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Új játékosok a Maros 
Kosárlabdaklubnál Miután az amerikai Drew Barham a Falco KCSzombathelyhez, míg a ghánai-amerikai AlhajiMohammed (aki másfél évig játszott Marosvá-sárhelyen) a magyar bajnokság listavezetőjéhez,az Alba Fehérvárhoz igazolt, a Maros KK vezető-sége két idegenlégióst szerződtetett helyükbe.
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A fenntartható fejlődésért   Közel 3 évtizedes fennállása óta a Fókusz ÖkoKözpont bebizonyította, hogy munkássága ha-talmas űrt tölt be nemcsak a megyében, hanemegész Erdélyben, hiszen számos úttörő prog-ramot valósított meg. Filozófiája szerint a fej-lődés jelenlegi divatos iránya, amely a mér-téktelen és sokszor értelmetlen, pazarló fo-gyasztáson alapszik, nem fenntartható.
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Új sorozat, XI. évfolyam // 6. szám  // 2017. február 9–15. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Erdélyi Krónika: Alternatívát
nyújt az áltörténészi, dilet-
táns tartalmakkal szemben

Lelkes fiatal történészek indítottak útjára egyolyan honlapot, amely nem csak szakembe-reknek, de a múlt iránt érdeklődőknek is ér-dekes lehet.  Szerkesztői szerint az ErdélyiKrónika küldetése, hogy fórumot biztosítsonaz Erdély történelmével foglalkozó kutatókszámára. 
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Interjú Vaderrel Kábé ezerötszázan vonultak utcára múlt szom-baton Marosvásárhelyen, hogy az „ordonáncával”,azaz a sürgősségi kormányrendelettel elfogadottjogszabály-módosítások ellen tiltakozzanak. Atüntetők nem kis ámulatára a tömegben egyszercsak feltűnt a régi Csillagok háborúja-filmekfekete főgonosza, Darth Vader, aki a helyszínenrövid interjút adott a Központnak.
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„A lehetőséget 
látom abban, 
amiben 
mások a 
rosszat”

„A lehetőséget 
látom abban, 
amiben 
mások a 
rosszat”

Oprea Iulia története egy olyan nő szto-
rija, aki a saját útján jár, és vállalja az
ezzel járó hideget és meleget egyaránt.
Marosvásárhelyen született, a Bolyaiban
végzett, érettségi után Magyarországon 
tanult, a tudását aztán Amerikában és Ausztriában
kamatoztatta. Csupán 23 évesen üzlettársával közösen elindí-
totta saját vállalkozását: egy állásportált és fejvadász céget. 
Az elején sokan őrültnek hitték, de a családja bízott benne. 
Ma már Budapesten él, elismert és sikeres a szakmájában.

Titkolnak valamit, uraim?  Nyitottság, átláthatóság, kölcsönös bizalom -íme bármely rendszer - közigazgatási, termelési,oktatási, egészségügyi stb. - minden gyanúfölött álló, hatékony működtetésének alapkö-vetelményei. Természetesen a nélkülözhetetlenszakmai tudás mellett, ami szükséges ugyan,de amint meggyőződhettünk felőle, nem elég-séges.

Iulia álmai útján járIulia álmai útján jár
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KOS: Öntől teljesen szokatlan a struccpolitika,amit a napokban óhajt alkalmazni. Tény, hogytalán elege van már a problémákból, amikbőlsajnos bőven akad, de egyik sem olyan, amitnyugodtan a szőnyeg alá söpörhetne.
BIKA: Eredményes és izgalmas napok várnakönre. Kifejezetten jól érzi majd magát a bőrében.Menjen bátran a feladatai után, hiszen mostmindent megvalósíthat, úgyhogy ne hagyjon kisemmit, amit meg szeretne tenni!
IKREK: A héten a csillagok szinte mindent meg-adnak önnek, még olyat is, amire még csak nemis gondolt volna, hogy vágyik! Nem csak sikeresés eredményes napjai lesznek, de szörnyen él-vezi majd az életét.
RÁK: A héten kiérdemli az optimistáknak járódíjat, mert olyannyira jó kedvű és pozitív lesz,hogy még pesszimista ismerősei sem lesznekképesek elrontani sugárzó kedvét. 
OROSZLÁN: A héten úgy érezheti, senki semértékeli az erőfeszítéseit és olyan érzése van,mintha mindenki csak visszafogná. De valaholérzi azt is, hogy szüksége lenne egy kis leállásra,már csak azért is, mert egészségileg sincs a top-pon.
SZŰZ: Ezen a héten egy új életérzés, ötlet, ideakeríti hatalmába és ennek is kezdi szentelni azéletét. Ehhez párosul a felfokozott szabadság-vágy is, ami új kalandokba és kihívásokba ker-geti.
MÉRLEG: A héten a csillagok nem könnyítikmeg a dolgát és nehéz döntéseket kell meghoz-nia. Valószínűleg lesz is része egy-két kellemet-len eseményben, de ne aggódjon, a komolyabbproblémáktól azért megóvják a csillagok
SKORPIÓ: Meglepi azzal a környezetét és ön-magát, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott és ki-számítható lesz a viselkedése. Végre olyan hételé néz, amikor is elkerülik önt a viták. 
NYILAS: Ez a hét kedvező lesz a gondolkodásés a hosszú távú tervek megalapozására. Merjenálmodozni olyanokról, amiket aztán meg is va-lósíthat! Ne féljen új dolgokba belevágni!
BAK: Bár látszólag minden jól alakul az éle -tében és elégedett is lehetne, mégis valamiérthiányérzete van, de nem tudná megmondani miaz, ami belülről nyomasztja. Inkább homokbadugja a fejét, semmint önvizsgálatot tartson.
VÍZÖNTŐ: Nagyon jó hangulata lesz a héten éspozitivitását másokra is átragasztja. Még a kel-lemetlen hírek sem tudják elvenni a kedvét. Pe-dig még olyanban is lesz része a héten, ami el-sőre nem fog tetszeni, de később rájön, hogy ahasznára van. 
HALAK: Élete minden területe könnyen és aka-dálymentesen halad. Egyedül a családi életbenmerülhetnek fel problémák, ugyanis nem képesminden feladatot egyedül ellátni, amik csak tor-lódnak, amiért nem kér segítséget.
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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!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro
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Most múlik – 
Bálint-napkorFebruár 14-én, keddeneste 7 órától újra látható aMaros Művészegyüttes Mostmúlik című előadása, amelya humor és paródia eszkö-zeivel a népzene és néptáncmai színpadi, de akár tánc -házi formáit is görbe tükörelé kívánja állítani. A Bá-lint-napi előadást a párokkedvezményes áron tekint-hetik meg a Maros Művész-együttes kövesdombi szék-házában.
A Papírrepülők 
a Levél utcában A Papírrepülők című elő-adásra várják a nagyérde-műt február 9-én, csütör-tökön 19 órakor a maros-

vásárhelyi Levél utcai Stúdió2-be. Rendező: SebestyénAba
Klubnap 
a nyugdíjasoknálA Romániai NyugdíjasokEgyesületének Maros me-gyei fiókja február 15-énklubnapot szervez tagjainak.Feliratkozni keddtől pénte-kig 10–13 óra között lehetaz egyesület Bolyai utca 36.szám alatti székhelyén, azemeleten
A kis hableány – 
bemutató Február 12-én, vasárnapdélelőtt 11 órakor kerül sorA kishableány című mese-játék bemutató előadásáraa marosvásárhelyi Ariel If-

júsági és Gyermekszínház-ban. Az előadást az ismertAndersen-mese alapjánOana Leahu írta és rendezte,fordította Székely Katalin.
Még lehet jelentkezni a
latintánc- tanfolyamokraA marosvásárhelyi And-rás Lóránt Társulat elindí-totta latintánc-tanfolyamaita társulat Brăila utca 10.szám (régi zsinagóga épü-lete) alatti székhelyén. Tan-gót Deák Orsolya és DabócziDávid, flamencót AndrásLóránt, kontaktot DabócziDávid tanít. Jelentkezni atovábbiakban is lehet a0721-968-253-as telefon-számon vagy e-mailben az
andraslorantcompany@gmail.comcímen.
Eperjesi Noémi 
egyéni tárlata Fiatal képzőművész mu-tatkozik be a marosvásár-helyi Bernády Ház követ-kező kiállításán. Ez leszEperjesi Noémi grafikus,festő első egyéni tárlata Vá-sárhelyen. Grafikai alkotá-saiból csoportos kiállításonmár láthatott néhányat ahelyi közönség, könyvil-lusztrációi is ismertek. Afebruár 9- én, csütörtököndélután 5 órakor kezdődőrendezvényen grafikai lap-jaiból és festményeiből mu-tat be válogatást a maros-vásárhelyivé lett rajztanár-nő. A megnyitó költő ven-dégei, Markó Béla és De-mény Péter verseikből ol-vasnak fel, a művészt és ké-peit Nagy Miklós Kund mél-tatja. 
Sebestyén Péter 
könyvbemutatója Február 15-én, szerdán18.30-kor a Deus ProvidebitHáz nagytermében bemu-tatják Sebestyén PéterEzüstbeszéd című jubileumikötetét. A szerzővel OláhDénes beszélget. A kötet ahelyszínen megvásárolha-tó.

KÁR KIHAGYNI |



Nyitottság, átlátható-ság, kölcsönös bizalom -íme bármely rendszer -közigazgatási, termelési,oktatási, egészségügyistb. - minden gyanú föl-ött álló, hatékony mű-ködtetésének alap -k ö v e t e l m é n y e i .Termé szetesen a nélkü-lözhetetlen szakmai tudás mellett, ami szükséges ugyan,de amint meggyőződhettünk felőle, nem elégséges.Úgy alakult, hogy a világ ezen a táján a sokakat érintő,életsorsokat meghatározó kérdésekben rendszerint alakosság megkérdezése nélkül döntöttek, s döntenekma is. A magukat kiválasztottnak tartó, többnyire csakmegválasztottak. Hiába na, a demokráciához fel kellnőni, az nem mindenkinek az apanázsa, különösen nemazoké, akik kizárólag függőségi viszonyban képesek el-képzelni életüket. Mert ahhoz szoktatták őket. Ezérttartandó üdvözlendőnek minden olyan kísérlet, szán-dék, amely viszonylag rendezett, átlátható viszonyokmegteremtését célozza a közélet, az adminisztráció bár-mely területén. És elítélendőnek minden olyan kísérlet,ami eme törekvéseket gátolja. Emlékeznek még, a tavalyi választásoknak - mind ahelyhatóságinak, mind a parlamentinek - megújulást,generációváltást hirdetve vágott neki az RMDSZ. Sokangyanakvással fogadták, mert hát ígértek hasonlót márkorábban is, anélkül, hogy bár egyszer is tartották volnamagukat az ígéretekhez. Csakhát milyen az ember, ja-víthatatlan derűlátó, mindig abban reménykedik, hogyegyszer csak bekövetkezik... a csoda. Mert Romániábanlassan felér egy csodával, ha valaki, valakik tartják aszavukat.Nos, a csoda ezúttal is - immár sokadszorra- elmaradt.Mire is gondolok? Például arra, hogy a vásárhelyi ön-kormányzati képviselőtestület működési szabályzatá-nak módosítását indítványozta az RMDSZ egyik képvi-selője, Bakos Levente. Mit szeretne elérni azindítványtevő, azaz az RMDSZ? Nem mást, mint hogyezentúl ne filmezhessék és közvetíthessék élőben a ta-nácsüléseket. Magyarán: ne legyenek azok nyilvánosak.És már miért ne lennének? Hisz mégiscsak választottképviselők tárgyalnak meg közösségi ügyeket, s nemvalami exkluzív klub tagjai dugják össze a fejüket némimagánbeszélgetésre... Emlékeztetni szeretnék: azRMDSZ polgármesterjelöltje a tavaly még éppen az át-láthatósággal kampányolt, a lehető legszélesebb nyil-vánosságot követelt és ígért a helyi ügyek intézésében. A jelek szerint azóta változott a helyzet, ma már azRMDSZ nem ragaszkodik az átláthatósághoz, a döntés-hozatali folyamatok nyilvánosságához. Vajon miért? - kérdezhetné bárki. - Csak nincs valamititkolnivalójuk?Mert nagyon úgy fest, mintha igenis lenne. Véleményem szerint. 
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Szentgyörgyi László

Titkolnak valamit, uraim?  Erdélyi Krónika: „Alternatívát nyúj-
tunk az áltörténészi, dilettáns tar-
talmakkal szemben”
Lelkes fiatal történészek indítottak útjára egy olyan honlapot, amely nem csak
szakembereknek, de a múlt iránt érdeklődőknek is érdekes lehet.  Szerkesztői
szerint az Erdélyi Krónika küldetése, hogy fórumot biztosítson az Erdély törté-
nelmével foglalkozó kutatók számára. Egy olyan internetes ismeretterjesztő fe-
lület kialakításán dolgoznak, ahol a történészek a szélesebb közönséggel is
megoszthatják legújabb kutatási eredményeiket, kapcsolatba kerülhetnek szak-
matársaikkal, kifejthetik véleményüket, ugyanakkor a tudományágat illető leg-
frissebb hírekről és eseményekről is értesülhetnek. 
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A honlap ezév január 2-án indult, Fazakas Lászlóalapításában. Az oldal ko-rábbi előzménye egy blog-felület volt, Kolozsvári Kró-nika néven, de idővel kinőttemagát és Erdélyi Krónikanévvel folytatta. Ekkor tár-sult az alapítóhoz a maiszerkesztői és munkatársigárda magja. Mind fiataldoktori fokozat előtt-utánlevő történészekből áll. Fodor János marosvásár-helyi fiatal történészt arrakértük, mutassa be olvasó-inknak is a frissen startoltweboldalt és a munkatár-sakat. „A munkatársak lét-számát idővel bővíteni kí-vánjuk, a történelemhez köt-hető minél szélesebb profilmegjelenítése érdekében.Az alapító Fazakas Lászlómellett Ferenczi Szilárd ko-lozsvári történész segít aszerkesztői munkákban,mindketten Kolozsvár dua-lista időszakával foglalkoz-nak. Jómagam a tartalomértfelelős munkálatokat vég-zem, a kolozsvári anyagokmellé marosvásárhelyi (elsősorban 20. századi) vonat-kozású tartalomért is fele-lek. Gál Zsófia művészet-történész-doktorandus szin-tén a kolozsvári csapatoterősíti, emellett a kincsesváros dualista építészettör-ténetét kutatja. Ő egyben ahonlap művészettörténetijellegű írásaiért is felel. Mar-kaly Aranka csíkszeredaimuzeológus, szintén dok-torandus hallgató, kutatásaia kora újkori Székelyföldreterjednek ki, de honlapun-kon a középkori anyagokellenőrzésében is szerepetvállalt. Olosz Levente és Tő-tös Áron Magyarországon

doktorandusok, a 20. szá-zadi történelemmel foglal-koznak. Áron emellett anagyváradi kutatásaival gaz-dagítja a továbbiakban hon-lapunk tartalmát. Szabó Csa-ba régész-ókortörténész, deemellett a vélemény rovat-ban kulturális örökséggelfoglalkozó publicisztikái ismegjelennek. Csapatunktartalmi részének szebbétételéért Gyéresi AndreaÉva és Péter Emőke grafi-kusok felelnek” – fejtetteki.
Erdély történetével 
kapcsolatos anyagokFodor elmondta, hogy na-gyon fontosnak tartják, hogyegységes arculattal és emel-lett interaktív-fiatalos meg-jelenéssel a nagyközönségszámára is nemcsak hasz-nossá, de vonzóvá tegyéktartalmaikat. A folyamato-san bővülő tartalmi részszéles spektrumot foglalmagába: ókortól a jelenkoriga tág földrajzi értelembenvett Erdély történetével kap-csolatos anyagok között le-het böngészni. Ezen felülpedig a honlap adattár sze-repet is szolgál, bizonyostelepülések történeténekbemutatása mellett a rólukinterneten fellelhető linkekés információk gyűjtemé-nyéi is szerepelnek. „Fon-tosnak tartjuk a településektörténetének bemutatását,nemcsak a nagyvárosokét.Idővel reményeink szerinta kistelepülések elérhetőmonográfiáinak online gyűj-teményévé válhatunk. Emel-lett természetesen olyan or-szágos politikai-történetianyagok is helyet kapnak

honlapunkon, amelyek ha-tással voltak Erdély törté-nelmére. A honlapon a tör-ténészeknek lehetőségükvan arra, hogy a szélesebbközönséggel is megoszthas-sák a legújabb kutatási ered-ményeiket, kapcsolatba ke-rülhetnek szakmatársaikkal,kifejthetik véleményüket,ugyanakkor a tudományá-gat illető legfrissebb hírek-ről és eseményekről is ér-tesülhetnek. Alternatívát kí-vánunk nyújtani az oly di-vatossá vált áltörténészi ésblogszerű, dilettáns tartal-makkal szemben.”
Youtube-csatorna 
és Facebook-jelenlétAz ötletgazdák Youtube-csatornát működtetnek, me-lyekre szándékaik szerintsaját készítésű anyagok isfelkerülnek majd. Emellettinterjúik révén nemcsak aszakmán belül, hanem azérdeklődő diákság felé isszeretnének nyitni egy-egyérdekes középiskolai vagyegyetemi vetélkedő bemu-tatásával, terjesztésével. „Fa-cebookon is jelen vagyunk,és célunk a folyamatos tar-talomfejlesztés mellett atörténelem népszerűsítése.Színes-képekkel megjelenőkönyvismertetőink pedig azErdély történetével kapcso-latos legújabb kiadványokatis bemutatjuk, de egy-egymár korábban publikált re-cenzió újraközlésével azt isel szeretnénk érni, hogyezek az információk nevesszenek el a sajnos egyrekevésbé megjelenő szakla-pok, amúgy sem túl sokatforgatott hasábjain. Idővelreméljük, az olyan kevésbé

megjelenített történelmi vo-natkozású tartalmakkal ismegjelenünk, mint az er-délyi színház-, vagy mozitörténet, vagy életrajzok éselfeledett, de érdekes ese-mények adattára” – vázoltaa történész.Továbbá az is nagyon fon-tos, hogy a honlap össze-gyűjtse azokat az írásokat,régi képeket, illusztrációkatés linkeket, amelyek Erdély

történelmi múltjához köt-hetőek, ezáltal létrehozvaegy olyan online adattárat,amely hasznos segédletkéntszolgálhatja a régió törté-nelmét kutató történészeketés egyetemi hallgatókat.Közlési felületet nyújtani azegyetemi hallgatók számára,ezáltal támogatni és báto-rítani őket a publikálásra.
Nemes Gyula
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Fókusz Öko Központ a fenntartható fejlődésért
Közel 3 évtizedes fennállása óta a Fókusz Öko Köz-
pont bebizonyította, hogy munkássága hatalmas űrt
tölt be nemcsak a megyében, hanem egész Erdélyben,
hiszen számos úttörő programot valósított meg. Filo-
zófiája szerint a fejlődés jelenlegi divatos iránya,
amely a mértéktelen és sokszor értelmetlen, pazarló
fogyasztáson alapszik, nem fenntartható, viszont
ezzel szemben létezik egy olyan fejlődési modell,
amely a természeti erőforrások racionális felhaszná-
lásán, a természettel való együttműködésen alapszik.
A mértékletességen alapuló, és az élet értelmét a mi-
nőségben, nem pedig az anyagi felhalmozásban ke-
reső életforma megállíthatja az életet fenntartó
ökológiai rendszerek jelenleg folyó gyors ütemű
pusztulását és az emberi civilizáció ezzel járó veszé-
lyeztetettségét is. Ezekről mesélt nekünk Hajdú Zol-
tán, a Fókusz Öko Központ ügyvezető elnöke.Az első romániai környe-zetvédelmi nevelési központlétrehozása, a Nyárádmentekistérségi társulás megala-pításának a kezdeménye-zése, az első fenntarthatófejlesztési stratégiájának akidolgozása, a nyárádgál-falvi polgármesteri hivatallalközösen az országban elő-ször a közvilágítás LED-esvilágítótestekre való cseré-lése a község területén, azelső Maros megyei zöld út(A Só Útja) program meg-valósítása, modell értékűvizes élőhely rehabilitációsprogram kezdeményezése,hogy csak néhány olyanprogramot említsünk, amia legfontosabb elért ered-ményeihez kapcsolódik.„Úgy gondoljuk, hogy Er-délyben még sok értékestájegység, jelentős biológiaisóféleség, egész Európa szá-mára értéket jelentő és pél-daként szolgáló gazdálko-dási forma található meg,amelyek megőrzése és mo-dellként való bemutatása,komoly feladatot jelent ajövőben” – meséli HajdúZoltán. 
A kezdetekA 90-es években történtváltozások után Romániá-ban is lehetővé vált a civilszervezetek működése. Az1994-ben alakult FókuszÖko Központ, már a meg-alakulása után közvetlenültagja lett az Európai Kör-nyezetvédelmi TanácsadóSzervezetek Hálózatának,majd később több más eu-rópai hálózatnak, melyek akörnyezetvédelemmel és afenntartható fejlődéssel fog-lalkoztak.A kilencvenes évek elejéntudatosult az európai köz-vélemény és a döntéshozókkörében, hogy az egyreszennyezettebbé, túlzsúfol-tabbá váló városok helyze-

tén, a szennycsatornává váltfolyók állapotán változtatnikell, így számos programindult el, amely pozitív vál-tozásokat eredményezett.Jelenleg az autók által ki-bocsátott kipufogógáz sok-kal kevésbé káros, számosfolyóban, mint például aRajna vagy a Temze, vissza-tért az élet. Sajnos időköz-ben újabb problémák je-lentkeztek, mint például aglobális felmelegedés, ésezekre az új kihívásokra eu-rópai partnereivel közösenkeresett választ a szervezetaz elmúlt évtizedekben.
Úttörő munkásságValószínűleg kevesen em-lékeznek már arra, hogy a90-es években a szocialistarendszer városrendezésiterveit Marosvásárhely ak-kori vezetősége arra akartaalkalmazni, ami a főbb utakszélesítésével, az egész vá-rosszerkezet átalakításávaljárt volna, és az akkor mégszokatlan nyilvános vitamegszervezésével, a szer-vezet ezekkel a tervekkelment szembe, majd az elsőközösségi részvételen ala-puló tervezési folyamateredményeként kidolgoztaaz Agenda 21 néven ismertfenntartható városfejlesztésitervet. „A civil szervezetekfeladata, hogy úttörő sze-repet töltsenek be, és ez ál-talában háládatlan feladat,mert az újat mindig értet-lenség és sokszor bizalmat-lanság veszi körül, de a szer-vezet által elindított kezde-ményezések, programokidővel beérnek, és valaholmindig visszaköszön egy el-hintett mag, kimondott gon-dolat, javasolt terv. Az el-múlt évtizedek egy izgalmasutazásra, történelmi leckérehasonlítottak, amelynek ak-tív szereplői voltunk” – me-séli Hajdú Zoltán.   

A Fókusz Öko Központaz egyetlen szervezet Marosmegyében, amely a fenn-tartható fejlődést, ennek el-méleti megalapozását és azehhez vezető gyakorlatokkipróbálását tekinti fő te-vékenységi területének. Atermészetvédelem és a kör-nyezetvédelem területénszámos irányzat alakult ki,és a legtöbb szervezet amég meglévő természeti ér-tékek konzerválására, meg-mentésére fekteti a hang-súlyt, vagy egy-egy témáraszakosodik (közlekedés,zöldövezetek). „Ezzel szem-ben a FÖK véleménye sze-rint csak akkor van lehető-ség hosszú távon eredménytelérni, amennyiben a célja-ink, vágyaink, terveink meg-valósítása nem okozza azökológia rendszerek tönk-retételét, ezért kísérleti pro-jektjeinkben, legyen szó avízgazdálkodásról, vagy amezőgazdasági gyakorla-tokról, olyan példákat mu-tatunk be, amelyek műkö-dőképesek, így ezeket a gya-korlatokat bárki átveheti.” 
Közvetlen értékesítés 
a FókusználMár több alkalommal ismegszervezésre került Ma-rosvásárhelyen a Közvetlenértékesítési projekt, amelyegy francia módszer alkal-mazásaként indult, vagyisa lényeg, hogy kb. 50 vásárlószerződést köt egy terme-lővel, aki bérletrendszeralapján hetente ellátja a vá-sárlókat friss zöldséggel.„Nálunk a vásárlók nem szí-vesen kötöttek bérletalapúszerződést, ezért mi egy fó-rumot szervezünk, havirendszerességgel, ahol atermelők találkozhatnak avásárlókkal és közvetlenkapcsolat révén beszerez-hetik a hagyományosan elő-állított termékeket. Szerin-

tünk a kis gazdaságok tart-ják fenn az ökológia szem-pontból értékes tájat, tehátaki ezektől a termelőktőlvásárol, az egyrészt hozzá-járul ennek a tájnak a fenn-tartásához, másrészt a sajátcsaládja egészséges táplál-kozását is biztosítja.” Ta-pasztalatuk szerint az éveksorán egyre több vásárlóbantudatosul, hogy érdemeshelyi terméket vásárolni, demég mindig elég szűk az aréteg, amely tudatosítja ma-gában a vásárlói szokásaiés a termelői rendszerekközti összefüggést. Nem elég, hogy amikorkedvem van és időm engedi,akkor vásárolok helyi ter-méket, mert ez nem nyújtelég biztonságot, elég mo-tivációt a termelőnek ahhoz,hogy fenntartsa a gazdasá-gát. Fontos, hogy személyeskapcsolat alakuljon ki vá-

sárló és termelő között, ésha megértik egymás gond-jait, akkor könnyebben tu-datosítják, hogy tulajdon-képpen mennyire egymásravannak utalva. A közösmunkából születik a minő-ség, amely a helyi termékesetében egészen más, minta tömegtermék esetében,de ebből születik a közös-ségi élmény is, amely első-rendű fontosságú főleg agyerekek esetében, akik ta-lán először találkoznak azélelem előállításának folya-matával. „A jövőben szeret-nénk a közvetlen értékesí-tési rendszert kiterjeszteni,várunk jelentkezőket, akiketérdekel a heti zöldségkosár,látogatásokat szervezünk agazdákhoz illetve egyéb kö-zösségi események szerve-zésén gondolkozunk” - zártaHajdu Zoltán.
Timár Tímea
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Iulia álmai útján jár

„A lehetőséget látom abban, amiben mások a rosszat”
Oprea Iulia története egy olyan nő sztorija, aki a saját útján jár, és vállalja az ezzel
járó hideget és meleget egyaránt. Marosvásárhelyen született, a Bolyaiban vég-
zett, érettségi után Magyarországon tanult szálloda-, illetve étteremmenedzs -
mentet, amit aztán Amerikában és Ausztriában kamatoztatott. A külföldi
tapasztalatok vezették rá arra, hogy kitartással és céltudatossággal bármit elér-
het, de azt is kint tanulta meg, hogy milyen nem szeretne lenni a munka, illetve
az élet más területein. Alkata, de fiatalon szerzett élményei is arra ösztönözték,
hogy csupán 23 évesen üzlettársával közösen elindítsa saját vállalkozását: egy
állásportált és fejvadász céget. Az elején sokan őrültnek hitték, de a családja bí-
zott benne. Időközben Gestalt coaching képzést végzett, ma már Budapesten él,
elismert és sikeres a szakmájában, sőt, a hétvégén szülővárosában, a 
TEDxTarguMures konferencián másodszori előadóként inspirál másokat arra,
miként fordítsák előnyükre a mindennapok során megélt negatív érzéseket és
gondolatokat.

– Kiegyensúlyozott, céltu-
datos személynek tűnsz. Hon-
nan nyered az önbizalmad?– Annak tűnök, de nevet-nem kell, mert nagyon sokesetben nem vagyok az. Vi-szont szerencsésnek mond-hatom magam, mert elégerős az önreflexióm, és meg-tanultam, hogyan kell visz-szabillenni. Az életembenlévő negatív gondolatokatés érzéseket más nézőpont-ból szemlélem, mint koráb-ban, de ez természetesennem azt jelenti, hogy velemcsupa „jó” dolgok történnek.A különbség a módban rej-lik, ahogyan az adott hely-zethez viszonyulni akarok.Ez döntés kérdése, lehet-séges, viszont nem egysze-rű.

– Milyen kislány voltál?– Kíváncsi és szókimon-dó, és ez ma sincs másként.
– Miért érdemes felkeresni

egy coaching szakembert?– A saját üléseimen azt amódszert szeretem alkal-mazni, amely során meg-vizsgáljuk a negatív érzésekés gondolatok hasznát azéletünkben. Hiszem azt,hogy a legtöbb problémánkabból adódik, hogy ítélke-zünk: valami jó vagy rossz,helyes vagy helytelen, nor-mális, vagy nem, feltételez-zük, hogy egy adott dologcsak egyféleképp lehet jó.Meglátásom szerint ez tévesmegközelítés, amivel csupánfrusztrációt, sőt traumátokozhatunk magunknak. Deleginkább akkor ártunk ön-magunknak, ha azt hisszük,hogy kizárólag a pozitív ér-zések és gondolatok „jók”,a negatívak pedig „rosszak”,pedig mindkettő része azéletünknek, ez az egyensúly.Aki ezt felismeri, változtat-hat a nézőpontján és valamimást fog látni ott, ahol atöbbiek csak a „rosszat”.  

– Mit gondolsz, mely tu-
lajdonságod miatt lettél al-
kalmas és sikeres coach? – Elsősorban, mert sze-retem csinálni, és mert na-gyon érdekel. De segít azis, hogy fejlett az empátia-készségem, és a dolgok mé-lyére szoktam nézni, azaztöbb nézőpontból rálátni ésmegérteni, hogy miért ala-kulnak a dolgok úgy, ahogy.Mindig az emberek visel-kedése érdekelt leginkább,diákkorom óta olvasok a té-mában, és keresem a ha-sonló gondolkodású embe -rek társaságát.  Egyébkéntaz eredményt abban mérema coaching munkámban,hogy sikerül-e az ügyfelem-mel elérni az általa kitűzöttcélt.

– Többször beszéltél az
érzésekre, intuíciókra való
hallgatás fontosságáról. Mi-
kor kell a racionális én köz-
belépjen?– Nem állítanék fel fon-tossági sorrendet. Jómagama megérzéseim alapján ha-ladok az életben, és a dön-téseimet is ennek alapjánhozom meg. Ez kívülről fur-csának tűnhet, de én tudom,hogy mi van mögötte, mertaz élet mindig engem igazoltvissza. Azt tapasztalom,hogy kiegyensúlyozottab-bak azok a személyek, akikhallgatnak a megérzéseikre,intuícióik szerint választa-nak párt, illetve pályát. Eza módszer tele van kihívá-sokkal, ha azonban a sajátutunkat járjuk, képesek va-gyunk felülkerekedni az el-akadásokon.

– Milyen módszerekkel le-
het rávezetni egy-egy sze-
mélyt arra, hogy mire alkal-
mas, milyen pálya lehet szá-
mára testhezálló?– Sokan azt gondolják,hogy majd valaki, aki nálukjobb és okosabb, megmond-

ja majd, hogy számukra mia jó. Ezt a hozzáállást ve-szélyesnek tartom, mertsenki sem tudhatja jobbanönmagánál, hogy számárami a jó. Viszont az empati-kus coach a kérdései révénrá tudja vezetni a tanácsta-lan személyt, hogy mi a „jó”,anélkül, hogy kivenné azirányítást a kezéből, vagymegpróbálná elhitetni vele,hogy képtelen a döntésre.Megfelelő kérdések, akártesztek is segíthetnek azirány megtalálásában, deazt is el kell mondani, hogyez idővel – mint minden kö-rülöttünk – változhat. És haváltozik, az is rendben van.Ezt nem szabad összeté-veszteni a kitartással vagyannak hiányával, hiszen lé-teznek olyan helyzetek, aholfontos gyorsan változtatni,és olyan is, ahol kifejezettenkáros lehet az, ha valakimegfelelési kényszer miattkitartó. Meggyőződésem,hogy nem tudjuk „elrontaniaz életet”, mert bárhol va-gyunk, el tudunk jutni oda,ahova szeretnénk. Jó példaerre a GPS, ami használa-tánál csak az fontos, hogyjelenleg hol vagyunk és hovaakarunk eljutni, majd kiadjaa legoptimálisabb útvonalat,ami elvezet oda. Nem hal-lottam még GPS-t arról kér-dezni a tulajdonosát, hogyeddig hol volt és mit csi-nált…
– Hogyan vélekedsz, miért

jellemző az erdélyi fiatalokra
az önmegvalósítástól, koc-
kázatvállalástól való félelem?– Mert szégyenalapúmentalitás dominál a tár-sadalmunkban. BreneBrown közismert író, me-sélő szerint a szégyen abbólmeríti hatalmát, hogy el-mondhatatlan. Vannak dol-gok, amiket nem akarunk,hogy más megtudjon, mertfélünk, hogy ítélkezni fognak

fölöttünk és pletykálnakmajd rólunk pont úgy, ahogymi is tennénk, ha másrólmegtudnánk egy hasonlótörténetet. Szégyen hibázni,mert azt hisszük, hogy az„rossz”, azt jelenti, hogy nemvagyunk elég jók. Ilyen kö-rülmények között nehézkockáztatni. Szégyen, ha el-küldenek a munkahelyedről,ha megcsalnak, vagy nemúgy alakul a párkapcsolatod,ahogy elvárt, megalázónakérezzük, ha nincs pénzünk,és nehéz időszakon me-gyünk keresztül, vagy havalamit nem tudunk. Azthiszem, mindenki számáraismerős érzések ezek.  
– Hogyan lehet ezt legyőz-

ni egy olyan környezetben,
ahol olyan szólamokat ho-
zunk magunkkal otthonról,
hogy „a járt utat a járatla-
nért ne hagyd el?”– Nagyon fontos lenne aziskolákban önbizalomra ne-velni a diákokat, és olyanértékrend mentén tanítaniőket, ami támogatja a fele-lősségvállalást az életünk-ben történő dolgokért. Aholelmagyarázzák, hogy a leg-nagyobb előnyünk a külön-bözőségünkben van, hiszenmindenkinek van olyan tu-lajdonsága, amit kamatoz-tatni tud. Nagyon remélem,hogy megérem azt, amikoraz óvodákban és iskolákbantanítani fogják a meditációtés azt, miként kell az elő-nyünkre fordítani a napiszinten tapasztalt negatívgondolatokat és érzéseket,

mert akkor együttérzőbbfelnőtteink, ezáltal társa-dalmunk lesz.
– Napjainkban elsősorban

egzisztenciális, anyagi prob-
lémákat kell megoldani, „biz-
tos munkahelyet”keresni. Ho-
gyan fér össze ezzel az ön-
megvalósítás?– Nincs biztos munkahely.A biztonság is illúzió, hiszenminden folyamatosan vál-tozik. Ismerünk olyan em-bereket, akik nagyon nehézkörülmények között nőttekfel, mégis elérték a céljaikat.Ezért viszont tenni kell, desokan úgy élik le az életüket,hogy mást, másokat okolnaka problémáikért, mert egy-szerűen nem ismernek másnézőpontot, vagy nem hisz-nek a jobb lehetőségben.Mert ha hinnének, akkormegkeresnék és meg is ta-lálnák azt. Ezért is fontos acoaching, a folyamatos ta-nulás, az olvasás, a nyitott-ság, mert ily módon talál-kozhatunk olyasvalamivel,ami elindít a számunkramegfelelő irányba. 

– Van-e példaképed, vagy
olyan személy, akire felnézel?– Édesanyám, mert való-ságos, és vállalja az ezzeljáró kihívásokat.  

– Mi leszel, ha nagy leszel?– Tapasztaltabb. 
Pál Piroska

Oprea Iulia a 
ciao@oprea.hue-mailcímen érhető el.

Társadalmunkban szégyen hibázni, mert azt
hisszük, hogy az „rossz”, és hogy nem vagyunk
elég jók. Ilyen körülmények között nehéz 
kockáztatni.
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(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész)
Kosd-patak partján, Nagyküküllő vármegyében fek-
szik Kőhalom község, előbb város, a régi Kőhalom-
szék főhelye. Székelyek voltak az első lakói, de aztán
elszászosodott: német neve Reps – a magyar név latin
fordításából. Rupes – eltorzítva – , csak a XVII. szá-
zadban bukkan fel. A falu már a tatárjárás után meg-
volt, és ekkor merülhetett fel a szüksége, hogy a
község nyugati szélén emelkedő, körülbelül százhúsz
méter magas bazaltcsúcsra várat építsenek, amely
védelmezője és egyúttal féken tartója legyen a kör-
nyék népének. 

Emlékeztetőül, rövidenA hagyomány szerint atelepülés, Kőhalom már ahonfoglaláskor létezett. Afeljegyzések szerint: Kozdvagy Koos néven. Ez az1241. évi tatárjáráskor el-pusztult, és ennek romjainépült fel a mostani város.Mindezekre azonban okle-veles bizonyítékok sajnosnincsenek.
A kőhalmi várba 
menekül a felkelők 
csapatának egy része Kiemelten fontos tudniazt, hogy Kőhalom egy1324-ben kelt oklevélbenszerepel először mint királyivár, amikor Károly Róbertkirály híve, Tamás erdélyivajda erőszakkal elfoglaltaa szebeni ispánságot, és aszentpéteri Henning szászgróf fellázadt ellene.Tamás vajda hamarosanleverte a lázadást, és a harc-ban maga Henning is elesett.A felkelők kisebb csapataKőhalom várába menekült,de rövid ostrom után ők ismegadták magukat.
A fejedelmek a várat 
átadják a városnakKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című

könyvében ír arról, hogy avárat 1421-ben a törökökdúlják fel. Az oklevelek egy ideighallgatnak róla, így csak fel-tételezhető, hogy a XV-XVI.század vége felé épültek kia tornyokkal megerősítettfalai. Aonban még arról is tu-dunk, hogy a XVI. századvége felé a fejedelmek a vá-rat átadták a városnak.
Az erődítményt 
bővítik és megerősítikMiután a kőhalmi polgá-rok a várat átvették, azonnalhozzáfogtak az erődítménybővítéséhez és a megerősí-téséhez. Az 1620-as években a fel-legvár körül kialakították aközépső vár felső udvarát,és a már múltheti lapszá-munkban említett védelmetnyújtó kamrákat.Weyprauch Dávid király-bíró idején emelték a nyu-gati falat, kutat véstek azalsó várban és az erődít-mény megrongálódott falaitis kijavították. Szintén a fent már emlí-tett szerző közléséből derülki az is, hogy nem sokkalezután épült fel a Szalonnástorony és a Szolgák tornya,majd a későbbiekben, egé-szen pontosan 1643-ban a

középső kapu, továbbá1718-ban pedig a tévesentemplomnak nevezett épü-let.
Schmidt generális 
ötlete: a várat katonai
erősséggé kell kialakítaniAz Erdélyben dúló gya-kori háborúkban a kőhalmivár semmiféle szerepet nemjátszott. Csak egyszer, ami-kor Lipót császár bekebe-lezte Erdélyt, támadt egynémet generálisnak, bizo-nyos Schmidt Györgynek azaz ötlete, hogy katonai erős-séget csinál belőle. Rengeteg közmunkát for-dított rá, hordatta a fát, asánckosarakhoz való karó-kat és vesszőt. 
A jegyzőkönyvek tanúságaA Tarsoly közléséből de-rül ki az is, hogy ebben az

időben épült a Szalonnás-torony mellett a katonairaktár, a vár legterjedelme-sebb épülete. Időnként több-kevesebbkatonát szállásoltak el a vár-ban, és így alkalmuk nyílt alojális kőhalmiaknak meg-tanulni, mit tesz a császártszolgálni. A jegyzőkönyvek szerint1691-től 1699-ig többek kö-zött 136.546 forintot, het-venhárom tallért, tizennégyaranyat, 8.029 mázsa húst,hetvenkilenc vágómarhát,10.864 kenyeret, 22.689 kö-böl árpát, 51.833 köböl za-bot és ötszáznyolc hordóbort szolgáltattak ki a németkatonaságnak, nem is szólvaarról, hogy sok éven át min-den katona részére hét ölvásznat kellett a kőhalmimenyecskéknek szőni. A sok áldozat azonbansemmi haszonnal nem járt,mert amikor aztán a kuru-

cok jöttek, a jól táplált csá-szári helyőrség meg sem kí-sérelte a vár védelmét, ha-nem igyekezett elvonulnibaj nélkül. 1704-től 1708-ig ültekRákóczi Ferenc fejedelemvitézei a helyőrség nyakán,de a magyarok kelleme-sebbnek találták lent a he-lyiségben szállásolni, és avárat meghagyták a városkezelésében.
Az erdélyi királyok alá
tartozó szász-magyar
vár Erdély részeinek
kulcsaEvlija Cselebi 1661-benjárt a várban, amikor a tö-rökök Ali pasa vezetése alattelfoglalták. Cselebit idézve: ,,...Ez is az erdélyi királyokalá tartozó szász-magyarvár… A győzelmes szerdár…behajtott padisahi vagyonta főszerdári kincsekkel ésegyéb vezíri vagyonnalegyütt valamennyit Kőha-lom  várába helyezte el, ésKhászim Mehemed pasát,Csatalbas pasát és Pir Ha-szán pasát kapuőrökkel ren-delte melléjük. E vár a hó-dítás markolatába szépenbelefoglaltatott, és az egészsereg a vár alatt sátorokalatt megállapodott és a vármegtekintésére mentek. Evár ugyanis igen erős éstisztelt levén, Erdély része-inek kulcsa…, kellemes, gaz-dag és szép vár. Két völgyközött, egy magas földhal-mon fekvő, téglaépítkezésű,kerek alakú, csinos vár…egy kapuval, hét templom-mal, teljes felszerelésselbíró, fellegvár nélküli, nagykereskedelmi hely ez… A

A vár, mely „Erdély részeinek kulcsa”
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város körül sorompós, igenmeredek és erős várszerűbástyafal van, egyszeres fal-lal, három kapuval, nyolcbástyával és egészen meg-telt hosszú árokkal…".
A táborban közölt 
történelmi hírA Kőhalom alatti tábor-ban kapta a főszerdár a hírt,mi szerint I. Lipót király:,,…ötvenezer főnyi sere-get összegyűjtvén, a Budaközelében lévő várak közülHamzabég, Ercsi, Pentele –ma Dunaújváros –, Dsán-kurtartán – az Adony mel-letti Bolondvár –, Zsámbék,Vörösvár, Palota, Csákvár,Battyán-Nádas – Szabad-battyán: Kula vár –, nevűpalánlákat, várakat, váro-sokat… elfoglalta". És még fontos tudni aztis, hogy innen indult Iszmáilpasa Ali parancsára a fentfelsorolt várak visszafogla-lására. A várat a császáriak1691-1699 között helyre-állították. Amikor 1704-ben

II. Rákóczi Ferenc kurucaimegjelentek a vár falai alatt,védői minden ellenállás nél-kül feladták.A későbbi években a vára hadi jelentőségét elveszít-ve pusztulásnak indult. Alakosság csak néhány épü-letét használta raktárnak.A műemléket 2011 és2013 között a Brassó me-gyei önkormányzat újíttattafel az Európai Unió Regio-nális Operatív Programjatámogatásával.Kőhalom főterén fallalövezett templom áll, mely-nek tornya a kerítőfalbanvan.
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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Interjú Vaderrel 
Kábé ezerötszázan vonultak utcára múlt szombaton
Marosvásárhelyen, hogy az „ordonáncával”, azaz a
sürgősségi kormányrendelettel elfogadott jogsza-
bály-módosítások ellen tiltakozzanak. A tüntetők
nem kis ámulatára a tömegben egyszer csak feltűnt
a régi Csillagok háborúja-filmek fekete főgonosza,
Darth Vader, aki a helyszínen rövid interjút adott a
Központnak:

– Tisztelt Vader nagyúr,
hogy kerül ön Marosvásár-
helyre?– Well, sokat próbáltamlevenni this maszk pofám-ról, but sikerülte nem, ezértgondolkoztam, hogy akkormár lássak valami hasznát.

– Miféle hasznát?– Van beléje építve lég-szennyezés-filter, úgy meg-szűri fucking büdös vásár-helyi levegő, mintha sűrítettózont szívnék. But kell pu-cováljak every reggel a száj-rácsa, mert úgy megsárgulikfrom kombinátos ammóni-ákos levegő, like Liviu Drag-nea foga sora.
– Apropó, éppen egy

„DRAGNEA, I AM YOUR FAT-
HER”, vagyis „Dragnea, én
vagyok az apád” feliratú
transzparenst lóbál; ez most
komoly, hogy ön a PSD-elnök
apja?!– Yeah, én vagyom nekiapája…, csak tudom őtet té-ríteni át nem dark side-ra.

– Vagyis a sötét oldalra
nem tudja áttéríteni, miért
nem?– Because ő már vagyikottan régóta.

– És ha ön az apja, akkor
ki az anyja?– John Iliescu.

– De Iliescu férfi!– So what? Én vagyom a

worldegyetem ura, csinálompulya akinek akarok. De justvicckedtem, nem Iliescu azanyája.
– Hanem?– Valami bitch..
– Vagyis egy ku…, izé, hogy

is mondjam csak finoman…
, egy szajha?– Sz’al ja. Exactly én senem tudom, which bitch,volta nekem anno many ka-landom mindenfélékkel. Butaz van biztos, hogy egy bitchaz anyája.

– Miért?– Mert mindenki mon-dogassa, hogy Dragnea egyson of a bitch.
– Marha vicces. De miért

tüntet a saját fia ellen?– Ez van stupid kérdés.Láttad szemeddel Star Warsmoviekat?
– Persze.– Akkor tudhatnád, hogynem veri much szeretekenyém fiaim. Luke-nak isvágtam lefele fél keze, mikorfényeskardoztunk a Halá-loscsillagon.
– Tényleg, miért vágta le?– Mert enyém nevelő-nagyapája, Yoda tata is al-ways fenyegette engemetkamaszos koromban, whennyitott rám in my room,and mondta: „Anakinka,Anakinka, if még egyszer

kaplak rajta, vágom downkezedet!”.
– Visszatérve a tüntetésre:

ha lemond a kormány, és
előrehozott választások lesz-
nek, akkor beszáll majd a
kampányba?– Of course, hogy szállombeléje.

– És melyik pártot fogja
támogatni?– Az RMDSZ-t.

– Ha most azt mondja,

hogy Kelemen Hunornak is
ön az apja, elkérem a lézer-
kardját, és tökön szúrom
magam!– Nem nekije, hanemegyik másiknak.

– Kinek?– Bélának. Nekije anyájapedig az a tolmácsrobot, C-3PO. De sajnos not örökölttőle semmitsenem, sőt, ab-solutely ellentétje.
– Hogyhogy?

– Úgy, hogy C-3PO beszé-lik folyékonyan hatmilliónyelven, while my Béluciboy egyensenem.
– Végezetül szeretne még

mondani valamit, amit nem
kérdeztem meg, de fontos?– Igen.

– Éspedig?– Én vagyok az apád!
Molnár Tibor

Dorin Cioaba cigánykirály második levele Donald Trumphoz
- miután az USA bukaresti nagykövete passzolta az ajánlatot, mely szerint a romániai 

cigányok megépítenék a mexikói határfalat -

TISZTELT NÁGYHATALMÚ ÁMERIKAI FŐVAJDA ÚR!Szomorúan értesültem,hogy a maga itteni ámbá-szádorja szerint inkábbámerikaiak kéne megépícs-csék azt a mexikán gráni-cafalat, hogy a villám csapnáki a szervezetéből az összesvitamint meg nyomelemet,vagy legalább az ebola je-lölné ismerősnek a fészbu-kon! Megismétlem, amit elő-ször is írtam: mink occsóndógozunk, mett a cigány-oknak nincsen munkahe-lyük, és igen nagy kökátbanvagyunk anyagilag, meg úgyáltalában. Valamint aztat is,hogy a cigányok jó fémmeg-

munkáló szakemberek, énpéldául kanálisfedőkből ésvasúti kábelekből doktorál-tam egy brassói metálegye-temen színesfém szakon, ésránézésre, ötven méterrőlmegmondom egy alumíni-um csirkulációs tábla súlyát,plusz-mínusz fél kiló elté-réssel.A munkadíjon kívül túlnagy igényeink nincsenek,ellaknánk sátrakban is ottanmagánál, a Fehér Putri ud-varán, vakujjak meg, és azétkezést is megoldanánkmagunk. Vinnénk itthonrólmiccshúst, disznócsáfát meg

kábánoszt, esténként pediga rányik sütnének cigány-kenyeret az egész személy-zetnek, és jósolnának az öndrágaszép névásztájának,Melániának a tenyeréből,grátisz, hogy a devla lapá-tolna össze kétszerannyiaranyat nekije, mint ameny-nyi abban a szánfráncsiszkóihuszonnégy karátos GoldenGate hídban van!Türelmetlenül várom vá-laszát, maradok sztimávalés reszpekttel,Őfelségem Gipsyking Cio-aba the second
mt

Cioabăkirályfi



Lehet etnikai alapon sört inni? Ti-zenkét évig voltam kocsmáros Ko-lozsváron, úgyhogy bátran ki meremjelenteni: igen. A Kolozsváron tanulószékely diákok csak úgy vedelték aHarghita sört, csak azért, mert a ro-mán és a magyar Hargita közöttmindössze egy „h” betűnyi a különb-ség, és a gyártó (a Heineken tröszt)kegyesen föltüntette a címkén ma-gyarul is, hogy ez egy világos sör.Már ez az apró gesztus elégségesvolt a népszerűséghez. Pedig a Harg-hita sör amúgy bűn rossz, ha bará-taimmal fogadást kötöttünk, a vesz-tesnek el kellett fogyasztania néhányüveggel a hitvány italból. Vallatni le-hetett vele.A székelyek meglehetősen kon-zervatívak és gyanakvók, nem igazánnyitottak mások termékeire és kony-hájára. A maguk termelte ételt sze-retik, hagyományos módon elkészítve.Ha bepróbálkozunk valami világ-gasztronómiai újítással, általában azta választ kapjuk: „Mocskot nemeszünk!” Székelyföld nem gazdag, deminőségi élelmiszert normális áronbeszerezni nem jelent problémát; abeszerzés természetesen nem a mul-tiból történik, mert ott ugyebár mocs-kot árulnak.Mi sem természetesebb, mint hogy

saját sört is szeretnének. Erdélyben1,2 millió magyar él, ebből mintegyhétszázezer székely. Mint az köztu-dott, ők egyáltalán nem ádáz ellen-ségei a szeszes italoknak, a bor ugyannem különösebben népszerű, ellen-ben a tömény italok és a sör nagyon.Magyarán: ez egy, a létszámon felülteljesítő piac. A multiknak mégsemjutott eszükbe, hogy nemes és okosgesztusokat gyakoroljanak feléjük.A Heineken csíkszeredai gyárábana magyar munkások román nevű éscímkéjű sört palackoztak, az előbbemlített Harghitát és a Premium Ci-ucot, amely utóbbit csíki sörre ma-gyarították – szóban – a székely fo-gyasztók, azaz ha a pincér magyarvolt, akkor csíki sört kértek, nem ci-ucot. Ettől azonban a címke nem lettmagyar. És a Heinekennek nem jutotteszébe egy végtelenül egyszerű ésötletes megoldás: a magyar címkéjűsorozat gyártása. Ha ezt megteszik,az egész erdélyi magyarság az ő sö-rüket vedelte volna, így azonban aPremium Ciuc még Csíkszeredábansem volt népszerűbb, mint példáula kolozsvári Ursus.Egy szemfüles székely vállalkozóaztán remekül meglovagolta ezt abalgaságot, és merész játékba kezdett.Az Igazi Csíki Sör története több seb-

ből vérzik, van benne jócskán góbésuttyóság, de ha ez a név azonos aPremium Ciuccal, akkor én a legré-mesebb fogadalmat teszem: meg-iszom egy rekesz Harghita sört. Ezcsak egy multi és a bizonyára vélet-lenül sem lefizetett vagy legalábbiselfogult román bíróság szerint lehetazonos. A multi bénázott, és valakimegcsinálta helyette azt, amit nekikellett volna, a román bíróság pedigköztudottan imádja a magyar test-véreket.Nincs ordítóbb suttyóság, mintegy nyugati multi és egy balkáni bí-róság összefogása egy romániai ma-gyar vállalkozás ellen, különösen an-nak fényében, hogy az európai véd-jegyhivatal is ez utóbbinak adott iga-zat. De nem csak ezért probléma azIgazi Csíki Sör kigittelése. Nem csakezért nem iszom többé semmiféleHeineken-produktumot. Ugyanis márrégóta nem iszom multi által gyártottsört. Hanem azért, mert nem ízlik.Mint említettem, kocsmáros voltam,úgyhogy rengeteg sört kóstoltam, éshamar rájöttem, hogy a multi söreugyanolyan, mint a paradicsomja:sápadt és íztelen. Hogy egy lére megy.Semmi különbség nincs az azonoskategóriájú sörök íze között, mi több,ha már megittál két korsóval, és

netán dohányzol is, nem veszed észrea különbséget egy olcsóbb és egydrágább között sem. Azóta kerülöma Romániában vagy Magyarországongyártott cseh sört, aminek semmiköze nincs ízben a Prágában ihatóverzióhoz, egyáltalán csak eredetibelga, bajor, cseh, illetve kézművessöröket iszom. Az egyetlen, Romá-niában gyártott sör, amelyet megit-tam, az az Igazi Csíki Sör volt, ésnem patriotizmusból, hanem azért,mert finom. Mert behunyt szemmelfölismerem az ízét, mert nem lehetösszehasonlítani a multik kukorica-grízes, műanyag egyenízével.Mert nem mocsok.Ez a suttyó ítélet nemcsak attólfoszt meg minket, erdélyie ket, hogysaját sörünk legyen, hanem attól is,hogy elérhető áron jó sört igyunk.Én eddig nem hangoztattam a véle-ményemet a multik műanyag söréről,de ezentúl ádáz aktivista leszek, ésállítom, hogy a széles baráti köröm– köztük nagy tekintélynek örvendőerdélyi írók − bojkottja komoly be-vételkiesést fog okozni a Heineken-nek.És a Magyar Idők olvasóit is arrabiztatom: ne igyanak mocskot!
Orbán János Dénes

A Csíki Sör igazsága 

Hennagyij Moszkal, Kárpá-
talja kormányzója – aki szin-
tén ukrán –, sem volt nagy
véleménnyel a törvényter-
vezetről, egyszerűen provo-
kációnak nevezte. A megye
első embere szerint készítői
a saját házuk táján kezdjék
a tisztogatást, tanítsák meg
a törvényhozás résztvevőit
az államnyelvre, s ne a ki-
sebbségeket háborgassák.
Továbbá emlékeztetett arra,
hogy a Legfelsőbb Tanács
legtöbb képviselője oroszul
beszél, és különben sem ár-
tana inkább a gazdasági
problémákkal foglalkozni.Természetesen a nemzeti-ségek zsebében is kinyílt abicska, Szijjártó Péter pedigkijelentette, hogy Magyaror-szág nem tűri, hogy keresztülvigyék a törvénytervezetet. Ésvalóban érthetetlen, hogy akijevi parlament tagjai ebbena gazdaságilag kilátástalanhelyzetben ezzel kívánnak fog-lalkozni. Amikor a számtalanfegyverszüneti egyezmény el-lenére a legújabb híradásokismét heves tűzharcokról szá-moltak be Donyeck térségébenújabb és újabb halottakkal éssebesültekkel. Az ukrán tör-vényhozás „munkáját” szem-lélve az az érzésem, minthaKijev azt sem akarná megtar-tani, amije még megvan. Ért-hetetlen, hogy jelen helyzetbenmiért szállnak harcba az Uk-

rajnában élő 10 milliós oroszés számtalan más nemzeti ki-sebbséggel, mint a kárpátaljaimagyarsággal? És nem mel-lesleg a mögöttük lévő anya-országokkal.A különböző pártok 33 po-litikusa által előterjesztett tör-vénytervezet egyebek közöttelőírná, hogy az állami ren-dezvényeken, az állami szer-vek hivatalos irataiban, továb-bá a fegyveres erőknél, a rend-védelmi szerveknél és az ál-lamhatáron kötelező az ukránnyelv használata. Ezenkívülállamfő, miniszterelnök, kor-mánytag, parlamenti képvise-lő, valamint utóbbiak tanácsa-dói csak olyanok lehetnek,akik jól beszélik az államnyel-vet. Az Ukrajnában bejegyzettlapokban, továbbá a televízi-ókban és a rádiókban szinténcsak az államnyelv használatátengedélyeznék. „A soknyelvű-ség bevezetésének kísérletéértbüntetőjogi felelősségre vonásjárna, mivel azt ugyanúgy ke-zelnék, mint az államrendmegdöntésére tett kísérletet.A törvény betartását speciálisnyelvellenőrök felügyelnék” –hajmeresztő gondolatok.Mindezt azzal tetézte az Ok-tatási Minisztérium, hogy kör-levélben szólította fel a ma-gyarok által is lakott járásoktanügyi hivatalainak vezetőités a magyar iskolák igazgató-helyetteseit, hogy állítsanak

össze listákat a tanintézete-ikben oktató pedagógusokrólaszerint, hogy milyen szintenbeszélik az ukránt.És van, aki még mindezt fo-kozná. Larisza Nyicoj gyer-mekírónő, pedagógus, „az uk-rán nyelv hős védelmezője”úgy gondolja, hogy amennyi-ben valaki egy adott nemze-tiségi nyelven kíván tanulni,tegye azt fizetett pótfoglalko-zásokon, állami iskolában nebiztosítsanak erre lehetőséget.Elmondása alapján az Ukraj-nában élő nemzeti kisebbsé-gek oktatásánál a Németor-szágban alkalmazott mintátkellene követni, ahol a mig-ránsoknak az állam nyelvénkell tanulniuk az iskolákban.A teljesen eszement terv ki-ötlője csak azt felejtette el,hogy a kárpátaljai magyarokpéldául nem bevándorlók.Az 1700-as évek végi Eu-rópa egyik legnagyobb hatal-mú és talán legerőskezűbburalkodója volt II. József, akirendeletek ezreit hajtatta vég-re hivatalnokaival, de soknem-zetiségű birodalmában ő sembírta keresztül vinni nyelv-rendeletét. Akkor a mai Uk-rajnának hogyan is sikerül-hetne a fenti törvénytervezetetmegvalósítania?
Märle Tamás

„Kárpátalja elválik Ukrajnától…”
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Új játékosok a Maros Kosárlabdaklubnál 
Miután az amerikai Drew Barham a Falco KC Szombathelyhez, míg a ghánai-ame-
rikai Alhaji Mohammed (aki másfél évig játszott Marosvásárhelyen) a magyar
bajnokság listavezetőjéhez, az Alba Fehérvárhoz igazolt, a Maros KK vezetősége
két idegenlégióst szerződtetett helyükbe: LaMarcus Reed és Rade Markovic ér-
kezett a Dzsungelbe. LaMarcus Reed amerikaikosárlabdázó a koszovói Pejaszíneiben játszott a FIBA-ku-pában a Kolozsvári U, illetvea Maros KK csoportjában isszereplő török Gaziantep el-len. A kolozsváriak elleni ta-lálkozón Reed előbb 19, majd18 pontot szerzett, míg a Ga-zianteppel szembeni mérkő-zéseken 15-tel, illetve 14-gyeljárult hozzá együttese pro-dukciójához. Reed egykoronaz erős francia ProA osztály-ban, illetve a finn első ligábanis szerepelt. 2012-ben végeztea Texas Arlington egyetemet,de ugyanabban az évben résztvett az NBA Summer Lea-uge-ben. Nagy tapasztalatavan Európában, hiszen ját-szott már a belga (AntwerpsGiant), a ciprusi, a görög (Aris)

és a svéd első osztályban is. A 35 éves, 193 centi magasszerb Rade Markovic az utol-só három szezont a Nagyvá-radi VSK színeiben játszotta,viszont az elmúlt idénybensúlyos sérülést szenvedett. AVSK csapatában 101 romániaimérkőzésen a Nemzeti Ligá-ban 225 hárompontost szer-zett. A minap a Maros KK pénz-ügyi problémáiról a klub al-elnöke, Béres Lóránt elmond-ta, továbbra is nehéz hely-zetben vannak, de lépésrőllépésre haladva remélik, hogyminél hamarabb megoldjákezeket. Béres hangsúlyozta,hogy minden kosarassal kü-lön beszélgetést folytattak,akik megértették a jelenlegihelyzetet, és szerinte biztosra

vehető, hogy a szezon végéigezzel a kerettel maradnak. Szászgáspár Barnabás ve-zetőedző, illetve Béres Lórántalelnök optimisták a folytatástilletően, szerintük reális esé-lyük van arra, hogy az alap-szakasz végén bejussanak azelső hat együttes közé, deamennyiben ez nem sikerül,semmi sincs veszve, ugyanisa hetedik vagy a nyolcadikhelyről is elérhető a rájátszás,ahol bármi megtörténhet.A legutolsó, a Steaua Bu-karest elleni hazai mérkőzéselső negyedében a Maros KK-nál be is mutatkozott a kétúj szerzemény, az amerikaiLaMarcus Reed és a szerbRadovan Markovics. A találkozót a marosvá-sárhelyiek 87 – 93 (22–23,

20–20, 19–12, 17–23, 9–15)arányban elvesztették, így akilenc nyert és kilenc vesztesmérkőzéssel rendelkező Ma-ros KK tovább távolodott azelső hat közé jutástól, azalapszakasz utolsó két for-dulójában kevés esélye ma-radt, hogy egyenesen a fel-

sőházi rájátszásba kerüljön.Ehhez két győzelemre vanszüksége, először szombatona SCM U Craiova ellen ide-genben, majd a Román Kupanagyszebeni nyolcasdöntőjeután február 25-én, Maros-vásárhelyen a közvetlen el-lenfél, BCM U Pitești ellen.  
1926-ban jelent 
meg a kosárlabda 
MarosvásárhelyenMarosvásárhelyen a ko-sárlabdáról 1926-tól kez-dődően vannak írásos do-kumentumok, amelyek bi-zonyítják a sportág megje-lenését városunkban. MintAurel Rațiu: Baschetulmureșan de-a lungul anilor– 1926-2016 című könyvé-ből megtudtuk, Vince Spá-niel (Református Kollégium,1919-1929), Boér Ferenc(Római Katolikus Gimnázi-um, 1929-1930) és SzabóLászló (Al. Papiu Ilarian Ál-lami Gimnázium, 1930-1933) tanárok voltak asportág úttörői városunk-ban. Őket Horváth András,Kakuts András, Rajkay Tiborés később Ștefan Surdusporttanárok követték, akika kosárlabda szabályait el-sajátítva tanítgatták a diá-kokat sportolni. Először a ReformátusKollégiumnak (Bolyai Far-kas Elméleti Líceum) és aRómai Katolikus Gimnázi-umnak (Unirea Líceum) voltszervezett csapata, de idővelaz Al. Papiu Ilarian Líceum-nak is lett amatőr kosár-labda alakulata.
Az Erzsébet ligetben 
és a Tornakertben 
kosárlabdáztakIfj. Fülöp György 2014-ben kiadott Pályán kívül –pályán belül című könyvé-

ből tudhatjuk, hogy 1939-ben kezdődött el a kosár-labda mint tömegsportamatőr szintű művelése azErzsébet ligetben (a jelen-legi Ligetben). Mozgékonylegények csoportja jelentmeg egy bőrfűzős labdával,és elkezdték azt egy villa-nyoszlopra szerelt, túlmé-retezett, alj nélküli, piacikosárra dobálni. Egyre többérdeklődő mutatkozott aszórakoztató időtöltés irántés elindult a „mulatság”. Kakuts tanár úr a torna-kerti (a régi szülészet előttipark egy része) teniszpá-lyák helyén kialakította amár vélhetően hivatalosméretekkel rendelkező ko-sárlabda pályát és két, ge-rendára szerelt és deszká-ból összerakott, gyűrűs pa-lánkot állított fel annak arövidebb végeibe. Az elsőismertebb helyi férfi kosa-rasok közül megemlítendőtöbbek közt Zöldi István,Fülöp György, Ferencz Zsig-mond és Marosi István, akikidővel válogatott játékosoklettek.1939-ben szintén KakutsAndrás sporttanárnak kö-szönhetően megalakult azelső hivatalos helyi női ko-sárlabdacsapat is, akik zö-mét a tornakör tagjai alkot-ták: Tóth Rozália, MészárosRozália, Borbándy Ilona,Hajdú Irma, Biró Ilonka,Vlassa Aranka, Hatházi Ka-talin, a Nistor nővérek stb.

A Református 
Kollégiumnak volt az
első hivatalos együttese1940-ben Horváth And-rás sporttanárnak köszön-hetően a Református Kol-légium égisze alatt megala-kult az első marosvásárhelyihivatalos kosárlabda-együt-tes, amely a következő já-tékosokból állt: Magyarosi,Tollas, Fülöp Gy., Molter,Bán, Tamás, Gyárfás és aHornyák testvérek. Ezt az együttest 1941-ben az akkori magyar baj-nokcsapat, a Beszkárt 104-6 arányban győzte le az Er-zsébet ligetben. 1942-ben a ReformátusKollégium a Római Katoli-kus Gimnázium, Rajkai Ti-bor vezette kosárlabda csa-pat tagjaival egészült ki és– akkor még a ,,magyar vi-lágban” – , részt vettek aKISOK (Középiskolások Or-szágos Bajnoksága) moz-galomban. A marosvásár-helyi mérkőzésekre a Tor-nakertben, a ReformátusKollégium Tornacsarnoká-ban, a Kadét Iskola torna-termében, az Erzsébet ligeti,,Gödörben” és a főtéri Ma-ros Textil Szabók Szövetke-zetének udvari pályáján zaj-lottak. Szintén a fent emlí-tett könyvből tallózva, ér-dekességként említhetőmeg, hogy ennél az együt-tesnél Fülöp György – akiegy időben három sport-ágat, kosárlabdát, vízilabdát

és az úszást is válogatottszinten űzte –, honosítottameg a horogdobást, amelykésőbb egész Románia ko-sárlabdázásában elterjedt.Ezt a fogást Fülöp egy haj-dani Szomor nevű TF-es ko-sárlabdázótól leste el, akiviszont egy Nazek nevű csehjátékostól tanulta.
1950-ben 30 csapat volt
a városi bajnokságban1945 után kezdődött eligazán a vásárhelyi kosár-labda fénykora, majd 1946-ban a Dermagantból alakultCFR első csapata (Zöldi I.,Fülöp Gy., Ferencz Zs., ElekM., Molter P. és Lukács A.)egy rangos bukaresti ko-sárlabdatornán a másodikhelyet szerezték meg, deakkor a CFR második együt-tesének tagja volt Deák Gy.,Koós B., Rigó F., Lukács J.,Aszalos és Ördögh M. is. Ugyanebben az évben akét alakulat legjobbjai már

válogatott mezben szere-peltek a bukaresti és egyévvel később a tiranai Bal-kán-bajnokságon. 1947-ben kiírták az első,divíziós szintű Országos Ko-sárlabda Bajnokságot fér-fiak számára, amelyen anagy rutinnal megáldottCFR-es fiúk ezüstserlegetemelhették a magasba. Időközben a CFR mellettmás kosárlabda csapatok ismegjelentek városunkban,mint például a Simó Géza,a SMCTF, a Spartac, Prog-resul, Dinamo, aztán 1949-ben Segesváron, majd 1950-ben Szászrégenben megala-kult kosárlabda együttes. Az 1950-ben megjelentSportul Popular 1596. szá-mában megjelent informá-ció szerint azon évben a vá-rosi kosárlabda bajnokság-ban 30 (!) együttes vettrészt, azaz10 lány- és 20 fi-úcsapat.
Czimbalmos F. Attila

A marosvásárhelyi kosárlabda kezdeteiről

Az első református-katolikus vegyes  csapat 1942-ben
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Mini jégkorongtorna MarosvásárhelyenVasárnap délelőtt a helyipolgármesteri hivatal által,a Ligetben kialakított jég-pályán mini jégkorongtor-nára került sor, amelyet ahelyi Maros Hockey Klubszervezett. A rendezvényena Nagy Árpád (Kuksi) általedzett helyi együttes U10-es gyerekcsapata (amelynekjelenleg 17-en tagja van)mellett részt vettek Sepsi-szentgyörgy és a Csíkszen-timre-Csíkszereda hasonlókorosztályú együttesei is,így mindenki-mindenkivel

20 perces mérkőzéseket ját-szott és cserélni többszörlehetett a mérkőzések során.  Dr. Pokorny László, a klubelnöke a Központnak el-mondta, hogy az ifjú jégko-rongozók számára a tapasz-talatszerzés és a részvételvolt a legfontosabb a ren-dezvényen, amelyet egy ka-nadai program szerint bo-nyolítottak le: nem számí-tott az eredmény, de mindengyerek érmet és okleveletkapott, a csapatok kupátvehettek át. (C.F.A.) Maros Hockey Klub U10

A helyi jégkorong egykori nagyjai: dr. Bíró Antal, 
dr. Pokorny László és Takács Lajos Mérkőzés közben
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Engedélyt kapott az éne-
kesnő, hogy két gyerme -
ket is örökbe fogadjon
Malawiból. Az ügyről az
afrikai ország legfelsőbb
bírósága döntött. Az éne-
kesnek már van két gyer-
meke Malawiból, David-
et 2006-ban, Mercy-t
2009-ben adoptálta.Mint korábban írtuk, ja-nuár 25-én a malawi kor-mány szóvivője elmondta ahírügynökségeknek, hogyaz 58 éves énekesnő mármegjelent a bíróságon, éskérelmet nyújtott be azörökbe fogadásért. Madon-na akkor még azt mondta,csak jótékonysági célból járt

ott.A helyiek egy része elle-nezte a Madonna általi örök-befogadásokat, és azzal vá-dolta a kormányt, hogy akülföldiek általi adoptálásttiltó jogszabályt megszegvekivételez a világhíresség-gel.Madonna 2006-ban ala-pítványt létesített RaisingMalawi néven az ottani ár-vaházak és más gyermek-segítő intézmények támo-gatására, a szervezet sajátadatai szerint dollármilli-ókkal segítette a gyermekeknevelését az afrikai ország-ban.
forrás: hvg.hu

Hiába alszod ki a nyolc órát, reggel mégis úgy érzed, kimerültebb vagy, mint
mikor lefeküdtél? Végre eljött a hétvége, és te legszívesebben ki sem kelnél az
ágyból? Mindig és folyamatosan fáradt vagy? Sovány vigasz, de érdemes tudnod:
nem vagy egyedül…Pihenni majd a sírban!Ébresztő, elmegy az élet!Ha nem figyelsz, lemaradsz!A huszonegyedik századbannem illik elfáradni, beso-kallni. A mókuskerékből ki-szállni úri huncutságnak tű-nik, ez pedig megbetegíti atársadalmat. A kiégés pedigmegöli az ember motiváci-óját, legyen szó munkáról,családról, vagy magáról azéletről.Nemzetközi felmérésekszerint ötből egy aktív dol-gozó felnőtt szenved állandófáradtságtól, méghozzáolyan mértékűtől, ami je-lentősen megnehezíti a min-dennapi feladatok elvégzé-sét. Az okokat persze azon-nal látjuk, bárhová nézünk:hatalmas dugók, feltornyo-sult akták az íróasztalon, adupla csokis süti, amit mun-kába menet betoltunk, va-gyis a stressz, a túlzott el-várások, a mozgáshiány, azegészségtelen táplálkozás,és így tovább. Vajon mégismit tehetnénk, hogy javít-sunk a helyzeten? Mit te-hetünk akkor, ha nem tu-dunk hónapokra elvonulniHawaiira, sőt, vidékre semköltözhetünk birkákat te-relgetni a zöldellő réteken?Akkor mégis hogyan?
Megtalálni 
a fő problémát!Bár sokan fordulnak or-voshoz a panasszal, a ta-pasztalatok szerint a leg-több esetben nem egész-ségügyi gond áll a fáradtsághátterében, hanem életmód-

beli, táplálkozással össze-függő, illetve érzelmi okok.Némi tudatosság, figyelemés önelemzés útján kiszúr-hatjuk, melyek azok a legé-getőbb problémák, amikenváltoztatnunk kell ahhoz,hogy jobban érezzük ma-gunkat a bőrünkben. Dr. Libby Weaver bioké-mikus, az Exhausted toEnergized (Kimerültbőlenergikus) című könyv szer-zője kitartóan tanulmányoz-ta a szindrómát, és azt ta-pasztalta, hogy a hosszantartó kimerültségnek akárolyan „triviális” érzelmi okaiis lehetnek, mint például afolyamatos szorongás azon,hogy mit gondolnak rólunkmások.„Olyan könnyen rávágjuk,válaszként arra a kérdésre,hogy mi a baj, azt, hogy ó asok munka, vagy csak rá-fogjuk a rossz időre- írjaWeaver, mivel ez sokkal egy-szerűbb, mint mélyre ásni,azonosítani, szembenézni

vele és a forrásánál kezelnia problémát. Szomorúan lá-tom, hogy emberek kemény,kitartó munkával megte-remtették maguknak a tö-kéletes életet, mindenükmegvan, amire vágytak,pénz, karrier, család, de túl-zottan fáradtak ahhoz, hogyélvezni tudják.”A változás azonban a ki-tartó munkán múlik, és hamár tudjuk, hogy min kellváltoztatni, az fontos lépéselőre, de még mindig édes-kevés: „hiába a sok infor-máció az egészségesebbéletmódról, ha nem vagyunkelég elszántak ahhoz, hogyezeket beépítsük a minden-napjainkban, és tudatosanátformáljuk a rosszul be-idegződött viselkedési min-táinkat, szokásainkat.”
A negatív 
érzelmek hatásaSzintén rengeteg energi-ánkat elszívja az a 21. szá-

zadi jelenség, amit a netesszlogenben FOMO néven(fear of missing out, félelemattól, hogy lemaradunk va-lamiről) emlegetnek. Aminta Facebook elkezdett átala-kulni egyfajta médiaolva-sóvá, azonnal megjelent azInstagram, hogy tovább kí-nozhassuk magunkat a má-sok „elképesztően fantasz-tikus” életéről tanúskodóposztokkal. A közösségi mé-diában mindenki az éle -tének kimagasló pillanataitposztolja: ha végiggörge-tünk a hírfolyamon, ezzeltalálkozunk, és persze azon-nal ránk tör a szorongás,hogy a mi életünk nem ilyen.Így aztán még többet válla-lunk, elmegyünk egy évekóta nem látott barátunk szü-linapi partijára, még ha tízórát dolgoztunk is előtte,mert a világháló azt üzeni,hogy péntek este van, jólkell érezned magad. Az elé-gedetlenség, a kínzó érzés,hogy a te életedben semmi

sem elég jó, nem elég érde-kes, nem elég pörgős, a 21.század egyik legkártéko-nyabb vírusa.A technológiai fejlődés-nek köszönhetően vasma-rokkal szorít minket azazonnali visszajelzésekkényszere, így sokunknaka munkaidő nem ér végetötkor, hatkor. Folyamatosancsipog a telefon, mi megpersze válaszolunk, hiszencsak néhány mondat, aztkét perc alatt bepötyögjük.Igen ám, de a tabletek, okos-telefonok, laptopok, de mégaz e-könyvek megvilágításais rettentően károsan be-folyásolja agyunk melatonin(az alvási ciklusunkat irá-nyító hormon) termelődé-sét, így egyszerűen nem tu-dunk elaludni vagy egyfajtaalvás-ébrenlét közötti álla-potban vergődjük végig azéjszakát.
Az alvás 
kulcsfontosságú!Ismerd meg a bioritmu-sodat: van, akinek 6 óra al-vás bőven elegendő, deolyan is, akinek 8-9 óra kell.Bizonyára már azzal is tisz-tában vagy, éjszakai bagolyüzemmódban működsz-eoptimálisan, vagy a reggela te napszakod. Ha nem tu-dod ehhez igazítani az idő-beosztásodat hosszú-hosszúidőre lesz szükséged ahhoz,hogy átállj: ehhez türelemre,következetességre és szi-gorúan tartott rendszerrevan szükséged!

Timár TímeaÚjra örökbe fogadhat Madonna

Miért vagyunk folyton fáradtak?


