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Vásárhelyi életviteli 
és viselkedési kalauz

► Buszozás előtt varrjuk be a buxtárcánkat abelső zsebünkbe, illetve kabátzsebünkbe te-gyünk meglepit a zsebtolvajoknak, példáulegy brazil vándorpókot vagy királykobrát, to-vábbá húzzunk kesztyűt akkor is, ha nincscsattogó fagy, különben szálka megy a kezünkbe 

8. old. // HUMOR

Fiatalok a kivándorlásrólA szülőföld elhagyása kedvezőbb élet, jobbmunkahely reményében már évszázadok ótamegfigyelhető a Székelyföldön is. Egy felmérésszerint csak a hajdani székely székek területéről1880–1944 közt 140 ezren vándoroltak el. Akommunista időszak megpróbáltatásai elől issokan menekültek át a határon. A jelenség ama is dívik. 
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Kinaesthetics: a mozgás 
és érzékelés művészete  Nagy mérföldkő volt a tavalyi év a KinaestheticsRomania szervezet életében, ugyanis 10 évesúttörő munkásságát ünnepelve, számvetéstadott a kezdetekről, az elért eredményekről,sikerekről, jövőbeni tervekről. Erről kérdeztükdr. Márton Andrást, a gyulafehérvári Caritasigazgatóját, egyben Kinaesthetics trénert.

5. old. // EGÉSZSÉG

Reptér-ügy: Kinél van a bölcsek köve?

Közismert, a WizzAir légitársaság a tavalyi év vége óta elköltöztette a marosvásárhelyi já-
ratait a kolozsvári repülőtérre. Az ok: a kifutópálya minősége nem felel meg a légi szabá-
lyozok előírásainak. Bár jelenleg folyamatban van a pálya felújításának előkészítése, a
Save Transylvania Airport civil szerveződés a kifutópálya meghosszabbításáért lobbizik
az illetékes intézményeknél, petíciót is adtak le ezügyben, ám Péter Ferenc tanácselnök
és Peti András reptérigazgató szerint nem aktuális a javaslat, elsődleges prioritás a pálya
felújítása, különben elveszíti működési engedélyét a légikikötő.

Jogállam vagy nem jogállam?  Bár a keddi kormányülést az idei állami költség-vetés tervezetének elfogadása érdekében hívtákössze, a kabinet ennek ellenére a vitatott bünte-tőjogi törvénymódosításokról is döntött. Tetteezt a jobboldali ellenzék, az államelnök, az igaz-ságszolgáltatás vezető szervei, a hazai közvélemény,Románia nemzetközi partnerei bírálata ellenére. Mi is történt tulajdonképpen? A sürgősségikormányrendelet azonnali hatállyal módosítjaa btk-t, egyebek mellett megváltoztatja a hivatalivisszaélés meghatározását. Ezentúl nem minősülhivatali visszaélésnek, ha az okozott kár értékenem éri el a 200 000 lejt. A hasonló visszaélésekezentúl csak adminisztratív kihágásnak minő-sülnek, a hatóságok kötelesek behajtani azokozott kárt, de az elkövető ellen nem indulbüntetőeljárás. Egyúttal csökkentette a hivatalivisszaélésért kiszabható büntetést. Továbbá:jogszabály kibocsátása, jóváhagyása vagy el-fogadása nem minősülhet hivatali visszaélésnekakkor sem, ha az egyének vagy intézményekjogait vagy legitim érdekeit súlyosan sérti. Akormány elfogadta az egyes börtönbüntetéseketközkegyelemben részesítő törvény tervezetétis, ami viszont csak a parlamenti vita és elfo-gadás után léphet majd érvénybe. Az éjszakai döntések ellen tiltakozva tömegekvonultak utcára, legszelídebb követelésük akormány lemondása volt. Lapzártánk időpont-jában egyelőre folyik a kötélhúzás a legfőbbhatalmi tényezők között, miközben a Victoriapalota előtt a tömeg gyülekezik. Konklúzió helyett csak annyit: ami kedden későeste történt, az nem tett mást, mint a politikai osztályés a lakosság között húzódó szakadékot mélyítette,tette áthidalhatatlanná hosszú időre.  (Sz. L.)
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KOS: A csillagok több kedvező meglepetést istartogatnak önnek erre a hétre! Így bármibe isfogjon, az nem csak, hogy eredménnyel fog járni,de maga a folyamat is gyors és könnyű lesz!
BIKA: Túl sokat aggodalmaskodik mostanában,és alaptalanul kezdett el félni bizonyos dolgok-tól. A csillagok is valamelyest összezavaró erővelhatnak önre, olyannyira, hogy a legtöbb dolog-ban egyáltalán nem képes tisztán látni.
IKREK: Ezen a héten folyamatosan tele leszenergiával, ráadásul minden olyan könnyen ösz-szejön, anélkül, hogy különösebben meg kellettvolna erőltetnie magát. A sok energia arra sar-kallja majd, hogy többet segítsen másoknak.
RÁK: Több időt kellene szánnia lelki világánakrendbetételére. Kezdhetné azzal, hogy megtisz-títja és átrendezi környezetét, közben meglátja,hogy a lelkében is be fognak indulni a folyama-tok.
OROSZLÁN: A héten nem igazán találja a helyét,mindamellett, hogy szétszórt és nem csak gon-dolataiban, de tetteiben is kicsapongó. Későbbmár változni fog ez a mentalitás és nagyfokúkésztetést érez majd arra, hogy gyökerestül fel-forgassa az életét és elindítsa benne a változá-sokat.
SZŰZ: Mostanában nyitott lesz az újdonsá-gokra, a változásokra, az új dolgokra. Bár sokatálmodozik manapság, közben mégis aktív ma-rad, gyors és eredményes is. Ezáltal lehetségesaz, hogy további lépéseket tegyen vágyai eléré-sére. 
MÉRLEG: Ha mostanáig azt érezte, hogy kor-látozva és akadályoztatva van, nem képes elő-rébb jutni, akkor jó hírünk van a számára,ugyanis megszűnik ez a korlát. Végre léphet,cselekedhet, minden elérhető távolságba kerül.
SKORPIÓ: Szörnyen leterheltnek érzi magát ésbármerre is lép, falakba ütközik. Olyan érzésevan, mintha a sors szándékosan hátráltatná. Ta-lán így is van, és jó okkal próbálják önt vissza-fogni.
NYILAS: Nyugodt és kiegyensúlyozott napokelé néz, ugyanakkor pozitív és eredményes is.Mostanában igazán elégedett lehet önmagávalés teljesítményével. Csak akkor merülhetnek felproblémái, ha valamilyen oknál fogva fel kívánjarúgni ezt az állapotot. 
BAK: Sok minden másképp fog alakulni a héten,mintsem tervezte, és ez meglehetősen bosszan-tani fogja önt és egyes terveinek sajnos gátat isfog vetni. De meg fogja látni, hogy miért történ-tek így a dolgok és egy fajta megvilágosodásbanlesz része. 
VÍZÖNTŐ: Új löketet kap a csillagoktól, hogymég nagyobb erővel és ihlettel álljon feladataielvégzéséhez és problémáinak megoldásához.Ezáltal rengeteg dolgot sikerülhet kiviteleznie,és elvarrnia a szálakat.
HALAK: A csillagok abban próbálnak a segít-ségére lenni, hogy felismerje, mi a helyes döntésés hogy merre kell mennie. Engedje, hogy te-reljék. Nem kell mindig olyan görcsösen kézbentartania az irányítást.
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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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Speak Floyd-koncert 
a JazzbenA Speak Floyd zenekarkoncertezik február 2-án,csütörtökön 20 órától a ma-rosvásárhelyi Jazz Klubban.
Marosvásárhelyen 
egy francia remekmű Ezzel a címmel kerül sorrendkívüli szimfonikushangversenyre február 2-án, csütörtökön 19 órakora Kultúrpalota nagytermé-ben. Vezényel Shinya Ozakijapán karmester, zongoránjátszik Toru Kimura japánzongoraművész. Műsoron:Beethoven – 3. c-moll zon-goraverseny, Berlioz – Fan-tasztikus szimfónia. A hang-versenyre a 16-os számúbérletek érvényesek.
Havi Dráma Február 3-án, pénteken18 órakor a 21. Havi Drá-mára kerül sor a marosvá-sárhelyi G Caféban. A be-mutatásra kerülő egyfelvo-násos írója és rendezőjeNagy Sára, szereplők: ErőssBrigitta, Esti Norbert, Lu-

kács Andrea, Zsenák Lilla. 
A székely mezőségi 
művésztelep kiállításaA Székely Mezőségen mű-ködő alkotótáborok képző-művészeti anyagát 2010-tőlminden évben bemutatjákMarosvásárhelyen. Az ideikiállítás február 15-ig láto-gatható a Mihai EminescuKulturális Központban. A ki-állítás anyagát a tavalyi csitt-szentiváni, mezőbergenyei,mezőbándi és mezőmada-

rasi alkotótáborok anyagá-ból válogatták. Az elmúlt évőszén ezt az anyagot Nagy-károlyban és Szatmárnéme-tiben is bemutatták.
Farsangi kosaras bál A Marosvásárhely–Zala-egerszeg Baráti Kör Egye-sület XIII. alkalommal szer-vez farsangi kosaras báltfebruár 3-án, pénteken 19órai kezdettel a Bolyai Far-kas Elméleti Líceum kon-viktusában. Az ételt-italt arésztvevők állják, a terítettasztalt, élőzenét a szervezőkbiztosítják. Részvételi díj:20 lej. Jelentkezés a helyekfüggvényében: maza.ma-ros@yahoo.com vagy a0768-193-564, 0724-405-890-es telefonszámokon
Latintánc-tanfolyamok Az András Lóránt Társu-lat februárban is latintánc-tanfolyamokat indít a Brăilautca 10. szám alatt (a régizsinagógában), melyre vár-ják a jelentkezőket. TangótDeák Orsolya és DabócziDávid, flamencót AndrásLóránt, kontakot DabócziDávid oktat. Jelentkezni a0721-968-253 telefonszá-mon vagy e-mailben az 
andraslorantcompany@gmail.comcímen lehet.

Kereskedelmi társaság titkárnőt alkalmaz.

Követelmények: középfokú/felsőfokú tanulmányok;számítógépkezelői alapismeretek (Office); magyar,román és angol nyelvek ismerete; kommunikációs ésszervezői készségek. 
Kérjük, küldje el CV-jét a következő e-mail-címre:
cata12006@yahoo.com.További információk: 0740824091.
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Az elmúlt év egyik so-kakat érintő, szomorúvégkifejletet sejtető ese-ménye volt a Wizz Airazon döntése, hogy idő-legesen ugyan, de átköl-tözik MarosvásárhelyrőlKolozsvárra. Az említettlégitársaság volt azegyetlen, amely menet-rendszerinti járatokat indított a vidrátszegi repülőtér-ről. Átköltözésével gyakorlatilag megszűnt a vásárhelyireptér nemzetközi jellege. A döntést a fapados járatokat működtető légitársasága kifutópálya nem kielégítő műszaki állapotával indo-kolta. A repülőtér tulajdonosa, a Maros megyei önkor-mányzat a maga során nem tehetett mást, megígértfűt-fát, csak nyugtassa a kedélyeket, a lakosság, azaz apotenciális hazai utazóközönség jogos felháborodását.Az első becslések szerint két-három hónap szükségesa munkálatokra, a legutóbbi vélemények szerint jó, haév végére elkészülnek vele. Az ominózus költözés után eltelt két hónap, s gya-korlatilag semmi sem mozdult azóta. Az adminisztrációmalmai nálunkfelé igencsak lassan őrölnek. Hát még,ha valakik sanda szándékkal akadályozzák. Szerintemnem zárhatjuk ki az ellenérdekeltséget és a hozzá nemértést sem. Ebben az esetben mindkettő tetten érhető.Elég, ha csak a térképre tekintünk: Kolozsvár, Nagy-szeben, Brassó közelsége folytán öldöklő versengésvan, s lesz ezután a repterek között. A járatokért első-sorban, amelyeket úgy lehet „megfogni”, ha a repülőtérminél kedvezőbb körülményeket biztosít a légitársa-ságok és az utazóközönség számára. Mindehhez pedigpénz kell. Annak megszerzéséhez - költségvetésből,EU-s forrásokból, külföldi befektetőktől - pedig szak-értelem. A csendet egy civil társaság, a Save Transylvania Air-port kezdeményező csoport törte meg, amelynek tagjaimegfogalmazták a reptér korszerűsítésével és fejlesz-tésével kapcsolatos meglátásaikat és javaslataikat. Eb-ben az esetben is kiemelendő - amiként például az is-kolákban hiányzó magyar nyelvű feliratozás ügyébenis - a civilek aktivitása, nekik köszönhető, hogy továbbrais napirenden van, beszédtéma a repülőtér ügye. Hogymeglátásaik - különösen a kifutópálya meghosszabbí-tására vonatkozó indítványuk - szakmai szempontbólmennyire helytállóak, azt nem tisztem eldönteni, azt aszakemberek, a repülésben járatosak könnyen megte-hetik. S minden bizonnyal meg is teszik. Azt viszontnehezményezem, hogy a reptér igazgatója még csakmeg sem hallgatta őket, mondván „laikusok ne szólja-nak bele”.        Mielőtt magam is megkapnám a kioktatást, sietekmegjegyezni: ha igaz, hogy a marosvásárhelyi reptérSzékelyföld kapuja, akkor a tulajdonos megyei önkor-mányzat elnökének, Péter Ferencnek és a reptér igaz-gatójának, Peti Andrásnak kiemelt felelőssége van ab-ban, hogy az megfelelően működjék, hogy ellássafeladatát. És annak a szervezetnek is, amely őket ezekbea felelősségteljes pozíciókba juttatta. 
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

A repülőtér nem kartingpályaReptér-ügy: Kinél van a bölcsek köve?
Közismert, a WizzAir légitársaság a tavalyi év vége óta elköltöztette a marosvá-
sárhelyi járatait a kolozsvári repülőtérre. Az ok: a kifutópálya minősége nem
felel meg a légi szabályozok előírásainak. Bár jelenleg folyamatban van a pálya
felújításának előkészítése, a Save Transylvania Airport civil szerveződés a kifu-
tópálya meghosszabbításáért lobbizik az illetékes intézményeknél, petíciót is
adtak le ezügyben, ám Péter Ferenc tanácselnök és Peti András reptérigazgató
szerint nem aktuális a javaslat, elsődleges prioritás a pálya felújítása, különben
elveszíti működési engedélyét a légikikötő.
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„Máig sem 
kaptam válaszokat!”Ferencz Zsombor Transyl-vania Airport ötletgazdájakérdésekkel és javaslattalfordult a Maros megyei ta-nácshoz, illetve a repülőtérvezetőségéhez – miszerint apályát 2500, de legalább2200 méter hosszúságúranöveljék –, ám elutasításbaütközött, valamint nem ka-pott megnyugtató válaszokat.„Decemberben Kozma Mó-nika, a megyei tanácselnöktanácsadója, valamint PaulCosma, a megyei tanács tit-kára fogadott minket, átvet-ték a petíciónkat, a találko-zóról sajtóközleményt adtakki, de a repülőtér fejleszté-sével kapcsolatos lényegeskérdésekre azóta sem kap-tunk választ” – mondta elFerencz. Az aktivista a me-gyei tanács soros ülésén semkapott szót, így kénytelenvolt szórólapok által felhívnia figyelmet indítványukra.
Péter: „Megfelel a 2000
méteres kifutópálya”Péter Ferenc tanácselnökelmondása szerint nem acivil szervezet által kért meg-hosszabbítás ellen szólnakérvek, hanem ennek elha-lasztása időhiány miatt in-dokolt. „Ahhoz, hogy mielőbbműködőképes legyen a re-pülőterünk, a már engedé-lyekkel rendelkező, és min-den hatóság által jóváhagyottkivitelezési terv szerint kel-lene a kifutópályát felújítani,amely meg fog felelni az Air-bus A320-as méretű gépek-nek. Attól, hogy meghosszab-bítjuk néhány száz méterrela kifutópályát, nem nőne alégitársaságok érdeklődésea reptér iránt. A 2500 méte-res pálya olyan nagyságú gé-pekhez szükséges, amelyeketa nagy, nemzetközi repülő-tereken fogadnak. A mi for-galmunkat kiszolgáló gépek-nek megfelel a 2000 métereskifutópálya is” – állítja. 
Év végén jár le 
a működési engedélyPeti András, a repülőtérigazgatója szerint nem hogynincs ellenérv, hanem min-

den amellett szól, hogy idővelmeg kell hosszabbítani a ki-futópályát, de ez jelenlegnem időszerű, mert a repü-lőtérnek december 22-én járle a működési engedélye,amit az előírt infrastruktu-rális beruházások hiányábannem újítanak meg, és sport-repülőtérré minősítik visszaa légikikötőt. „A kormány-rendelettel elfogadott romá-niai mesterterv közlekedés-ről szóló fejezete szerint amarosvásárhelyi repülőtér– utasforgalma alapján – ki-futópályája 2250 métereskell legyen, sőt, rögzítve isvan, hogy mekkora összegáll a reptér rendelkezéséreennek megvalósítására2022-ben” – magyarázzaPeti.
„Nem díjazták a 
tanulmányunkat Petiék”Ami a repülőtér felelősszemélyeit illeti, Ferencz el-mondása szerint bár átvettéka petíciót, felrótták nekik,hogy laikusok, nem értenekhozzá, a „repülésügy bonyo-lult”. „Minden feltett vagy fel-merülő kérdésre azt mond-ták, hogy majd válaszolnakírásban, azóta sem tettékmeg. Szövérfi Zoltán cso-porttagunk készített egy rö-videbb tanulmányt arról,hogy milyen gyakorlati lé-pésekkel lehetne a repteretfellendíteni a pályafelújításután – távolsági buszmegállólétrehozása a repülőtérnél,utasváró berendezése, WIFI,saját vendéglő, más légitár-sasággal való tárgyalás kez-deményezése –, ám ezt semdíjazták” – meséli az aktivista. 
A terveket nem lehet 
menet közben változtatniA reptérigazgató FerenczZsombor javaslatára reflek-tálva azt is hozzátette: szá-mos, kívülállók számára nem

ismert lépések, engedélyek,tervek, különféle tanulmá-nyok, szakértői véleménye-zések, közbeszerzések, szer-ződések szükségesek egyilyen munkálat elindításához.„Aki azt hiszi, hogy egyiknapról a másikra meg lehetváltoztatni egy közberuházásfolyamatát, az nincs tisztábanannak menetével. Ha bármi-lyen módosítást eszközöl-nénk a jelenlegi projekten,akkor mindent nulláról kel-lene újrakezdeni” – állítjaPeti.Arra a kérdésünkre, hogymiért nem foglalták bele akezdetektől a kifutópályameghosszabbítását is a terv-be, Peti azt válaszolta, hogya projektet nem ők ötlöttékki, a légikikötő régi igazga-tósága és a megyei tanácskorábbi elnöke ezen az útonindult el, ők csak folytatjákés megsürgetik az elődjeikáltal elkezdett munkát. Újkezdeményezésbe azért nemfogtak, mert az sok pénzbe,és több évbe került volna,amit jelen pillanatban nemengedhetnek meg maguk-nak.  Péter is úgy vélelmezi, arepülőtér ügyében hozottdöntéseket a szakemberekreés az általuk kidolgozottszakvéleményekre kell épí-teniük. 
Runcan szerint is 
hosszabbítani kelleneFerencz Zsombor tudo-másunkra hozta, hogy az or-szágban csak az aradi reptérkifutópályája olyan rövid,mint a vásárhelyi, de légügyitanácsadó cég véleményét iskikérte, amely szerint a rövidpályával az a legnagyobbgond, hogy ha egy teljesenkihasznált utasterű gép tá-volabbra kell repüljön, aznagyobb mennyiségű üzem-anyaggal jár, és emiatt túlnagy lesz a súlya, és nem

tud felszállni. Azaz a rövidpálya miatt elesnek a távo-labbi célállomások. Ezt azinformációt lapunk megke-resésére megerősítette Ste-fan Runcan is, a reptér voltigazgatója. „A 2000 métereskifutópálya legfennebb 47tonnás és 99 férőhelyes re-

pülőgépek biztonságos köz-lekedését teszi lehetővé. AWizzAir és más légitársasá-gok által használ Airbus 320-200 – 76 tonnás, 180 utastbefogadó – típusú gépek szá-mára 2140 méteres pályaszükséges. 
folytatás a 4. oldalon
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N. Z. gépkezelő, Né-
metországban él két
éve: „Otthon nehéz amegélhetés egy fiatalnak,aki szeretné megalapoznia jövőjét. Volt lehetősé-gem Németországba jön-ni, és itt vállalni munkát,hát éltem vele. Jó döntésvolt, legalábbis mostanáignem bánom. Igaz, otthonhagytam mindent és min-denkit, elsősorban a csa-ládomat, barátaimat ésmindent, ami az otthon-hoz köt. A beilleszkedés-sel voltak gondok az ele-jén, a nyelvet nem ismer-tem, ez volt a legnehe-zebb. Amikor mondtam,hogy Romániából jöttem,de az anyanyelvem ma-gyar, akkor furcsán néz-tek, legtöbbje nem is hal-lott Erdélyről. De elfogad-tak, szeretek velük dol-gozni.”
„Nem azért 
tanultam, hogy 
éhbérért dolgozzak!"

Kacsó Zoltán építő-
mérnök Budapesten él,
másfél éve került a ma-
gyar fővárosba: „Mindigabból indultam ki, hogytúl sokat tanultam ahhoz,hogy itthon éhbérért dol-gozzak. Ez volt a legfon-tosabb szempont. Másod-sorban szeretek utazni,világot látni, ehhez pedigjó anyagiak kellenek. Ígyösszekötöttem a kelle-mest a hasznossal. Úgylátom, teljes mértékbenjó választás volt. Egy per-cét sem bánom eddig an-nak az időnek, amit azotthontól távol töltöttem.Hosszú távon gondolko-dom, még az is megtör-ténhet, hogy végleg kinnmaradok, bár ahhoz túl-ságosan szeretem Szé-kelyföldet, hogy ezt megtudjam tenni. Majd a jövőválaszt ad erre a kérdésreis. Könnyen beilleszked-tem, alkalmazkodó típusvagyok. Érdekelnek az újdolgok és szeretem, hogynap mint nap új kihívá-sokkal szembesülök, olya-nokkal, amelyekkel ott-hon nem találkoznék. 

Menni vagy maradni?
Fiatalok a kivándorlásról

László Csilla London-
ban él több mint egy éve:„Au pairként dolgozom egycsaládnál, London belváro-sától nem messze. Nem so-kat fizetnek, de egy fiatallánynak, aki épp elvégeztea 12 osztályt, megfelelő át-meneti választásnak tűnt.Mikor kijöttem, minden másvolt, mint ahogy elképzel-tem, de a dolgok változnak.Így elgondolva, van, aminváltoztatnék, de nem radi-kálisan. Úgy jöttem ki, hogyegy évig maradok. Ezt si-került kerekíteni plusz négyhónappal. A beilleszkedésselszinte sehol nincs gondom.Van, akinek viszont sok bajtokoz például a tömegköz-lekedés. Sokféle ember élitt Londonban, és pont any-nyiféle szokás is. Próbáldmindegyiket megismerni ésmegérteni – ez a titok kul-csa. Itt a „pletyka” az, hogya románok eléggé kiviseltékmagukat, ezért jobb szem-mel nézik azokat az ember-eket, akik magyar útlevélleligazolják magukat.”

Móga Attila Angliában
dolgozott a feleségével
együtt: „Választásunk azérteset a külföldi munkahelyre,mert a házunk már pirosbanvolt, és be szerettük volnafejezni, de a banki kölcsönközel sem lett volna elég. Aválasztás eleinte nem tűntjónak, de kitartóak voltunkés szerencsére jó munka-helyet kaptunk. Mi 1 évetés 3 hónapot voltunk kint.Ahol éltünk, elég nehéz voltelmagyarázni, hogy ki azerdélyi ember, román ember

hallatán rögtön furán néztekránk, de ha magyarnak val-lottuk magunkat baráti sza-vak fogadtak.”
„Otthon ennyi 
munkával épp csak,
hogy éldegéltem!"

Molnár Emese Júlia, szo-
balány folyami luxusha-
jón: „2015 nyarán a szülő-falumhoz közel, Parajdonvállaltam munkát. Eladóimunkakörben dolgoztamminden egyes nap, még hét-végén is. Nagyon szerettema munkámat. Révén, hogyturistaközpont, lehetőségemvolt több nyelven is beszélni,találkoztam külföldi taná-rokkal, akik hasznos taná-csokkal láttak el. Egy év múl-va, 2016-ban, mégis úgydöntöttem, hogy a következőszezonális állásom külföldönlesz, pontosabban országokközt, folyami hajón. Egyrésztaz utazás motivált, másrésztpedig az anyagi vonzat semvolt utolsó szempont. Ezutóbbi talán másodlagos, ta-lán nem, minden esetre jóljött, hogy egyetemi éveimetsegítse. Az utazós rész pedigéletem egyik nagy álma, mi-szerint a lehető legtöbb or-szágot be szeretném járni.Így a kettőt egybekötve, el-mondhatom, hogy nagysze-rű döntés volt ez az állás:sok emlékem maradt kü-lönböző országokat bejárva,tanulmányaim finanszíro-zását elősegítette, miutánhazajöttem és az álmom egyrésze valóra vált. Ez pusztánrészidős munka volt, bárazóta is felkeresnek a ha-

sonló cégek egy-egy aján-lattal. A beilleszkedés nemolyan egyszerű, még akkorsem, ha sosem volt gondoma barátkozással. Nehézségetjelentett, hogy angol helyettnémet hajón kaptam helyet,a munkatársak különbözőországokból jöttek, a ven-dégekkel majdnem csak né-metül tudtam beszélni. Mivela kitűzőmön az útlevelemetkiállító ország zászlaja sze-repelt, a vendégek és a sze-mélyzet kérdései általábanerre vonatkoztak és nem azetnikai hátteremre.”
Ábrahám Csilla Buda-

pesten él nyolc éve: „Pró-baként jöttem ide, de a sorsúgy akarta, hogy maradjak.Ma is úgy érzem, egy kicsi-vel jobb itt. Nagyon jó em-berek közé kerültem, akikszeretnek, tisztelnek ésmegbecsülnek a munká-mért. Okleveles idősgondo-zó és bébiszitter vagyok.Hogy mit hoz a jövő, nemtudom, de egyelőre nemszeretnék hazamenni. Sokatdolgozom, olykor reggeltőlestig, néha hétvégen is, deamit kívánok, azt megve-hettem, szüleimet, gyermek-emet segíteni tudom, megmindenféle megtakarításomés félre tett pénzem van.Otthon is ennyit dolgoztamés éppen csak éldegéltem.Amióta itt vagyok, semminegatív dolog nem történtvelem, amiért erdélyi va-gyok. Néha mégis azon gon-dolkodom, hogy még innenis tovább kellene menni.”
Nemes Gyula

A szülőföld elhagyása kedvezőbb élet, jobb munkahely reményében már évszázadok óta megfigyelhető a
Székelyföldön is. Egy felmérés szerint csak a hajdani székely székek területéről 1880–1944 közt 140
ezren vándoroltak el. A kommunista időszak megpróbáltatásai elől is sokan menekültek át a határon. A
jelenség ma is dívik, sokan külföldre távoznak munkát keresni több-kevesebb sikerrel. Vannak, akik
végleg maradnak és vannak, akik előbb-utóbb hazatérnek. Környékünkről származó fiatalokat kérdeztünk,
miért választották ezt az utat, miként látják: jó választás volt, hogyan sikerült beilleszkedniük, és hogyan
tekintenek ott az erdélyiekre. 

Ezek a gépek akkor köz-lekedhetnek a 2000 méterespályán, ha betartanak olyanelőírásokat, amelyek értel-mében kevesebb utast, cso-magot, illetve üzemanyagotvisznek a fedélzetre. Ez ah-hoz vezet, hogy a légitársaságnem működik teljes kihasz-náltsággal, illetve a távoli cél-állomásoktól is elesnek” –mondta el lapunk megkere-sésére a szakember, aki szak-irányú végzettséggel rendel-kezik, 2003-2012 között volta reptér vezetője, valamintegy 600 oldalas könyvet ispublikált a helyi légikikötőmúltjáról.
Pokorny tanácsos 
a civilek mellettPokorny László megyei ta-nácsos felkarolta az aktivis-ták javaslatát, és belátva,hogy a pálya felújítása hosz-szabbítás nélkül csak stag-nálást jelent, javaslatot nyúj-tott be a megyei tanácshoz,miszerint tűzzék napirendre,és határozat formájában sza-vazzák meg a kifutópálya2500, de legkevesebb 2200méteresre való meghosszab-bítását. Ezt a javaslatot Péterés Peti és üdvözli, de szak-értői tanulmány is szükségesennek alátámasztására, ne-tán megszavazására.
Milyen fázisban van
jelenleg a felújítás?Péter Ferenc lapunknakkifejtette, hogy a felújítástkét lépcsős közbeszerzésseltudják lebonyolítani: meg-szerveztek egy közbeszerzésieljárást a bankhitel felvéte-lére, amelyből fedezni fogjákezt a beruházást, és március10-i határidővel várják azajánlatokat a bankoktól. En-nek sikeres lezárása után in-dítják el a tényleges mun-kálatokra vonatkozó közbe-szerzési eljárást. Peti szerinthetek kérdése, és a munka-gépek elkezdenek dolgoznia reptéren.
Mikor lesz kész a repülőtér?Péter Ferenc úgy véli, azoptimista forgatókönyv sze-rint a kifutópálya év végénmár használható lesz. PetiAndrás is derűlátó, és kivi-telezés-technikai szempont-ból vállalhatónak tartja adecember 22-i határidőt.Megerősítette ő is, hogy aWizzAirtől bíztató választkapott a járatai visszaköl-töztetéséről, de más légitár-saságokkal is tárgyalásokatfolytatnak, ám részletekenmég nem árult el.

Pál Piroska
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Nagy mérföldkő volt a tavalyi év a Kinaesthetics Ro-
mania szervezet életében, ugyanis 10 éves úttörő
munkásságát ünnepelve, számvetést adott a kezde-
tekről, az elért eredményekről, sikerekről, jövőbeni
tervekről. Mit takar valójában a Kinaesthetics fogalma,
miért érdemes áthatóan megismerni, illetve hogyan
lehet az egyén és a társadalom javára beépíteni?
Erről kérdeztük dr. Márton Andrást, a gyulafehérvári
Caritas igazgatóját, egyben Kinaesthetics trénert és
képzőt, aki beavatott ennek az empirikus töltetű tu-
dományágnak a varázslatos, sokszínű világába.

Kinaesthetics: a mozgás és érzékelés művészete

– Mit foglal magába a ki-
nesztetika?– A kinesztetika egy gö-rög eredetű szó (kinesis:mozgás, aesthesis: érzéke-lés), amely a saját mozgásmegtapasztalására és érzé-kelésére épül, fejleszti amindennapi tevékenysége-ink során végzett mozgásokminőségei és különbségeiiránti érzékenységünket. Ajól ismert, kifelé irányulóérzékszerveinken kívül –hallás, látás, szaglás, tapin-tás, ízlelés – van egy olyanérzékszervünk is, amit ki-

nesztetikai érzékelésnek ne-vezünk, azaz testérzékelés-nek, aminek megvannak asaját receptorai. Amit a ki-nesztetikán belül művelünk,nem más, minthogy kicsit„élesre” állítjuk ezt az ér-zékelésünket, és megpró-báljuk ebből a belső tapasz-talati perspektívából tanul-mányozni a működésünket. 
– Mióta létezik?– Aránylag fiatal tudom-ányág, a 70-es évekre tekintvissza, és kezdetben a ma-gatartás kibernetikával fog-

lalkozó tudósok, illetve ko-reográfusok, tehát a táncterületén kutakodó ember-ek kezdték el vizsgálni em-pirikusan az emberi moz-gást és próbálták azt értel-mezni és strukturáltan ele-mezni. Nagyon rövid időnbelül egyre több segítő szak-mában dolgozó ember kez-det bekapcsolódni ebbe afolyamatba - ápolók, tera-peuták, pedagógusok, amiérthető, hiszen munkájuk-ból adódóan nagyon sokérintéssel, mozgással valóinterakcióba lépnek napmint nap, akár a beteg mo-bilizálása során. 
– Hogyan került kapcso-

latba a Caritas akkoriban a
Kinaestheticsel?– Már 20 esztendeje an-nak, hogy elkezdtük az ott-honi beteggondozás kiépí-tését Erdélyben, ami egyEurópai Uniós támogatás-nak köszönhetően valósultmeg. Már akkor nagyon fon-tosnak tartottuk, hogy ké-pezzük munkatársainkat,ebből adódóan pályázatunkközponti témája az otthonibeteggondozást végző ápo-lóink kompetenciájának fej-lesztése volt, illetve a palli-atív ápolás. Mivel megma-radt még egy keret, a LinziCaritast kértük meg, akikkelpartnerségben voltunk,hogy javasoljanak valamit,akik ezen túlmenően aján-lották, hogy szervezzünkKinaestehetics képzést, bárakkor még fogalmunk semvolt arról, hogy mi az. Máraz első bevezető képzés so-rán a kollégáim hihetetlenülbelelkesedtek az ott tapasz-taltakból és tanultakból, hi-szen teljesen új volt szá-mukra ez a fajta szemlélet-mód.

– Ezt követően indult be

Erdélyben a képzési folya-
mat?– 2006-ban indult el egyolyan projekt, melynek el-sődleges célja volt, hogy ezta tudást hozzáférhetővé te-gyük Romániában, magyarés román nyelvterületenegyaránt, így elkezdődteka Kinaesthetics képzések.A kurzusokat követően pá-ciensekkel dolgoztunk ott-honaikban, illetve Erdély-szerte nyomon követtükápolóink gyakorlati tevé-kenységeit. Tíz esztendejeannak, hogy létrehoztuk aszakmai egyesületet, mostmár minden képzési sza-kaszt meg tudunk szerveznisaját trénereinkkel. Bár mégmindig az elején vagyunk,hiszen a kompetencia fel-építése egy nagyon fontosés meghatározó lépés volt,csak most kezd „önjáróvá”válni a folyamat.

– Hogyan valósul meg az
aktuális képzési program?– Egy hosszú folyamatrólvan szó, hiszen mindig, ami-kor a saját magatartás, abefelé irányuló figyelem,odafigyelés van középpont-ban, nem megy „gombnyo-másra”, hanem sokkal in-kább az van, hogy egy olyanúton indulunk el, amit fo-lyamatosan lehet mélyíteni.Az ösztönös cselekvésselszemben egy strukturált,kiművelt folyamatról vanszó, ezért vannak különbözőszakaszok. Az első az úgy-nevezett felhasználói kép-zések, amely bárkinek szól,aki beteggel foglalkozik,Vagy csak saját fejlődésétszeretné mélyrehatóbbantanulmányozni, illetve megszeretné érteni teste mű-ködésének belső dinamiká-ját. Ezt követően jönnek atrénerképzők, az 1-es tré-nerképző a gyakorlati szak-

értő, ami már egy pedagó-giai küldetés, hiszen az őfeladata, hogy segítse azokataz ápolókat, akik elakadnakmunkájuk során saját ma-gatartásuk hatékony válto-zásában. Továbbá a másodés harmadfokozatú trénerekmaguk az oktatók, akik tart-ják a bevezető, haladó kép-zéseket.Míg az első szakaszbaninkább a Caritas munkatár-sait képeztük, ma már szá-mos külsős számára is tar-tunk képzést. Ugyanakkoregyre inkább, nemcsak azápolóink, hanem a pszicho-lógusaink, gyógypedagógu-saink, terapeutáink is je-lentkeznek a képzésre, il-letve beindítottuk a nevelésprogramot is. Ha szabadilyen téren utópiát fogal-mazni ennek az iskolábanis helye lenne, hiszen csi-szoljuk a tudatunkat, kog-níciónkat, de a testtudatunksajnos elhanyagolódik, ami-nek előbb-útóbb az egész-séges fejlődés látja kárát.A Kinaesthetics egy olyan„újfajta” magatartási és el-járási mód, amely a moz-gásérzékelés finomítása, il-letve a mozgáskompetenciafolyamatos fejlesztése általminden korosztály számárapozitív módon járul hozzáaz egészségi állapot javítá-sához, az egyéni, valaminta tanulási képesség fejlő-déséhez. A Kinaesthetics se-gít új mozgáslehetőségekfelfedezésében, munkafo-lyamatok által okozott hát-fájások, izommerevség vagymás testi panasz oldásában,időskorban a mozgékonyságés önállóság megőrzésében,de segíthet a saját kreativi-tás és flexibilitás fejleszté-sében és bevetésében a leg-különbözőbb élethelyzetek-ben. 
Timár Tímea
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Egy vár maradványai
Kőhalom Brassótól ötvennégy, Fogarastól pedig mint -
egy ötven kilométerre, a Segesvár Brassó közötti főút
mellett fekszik. A települést II. Géza által behívott
német telepesek alapították, eredeti neve Kozd volt.
Ez a tatárjáráskor elpusztult. A települést a tatár
pusztítás után újjáépítették, ekkor azonban már Kő-
halom néven. Ekkor épült vára is mely, 1324-ben sze-
repel új nevén oklevélben először Kuholm alakban,
amikor Tamás erdélyi vajda ostromolta a lázadó szá-
szok várát. 1421-ben a törökök dúlták fel, a XVI. szá-
zadban megerősítették, majd a város birtoka lett.
1661-ben Ali pasa elfoglalta, 1691-ben felszabadult,
majd a császáriak helyreállították. 1704-ben a kuru-
cok ellenállás nélkül foglalták el. Elveszítette jelen-
tőségét, azóta pusztul. 1849. július 30-án  a település
mellett zajlott az 1848-49-es szabadságharc egyik üt-
közete, Dobay József csapatai vereséget szenvedtek
Dyck cári tábornok seregétől. 

A nyílt lázadásAz Árpádok kihaltával azerdélyi szász vendégek(hospites) a jelentkező trón-követelők közül a bajor Ottómellé állottak. Károly Róberttel szem-ben még akkor is ellen-szenvvel viseltettek, amikorvetélytársai már eltűntek.1324-ben nyílt lázadásbantörtek ki. A felkelést Tamás erdélyivajda hamarosan leverte,és a zendülők vezére, Hen-ning, szász ispán az ütkö-zetben elesett. Egy kis csapat Kőhalom-ba vette be magát, de ez isgyorsan behódolt. Ez voltaz egyetlen eset, hogy a várháborús szerepet játszott;de nem is lett volna alkal-mas komoly ostrom kiállá-sára.
Kőhalom eredetileg 
csak a mostani belső
várból álltKeresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-

mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból derül ki, hogy Kő-halom eredetileg csak amostani belső várból állott. A hegy tetején egy kis té-ren állott a várnagy, és acsekély számú őrség lakás-ául szolgált néhány épület. Nincs nyoma öregtorony-nak, vagy akár csak egy sze-rényebb, őrtoronynak. E ki-csiny fellegvárhoz járult aközépkor végén egy, a csú-csot bekerítő körfal két to-ronnyal és egy a lejtő leg-kevésbé meredek pontjátvédő, sarkantyú módjárakiugró bástyával.
Nem lehet tudni, 
hogy a vár mikor került
a város tulajdonábaAdatok híján nem lehetmegállapítani, mikor és mimódon jutott a vár a városhatalmába. Valószínű, hogya fejedelmek nem tartottákérdemesnek a stratégiai je-lentőséggel nem bíró vá-racska fenntartását, ezérta XVI. század vége felé át-

engedték a városnak. Sajátságos, hogy amikora vár minden hadászati ér-tékét elveszti, akkor kezdterjedelemben növekedni. A kőhalmi polgárok egy-részt hiúságból, másrészt,mivel a vár falai kisebb por-tyázó bandák ellen mégiscsak oltalmat nyújtottak,nemcsak fenntartották, ha-nem száz éven át egyre bő-vítették is. 
A legnagyobb 
építő tevékenységKét tágas várudvart csa-toltak hozzá és ezek meg-teltek apró házacskákkal.Különösen 1620 körül, Wey-rauch Dávid királybíróságaalatt folyt nagy építő tevé-kenység. Ekkor emelték anyugati külső várfalat, el-készítették az alsó várbana kutat és kijavították ameglevő épületeket. Kevéssel utóbb állítottákfel a ,,Szalonnás-tornyot" ésa ,,Szolgák tornyát"; 1643-ban készült a középső kapu,1718-ban a  – tévesen –templomnak nevezett épü-let.A vár belsejében mindenpolgárnak lehetett – és alegtöbbnek volt is – sajátköltségén épített, elsősor-ban raktárul, kamrául szol-gáló házikója. 
A kőhalmi erősség mint
szerepnélküli szemlélőA Tarsoly közlése értel-mében a vár jelentéktelen-ségét az mutatja legjobban,hogy a kőhalmiak 1613-banszerezték meg az első ágyútváruk számára, amely aztán

mindvégig az egyetlen ma-radt. 1735-ben vettek ugyanmellé egy mozsarat díszlö-vések céljára, de aztán azágyú csövét be is olvasztot-ták harangnak. Egyéb lövőszerszám bő-vebben akadt: 1792-ben öt-venhárom különféle puskátírtak össze. Az őrség rend-szerint négy szál darabont-ból állott.1849-ben csak a vár alattdörögtek az ágyúk, amikorhétszáz honvéd és húsz Vil-mos-huszár napokon át tar-totta fenn az oroszok 5 ezerfőnyi seregét. A kőhalmierősség ennek a hőstettnekcsak szerepnélküli szemlé-lője volt.
Vár a város fölöttKőhalom tehát Brassótólészaknyugatra, a Kosd-pa-tak partján fekszik. A me-gyei rangú város németneve Reps. A város felettemelkedő százhúsz métermagas Várhegy tetejét ko-ronázzák a vár tekintélyesmaradványai.Az észak-déli irányú, sza-bálytalan alaprajzú, belső-tornyos vár északkeleti sar-kának védőfalába az elmúltszázadban vágott bejáratá-hoz meredeken emelkedő,egykor terméskőből készült,de ma már számtalan helyenhiányos lépcső vezet fel. A kapu a nagy, megköze-lítően téglalap alaprajzú alsóvárba vezet, melynek egyrészén évtizedeken keresz-tül gazdasági tevékenysé-geket és baromfineveléstvégeztek, míg a többi fákkal,bokrokkal benőtt, elhagyott

terület volt. 
Amit ma már csak a 
maradványok igazolnakA bejárattól balra az őregyszerű kis háza, jobbrapedig egy nyolc-tíz métermagas, téglalap alakú toronymaradványai láthatók. Az innen nyugat felé hú-zódó, védőpártázattal ellá-tott északi fal középső ré-szén még áll az alsó várnégyszögletes, emeletes, lő-résekkel ellátott kaputor-nya. A továbbhaladó fal azészaknyugati, négyszögletestoronynál megtörik, és déliirányban folytatódik egé-szen a középső vár boltívesbejáratát védő toronyhoz.Itt a fal kelet felé fordul, ésa középső vár északkeleti,ötszög alaprajzú, többeme-letes, ágyúlőrésekkel ellátotttornyáig vezet. 
A védőfolyosóval 
ellátott védőfalKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című mun-kájában ír arról, hogy az alsóvár északnyugati sarkáhozközel egy nagyon mély, bő-vizű, oszlopcsarnokos tető-zettel ellátott kút volt. Az alsó vár északnyugatisarkán lévő, már említettboltíves bejárat a szabály-talan alaprajzú középső várelőudvarába vezet. Az innen dél felé vezetőnyugati pártázatos nyoma-iban részben még ma is lát-ható védőfolyosóval ellátottvédőfalat, egy négyzet alakú,ma kétemeletes, emeleten-ként két-két ágyúlőréssel
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erősített külső torony sza-kítja meg. Az emeleteket elválasztófödémek már beomlottak,de az ezeket tartó négy-szögletes gerendák fészkeia falban helyenként mégfelismerhetők. 
A hely, ahol a tulajdono-
sok védelmet találtakAz út félkörben halad to-vább egészen a felső váratkörülvevő, aránylag szűkudvarba – és ugyancsak afent már megnevezett szer-ző közléséből tudjuk –, me-lyet egykor az előudvartólfal választott el. Ennek azon-ban ma már csak nyomailáthatók a felszínen. Itt akülső védőfal mellett egy-más mellé építették fel azo-kat a kis kamrákat, ahol ve-szély esetén tulajdonosaikvédelmet találtak. Ezekbőlazonban ma már csak cse-kély nyomok találhatók.
A szikla tetején 
álló torony és a 
megsemmisült feliratAz udvar keleti oldalánigen romos épületsor látható,melyekben a tanácsháza, va-lamint a királybíró, a szé-kelybíró és a jegyző lakóhe-lyiségei voltak. Délnyugati sarkánál vana fellegvár kaputorony nél-

küli, egykor csapóráccsal ésfelvonóhíddal megerősítettboltíves bejárata. A szűk kapu a falak közötti,a szokásosnál hosszabbanelnyúló kapuudvarba vezet,ahonnan egy új kapun át le-hetett feljutni a szikla tetejénálló négyzet alakú, kéteme-letes épülethez vagy torony-hoz. Kiemelten fontos mégmegemlíteni azt is, hogy afellegvárban épült kápolnaalatt kicsiny börtön is volt. Ennek falában lehetett be-vésve a Kőváry által említettmondat: ,,Én Bánfi András itt fogvavoltam 164… " – az utolsószám már közel ötven évvelezelőtt sem volt olvasható. Ugyanakkor tudni kell mégazt is, hogy ez a felirat mamár teljesen megsemmisült.
(befejező rész a 

következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész műemlék-
védő szakmérnöknek; a régi
és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész
gyűjteményéből bocsátotta
rendelkezésünkre.
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Vásárhelyi életviteli és viselkedési kalauz
►Buszozás előtt varrjukbe a buxtárcánkat a belsőzsebünkbe, illetve kabát-zsebünkbe tegyünk megle-pit a zsebtolvajoknak, pél-dául egy brazil vándorpókotvagy királykobrát, továbbáhúzzunk kesztyűt akkor is,ha nincs csattogó fagy, kü-lönben szálka megy a ke-zünkbe 
► Mielőtt csemeténketbeíratjuk az iskolába, kérjükki az illető tanintézményműködési és összes többiengedélyét, telekkönyvi ki-

vonatát, a tanárok munka-szerződéseit és erkölcsi bi-zonyítványait, ellenőrizzüka folyosókon található po-roltók garanciaidejét satöb-bi, hogy utóbb ne érjenekkellemetlen meglepetések
► Bárba, kocsmába le-hetőleg mindig golyóállómellényben menjünk, mertebben a városban köztör-vényes pszichopata állatokis olyan könnyen szereznekbe vadászpuskát és tölténythozzá, mint Móricka egy ví-zipisztolyt

► Ha a Marosvásár -helyiek fészbukos csoportbaposztolunk valamit, ne hasz-náljunk idegen szavakat,mert azt fogják hinni, hogy
szitkozódunk
► Korán reggel ne hall-gassuk sokat a Rádió Gagát,különben egy idő után el-kezdünk mi is parasztosan,süksükölve beszélni
► Amikor a (nem önki-szolgáló) üzletbe lépve azeladócsaj olyan pofátlan,hogy fél perc után se hagyjaabba a mobiltelefonálást,hanem várat, akkor kapjunka szívünkhöz, és eltorzultarccal rogyjunk a pultra –ettől össze fogja csinálnimagát ijedtében, de főlegabbahagyja a telefonálást,és végre kezdhetünk vásá-rolni
► A vásárhelyi taxisofő-rök zömének krónikus éspermanens szófosása van,ami ellen úgy védekezhe-tünk, hogy telefonálást szín-lelünk – csak ne felejtsükel abbahagyni, miután ki-szálltunk, pláné, ha roamin-gos beszélgetés

►Ne lepődjünk meg kü-lönösebben, ha vadkacsákatlátunk a Poklos patakbanúszkálni, mert pancsolt márabban nagyobb termetű ma-dár is, például tavaly nyáronegy sárgacsőrű kerekesda-ru
► Amikor sütünk ma-gunknak reggelire egy rán-tottát, vagy kenünk egy sze-let zsíros kenyeret, gyorsanfotózzuk le, és tegyük ki aMarosvásárhelyi Konyha-művész csoportba – jobbanfog úgy esni
► És végül – ha megállítegy szélhámos csumpáláka főtéren azzal, hogy: „Nemakarsz egy reklámfilmbenszerepelni?”, akkor szép las-san húzzunk elő egy nagybézbólütőt, és udvariasankérdezzünk vissza: „És te,nem akarsz az ötórás hí-rekben szerepelni?”

Molnár Tibor

Ember-disznó hibrid élőlényt
hoztak létre kaliforniai tudósok,
vagyis egy olyan genetikai mo-
zaikot egy életképes embrióban
(szakszóval kimérát), amely em-
beri és disznó géneket ötvöz. (Ért-hetőbben: a kiméra-embriót úgyállították elő, hogy emberi őssejteket– olyan sejteket, amelyekből bár-milyen szövet kifejlődhet – sertés -embrióba ültettek, majd az így ke-letkezett kombót visszapattintottáka kocába, ahol négy hétig hagytákfejlődni, majd megölték; ha nemölik meg, elvileg akár meg is szü-lethetett volna!) Ez elég nagy áttörés,mivel két ilyen, egymástól nagy „tá-volságban” lévő faj génjeit eddigmég nem tudták sikeresen kombi-nálni. A kaliforniai Salk Institutefor Biological Studies kutatói aztmondják, nem disznóorrú, kurtafarkú, röfögő embereket szeretné-nek létrehozni, hanem az átültethetőemberi szervek ellátásának bőví-téséhez van szükség rá; akár olyanszerveket is létrehozhatnak a kö-zeljövőben, amelyeket a páciensekigényeihez igazítanak (disznószív-billentyűket már eddig is ültettekbe humán pácienseknek).  Ettőlfüggetlenül, elég sok etikai problé-

mát vet fel eme kutatás: akár vé-letlenül is létrejöhetnek emberhezhasonló agyú állatok vagy bizarrélőlények (bár ilyenek eddig is szü-lettek, lásd Dan Tanasa, GheorgheFunar vagy Vadim Tudor), akikrossz esetben összedönthetik azökoszisztémát, ha kiszabadulnak alaboratóriumból.
És most néhány ELMÉS 

GONDOLAT a disznóemberekkel
kapcsolatban:
☻Ha kitör majd egy keresztény– muszlim totális háború, Allah ka-tonái már a látványtól világgá sza-ladnak
☻Ugyanakkor a disznóemberekmellé disznóasszonyokat is beso-rozni a hadseregbe nem lesz nyerőötlet, legalábbis a tüzérséghez, merta koca csak 21 naponta tüzel
☻Karácsony előtt mindig figyelnikell majd a disznóemberre, mivel –evidens okokból kifolyólag – hajla-mos lesz levágni magát
☻A disznóemberek disznó gaz-dagok lesznek, mert nemcsak ki-szagolják és kitúrják az erdőben aszarvasgombát, de meg is tudjákhirdetni a neten
☻ Gond lesz az étkeztetésükkel,

hiszen a disznóemberek vélhetőenennének is majd szalonnát, kolbászt,hurkát, meg nem is
☻ Egy disznóember és egy disz-nóasszony szerelmének gyümölcsét,a malacgyereket hova kell majd be-adni hároméves korában: az ovibavagy a hizlaldába?
☻Ha egy ember részeg disznóratudja inni magát, akkor belegondolniis rossz, mire lesz képes egy disz-nóember
☻ Áttérhet-e egy katolikus vagyprotestáns disznóember az iszlámhitre anélkül, hogy tudathasadástszenvedne, és ha igen, búgathat-eutána szimultán négy csadoros disz-nóasszonyt?
☻ Büdös lesz-e a disznóemberakkor is, ha rendszeresen fürdik,és ha összevitatkozunk vele valamin,megbékül-e majd egyből, ha meg-vakargatjuk a hátát?
☻ A sertés igen intelligens állat,ezért például Kiszel Tünde, Győzikevagy Fekete Pákó és egy disznó kö-zös klónja sokkal értelmesebb lesz,mint az, akiből az emberi DNS-t ki-vonják
☻Ha éhes disznó makkal álmo-dik, akkor az éhes disznóember va-lószínűleg makkos pizzával

☻ Új mondások jelennek meg: 
♦ Disznóember, küzdj, és bízvabízzál, s dagonyázz, hogy el ne híz-zál!
♦Disznóember tervez, böllér vé-gez
♦ Itt a kezem, nem disznóláb...,azaz de”
♦Aki korpa közé keveredik, abbólkorpás kenyeret sütnek maguknaka disznóemberek
♦ Sok jó disznóember kis labo-ratóriumban is elfér
☻ És végül a nagy kérdés: vajonhány évet fog élni egy disznóember?Mert azt tudjuk, meddig él egy em-ber, ellenben arról fogalmunk sincs,mennyit élhet egy disznó – eddigmindegyiket max kétéves korábanleöltük és megzabáltuk! (mt)

Disznóember  



A Jobbik lelkét nem Vona adta, ha-nem egy közösség teremtette meg,amelyet a pártelnök most ver szét.A politikai messianizmus merész,ugyanakkor veszélyes műfaj. Egy sze-mély abban való hite, hogy a körülöttelévő világot ő fogja a helyes és egyet-len igaz útra vezérelni – vakmerővélemény. Egy közösséget bizonyáralehetséges ezzel rövid távon moti-válni, de tartósan összetartani, errepolitikai hatalmat építeni lehetetlenküldetés. Legfeljebb erőszakkal, minta kommunisták vagy a nácik… Deerre most szerencsére senki sem ké-szül.Erőszak nélkül, egy vezérként vi-selkedő személy csak akkor tud tar-tósan hiteles vezető maradni, hamegérti és elfogadja az őt támogatóközösség gondolatait, érzéseit. Haúgy tetszik, azonosul a közösség lel-kével. A történelmi léptékű politikaivezetők ebben jeleskedtek mindigis. Megértették, megérezték egy adottközösség vagy egy nemzet lelkénekrezdüléseit, és mivel az nagy részbena sajátjuk is volt, felvállalták annak

képviseletét. Ellenben azokat a po-litikusokat, akik úgy gondolták, hogyegy közösség lelkét ők adják és veszik,hogy úgy kufárkodhatnak vele, mintegy darab és alakítható tárggyal, azo-kat vagy könnyedén, hamar és ne-vetséges módon, vagy nagy nehéz-ségek és kard által, de mindig elza-varták. A közösség pedig, ha szét isszéledt egy időre, mindig ismét egy-másra talált, és új vezetőket választottmagának a sajátjaiból.Így fog ezzel Vona Gábor is járni asaját közösségében, amelynek vol-taképp sohasem volt őszinte híve. Anemzeti radikális értékeken alapulóközösség ugyanis hamarabb volt,mint Vona, és később is létezni fognélküle. Nem ő teremtette, nem is őadta évszázados, természetes módonkialakuló értékrendszerét. Ha viszontrá akar erőltetni egy tőle idegen nor-mát, akkor első lépésben elidegene-dik a közösség, majd szép lassanszétesik a testén alapított politikaipárt is. A lelke azonban e nélkül ismegmarad. S talán egyszer majd újraszervezetté formálódik, és talán akkor

majd nem olyan lélekkufárokat vá-laszt maga közül, akik majd nem aztgondolják, hogy olyan képességekbirtokosai, hogy lelket tudnak adniés venni, hanem alázatosan felvál-lalják egy közösség érzéseit, gondo-latait, értékeit és hagyományait.Ezért is ellentmondásos az, amikorVona alázatról és szolgálatról beszél.Hisz éppen ő és vezető társai azok,akik csöppet sem alázattal, hanemegyfajta teljesen érthetetlen külde-téstudattal próbáljak megváltoztatniegy mozgalom értékrendszerét. Akipedig nem tart velük ebben az el-lentmondásos, a múltat szembeköpőkalandozásban, azt vagy kizárják,vagy kinyitják neki az ajtót, hogy ön-maga távozzon, majd „leostobázzák”.Ahogy ezt a szép lassan Vona ud-vari írójává lealacsonyodó, egyébkéntigen tehetséges publicista, BaloghGábor már meg is tette az Alfahírnevű pártorgánumban. Azt írtaugyanis, hogy aki most nem tart Vo-nával a néppártosodás útján, az vagyostoba, vagy olyan partvonalon kívülálló vesztes, akinek az adja meg az

identitását, hogy egész életében csakmessziről óbégat, de sosem akar iga-zán tenni a nemzetéért.Kíváncsi vagyok, hogy mit szólnakehhez a most kicsit megzavarodott,vagy már csalódott jobbikos tagok…Illetve nagyjából tudom. Mert hallom,mert látom, mert olvasom, hogy tün-tetnek, hogy tiltakoznak, hogy petí -ció kat írnak Vona Gábor és szűk köreellen. Mert a közösségüket meg akar-ják tartani, de úgy változni, ahogyVona változik, cseppet sem akarnak.Így végül Vona fog a partvonalontúlra szorulni. Ugyanis eltévesztetteaz irányt. Már nem az országot akarjameggyőzni arról, hogy a nemzeti ra-dikalizmus lenne a helyes politikaiút, hanem a nemzeti radikalizmusértékein létrejött közösséget arról,hogy nyitni kell középre, egy érték-semleges, pragmatikus irányba. Eset-leg balra. A közössége persze eztnem fogadja el, így kifogja vetni ma-gából a lélekkufárokat. Mert az ér-tékek fontosabbak, mint egy sze-mély.
Nagy Ervin

Vona, a lélekkufár

A kormány kontra civilek
vitában olyan vezetők is
véleményt nyilvánítanak
elítélő hangnemben, akik
nagyon is tudják, hogy nem
róluk van szó, mégis mond-
ják a baloldali mantrát. Mi-
ről van szó? Miért baj, hakülföldről kapnak pénzt? Ez-zel még önmagában nem len-ne baj. Csak azzal az ideoló-giával és eszmei töltettel,amely áthatja a liberális vi-lágot, és globális viszonylat-ban mérgezi a politikát. Márolyan baloldali véleményekis szárnyra kaptak, hogy So-ros György a magyar Széche-nyi, miért kell bántani, ha apénzével segít?Éppen erről van szó, hogySoros György nem képviseltemindig ezt az eszményt, amitaz előbb méregnek nevez-tünk, nem véletlenül. A Nyi-tott Társadalom Alapítvány1984-ben jött létre azzal acéllal, hogy segítse a szocia-lizmusból a demokráciábavaló átmenetet. Mindannyi-unk közös célja volt ez, ésráadásul ekkor még a nem-zeti hagyományokat is tá-mogatta a nevelési, oktatásiintézményekben. Sok óvoda,iskola nyert a Soros-pályá-zatokon a nemzeti örökség,például a népi kismestersé-gek felélesztésére. Akkoribanrecsegtek-ropogtak a szocia-lista rendszer eresztékei, itt-hon bemutatták az István, akirály című rockoperát.Ez az eszmény alapvetőenmegváltozott Soros György-nél, mert jelenleg éppen eztaz érzést igyekszik elnyomni

a globalizmus javára. Ha-zánkban is megfigyelhető eza folyamat, hiszen a nagy-szerű rockopera-szerzőpárosegyike a liberalizmus felé ra-dikalizálódott. És megszüle-tett e rockopera pamfletje isaz Alföldi-féle feldolgozásban(2013), és míg az előző fel-emelt, ez a mélybe taszított.A Szent Korona itt kalitka-ként jelent meg, István négy-kézláb araszolt Isten előtt aszínpadon, ami azt akartakifejezni, hogy a liberális sza-badságeszménybe nem férbele a keresztény érzület.Mindannyian liberálisok vol-tunk a rendszerváltás utániszabadságvágy értelmében.De nem mindegy, hogy a má-mor után merre indultunk.Mindannyian változtunk, hi-szen a keresztény kultúraértelmében ez a dolgunk:„Újuljatok meg gondolkodá-sotokban!” – ez a jézusi üze-net. Nem mindegy azonban,milyen irányban változunk.Van, aki Európa és hazánkeredeti gyökeréhez tért visz-sza, a nemzeti, keresztényértékekhez. Van, aki a XX.század morál nélküli ideo-lógiáját választotta.Soros Györgynek is új esz-méje támadt. Egyre mélyebb-re süllyedt a liberalizmusba.Éppen a liberális humaniz-mussal van baj, azzal a nagytoleranciával, amely nélkü-lözi a morális kritériumokat.Az emberi jogokra való hi-vatkozás alá ma elképesztődolgok tartoznak. A múlt szá-zadban kezdődött, amikor afrancia posztmodern filozó-

fusok (Jean-Francois Lyotard,Michel Foucault) megtámad-ták az erkölcsös-erkölcstelen,a természetes-természetel-lenes fogalmát. A Bibliát pe-dig „nagy narráció” névenelvetették, mint ami nem ér-vényes többé. Mindez együtthaladt a testfelszabadító ésfeminista mozgalmakkal,amit ma a genderelméletek-ben láthatunk.Azzal érveltek, hogy az„erkölcsös” és „természetes”olyan kategóriák, amelyekideológián alapulnak, és csakelőítéletek. Megjegyezzük:valóban a keresztény morálaz alappillérük, és éppen ittvan a szembenállás a liberálishumanizmus és a jobboldalikeresztény értékrend között.Azt mondták, hogy az egyesvágyak törvényen kívül he-lyezése önmagában nem iga-zolható, így a homoszexua-litás sem lehet természetel-lenes. A heteroszexualitásnem erkölcsösebb és nemtermészetesebb, mint a ho-moszexualitás. Az addigi er-ről való gondolkodást elkezd-ték diszkriminációnak ne-vezni, majd később új fogal-mat találtak ki, a „homofób”pejoratív megjelölést.A jogrend változása jelzőjeaz értékcserének. Nem vé-letlenül támadják a liberáli-sok az alaptörvényt, mertrögzíti, hogy a házasság egyférfi és egy nő szövetségénalapul. Ennek az ideológiá-nak a következménye a há-zasság, a család. Ezzel állszemben a plurális család-modell elfogadottá válása,

amely egyenlővé teszi a há-zasságot az élettársi viszony-nyal, illetve az azonos ne-műek egybekelésének elis-merésével. A szabadság ésaz élet került szembe egy-mással az abortusz–gyerek–karrier vitában. Egyre nehe-zebb helyzetbe hozza a tár-sadalmat, hogy az ember aszabadságot mint liberáliseszményt választja az élethelyett.Mi köze van ennek Soros-hoz? Nagyon is sok, mert azemberi jogok, a szabadságkiterjesztése ma a hagyomá-nyos családmodellt is fenye-geti a Soros-pénzek által.Ebbe beletartozik jó hírünkrontása a világban, mert disz-kriminációnak, antidemok-ratikusnak minősítenek olyandolgokat, amelyek csak ál-humanizmus, azaz morál nél-küli eszmét tükröznek. Ez az„Isten nélkül is jók vagyunk”eszméje, mert például nembántjuk meg a nőket azzal,hogy szüljék meg gyermeke-iket, sem a homoszexuálisembertársainkat azzal, hogymegtiltjuk nekik a házassá-got. Ott tartunk, hogy BarackObama egész elnöksége leg-nagyobb eredményének azttartják, hogy létrejöttek asemleges neműek mellékhe-lyiségei Amerikában. Német-országban pedig az etikai kó-dex legújabb ajánlata, hogya vérfertőzés, azaz a vérro-konok közötti szexuális aktusjoga is kerüljön be a kódexbe.A migránskérdés már a ke-resztek leszedésénél tart, ne-hogy megsértsük muzulmán

embertársainkat. A folyamatnem áll meg, az emberi jo-goknak, a liberális humaniz-musnak ki tudja, hol a vége.Nem kell csodálkozni azon,hogy miért éppen az etikaikódexbe kerül be ilyen szent-ségtörés. Az etikai kódexek– kevés kivételtől eltekintve– hazánkban is liberális szel-leműek, különösen a szociálismunkára vonatkozó, amelymagát globális definíciónakmondja. Hemzsegnek benneaz emberi jogokra való hi-vatkozások, a negatív disz-krimináció, mint a nemi azo-nosság, a szexuális irányult-ság iránti előítéletesség el-kerülése. Viszont sehol nemtalálhatók bennük a lelkiis-meret, a jog és erkölcs szavak,mint például a sokat táma-dott pedagógus etikai kódex-ben.Több fronton is folyik tehátaz eszmék harca a civil vitá-ban. Mindegyik az emberi jo-gok – másként: a liberális ál-humanizmus – eszméjéremutat, amely szemben áll akeresztény eszmeiséggel,amelyet a kormány felvállalt.Ezt az eszmeiséget aknázzaalá néhány civil szervezet azAmerikából kapott Soros-pénzekkel. A komoly nem-zetbiztonsági kockázatot je-lentő ellenőrizetlen migráns-tömegek hajóit is az álhu-manizmus szele röpíti Euró-pába. A globalizmus–nem-zetállamiság, emberi jogok/li-berális humanizmus–keresz-tény morál áll egymássalszemben e csatákban.
Pók Katalin

Eszmék harca a civil csatában
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Azokat a politikusokat, akik úgy gondolták magukról, hogy egy közösség lelkét ők adják és veszik, mindig elzavarták
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Születésnapját ünnepli a vásárhelyi sportélet
Február elején két sikeres városunkbeli sportoló ün-
nepel kerek évfordulót: február 1-jén a kézilabdázó
Soós Rozália 70., illetve február 5-én a labdarúgó 
Gierling György 90. életévét tölti. Egykoron mindket-
ten hosszú évekig előbb sportolóként, majd edzőként
tevékenykedtek Marosvásárhelyen, adott időszakok-
ban meghatározó játékosai voltak az együtteseiknek,
ahol kiváló csapattársakkal űzték együtt az említett
két labdasportot. Hol, mikor és milyen csapatokban
játszottak és milyen eredményeket értek el? A követ-
kező összeállításban mindkettejük sportpályafutásá-
ról olvashatnak.

Soós Rozália 

Hajdan még 
nagypályán is játszottA 2-es számot viselő SoósRozália először gyepesnagypályán kezdett kézi-labdázni (akkor még 11-enálltak fel), azután kisméretűsalakpályán, majd a szinténkisméretű bitumenes pá-lyán játszott, végül a finomdeszkapadlókon, majd par-kettán is sportolt. 1959-ben kezdett el ké-zilabdázni a helyi MarosSportklubnál, ahol 1968-igdobta a gólokat, aztán 1968-1970 között a KolozsváriUniversitatea beállósa lett.1970-ben visszatért anya-egyesületéhez, ahol 1978-ban hagyta abba a kézilab-dát. Időközben, 1966-1978között oszlopos tagja volta román válogatottnak, melyszíneiben 196 mérkőzésenösszesen 527 gólt dobott,klubcsapataiban mintegy560 élvonalbeli találkozónjátszott. 
Ifjúsági világbajnok 
és gólkirály volt1967-ben már tagja voltannak a román ifjúsági vá-

logatottnak, amely Hollan-diában ifi világbajnoki címetnyert, mi több, ő lett azegyüttes gólkirálya 21 ta-lálattal. A román felnőtt női ké-zilabda-válogatott színeiben1973-ban Jugoszláviábanezüstérmet szerzett a vi-lágbajnokságon, míg 1971-ben Hollandiában, aztán1975-ben Szovjetunióbannegyedik lett a csapat a vé-bén, melynek ő is tagja volt.Soós Rozália az 1976-osmontreáli Olimpiai Játéko-kon is szerepelt Romániaszíneiben, amelynek gólki-rálya lett. 
Férje is sportolt 
egykoronJátékos karrierének be-fejezése után még évekigedzősködött, aztán bevá-lasztották a megyei sport-tanács végrehajtó és az or-szágos sporttanács végre-hajtó bizottságába, így éve-kig részt vett ezeknek a fó-rumoknak a beszámoló gyű-lésein, a konferenciákon ésmás protokolláris tevékeny-ségeken. Ezzel párhuzamo-san a marosvásárhelyi Kész-ruhagyárban dolgozott aműszaki rajzoló egységnél,

jelenleg nyugdíjas.Az akkor sikeres kézilab-dázó Soós Árpáddal, hajdanivízilabdázóval, majd bíróvalalapított családot.A valamikori játékostár-sai közül Klimovski-NagyIrén, a csodakapus, az ud-varhelyi Miklós Magda és amarosvásárhelyi Angela Blojkapus és Maria Dorgó össze-kötő voltak a legjobb ba-rátnői. 
Így vélekedett 
akkor a kézilabdárólRád Sándor – Jubileumok,sorsok, emberek című,1996-ban kiadott könyvébőltallózva, Soós Rozália ígyvélekedett a kézilabdáról:,,…Taktikailag már az énidőmben is magas szintenjátszottunk. Erős és jó ké-pességű fiúk és lányok űztékezt a sportágat a múltbanis és most is. Volt egy idő-szak, amikor mindenárona magas játékosban keres-ték a megújhodást, és a já-ték, az eredményesség ahe-lyett, hogy javult volna, egy-re romlott, lassult, mertnem minden magas játékosrendelkezett azokkal a ké-pességekkel, ami a kézilab-dázáshoz szükséges. Első-sorban a labdabiztonság, amozgékonyság és a fordu-lékonyság fontos. Nagyelőny, ha a kézilabdázó ma-gas, de nem minden magassportolóból lesz jó kézilab-dás... – mondta régen Soós,aki sportolóként 170 centimagas volt. 
Gierling György

Focizott a magyar 
világban is!Gierling György 14 éve-sen mutatkozott be a helyiMTE serdülő együttesében,

aztán 1943-ban az NMKTEmunkáscsapathoz került,melyet a néhai Kiss Árpádedzett.Az NMKTE akkor a ma-gyar nemzeti bajnokság II-ik ligájában játszott – ami-kor még magyar világ volt– , olyan csapatok társasá-gában, mint a SZAC (Szent-lőrinci Atlétikai Klub), aKASC (Kábel Sport Klub Bu-dapest), a Hungária Buda-pest, a Törekvés Budapest,a BVSC (Budapesti VasutasSport Club), Betlehen GSEBudapest, MÁV (Magyar Ál-lami Vasutak), SZ.MÁV (Szé-kelyföldi Magyar Állami Vas-utak), MSE Marosvásárhely,Attila Marosvásárhely, KEAC(Kolozsvári Egyetemi Atlé-tikai Club), Bástya Kolozsvárés a NSE (Nagybányai SportEgyesület).Az 1943-1944-es idény-ben 8 győzelmet, egy dön-tetlent és 3 vereséget ért ela Gierlinget is soraiba tudóNMKTE, így az előkelő 3-ikhelyen végzett.
Öt évig az 
Urálba deportáltákGierling – aki egész lab-darúgói pályafutása soránhű volt Marosvásárhelyhez–, sportkarrierje azonbanegy ideig megtört, hiszen1945-ben az Urálba depor-táltak kényszermunkára,egy kőbányába. Onnan1949-ben került haza, utó-lag befejezte a tanulmányait,s folytatta a labdarúgást is.A város emblematikus csa-patában játszott – mely azévek során, több néven sze-repelt: Locomotiva, Recolta,Avăntul, Energia, s végül,1963-ban, amikor ő abba-hagyta, Mureşul –, amelyszíneiben 13 évig a csapat-kapitányi karszalagot visel-te. Mindig olyan poszton

állt be, amire a csapatnaképpen szüksége volt.A Locomotivánál DobayIstván volt az edző, a csapat1955-ig az A- osztálybanszerepelt, abban az évbenazonban kiesett a B-divízi-óba. 1956-ban sikerült is-mét feljutniuk, de egy évután újra kiestek és Gierlingvisszavonulásáig, 1963-igjátszott a másodosztályban. Edzői voltak még Kiss Ár-pád, Steinbach Péter, Bo-csárdi Márton, Stroia Sán-dor, Lukács Ede és Kiss Ist-ván is.
Edzősködött a 
Metalotehnikánál és
Nyárádszeredában isA Locomotivánál és a Re-coltánál Gierling csapattár-sai voltak többek közt Lu-kács Elek, Stroe, Boroş Titus,Vakarcs I., Nagy F., Crişan,Fülöp, Kajlik, Szász B., Ka-tona, Józsi Dezső, BocsárdiMárton, Szász K., VakarcsII. is. Közülük ma csak Gi-erling György és Józsi Dezsőél.Aktív játékos pályafutá-sának a befejezése után, kétévig az alig megalakult ASAifjúsági csapatánál volt edző,majd 1965-ben a Metalo-tehnica kispadjára ült le.Megnyerték a tartományibajnokságot 1968-ban, deaz osztályozón kikaptak Szé-kelyudvarhelytől 2-1 és 1-0 arányban. Ezután Nyá-rádszeredában edzősködötthat évig, rövid ideig a Cu-korgyár csapatánál is meg-fordult, legutóbb pedig aGloria Marosvásárhelynél.
Legjobb barátja 
a 94 éves Józsi DezsőGierling György ma is jóegészségnek örvend 84 évesfelesége mellett, hetente ta-

Soós Rozália a félkörön

A fiatal Gierling
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két hajdani csillaga Edzőtábor után, bajnokság előtt az ASA
Összesen nyégy edzőmérkőzést játszottAntalyában a Marosvásárhelyi ASA 1. ligáslabdarúgócsapata, amelyeken a mérlegükhárom döntetlen és egy vereség: az első ta-lálkozón az ukrán Sztal Kamianszkétől 0-2-re kikapott, aztán két bolgár ellenféllel, aPFC Montanával és a Lokomotiv Gorna Or-jahovicával is 1-1-re meccselt, míg az utolsóösszecsapáson 2-2-es döntetlent ért el azegyüttes a turkmenisztáni bajnok FK AltinAszir ellen. A négy barátságos összecsapásonaz új edzőstáb minden játékost letesztelte,majd kialakult az a felállás, amellyel a tavasziidényt is megkezdheti a csapat: a Sztal Ka-mianszke ellen két különböző felállítást hasz-nált Ilie Stan vezetőedző a két játékrészben,a bolgár csapatok ellen már stabilabb játé-koskerettel futballozott és kevesebbet is cse-rélt. Így minden bizonnyal az Astra ellenielső idéni alapszakaszbeli találkozón a kö-vetkező játékosok léphetnek pályára: Pap –Velayos, Rugalasz, M. Constantin, Mendy –Balgiu, G. Mureşan, Petriş – Nicoliţă, Bâtfoi,Ciolacu, míg a fontosabb tartalékok Candrea,Sin, Deaconu, C. Rus és Luis Alberto lehetnek. A leendő kezdőcsapatban négy olyan já-tékos van, akik az összel is tagjai voltak azalakulatnak (M. Constantin, Mendy, Mureșanés Ciolacu), tulajdonképpen ők képezik azegyüttes gerincét is. Az ASA ma tér vissza Romániába, de a bu-karesti repülőtérről egyenesen a másnapibajnoki mérkőzés helyszínére utazik. AzAstra Giurgiu elleni találkozóra pénteken20 órától kerül sor, a találkozót a Digi Sportélő adásban közvetíti. (C.F.A.)

lálkozgat legjobb barátjával, ajelenleg 94 éves Józsi Dezsővel.Őket 66 éves barátság köti ösz-sze. A minap erről a barátságróla következőképpen vélekedette sorok írójának a vásárhelyilabdarúgás egyik ikonja, JózsiDezső:– Én az Attila csapatánál ját-szottam, amikor Gyurit meg-

ismertem, de a katonaság utánvisszakerültem Marosvásár-helyre, ahol az akor NMKTE-együttesében csapattársa let-tem. Azóta köt össze minketegy életre szóló barátság, amia mai napig is tart. Én erre na-gyon büszke vagyok! – mondtaJózsi, aki a helyi Monopol, AttilaSE, Cukorgyár, majd a brassói

Metrom csapatánál játszott ésa román válogatottban is sze-repelt, aztán 39 évesen hagytaabba futballt a város akkori,reprezentatív csapatában.Egészséget és sok boldog-ságot nekik!
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Józsi Dezső és Gierling György 2016-ban
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Edzés közben rosszul lett
angliai házában múlt hé-
ten Antonio Banderas.
Kórházba vitték, a hírek
szerint már jobban van.Az 56 éves színész erősfájdalmat érzett a mellka-sában múlt csütörtökön. Ed-zés közben lett rosszul azangliai Surrey-ben találhatóotthonában. A mentőkChertsey-be vitték kórház-ba. Valamilyen szívproblé-mája volt, egyelőre nem tud-ni, pontosan milyen.Antonio Banderas későbba The Sunnak megerősítette,hogy valóban rosszul volt,és megköszönte a szakem-berek segítségét.A filmsztár egy öt háló-szobás házban él 37 éves

barátnőjével Angliában.Nemrég nyilatkozott arról,mennyire szeret ott lenni,mert megkapja mindazt,amire most szüksége van:szabadságot, nyugalmat, atermészet közelségét.Miután elvált MelanieGriffith-től, nagyot fordultaz élete, és egy ideje márcsak arra koncentrál, hogyújra megtalálja önmagát. Aszínészet mellett divatisko-lába jár, valamint írással isfoglalkozik. Új életéhez tö-kéletes hátteret nyújt azangliai ház és annak kör-nyéke: biciklizni jár az er-dőbe, vagy a kertjébe tévedőrókákat, őzeket figyeli - me-sélte.
forrás: hvg.hu

Érezted már, hogy olyan gondolatok kívánkoznak ki
belőled, amelyeket úgy elmondanál valakinek, de va-
lami mégis meggátol benne? Talán a félelem és ku-
darc veszélye, vagy az, hogy legféltettebb titkaidat
megoszd bárkivel is? Ilyenkor érdemes papírt és tol-
lat ragadni, és szavakba önteni örömödet, bánatodat,
kételyeidet, vágyaidat.Írni nemcsak szórakoz-tató és csodálatos érzés, deegyben gyógyító hatású is,hiszen minden ember vá-gyik arra, hogy legbensőbbvagy akár hétköznapi gon-dolatait megossza valakivel.Nem kell ahhoz nagy írónaklenni, hogy megtapasztaljukazt, amit már kutatások isalátámasztottak, hogy azírás nemcsak művészet, deegyben „gyógyszerként” ismegállja a helyét.
Tudományos 
magyarázatAz elmúlt évek kutatásaiegyértelműen bebizonyítot-ták, hogy leírni azt, aminyomja lelkünket igenishasznos dolog. Az írás po-zitív hatásairól szóló vizs-

gálatokat elsők közt JamesW. Pennebaker amerikaiszociálpszichológus végezteel két immunológus szak-értővel. A kísérleti alanyokdiákok voltak, akik életükegyik legsokkolóbb élmé-nyét kellett szavakba öntsék,majd ezt követően össze-hasonlították másokkal. Azeredmény pedig, hogy im-munaktivitásuk jelentősennőtt a nem író társaikhozképest. Ezeket a fiatalokattovább figyelték és ezt ész-lelték, hogy a kutatásokatkövetően egyre kevesebbalkalommal keresték fel azegyetem egészségügyi köz-pontját, mint korábban. In-nentől bontakozik ki a „gyó-gyító írás” mint kutatásiirányzat. A gyógyító írásbanrésztvevő személyek testileg

és lelkileg is egészségesebbéés kiegyensúlyozottabbáváltak, illetve tanulmányieredményük is pozitívirányba haladt felfele.Az írás gyógyító hatásanincs összefüggésben az is-kolai végzettséggel, hiszenamikor valaki belső gondo-latai veti papírra csupánönmagával „száll harcba”,és önmagához mérten kerüla megértés és elfogadás ál-lapotába.

Azok a személyek, akikinkább pozitív dolgokról ír-tak és háttérbe szorítottáka negatív érzelmeket idővelegészségesebbnek bizonyul-tak, mint akik ezt fordítvacsinálták, ami érthető, hi-szen aki túl kevés negatívdolgot említ meg, az vagynem tárulkozik ki teljesmértékben, vagy számáranem fontos eseményt írt le.Ez a módszer azok életétgazdagítja igazán, akik azírás által képesek mély be-látásra és megértése jutni,hiszen amit megértünk, aztel is fogadjuk, tehát sikerüllezárnunk. Amikor egy szá-munkra traumatikus él-mény megszűnik tabu té-mának lenni, csökken a je-lentősége, és lassan meg-szűnik létezni, és már nemnyomja szívünket, nem térvissza rossz emlékként.Ahhoz, hogy megértsünkvalamit, néha érdemes több-ször is megismételni, és mi-vel elsősorban magunknakírunk, nem a végeredménya lényeg, hanem maga a fo-lyamat.

Miért jó írni?Az írás gondolatterelő,van, hogy magunk sem ért-jük, mi zajlik körülöttünk,a szavak viszont segítenekrendszerezni. Segít jobbanmegismerni önmagunkat,különösen régi írásaink új-raolvasásakor hatásos, ami-kor rádöbbenünk arra,mintha egy ismeretlen em-ber írta volna. Egy bizonyoskonfliktust segít más szem-szögből is megérteni, és vé-gül fejleszti az íráskészséget,valamint egy kis odafigye-léssel helyesírásunkat is tö-kéletesre csiszolhatjuk.Az írás szembesít a való-sággal, segít a problémákmegoldásában és megérté-sében. Ha félünk a kritikától,semmisítsük meg alkotása-inkat, hiszen nem a végter-mék a fontos, hanem magaa folyamat.Ne sajnáljuk az időt, hi-szen az írás az élet ajándéka,ezért bátran alkossunk sajátmagunk vagy a világ szá-mára.
Timár TímeaKórházba került Antonio Banderas

Az éltető írás - Gyógyszerként is funkcionál? 


