
Az ismeretlen sorsú királyi vár Doboka Kolozsvártól mintegy szűk negyvenkilométerre északra fekszik, a Lóna-patak völ-gyében. Nevét Doboka vezérről kapta, aki Csa-nádnak, Szent István unokatestvérének apjavolt. Vára államalapításkori földvár volt, azegykori Doboka vármegye székhelye. 1068-ban innen indult Salamon király Géza és Lászlóhercegekkel a besenyők ellen.
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Honnan tudod, hogy fapados
(állami) kórházban fekszel? 

☻Nemcsak pizsamát, papucsot és fürdőköpenytkell otthonról vinned, hanem ágytálat is, vagyesetleg ágyat is ☻ Az ágyneműcserét egy másikbeteggel oldod meg ☻Ha nagyon nagy a zsúfoltság,a fül-orr-gégész helyett a nővér veszi ki a mandu-ládat; ha még annál is nagyobb, a takarítónő
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„Gyilkossági kísérlettel is
megpróbáltak félreállítani” 
Egy lelkészi életpálya örömei és keserűségeiBalázs Lajos 1952-ben született Madarasi-Feketén szülei harmadik, legkisebb gyermek-eként. Általános iskolába szü-lőfalujába járt, majd az5-8 osztályt Mező-bándon végezte. In-nen szakiskolábakerült Marosvá-sárhelyre,amelynek befe-jezése után szer-számlakatoskénthelyezkedett el aProdkomplex vállalatnál. 

3. old. //   TÁRSADALOM

Felnőttoktatás mint hiánypótlásA „tanulni egy életen át” elve napjainkban egyrejobban kiterjedt az oktatási rendszerben, amiérthető, hiszen a technológiai forradalom ko-rában élünk, így minden szakmában folyama-tosan fejleszteni kell a tudást, mert csak ígylehet megmaradni a munkaerőpiacon. 

4. old. // TÁRSADALOM

Megérne egy próbát              Sokan sokféleképpen vélekedtek a POL-ról(Szabad Emberek Pártja) annak felbukkaná-sakor. Attól lehetett tartani, hogy a nacionalistadiskurzushoz szokott román választópolgárokjelentős része számára nem lesz eléggé román,míg a magyar közösség tagjai elsősorban aMost-Híd-szerű etnikailag vegyespárt létre-jöttének veszélyét vetítették előre. Közel egyesztendővel a választások után talán kimond-ható, egyik oldal félelmei sem voltak indokoltak,a POL egy román párt.

Új sorozat, XI. évfolyam // 17. szám  // 2017. április 27–május 3. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A Központ hasábjain cikkeinkből román nyelven is közlünk. 

*

Négy nap alvás nélkül

Diáknapok a kulisszák mögül

A vásárhelyi diáknapok nem csupán az egyetemistákat megszólító játékos megmérette-
tésként írta be magát a fiatalok határidőnaplójába, hanem kisebb fesztivállá nőtte ki magát
az elmúlt években. Idén huszadik alkalommal, május 3-6-a között zajlik a Maros-parti Go-
kart-pályán, 37 csapat nevezett be, közel 1500 személlyel. Nappal változatos próbákat tel-
jesítenek a diákok, esténkét dupla koncert, hajnalig pedig lemezlovasok szórakoztatják a
résztvevőket. Bardócz-Veres Zsuzsát, aki már nyolc éve tagja a szervezőcsapatnak az ese-
mény mögötti munkáról, sztorikról, együttesekről, kihívásokról kérdeztük. 



| Központ hetilap | 2017 / 17. | április 27–május 3. | |

KOS: Fantasztikus hete lesz. Szinte bármibe isfog bele, az sikerrel végződik, legyen az karrier,anyagiak, szerelem, önmegvalósítás, bármi. Egyigen szerencsés és gyümölcsöző időszak ez azön számára.
BIKA: Mozgalmas napok várnak önre a héten.Ha esetleg úgy érezte, hogy az év eleje óta aka-dályoztatva volt bizonyos területeken vagy nemúgy haladtak a dolgai, ahogyan szerette volna,akkor most megnyugodhat, mert minden beindulön körül.
IKREK: A héten fogja csak igazán megtapasz-talni, milyen jó is, hogy annyi időt és energiátszánt kapcsolatai építésére. A napokban derülhetki ugyanis, ki az igazi barát és ki nem az.
RÁK: Nagyon kedvező hete lesz. A csillagok aztüzenik, hogy az élet minden területén biztonság-ban van, és nem kell aggódnia, az egészsége, akarriere, a szerelmi élete sem bármi más miatt.
OROSZLÁN: A többi csillagjegyhez képest öntsem kerüli el a szerencse. Éppen ezért, bármilyennehézség, akadály, váratlan fordulat, kihívás me-rüljön fel a héten, bátran fusson neki, sikerrel jár.
SZŰZ: Változatos, kissé kiszámíthatatlan a hete.Akadnak majd váratlan helyzetek, és egy-két do-log sem úgy alakul, ahogyan azt eltervezte. Nehagyja, hogy ez megzavarja, egyszerűen válasz-szon másik utat vagy alternatív megoldást.
MÉRLEG: Valami megmagyarázhatatlan kész-tetést érez arra, hogy azonnal megvalósítsa a ter-veit. Sürgősen alkotni szeretne valamit. Ám hanem vigyáz eléggé, akkor káoszba és eredmény-telenségbe fulladhat a hete.
SKORPIÓ: Ismét tele van ötletekkel és megva-lósítandó tervekkel. Legnagyobb meglepetéséremost még támogatói is lesznek benne! Méghozzáakár olyanok is, akikre egyáltalán nem gondoltvolna.
NYILAS: A héten élete több területén is úgy érez-heti, hogy rezeg a léc ön alatt, és ez igen kelle-metlenül érinti. Ráadásul úgy tapasztalja, nehe-zen találja meg másokkal a közös nevezőt és afélreértések miatt sorozatos veszekedésekbenlehet része.
BAK: A csillagok már most megsúgják önnek, jólesz, ha összekapja magát és felköti a nadrágját,mert a héten kíméletlenül felpörgetik ön körülaz eseményeket. Csak arra ügyeljen, bármilyenprobléma is adódna, ne erőszakkal vagy vitákkalpróbálja megoldani.
VÍZÖNTŐ: A csillagok mindent megadnak a hé-ten ahhoz, hogy ön egyenesbe jöjjön, úrrá legyenaz életén, egyszóval jó irányba haladhasson. Nemis csoda, ha ennek hatására vadászni kezdi a ki-hívásokat.
HALAK: A hete úgy alakul, ahogy mindig, nemérez, nem tapasztal majd semmiféle változást.De természetesen a hét végén minden beindulés mondatni, elszabadul a Pokol.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Kistemplomi estékA marosvásárhelyi Gecseutcai református egyház-község a Kistemplomi estékelőadás-sorozattal ünneplia reformáció 500. évfordu-lóját, valamint a gyülekezetés templom több mint 200éves múltját. A történelmiés művészettörténeti elő-adásokra április 20. és má-jus 18. között kerül sor azegyházközség gyülekezetiházában (Ştefan cel Mareu. 26. sz.), csütörtökönkéntdu. 6 órai kezdettel. Április27.: László Lóránt: Maros-vásárhely a 19. században;május 4.: Orbán János: AKistemplom építéstörténe-te; május 11.: Kovács MáriaMárta: A marosvásárhelyiKistemplom úrasztali kész-lete; május 18.: Berecki Sán-dor: Biblia és régészet.
Borverseny a Sapientián Április 29-én 10 és 13óra között erdélyi borver-senyt rendeznek a SapientiaEMTE marosvásárhelyicampusában. A rendezvény-re Erdély fontosabb borter-mő vidékeiről várnak min-tákat, amelyeket szakavatottzsűri bírál el. A rendezvé-nyen számítanak FazekasSándor magyar földműve-lésügyi és vidékfejlesztésiminiszterre is, aki a ker-tészmérnöki és tájépítészetikar vendége lesz.
Művészetek a nevelésben Április 27-én, csütörtö-kön a Marosvásárhelyi Mű-vészeti Egyetem TanárképzőIntézete Művészet a neve-lésben – Pszichopedagógiaiés terápiás megközelítésekcímmel tart nemzetközikonferenciát, amelyen töb-bek között azokra a kérdé-sekre keresnek választ, hogyfejleszthető-e a művészetekiránti érzékenység, tanítha-tó-e a művészet? stb. A kon-ferencia munkálatai a Mű-vészeti Egyetemen román

és magyar nyelven fognakzajlik három tömbben: mű-vészetek és oktatás terénjártas jeles előadók előadá-sai, a Művészeti EgyetemTanárképző Intézetének di-ákjai által bemutatott tu-dományos dolgozatok, aművészetek és az oktatásterén tevékenykedő szak-emberek által tartott mű-helyfoglalkozások.
Slam poetry a G-ben Április 29-én, szombaton19.30-tól a G kávézóbanslam poetry est lesz. Jelent-kezni lehet a SlamPoetryMarosvásárhely online ol-dalán vagy a helyszínen. 
Rocksuli-klubest Május 6-án este 8 órátóla Jazz&Blues Clubban aRocksuli májusi klubestjé-nek meghívott zenészei aPit of Saron és az Outrageegyüttesek Debrecenből, va-lamint a Legion együttesSzinérváraljáról.
Várják a jelentkezőket 
a második utcazene-
fesztiválra 

A Divers egyesület a XV.civil szervezetek vásáránmásodik alkalommal szervezutcazene-fesztivált, amelyremájus 8-ig várja a zenekarok,énekesek benevezését az of-fice@divers.org.ro e-mail-címre. A résztvevők három-négy zeneszámmal léphet-nek fel. A rendezvény május13- án 10 és 18 óra közöttlesz a főtéren.
Marosvásárhelyen 
a Rejtélyes viszonyok Újra Marosvásárhelyenlátható Eric-EmmanuelSchmitt Rejtélyes viszonyokcímű kétszereplős színda-rabja, amelyet a Csűrszín-házi Egyesület produkció-jaként Nagy István (AbelZnorko) és Szélyes Ferenc(Erik Larsen) ad elő. For-dította: Nagy István, ren-dező: Szélyes Ferenc, díszlet,jelmez: Szélyes Andrea-Na-tália. Az előadás május 4-én, csütörtökön 19 órátóllesz az Ariel Ifjúsági és Gyer-mekszínházban. Jegyelővé-tel az Ariel pénztárában,foglalás a 0740-566-454-es telefonszámon.

KÁR KIHAGYNI |
Tejkút az Arielben Április 28-án, pénteken 18órától az Ariel Ifjúsági és Gyer-mekszínházban bemutatják Ki-rály Kinga Júlia 4 év fölötti né-zőknek ajánlott Tejkút címűmesejátékát. Szereplők: Bonczi -dai Dezső, Cseke Péter, Dull János, Gáll Ágnes, Gönczy Ka-talin, Halmágyi Éva, Szabó Dá-niel, Szőlősi-Pénzes Szilárd.Zene: Király István, tervező:Lukácsy Ildikó, rendezőasszisz-tens: Bonczidai Dezső, rendező:Király István.



Sokan sokféleképpenvélekedtek a POL-ról(Szabad Emberek Párt-ja) annak felbukkaná-sakor. Attól lehetett tar-tani, hogy a nacionalistadiskurzushoz szokottromán választópolgárokjelentős része számáranem lesz eléggé román,míg a magyar közösség tagjai elsősorban a Most-Híd-szerű etnikailag vegyespárt létrejöttének ve-szélyét vetítették előre. Közel egy esztendővel a vá-lasztások után talán kimondható, egyik oldal félelmeisem voltak indokoltak, a POL egy román párt. Igaz,párját ritkítja abban, hogy nyíltan, eddig egyetlenpolitikai erőtől sem tapasztalt empátiával viszonyula vásárhelyi magyar közösség problémáihoz. Ezek egyike az elmérgesedett iskolaügy, amelyheza POL-osok meglehetősen konstruktív módon kö-zelítettek, csakhogy a jelek szerint éppen a legér-dekeltebbekben, az RMDSZ városi képviselőibennem találtak partnerre. Ezt rótta fel a „szövetségi”politikusoknak az egyik helyi napilapban HermannMark Christian városi önkormányzati képviselő is.„Én már a tavaly óta szorgalmazom, de sajnos süketfülekre találtam. Ugyan nem koalíciót javasoltam,hanem stratégiai partnerséget néhány alapkérdésben.Az RMDSZ 2008-ban elvesztette a többséget a ma-rosvásárhelyi tanácsban, most meg képtelen felis-merni, hogy itt a nagy lehetőség visszavenni agyeplőt. Ez év februárjában sikerült kihasználni eztaz előnyt, amikor előzetes egyeztetés nélkül sikerültazt az iskolahálózatot elfogadni, amely a katolikusiskolát is magába foglalta. Rá kellett volna ébredniük,hogy a magyarság számára fontos kérdésekbenebben a testületben nem a PSD vagy a PNL lesz apartnerük, hanem mi vagyunk az egyedüliek, akikreszámíthatnak. (...) Az elnökünk, Dan Maşca derűsenmeg is jegyezte, hogy általa, egy román ember se-gítségével is sikerült újra magyar többséget teremtenia helyi önkormányzatban, az RMDSZ pedig nemképes élni vele” - fejtette ki Hermann. Hát, azt hiszem, erről van szó, Hermann fejéntalálta a szöget. Jogos a kérdés: ha korábban - azegy Nagy-Románia Pártot leszámítva -, majd’ mindenromán alakulattal koalícióra, sőt kormányra léptekmár, akkor most helyi szinten a POL-lal miért ne le-hetne megpróbálni? Ha igaz - márpedig ez a kőke-mény valóság! -, hogy a vásárhelyi magyarságszámára fontos döntések meghozatala lehetetlen ahelyi, irányunkban jóindulattal viseltető, nem első-sorban a Cuvantul Liber című lapból tájékozódórománok támogatása, szavazata nélkül, akkor egyilyen lehetőséggel nem élni: több mint bűn… Véle-ményem szerint.
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Megérne egy próbát „Gyilkossági kísérlettel is
megpróbáltak félreállítani”
Balázs Lajos 1952-ben született Madarasi-Feketén szülei harmadik, legkisebb
gyermekeként. Általános iskolába szülőfalujába járt, majd az 5-8 osztályt Mező-
bándon végezte. Innen szakiskolába került Marosvásárhelyre, amelynek befeje-
zése után szerszámlakatosként helyezkedett el a Prodkomplex vállalatnál.
Közben elkezdte estiben a kilencedik osztályt, de 1972-ben berukkolt katoná-
nak, és csak leszerelése után tudta folytatni tanulmányait. 1977-ben érettségi-
zett a Bolyai Farkas Líceumban. Nem érte be ennyivel, tovább akart tanulni. „Különös vonzalmam voltaz elektromosság és az elekt-rotechnika felé, már harma-dik osztályos koromban rá-diót készítettem otthon, sajátkezűleg csináltam hozzá azalkatrészeket. Érettségi utángondoltam arra, hogy a Po-litechnikára felvételizzem,de végül is a teológiára pró-bálkoztam. Nagy hatássalvoltak ránk abban az időbenCsiha Kálmánnak az igehir-detései” – állítja Balázs Lajos. Másodéves hallgatóként az-tán következett a kiábrán-dulás – visszatérő álma volt,hogy mérnök lesz annál avállaltnál, ahol dolgozott  –,de már nem tért le az elkez-dett útról. „Végül mégis el-végeztem a teológiát, az ak-kori püspök ki is helyezett aHunyad megyei Lozsádra.Innen nyertem áthelyezéstHátszegre. Kilenc évet voltamott. Hozzám tartozott Őral-jaboldogfalva is, ahol Erdélyegyik legrégibb műemlék-temploma található, nagyonkényes volt ott hozzányúlnivalamihez. Egy helytelen szö-veget javítottunk ki, ami aturistáknak volt kiírva, ésnem sokkal ezután a Secu-ritate keresett és vont fele-lősségre. Hátszegen a ma-gyarság kevés volt, de a ro-mánokkal jó volt a kapcso-latunk. Sajnos azonban agyermekeim mind ott kezd-ték meg az iskolát románnyelven és már harapták amagyar nyelvet, ezért muszájvolt onnan eljönnünk” –folytatja történetét anyugdíjazás előtt álló lel-kész.
A szórványkollégi-
um Nagysármás
tekintélyét növeli„1996-ban pályázatothirdettek Nagysármásra,amelyre egyedül jelentkez-tem. Így aztán természetes,hogy ide kerültem.Itt rengetegmun-

ka várt: templomjavítás, újparókia építése, könyvelés,az ifjúság nevelése stb. Nemtudjuk miért, de a sármási-aknak igen sok megvetésbenvolt részük. Lehet, hogy azért,mert a II. világháború idején126 zsidó embert kiadtak,akiket aztán kivégeztek apusztakamarási oldalban. Énazon dolgoztam, hogy Nagy-sármásnak tekintélyt sze-rezzek, ezért is szorgalmaz-tuk azt, hogy a szórványkol-légium itt megépüljön. 2014szeptemberében nyitottukmeg, a Kallós Alapítvány ésa református egyház általbenyújtott és megnyert pá-lyázatok segítségével. A fe-leségem oroszlánrészt vállaltebben. Most kilenc gyermeklakik itt, de volt 13 is. A gyer-mekek szeretik, ahogy azegyik mondta: meleg van,tisztaság és jó ételt kapunk”– számol be sikereiről a lel-kész. De sajnos számos ku-darc, elkeseredés is érte pá-lyafutása során.  Nagysármás már egy vég-vár, a vidéken az utolsó te-lepülés, ahol még tömbbenélnek magyarok. Így sokannem nézték jó szemmel, hogya lelkész az ifjúságot sikere-sen gyűjti össze és szerveziösszetartó közösséggé. Meg-kerültek a felbujtott szemé-lyek, akik megfertőzték azifjúságot és ellentábort szer-veztek. 

„Gyanús volt nekem, hogyegy lelkész kolléga azt mond-ta, hogy ő úgy tudja: öt évetmaradhatok Sármáson. Ek-kor tudtam meg, hogy engemcsak annyi időre szerettekvolna tartani, amíg egy másikkollégának meg nem lesz arégisége, hogy elfoglalhassaa helyem. Lecsillapodott azügy az ifjúsággal, de 2000-ben aztán ismét jöttek a kö-tekedések, feljelentések ésaz aláírásgyűjtés, hogy elhe-lyezzenek. 2002-ben hágottez tetőfokára a mocskolódá-sokkal, fenyegetőzésekkel,névtelen levelekkel, sőt gyil-kossági kísérlettel. Ekkor tör-tént egy esperesi kivizsgálás,amely délelőtt 9 órától tartottéjféléig, amely olyan volt szá-momra, mint egy tortúra.2003-ban derült fény aztánarra, hogy az egésznek poli-tikai háttere volt, mert a he-lyemre kívánkozó pap végülnagy pozícióba került poli-tikai szinten” – panaszoljaBalázs Lajos. 
Politikai beavatkozás 
az egyházközség életébeElmondása szerint méggyilkossági kísérlettel is pró-bálták félreállítani, el is me-séli ennek történetét: „2001-ben, amikor men-tem volna Marosvásárhelyreegy találkozóra, nem indultaz autóm. Kitoltuk a garázs-ból az utcára, hogy a lejtőnbefele meginduljon, de azautó kigyulladt. Észrevettük,hogy a gyertyák fölött elve-zető benzinslagot valaki át-vágta. Azt ma már tudom,hogy szándékos cselekményvolt és azt is, hogy ki tette.Valakinek az autójáhoznyúlni az én olvasatombangyilkossági kísérlet. Egy má-sik alkalommal, hogy ne jus-sak el egy fontos értekezletre,reggel az autómon a gázolósodrony átmetszve, az ak-kumulátor kisütve, az elsőkerekek kiszúrva fogadtak.Jelentettem a rendőr-ségen, de nemakartak eljárniaz elkövető el-
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Egy lelkészi életpálya örömei és keserűségei 

len” – állítja a lelkész.  Végül is 2002-ben a temp-lom építésének 100-dik év-fordulóján nagy ünnepségetszerveztek  Nagysármáson,ettől kezdve lecsillapodtaka kedélyek. A lelkipásztor el-lenségei is rájöttek, hogy kül-ső politikai beavatkozás tör-tént az egyházközség életébe. A nyugdíjba készülő lel-kész szeretné megírni em-lékeit, amely véleménye sze-rint okulására lenne az utó-kornak. „Ha most kellenekezdjem, szeretném ezzel a

bölcsességgel tenni, csakamíg fiatalok vagyunk, vanerőnk, de nincs elég bölcses-ségünk, mire megvénülünkpedig sok a tapasztalatunkés a bölcsességünk, de elfogyaz erőnk. Mivel ez már visz-szafordíthatatlan, hálát adokaz Istennek, hogy, ezt a pályátmegfuthattam és örömestmegyek nyugdíjba, mert tu-dom azt, hogy kinek hittemés, hogy a munkám becsü-lettel végeztem” – zárja gon-dolatait Balázs Lajos.  
Nemes Gyula



A „tanulni egy életen át” elve napjainkban egyre jobban kiterjedt az oktatási rendszerben, ami érthető, hiszen
a technológiai forradalom korában élünk, így minden szakmában folyamatosan fejleszteni kell a tudást, mert
csak így lehet megmaradni a munkaerőpiacon. Erről is kérdeztük László Tündét, az ország egyik legpro-
fesszionálisabb szakképző szervezetének, a Tabula Felnőttképző Központjának igazgatónőjét, amelynek
immár 12 éve főtevékenysége a felnőttképzés.Amint az ember kikerül aziskolapadból, a tanulás sokakszámára egyre nehézkesebbéválik, hiszen, valljuk be, atöbbség már annak is örül,hogy nem kell iskolába járnia.A Tabula célja, hogy segítse aközösség életminőségének ja-vítását, felhasználva a hagyo-mányos innovatív képzési ta-pasztalatokat, ezzel fejlesztveaz emberek személyiségét asaját és a társadalom javára,így biztosítva az esélyegyen-

lőséget mindenki számára.Talán ennek is köszönhető,hogy egyre többen vállalják,hogy új szakmát tanulnak.„Van úgy, hogy beiratkozáskorkicsit idegenkednek, minden-kit valami motivál, valamiértjön erre a képzésre. Azt látom,hogy 1-2 alkalom után márszívesen jönnek, arra törek-szünk, hogy gyakorlati tudástadjunk át, minden egyes kép-zőnk nagyon jó szakmabeli asaját területén, a gyakorlati részét könnyedén át tudjaadni, a tananyagokban pedigott van az elméleti rész, amiegyüttesen hatalmas tudás-anyagot ad nekik annak ér-dekében, hogy el tudjanak in-dulni. Felnőttképzésben na-gyon hatékonynak kell lenni’’- mondja.Tünde és csapata arra biz-tat minden hallgatót, hogyazon a területen dolgozzon,amihez ért és amit szívesentesz. „Mindig bátorítani szok-tuk a személyeket, hogy nefeltétlenül a piacon „menő”szakmában, vagy csak azokraa szakmákra képeztessék kimagukat.”
Pozitív jövőkép„Tapasztalatom szerint egy-re hozzáértőbbek vagyunk,ami alatt nemcsak a Tabulátértem, hanem mindazokat,akik a felnőttképzés területéndolgoznak, ami egy hiánycikkvolt előtte. Szívesen tesszüka dolgunkat, én például egyrejobban ki tudom szelektálniazon személyeket, akikről lá-tom, hogy szívesen foglalkoz-nak a felnőttekkel. Megértet-tük ennek a fontosságát,ugyanakkor el is tudjuk ma-

\ 4. \ |  OKTATÁS   |

| Központ hetilap | 2017 / 17. | április 27–május 3. | |

Felnőttoktatás mint hiánypótlás

gyarázni, nagyon sok tájékoz-tatót tartunk a felnőttek kö-rében. De nem csak a felnőttekszámára, hiszen tavaly kétkolléganőmmel líceumokbais jártunk, ahol elmagyaráztuka felnőttképzés fontosságát,illetve egyszerűen ismertettükannak a szakmaiságát, és azo-kat a szakokat, amit mi akk-reditáltunk”- meséli LászlóTünde, aki azt látja, hogy ab-ban az esetben, ha kellőkép-pen ismertetik a szükségesinformációkat, sokkal többenmernek belevágni.
Tanulni felnőtt fejjelEgyre több cég kéri a kü-lönböző jellegű képzéseket,mivel tapasztalják, hogy haaz alkalmazottak kellőképpenképzettek, nagyon sok időtés energiát tudnak ezzel meg-takarítani.„Büszkén mondom azt,hogy szívesen dolgozom ezena területen, látom a jövőjét,azt, hogy ez egy olyan lehe-tőség, amiben bárki irányttud változtatni, függetlenülattól, hogy felnőtt az ember,vagy hogy elkezdett-e máregy területen dolgozni” - me-séli Tünde, aki arra biztat

mindenkit, hogy soha nemkéső váltani. Felnőttképzésbencsak minimális korhatár van,maximális nincs.
Legfelkapottabb 
szakmákA „legfelkapottabb” szak-mák a szakács, otthoni idős-gondozó, virágkötő, illetve anyelvkurzusok: a német és azangol. A képzések igény sze-rint indulnak, ha összegyűl aminimálisan 10 személy, ak-kor indul a csoport. Általábankiscsoportokat indítanak,mert tapasztalatuk szerint aképzés így hatékonyabb. „Az embereknek egyre többbátorságuk van ahhoz, hogyváltsanak. Nem túl hosszúaka képzések, nem kell évekigjárni a diplomáért, itt csakszakmai tantárgyak vannak,tehát nem szükséges pluszbamég különböző információkat„betömni” a hallgató fejébe,hogy megszerezze a diplomát,így lehetnek sokkal rövideb-bek és hatékonyabbak azórák” - mondja befejezésülLászló Tünde.  
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Doboka Kolozsvártól mintegy szűk negyven kilométerre északra fekszik, a Lóna-patak völgyében. Kendilóna
és Lónapoklostelke tartozik hozzá. Neve a régi magyar Doboka személynévből származik. Nevét Doboka ve-
zérről kapta, aki Csanádnak, Szent István unokatestvérének apja volt. Vára államalapítás kori földvár volt,
az egykori Doboka vármegye székhelye. 1068-ban innen indult Salamon király Géza és László hercegekkel
a besenyők ellen a cserhalmi csatába. Utolsó várnagyát Izabella királyné idejében említik. Valószínűleg a
XVI-XVII. századig lakták, sorsa ismeretlen. A vár régészeti feltárása az 1940-es évek elején kezdődött, 1960-
ban a vár sáncát két méter magasságban helyreállították. A középkori falu a mai település központjától min-
tegy másfél kilométer távolságban feküdt.
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Az ismeretlen sorsú királyi vár

A vármegyének 
nevet adó településBonchidától nyugatra, aLóna-patak völgyében települta ma jelentéktelen, de hajda-nán a vármegyének nevet adóközség, Doboka.Nevét minden bizonnyal azI. István király korában élt Do-boka – Dobuca – vezértől kap-ta, akinek fia, Csanád, Anony-mus szerint a király unoka-testvére volt. Írott dokumentumokbólderül ki, hogy a település váraállamalapítás kori földvárainkegyike, melyet az 1009-benfelállított erdélyi püspökséga hét vár – Seieben-bürgen –egyikeként kapott meg me-gyéjével együtt a királytól. 
A feldarabolt vármegyeDoboka elég képtelen for-májú vármegye volt. Ez ugyanegy tömbből állt, ám egészenfurcsa alakban: a kelet-nyugatiirányban hosszan elnyúló me-gye körülbelül százötven ki-lométerhosszú, ám mindösszehúsz-harminc kilométer szélesvolt. Nem is csoda, hogy későbblassan „feldarabolódott”, egyesrészeit fokozatosan a szom-széd, illetve újonnan kialakulómegyékhez csatolták.A Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból derül ki, hogy a me-gye székhelye először Dobokavára volt, a Szent István idejénépült négy erdélyi királyi váregyike, később Bonchida, mégkésőbb pedig Szék. 
Ami mára 
bebizonyosodott…Egykor Doboka megye te-rületén feküdt – később Kolozsvármegyéhez került át – az abizonyos Nagyesküllő nevűfalu is, mely arról nevezetes,hogy miután Töhötöm (Té-tény) vezér legyőzte az erdélyiblakok vezérét, ,,Gelou”-t (Gya-lu), Erdély blak lakói itt tettekhűségesküt a győztesnek, ésa helyet ennek emlékére ne-vezték el Esküllőnek. A névhasonlóság miatt so-káig azt hitték – illetve saját

származás-elméletük ,,alátá-masztására” a román törté-nészek többsége máig szaj-kózza alaptalanul – , hogy ablakok a ,,vlach”-okkal, teháta románokkal azonosak. Mára bebizonyosodott,hogy a honfoglalás idején ittélő blakok keleti, törökségieredetű népek voltak, tehátsemmi közük nem volt a kör-nyékre bő négyszáz évvel ké-sőbb beszivárogni kezdő ro-mánokhoz.
A földvár a Várhegy legma-
gasabb pontján épülKiss Gábor, az Erdélyi várak,várkastélyok című munkájá-ban ír arról, hogy a földvár afalu határában emelkedő Vár-hegy legmagasabb pontjánépült, megközelítően három-szög alakban, melynek északivégében egy sánccal körülvettbelső várat alakítottak ki, te-tejére pedig három-öt métermagas, ma már meg nem ha-tározható magasságú kőfalatraktak. Krónikáink szerint 1068-ban a moldvai besenyők Gyulavezér Osul nevű főemberénekvezetésével betörtek Erdélybe.Bihar és a Nyírség feldúlásaután, a Szamos völgyében in-dultak haza. Salamon király Géza ésLászló hercegekkel a dobokaivárból indult a kerlési – cser-halmi – ütközetbe, ahol a tá-madók seregét szétverték. Fontos tudni még azt is,hogy ebben a csatában győztele László a kun vitézt és sza-badította meg az elrabolt le-ányt. 
A várispánság utoljára 
egy 1279-ben kelt 
oklevélben szerepelSzintén Kiss Gábor, a fentmár említett munkájából derülki az is, hogy a Castrum Do-buka kezdetben királyi vár, ésa hasonló nevű várispánságközpontja. Első okleveles említése a„Váradi Regestrum”-ban tör-ténik, amikor 1214-ben Voi-voda, dobokai várispán szem-lét tartott seregén. A várispánság utoljára IV.László 1279-ben kelt okleve-lében szerepel, melyben a Do-

boka várához tartozó bizonyosföldeket, melyeket még V. Ist-vántól nyert adományba, ésúj adományként Mikud bán-nak adta. 
A lezúduló föld maga 
alá temeti az ellenségetA dobokai vár kedvenc tar-tózkodási helye volt SzapolyaiJános özvegyének, Izabella ki-rálynénak. A vár, melyet az elengedetttized fejében később környék-beli nemesek gondoztak fel-tehetően Basta hadjáratábanpusztult el. A település nyugati határ-ában hepehupás agyagdom-bok fölött, mintha lemetszet-ték volna a hegyet, meredekagyagfal emelkedik. A helybeliek tatárvágásnaknevezik. Állítólag 1242-ben keletke-zett, amikor tatárok törtek akörnyékre. A dobokaiak jószá-gaikkal a hegyre menekültek,ám a tatárok észrevették őketés utánuk eredtek. Azonbanalig jutottak a magaslat köze-péig, a hegy hirtelen omlanikezdett és a lezúduló föld magaalá temette az ellenséget.
Az utolsó ismert várnagy:
Bádoki MátyásMátyás király 1467-ben Do-bokai Miklóstól, aki részt vetta Szentgyörgyi és Szapolyaigrófok vezette összeesküvés-ben, ezt a birtokát is elvette. Utolsó ismert várnagyát,Bádoki Mátyást Izabella ki-rályné idejében említik. Tudnikell azt, hogy ebben az időbena vár még épségében állott. Az 1960-as években végzettfeltárás során megtalálták a

sánc maradványait is, és ekkorkőfalát mintegy két méter ma-gasságban helyreállították. 
A középkori templomokA Boldogasszony-temploma régi temetőnél állott, aholBodiga helynév jelzi helyét.Első ismert plébánosa nevéta pápai tizedjegyzék hozza.Ekkor papja, János 1332-bennegyven dénárt fizet, majdújra negyvenkét dénárt és egygarast, 1333-ban két garastés huszonkét dénárt, 1344-ben négy garast. 
Az elpusztult istenházaA Boldogasszony-temploma reformáció után még állott.A XVII. század végén elpusztul.Falainak alapjai a múlt szá-zadban még látszottak. Lestyán Ferenc adatai sze-rint 1741-ben köveinek fel-használásával Káli Kun Istvánés neje papilakot építtet, majda következő évben új temp-lomot, de már nem a régi he-lyén, hanem a régitől jóvalalább, a bádoki út mellett,amint a felirat mondja: „igazkövekből”.Az új templom formájábana régi jellegzetességeit meg-tartotta. Sajnos, a következő század-ra annyira megrongálódik,hogy 1867-ben használhatat-lannak nyilvánítják és újjáé-pítik.
Az 1200-as évek 
elején épült templomA mai református templo-mon alul a Szent Erzsébet-templom állott. Bizonyosravehető, hogy az Árpádházi

Szent Erzsébet szentté avatásautáni évtizedekben épült, tehátaz 1200-as évek elején. A reformáció után, az uni-táriusok megerősödésekor azunitáriusok temploma lesz. Miután az unitárius egy-házközség 1730 körül meg-szűnik, a templom romlásnakindul. Az 1830-as években köveimég látszottak. Állítólag grófKornis magtárát a templomromjaiból építette, annak hely-ére.
A Boldogasszony-templom
a reformátusok birtokába
kerülDobokának a középkorbantekintélyes és népes katolikusnépessége volt, amire bizony-ság két temploma és az is,hogy Dobokától kapta nevéta főesperesség is. A reformá-cióig más vallásról, egyházrólnincs adat.A XVI. században a refor-máció gyorsan tért hódít, ígya katolikus egyház teljesenmegszűnik. „Gazdag fekvősé-gei világiak kezébe kerültek.” Később a Boldogasszony-templom a reformátusok bir-tokába kerül, a Szent Erzsébetpedig az unitáriusoké lesz. Az unitárius egyházközségmegszűnésével a templom iselpusztul.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

*A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkért külön köszönet
Keresztes Géza műépítész, mű-
emlékvédő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai ké-
peket Demján László műemlék-
védő építész gyűjteményükből
küldte be szerkesztőségünkbe.
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Négy nap alvás nélkül

– Hogyan néz ki egy szer-
vező napja az utolsó 100 mé-
teren?– Már a végső simításokatvégezzük, nyomdába küldjüka programfüzeteket, banne-reket, listázzuk és megvásá-roljuk a kellékeket, és a játé-kok „főpróbáját” tartjuk, hogyminden a terv szerint ala-kuljon. Egész nap dolgozunk,és az elmúlt napok szeszélyesidőjárása okozta kellemet-lenségekre is kerestük a meg-oldást. Amennyiben esni fogaz eső, vagy hullni a hó a di-áknapok alatt, egy cég ké-szenlétben áll, és sátrat húzfel a Gokart-pálya fölé, úgy-hogy az időjárásért sem kellaggódni. 

– Hányan dolgoztok a di-
áknapok megrendezésén?– Hozzávetőlegesen ötve-nen vagyunk, ami kevesebb,mint a tavaly, ezért olykornehézségeink is adódnakemiatt. Alighogy megbirkó-zunk a feladatokkal, mindenszervező egész nap talponvan és helytáll, az utolsó le-heletünket is beleadjuk. Bárszükség lenne több segít-ségre, a diákok nagy há-nyada résztvevőkéntakar diáknapozni, amásik fele pedig ta-nulás okán kihagyjaaz eseményt. Idénviszonylag sok sa-pientiás egyetemistakapcsolódott be aszervezésbe, amineknagyon örülünk. 

– Idén húsz évet tölt
a Marosvásárhelyi Di-
áknapok. Milyen újdon-
ságokra számíthatunk?

– Alapjaiban nem változik aprogram – maradnak a csa-patépítő, illetve kocsmajáté-kok, sport, kincskeresés stb.–, mert újdonságok beépítésemár nem férne bele a négynapba a sok csapat miatt. Akoncertek száma viszont nőtt,minden este két-két fellépőlesz, utána pedig DJ-buli,emellett a versenyzők ha-marabb kapják meg a kar-szalagjukat, de a pontozásirendszeren is változtattunk,hogy mindenkinek megfelelőlegyen. Igazából a szervezé-sen próbáltunk csiszolni,hogy gördülékenyebben mű-ködjön, és ezzel diákbará-tabbá tegyük az eseményt. 
– Mi a legnagyobb

kihívás a diákna-
pok megrende-
zésében?– Jóma-gam a kon -certekkel,fellépők-kel fog-l a l k o -z o m

többek között, idén elég nagyérvágás volt, hogy az IrieMaffia a néhány hete le-mondta a fellépést. A rajtunkkívülálló, ám igencsak kriti-kus pont mindig az időjárás,illetve kihívás áthidalni a kis-számú szervezőből adódóproblémákat.  Így mindannyi-an minden helyszínen jelenvagyunk, nincs időnk haza-menni, enni, zuhanyozni, ezpedig terhelő tud lenni. Azesemény előtt pedig a támo-gatók felkutatása, meggyő-zése állított nagy feladat elé,hiszen a cégek nem mindigadakozóak. Idén – többévespróbálkozás után – a Hellenergiaital-gyártóval sikerültmegegyezésre jutni. A fenn-maradó költséget a csa-patok nevezésidíja állja, illet-ve a koncer-tekre való be-lépőkből pró-báljuk finanszí-rozni.
– Mi egy

diáknapos
s z e r v e z ő

legfonto-
s a b b

kelléke?– A telefon és külső akku-mulátorok. Az utóbbiból ná-lam biztosan lesz három is.Ezt szorosan követi a sorbana meleg ruha. 
– Idén fellép a Quimby, Ko-

walsky meg a Vega, a Bagossy
Brothers Company. Szívesen
jönnek fellépni a zenekarok
erre az eseményre?– Abszolút. A Quimby na-gyon hamar beleegyezett, demielőtt igent mondtak volna,felhívtak néhány zenekart,akik már koncerteztek ná-lunk, és akik biztosítottákőket a megbízhatóságunkról,illetve a minőségi hangosí-tásról és jó hangulatról. Jó-magam 3-4 éve foglalkozoma zenekarokkal, és soha nemvolt panasz, igaz, mi is kite-szünk magunkért, hogy jólérezzék magukat. 

– A fiatalok számára ez az
esemény 4 nap önfeledt szó-
rakozás. A szervezők életében
hogyan néznek ki ezek a na-
pok?– Nyilván az első és azutolsó nap a leghúzósabb.Szerdán elő kell készíteni aterepet, felépíteni a színpadot,de közben zajlik már a csa-patok felvonulása, ami ko-ordinálást igényel. A szom-bati nap a legbulisabb, ak-korra már mindenki annyirafáradt, hogy nincs hőbörgésa pontok miatt, és mindenkinagyon jól érzi magát. Ál-talában vasárnapra márolyan állapotba kerülünk,hogy a nevünk semtudjuk, valamint a di-áknapok lejártá-val biztosan ked-dig csak aludni

fogunk. Mindemellett úgy vé-lem, hogy a kialvatlanság, fá-radtság ellenére minden szer-vező nagyon szereti ezt anégy napot. Jól szórakozunkmi is a csapatok bénázásain,rácsodálkozunk az ügyessé-gükre, kreativitásukra, és jólátni, hogy mennyire külön-bözőek vagyunk, hiszen 1500ember eltérő módon oldjameg a kiadott feladatokat.  
– Nyolc éve szervezed a di-

áknapokat. Milyen érdekes
sztorival gazdagodtál?– Az évek alatt rengetegvicces megoldást láttam. Em-lékszem, egyik esztendőbenaz éjszakai harácsolás tárgy-listáján szerepelt, hogy a ver-senyzők szerezzenek egy ke-reket. Egy csapat igen krea-tívan, és nem kevésbé ille-gálisan: egy hídlábat lopottel és hozott be, amit aztán arendőrök szállítottak vissza.De az is előfordult, hogyszombaton ellopott meny-asszonyt hoztak a buli hely-színére. Ám aminek igazánörülök, hogy a diáknapok ha-tására igazi csapatok alakul-nak ki, erős emberi kapcso-latokkal, barátságokkal, akikaz esemény előtt is után isösszejárnak, sőt, testvércsa-patok is létrejönnek. 

– A lakosok panaszkodtak
a diáknapok után összegyűlt
szemét miatt. Ezt miként old-
játok meg?– Idén a MarosvásárhelyiMagyar Diákszövetség kör-nyezetvédelmi szakosztályaszemétgyűjtést szervez azesemény után, azaz úgy hagy-juk a terepet, ahogyan kap-tuk. 

Pál Piroska

Diáknapok a kulisszák mögül
A vásárhelyi diáknapok nem csupán az egyetemistákat megszólító játékos meg-
mérettetésként írta be magát a fiatalok határidőnaplójába, hanem kisebb fesz-
tivállá nőtte ki magát az elmúlt években. Idén huszadik alkalommal, május 3-6-a
között zajlik a Maros-parti Gokart-pályán, 37 csapat nevezett be, közel 1500 sze-
méllyel. Nappal változatos próbákat teljesítenek a diákok, esténkét dupla kon-
cert, hajnalig pedig lemezlovasok szórakoztatják a résztvevőket. Bardócz-Veres
Zsuzsát, aki már nyolc éve tagja a szervezőcsapatnak az esemény mögötti mun-
káról, sztorikról, együttesekről, kihívásokról kérdeztük. 

Veteránok Diáknapok 2003

Diáknapok 2005



●Alice Weidelt, a liberálisnézeteit és leszbikus élet -vitelét büszkén vállaló köz-gazdászt választotta listave-zetőnek a német EU- és be-vándorláskritikus AfD pártAlexander Gauland, a párteddig is meghatározó politi-kusa mellé. A hölgy, aki élet-társával, egy svájci nővel élegyütt, egy négy éves fiút ne-velve, erősen iszlám-kritikus:szerinte a saría (iszlám „jog”)„kőkorszaki” szabályokat tar-talmaz. 
► A muszlim migránsokpedig – enyhén szólva – me-leg-ellenesek, úgyhogy… ezígy teljesen rendben van.
●Futószalagon történő ki-végzések kezdődtek múlt hé-ten az egyesült államokbeliArkansas államban; az elsőkivégzettet, az 51 éves LedellLee-t azért ítélték halálra,mert 1993-ban egy kerék-kulccsal agyonverte szom-szédasszonyát, és ellopotttőle 300 dollárt. (Azóta mégkivégeztek hármat.) A sietségoka, hogy április végen lejár

a méreginjekciókban használtegyik szer, a midazolám sza-vatossága, és addig akartákvégrehajtani a halálos ítéle-teket. (A midazolám vagyDormicum egy ultra rövidhatású benzodiazepin-szár-mazék, amelynek amnézia-kiváltó, antikonvulzív, váz-izom-relaxáns és nyugtatótulajdonságai vannak, azaza leszíjazott rosszaság meg-nyugszik és bealszik tőle, mi-előtt a közvetlenül utána be-adott méreg megöli.)
► Sajtóinformációk sze-rint azóta több halálsoros isbeadvánnyal fordult a bíró-ságokhoz, valamennyienugyanazt a szöveget írva akérvénybe: „Nem vagyok énfinnyás, tátti, jó lesz nekema lejárt méreginjekció is”.
● A csendőrök és egy ter-mészetvédő szervezet segít-ségével sikerült visszahajtaniaz erdőbe azt a vaddisznót,amelyik vasárnap bedzsesz-szelt Dévára, és egy vendéglő,valamint egy nagyáruházszomszédságában bóklászott.

► Sokan azt hitték, ön-gyilkos akart lenni, és azzala gondolattal ment a ven-déglő közelébe, hogy háthamegfőzik, pedig valójábancsak pizsamát akart venni abevásárlóközpontban azegyik malacának, aki csíkoknélkül született, és nem tudaludni.
● Ferenc pápa szerint Eu-rópa koncentrációs táborokatépít. A katolikus egyházfőszombaton celebrált szent-miséjén a nácizmus, a totali-tárius rendszerek és a ter-rorizmus áldozataira emlé-kezett, és arról is beszélt,hogy az európai táborokbanhasonló körülmények ural-kodnak, mint egykor a nácikáltal felállított koncentrációstáborokban, ezért, szerinte,Európa koncentrációs tábo-rokat is épít. Azt is kijelen-tette: Európa határainak le-zárásával a bevándorlók sor-sát megpecsételte, bár van-nak országok, amelyek „nemveszik ki részüket” ebből akegyetlenségből, hiszen a be-

vándorlás Európa érdekeitszolgálja. Végezetül a mig-ránsokat korunk mártírjainaktitulálta.
► Sok egyéb mellett arrólis megfeledkezik a megzápultagyú kisöreg, hogy a koncent-rációs táborokba az ember-eket ERŐSZAKKAL VITTÉK,míg a "menekült"táborokbaMAGUKTÓL JÖNNEK; annyi-ban viszont stimmt a párhu-zam, hogy milliószámra. Deegy dolgot tessék már elárulni:ha a migránsok korunk már-tírjai, akkor az a 84 éves ka-tolikus pap, akinek tavaly nyá-ron misézés közben vágta áta torkát két dzsihadista egyfrancia templomban, micso-da?
● „Olvad a jég” a román–magyar viszonyban, a köl-csönös tisztelet és érdekekalapján „kitavaszodhat” –hangsúlyozta Németh Zsolt(Fidesz), az Országgyűlés kül-ügyi bizottságának elnöke éshobbi(t)meteorológus az Er-délyi Magyar Néppárt Szé-kelyudvarhelyen zajló ötödik

kongresszusán mondott kö-szöntőjében múlt szombaton.A Gyűrűk ura hobbit hősei-nek állhatatosságát kívántaa pártnak, és felidézte: a köz-ismert regényben a hobbitokegy csoportja azért kel útra,hogy megmentse, megóvjaszülőföldjét. Küzdelmük ésvégső győzelmük a hit, a ki-tartás, az önfeláldozó bajtár-siasság és a meg nem alkuvásdiadala. „Mi, hobbitok össze-tartozunk” – vonatkoztattaa regény tanulságát az össz-magyarságra a politikus.(Megjegyzendő, hogy az „iga-zi” hobbitokkal ellentétbenegyes néppárt-hobbitoknaknemcsak a talpukon vastaga bőr.) A küldöttek végül el-nöknek választották (újra)Zsákos Bilbót, izé, SzilágyiZsoltot, aki így további kétévig vezetheti a pártot újabbés újabb csatákba. 
►Kelemen Hunor állítólagezt mondta az utóbbi hír hal-latán: „Az én dráágaszá-ágom!!!”

Molnár Tibor
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Honnan tudod, hogy fapados
(állami) kórházban fekszel?

HÍR
+ KOMMENT

☻ Nemcsak pizsamát, pa-pucsot és fürdőköpenytkell otthonról vinned,hanem ágytálat is, vagyesetleg ágyat is
☻ Az ágyneműcserét egymásik beteggel oldod meg
☻ Ha nagyon nagy a zsú-foltság, a fül-orr-gégészhelyett a nővér veszi kia manduládat; ha mégannál is nagyobb, a ta-karítónő
☻ Két nap után megnyug-szol, hogy nem halluci-nálsz: ténylegmindenhol hemzseg-nek a csótányok és asvábbogarak
☻ Veled egyszerre röntge-neznek meg még négymásik beteget, hogyspóroljanak a filmmel
☻ A látogatók annyi kenő-pénzt kell adjanak aportásnak, hogy inkábbfészbukon csekkolják

az állapotodat
☻ Az étrend változatos,mert konyhai személy-zet híján a betegek főz-nek, minden nap más
☻ A szemészeten nem ta-karítják a vécét, de ígylegalább a szag alapjánmindenki könnyenmegtalálja
☻ Az az átlátszó gélmarha drága, ezért azultrahangos vizsgálatelőtt kocsonyával kenikbe a hasadat
☻ A kórházi büfébennemcsak kekszet ésüdítőt kapni, hanempoloskairtót, egérfogótés patkánymérget is
☻ Esténként mindenkitőlelveszik az okostele-font, mivel azok akkui-ról működtetik azéjszakai világítást
☻ A nővér a homlokodratett tenyerével méri

meg a lázadat
☻ Beteghordók hiányá-ban az erősebb betegekszállítják az ölükbenbetegtársaikat a műtőigés vissza
☻ Ha elgurul a gyógysze-red, aznap már nemkapsz másikat
☻ A műtétedhez nekedkell gondoskodnod vér-ről, cérnáról és a jóhangulatról
☻ Az altatóorvos nem al-tatógázzal altat el,hanem mesét mond
☻ Rosszabb esetben el sealtatnak, mert a nővér-hiány miatt neked kelladogatnod közben a se-bész-szerszámokat azorvosnak
☻ A terheléses EKG abbóláll, hogy a vizsgálatelőtt kétszer körbefut-tatják veled a kórházat
☻ A rangidős betegtársak

nemcsak tanácsokkallátnak el, de alkalo-madtán meg is műte-nek
☻És végül: a kórházibankautomata eleve bo-rítékban adja ki a pénzt!

mt
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Az Outdoor Experiencenyolcadik alkalommal szer-vezte meg április 21-23. kö-zött a Maros felső szakaszána Maros-szorosban – a Ma-ros alacsony vízhozama mi-att pontosabban Ratosnyaés Szalárd közelében –, ahagyományosnak mondhatóvadvízi versenyét, a MarosMaraton amatőr rafting, ka-jak-, kenu- és szlalomver-senyt, amelyen 112 részt-vevő versenyzett, nagy ré-szük romániai, de indultakmagyarországi, bulgáriaiversenyzők is.Az előző évekhez hason-lóan a Maros Maraton ke-retén belül a résztvevők kétversenyszámban – szlalomés maraton – mérhették ösz-sze tudásukat. A szlalomegy rövidebb szakaszon zaj-lott, sziklák és örvények kö-zött, ahol felfüggesztett,megszámozott kapukat kel-lett a vízfolyás irányában,illetve némelyiket a sodrásellenében megkerülni, amiegyáltalán nem egyszerű fel-adat, főleg, hogy a kapukhoznem szabad hozzáérni. Averseny nehézségi szintjeZWC (kezdők) és WWII (ha-ladók) között változott.,,A rendezők öröméreszolgált, hogy a verseny egy-re népszerűbb lett az évekfolyamán: nyolc éve ötvenenkezdtük a versenyt, 2016-ban mintegy kétszázan vet-tünk részt” – nyilatkozta aminap Madaras Balázs, azOutdoor Experience egyikvezetője.A versenyt nyolc kategó-riában szervezték meg, voltvadvízi kajak (2,6 méternélrövidebb), river runner ka-jak (2,6 m – 3,2 m között),szlalom kajak, túra kajak,felfújható kenu-trekk, fel-fújható kajak, raft és nyílt

kategória – ismertette a ma-raton előtt Iulia Vizi, a ren-dezvény szóvivője.Minden résztvevőnek kö-telessége volt bemutatni afelszerelését, és befizetni aregisztrációs díjat. A rajt éscél között a folyó jobb part-ján levő ellenőrző pontonminden részvevő kötelesvolt megállni. A versenyzőksaját felelősségükre indultaka versenyen. Mentőmellényés sisak használata előírtvolt a verseny teljes időtar-talma alatt, sőt a rendezvényfő kritériuma, hogy mindenversenyző egyben jó úszóis kellett legyen.Egyébként a verseny utánminden versenyző egy trikótés oklevelet vehetett át.

Sikeres volt a 8. Maros Maraton

Szlalom: 

RRK kategória –  River runner
kajak (2.6 m – 3.2 m között)1. hely – Claudiu Baboș2. hely – Crișan Mircea3. hely – Pető Balázs 
WWK kategória –  Vadvizi kajak 1. hely – Kovács Dániel2. hely – Madaras Balázs3. hely – Pető Balázs
C2 kategória –
Felfújható kenu-trekk1. hely – Debreczeni László – VajkaiAttila2. hely – Claudiu Baboș – BiancaBălaș3. hely – Ionuț Fola – Călin Țintoșan
Maraton:

C2 kategória
– Felfújható kenu-trekk1.hely – Claudiu Baboș – BiancaBălaș2 hely – Ionuț Fola – Călin Țintoșan3.hely – Nagy István – Liviu Opriș
K2 kategória – felfújható kajak1. hely – Vlad Constantinescu –

Mircea Constantinescu2. hely – Komáromi István – Ko-máromi Zalán3. hely – Kiss Dénes – HorváthGéza
R kategória – Raft 1. hely – Dan Remus – Liuț Levente –Rareș Pop – Hajdú Gergő – Ioan Ro-xin2. hely – Mihály Péter – LadányiEmanuel – Szabó Csenge – Munz-linger Noémi – Bartalis Roland –Német Mezey Csongor3. hely – Tamás Zsolt – LukácsHunor – Adorján Márta – Réti Hu-nor – Balázs Hunor – Farkas Szidi
RRK kategória 
–  River Runner kajak 1. hely – Alexandru Oprean2. hely – Szabó Attila3. hely – Farkas István
TK kategória – Túra kajak1. hely – Valerică Rîmbu 2. hely – Andrei Hârlăoanu3. hely – Ștefan Murg
WWK kategória – Vadvizi kajak 1. hely – Pető Balázs2. hely – Havran Csaba3. hely – Emil Nikolov

Fellendülhet a vízi turizmus Maros megyében?A hatvanas, hetvenes években hagyománya volt azevezésnek Marosvásárhelyen, ugyanis létezett egy elégaktív evezős csoport – egyébként evezős szakosztályaaz Akaratnak  (Voința), az Építőknek (Constructorul)és a Marosnak (Mureșul) volt – , akik tagjai annakidején sportszerűen kajakoztak, kenuztak, de volt egytúrázó társaság is, akik olyan vízitúrákat tettek meg,mint jelenleg az Outdoor Experience szervezői, tagjai.Igaz, akkor a lehetőségek és a felszerelések másokvoltak, de létezett már akkor egy vízisport kultúra vá-rosunkban. A nyolcvanas-kilencvenes években nagydolognak számított, ha valaki egy felfújt traktor belsővelleereszkedett a Maroson, ami nagy megvalósítás voltszámára. A rendszerváltás után már komolyabb felsze-reléseket lehetett vásárolni, jelenleg a legmodernebbvízi sportfelszereléseket is be lehet szerezni.Az Outdoor Experience tagjai remélik, hogy az általunkévente szervezett versenyeknek is köszönhetően fel-lendülhet Maros megyében a vízi turizmus:,, Becslésünk szerint évente a tavasz-ősz időszakbanmintegy 500-1000 személyt viszünk sikeresen eveznihazai vizekre. Sokan megkeresik a klub tagjait, akikevezni, raftingolni, síkvízi túrára szeretnének eljutni,de egyébként a síkvízi túrát családoknak, társaságoknakis tökéletes elfoglaltság lehet egy hétvégén – mondta ela minap a Marosvásárhelyi Rádióban Komáromi István,az Outdoor Experience egyik vezetője. C.F.A. 

23. Tavaszi Futóverseny SzovátánSzombaton, április 22-én aSzováta Hegyimentő Egyesület,Szováta Város Önkormányzataés a Maros Megyei Sport Igaz-gatóság 23. alkalommal szer-vezte meg a „Szovátai TavasziFutóversenyt”. A hideg ellenéreebben az évben is sokan be-neveztek, hogy a fürdővárosutcáin leszaladják a 4,2 km-es versenytávot.  Az emelke-dőkkel teletűzdelt pálya azidén is komolyan  próbára tettea mintegy 230 versenyzőt. A Gyergyói-medencéből azidén részt vett a helyi Sport-iskola 18 tanulója is, míg Ma-

rosvásárhelyt egyetlen női ve-terán futó képviselte, BarabásiRozália, aki a 40 feletti kate-góriában előkelő második he-lyezésnek örvendhetett a ren-dezvény végén. Minden versenyző részvé-teli oklevelet kapott, ugyan-akkor az első hat helyezettoklevelet, míg a dobogós he-lyeken végzők serleget, érmetés „Tavaszi Futóverseny – Szo-váta 2017” feliratú fehér pólótis átvehettek, ugyanakkor aszervezők díjazták a legfiata-labb és a legidősebb verseny-zőt is. C.F.A.

A 2017-es Maros Maraton győztesei

Barabási Rozália
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Ez nem kritika, de nem árt ha látjátok, mire képes a külföldi konkurencia! 
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Bölöni az edzők tanácsának díszvendége
Bölöni László díszmeghívottként vett részt a Maros megyei labdarúgóedzők szak-
mai bizottságának legutolsó ülésén, amelyre a hét elején a Mihai Eminescu Ifjú-
sági Házban került sor. A rendezvényen részt vett többek közt Mircea Bucur, a
Maros Megyei Labdarúgó-egyesület (AJF) elnöke, George Ciorceri, az egyesület
szakmai bizottságának új elnöke, Varró Sándor alelnök, valamint a megye több
szakvezetője, ifjúsági oktatója. Bölöni sportpályafutásátCior ceri méltatta, aztán a neves,futballban jártas marosvásár-helyi illetőségű szakember azedzőképzésről, az ifjú labda-rúgók formálásáról, neveléséről,ugyanakkor a külföldi ifjúságioktatási rendszer fejlődéséről,fontosságáról beszélt. Bíráltaa hazai ifjúsági szinten lévő kö-rülményeket, lehetőségeket,kitért az edzők alacsony felké-szülési szintjére és nem utol-sósorban a lemaradt hazai if-júsági oktatásról is beszélt. „Egy egészséges alapokraépített klubnál nagyon fontosa nevelőedzők tevékenysége,hiszen ők azok, akik csiszoljáka fiatal tehetségeket, akik ké-sőbb a felnőttcsapat hasznostagjaivá válhatnak. Ez a tevé-kenység nem rövid folyamat,erre mintegy 2-3 év szükséges.De ahhoz, hogy a tehetségekkibontakozzanak, az adottságmellett szükség van odaadó,elszánt, kicsit „bolond” edzőkre,akik a körülményeknek meg-felelően mindent beleadnak amesterségükbe, és azok az ed-

zők kellőképpen legyenek meg-fizetve” – mondta el a nevelő-edzők fontosságáról Bölöni. Az egykori kiváló labdarúgószakmai tapasztalatainak, amédiának és edző- és egykorisporttársainak köszönhetőenreálisan látja a hazai ifjúságinevelőedzők nehéz helyzetét,ugyanis a klubok vezetői nemnyújtanak kellő támogatást afiatal tehetségek felkészítésé-ben, emellett az edzők erőnlé-tileg sem dolgoznak kellőkép-pen velük, sőt az oktatók fel-készülésével kapcsolatosan isnagy hiányok észlelhetők. Emel-lett szóvá tette a hazai lehető-ségeket, az infrastruktúrát (sta-dionok, műgyepes fedett ed-zőpályák hiánya stb.), amik hi-ánya miatt sem lehet professzi-onális ifjúsági edzőmunkárólbeszélni.Bölöni példaként megemlí-tette, hogy a francia élvonalbeliStade Rennais FC csapatánál,ahol 2003–2006 között tevé-kenykedett, 42 játékosmegfi-gyelő dolgozik, akik egész Fran-ciaországban követik a fiatal,

tehetséges labda rúgókat, majda neves együtteshez irányítjákazokat. Az ASA és a román váloga-tott egykori kiválósága vége-zetül érdekességként elmond-ta, hogy Franciaországban azifjúsági labdarúgó-akadémiá-kat évente meglátogatja egykétfős bizottság a Francia Lab-darúgó Szövetség részéről, akika klub infrastruktúrája alapjánösszegeket különítenek el szá-mukra: „Olyan kérdésekre kellválaszolni például, hogy hánynégyzetméter az öltözők te-rülete, mennyire vannak távolaz öltözők a pályától, hány zu-hanyozófülke, WC-ülőke vanaz öltözőkben, hány személyfelügyeli éjjel az akadémiákonlévő gyerekeket, a játékosokközül hányan kerültek fel akorosztályos válogatottakbastb. Majd kiértékelik a kérdé-sekre adott válaszokat, ame-lyek alapján a föderáció bizo-nyos összegekkel segíti az aka-démiákat, klubokat” – jegyeztemeg a neves szakember. 
C.F.A. 

Kispályás fácán 

Mivel vasárnap délelőttönként a Tudor negyedbeli Ro-mulus Guga Gimnázium (volt 18-as) területén lévő mű-gyepes pályán nem szoktak futballozni, a területet ezúttalegy  fácánkakas vette birodalmába. Fürge lábakkal sza-ladgált előre-hátra a pályán, mint aki nem tudta eldönteni,hogy melyik kaput támadja meg. A közeli tömbház „sza-kavatott” futball- és fácánszakértői próbálták lencsevégrekapni a szorult helyzetéből immár menekülni próbáló, decsupán csak a dróthálóba csapódó és belegabalyodó pom-pás madarat. Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikoraz egyik paparazzi kijelentette, hogy jó ebéd főzhető be-lőle: ekkor a fácán hirtelen megtalálta a szabadulást je-lentő léket a hálón és kereket oldott. Reméljük, hogykövetkező állomása nem a Hidegvölgyben lesz, ahol tény-leg levesként végezheti városi pályafutását... C.F.A. 

Varró, Bölöni, Ciorceri és  Bucur 
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Patru zile fără somn

– Cum arată o zi din viaţa
unui organizator pe ultima
sută de metri?– Suntem deja la ultimeleretuşuri, trimitem ghidurilede programe şi bannerele întipografie, listăm şi achiziţio-năm accesoriile necesare, şiţinem „repetiţia” jocurilor, catotul să se desfăşoare conformplanului. Toată ziua lucrăm, şiam căutat soluţie şi pentruneplăcerile cauzate de vremeacapricioasă din ultimele zile.Dacă pe durata festivaluluivom avea ploi sau ninsori, ofirmă este pregătită să ridiceun cort uriaş deasupra tere-nului Gokart, deci nu trebuiesă ne facem griji nici în privinţavremii. 

– Câţi oameni lucrează la
organizarea Festivalului Zilelor
Studenţeşti Maghiare?– Suntem aproximativ cin-cizeci, mai puţini decât anultrecut, şi aşadar uneori întâm-pinăm dificultăţi din aceastăcauză. De-abia reuşim să re-zolvăm toate sarcinile, fiecareorganizator face faţă încercă-rilor şi stă toată ziua în picioare,lucrăm până la ultima suflare.Deşi am avea nevoie demai mult ajutor, majo-ritatea studenţilor vreasă fie numai partici-pant, iar o altă partenu participă deloc dincauza apropierii se-siunii de vară. Anulacesta s-au implicat înorganizare relativ mul-ţi studenţi de la Sapi-entia, ceea ce ne-a bu-curat foarte mult.

– Anul acesta împli-
niţi douăzeci de ani. La
ce nou-

tăţi să ne aşteptăm?– În principiu nu se schimbăprogramul – o să avem şi laaceastă ediţie jocuri de team-building şi de cârciumă, sport,vânătoare de comori etc. – fi-indcă introducerea noutăţilornu ar fi posibilă, din cauza nu-mărului mare de echipe. Acrescut în schimb numărulconcertelor, avem câte douăformaţii în fiecare seară, urmatede petreceri animate de DJ-uri. Concurenţii vor primi bră-ţarele mai devreme, am schim-bat şi sistemul de punctaj, casă fie pe placul tuturor. Ne-amconcentrat în primul rând asup-ra detaliilor de organizare,pentru o bună derulare a acti-vităţilor, iar ca evenimentul săfie cât mai student-friendly.
– Care este cea

mai mare pro-
vocare în or-
ganizarea
festivalului?

– Eu, printre altele, mă ocupcu concertele, cu formaţiile,iar anul acesta formaţia IrieMaffia, din păcate, şi-a anulatconcertul în urmă cu câtevasăptămâni. Punctul critic, careînsă nu depinde de noi, esteîntotdeauna vremea, iar înacelaşi timp, constituie o pro-vocare rezolvarea problemelorlegate de numărul redus alorganizatorilor. Cu toţii suntemprezenţi simultan în toate lo-caţiile, nu avem timp să neducem acasă pentru a mânca,a face duş, ceea ce este solici-tant. Găsirea şi convingereaeventualilor sponsori înaintede festival nu este uşoară, fi-indcă firmele nu sunt întot-deauna generoase. Anul acesta– după încercări îndelungate– am reuşit să ne înţelegemcu producătorul debăuturi energi-zante Hell. Res-tul cheltuieliloreste acoperită dintaxa de înscrierea echipelor şidin preţul bile-telor de intrarela concerte.

– Ce este accesoriul cel mai
important pentru un organi-
zator?– Telefonul şi acumulatoriiexterni. O să am trei acumu-latori externi la mine. Îmbră-cămintea călduroasă este deasemenea foarte importantă.

– Anul acesta concertează
cei de la Quimby, Kowalsky
meg a Vega, Bagossy Brothers
Company. Formaţiile vin cu
plăcere la acest eveniment?– Absolut. Cei de la Quimbyau fost de acord din start, darînainte să spună da, au sunatcâteva formaţii care au avutconcert deja la noi, şi care i-auasigurat că suntem de încredere,şi că sistemul de sonorizareeste de calitate, iar atmosferaeste una foarte bună. Eu măocup de 3-4 ani cu formaţii (încadrul festivalului), şi niciodatăn-au fost plângeri, poate şi da-torită faptului că ne străduimca şi ei să se simtă bine.

– Pentru tineri cele patru
zile înseamnă distracţie maxi-
mă, dar cum arată din punctul
de vedere al organizatorilor?– Evident prima şi ultimazi sunt cele mai grele. Miercuritrebuie să pregătim terenul,să ridicăm scena, paralel cudefilarea echipelor, ceea ce ne-cesită coordonare. Ziua desâmbătă e cea mai nebună,când toată lumea este dejaatât de obosită, că nimeni nuse mai plânge din cauza punc-telor, şi fiecare se distrează deminune. Duminică de obiceinici nu mai ştim cum ne che-amă, iar după închiderea fes-tivalului dormim pânămarţi. Cu toate aces-tea, consider că înciuda oboselii şi a

lipsei de somn, fiecare orga-nizator iubeşte foarte multaceste patru zile. Si pe noi nedistrează neîndemânarea anu-mitor echipe, dar apreciemîndemânarea şi creativitateaaltora, şi ne bucură faptul căsuntem atât de diferiţi, fiindcăcei 1500 de participanţi rezolvăsarcinile în mod unic.
– Te ocupi cu organizarea

acestui festival de opt ani. Ce
întâmplări hazlii poţi să ne po-
vesteşti?– De-a lungul anilor am vă-zut foarte multe situaţii amu-zante. Îmi aduc aminte că într-un an, la o probă de adunarenocturnă, concurenţii trebuiasă facă rost de o roată. Unadintre echipe a rezolvat prob-lema în mod creativ, şi totodatăilegal: au furat şi au adus unpilon de pod, care mai târziua fost transportat înapoi decătre poliţişti. Altă dată, într-o zi de sâmbătă au adus o mi-reasă „furată” la locul petrecerii.Ceea ce mă bucură însă celmai mult este faptul că, datorităacestui festival, se formeazăechipe adevărate, cu legăturistrânse, cu prietenii, care for-mează o gaşcă şi înainte, şidupă eveniment, iar şi echipelese împrietenesc între ei. 

– Locuitorii din zonă s-au
plâns în trecut din cauza gu-
noiului care s-a adunat în tim-
pul festivalului. Cum rezolvaţi
această problemă?– Anul acesta departamen-tul pentru protecţia mediuluidin Liga Studenţilor Maghiaridin Târgu Mureş organizeazăcolectarea deşeurilor dupăeveniment, deci lăsăm terenulîn starea în care l-am găsit.

Pál Piroska

Zilele studenţeşti din spatele culiselor
Festivalul Zilelor Studenţeşti Maghiare nu s-a înscris în agenda tinerilor numai ca o
competiţie adresată studenţilor, ci a devenit un festival mai mic în ultimii ani. Ajuns
la al 20-lea ediţie, anul acesta se va desfăşura între 3 şi 6 mai pe terenul Gokart de
pe malul Mureşului; s-au înscris 37 de echipe, cu 1500 de participanţi. Ziua studenţii
participă la diverse probe, iar în fiecare seară va avea loc un concert dublu, după
care mai mulţi DJ o să-i distreze pe participanţi. Am discutat cu Bardócz-Veres Zsuzsa,
membră a echipei de organizare de opt ani, despre munca din spatele evenimentului,
despre întâmplări hazlii, despre formaţiile invitate, despre noi provocări.
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Oamenii au avut păreridiferite despre POL (Par-tidul Oamenilor Liberi),la vremea apariţiei aces-tuia. Motivul incertitudi-nii a fost pe de o partefaptul că pentru majori-tatea alegătorilor români,obişnuiţi cu discursul na-ţionalist, nu va fi suficientde român, în timp ce membrii comunităţii maghiare setemeau de apariţia unui partid mixt din punct devedere etnic asemănător partidului politic Most-Híddin Slovacia. După aproape un an de la alegeri putemafirma, că temerile niciunei părţi nu au fost justificate:POL este un partid român. Într-adevăr este unic în pri-vinţa faptului că tratează cu empatie problemele co-munităţii maghiare al oraşului, comportament nemai-întâlnit din partea altor formaţiuni politice până acum. Una din problemele respective este situaţia nefericităa Liceului Teologic Romano-Catolic, problemă abordatăconstructiv de consilierii POL-ului, însă, după cum separe, cei mai interesaţi, adică consilierii locali ai UDMR-ului nu i-au fost parteneri. Fapt reproşat politicienilor„unionişti” de către consilierul local Hermann MarkChristian, într-un cotidian local: „Eu am insistat începândcu anul trecut, dar nu am fost ascultat. Deşi nu ampropus o coaliţie, ci în schimb un parteneriat strategicîn unele întrebări de bază. UDMR-ul a pierdut majoritateaîn consiliul local în 2008, iar acum e incapabil săobserve că are şansa de a relua controlul. În februarieam reuşit să profităm de acest avantaj, când am reuşitsă votăm acea reţea şcolară care cuprindea şi şcoalacatolică, fără discuţii prealabile. Ar fi trebuit să realizezecă în acest consiliu noi suntem singurii pe care potconta, nu PSD-ul sau PNL-ul. (...) Preşedintele partiduluinostru, Dan Maşca a şi spus, în glumă, că printr-unromân, adică prin el s-a reuşit crearea unei majorităţimaghiare din nou în administraţia locală, însă UDMR-ul este incapabil să profite de acesta” – a explicat Her-mann.Cred că despre asta este vorba, Hermann a pusdegetul pe rană. E legitimă întrebarea: dacă în trecutau format coaliţie, chiar şi coaliţie de guvernare cu ap-roape toate formaţiunile politice române, cu excepţiaPRM-ului, atunci de ce nu ar încerca-o acum şi pe planlocal cu POL-ul? Dacă este adevărat – aceasta fiind defapt realitatea cruntă –, că adoptarea deciziilor impor-tante pentru maghiarii din Târgu-Mureş este imposibilăfără suportul, votul concitadinilor lor români (aceeacare au părere bună despre maghiari în general, şicare nu se informează în primul rând din ziarul CuvântulLiber), atunci renunţarea la această posibilitate estemai mult decât păcat... Părerea mea.

Szentgyörgyi László

Ar merita o încercarePacienții vor putea reclama 
lipsa medicamentelor prin telefon

Lansată de AsociațiaPacienților cu Afecțiuni Au-toimune (APAA) împreunăcu Asociația Bolnavilor deCancer (ABC), aplicația soft-ware denumită MedARP,care conectează în timp realpărțile implicate în circuitulmedicamentelor pentru caacestea să ajungă în cel maiscurt timp posibil la bolnavi,va beneficia și de call centerpentru pacienți la numărul0727.341.434, unde pot rec-lama lipsa medicamentelor,cere informații despre cumfuncționează aplicația și alteaspecte, dar și de un callcenter pentru farmacii lanumărul 0730.203.523,unde pot cere mai multeinformații despre cumfuncționează aplicația saudespre cum se pot înscrieetc.

Președintele APAA, Ro-zalia Lăpădatu, a declaratmarți, la o conferință depresă, că aplicația este o no-utate."Suntem în perioada detest, iar de săptămâna vii-toare aplicația va fi totalfuncțională. Și acum estetotal funcțională, dar încămai urmărim să remediemdacă apar erorile. Înaplicație la momentul acestasunt înrolate peste 140 defarmacii din toată țara, ma-joritatea sunt farmacii in-dependente și patru distri-buitori. Sunt sigură că înurmătoarea lună numărulacesta de farmacii se va dub-la cel puțin și la fel va creșteși numărul de distribuitori(...) avem un singur produ-cător (în sistemul aplicațiein.r.) și suntem pe discuții

finale cu alți trei", a declaratLăpădatu.Potrivit acesteia, un sin-gur medicament pentru can-cer este disponibil înaplicație, dar a estimat căde luna viitoare vor fi circa4-5 pentru cancer șiafecțiuni imunologice.Ea a subliniat că softuleste gratuit, că aplicația estedeschisă și terapiilor dinalte arii terapeutice. Ea aadăugat că programul estedeschis către orice farmacieși distribuitor de medica-mente autorizat legal.Potrivit APAA și ABC, înultimii ani, din ce în ce maimulți pacienți reclamă faptulcă nu găsesc sau găsesc fo-arte greu medicamentele decare au nevoie pentru a-șimenține boala sub control.
AGERPRES

PăREREA MEA
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Pacienții vor putea 
reclama lipsa medica-
mentelor la numărul
0727.341.434, printr-un
program în sprijinul
celor care nu le găsesc.

Copil de 12 ani, atacat de urs 
în curtea unei case din Răstolița

În prezent, starea de să-nătate a copilului este stabilă,fiind în afara oricărui pericol,a declarat, pentru AGERP-RES, prefectul județuluiMureș, Lucian Goga.Acesta a arătat că inci-dentul a fost semnalat la

112 de către o femeie, iarfetița a fost preluată de unechipaj SMURD și transport-ată la Spitalul Municipal Reg-hin, cu răni în zona hemi-toracelui stâng.Goga a precizat că gospo-dăria în care a fost atacată

fetița se află într-o zonă si-tuată în apropierea unei pă-duri și că ursul, în încercareade a fugi, s-a prins într-ungard de sârmă. La fața locului au fostconvocați membrii Comite-tului Județean pentru Situații

de Urgență Mureș, precumși gestionarul fondului devânătoare, iar jandarmii auizolat zona până la sosireaspecialiștilor care vor aveasarcina de a tranchiliza ur-sul.Prefectul Lucian Goga aprecizat pentru AGERPREScă ursul a fost eliberat încursul serii, acesta întorcân-du-se în habitatul său natu-

ral."În jurul orei 20.15, ursula fost eliberat din gardul desârmă în care a fost prinsși, neavând leziuni incom-patibile cu viața, i s-a datdrumul în pădure", a spusprefectul, adresând totodatămulțumiri tuturor celor careau participat la aceastăoperațiune.
AGERPRES

O fetiță de 12 ani din comuna Răstolița a fost atacată de urs, marți după-amiază,
în timp ce se afla într-o curte.
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Happy end a mozikban 
A statisztikák szerint a Hollywoodban készülő filmek nyolcvan százaléka happy
enddel végződik. De nem minden felejthetetlen alkotás követi a „boldog vég” biz-
tos, álomgyári receptjét. Új – vagy nagyon is régi – fogalom a moziban a „sappy
end”, ami keserédes befejezést sejtet. Vajon lassan befuccsol-e a tömegfilmeket
több mint száz éve éltető happy end, vagy mégiscsak él és virul, egészen addig,
amíg mi, nézők meg nem halunk…?Heltai Jenő, a huszadikszázad egyik legszelleme-sebb költője, akinek „mozi”szavunkat is köszönhetjük,korán felismerte a happyend igazi természetrajzát„Egy centiméter igazi köl-tészet, és háromezer méterbutaság”- írta a „mese-sző-nyegről”. Fritz Lang részle-tesebben fogalmazott:„Ezek ben a filmekben a le-győzhetetlen hős hihetetlenszerencsével éri el mindazt,amit a szíve kíván. A jó el-nyeri jutalmát, a gonoszmegbűnhődik: az álmok va-lóra válnak”
Vigasztalást nyerniHogy mi kellett a happyend korai diadalához? Min-denekelőtt a klasszikusmese sok-sok eleme, és per-sze a filmipar, amely Ame-rikában már a múlt századelső évtizedeiben beindult,ami először a bevándorlótömegeket célozta meg. Amozikban pár centért be-térő, sokszor angolul semértő emberek – akiket sok-

kolt hazájuk elhagyása, szó-rakozni szerettek volna: vi-gaszt és reményt vártak anéma filmektől. A reménytCharlie Chaplin hozta el ne-kik, a „bölcs csavargó”, aki-ben minden furcsaság da-cára a közönség magára is-mert. Aztán megszületett ahangosfilm, és az egyre szé-pülő mozitermek látoga-tottsága bővült egy elitebbréteggel. Megjelentek az elsőfilmcsillagok, akikért nem-csak rajongtak hódolóik, ha-nem utánozták is őket, hi-szen az ő életükbe lehetettbelelátni azt a tündérmesét,amely az egyre nagyobbmozivásznakon mindig bol-dog befejezéssel végződött.Tény, hogy a 30-as évekAmerikájában, a nagy vi-lágválság éveiben a „boldogvég” fogalma is megválto-zott, megszülettek az elsőgengszterfilmek. A westernműfaj is ekkor kezdett nép-szerűbbé válni, igaz, bennüka gonoszok mindig meg-bűnhődnek, és a hősök győ-zedelmeskednek. És meg-jelent a filmvásznon az „is-

teni Garbo”, és filmjeivel egycsapásra létjogosultságotnyert a „sappy end, a nekiírt klasszikus szerepeketugyanis sokszor lehetetlenvolt boldog véggel befejez-ni.
Illúziót keltenek1933-ban Franklin Roo-sevelt lett az elnök, aki aNew Deal gazdasági prog-ramjával talpra állította azországot.  Arról beszélt,hogy az a polgár, aki tizenötcentért beülhet a mozibaegy vidám filmre, mindenbajáról elfeledkezik. Az ál-talános optimizmus a film-szakmára is átragadt: csök-kent a belépőjegyek ára, egyátlagos amerikai mindenhónapban három-négy al-kalommal moziba ment, ésörült a boldog végnek. Be-köszöntött Hollywoodaranykora, a romantikusszerelmes komédiák ideje.Hogy mi volt a titok? Talán,hogy mindenkihez szóltak:legyen a néző szegény vagygazdag, művelt vagy kevés-

bé iskolázott, férfi vagy nő.Persze a hölgyeknek pluszüzenet is járt: a romantikusszerelem jobb, mint az ér-dekházasság, mint ahogy aházasság, a család is jobb,mint a válás vagy a karrier.Megtörtént Hollywoodaranykorában a legfonto-sabb változás, megszilárdulta nagy stúdiókon nyugvóiparkészítési mód, benne a„final cut”, az utolsó vágásjoga, ami a mai napig a pro-duceré. Ez nemcsak a nemtetsző részek kivágásáraszóló engedély, hanem aztis jelenti, hogy a produceralakítja ki és hagyja jóvá aközönség elé kerülő válto-zatot, amit a stúdiók nagy-

hatalmú urai felülbírálhat-nak. Gyakran még tesztve-títéseket is rendeznek, hogykiderüljön: mit óhajt a nagy-érdemű publikum. És anagyérdemű szinte mindighappy endet szeretne.De mi a helyzet azokkala sikerfilmekkel, amelyek-ben még sincs, mert nemlehet happy end? Nos, mind-egyikre igaz a megállapítás:a boldog vég ellentéte nema szomorúság. Néha nem ahappy end oldja fel a fe-szültséget, hanem éppen el-lenkezőleg, a sappy end: akeserédes befejezésnek örü-lünk.
Timár Tímea
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Szennyezett az Európában for-galmazott élelmiszerek majdnemfele, de a leginkább szennyezetttermék a brokkoli, egy napokbannyilvánosságra hozott uniós vizs-gálat során ugyanis ebben találtaka legtöbbször határértéket megha-ladó vegyszermaradványt – írja azAgrárszektor.Az Európai Élelmiszer-biztonságiHatóság (EFSA) április közepéntette közzé a jelentését, amely meg-állapította, hogy az európai élelmi-szerek 47 százaléka növényvédő-szer-maradványokkal szennyezett,a minták 2,8 százaléka pedig egyál-talán nem is felelt meg a kontinen-sen előírt normáknak. Ez összesen2366 darab terméket jelent.Az élelmiszerek 28 százalékábanegyidejűleg többféle vegyszer nyo-mait is felfedezték, és bizonyos ter-mékek jócskán eltértek az átlagosszennyezettségi aránytól.A vizsgálat szerint a legszennye-zettebb termékek:
l a brokkoli, amelynél a minták3,4 százalékában találtak vegyszer-maradványt a határértéket megha-ladó mennyiségben is;

l a szőlő, amelynél ez az arány1,7 százalék volt, de amely mintái-nak 77 százaléka mutatott valami-lyen szennyezést, egy török szőlő-fajtában pedig például 19 különféleszer maradványait mutatták ki;
l a paprika, amelynek 0,8 száza-léka volt a határértéken túl is szeny-nyezett.Többféle növényvédő termékkelszennyezett:
l a banán, amely 58,4 százalé-kukban találtak többféle kemikáli-át;
l a szőlő (58,3 százalék);
l illetve a paprika (24,4 száza-lék).Ugyanígy az állati mintáknál istaláltak többszörös szennyezést:
l a vizsgált vajak 3,7 százaléká-nál;
l a tojások 2,1 százalékánál ta-láltak többféle vegyszermaradékot.Sőt, 1546 darab olyan élelmiszertvizsgáltak, amelyeket csecsemőkvagy kisgyerekek részére szántak,és ezek 3,5 százalék szintén határ-érték feletti szennyezettséget mu-tatott. A bioélelmiszerek szennye-zettsége 13,5 százalékos volt, de

csak 0,7 százalék esetében határ-érték feletti.A legtöbb szennyezettségi határ-értéket meghaladó árura Máltán,Cipruson, Portugáliában, Görögor-szágban, Lengyelországban és Fran-ciaországban bukkantak, miközbenpéldául Romániában és Ausztriábana termékek háromnegyede vegy-szermentesnek bizonyult. A „leg-veszélyesebb” beszerzési helyek(ahonnan a behozott élelmiszerektöbb mint 10 százalékánál megha-ladta a szennyezettség a határér-téket) Laosz, Suriname, Kambodzsa,Kína, Vietnam, Jordánia, Etiópia,Thaiföld, Pakisztán, India és SríLanka.Az egyelőre tiltott, de nemsokáraújra engedélyezhető glifozát ható-anyagot a lencsék 71 százaléka tar-talmazta érzékelhető mennyiségben,valamint a mustár- és napraforgó-magvak harmada. A búza 10 szá-zalékában, míg a zab 9 százalékábanvolt kimutatható mennyiségű gli-fozát. De mindössze 5 terméknéllépte túl az egészségügyi határér-téket: két kanadai lencseminta, va-lamint egy-egy spanyol barack-, il-

letve brazil lime- és mangómintaesetében. A gyerekeknek szánt élel-miszerek, továbbá a kukorica ésszója ebből a szempontból tisztánakbizonyultak.A hatóság azonban arra is felhívtaa figyelmet, hogy mivel a termékek97 százaléka elfogadható mértékbenvolt szennyezett, illetve egyáltalánnem tartalmazott (kimutatható mér-tékben) növényvédő szereket, a ha-tóság szerint a fogyasztókra vonat-kozó egészségügyi kockázat tovább-ra is alacsonynak mondható Euró-pában.
forrás: hvg.hu

Tudja, melyek a legszennyezettebb élelmiszerek?
Egy uniós vizsgálat kiderítette, hogy a brokkolival, a szőlővel, a banánnal és a paprikával érdemes vigyázni.


