sor. Megtudtuk,hogy a termesztési folyamatnem is olyan egyszerű, hi-szen sok munkát és szakér-telmet igényel. „Mindeddigaz előzőleg bevetett tökökbetakarítását kézzel végez-tük el, az idei évben viszontsikerült géppel megoldani.Ezt követi a mosás, amelynagyon fontos lépés, hiszena nem megfelelő időben tör-ténő mosásnak súlyos kö-vetkezményei lehetnek, azazerjedés, penészedés stb. Aszárítás a következő lépés,melynél kétféle módszervan. Az első, amit mi eleintealkalmaztunk, a szabad le-vegőn történő szárítás, il-letve van a gépi szárítás is,aminek szintén megvannaka szabályai. A tárolás tekin-tetében fontos, hogy jól szel-lőző, nedvességtől, kárte-vőktől mentes helyen kelltárolni.”
Nehézségek 
a termesztés során„Mivel nincs gyomirtó, ígytraktor utáni kapagéppel, il-letve kézzel kapáltuk meg.Eleinte teljes kézi munkávaldolgoztunk, beleértve a be-takarítást, szedést, mosástés szárítást a szabad leve-gőn. Az idei évben a töktolás

okozott nagy fejtőrést, mivelsorba kellett rendezni a tö-köket a betakarítás véget,amit a tökroppantó végezel.” Bár az idei év szárazságaés a rágcsálók hátráltatták,így is 60-70%-os termés-eredményt sikerült elérniük.
Megtermelni és eladniLegyen szó bárminek atermesztéséről, az értékesí-tés legalább annyira fontosrészét képezi, mint az előál-lítás. A héj nélküli tökmagiránt szerencsére van keres-let, hiszen a helyi piaconmég a nagyobb felvásárlókis érdeklődést mutatnak anövény iránt, bár az idei év-ben az árak sajnos csökken-tek a tavalyihoz képest, így1 kiló héjatlan tökmag jelen-leg 25 lejbe kerül.Arra a kérdésre pedig,hogy a jövőre vonatkozólagigénybe vesznek-e külön-böző támogatásokat, azt aválaszt kaptuk, hogy: „van-nak pozitív és negatív visz-szajelzések egyaránt, így ed-dig még nem próbálkoztunkpályázati lehetőségekkel,azonban a jövőre vonatko-zólag tervezzük.”Összességében rengetegmunkát és jelentősebbanyagi befektetést igényel,meg kitartást, ugyanis aho-gyan a vállalkozó is mondta,kell minimum 3 év, hogy ki-derüljön, valóban megéri-e.

Timár Tímea

Héj nélküli olajtökmag termesztése. Finom és
egészséges rágcsálnivaló az egész családnak!
A különböző tökfélék hosszú múltra tekintenek vissza, hiszen az emberek sok
ezer éve termesztik, különösen étkezés és takarmányozás céljából. A több száz
fajta közül talán a héj nélküli tökmag az egyik legfinomabb rágcsálnivaló,
ennek ellenére Erdélyben még nem ismert eléggé. Azonban a mezőpaniti Bodó
Zoltán mert nagyot álmodni, és sok évvel ezelőtt belevágott ennek a kellemes
ízű növénynek a termesztésébe, ami azóta egyre nagyobb „népszerűségnek”
örvend.



A bélyeges téglák 
tanúsága és az első 
okleveles említésA Déstől délre, a Kis-Sza-mos jobb partján települtváros területén 1901-benvégzett ásatások során fel-tárták a rómaiak Congrinevű castrumát, ahol a fel-színre került bélyeges tégláktanúsága szerint a lovasságegyik csapata állomásozott. A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkbólderül ki, hogy első oklevelesemlítése csak 1291-ben tör-ténik, amikor Gerlahida ne-vet viselte.   Alapítója valószínűleg azÁbránfy nemzetségből szár-mazó, 1264-ből ismert Gerlalehetett, akinek Békés me-gyében, Békéscsabától ke-letre a ma is meglévő Gerlanevű falu szintén a birtokavolt.

A ma már 
ismeretlen erősségA falu a XIII. század má-sodik felében Bálványos vá-rának tartozéka lett, és fel-tehetően ebben az időbenépítették a Szamoson átve-zető hidat, amiről a Gerla-hida nevet kapta. Ekkor lettvámhely is, melynek védel-mére egy ma már ismeret-len erősséget emeletek itt. Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című mun-kájában ír arról, hogy 1347-ben I. Lajos arra utasítottaa váradi káptalant, hogy egyvitás birtokügyben posses-sio Gerlán Jenő és Márton-telek között tartson határ-járást.Ekkor a XIII. századi váramár romjaiban sem lehetettmeg, különben a határjárásleírásakor szerepelt volna. 

Mátyás király a váradi
püspökségnek adomá-
nyozza a birtokotA Bálványos vár tartozé-kaként szereplő Gerla 1406-ban került Szántai Laczk Ja-kab erdélyi vajda kezébe,aki itt is lakott. Szintén a fent említettszerző tud arról, hogy aLaczkfiak kihaltával 1456-ban a Bánffyaké lett, de mintper alatti birtokot, Mátyáskirály alkormányzójának,Vingráti Geréb Jánosnakadományozta. A település1463-ban azonban ismét aBánffyak birtoka.Miután Bánffy László ésZsigmond részt vett az1467-ben kitört Veres Be-nedek-féle király ellenes lá-zadásban, Mátyás megfosz-totta őket birtokaiktól, ésazokat Váradi János váradipüspöknek, s általa a váradipüspökségnek adományoz-ta. 
Bálványos vár köveinek
felhasználásával elkez-
dik az új vár felépítésétÍrásos feljegyzésekből de-rül ki, hogy a XVI. századelején teljesen rommá lettvár helyén 1540 előtt Sza-polyai János király paran-csára megkezdték Újbálvá-nyos várának felépítését, aBács megyéből származottBánk Pál királyi várnagy ve-zetésével. 
Az építkezést Martinuzzi
György folytatta és fejez-
te be 1542-benDomenico de Bolognatervei alapján, az időközbenlerombolt Bálványos vár kö-veinek felhasználásával. Tinódi Lantos Sebestyénis Martinuzzi György épí-tésének mondja a várat, aki:

,,Szertelen erős várat 
ot fondaltatá, 

Mert alattomba a koronát

vadászá, 
Ezért Wyvarat olasszal 

csináltatá, 
Hogy egész Erdélyt 

azután abból bírná…".
A meggyilkolt 
Martinuzzi kincseiA vár Martinuzzi alatt éltefénykorát. Itt őrizte kincseit,és amikor 1551-ben Cas-taldo emberei meggyilkol-ták, a várban 250 ezer ma-gyar forintot, nyolcszáz-nyolcvankilenc márka ve-retlen aranyat, 2453 márkaezüstöt, négy ezer Lysima-chos-aranyat, aranylánco-kat, különleges edényeket,különböző dísztárgyakat ésháromszáz lovat találtak. 
Rózsa Sándor, 
a magyar betyárAz egyik legismertebbmagyar betyár anyját SántaErzsébetnek hívták. Apját,Rózsa Andrást korán elve-szítette, minthogy lólopásértfelakasztották. Mindez nagyhatással volt életének to-vábbi alakulására. Írástu-datlan volt. Első bűntettét Kiskunha-las határában követte el hu-szonhárom éves korában,1836-ban indult ellene elő-ször eljárás. Ekkor került aszegedi börtönbe. Szökéseután futóbetyárrá lett, éshírhedt betyárkalandok so-kasága kapcsolódott nevé-hez. Hatvan kitudódott bűne-sete ismert. Megölt két ka-tonát, a makói csendbiztost,tanyákat rabolt ki, szarvas-marhákat, lovakat hajtottel. Mindezért állandó me-nekülésben, üldöztetésbenvolt része. 
Rózsa mint a forradalmi
szervezkedés irányítója1848. október tizenhar-madikán a Honvédelmi Bi-

zottmány mentelmével csat-lakozott a szabadsághar-choz százötven fős szabad-csapatával, szokatlan kiné-zetükkel és harcmodorukkalsikereket is arattak. A szabadságharc leveréseután el akarták fogni, és bársikerült elmenekülnie, demegint bujdosni kénysze-rült. Az a hír járta róla, hogyforradalmi szervezkedésirányítója, így elfogatása ér-dekében szokatlanul magas,10 ezer korona vérdíjat tűz-tek ki a fejére. Sokáig ennek ellenéresem sikerült kézre keríteni,mígnem 1857-ben komája,bizonyos Katona Pál szegeditanyás gazda kiadta a pan-dúroknak. Tárgyalását 1859februárjában tartották. 
Postakocsikat 
raboltak ki, de a 
vasút megtámadásával
is próbálkoztakA szabadságharcban valórészvétele óta nagy népsze-rűségnek örvendő betyártnem merték kivégeztetni,az ítélet életfogytig tartóbörtön lett. A büntetést Kufstein vá-rában kezdte letölteni, szi-gorú őrizet alatt. Itt 1865-ig raboskodott, majd The-resienstadtban, később Pé-terváradon őrizték. 1868-ban amnesztiával szabadultki.Kiszabadulása után Cson-ka Ferenc bandájához csa-pódott. Postakocsikat ra-boltak ki, de a vasút meg-támadásával is próbálkoz-tak. Nevezetes a Kistelek mel-letti támadási kísérlete,melynek során háromszorpróbálták megállítani a vo-natot, végül a síneket fel-szedve siklatták ki. A támadás sikertelen volt,mert a banda a pénzszállítópostakocsit akarta kifosz-
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Szamosújvár Kolozsvártól negyvenöt kilométerre
északra fekszik. A város az erdélyi örmények legfon-
tosabb központja, az örmény katolikus püspökség
székhelye. Nevét a Martinuzzi Fráter György által
1540 körül építtetett várkastélyról kapta, aki itt tar-
totta kincseit. A Kis-Szamos völgye már az őskorban
lakott terület volt. A rómaiak idejében, a mai város
déli bejáratánál római castrum állt, melynek feltéte-
lezett neve Congri. Maradványait a város építésekor
beépítettek a házakba. Helyén a középkorban Gerla
falu állt, melynek emlékét a város mai román neve
őrzi. 1291-ben említik először Gerlahida néven. Tény,
hogy a dési sóút itt kelt át a Kis-Szamoson. Ekkor már
hídja és megerősített várhelye van. 1552-ben Wyiwar
néven említik. A falut az évszázadok során többször
elpusztították.

A város, ahol Rózsa Sándor sírja található
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tani, de ilyen nem volt a vo-natba sorolva. A vonatonutazó katonák lövései utána betyárok elmenekültek. Ezután megindult a be-tyárvilág központi irányí-tású felszámolása, RádayGedeon királyi biztos fogattael Rózsát, 1869. január ti-zenkettedikén, és életfogytigtartó rabságra ítélték.
Rózsa Sándor 
felbukkanásával 
nyert igazi értelmet a
„betyárbecsület” szó1873. május ötödikénSzamosújvárra került. Abörtönben szabóság, illetvekésőbb gyengesége miattharisnyakötés volt a mun-kája. Egészsége azonban na-gyon megromlott, és 1878.november huszonkettedi-kén gümőkórban meghalta szamosújvári fegyházban.Rózsa Sándor felbukka-násával nyert igazi értelmeta „betyárbecsület” szó. Va-lódi igazságosztó volt –nemcsak a nép, de a többiharamia között is. A korabeli források sze-rint csakis a gazdagoktólvett el, másokkal bőkezűenbánt: elismerését szívesenfejezte ki jutalmazással.A szabad enciklopédiaközlése szerint, a zsákmánytmindig egyenlően porcióztaki zsiványcimborái között,magának sosem hagyva töb-bet, mint másnak. Mi több:barátai családját is felka-rolta, ha bajba jutottak. Rózsa eredeti mesterségeszerint pásztor volt – éslám, később, betyárként semlett hűtlen szakmájához: ko-moly karriert futott be, mint„a nép pásztora”.Rózsa idejében az úgy-nevezett „betyárfészken”,azaz Csongrád megyén túlis sokaknak szállt inába abátorságuk, ha szárnyra ka-pott a hír, miszerint a nagy

Fekete Péntek  Egy amerikai bevásárlóközpont előtt vi-szonylag csendben állnak hatalmas, tömöttsorban az emberek. Csupán néhány percmaradt a nyitásig, és a várakozás leírhatat-lan. Egy tévériporter az áruház mellett fel-húzott sátrak egyikének tulajdonosávalbeszélget, aki már harmadik napja éjsza-kázik itt, ugyanis az elsők között szeretnebejutni az áruházba, és „meglovagolni” aFekete Péntek (Black Friday) kínálta nagylehetőségeket. Az ember azt hinné, hogyközeledik a világvége, vagy valami hatal-mas válság fenyeget. Aztán egyszer csak el-kezdődik a visszaszámlálás...5,4,3,2,1...éskinyitják az ajtókat. Az örömtől megittasulttömeg, mint megvadult, bősz hadseregront be az áruházba, és megrohamozza apultokat. Az elárusítók nem győzik csití-tani a tömeget, amely a nagy cél érdekébendulakodik, kiabál, kitartóan harcol a leára-zott javakért. Sokan egymás kezéből tépikki a megálmodott termékeket, magukbólkikelve, mintha ettől függne az életük. Azindulatok egyre jobban elszabadulnak, abiztonságiaknak kell végül rendet terem-teniük a gyorsan kialakult káoszban. Néhá-nyan megsérülnek, és olyanok is akadnak,akik a rendőrségen éjszakáznak. A közbe-lépések folytán a rend lassan visszaáll, ésegyre többen, boldogan cipelik haza „meg-harcolt” javaikat.Az Amerikában rendkívül népszerű Fe-kete Péntek a hálaadás napja utáni péntek,és november negyedik hetére esik. Ilyen-kor az áruházak mindent bevetnek, hogynöveljék eladásaikat. Úgy is mondhatnánk,ez amolyan karácsony előtti bemelegítő,sokan azonban épp ilyenkor bonyolítják leünnepi bevásárlásaikat. Egyes árucikkekesetében hatalmasak a kedvezmények,nem ritka a 75-80 százalékos leárazás sem.Ezek után nem csoda, hogy polgárok ezreitejti rabul a Fekete Péntek bűvölete.Nálunk, Európában szintén hódít a Fe-kete Péntek, bár öreg földrészünkön – sze-rencsére – megközelítőleg sem akkora avásárlás körüli hisztéria. Bár azt nem sejt-hetjük, mit hoznak a következő évek, egye-lőre úgy tűnik, hogy az intenzívreklámkampány ellenére (még a csapból isBlack Friday folyik, és itt nem egy napig,hanem hetekig tart a péntek!) „békés” ke-retek között tartható a közönség reakciója,viselkedése. Itt jóval kisebbek az árenged-mények, és többnyire olyan árucikkek ese-tén van komolyabb kedvezmény, amelyeknem tartoznak a csúcsminőségű termékekközé. Térségünkben (Kelet-Európában)mégis nagy a vásárlási láz, és a felhozatalis egyre bőségesebb. A Fekete Péntek mamár sokak számára kihagyhatatlan ese-ménynek számít, ahol egyszerűen ott kelllenni. Sokan fel sem teszik magukban akérdést, hogy a nagy lázban megvásárolttermékre ténylegesen szükség volt-e, vagyazt, hogy a leárazástól függetlenül mennyitér az adott termék. Azt viszont mindenkitudja, érzi, hogy nehéz ellenállni a csábításerejének. A globalizált péntek lassan min-denkit behálóz, és az sem számít, hogy idő-nap előtt kiürül a családi kassza. Aneuromarketingnek nevezett tudománypedig virágzik. Miért ne lehetne mindenkiboldog, ha csak néhány órára is...
Demeter Attila 

betyár „összevonta a sze-möldökét”.
(folytatása a következő

lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor és

dr. Puskás Attila, az Er-
délyi Magyarörmények

Szövetségének elnöke

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



Mármint Európában. A válasz egyszerű: 30/6. Bővebben: Románia harminc év
alatt hatszor árulta el a szövetségeseit, vagyis átlagolva ötévente egyszer, dupa
cum urmeaza:
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Románia, miért nem szeretnek?  
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1. A Balkán-háború(1912-1913) idején el-árulta elsődleges szövetsé-gesét, Bulgáriát, ezértjutalmul háromezer négy-zetmérföld területet szer-zett meg a maga számáravolt szövetségesétől – aszóban forgó régió pedignem más, mint Dobrudzsa
2. Semmibe vette azOsztrák–Magyar Monarchi-ával kötött semlegességiszerződést, és amikor úgyítélte meg, hogy a szövetsé-ges hatalmaknak nagyobbesélyük van a győzelemre,titkos szerződést kötött azantant hatalmakkal, követ-kezésképpen 1916-ban

megtámadta Magyarorszá-got
3. Megszegte az antanthatalmakkal kötött szövet-séget, és békét kötött a köz-ponti hatalmakkal
4. Megszegte az 1918májusában kötött bukarestikülönbékét, és a monarchiaösszeomlása után megtá-madta Magyarországot
5. Elárulta a szövetségeshatalmakat, és Hitler olda-lára állt, amikor annak csil-laga felmenőben volt. Ezért1940-ben visszaadta Er-délyt (pontosabban annakészaki részét, de természe-

tesen azt sem önként,hanem a második bécsidöntés következtében) Ma-gyarországnak
6. Amikor Hitler vesz-tésre állt, Románia elárultaa tengelyhatalmakat, átállta szövetségesekhez, ezértjutalmul ismét megkaptaErdélyt
(A történelmi hitelesség

kedvéért tegyük hozzá: az
utóbbi hetven évben viszont
egyetlen szövetségesét sem
árulta el Románia; nem is
nagyon lett volna alkalma
rá, hiszen pontosan ennyi
ideje nem volt világhábo-
rúskodás…)Peti
► Peti András nem volthibás amiatt, alpolgiságaidején, hogy nem kerültek kikétnyelvű utcanévtáblák Vá-sárhelyen, azt a négyet le-számítva (ami azért nemegy nagy truváj, mivel féle-zer utca van a városban),mert nem tőle függött
►Peti András azért se hi-báztatható, hogy mai napigsincs Sütő-szobor meg Bo-dor-kút Vásárhelyen, mertazok se tőle függtek
► Peti András azért seokolható, hogy a Wizz Air el-repült Marosvásárhelyről(azzal együtt, hogy ő a rep-tér-igazgató) merthogy nemő a vétkes, csupáncsak ráve-

rik most a balhét szerencsét-lenre (és azzal is együtt,hogy még mielőtt belecup-pant volna a havi sokezer le-jes honorral járó bársony-székbe, nagyon is jól tudta:csak idő kérdése, hogy mi-kor válik szarkaguanó-te-leppé a vásárhelyi (vidrát-szegi) reptér, de feltehetőlegabban bízott, vagy azzal biz-tatták párttársai, hogy a vá-lasztásokig valahogy kibek-kelik; nem sikerült)
► Peti András azért sevonható se deresre, se fele-lősségre, hogy újabban úgybeszél a tanácsostársaival ahivatalban, mint az a bizo-nyos Laci azzal a bizonyostestrészével: mindenkit sér-

teget, lebunkóz, le-rosszhi-szeműz, illetve nem minden-kit, csak azokat, akik a rep-tér-fiaskót firtatják. Devalahol még ez is érthető,mivel „le van sztreszálva”szegényÉs most a kérés: ha valakitud olyasmiről, amilyesmiértPeti hibáztatható lenne, pél-dául: rálépett a tyúkszemérea buszon, nem adott neki el-sőbbséget a Kauflandban abevásárlókocsijával a kasz-szasorban, a jobbkéz-sza-bály szerint, vagy csak egy-szerűen nem köszönt nekivissza az utcán, az írja megnekünk. S akkor megcibál-juk a fülét, vagy legalább be-fenyítjük verbá lisan, hogy ej-nye! Meg bejnye…

Szilánkok

☻ Zsötem, láttam, győztem
☻ Csehó szürreál: Vásárhelyi csárdában egy cet éga lámpában…
☻ Nem vagy hülye, csak nincs szerencséd, amikorgondolkozol
☻ Népi kalendáriumos megfigyelés: ha Katalin lo-csog, akkor be kell fogni a száját, de ha Katalin kopog,akkor be kell engedni
☻ Ha a hálaadás ünnepe amerikaiul Thanksgiving,akkor a húsvét miért nem Eggsgiving?
☻ Annyira konzervatív vagyok, hogy nemcsak ahomoszexuálisok, de a heteroszexuálisok házasságátis ellenzem
☻ Lepusztult garzonlakás: egy szoba-diszkomfort
☻ Furcsa kombó: ballib tálib
☻ Haszontalan hableány: semmiresellő
☻ A diétás betűlevesben mik vannak, szóközök?
☻Ha fajtiszta kutyával csinálják, az is fajtalankodás?
☻ Ha nem oda Buda, akkor hova?
☻ És végezetül egy logikai feladvány: Németor-szágban minden átalakulóban van, például a minapegy würzburgi iskolában a gyerekek az alábbi felad-ványt kapták matekórán: a folyóparton van egy afgánmigráns, egy kecske és egy káposzta. Hogy szállítod átőket csónakkal a túlpartra egyenként, úgy, hogy akecske ne egye meg a káposztát, és a migráns se hágjameg a kecskét?

Molnár Tibor
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A koncert szervezőjével,a mindössze 24 éves KőváriAttilával ennek kapcsán be-szélgettünk. 
– Mióta foglalkozol 

rockkoncertek szervezésével?– 12 éves, azaz negyedikesgyerek voltam, amikor mégEminemet hallgattam. Akkora nagybátyám megajándé-kozott egy-egy Pokolgép, Os-sian, Metallica, Iron Maiden,AC/ DC lemezzel, és azt aján-lotta, hogy csak azokat hall-gassam. Aztán nyolcadikoskoromban már rockkoncer-tekre, fesztiválokra jártamaz édesapámmal, így szeret-tem meg a rockzenét. 2005-ben, 15 évesen a gyerekkoribarátaim alapítottak egy ze-nekart, velük elkezdtünkszervezni, turnékra járni, deaztán öt év után abbahagytukaz anyagiak hiánya miatt.Már akkor megtetszett ne-künk, hogy részt vettünk aSzékelyföldi Rockmaratonon,amely rendezvény megszer-vezéséről a következő évbenérdeklődni, aztán magam isszervezni kezdtem. 
– Milyen együttesekkel lép-

tetek fel az évek folyamán?– Magyarországon és Ro-mániában több helyen is fel-léptünk, majd felvettem akapcsolatot több együttesvezetőjével, szervezőkkel, ígyidővel a Pokolgép meg azOssian együttesekkel is kö-zösen koncerteztünk. Majd18 évesen dolgozni kezdtem,így némi anyagiakra is szerttettem, aztán a koncertszer-vezésbe fogtam. Az elejénnem igazán bíztak meg ben-

nem a bandák vezetői, hiszenelőlegeznem kellett a bulikat,de idővel elterjedt a hírem,mivel komolynak és lelkes-nek bizonyultam. 
– Az évek során mely, ál-

talad szervezett koncertek
voltak a legsikeresebbek?– Egy Red Hot Chili Pep-pers Tribut-koncert nagyonsikeres volt, hiszen 10 napalatt szerveztem meg, de amintegy tíz alkalommal Er-délyben megszervezett Ka-lapács-koncertjeimre is na-gyon büszke vagyok, Maros-vásárhelyen immár a negye-dik fellépésüket készítem elő.November 26-án épp a ma-rosvásárhelyi Irish Pubbanlépett fel az együttes, amikoraz 1986-ban megjelent To-tális Metál album kiadásánaka 30 éves jubileuma kapcsántartott koncertet. Ugyanakkoraz együttes másik négy ro-mániai városban is koncer-tezett. 

– Fiatal korod ellenére na-
gyon energikus vagy, a kon-
certszervezés mellett még dol-
gozol is. Hogy tudod a kettőt
egyeztetni?– Rugalmas programotpróbálok teremteni, ebbena kollegák és a feletteseimis besegítenek. 

– Milyen koncerteket lát-
hatnak még a közeljövőben
a marosvásárhelyi rockra-
jongók közreműködéseddel?– December 10-én többekközt a Bukovina és az Akelais fellép az Irish Pubban,majd december 28-án a SexActionnal zárjuk az évet, ez

egyébként a Ganxsta Zoleezenekara. Januárban egyScorpions Tribute, február-ban a Rudán Joe Band (ex-Pokolgép) és Vörös Attila(az ex-ossianos Vörös Gá-bornak az unokaöccse),márciusban az ABCD Zorall,

áprilisban a Rómeó vérzik,májusban a Jankis lép felszintén a fent említett pub-ban.A távolabbi jövőben sze-retnék egy nagyszabású ex-Pokolgép (a régi, nyolcvanasévekbeli felállásban, azaz

Kukovecz-Pazdera-Tarcza-Nagyfi-Kalapács) koncertetszervezni Marosvásárhelyen,ahová mintegy 10000 em-bert várnánk. Mindez sokbake rülne, de ide egy alapít-vány segítségével szeretnémaz együttest elhozni... C.F.A. 

Kalapács után jön majd a Pokolgép is Marosvásárhelyre?

Adottságok– Sajnos az európai em-ber felelőtlenül pocsékoljaa rendelkezésére álló ter-mészeti javakat. Nem ishinnénk, micsoda kincspéldául az ivóvíz – mutattabe a racionális gazdálko-dást népszerűsítő szerve-zet vezetője az európaiakszámára készült oktatásisegédanyagot, ami a Föl-dünk nyújtotta készletek éslehetőségek felelősebb, ta-karékosabb felhasználásátpropagálja. – Felmérésekszerint kontinensünkön fe-

jenként és naponta 190 li-ter vizet használunk el, amiesztelen pazarlás, főleg, haösszevetjük azzal, hogy Af-rikában ennek mindössze atizedét. Bizonyos, az inter-neten megjelent felméré-sek szerint, Afrikában anők és a gyerekek (a férfi-akról érdekes módon nemszól a statisztika) annyitgyalogolnak naponta a víz-ért és vissza, amennyi aFöld–Hold távolság har-minckétszerese. Ezeket adöbbenetes adatokat látva

nem mondhatunk mást,mint hogy spórolj a vízzel,ne dobd ki az ételt, hiszenAfrikában éheznek ésszomjaznak!Egy hasonló profilú, ámafrikai szervezet a feketekontinens lakóinak tuda-tosságára, a természetnyújtotta nagyszerű adott-ságok megbecsülésére hí-vott fel. Már az iskolá -sokban is tudatosítaniigyekezett, hogy Afrikábana Nap magas beesési szö-gének és egyéb időjárás-be-

folyásoló tényezők követ-keztében, irgalmatlanulmeleg van. Európában bez-zeg, főként télen, olyan ala-csonyra süllyed a hőmérőhiganyszála, hogy az em-beri életre gyakorlatilag al-kalmatlanná válik a környe-zet. Akár nulla Celsiusnál iskevesebb lehet; a felszínivizeket jég vonja be, a mus-kátli elfagy, a fehér emberfázik. Ilyenkor kénytelen jö-vedelme jelentős részétgázkonvektorokra, szere-lőkre, fűtésrendszerekre,

radiátorokra és cserépkály-hákra költeni. Keménymunkával fát kell hasogat-nia, tüzelőt gyűjtenie, sőtkabátot vásárolnia. Mi afri-kaiak ezt meg sem értjük,napellenzőt készítünk a kó-kuszpálma háncsából ésbehúzódunk az árnyékba.Ezért mondhatja joggal azafrikai apuka léha gyer-mekének: ne bújj el az ár-nyékba a hőség elől,Mbunga, Európában fáznakaz emberek!
Ungváry Zsolt

November 26-án színvonalas Kalapács-koncertre ke-
rült sor a marosvásárhelyi Irish Pubban, ahol a zene-
kar frontembere, Kalapács József együttesével a
Pokolgép 1986-ban megjelent Totális Metál album
kiadásának a 30 éves jubileuma kapcsán tartott kon-
certet. 
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A gyerekeknek 
szükségük van 
példaképekre,,Észrevettük, hogy a gye-rekeknek nagyon hiányoz-nak a sportról, annak űzé-séről és fontosságáról kap-csolatos elemi információi.Nem helyes, ha a szülők le-beszélik a gyerekeket a tor-naórákról, így ők nem sze-rethetik meg a mozgást,amely az egészséges élet-mód felé vezeti őket. A má-sik gond, hogy nincs után-pótlás, mint évekkel, évti-zedekkel korábban, azaz agyerekek sajnos a szülőkhibájából is, és más külsőtényezők miatt nem össz-pontosítanak kellőképpena mozgásra, a sportra, ígysajnos kevesebb a sportolóés a sportszerető gyerek,mint hajdanán” – fogalma-zott Barabási Rozália vete-rán atléta.„Az is elgondolkoztató,hogy számos hazai iskolá-ban sok olyan tantárgyathelyeznek előtérbe, amelyeknem létfontosságúak, sze-rintem sokkal nagyobb fi-gyelmet érdemelnek asportórák főleg elemi és ál-

talános iskolai korban. Nemutolsó sorban nagyon fontostényező, hogy a gyerekek-nek szükségük van példa-képekre, akikre felnéznek,s azok a példaképek helyiilletőségűek legyenek” –összegezett Barabási. 
Az egészséges 
életmód kapcsolatban
áll a sporttalA nyílt órán a gyerekekkérdéseket tettek fel a meg-hívottaknak, majd a legkö-zelebbi nyílt órájukra egybeszámolót is írnak az ese-ményről.,,Az alvásról, a vitami-nokról, az egészséges táp-lálkozásról kérdeztek en-gem, én meg elmondtamnekik, hogyan kell ápolniuk,táplálniuk a szervezetüket,azaz hogyan kell a testükbena szervezetüknek jól érezniemagát. Azt is elmondtam,hogy miért fontos nyolc órátaludni naponta, mennyirefontos a mindennapi moz-gás. A rendezvényre egyműanyag álló fát is vittem,amit a gyerekek az adventrevaló tekintettel név nélkül,papírra vetett gondolataik-

kal feldíszítették, ami nagymeglepetés volt számukra.Hogy miket írtak a papí-rokra? Például azt, hogyszeretetet kívánnak az egészvilágnak, az árva gyerekek-nek segítséget, anyagiakatszeretnének biztosítani,vagy Jézus Krisztus eljöve-tele hozzon békét mindenember szívébe... Kellemesenmegleptek minket gondo-lataikkal!” – mondta el aveterán atléta.Baczó László atlétikaedzőkiemelte, hogy a sportnakmekkora ereje van, amelytömegeket tud mozgatni,Böjte Attila pedig a sporto-lók elszántságáról, a győznivágyásukról és a sikerélmé-nyekről beszélt a gyerekek-nek, akik az összejövetelvégén fényképekkel örökí-tették meg a nem minden-napi találkozást. 
Az ötletgazda a projekt
folytatására gondolA 38 éves Balló Enikő Er-zsébetet – aki 13 évig BaczóLászló atlétikaedző tanít-ványa volt – , a projekt öt-letgazdáját kérdeztem azeseményről.

– Honnan született ez az
ötlet, hogy nyílt órát tartson
a tanítványainak?– Volt egy projektem, azÉp testben ép lélek, amitkorábban óvodákban akar-tam terjeszteni. A szülőketis bevontam, meg is moz-gattam mindenkit, tornával,gyümölcssalátával színesít-ve az eseményeket. Az ötö-dikes osztályomnak, mivelmár okosabbak, kicsit más-képp vezettem fel a témát.A diákok készültek az ese-ményre, nekik annyit mond-tam, hogy a sportról megaz egészséges életmódróljegyezzenek le néhány kér-dést, amit feltehetnek ameghívottaknak. Voltak,akik készültek a kérdések-kel, voltak, akik spontánulkérdeztek, habár biztos va-gyok benne, hogy az összesdiák nem jegyezte meg aveterán sportolók meg ed-zőjük nevét, de tudták, hogytöbbszörös bajnokok, ígyfelnéztek rájuk, és tőlük so-kat tanulhattak a nyílt órasorán. A lényeg az volt, hogyminél több kérdésre kapja-nak választ, amiből tanul-hatnak. 

– Ezek a gyerekek mind
zsenge sportolók, ezért is
fontos nekik, hogy legyen
példaképük.– Természetesen. Szerin-tem minden sportoló diák-nak van példaképe, akit utá-nozni szeretnének, de fon-tos az, ha helyi szinten isfel tudnak nézni valakikre,akikkel még találkozhatnak,beszélgethetnek is, ami ma-radandó emléket jelenthetszámukra. A kisdiákok elő-ször a tanító nénire, aztánaz osztályfőnökre néznekfel, s ahogy bölcsebbek, nyíl-tabbak lesznek, más sze-mélyekre is példaként te-kintenek.

– Ez a nyílt óra az Ép test-
ben ép lélek projekt első ál-
lomása...– Remélem, lesz folyta-tása, ugyanis azt szeretném,ha más osztályokban is szer-veznénk hasonló eseménye-ket, gondolom, hogy a kol-legáim is pozitívan, szívesenvennék, de a legfontosabbaz, hogy a diákok okulhat-nak belőle. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

A marosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceumban ta-
nító Balló Enikő nyílt osztályfőnöki órát tartott az
ötödik osztályos tanítványainak Ép testben ép lélek
címmel, amelyre meghívták a többszörös országos
és balkán bajnok veterán atléta Barabási Rozáliát
meg csapattársát, az egykori labdarúgót, a szintén
bajnok veterán atléta Böjte Attilát, ugyanakkor Baczó
László atlétikaedzőt is. A meghívottak a szülők jelen-
létében az egészséges életmódról és a sport fontos-
ságáról tartottak beszámolót, ugyanakkor a sport-
karrierükkel kapcsolatosan is meséltek a leendő
sportolóknak, akik nagy érdeklődéssel hallgatták. A
meghívottak nem kis meglepetésére a diákok kérdé-
seket tettek fel a sportról, az egészséges életmódról. 

Ép testben ép lélek, avagy nyílt óra a sport fontosságáról 

– Közeledik az év vége,
kérlek, összegezd, milyen
eredményeket értek el a ma-
rosvásárhelyi és egyben a
Maros megyei gyeplabdázók
a hazai és nemzetközi meg-
mérettetéseken...– Az idén is, akárcsak ko-rábban mind a lányok, minda fiúk, vagyis az U12-es, U-14-es, U-16-os U-18-as kor-osztályok a MarosvásárhelyiIskolás Sportklubot képvi-selik országos szinten, aholsikeres eredményeket értek

el. A 12 éves fiú korcso-portban országos bajnokoklettünk Sepsiszentgyörgyön,a lányokkal másodikak let-tünk ugyanebben a korcso-portban, itt azonos pont-számot értünk el a rădăuți-i sportiskolával, de jobb volta gólarányunk. Ezekben akorosztályokban nyolc csa-pat van, vagyis Radauți, Sep-siszentgyörgy, Brassó és Ma-rosvásárhely két-két kor-osztályos együttese. A többikorosztályokban még folyik

a bajnokság, az U14-es fiúkorcsoportban is országosbajnokok lettünk, azaz ki-váló eredményeket értünkel az idei évben is. 
– Ezek kiváló eredmények,

arra való tekintettel, hogy
sajnos még mindig gyerek-
cipőben jár Romániában a
gyeplabda.– Igen, de annyit tudnikell, hogy Marosvásárhelyenés a megyében sikerült ed-dig kellőképpen népszerű-síteni a gyeplabdát, ugyanisvidéki iskolákba is kijárokoktatni: itt megemlíthetema kendi Sámuel József Álta-lános Iskolát, ahol BöjtheZsombor sporttanárnak isköszönhetően sikerült meg-

ismertetnünk a gyeplabdáta helyi diákok körében,ahonnan 12-14 éves kor-osztályú gyerekek igenügyesek, tehetségesek, őksikeresen részt vesznek amarosvásárhelyi ISK-al azországos bajnokságban.Ugyanakkor Nyárádszere-dában a Deák Farkas Álta-lános Iskolában is van egy12 fős csoportom, akik 9-11 éves, ügyes gyerekek,őket is bevetettük a bajnok-ságba. Remélem, még sokattanulnak, és szép sikereketfognak elérni. Nem utolsósorban a héderfáji általánosiskolában még mindig ok-tatom a gyeplabdát, ők a16 és 18 éves lány korosz-tályban szerepelnek az or-

szágos bajnokságban. 
– A minap Horvátország-

ban is részt vettetek egy
nemzetközi gyeplabda ver-
senyen. Ott milyen ered-
ménnyel jártatok?– Nemzetközi szinten ismegmutattuk magunkat,ugyanis nemrég, azaz ok-tóber 4-6-a között Horvát-országban vettünk részt egynemzetközi tornán, ahol egy13 éves fiú csapattal vultunkjelen. Hat csapat volt ebbena korosztályban, szenzációsszervezés mellett. Két pá-lyán folytak párhuzamosana mérkőzések, a 9, 11, 13és 16 éves korosztályban.Horvátországból, Szlovéni-ából, Olaszországból és Ro-

2016-ban, akár a tavaly, hazai és nemzetközi szinten
kiváló eredményeket értek a Maros megyei lány és
fiú gyeplabdázók. Eredményeikről és sikerélménye-
ikről a marosvásárhelyi ISK edzőjével, Kui Csabával
beszélgettem, aki az U 16-os lány és fiú korosztály
válogatott edzője is egyben.

Az idén is sikeresek a Maros megyei gyeplabdázók 
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| Központ hetilap | 2016 / 48. | december 1–7. | |Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Olyan helyre szeretnél menni, ahol még sosem voltál? Akkor irány a konyha! 

mániából vettek részt csa-patok a színvonalas tornán,nekünk főleg a tapasztalat-szerzés volt a fontos, hiszenők már ilyen korban felsőbbszinten űzik a gyeplabdát,ezért nem is összpontosí-tottunk az eredményekre.A horvátok sokkal előrébbtartanak a gyeplabda szín-vonalát illetően, sőt ott 16éves korig még nem játsza-nak az országos bajnoksá-gokban, viszont könnyenátruccannak szomszédosországokba egy-egy barát-ságos tornára, hiszen meg-tehetik, ami nagy lehetőségszámukra a fejlődés szem-pontjából.  
– Honnan voltak az ISK

együttesét képviselő gyerekek?– Négy gyerekünk voltMarosvásárhelyről (KacsóBotond, Szőcs Norbert, Kul-csár Roland és Koréh Sza-bolcs), és három Kendről(Máté Kristóf, Bakó Dávidés Gál Krisztián). 
– Hogy látod a gyeplabda

jövőjét Maros megyében?– Ameddig lehetőségemlesz rá és az egészségemengedi és továbbra is támo-gatnak engem a segítőkészkollegáim – mint például akendi Böjthe Zsombor –,biztos vagyok abban, hogya gyeplabda Maros megyé-

ben élni fog. Ugyanakkornagyon szeretném, ha lenneelőrelépés, hogy fejlődjünk,terjedjünk a városok szint-jén. A legnagyobb problémaaz, hogy nincs kellő gyep-labdát oktató szakembe-rünk, annak ellenére, hogyez olimpiai sportág. 
– Más hazai városokban

van-e fejlődés?– Én már 21 év távlatá-ból figyelem a sportág fej-lődését, hiszen 1991-benkezdtem űzni. Annak ide-jén Albertini Zoltán, ma-rosvásárhelyi bolyais test-nevelő tanárnak köszön-hetően még a jégkorongrólálltunk át a gyeplabdára,azóta sajnos azok a gyö-kerek Rădăuți, Székelyud-varhely, Sepsiszentgyörgy,Brassó és Bukaresten kívülmás városoknak nem iga-zán kapaszkodtak meg atalajban. A szövetség szint-jén is beszéltem az illeté-kesekkel, hogy valahogyiskolai, vagy legalábbsportiskolai szinten bár-milyen szakosítású taná-rokat segítsék abban, hogyvégzettséget szerezzenek,hogy oktatni tudják agyeplabdát. Remélem,hogy a közeljövőben még2-3 nagyobb romániai vá-rosban ismertté válik agyeplabda. 

– A közeljövőben hol, mi-
lyen versenyekre hívtak meg
titeket?– December 9-11-e közötta bulgáriai Plovdivban résztveszünk a balkán bajnok-ságon a 16 éves lánycso-porttal. A tavaly ott a 16éves korosztállyal másodi-kak lettünk, a fiúk pedig bal-kán bajnokok lettek. Ugyan-abban az időpontban, azazdecember 10-11-e között amagyarországi MikulásKupa nemzetközi tornán ve-szünk részt, ahol rajtunk kí-vül horvát, szlovén, szerbcsapatok lesznek jelen. C.F.A.

Böjthe Zsombor és a kendi együttes

Albertini Zoltán
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\ 12. \ |  KÁVÉ MELLÉ |
Úgy tervezik, hogy elromoljon?! Villanykörtétől a mosógépig

Gyerekeket kérdeztek, miért lehet jó felnőttnek lenni, aranyos válaszok születtek

Ha elromlik egy háztartási gépünk, a szerelő sokszor
fejét csóválva közli, hogy érdemesebb újat venni. A
„tervezett elavulás” elmélete szerint a gyártók éppen
azon munkálkodnak, hogy termékeinket minél gyak-
rabban kicseréljük. 

Hatalmas meglepetés: a
8-15 éves gyerekeknek fo-
galmuk sincs, milyen lehet
felnőttnek lenni – igaz, an-
nál viccesebb elképzelé-
seik vannak a dolgozók
életéről.A YouGov kutatóintézetmost 2 116 brit gyereket (8és 15 év között) kérdezettmeg arról, mik lehetnek alegjobb dolgok a felnőtt élet-ben.A felmérés szerint a gye-rekek 55%-a írta a listájáraazt, hogy "akkor maradhatokfent sokáig este, amikor csakakarok", de a megkérdezet-tek fele sorolta a legjobbdolgok közé azt, hogy "akkormegyek át a barátaimhoz,

amikor akarok".46 százalék szavazott arra,hogy "saját lakásom lehet,és úgy rendezhetem be,ahogy szeretném", 45 szá-zalék szerint pedig a legjobbdolog "megválaszthatom amunkámat". Ha ez ilyen egy-szerű lenne.A további válaszok közöttolyanok szerepelnek, mint"megvehetem a saját házi-állatom", "akkor kelek felreggel, amikor akarok","olyan színűre festhetem ahajam, amilyenre szeret-ném", de 9 és 7 százalékotkapott a tetoválás és a pier-cing is – ezeket valószínűlega korosztály felsőbb csoport-ja írta a listára.

A legrosszabb felnőttesdolgokkal kapcsolatban mártisztábban látnak a kicsik:64 százalékkal toronyma-gasan az első helyen végzettaz, hogy "számlákat kell fi-zetni". A második legrosz-szabb dolog a "felelős vagyoka saját pénzemért" lett 40százalékkal, és 39 százaléksorolta ide azt, hogy "mun-kába kell járni".De a lista szerint már eza korcsoport is fél az olya-noktól, mint a ráncosodás,a hajhullás vagy az őszülés,és az utolsó helyen is sokatmondó állítás végzett: "ne-kem kell eljutnom helyekre,ahelyett, hogy vinnének".
Forrás: hvg.hu

Egy aprócska pukkanás.Ez jelzi általában, hogy lejárta villanykörte élettartama.Van, hogy hamarabb, van,hogy később következik be– attól függően, hogy meny-nyit használjuk az égőt. Deaz egyszer biztos, hogy azotthoni izzókat egy évbenminimum egyszer ki kellcserélni. Nem úgy van az,mint az amerikai Livermorevároska hatos számú tűzol-tólakrészében! Ott ugyanisvan egy izzó, ami 1901 ótafolyamatosan világít, szintemegszakítás nélkül, amitweb kamerán keresztül megis lehet csodálni.(http://www.centennial-bulb.org/) Mint minden rit-kaságnak, ennek a villany-körtének is népesrajongótábora van, a 100.születésnapjára például ha-talmas bulit szerveztek neki.
Elavulás, azaz 
több vásárló?De miért is van akkor je-lentősége ennek az izzó-nak? Azért, mert a tervezettelavulás elméletének törté-netével foglalkozók azt vall-ják, hogy minden ott kez-dődött el! Az 1920-asévekben született fogalomidejére tehető, hogy a nagygyártók elkezdték szándé-kosan lerövidíteni termé-keik élettartamát. Az elsőszomorú példája ennek az1924 karácsonyán megala-kuló Phobeus kartell tevé-

kenysége, amely azzal a cél-lal jött létre, hogy szabá-lyozza a villanykörteipartés felossza a világpiacot.Ennek tagja volt a világ ösz-szes villanykörtegyártócége, akik közösen megha-tározták, hogy a vásárlókminél többször cseréljenekkörtét, mivel a hosszú izzóélettartama gazdasági vesz-teséget okoz. Ettől kezdveegy izzó maximálisan 1000órát üzemelhetett, ha pedigvalaki mégis magasabbélettartamú izzókat gyár-tott, az büntetést fizetetérte.
SzemfelszedőkA túlságosan jól sikerülttalálmányok új példája anejlon volt 1938-ban. A nőilábakat még vonzóbbá va-rázsoló ruhaneművel csakegy baj volt: olyan erős voltaz anyag, hogy akár autókatis lehetett vontatni vele,anélkül, hogy elszakadvolna. A fogyasztók imád-ták, a gyártók feje viszontcsak főtt, hiszen épp emiattnem tudtak eleget eladnibelőle. Úgy döntöttek, hogya cég legjobb embereit új-ratervezéssel bízzák meg,hogy könnyebben szalad-jon fel rajta a szem. Ezzelfolyamatosan újvásárlásraösztönözték a hölgyeket, ésmegteremtették a szemfel-fedő szakmát. A mai gene-ráció talán nem is hallotterről, de még a 90-es évek-

ben is szemfelszedőkhözkerültek a kiszakadt vagykikopott harisnyák.
Divatőrület…Nem szabad a tervezettelavulás jelenségből ki-hagyni a divatot sem, hi-szen a 21. században ez azegyik legnagyobb profitottermelő üzletág. Bár a má-sodik világháborúban, Eu-rópában a gyártók mégarra törekedtek, hogy olyanruhákat gyártsanak, amiketaz ember egy életen áthordhat, ezzel szembenAmerikában már akkor azvolt a cél, hogy a fogyasztókegy idő után megunják aterméket és lecseréljék. Ezma sincs másképp, az élel-miszerek mellett a ruhane-műkből vásárolunk sokkaltöbbet annál, mint amireszükség van. Marketingsza-

kértők ezrei munkálkodnakazon, hogy a fogyasztókatpszichológiai módszerek-kel befolyásolják a vásárlásérdekében.
Élet a Földön 
az ember utánIjesztő, hogy egy ameri-kai dokumentumfilm Életaz emberiség után bemu-tatja, hogy mi történne, haegyik pillanatról a másikraeltűnnénk a Földről. Órárólórára, napról napra, hónap-ról hónapra, évről évre kí-sérhetjük végig a bolygó re-habilitációját. Megrendítőtény, hogyha eltűnnénk aFöldről, körülbelül 150 évután már csak alig láthatónyoma lenne annak, hogyléteztünk, ugyanakkor azegyetlen dolog, ami nemtűnne el még 500 év eltel-tével sem, az a fosszilis po-

limer anyag, vagyis az asokmilliárd műanyag elem,ami jelenleg is körülveszminket. Talán ezért is any-nyira érthetetlen, hogy mi-ért állít be az ipar 500 éveséletciklust egy joghurtospohárnak, aminek tartalmamaximum 1 hónapig szava-tolt minőségű, és utánamindenképp szemétté vá-lik.Szerencsére ma már ren-geteg olyan cég van, ame-lyik belátta, hogy hosszú tá-von elképzelhetetlenkövetkezményekkel jár afolyamatos túlterhelés.Ezek a cégek a fenntarthatótervezést részesítik előny-ben, ami azt jelenti, a for-galom fenntartása mellettminimálisra csökkentik akörnyezetterhelést, és nö-velik a pozitív társadalmihozzájárulást. 
Timár Tímea


