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A marosludasi Ciprian 
Tapasztó szkander 
Európa-bajnok lett!        2003–2007 között volt a marosvásárhelyi ASAhálóőre, azelőtt az aranyosgyéresi Huzalgyár ésa medgyesi Gaz Metan kapusa volt. 2005-bensportágat váltott és a szkandenbergnek kezdetthódolni, ahol idővel jó eredményeket ért el. 

8. old. // SPORT

Maros megyei hetilap

www.kozpont.ro

Négylábúak és 
szárnyasok a harcmezőn  Folytatjuk első világháborús sorozatunkat. Mailapszámunkban arról közlünk információkat,hogy milyen állatokat vettek igénybe az elsővilágháborúban és milyen célokra használtákfel azokat. Egyes becslések szerint kb. 16 millióállat vett részt a háborúban, amelyeknek nagyrésze ott is pusztult el. Csaklóból 8 milliónyivesztette életét há-borús körül-m é n y e kközt és 2 millió-n y i tápoltaka hábo-rú után.  

4. old. //    100 ÉvES Az ELSő viLáGHábORú

A vár nélküli vármegye       Torda, az egykori Torda vármegye, majd Tor-da-Aranyos vármegye székhelye volt. Neve azősi magyar Turda személynévből ered, az pediga török turdi szóból. Már a rómaiak is bá-nyásztak itt sót. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Jöjjenek a civilek?           A kisebbségvédelmi keretegyezmény romániaibetartására vonatkozó jelentések kézhezvételeután, a helyszínen tájékozódott az Európa Ta-nács szakértői csoportja. Mint ismeretes, akormány tavaly márciusban, két és fél év ké-séssel nyújtotta be jelentését, amelyben - ho-gyan is másként? - mindent a legnagyobbrendben valónak talált. Nem úgy az RMDSZés néhány civil csoport, amelyek szintén elké-szítették a maguk árnyékjelentését.

Gondolatvezérlésű 
kerekesszék alapját találta
fel egy vásárhelyi kutató

Új sorozat, XI. évfolyam // 14. szám  // 2017. április 6–12. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Eheti lapszámunktól kezdődően a Központ hasábjain cikkeinkből román nyelven is közlünk. 

Nagyromán összefogás       Tavaszi szél vizet áraszt, de a szemetet is összefújta:BINE néven hoz létre szövetséget a szélsőjobboldaliEgyesült Románia Párt (PRU), a szélsőségesennacionalista Nagy-Románia Párt (PRM) és azübersoviniszta Új Jobboldal Párt (PND). A szá-munkra nem sok jóval kecsegtető párt-triumvirátusvezéralakja minden jel szerint a tavalyi választá-sokon csúnyán eltaknyoló Bogdan Diaconu lesz.

7. old. // HUMOR

Dr. Losonczi Lajos 
mérnök, kutató, a 
Sapientia EMTE Maros -
vásárhelyi Karának 
oktatója rangos elisme-
réssel gazdagodott inno-
vatív találmányáért: egy
újgenerációs biológiai
mérő és jelfeldolgozó
rendszer megalkotásáért.
Az elért eredmények köz-
vetlenül alkalmazhatóak
orvosbiológiai kutatások
céljára, de orvosi diag-
nosztizálás, sport, multi-
média, szórakoztatóipar,
valamint katonai 
alkalmazásokra 
is használható lesz.  

*
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KOS: A kosok meglehetősen mozgalmas hét elénéznek, ugyanakkor bonyodalmak is leselkednekrájuk, de bármilyen problémájuk is merülne fel,azt még a héten sikeresen fogják tudni orvosolni.
biKA: A héten energikus lesz és lendülete egészhétre kitarthat, ha odafigyel arra, hogy ne apróz-zon el mindent és ne vesszen el a részletekben,mert úgy a teljesítménye is csökkeni fog
iKREK: A napokban jobban oda kellene figyelnieaz egészségére, különösen a rendszertelen étke-zésére. Így tavasszal jobban kiütközhet az, hogyegészségtelenül étkezik, ráadásul a plusz kilók iskönnyebben felszaladhatnak.
RáK: Igazán különös hét elébe néz, mert bár si-kerekben gazdag napok előtt áll, ugyanakkor szo-katlan, váratlan események is megfűszerezik anapjait, méghozzá spirituális történések.
OROSzLáN: Végre hátradőlhet a székében, mertnyugodt hete van és még aktív pihenéseket is si-kerül beiktatnia. Bőven lesz ideje önmagára éskedvteléseire, még a tavaszi alakformálást is ké-nyelmesen elkezdheti.
SzŰz: Végre része lehet abban, amire mindig isvágyott, családja és barátai is elismerően szólnaka munkahelyi sikereiről. Nagy lendületet ad a jö-vőre nézve a tudat, hogy mindenki büszke önreés elismerik a tudását.
MÉRLEG: A héten zárkózottabb, visszafogott éskimerült lehet, minden bizonnyal az elmúlt hetekhajtása miatt is. Bár a szerettei sok esetben nemértenek egyet az életmódjával kapcsolatban, demindig számíthat a támogatásukra.
SKORPiÓ: A hete rendkívül sűrű lesz és ez csakfokozódni fog. Szabályosan kapkodnia kell majda fejét. A hét végére viszont magába száll, egészenelzárkózik a külvilág elől, ami nem is baj, mertönre fér az önvizsgálat.
NYiLAS: Minden tekintetben kellemes napokvárnak önre és a csillagok gondoskodnak arról,hogy egy kicsit se unatkozzon. Mivel minden jólalakul ön körül, várható, hogy irigyei támadnak,de ne adjon a szavukra.
bAK: Kiváló hét lesz ez arra, hogy az eddig ha-logatott döntéseit végre meghozza és egyúttalbelevágjon azokba a dolgokba, amelyet régótatervezget. Ámbár bármilyen más, új dologba fogbele, semmi sem jön össze és nem akar majd atervek szerint alakulni. 
vÍzÖNTő: Egy kissé döcögősen indul a hete,nyűgös és fáradt lesz. De nézze a jó oldalát, meg-lehetősen nyugodt napok elé néz és szép lassanbefejezi az elmaradt teendőit és utoléri önmagát. 
HALAK: Fogadja meg a csillagok tanácsát és job-ban teszi, ha a héten csak magára hallgat, és egye-dül magára számít. Nem azért, mert nem bízhata környezetében, hanem mert senki sem látja,érzi át annyira a helyzetét, mint ön, ezért csakmaga tudhatja a legjobban, mire van szüksége.
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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
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Regemondó vetélkedőÁprilis 7-én és 8-án amarosvásárhelyi Ariel Gyer-mek- és Ifjúsági Színházban(Nyomda utca) szervezikmeg a IX. regemondó ve-télkedő országos szakaszát.Április 7-én, pénteken amegnyitó-ünnepségre kerülsor, 8-án, szombaton 9 órá-tól zajlik a vetélkedő. A ren-dezvény a 16.30 órakor kez-dődő záróünnepséggel és adíjkiosztással zárul. 
Protestáns 
iskolatörténeti mozaik A Református Tehetség-gondozó Alapítvány kura-tóriuma, a MarosvásárhelyiReformátus Kollégium és aMaros Megyei Múzeum kö-zös szervezésében április7-én 15 órakor megnyitjáka Protestáns iskolatörténetimozaik című vándorkiállí-tást a marosvásárhelyi vár-beli múzeumban. A rendez-vény Jakab István reformá-tus és Kecskés Csaba uni-tárius esperes igei köszön-tésével kezdődik, majd PéterFerenc megyei tanácselnök,dr. Novák Zoltán szenátorés dr. Papp Kornél, a Refor-mátus TehetséggondozóAlapítvány kuratóriumi tit-kára köszönti a résztvevő-ket. A kiállítás anyagát Be-nedek Zsolt, a Marosvásár-helyi Református Kollégiumigazgatója méltatja. 
Lengyel 
filmnapok Április 7-9. között a kö-zelmúltban forgatott legjobblengyel filmeket vetítik amarosvásárhelyi Művészmoziban, este 8 órától. ACinePOLSKA filmnapokraMarosvásárhelyen hetedikalkalommal kerül sor. Bő-vebb információk a k-arte.rohonlapon.

Húsvéti kézcsodák A Kézcsodák kézműves-kör húsvéti kiállítása és vá-sára tekinthető meg április2–9. között a Deus Provi-debit Tanulmányi Ház elő-terében naponta 8.30 és 20óra között.
áprilisban háromszor 
lesz Madame de Sade Az Ariel színház április 12-én, 18-án és 20-án este 7órától játssza a Madame deSade című, felnőtteknek (16éven felülieknek) szóló stú-dióelőadását. A helyek számakorlátozott, jegyet foglalnihétköznap 11-17 óra közötta 0747-942-181 telefonszá-mon lehet (sms-ben is). 
Húsvéti ifjúsági 
zenefesztiválÁprilis 22-én, szombaton17 órától a marosvásárhelyiKultúrpalota nagytermébenkerül sor a Jézus él! húsvétiifjúsági zenefesztiválra. AMaros-Mezőségi Reformá-tus Egyházmegye által szer-vezett rendezvényen hat if-júsági zenekar – Gordonka,IMM-PRO, KisKorál, Re-ménység, Szabadi úti ifjú-sági kórus, Szela – lép fel, amezőkölpényi ifjúsági cso-port pedig A tékozló fiúcímű színdarabot adja elő.A rendezvényre a belépésingyenes.
Művészettörténeti 
vetélkedő általános 
iskolásoknak Az Iskola a Dombon Egye-sület Portik Kinga német-tanárnő és Kerekes Szilárdtörténelemtanár közremű-ködésével májusban vetél-kedőt szervez Bajorországikeresztény művészet cím-mel. A verseny magyar ésnémet nyelven zajlik. A szer-vezők diákok és tanárok je-lentkezését várják az isko-

ladombon@yahoo.com e-mail-címen vagy az egye-sület Facebook-oldalán. Avetélkedő anyagának inter-netes változata a http://ide-bajor.blogspot.ro honlaponérhető el.
Kirándul a Nagyinet A Maros Megyei Könyvtárkövesdombi fiókja egynaposkirándulást szervez nyugdí-jasok számára április 29-éna vajdahunyadi várhoz és agyulafehérvári várhoz. Indu-lás reggel 7 órakor. Bővebbtájékoztatás és feliratkozása könyvtár kövesdombi fi-ókjánál, illetve a 0748-741507-es telefonszámonIllyés Claudia könyvtárosnál.
Koszta árpád 
festménykiállítása Koszta Árpád festménye-iből és csontfaragványaibólnyílt kiállítás  a kövesdombiunitárius templom BözödiGyörgy-termében.  A tárlatáprilis 16-áig naponta 9–13 óra között látogatható.
Haller József-
emlékkiállításHaller József alkotásaibólnyílt kiállítás a marosvá-sárhelyi Bernády Házban.A hónap elején elhunyt sok-oldalú képzőművész többmint hat évtizedes alkotóipályája során számos alka-lommal lépett közönségeelé és mutatott be válogatástképeiből. A mostani tárlatanyaga szelekció a családihagyatékból, az alkotó ré-gebbi és frissebb művei,mintegy félszáz grafika,pasztell és kisplasztika általvillantja fel Haller egyediművészetének jellegzetestémavilágát, gazdag élet-műve stílusbeli sajátossá-gait, megbecsülendő érté-keit. A tárlat április 20-iglátogatható.

KÁR KIHAGYNI |



A kisebbségvédelmi ke-retegyezmény romániaibetartására vonatkozó je-lentések kézhezvétele után,a helyszínen tájékozódottaz Európa Tanács szakértőicsoportja. Mint ismeretes, a kor-mány tavaly márciusban,két és fél év késéssel nyúj-totta be jelentését, amelyben - hogyan is másként? -mindent a legnagyobb rendben valónak talált. Nem úgyaz RMDSZ és néhány civil csoport, amelyek szintén elké-szítették a maguk árnyékjelentését. Ez utóbbiak, konkrétpéldákat felsorolva, azt az ideális képet próbálták cáfolni,amelyet a kormány sok pontatlanságot és ferdítést tar-talmazó jelentése sugallni próbált. Anno a jelentés ki-dolgozójaként a külügyminisztérium nem tartotta érde-mesnek konzultálni a romániai magyarság képviselőivel. Az RMDSZ mellett a magyar civil szervezetek - CivilElkötelezettség Mozgalom (CEMO), Advocacy Group forFreedom of Identity (AGFI), illetve az Erdélyi MagyarNemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács kisebbségjogiszakértői csoportja - is árnyékjelentésben fogalmaztákmeg észrevételeiket. A dokumentum összeállítóinak főlega nyelvi jogok, különösen az anyanyelvi oktatáshoz valójog terén volt jelezni valójuk, de a történelemoktatásbanmegnyilvánuló, elsősorban a magyarokat elítélő megfo-galmazásokat is kifogásolták. A civilek cáfolták azt atévhitet is, amely szerint egy nemzeti kisebbség érde-kérvényesítésének legbiztosabb módja, ha az őt képviselőpolitikai szervezet a hatalom részeként részt vesz a kor-mányzásban. Néhány nappal korábban az RMDSZ az Európai Néppárt(EPP) máltai kongresszusán szóvá tette a romániai ma-gyarságot ért jogsérelmeket, különös tekintettel a ma-rosvásárhelyi római katolikus iskola ügyére. Csak remélnitudjuk, hogy nem hiába tették, hogy a figyelemfelhívásnaklesz következménye, s ha másként nem, nemzetközi nyo-másra a hatóságok jobb belátásra bírhatók. Bár egyelőre korai inni a medve bőrére, nem tudni,lesz-e, s ha igen, mikor foganatja a nemzetközi fórumokhozvaló fordulásnak, de így legalább megtudja a világ, mi fájnekünk. Reménykedjünk abban, hogy az RMDSZ valóbanfelfedezte az önálló külpolitizálás előnyét, amit nem admajd fel egy esetleges újabb kormányzati szerepvállalásértcserében. Ha mégis, akkor már csak a civilekben re-ménykedhetünk. Véleményem szerint. 
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vÉLEMÉNYEM SzERiNT

Szentgyörgyi László

Jöjjenek a civilek?   Gondolatvezérlésű 
kerekesszék alapját találta 
fel egy vásárhelyi kutató
Dr. Losonczi Lajos mérnök, kutató, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának
oktatója rangos elismeréssel gazdagodott innovatív találmányáért: egy újgene-
rációs biológiai mérő és jelfeldolgozó rendszer megalkotásáért. Az elért ered-
mények közvetlenül alkalmazhatóak orvosbiológiai kutatások céljára, de orvosi
diagnosztizálás, sport, multimédia, szórakoztatóipar, valamint katonai alkalma-
zásokra is használható lesz.  Innovatív mérnöki mun-kájáért, valamint a romániaiinnováció fejlesztéséhezvaló kiemelkedő hozzájá-rulásáért, Losonczit OperaOmnia-díjjal tüntették ki. AXV. ProInvent NemzetköziTalálmányi és Kutatási Sza-lont, a Kolozsvári MűszakiEgyetem szervezésében, aRomán Tudományos Aka-démia és az Állami Talál-mány és Védjegy Hivatal tá-mogatásával szerveztékmeg. Az eseményen 57 in-tézmény több mint 400 ta-lálmánnyal vett részt.Losonczi lapunknak el-mondta: jómaga és csapatarégóta foglalkoznak bioló-giai jelek mérésével, em-ber-számítógép interfészjellegű mérőáramkörök fej-lesztésével, ezen a projektenpedig több mint három évetdolgoztak. „Nagyon közérthetően fo-galmazva: a találmány a bőrfelületéről mérhető biológiaijeleket vizsgálja. Tudni kell,hogy a nem invazív biológiaimérés nagyon nehéz, merta jelek rendkívül kicsik, na-gyon nagy zaj van rajtuk,emellett pedig a vizsgált pá-ciens mozog. A klasszikus,kórházi diagnosztizáló be-rendezések egy kisebb szek-rény méretűek, amelyekmellett a beteg mozdulat-lanul fekszik, bezselézettelektródákat szerelnek ráés huzalokkal kötik rá a tes-tére. A találmányom ezeketaz akadályokat szimultánküszöböli ki: a mérendő jel-nél nagyságrendekkel na-gyobb fellépő zajok elnyo-mása, viselhetőség, megnö-velt mérési pontosság, valósidejű jelfeldolgozás, jelto-vábbítás és válaszreakció,mozgási artefaktumok kom-penzálása, kiterjesztettfunkcionális autonómia na-gyon kis fizikai méretekmellett, rendkívül alacsonyenergiafogyasztás és veze-ték nélküli kódolt kommu-nikáció” – magyarázta a ku-tató, aki már tavaly és ta-valyelőtt is díjakat vehetettát ezen szerkezet  részeiért,

ám az elkészült berendezéshét újszerű találmányt istartalmaz.
Agyhullámmal 
vezérelt egérMegtudtuk, hogy a tech-nikai vívmány a gyakorlat-ban úgy néz ki, hogy több,tíz milliméter átmérőjű ko-rongot ráhelyeznek a bőrfelületére, és – drótok, zse-lék nélkül – kényelmes kö-rülmények között működő-képes. „Gyakorlati haszna,csak hogy néhányat említ-sek: egy mozgáskorlátozottszemély gondolatvezérlés-sel tudja irányítani a kere-kesszékét, de agyhullámok-kal vezérelhetjük vele a szá-mítógépes egér kurzorját,ugyanakkor mozgásban lévősportolókon is el lehet vé-gezni különböző méréseket”– fejtette ki. 
Sorozatgyártás 
a következő lépésAzt is hozzátette Loson -czi, hogy ezzel nem állt le akutatás, tovább fejlesztik atervüket, aminek a követ-kező lépése a prototípus el-készítése, utána pedig agyártási előkészítést való-sítják meg, hiszen vagy ők,vagy érdekelt befektetőksorozatban fogják gyártaniakár önálló készülékként,akár modulként egy már lé-tező berendezésbe beépí-tendő. 

biztató a tudományos
utánpótlásLosonczi elégedett a Sa-pientia EMTE Villamosmér-nöki Karán tanuló utánpót-lással. „Az utánpótlás kine-veléséhez a tanárok is hozzákell járuljanak, elengedhe-tetlen biztosítanunk a diá-kok számára a magas szintűműszaki tanulási lehetősé-get, ennek igyekszünk iseleget tenni a Sapientia Tu-dományegyetemen. A tan-intézményünkből kikerülőszakemberek számára mun-kát is kell biztosítani, deehhez a gazdaság is megfe-lelően kell teljesítsen. Miigyekszünk minél szélesebbkörű felkészülést biztosítania diákjaink számára, hogyhelyt tudjanak állni a mun-kaerőpiaci körülmények kö-zött” – véli.
Ami ma sci-fi, 
holnap valóság lehetArra a kérdé-sünkre, hogy akövetkező évekmit tartogat-hatnak talál-mányok szint-jén, illetve el-képzelhető-e,hogy a ma mégsci-fiként is-mert szer-kezetek aminden-napi élet-ben hasz-

nálatosak lesznektíz, akár öt év múl-va, Losonczi azt fe-lelte, hogy szerinte ezabszolút elképzel-hető. „A tapaszta-lat szerint a fej-lődés exponenci-álisan felgyorsult:

amiről pár évvel ezelőtt azthittük, hogy húsz év múlvatalán gyakorlatba ültethet-jük, az ma már valóság. Nap-jainkban ez a folyamat mégnagyobb léptékű és még di-namikusabban fejlődő” –véli a szakember.
Pál Piroska

| Központ hetilap | 2017 / 14. | április 6–12. |



\ 4. \ |  100 ÉvES Az ELSő viLáGHábORú |

| Központ hetilap | 2017 / 14. | április 6–12. | |

Négylábúak és szárnyasok a háborúban 
Folytatjuk első világháborús sorozatunkat. Mai lapszámunkban arról közlünk in-
formációkat, hogy milyen állatokat vettek igénybe az első világháborúban és mi-
lyen célokra használták fel azokat. Egyes becslések szerint kb. 16 millió állat vett
részt a háborúban, amelyeknek nagy része ott is pusztult el. Csak lóból 8 milliónyi
vesztette életét háborús körülmények közt és 2 milliónyit ápoltak a háború után.Az emberek mellett azállatok is aktív résztvevői,elszenvedői vol-tak az első vi-l á g h á b o r úokozta bor-zalmaknak. 

Szinte természetes, hogy lo-vakat, kutyákat, galambokath a s z n á l t a kminden had-sereg kötelékében,de az már fur-csább,

hogy macskák, elefántok, mo-sómedvék, tevék, majmok,kanári madarak, kengurukvagy patkányok „szolgálatait”vették igénybe különbözőfeladatok végrehajtása cél-jából. Az állatok által nyújtottsegítség igen szerteágazóvolt. Mint elsődleges katonaicélpontokat, a vasutakat ha-mar használhatatlanná tettékaz ellenséges egységek, ígya szállítás legnagyobb részéta lovak, öszvérek, szamaraksegítségével oldották meg. Aharci eseményekben a lovas-ság bevetését nagyon meg-nehezítette a lövészárkok ésa tankok megjelenése, de azelső világháborúban mégigen gyakoriak voltak a lovasegységek. Előfordult az is,hogy az élelmiszer-utánpót-lás elakadása miatt le kelletvágni az állatokat és élelem-ként felhasználni. A lovakmellet az öszvérek és sza-marak munkája főleg a nehézterepviszonyok, hegyvidékihelyszínek, zord időjárási vi-szonyok közt vált igen hasz-nossá és eredményessé.
Kutyák, macskák 
a lövészárkok kedvenceiA kutyák felhasználása isnagyon szerteágazó volt: se-besült katonák megtalálása,sok esetben elszállítása; ak-nák, csapdák, rejtőzködő el-lenséges egységek felderí-tése; kisebb szekerek, ne-hézfegyverek vontatása; te-lefonvonalak kihúzása; üze-netek közvetítése; vagy csakegyszerűen a morál, a han-gulat javítása a lövészárkok-ban. Ez utóbbi célt szolgálták– az egér- és patkányirtásmellett – a macskák is. Apostagalamboknak elsősor-ban hírvivő, üzenettovábbítószerepük volt, de a hírszer-zés terén is kiválóan meg-állták helyüket. Tudósításokvannak arról, hogy a galam-bokra szerelt könnyű, idő-zített kamerák felvételei igennagy hasznára váltak a hír-szerző alakulatoknak. Becs-lések szerint kb. 100 ezergalamb teljesített szolgálatota nagy háború ideje alatt. Aháború idején készült fény-képeken azonban furcsábbrészleteket is láthatunk. Mintpéldául amerikai katona akedvenc mosómedvéjével,ausztrál katonák Egyiptom-

ban kabalaállatukkal, a ken-guruval, angol katonák cir-kuszi elefántok hátán teljesharci felszereléssel. 
állatok kiképzése az
Osztrák-Magyar Közös
Hadsereg kötelékébenSüli Attila hadtörténészkutatásaiból tudjuk, hogy azOsztrák-Magyar Közös Had-sereg is használt, a lovakmellett, kutyákat és galam-bokat is. A kutyafajták közülelsősorban a boszniai vizs-lákkal keresztezett juhász-kutyákat részesítették előny-ben, de az uszkárt, és másjuhász vagy vizslafajtákat is.A kutyakölyköket 3-4 hóna-pos korukban válogatták ki,majd komoly kiképzés kö-vetkezett két részben: szo-baoktatás, terepkiképzés. Akiképzett kutyák az első vi-lágháború alatt az Osztrák-Magyar Monarchia összesarcvonalán szerteágazó szol-gálatot teljesítettek. Alkal-mazásuk szerint több cso-portot különböztetünk meg:a hadi kutyák járőrök kísé-résére, tábori és figyelő őr-sök megerősítését szolgálták.Legfontosabb feladataik közétartozott a gyanús elemekközeledésének jelzése, orv-támadások megelőzése, szö-kevények nyomainak felku-tatása. Az egészségügyi kuty-áknak a nehezen megköze-líthető helyeken fekvő se-besült katonák megtalálásaés az egészségügyi személy-zet odavezetése volt. A rend-őrkutyák a tábori csendőrökés a rendőrök munkáját se-gítették. Feladatuk az ellen-ségtől elfoglalt területekena gyanús elemek elfogása, afoglyok őrzése és a szökésikísérletek megakadályozása.

A patkányirtó kutyák az ál-lóharcra hosszabb időre be-rendezkedett csapatok lö-vészárkaiban, tüzérségi ál-lásaiban a sokféle betegségethordozó rágcsálók pusztí-tása. A vontatókutyákat ki-sebb terhek szállításárahasználták. (Süli Attila: Ku-tyák alkalmazása az oszt-rák-magyar hadseregben) 
Oroszka, Juci és MilicaA háború ideje alatt szá-mos tudósítás, emlékezésjelent meg a hátországi sajtóhasábjain. Ezek csapatmoz-gásokról, háborús viszonyok-ról, harctéri hőstettekről szá-moltak be, tudósították azolvasó közönséget. De sokesetben előfordult az is, hogyhősiesen helytálló állatokrólszámoltak be. Ilyen volt pél-dául az Oroszka nevű kutyatörténete, aki egy elpusztultorosz faluban csatlakozotta magyar ezredhez és váltannak „tagjává”. A katonákkallépésben menetelt, velükevett, aludt, játszópajtásukvolt a harcok szünetében.Tűzharcban, golyó által „halthősi halált”. Juci, a huszárlóa galíciai fronton „harcolt”,majd a súlyos sebesüléseután a budapesti lóispotály-ban ápolták. A harctéri tu-dósítók szerint csata közbenveszélyesen rúgta, haraptaaz ellenség lovait. Milica ösz-vér egy ütközet után maradtle egységétől Montenegró-ban, de egy hét múlva uto-lérte csapattestét és újracsatlakozott hozzá. A tudó-sítás szerint éjszaka érkezettmeg, hátán egy „zsákmá-nyolt” szerb gépfegyverrel.(Pásztor József: A háború ésaz állatok).

Nemes Gyula
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130 fiatal, 31 lelkes mun-katárs, 37 munkatábor, 103szakmai tanfolyamot vég-zett résztvevő, számos ön-kéntes- csak néhány nyersadat, amely az Onesimusprojekt nevéhez fűződik, ésamely R. Szabó István ötle-tétől vezérelve születettmeg, aki személyes kudar-caiból tanulva szerettet vol-na segíteni, valamit tenniaz egykor hozzá hasonló fi-atalokért. Sikerét és fontos-ságát mi sem igazolja job-ban, mint az, hogy a projektimmár 10 éves szülinapjátünnepli, sikertörténetekkeltelítve.
Én vagyok, 
mert mi vagyunk„Számomra nagy élmény,hogy a fiatalokkal lehetekéletük egy rövid szakaszá-ban, hogy megajándékoznakbizalmukkal. A különbözőtevékenységeken igyekszemabban segíteni és támogatniőket, hogy egyre jobban ki-bontakoztathassák a ben-nük rejlő kincseiket, kész-ségeiket, hogy felismerjékszemélyes értékeiket és ka-matoztatni tudják azt. A fej-lődés kis lépésekben törté-nik, ezért időnként nehézmegragadni. Nekem siker-történetnek bizonyul az is,amikor valaki onnantól,

hogy a környezetében min-denkivel konfliktusba van,eljut odáig, hogy változtatniakar, és így egyik-másik kap-csolata rendeződik” – meséliCsog Ildikó, aki egy éve dol-gozik a projekt koordiná-toraként, jelenleg pedig az1. és 2. éves csoportot ve-zeti.A projekt 3 évet ölel fel,míg az első két évben a sze-mélyiségfejlesztésen és aközösségbe való beépülésenvan a hangsúly – rendszerescsoportfoglalkozások, ki-rándulással egybekötöttképzések, munkatáborok,mentorprogram - az utolsóévben mindez kiegészülakkreditált szakmai tanfo-lyamokon való részvétel le-hetőségével, segítségnyúj-tással a megfelelő munka-hely megtalálása érdeké-ben.
Nem mindennapi 
fiatalokNemcsak a résztvevők,hanem a projektben dolgo-zok is gyümölcsözőnek vall-hatják a projektet, hiszenaz évek során olyan nagy-szerű fiatalok voltak része-sei a csoportoknak, akik le-győzve a mindennapos ne-hézségeket, próbálják nap-ról-napra megvalósítani ál-maikat. Arról meséltek né-

hányan, hogy mit tanultakmeg leginkább a 3 év alatt,illetve, hogy merre tart azéletük.„Csapatmunka, új kap-csolatok kialakítása, de leg -inkább a pontosság, hiszenemlékszem, hogy eleinte 1-2 órákat késtem. Már 4 éveNémetországban élek, aminehéz volt, mivel nem az amunka várt rám, mint amireszámítottam. A kérdés azvolt, hogy maradok vagy ki-szállok? De nem adtam fel,nyelvet, kultúrát tanultam,elkezdtem egy 3 éves fod-rászkurzust, és bár 2 évighavi 180 euróból éltem, dekitartottam, aminek nagyonörülök.” „A projekt soránelvégeztem egy bébiszitterkurzust, aminek köszönhe-tően 2 hónapos kora óta vi-gyázok, egy jelenleg 2 éveskislányra. Az Onesimus se-gített abban, hogy megta-nuljam mi az, hogy felelős-ség, ami esetemben nélkü-lözhetetlen.” „Önbizalom,nyíltság, mivel az Onesimuselőtti „Én” biztosan nem ültvolna ki egy csomó emberelé magáról mesélni. Meg-tanultuk, hogy hogyan fi-gyeljünk oda másokra, to-vábbá azt, hogy egy prob-

lémát több szempontból isvizsgáljunk meg, ami pár-kapcsolati szempontból isnagy segítség.” „Rengetegtapasztalattal gazdagodtam.Megtanultam kifejezni ma-gam, hogy ne legyek annyiraszégyellős. Nagyon szeret-tem azt, hogy sokat dicsér-nek, ami megerősítette azönbizalmam. Ami a csoport-tevékenységek során mégegyszerűnek tűnt – pénz ésidőbeosztás – idővel bebi-zonyosodott, hogy mégsemannyira könnyű. Amíg csaktanuló voltam, adódott abaráti kör, a szabadidő, demost, hogy dolgozom és ta-nulók is, nagyon jól be kell

osztanom az időmet, hogyúgy tudjam élni az életem,ahogy azt egykor elképzel-tem”.Az Onesimus csapata ha-sonló eredményekkel sze-retné tovább folytatni a pro-jektet, célja még több fiatalmegszólítása és bevonásaa programba, amihez azon-ban szükségük van a támo-gatókra, a nyitott vállalko-zókra, olyanokra, akik szí-vesen látnak egy cégláto-gatás vagy nyári munka kap-csán, esetleg munkalehető-séget tudnak felajánlani aprojektben résztvevő fiata-loknak.
Timár Tímea

Egy csapat, amely a szociálisan hátrányos helyzetű fi-
atalok társadalmi szerepvállalásáról gondoskodik,
egy közösség, ahol a cél, hogy hasznos és értékes em-
berek épüljenek be a keresztény közösségbe és társa-
dalomba. Ez az Onesimus projekt, amely az elmúlt 10
évben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel ru-
házta fel a fiatalokat, figyelembe véve az egyéni szo-
ciális hátrányból származó fejlődés szakaszait, amely
hozzájárul az egészséges önismeret kialakulásához,
hogy széles látókörrel és megfelelő tapasztalattal vág-
janak neki a nagybetűs életnek.

A közösségi életforma csodája
Tíz éves az Onesimus projekt  
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A vár nélküli vármegye
Torda, az egykori Torda vármegye, majd Torda-Ara-
nyos vármegye székhelye volt. A múltban Aranyospo-
lyánt és Keresztest csatolták hozzá. Neve az ősi
magyar Turda személynévből ered, az pedig a török
turdi szóból. Helyén egykor a dák Dierna, majd a
római Potaissa állott. Már a rómaiak is bányásztak itt
sót. Az első oklevél, amelyben említésre kerül az er-
délyi só, i. Géza király 1075-ből származó oklevele,
ahol név szerint említik az erdélyi Turda – Torda – vá-
rához tartozó sóvámot, mely az Aranas – Aranyos –
folyó mellett van. Az oklevél érdekessége, hogy Torda
város és az Aranyos folyó szavak is magyarul szere-
pelnek a latin nyelvű iratban. Torda vára a Xi. század
elején már megvolt, és a mai várfalva feletti magas-
laton állott. Maradványai helyenként ma is láthatók.
A tatárok 1241-ben elpusztították. A vár valószínűleg
1285-ben, a második tatár betöréskor pusztult el.
Ezen a héten, erről a ma már nem létező várról írunk
a Központ olvasóinak.

Tordától nyugatra 
egy erős castrum épülTorda Kolozsvártól dél-keletre, az Aranyos folyó ésa Rákos – az egykori Túri –patak találkozásánál fekszik.Előbb Torda, majd az Ara-nyos-székkel egyesített Tor-da-Aranyos vármegye szék-helye, ma megyei jogú város. Egyes vélemények sze-rint, a város helyén dákokDierna nevű települése ál-lott. A dák uradalom bukásaután Traianus császárságaidején a római legio VII. Cla-udia itt alapította meg Pu-taissa vicust – falut – ; Se-verus alatt előbb municípi-um, később colonia lett. A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkbólderül ki, hogy a száztíz körülkiépített Potaissa és Napoca– Kolozsvár – közötti főút,valamint a környék sóbá-nyáinak védelmére Tordátólnyugatra egy erős castru-mot építettek, amit a Túri-patak és az Aranyos talál-kozásánál cölöpökre vertfahíddal kötötték össze avárossal. 
A legrégibb 
várispánságok egyikePotaissa a következő szá-zadok barbár törzseinek be-törései során teljesen el-pusztult, és amikor a hon-foglaló magyarok e vidékenmegjelentek, már csak er-dővel benőtt romokat ta-láltak. A megtelepedés után, bárErdély nagy része Gyulauralma alá tartozott, a tor-dai- és a dési sóbányák Gézafejedelem kezében voltak.Amikor I. István 1009 kö-rül az erdélyi püspökségetfelállította, az erdélyi püs-pök a hét vár, a Sieben-bür-gen között Torda várát ismegkapta megyéjével

együtt. A legrégibb váris-pánságok egyike. A várat és a várost elsőízben a garamszentbenede-ki bencés apátság 1075. évialapítólevele említi, amikorI. Géza a Torda vártához(castrum Turda) tartozó só-vámot – melyet Aranyosbanszedtek – fele részben azapátságnak adományozta.
Amit zsigmond király
oklevele is bizonyítKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak várkastélyok című mun-kájában ír arról, hogy fentemlített oklevélben szereplővár a tatárjárás előtt az egy-kori római hídfőtől tizenötkilométerre nyugatra lévőVárfalva nevű falu fölött állt,ahol az Árpád-kori földvárovális alakú sáncainak éskőfalának maradványairészben még ma is megta-lálhatók. Ezt bizonyítja Zsigmondkirály 1394-ben kelt okle-vele is, melyben Turdawaralaias Varfalva szerepel. Az 1117. évi határjárásszerint a mai Torda déli ré-szén az aradi prépostságnakis voltak birtokai, és ugyan-akkor említés történik aszász vendégnépekről is,akiket a XII. században te-lepítettek le a sóbányák mű-velésére. 
A várra vonatkozó utol-
só okleveles adat 1289-
ből származikA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg, hogya tatárok 1241-ben a várostfelgyújtották, és környékévelegyütt kirabolták. A várra vonatkozó utolsóokleveles adat 1289-bőlszármazik, amikor IV. László

a kézdi székelyeknek ado-mányozta a tordai királyivár Aranyos nevű földjét. A feljegyzések szerint ígykeletkezett a székely Ara-nyos-szék melynek helysé-geit Károly Róbert 1313-ban sorolja fel. 
Az új telepesek 
megalapítják újtordát1313 után többé seholsem szerepel Torda vára,amely feltehetően a tatárokmásodik betörése során,1285 első felében pusztultel. Torda városa viszont fel-bukkan az oklevelekben,amikor Ótorda mellett azúj telepesek megalapítottákÚjtordát.Ótorda a mai város délirészén, a Rákos-patak és azAranyos folyó találkozásánáltelepült a XII. században.Az 1332-1337. évi pápai ti-zedjegyzékben Turda Anti-qua, Thorda néven a vár-megye székhelye. Tőle északra, a Rákos-pa-tak és a Sós-patak közti te-rületen épült ki Újtorda,mely ugyancsak szerepel apápai tizedjegyzékben Tor-da nova alakban.
ii. Mikud felépíti 
a Szentmiklós váratÓtorda az előzőkben isemlített római hídfőjéneknyugati részén valaha egySzentmiklós nevű helységállt, mely Torda városáhoztartozott és első ízben egy1197-ben kelt oklevél említiTerra castri de Thord nuncZenthmyklosfalwa nomina-tur alakban.Ez a Kökényes-Radnótnembeliek Doboka ágábólszármazó I. Mikud ispánbirtoka volt, kinek fia, II.Mikud 1275-1276 közöttszörényi bán, és mint zász-

lósúr a Szentmiklós, Kerek-egyháza, Mészkő és Igric-telek közötti területen váratépített, amit Szentmiklósvárának neveztek el. Azt a várat a tatárok1285-ben elfoglalták, és atordaiak itt őrzött kiváltság -leveleit  megsemmisítették. Mikud bán 1288-ban,hogy felmentést kapjonszentföldi zarándoklatánakfogadalma alól, a szentmik-lósi birtokát ötven márkáértaz erdélyi püspökségnekadta.Váráról ekkor már nemtörténik említés, így azt va-lószínűleg a tatárok lerom-bolták. 
Feltehetően zsigmond
király engedélyével újra
felépítik a váratSzintén Kiss Gábor köz-léséből tudjuk meg, hogyZsigmond király 1406-banSzentmiklóst az itteni kő-házzal, püspöki kúriával ésmalommal együtt bizonyosSzatmár és Külső-Szolnokvármegyei birtokáért, minta tordai királyi sókamráhoztartozó helyet, elcserélte azerdélyi püspökséggel.Időközben, a feltehetőenZsigmond király engedélyé-vel újra felépített várat I.Ulaszló 1441. február tizen-kilencedikén, a hozzá tar-

tozó faluval együtt, hű szol-gálataiért Bogáti Péternekadományozta. A birtokot V. Ulászló már1453-ban a várral együtt –mely ekkor már Forró Mi-hály birtokában volt – a To-maj nembeli Losonczy De-zsőnek, a volt erdélyi vaj-dának adományozta. 
A Mátyás 
király adományaSzintén a feljegyzések vi-lágítanak rá arra, hogy De-zsó fia, László, a várat 1455-ben kétszáz aranyforintértSzentiváni Ferencnek zálo-gosította el.László és fia 1467-benrészt vett a Mátyás királyelleni erdélyi lázadásban,és ezért Szentmiklóst a ki-rály 1467. november har-madikán, mint a város ha-tárán fekvő pusztát, Tordá-nak adományozta. Nem sokkal később, egé-szen pontosan 1469-ben, aváros és Losonczy Dezsőfiai között létrejött egyezségértelmében, az utóbbiak öt-ven forintért visszakaptáka birtokot. A várat ekkor nem emlí-tik, neve csak 1508-ban tű-nik fel ismét, birtokosánakemlítése nélkül. Sajnos, a várnak a romjaima már alig lelhetők fel. 
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Tavaszi szél vizet áraszt,de a szemetet is összefújta:BINE néven hoz létre szö-vetséget a szélsőjobboldaliEgyesült Románia Párt(PRU), a szélsőségesen na-cionalista Nagy-RomániaPárt (PRM) és az überso-viniszta Új Jobboldal Párt(PND). A számunkra nemsok jóval kecsegtető párt-triumvirátus vezéralakjaminden jel szerint a tavalyiválasztásokon csúnyán el-taknyoló Bogdan Diaconulesz (a PRU 3%-ot se értel), aki már jelezte, hogya többi magyarellenesszervezet befolyásos alak-jaival is egyeztettek. A ma-gyarellenest nem mondta,de magától értetődik.A legsovénebb románpártok ezen a héten ter-vezik törvényesen is be-jegyeztetni a NemzetiIdentitás Európai Blokkjanévre keresztelt (románulBINE) szörnyszülöttet, izé,szövetséget. A név kifun-dálásakor vélhetően a „jól”szó össze-szkrebölözésepriorizált, erről tanúskodika szövetség szlogenje is:„Facem BINE România!”.Körülbelül annyira frap-páns, mint egy tetszőleges

Április az év negyedik, 30 napos hónapja a Gergely-naptárban. Mars csajáról, Venusról nevezték el, akit Ape-rirének becéztek a rokonai, barátai és fészbukos ismerősei.A név a latin „aperire” szóból származik, melynekjelentése „megnyitni” – ez valószínűleg utalás az ekkorkinyíló természetre és az ez idő tájt megnyíló strandokra.A 18. századi nyelvújítók szerint az április: nyilonos,mivel ekkor nyilonnak a virágok. A népi kalendáriumSzent György havának nevezi, régi magyar neve pedigSzelek hava. A szökőéveket kivéve április minden évbena hét ugyanazon napjával kezdődik, mint az adott év jú-liusa, de ez a lőtéri kutyát se érdekli, pláné, hogy júliusbanaz áprilist már rég letéptük a falinaptárról.
Jeles áprilisi napok

☻ Április 8. – a roma kultúra világnapja és az ember-szeretet világnapja (a roma embereké is)
☻ Április 11. – a magyar költészet napja és a Parkinson-kór világnapja (Petőfi ezen a napon írta meg a Reszket abokor, mert… című reszketeg szerelmes versét)
☻Április 22. – a Föld napja, amikor a jobb érzésű emberekleisszák magukat a sárga földig a Föld tiszteletére
☻Április 24. – a kísérleti állatok védelmének világnapja;a laboratóriumi fehéregerek e nap dupla adag kaját és fe-leakkora sugárdózist kapnak, valamint egyórás kimenőt
☻ Április 29. – a tánc világnapja és az én születésnapom
☻Április 30. – a méhek napja, de csak Magyarországon,ezért ilyenkor a környező országok méhei át szoktakzizzenni az Alföldre bulizni

RETROvERS 2 
Mi még tudtunk kézzel írni, s tudtunk fejben szorozni,
S a pirkákat ohne szmájlik, élőszóban kormozni.
Nem taxival közlekedtünk, hanem gázas busszal,
Amely, mikor nekilódult, mehetett vagy hússzal.
Nem röpített Wizz Air-járat, s nem járt intercity,
S a kocsárdi köpködőben sose volt mit inni.
Nem volt Selgros, Metro, Auchan, s nem volt Promenada Mall,
Örvendtünk, ha vettünk vizes parizert az Extrából.
Kizárólag szilveszterkor ettünk anno virslit,
Viszont a kefét naponta, meg Napoca kiflit.
Nem volt ötvenféle pizza, csak egyfajta, a Contiban,
Mit véres macskahányásnak becéztünk akkoriban.
Nem hordtuk a punettiket wellnessezni spába,
Csak puncsozni meg fruktózni a Lido cukrászdába.
Műhelyórán megtanultunk csövet mérni sublerrel,
Nagyszünetben feszítettünk az ócskán vett Walkmannel.
Kazettákra a zenéket lemezekről vettük át,
Metallicát, Iron Maident – sose Zoltán Erikát.
Nem Tóth Gabira gerjedtünk, hanem Samantha Foxra,
Nem cseréltük volna el a poszterét száz meccsboxra.
Nem árultak Chio Chipset, csak pufulect meg zizit,
Amikből, ha sokat ettünk, émelyegtünk kicsit.
Biciklinken, bocs, cangánkon, nem volt tárcsafék, se váltó,
Örvendtünk, hogy vagyon rajta ülés, kormány meg sárhányó.
S az se ártott, ha díszí’tte elöl-hátul lámpa,
Különben a Lengyel-talit a buxtárcánk bánta.
A tévé nem közvetített X-Faktort és Megasztárt,
Csupán Csau-látogatást meg esti Telejurnalt,
Curájzenét, albán filmet, Teleenciclopediát,
Mihaelás rajzfilmeket, s Megéneklünk Romániát.
Ha kötöttünk egy fogadást, azt utána álltuk,
Hónaljunkat, bránerünket sose borotváltuk.
Egy fél szóval se állítom, hogy régen minden jobb volt,
Csak elég erősen kétlem, hogy… megérünk még jobb kort!

mt

Nagyromán összefogás

befejezésül:
amit még tudni kell1463-ban Tordán tartot-ták az első országgyűlést,majd 1505-ös országgyű-lésen ugyanitt újították mega három nemzet unióját. 1542. december húsza-dikán az itt tartott ország-gyűlés ismerte el János Zsig-mondot erdélyi fejedelem-nek. Az 1557-es országgyűlé-sen ismerték el a protestánsegyházakat, majd az 1568-as a országgyűlésen hirdet-ték ki – Európában elsőként– a vallásszabadságot. Újtorda gótikus reformá-tus templomába menekül-tek a lakosok 1601-ben Bas-ta serege elől, de az a falakatágyúkkal szétlőve lemészá-rolta őket. 1614-ben Bethlen Gáborsóvágóknak adományoztaaz elnéptelenedett telepü-lést, ekkor kezdődött el újraa sókitermelés.1665-ben Torda és Désvárosokat a gyulafehérváriországgyűlés nemes váro-sokká nyilvánította. A tordaiak sajátos jogál-lásukat 1711-ig őrizték megsértetlenül, attól kezdve ki-váltságaikat rendre elveszí-tették. 1848-ban hivatalo-san is megszűnt a nemesvárosok intézménye Erdély-ben.

(befejező rész a következő
lapszámunkban.Benne:

Torda magyar templomai)

Összeállította:
Nagy-bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; az illusztrációkat, a
régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész
gyűjteményükből küldte be szer-
kesztőségünkbe. 

Sas-poén.Bogdan Diaconu elmond-ta, hogy a szövetség létre-jötte nagyon jó hír a románnacionalisták számára. „Hu-szonhét év forgácsolódástés megosztottságot köve-tően, lám, a román nacio-nalista politikai oldal hárompártja összefogott, elhatá-rozva, hogy jót tesznek Ro-mániának” – élt a sajttájona BINE rövidítés kínálta szó-játék lehetőségével Diaconupajtás. Az a Diaconu, akilegutóbb akkor hallatta a(borzalmas) hangját, ami-kor a csúfos választási buktaéjszakáján legkedvesebbcimborájával, az azóta azigazságszolgáltatás elől kül-földön bujkáló SebastianGhiţával közösen daloltákpocsolyarészegen, hogy őkrománok, és ők itt a janik,most és mindörökké (Noisuntem români, noi suntemromâni, noi suntem aici peveci stăpâni...). Később Adrian Popescu(akit Diaconu a PRM elnö-keként mutatott be) és Tu-dor Ionescu (PND-guru) isszót kaptak, de a vezérszó-nok mindvégig Diaconu ma-radt, aki újságírói kérdésreelmondta, hogy a pártja és

Victor Ponta között semmi-féle együttműködés nincsnapirenden. Ami Pontáranézve elég szomorú, mivelmás politikai formációbanaligha van jövője, legalábbisa szekere rúdja és a csilla-gok jelen állása szerint.A pérémés Adrian Popes-cu azt még elárulta, hogy aszövetséghez Gigi Becali is

csatlakozni fog, mivel „jóromán ember, és mert meg-értette, hogy minden romá-nul érző és Románia jövő-jében bízó egyénnek összekell fognia”.Remélhetőleg tényleg úgylesz, hogy legalább legyen,kin kacagjunk.
Molnár Tibor

április

A csillagok állása alapjánszélsőséges, szeszélyes hónaplesz az idei április, hiszen egy-szerre lesz jelen az életünkbenaz unatkozás, az agresszivitás,a nyugalom, a harmónia, demégis azt lehet mondani, hogyösszességében kellemes hetekelé nézünk. Bár az elég talá-nyos, hogy tud valaki agresszí-ven unatkozni.A felébredő tűzenergiákatnem nagyon tudjuk majd kor-dában tartani. A Tűz eleműcsillagjegyek közül a Kos és aNyilas energiái fognak érződnileginkább, utóbbiak szélcsen-des időben még szabad szem-mel is láthatóak lesznek.

A Nyilas jegyében ebben ahónapban egyedül csak a Sza-turnusz fog tartózkodni, amelyáprilis 6-án retrográd moz-gásba kezd, ezzel felszínrehozva a generációk közötti fe-szültséget. Ezért a szaturnusz-lakók jobban teszik, ha elküldiknéhány hétre az anyósukat aVénuszra nyaralni, ahol márilyenkor is kellemes melegvan (460 °C, árnyékban).A Bika jegyében lévő Mer-kúr és Mars „új szemléletethoznak a külföldiek, az állam,illetve a nemzeti öntudat meg-ítélésében”. Csak nem válikmigránsbaráttá Magyaror-szág? (mt)

Asztrális hatások 2017 áprilisában

Április, óh, Április,
Minden csínyre friss!

Faun-bokájú, vad suhanc,
Újra itt suhansz!… 

(Tóth Árpád: Április)

Április 22. a Föld napja. 
Öleld meg te is a bolygót!
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Labdarúgókapusból szkanderbajnok
A marosludasi Ciprian Tapasztó

szkander Európa-bajnok lett!Ciprian Tapasztó 2003–2007 között volt a marosvásár-helyi ASA hálóőre, azelőtt az aranyosgyéresi Huzalgyárés a medgyesi Gaz Metan kapusa volt. 2005-ben sport-ágat váltott és a szkandenbergnek kezdett hódolni, aholidővel jó eredményeket ért el. Időközben több országosés nemzetközi versenyen diadalmaskodott, a minappedig Európa-bajnok lett, amely titulus feljogosítja, hogyvilágbajnokságon is részt vegyen. Marosludas talán egyiklegismertebb sportolójával beszélgettünk, és eddigi ered-ményeiről számolunk be az alábbiakban.
Ki is Ciprian Tapasztó?A marosludasi erőembergyerekkora óta sportrajon-gó, de ő is, mint annyi másegykori helyi társa, a lab-darúgással ért el eredmé-nyeket. Előbb szülővárosá-ban játszott a helyiMureșulnál, aztán az ara-nyosgyéresi Huzalgyár 3. li-gás együttesének volt a biz-tos kezű kapusa, majd amedgyesi Gaz Metan együt-tesénél is megfordult, mi-előtt az ASA-hoz szerződöttvolna, ahol 2005-ig futbal-lozott. Mint mondta, egy maros-ludasi szkanderversenynekköszönhetően szerette mega sportágat, ahol díszmeg-hívottként vett részt Ion On-

cescu, többszörös szkandervilágbajnok. Időközben erőterembekezdett járni, ahol a szellemiés fizikai felkészülésénekköszönhetően temérdekizomzatra tett szert, ami avele született nyers erejévelpárosult, így az egyik leg-fejlettebb, legerősebb helyiszkander versenyzővé vált.Idővel nem talált legyőzőrehelyi, majd országos szintensem.Jelenleg a marosludasiPaco Power Gym klub ver-senyzője, amely színeibenmárcius 25-26-án az angliaiGarstangban (Anglia észak-nyugati része) WAL SuperQualifier Európa-bajnoki cí-met nyert a +102 kg-os ka-tegóriában, majd június 29-
én Las Vegasban vesz részta szkander-vébén. 
Angliában ismert 
már TapasztóA Cápának becézettizomkolosszus az utóbbiévekben számos országosbajnoki címet zsebelt be balés jobb kézzel, emellett többnemzetközi versenyen isfelállt a dobogó mindháromfokára. Egyébként Angliá-ban, Londonban Tapasztó2015 novemberében is di-adalmaskodott Európaegyik legnagyobb szkander-megmérettetésén, ahol a+95 kg-os súlycsoportban,a jobbkezes kategóriában atöbbszörös angol bajnokAymeric Pradines ellen győ-zött, majd a szintén jobb-kezes nyílt (Open) kategó-riában bronzérmet szerzett.2016 novemberébenszintén Londonban a helyiCrowne Plazában megtar-tott X-men Armwrestlingszkander-versenyen egyarany és egy bronzérmetszerzett. 
Szép éveket töltött az 
ASA-nál a testnevelőtanár Ciprian Tapasztó felesé-gével, Mihaelával él boldogházasságban, együtt nevelikalig kétéves kislányukat.Emellett Tapasztó testne-velő-tanárként dolgozik a

Maros megyei Nagyiklan-don. 
Oncescu, valahu, borbil
nyomdokain haladvaA Központ azon kérdé-sére, hogy mik a jövőbenitervei a sportpályafutásávalkapcsolatosan, a labdarú-gókapusból lett izompacsir-

ta elmondta, hogy világbaj-nok szeretne lenni, vagylegalábbis vébén jeleskedni,akár barátai, elődjei: IonOncescu, Radu Valahu,Dănuț Borbil is. Hadd te-gyük hozzá, erre mindenesélye megvan, fizikumáraés elszántságára való tekin-tettel.  
Czimbalmos Ferenc Attila

Mikor volt Marosvásárhelyen 
az első szkanderverseny?Városunkban 1990-ben a helyi sportcsar-nokban rendeztek elő-ször szkanderversenyt,amelyen ismert hazai ön-védelmi versenyzők, baj-nokok, erőemberek,ugyanakkor egykorisportolók, de amatőrökis részt vettek. A zsúfo-lásig megtelt sportcsarnok nézőinek felejthetetlenvolt a verseny, hiszen ilyen rendezvényben nem voltmég részük. A csarnok közepében Budapestről különa versenyre hozott szkanderasztalon mérkőztek mega sportolók, akik kieséses rendszer árán állhattak fela dobogóra. Az akkori döntőt az egykori kétszeresolimpikon, volt Balkán-bajnok diszkoszvető, a ma-rosvásárhelyi Nagy József játszotta, aki nagy csodál-kozásra elvesztette a döntőt egy nevesincs hajdanibuszvezetővel szemben. A szkander, vagy karbirkózás (armwrestling), a bir-kózás egyik nagyon régi formája, aminek már többszáz évvel is voltak művelői: az ír kikötők ivóiban azerős emberek ahelyett, hogy összeverjék egymást, ilymódon döntötték el, ki az erősebb (az győz, aki amásik csuklóját egy meghatározott vonalra vagy azasztal lapjára szorítja). 1967-ben alakult meg Amerikában a Szkandervi-lágszövetség, később az Európai Szkanderszövetség,majd Romániában a Sportminisztérium csak 2016-ban ismerte el a sportágat. A világszövetség által meg-határozott szabályok minden országban irányadók.

A kis Tapasztó  apuka nyomdokain haladhat
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A szellemi diktatúra szobra Eljátszva egy csacska gondolattal, ha Lukács György ma is élne, 
minden valószínűség szerint liberálisként az emberi jogokért aggódna

Most viszont a fővárosiközgyűlés nagy többségeúgy döntött, hogy végre elkell tűnnie a szellemi terrorszobrának a Szent Istvánparkból. Jogosan, mert Lu-kács filozófusként és poli-tikusként is olyan hitvány,mérhetetlenül gátlástalan,a hatalmával visszaélő em-ber volt, hogy szobrot egydemokráciában nem érde-melhet.Politikusként a Tanács-köztársaság oktatásügyinépbiztosaként, majd a „pat-kánylázadás” végén a VörösHadsereg politikai megbí-zottjaként kezdődött a kar-rierje. Nagy vita, hogy mek-kora felelősség terheltenyolc katona „példastatuáló”kivégzésében. Tudni tudottróla, de hogy a parancsbanmekkora szerepe volt, azta marxista szellemiségű tör-ténelemtudomány mára el-maszatolta. Mindenesetrea Tanácsköztársaság okta-táspolitikájáról (amelynekirányítója volt a fiatal Lu-kács) így ír Tormay Cécile:„Parancs jelent meg. A régiolvasó- és történeti tan-

könyveket be kell szolgál-tatni. És mialatt a régit ha-lommal égetik, hogy nyomase maradjon, új könyveketiratnak olyanokkal, akikmég csak magyarul semtudnak. A rombolás műhe-lyében új ABC könyv készül.És a közoktatási népbiztos-ság utasítást adott ki, hogyaz ABC az osztályharc pro-pagandairata legyen! A ma-gyar irodalmat törölték atantárgyak közül. Ezentúl amagyar iskolákban csak avilágirodalmat fogják taní-tani. Történetünket megha-misítják és céltudatosanmocskolják. »Hunyadi Jánosszemfényvesztő, Mátyás ki-rály a legnagyobb csaló, Páz-mány Péter gazember.«Most értem meg a kis fiúká-romló, ocsmány dalánakaz eredetét. Vessék meg agyerekek még atyjukat, any-jukat is, hogy a szülők ti-tokban, négy fal között setehessék jóvá a külső rom-bolást.”A „patkánylázadás” szük-ségszerűen elbukott, Lukácselillant, és kisebb kanya-rokkal meg sem állt Moszk-

váig, ahol tárt karokkal fo-gadták… A második világ-háború után „hazatért”, ésmár 1945-től kezdve olyanirodalmi és filozófiai tiltó-listákat készített, amelyekalapján később a másképpgondolkodókat szisztema-tikusan tönkretették Rákosikultúrpolitikusai. PéldáulHamvas Bélát… Ezek utánmiképp is lenne méltó egydicsőítő szobor? Az ’56-osforradalommal párhuzamo-san lezajlott kommunistatorzsalkodásban a vesztesoldalra állt, így rövid pauza,illetve külföldi tanulmányu-tak után csak a ’60-as évekközepétől ülhetett vissza aszellemi diktatúra trónjára,ahonnan mérhetetlen gőg-gel vállalt oroszlánszerepeta bölcsészettudományok,kifejezetten a filozófia és atörténelemszemlélet, illetvea kultúra erőszakos homo-genizálásáért. Lukács azon-ban már magasabb szintenítélkezhetett, visszaélvenemzetközi hírnevével, po-litikai és tudományos ha-talmával. Kádáréktól min-dent megkapott, hogy külön

iskolát alapíthasson, amely-nek célja a marxizmus mo-dern, a kornak megfelelőújraértelmezése lett. Máskérdés, hogy a nemzetközihírnév oka leginkább abbankeresendő, hogy a ’68-asdiáklázadás szélsőbaloldalikilengése felkapta a többnyelven is publikáló Lukács„szocialista demokrácia” el-méletét, amely egyfajta „re-neszánsz marxizmusnak” istekinthető.Most végre elérkezett azidő, és elbontották a szel-lemi diktatúrát jelképezőLukács-szobrot, amely a ve-lünk élő kommunizmus egydarabkájával együtt tűnt ela múltban. A tanítványai, akövetői, a marxistákból li-berálisokká váló értelmisé-

giek pedig tüntetnek. Per-sze, mert ezzel a saját de-mokratikus alapállásuk ha-mis igazolása is csorbult.És érzik, hogy jogosan…Mert Lukács modern mar-xista nézetei egykor kizá-rólagosságot hirdettek, ígyegy kényelmes „szellemi in-kubátorként” működtek atanítványok számára, ha-sonlóképp, ahogy a liberálisintézmények teszik ezt arendszerváltás óta. A szoborlebontásával azonban to-vább tisztult még mindigzavaros nemzeti emlékeze-tünk – és ez a lényeg!
Nagy Ervin

Követői körében az Orbán-kormánnyal kötözködne, és persze „demokráciát fél-
tene” Európa-szerte. De nem is kell Lukács életét egy irreális fikció szerint ilyen
hosszúra nyújtanunk, hisz tanítványai, kikben továbbélt szellemisége, viselke-
désének minden attitűdje, gőgje, megtették és megteszik ezt helyette.

Lukács György magyar filozófus, esztéta, 
egyetemi tanár, marxista gondolkodó, 

kommunista politikus
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Lunile februarie și martie, preferate de români 
pentru a-și vinde autorismele second hand

Potrivit documentului,publicat marți, lunile feb-ruarie și martie sunt celeîn care românii scot la vân-zare cele mai multe auto-turisme rulate, la polul opusaflându-se luna decembrie,cu cel mai mic număr deanunțuri.De asemenea, studiulevidențiază că numărul deanunțuri online cu mașiniscoase la vânzare crește înprimele trei luni ale anului,atingând un apogeu în mar-tie, după care ofertele noiscad încet până în vară. Înperioada mai — august,ofertele noi afișate de cătrevânzători se situează la unnivel constant, dar cu apro-ximativ 25% mai scăzut de-cât în martie.'În perioada toamnei,ofertele noi încep să seînmulțească, startul fiinddat în luna septembrie, iarvârful fiind înregistrat în

octombrie. Comparativ, îndecembrie numărul ofer-telor scade la cel mai micnivel din întregul an. Dacăcele mai multe oferte demașini sunt afișate pe Au-tovit.ro în lunile de primă-vară și toamnă, interesulpentru cumpărare este ri-dicat mai ales în luna oc-tombrie. Cea mai abruptăscădere a interacțiunii întrevânzători și cumpărătoriare loc în iunie, revitalizân-du-se ulterior. Nici în de-cembrie, cumpărătorii nuprea sunt interesați de ofer-tele existente pe piață, ace-asta fiind luna în care atâtoferta, cât și cererea suntla un nivel scăzut', noteazăsursa citată.În ceea ce privește tipulde autovehicule vândute,studiul arată că modelelecoupe sunt scoase la vân-zare în special în februarieși martie, iar interesul cum-

părătorilor rămâne la unnivel crescut până în mai.Totodată, în cazul mode-lelor SUV cele mai multeoferte sunt afișate toamna,în octombrie și noiembrie,iar interesul de cumpărareeste în perioada august —octombrie.Studiul Autovit.ro a fost

efectuat pe un total de peste180.000 de anunțuri afișateîn intervalul ianuarie — de-cembrie 2016, respectivpeste două milioane deinteracțiuni înregistrate peplatformă între vânzătoriși cumpărători.Aparținând grupului glo-bal Naspers, Autovit.ro in-

tegrează anunțuri din ur-mătoarele categorii: auto-turisme second hand și noi,camioane și utilitare, mo-tociclete, utilaje deconstrucții și mașini agri-cole, piese second hand.
AGERPRES

Ultima lună de iarnă și prima lună de primăvară sunt
perioadele în care românii preferă să-și vândă auto-
turismele rulate, cele mai multe modele fiind din
gama coupe, arată rezultatele unei cercetări reali-
zată de o platformă online destinată vânzării și cum-
părării de mașini noi și second hand.

Mai puțin de jumătate (44%) dintre românii cu
vârste peste 18 ani sunt normoponderali, în timp ce
33% sunt supraponderali, 15% obezi și 5% subpon-
derali, relevă un sondaj de opinie recent realizat la
nivel național de compania de cercetare de piață
iSRA Center.

Studiu: Doar 44% dintre românii cu vârste peste 18 ani sunt normoponderali

"Deși datele la nivel euro-pean reflectă o situație relativbună pentru români în ceeace privește normopondera-litatea, realitatea arată că, înconformitate cu distribuțiapopulației în funcție de In-dicele Masei Corporale (IMC),doar 44% dintre româniipeste 18 ani sunt normo-ponderali, în timp ce 33%sunt supraponderali, 15%obezi și 5% subponderali.Numărul persoanelor cu ogreutate normală scade dra-matic după vârsta de 35 deani. Se observă astfel că pestevârsta de 55 de ani doar 3din 10 români au o greutatenormală, în timp ce două tre-imi sunt supraponderali sauobezi", se arată într-un co-municat de presă transmismarți de ISRA Center.Potrivit sursei citate, existăo corelație "evidentă" întreeducație și obezitate. Astfel,dacă în cadrul populației cueducație scăzută pondereapersoanelor obeze este de

21%, în rândul celor cu studiisuperioare procentul aces-tora scade până la 12%.Același studiu arată că ma-joritatea românilor (51%)cred că au o greutate normală,în timp ce 4 din 10 considerăcă greutatea lor este mai maredecât ar trebui.Percepția asupra proprieicondiții fizice nu este întot-deauna obiectivă, relevă cer-cetarea. Astfel, 23% dintreromânii ce își descriu propriagreutate între limitele nor-male sunt, de fapt, supra-ponderali sau obezi conformIndicelui de Masă Corpora-lă."Doar 39% dintre româniverifică de fiecare dată apor-tul caloric atunci când alegun nou produs. Condiția fizicăa unei persoane nu modificăacest comportament, rezul-tatele fiind similare în cazulpopulației supraponderalesau obeze. De altfel, 3 din 10români nu verifică niciodatădescrierea calorică a unui

produs cumpărat pentru pri-ma oară și 2 din 10 verificăacest aspect în mai puțin dejumătate dintre ocazii", maiindică studiul.Totodată, cercetarea ISRACenter relevă că 3 din 10 ro-mâni au crescut consumulde fructe sau legume și 4 din10 au diminuat consumul dezahăr sau dulciuri.Conform sondajului, 9%dintre cei chestionați aurenunțat la zahăr și alte ali-mente — carnea de porcnu mai face parte dinalimentația a 5% dintre ro-mâni, la alimentele prăjiteau renunțat 9%, iar 5% nu

mai consumă sare."Se observă așadar că 18%dintre persoanele obeze aurenunțat la zahăr, în timp cedoar 5% dintre cei din grupulnormoponderal au luataceeași decizie. (...) În ultimii3 ani alimentația a 18% dint-re români s-a schimbat și înprivința includerii mai multoralimente bio/eco în meniu.37% dintre români cumpărăproduse din agricultura eco-logică cel puțin o dată pesăptămână și doar 16% exc-lud aceste produse din coșulde cumpărături. Procentulinclude produsele ambalatesau neambalate, indiferent

de sursa cumpărăturilor, su-permarket, piață agroalimen-tară sau alți furnizori", aratăaceeași sursă.Studiul a fost realizat înperioada 17 februarie — 8martie pe un eșantion de1.005 respondenți, reprezen-tativ la nivel național pentrupopulația din România, cuvârsta peste 15 ani. Marjade eroare este de 3,1% la unnivel de probabilitate de 95%.Datele au fost culese prin in-termediul unui chestionarcantitativ, prin metoda in-terviurilor telefonice.
AGERPRES
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După primirea rapoar-telor privind respectareaConvenţiei-cadru pentruprotecţia minorităţilor înRomânia, grupul de experţial Consiliului European s-a informat la faţa locului.După cum se ştie, gu-vernul şi-a prezentat ra-portul în martie anul tre-cut, cu o întârziere de doi ani şi jumătate, în care – evident– au găsit totul în regulă. Spre deosebire de UDMR şiunele organizaţii ale societăţii civile, care, la rândul lor, auîntocmit rapoarte paralele. Acestea din urmă, listândexemple concrete, au încercat să contrazică imagineaideală propusă de raportul guvernului, plină cu inexactităţişi distorsiuni. La vremea respectivă, autorul raportului,Ministerul de Interne nu a considerat necesară consultareacu reprezentanţii maghiarilor din România.Pe lângă UDMR, si organizaţiile societăţii civile – MişcareaAngajament Civic (CEMO), Advocacy Group for Freedomof Identity (AGFI), precum si grupul de experţi în drepturileminorităţilor al Consiliului Naţional Maghiar din Transilvaniaşi al Consiliului Naţional Secuiesc – au formulat observaţiilelor în rapoarte paralele. Autorii documentelor au făcutobservaţii referitoare mai ales la drepturile lingvistice, înspecial la dreptul de a învăţa în limba maternă, dar au re-proşat şi formulele care îi acuză pe maghiari în cursulpredării istoriei. Civilii au respins şi acea convingere falsă,conform căreia calea cea mai sigură de a reprezenta in-teresele unei minorităţi naţionale este ca organizaţiapolitică care o reprezintă să fie prezentă în guvern, caparte componentă a puterii.Cu câteva zile în urmă UDMR-ul, la congresul PartiduluiPopular European din Malta, a vorbit despre încălcareadrepturilor maghiarilor din România, în special despre si-tuaţia Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş.Sperăm, că nu au făcut-o degeaba, şi sensibilizarea vaavea consecinţe, iar poate că datorită presiunii internaţionale,autorităţile publice se vor răzgândi.Chiar dacă este încă devreme să ne pronunţăm despreefectele potenţiale ale adresării la forumurile internaţionale,este deja sigur că astfel lumea a aflat despre luptelenoastre. Să sperăm, că UDMR-ul a descoperit avantajelepolitizării externe autonome, la care nu va renunţa înschimbul unei posibile implicări într-o coaliţie guverna-mentală. În acest caz, ultima noastră speranţă rămâncivilii. Părerea mea. 

Szentgyörgyi László

Să vină civilii? Un cercetător târgumureşean 
a inventat bazele unui scaun cu 
rotile ghidată prin puterea minţii
Dr. Losonczi Lajos inginer, cercetător, cadru didactic la Universitatea Sapientia
din Târgu Mureş, a primit o distincţie semnificativă pentru invenţia sa inovativă:
un sistem de măsurare şi prelucrare a semnalelor biologice de generaţie nouă.
Rezultatele obţinute pot fi aplicate direct în cazul cercetărilor biomedicale, dar
vor putea fi folosite şi în diagnosticarea medicală, sport, multimedia, industria
divertismentului, precum şi pentru scopuri militare. Pentru munca sa ingine-rească inovativă, precum şipentru contribuţia proemi-nentă la dezvoltarea inova-ţiei din România, Losonczia fost onorat cu premiulOpera Omnia.Cea de-a XV-a ediţie a Sa-lonului Internaţional al Cer-cetării, Inovării şi Inventicii„PRO INVENT” a fost orga-nizată de Universitatea Teh-nică din Cluj-Napoca, cu su-portul Academiei Româneşi a Ministerului Cercetăriişi Inovării. La eveniment auparticipat 57 de instituţiicu peste 400 de invenţii.Losonczi ne-a declarat,că el şi echipa sa se ocupaude mult timp cu măsurareasemnalelor biologice, cudezvoltarea circuitelor demăsurat cu caracter inter-face om-calculator, iar laproiectul respectiv au lucratmai bine de trei ani.„În esenţă: invenţia exa-minează semnalele biologicede pe suprafaţa pielii. Mă-surarea non-invazivă estefoarte dificilă, fiindcă sem-nalele sunt deosebit de mici,cu „zgomot” foarte mare, şipe deasupra pacientul semişcă. Aparatele clasice dediagnosticare din spitale audimensiunea unui dulap, iarbolnavul stă nemişcat, şieste examinat cu electrozijelate şi fixate prin cabluri. Invenţia mea elimină aces-te obstacole simultan: at-enuarea zgomotelor semni-ficativ mai mari decât zgo-motul semnalului de măsu-rat, portabilitate, precizie demăsurare sporită, prelucra-rea datelor în timp real,transmisie de semnale sianotarea reacţiei, compen-zarea artefactelor cinetice,autonomie funcţională ex-tinsă la dimensiuni foartemici, consum de energie ext-rem de redusă si comunicarecodificată fără fir” – a expli-cat cercetătorul, care şi anultrecut, şi cu doi ani în urmăa fost premiat pentru unelepărţi componente ale dis-pozitivului său, însă echipa-mentul complet conţine şişapte invenţii recente.

Mouse comandat 
cu unde celebraleInvenţia tehnologică ara-tă în felul următor: mai mul-te discuri mici, cu diametrulde zece milimetri sunt aşe-zati pe suprafaţa pielii, şifuncţionează fără cabluri,fără jeleu, în condiţii de co-moditate. „Dintre utilităţilepractice amintesc doar câ-teva: o persoană cu dizabi-lităţi poate să conducă sca-unul cu rotile prin putereaminţii, poate să „manevre-ze” mouse-ul calculatoruluicu unde cerebrale, iar pede altă parte se pot efectuadiferite măsurări pe sportiviaflaţi în mişcare” – a explicatLosonczi.
Următorul pas: 
producţia în serieLosonczi a mai adăugat:cu asta nu s-a oprit cerce-tarea, echipa sa îşi dezvoltăplanul în continuare, iar ur-mătorul pas va fi preparareaprototipului, după care ur-mează pregătirile pentrufabricaţie, fiindcă ei sau in-vestitorii interesaţi vor în-cepe producţia în serie, fieca dispozitiv independent,fie ca modul pentru insta-laţii deja existente.Noua generaţie ştiinţificăeste promiţătoareLosonczi este mulţumitcu noua generaţie care în-vaţă la Universitatea Sapi-entia, Departamentul de In-

ginerie Electrică. „Pentrupregătirea studenţilor şiprofesorii trebuie să-şi adu-că contribuţia, şi este in-dispensabilă asigurarea ni-velului ridicat de învăţă-mânt tehnic, iar noi încer-căm să îndeplinim acesteobligaţii.Pentru specialiştii carepărăsesc universitatea no-astră ar trebui asigurate şilocuri de muncă corespun-zătoare pregătirii lor, darpentru acest lucru este ne-voie de o economie perfor-mantă. Noi ne străduim săoferim o pregătire cât maiamplă studenţilor noştri, casă se descurce pe piaţa for-ţei de muncă” – spune ingi-nerul.
Azi sci-fi, 
mâine realitateLa întrebarea noastră, re-feritoare la ceea ce ne re-zervă următorii ani în do-meniul invenţiilor, pre-cum şi dacă esteposibil ca dispo-zitivele aparţi-nând astăzimai degrabăde domeniulscience fictio-nului să facăparte din co-tidian pes-te zece,sau în cin-ci ani, Lo-sonczi arăspuns că,

după părerea lui,este absolut posi-bil.„Experienţa nearată că dezvoltareatehnologică se acce-lerează exponenţial:lucrurile desprecare în urma cucâţiva ani am cre-zut că vor aveautilizare practică

poate cândva peste douăze-ci de ani, au devenit dejarealitate. În zilele noastre,acest proces se desfăşoarăşi mai repede, şi mai dina-mic” – consideră specialis-tul.
Pál Piroska

PăREREA MEA
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rülmények között modellez-ni. Egy érzelmi élménytugyanis mindig meghatározaz a szituáció, amelyben azérzelem keletkezett. MarcelProust szerint a képzeletünkfelelős a szerelemért, nem amásik személy. Az idegtu-dósok szerint ugyanez igaza féltékenységre is.„Uram vigyázz, hogy fél-tékeny ne légy! A zöldszeműszörny csak kacag az étken,amelyből él” – írta Shakes-peare az Otellóban. Az a bi-zonyos szörny azért is olyanfenyegető és kiszámíthatat-lan, mert legalább annyirabefolyásolják idegrendszeri,h o r m o n á l i s ,mint pszi-chológiaiés kul-turálisténye-zők. 

Lehet-e féltékeny egyolyan nő vagy férfi, aki sze-retőiből egész háremet tart?Aki többnejű? Aki nyitott há-zasságban él? A válasz egyér-telműen igen, hiszen mi szá-mít viszonynak? Ki, mit érthűtlenség alatt, mikor érzimagát fenyegetve?Esther Perel – világhírűpszichoterapeuta és félté-kenységkutató – szerint afélrelépés nem minden eset-ben jelzi a szerelem végét.Értelmezése szerint háromlényeges eleme van egy vi-szonynak: a titkolózás, az ér-zelmi kötődés és az a bo-nyolult vonzalom, amelyetmanapság úgy hívunk: ké-mia. Ezt a fajta alkímiát nehézanalizálni, csak annyit tud-nunk, hogy képes megújítanivagy felforgatni a világot. Ké-pes elvenni a józan eszünket,és elhitetni velünk, hogy vá-lasztottunk igényeink vég-telen sorát képes kielégíteni:egy személyben szerető, ba-rát, intellektuális és lelki társ,ideális szülő, kellemes és al-kalmazkodó lakótárs. Mind-ezért cserébe önmagunkat

nyújtjuk, az Igazit! A hűtlen-ség, vagy annak a lehetősége,azonban udvariasan a tudo-másunkra hozza, hogy nemvagyunk pótolhatatlanok.A hűtlenség nem a szexrőlszól, hanem a vágyról. A fi-gyelem iránti vágyról, a fia-talság és az élet értelme irántivágyról. A laboratóriumok-ban a kutatók már képesekbeazonosítani a féltékenységeredőjét az agytörzsben, ren-geteg publikáció születettmár a témában, bár sokkalinkább javasolt a féltékeny-séget és annak minden le-hetséges válfaját egy másiklaboratóriumban keresgélni:az irodalomban. Elég pontosdiagnózist állít fel a félté-kenység természetéről azOdüsszeia, a Bovaryné, azAnna Karenina, Shakespeare,Márai és a többiek. Piszkoskis részletek után kutatnak,hogy jól megforgassák a vér-ző szívben a kést. Mindenféltékeny ember amatőr író.A féltékenység világa a kép-zelet világa. Ott születik, ésott is lehet leleplezni.
Timár Tímea

„Minden lélegzet, amit ve-szel, / Minden mozdulat,amit teszel, / Minden kötelék,amit szétszakítasz, / Mindenegyes megtett lépésed…/ Fi-gyelni foglak.” Ezekkel a so-rokkal kezdődik a huszadikszázad egyik legtöbbet ját-szott szerelmes dala, Stingelőadásában. Ki ne hallottavolna már, angolul az EveryBreath You Take című dalt?Szerelmes dal, vagy inkábbegy zaklató himnusz? 1983nyarának legnagyobb sláge-re, amely a poptörténelemleginkább félreértelmezettdala. Az énekes maga is meg-lepődve fogadta, amikor azemberek lelkesen meséltekarról, hogy erre a számratáncoltak az esküvőjükön,vagy ez a közös dalunk,ugyanis a szám nem a ked-vese minden lépést óvó sze-relemről, hanem sokkal in-kább egy kontrollmániás fi-guráról szól. Azokban a hó-napokban született, amikorSting halálosan beleszeretettTrudie Stylerbe. A románcegyetlen hibája, hogy éppennős volt, méghozzá Trudielegjobb barátnőjének a férje

volt. A viszony óriási botránytkavart, a házaspár elvált, aPolice feloszlott. Trudie ésSting pedig azóta is boldogházasságban élnek, négygyermekük született.Lehet-e egy ilyen beteges,féktelen, kétségbeesett szen-vedély, amelyet a dal meg-örökít, egy boldog kapcsolatalapja? Lehet, hogy igen. Aneurobiológusok közel jár-nak hozzá, hogy értelmeznitudják az egyik legellent-mondásosabb viselkedés-mintázatot, amellyel sok ezeréve kínlódik az emberiség.
A pótolható igaziA féltékenység és az abbólfakadó gyűlölet Káin és Ábelóta formálja a történelmet.Éppen ezért ma klinikai vizs-gálatok próbálják értelmeznia féltékenység viselkedés-mintáit, különböző gyógy-szerkészítményeket fejlesz-tettek ki, amelyek állítólagenyhíteni képesek a patoló-giás eseteket. Csakhogy aszerelem és gyűlölködéskörülményeit rendkívülnehéz laboratóriumi kö-

A hegyláncot védő péntekihatározatban a bíróság a Gan-geszt és a Jamunát táplálógleccserek, a Gangotri és aJamunotri jogi személyiségétismerte el. "Az emberrelegyenlő jogokkal kell rendel-kezniük, hogy a testükön ej-tett sebeket ugyanúgy kezel-jék, mint az emberi test sé-rüléseit" - írta határozatábana himalájai Uttarakhand ál-lam legfelsőbb bírósága.

A Jamunotri-gleccser drá-mai ütemben zsugorodik, aGangeszt tápláló Gangotri isgyorsan húzódik vissza - álla bíróság közleményében.„Nagyjából 25 év alatt többmint 850 métert húzódottvissza" - mondta Radzsiv Sar-ma és Alok Szing, a kéttagúbírói tanács tagjai. Ugyaneza tanács ismerte el a Gangeszés a Jamuna jogi személyi-ségét márciusban.

Indiát azonban megelőzteÚj-Zéland: a wellingtoni par-lament az őslakos maorikkérésére szavazta meg már-cius 15-én, hogy az országharmadik leghosszabb folyó-ja, a 290 kilométeres Whan-ganui, maori nevén Te AwaTupua önálló jogalanykéntszerepelhessen vitás ügyek-ben.
forrás: MTi
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A tudósok állítása szerint az egyik legmérgezőbb
szenvedély a féltékenység. Az úgynevezett Otelló-
szindróma, a patológiás féltékenység orvosi konfe-
renciák témája, miközben enyhébb formája olyan,
mint a nátha. Népbetegség, mindenki átélte már, de
még nem találták fel az ellenszerét.

Jogi személyként ismerte el a Himalája több gleccserét, tavát, vízesését, erdejét
és mezejét egy indiai bíróság.A hegyi természeti értékek ugyanazt a státuszt kap-
ják, mint india szent folyói, a Gangesz és a Jamuna a mérföldkőnek számító már-
cius 20-i ítéletben. A jogi személyiség elismerésével a természeti értékek
pusztításának akarnak gátat szabni.

Emberekkel egyenlő jogokat kaptak
a Himalája gleccserei

A féltékenység
természete 


