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Egyáltalán nem szelíd gondolatok 
a Sütő-évforduló kapcsán Az író születésének 90. évfordulója alkalmávala Sütő András Baráti Társaság és MagyarországCsíkszeredai Főkonzulátusa koszorúzással éselőadással egybekötött megemlékezést szer-vezett Marosvásárhelyen, illetve szülőfalujában,Pusztakamaráson. A nem túl népes jelenlétmellett zajlott eseményeken, mint ahogyan azhasonló alkalmakkor lenni szokott, méltattákaz író életművét, szép, kerek mondatokat pu-fogtattak, majd.... majd hazamentek a legények.Feladat letudva a következő évfordulóig.

A világ egyik legszebb vára     Fogaras Brassótól szűk hetven kilométerrenyugatra fekszik. A település első említése1291-ből maradt fenn Fogros alakban. A néveredetére nézve több feltételezés létezik. Egyikmagyarázat szerint Fogaras neve a magyar fo-goly madárnév nyelvjárási fogor változatábólszármazik. Más feltételezés szerint a Fogarasfolyótól kapta nevét. 
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Magyar kultúrmisszió 
Kanadában  Jancsó Antónia a napokban tért haza Kanadából,ahol kilenc hónapot töltött a Kőrösi Csoma SándorProgramnak köszönhetően. Kelowna kisvárosbanmagyar nyelvet és irodalmat játékosan, bábokkaltanított az ott élő magyar közösség gyerektagjainak,illetve magyar nyelvet felnőtteknek.

5. old. // INTERJÚ

Fejlődő civil szféra 
a Mezőségen      

A mai erdélyi magyar társadalom számára azegyik legfontosabb értéket a család képezi.Felelősek vagyunk mindannyian azért, hogyolyan környezetet teremtsünk, ahol a családokbiztonságban nevelhetik gyermeküket, legyenaz városon, vagy egy olyan községben, mintMezőpanit, ahol egyre nagyobb hangsúlyt fek-tetnek ezen értékek meglétére és ápolására.

Új sorozat, XI. évfolyam // 25. szám  // 2017. június 22–28. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Idén 17. alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen a már hagyományosnak számító
CardioNET nevet viselő Kardiológiai Konferenciát. A nemzetközi részvétellel is számoló
esemény hétfőn, június 19-án kezdődött és 24-ig tart. Célja: évente beszámolni a szív- és
érrendszeri betegségeket illető kutatások eredményeiről, újdonságokról. Idén premier-
nek számító eseményre is sor kerül: ultramodern képalkotási platformot mutatnak be,
amely májustól már elérhető a Cardiomed Egészségügyi Központban. 

Világbajnokságot 
nyert íjászatbanA vásárhelyi 11 éves Moré Tamás  korosztályosvilágbajnoki címet nyert a Cheile Gradistei-onmegtartott IFA Indoor beltéri íjászversenyen avadászreflex kategóriában. Tamás – a SzászAlbert Sportlíceumban a negyedik osztályt végezte– a 13 évesek alatti kategóriájában versenyzett.
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Kardiológiai nagyhatalom
Marosvásárhely
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KOS: A csillagok arra figyelmeztetik, hogy fe-lesleges a múlt történésein rágódnia és azondolgokon, amikről lemaradt vagy nem sikerült.Inkább jussanak eszébe elért sikerei és hogy mimindent kapott a sorstól.
BIKA: Arra is alig akad ideje a héten, hogy éljen.Szinte minden most torlódott össze, a régi és azúj ügyektől kezdve, azt sem tudja, hogyan álljonneki elvarázsolni az útjába került feladathalmot.
IKREK: Hirtelen azon kapja magát a napokban,hogy megváltozott. Bizonytalannak, bátortalan-nak, de akár még kétségbeesettnek is érezhetimagát anélkül, hogy tudná az okát. 
RÁK: Meg fogja látni, hogy a sok önbizalom -tréning, illetve önfejlesztő projekt, amikbe ko-rábban belevágott, végre elkezdik kifejteni a ha-tásukat. Nyugodtabb és kiegyensúlyozottabblesz.
OROSZLÁN: Azt üzenik a csillagok, hogy legyennagyon észnél a napokban! Olyan dolgok, vagyakár személyek kísérthetik meg, amelyekneknehezen tud ellenállni. Régi rossz szokások pró-bálhatnak meg ismét eluralkodni magán.
SZŰZ: A héten az egyik rokona csinál önnekegy kis izgalmat, de nem kell semmi komolyragondolnia vagy aggódni, mert egy-kettőre megis oldódik a probléma. Ellenben vegye jelzésnek,hogy többet kellene foglalkoznia szeretteivel.
MÉRLEG: Izgalmakkal teli hét vár önre. Újabbemberekkel hozza össze a sors, akik nem csakjó társaságot, de akár információt, előnyöket,segítséget is nyújthatnak. De ugyanígy érkeznekaz új lehetőségek is, amik által hatalmas lépésttehet előre, 
SKORPIÓ: Végre túllendül érzelmi nehézségeinés lelki problémáin. A napokban nem csak ahangulata indul javulásnak, hanem fizikai ésszellemi erőnléte is gyarapodni kezd. Most kü-lönösen áldásosnak éli meg a nyugalmat, amelykörbe veszi.
NYILAS: Ezen a héten valósággal elönti a sze-retetéhség. Kicsit mindenkire ráakaszkodik, töb-bet akar lenni azokkal is, akikkel korábban nem,egyszóval aktív társasági életet kezd el, hogybegyűjthesse a napi adagját.
BAK: Nem csak, hogy jó hangulatban, de nyu-galomban is fog telni a hete. Ezzel a viselkedésselcsak úgy vonzza magához az embereket. Bár-milyen nehézségbe és akadályba ütközzön,szinte mosolyogva birkózza le.
VÍZÖNTŐ: Mozgalmas napok várnak önre. Arradöbben rá, hogy túl sok mindennek állt nekiegyszerre, és most azt sem tudja, milyen sor-rendben álljon neki elvégezni a teendőket.
HALAK: Önre nem túl jellemző módon, de min-dent reálisan kezd nézni a környezetében, szinteaz egész életét. Mint aki megvilágosodott, többmindent átlát, amit korábban nem, és hajlandóvégre észrevennie a saját hibáit és egyes céljai-nak a buktatóit.
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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 .
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15. Csűrszínházi NapokJúnius 23–25. között a15. alkalommal tartják megMikházán a CsűrszínháziNapokat. A megnyitó június23-án, pénteken 18 órakorlesz a szovátai alkotócsoport(Bocskay Vince, Kuti Dénes,Kuti Botond, Sánta Csaba,néhai Siklódi Zsolt) tárla-tának bemutatásával. 19órától a gyergyószentmik-lósi Figura Színház MarieJones Kövekkel a zsebébencímű tragikomédiáját adjaelő. 21 órától a soproni Pe-tőfi Színház partnereivelIngmar Bergman Őszi szo-náta című színjátékát visziszínre. Június 24-én, szom-baton délben a Csűrszínházudvarán könyvbemutatóttartanak. 18 órától a buda-pesti Nemzeti Színház kiválóművésze, Tóth AugusztaHoztam valamit a hegyekből– Mezei Mária című önállóestjére kerül sor. 21 órátóla székelyudvarhelyi TomcsaSándor Színház Carlo Gol-doni Mirandolina című víg-játékát adják elő. Június 25-én, vasárnap 11 órától gye-rekeknek és fiataloknak szó-ló előadás lesz: a Bekecsnéptáncegyüttes a Legen-dák kertjében című táncosmesejátékát viszi színpadraMikházán. Az előadásokrajegyek előjegyeztethetők a0749-016-679-es telefon-számon. Jegyváltás helyszí-nen, előadás előtt legkésőbb30 perccel.
Családos hétvégeJúnius 23–25. között csa-

ládos hétvégét tartanakSzelterszen, a Szent GellértHázban, kisgyermekes csa-ládok számára. A tábor té-mája: Sebek, melyek a lelketgyógyítják – A megbocsátás,mely helyrehozza az össze-tört kapcsolatokat. A táborjó alkalom a házastársi kap-csolat elmélyítésére, közöscsaládi nyaralásra az Ige fé-nyében. Jelentkezni június22-ig a 0729-834-004-estelefonszámon vagy a bea-ta.dimeny@gmail.com e-mail-címen.
Bibliás nyaralás fiatalok-
nak és felnőtteknek A Katolikus Magyar Bib-liatársulat nyári táborokatszervez. Az első táborra jú-lius 6–9. között kerül sorCsíksomlyón, a Jakab Antaltanulmányi házban. A tábortémája: Sebek, melyek a lel-ket gyógyítják – A megbo-csátás, mely helyrehozza azösszetört kapcsolatokat.Előadó: ft. Oláh Dénes. Je-lentkezni július 19-ig leheta 0754-251-897- es tele-fonszámon vagy a henn_ar-pád@bizfocus.ro e-mail-cí-men lehet.
Barlangásztanfolyamot
szervez a DiákházJúnius 27. és 29. közötta Sport- és Ifjúságügyi Mi-nisztérium támogatásávala Marosvásárhelyi Diákháza Geoda Barlangászegyesü-lettel közösen barlangász-tanfolyamot szervez a Gră-diştea Muncelului NemzetiParkban levő Cioclovina-

barlangban. A barlangászatitechnikára Cristian Graur,a Geoda egyesület technikaiigazgatója és Marius Chigher, az egyesület elnöketanítja majd a résztvevőket.A részvétel ingyenes, a szál-lás sátorban lesz. A programszerint június 27-én 8.30-kor indul az expedíció a Di-ákház elől. Aznap a sátor-verés, majd étkezés után15 órától a Ponorici-fenn-síkkal ismerkednek meg adiákok. Este vetítéses elő-adáson mutatják be a bar-langásztechnikákat. 28-án,szerdán a felszereléssel is-merkednek meg a résztve-vők, majd délben a barlangvizes szakaszait járják be.Délután a barlanggal és akarsztvidékkel kapcsolatosismeretterjesztő vetélkedőkzajlanak, majd egy laza gya-logtúra lesz. A tábor 29-éndélelőtt zárul. A szervezők35 év alatti egyetemistákjelentkezését várják accs.targumures@mts.roemail-címen vagy a0265/216-066-os telefon-számon.
Zichy- és Salvador Dali-
tárlat Marosvásárhelyen A Maros Megyei Múzeumkiállítótermében, a Kultúr-palota második emeleténtekinthető meg a budapestiSzépművészeti Múzeumbanőrzött híres Zichy-gyűjte-mény egy része. A várban,a Vargák bástyájában a Ma-rosvásárhelyi Napok alkal-mával megnyitott SalvadorDali-tárlat június 24-ig lá-togatható.

KÁR KIHAGYNI |



Egyáltalán nem szelíd
gondolatok a Sütő-év-
forduló kapcsán Az író születésének90. évfordulója alkal-mával a Sütő András Ba-ráti Társaság és Magyar-ország Csíkszeredai Fő-konzulátusa koszorú-zással és előadással egy-bekötött megemlékezést szervezett Marosvásárhe-lyen, illetve szülőfalujában, Puszta  kamaráson. Anem túl népes jelenlét mellett zajlott eseményeken,mint ahogyan az hasonló alkalmakkor lenni szokott,méltatták az író életművét, szép, kerek mondatokatpufogtattak, majd.... majd hazamentek a legények.Feladat letudva a következő évfordulóig. Sütő András életműve a kortárs magyar irodalomcsúcsteljesítményei közé tartozik, megérdemli/meg-érdemelné az utókor elismerését, az író emlékénekápolását. Különösen itt, Marosvásárhelyen, amelyhezélete végéig hű maradt. Ennek ellenére városa -tisztelet a kivételnek - mintha megfeledkezett volnaróla, főleg azok, akik a rendszerváltás után hírnevénekfényében sütkéreztek, s akiket élete végéig a ren-dezvényeiken való jelenlétével maga is legitimált.Írhatnám azt is, hogy „így jár az, aki korpa közé ke-veredik”, de nem teszem, csupán annyit jegyzekmeg: Sütőt se politikai tevékenysége okán szeretjük.  Ezek után azt gondolhatnánk, az RMDSZ köteles-ségének érzi - különösen, hogy megalakulása ótafolyamatosan irodalmárok állnak az élén -, hogyméltó emléket állítsanak az írónak. Azonban a „szö-vetség” a mai napig nem volt képes elérni, hogy fel-állítsák a Sütő-szobrot. Pedig már érvényes önkor-mányzati képviselőtestületi határozat is köteleznéerre a városházát. Már 2014-ben világgá kürtölteaz RMDSZ szócsöveként fungáló helyi napilap, hogymegszületett a Sütő András Színház-téri szobránakfelállítására vonatkozó határozattervezet. Mi több,azt is leírták, hogy azt július 25-ig fel kell állítani.Figyelem: 2014-et írtunk akkor - szobor azóta sincs.Pedig három egymást követő évben szerepelt avárosi költségvetésben az erre szánt összeg. AzRMDSZ ahelyett, hogy a Sütő-szoborra koncentráltvolna, inkább további két magyar vonatkozásúköztéri alkotás - talán emlékeznek még: a BethlenGábor-szobor, illetve a Bodor-féle zenélő kút - fel-állítására vonatkozó ígérettel kampányolt. Hát azzalis maradtuk. Az ígérettel.Pedig hát, ha jól meggondolom, ennyivel tartoz-nának nem csak Sütőnek, önmaguknak is. Vélemé-nyem szerint.
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Tartozások
A Marosmenti Katonák (Milites Marisensis) egyesületet 2016-ban alapították a
marosvásárhelyi Petru Maior egyetem történelem szakos tanárai, doktorandusai
és mesteri képzésen résztvevő diákjai a hagyományőrzés, valamint a Maros me-
gyei régészeti és ókori történelmi hagyaték folyamatos és kiegyensúlyozott be-
mutatásának céljával. Az egyesület egyik alapító tagja és alelnöke Szász Bálint
történész, régész, aki a Petru Maioron mesterizett és jelenleg a kolozsvári Babeş-
Bolyai TE doktorandusa. Szász Bálintot a Marosmenti Katonák megalakulásának
körülményeiről és a nemrég lezajlott moszkvai hagyományőrző fesztiválon való
részvételükről kérdeztük. 

Szász Bálint mesteris di-ákként két alkalommal isrészt vett a mikházi régészetiásatásokon és az ottani ró-mai fesztivál megszervezé-sében. 2014-ben az esemé-nyen részt vevő hagyomány -őrző csoport önkéntesekettoborzott. „Elvállaltam, hogybeöltözök én is, így esélyemnyílt kipróbálni, milyen ró-mai katonának lenni. Egyegész napos kiképzésen vet-tem részt, ami nagyon tet-szet. Ekkor született megbennem az ötlet, hogy Ma-rosvásárhelyen is létre kel-lene hozni egy hasonlót. Öt-letemmel Fábián István tör-ténelem szakos egyetemi ta-náromhoz fordultam, aki fel-karolta és támogatta, majdmegalakította mint történel-mi tudományos szakkört aPetru Maior egyetemen be-lül. Ebből létesült aztán2016-ban a Milites Marisen-sis hagyományőrző egyesü-let. Csoportunkban velemegyütt négyen vagyunk ma-gyarok - további tagok: Fá-bián István egyetemi ad-junktus, Kósa István régészés Hajnal Levente történész–, a román kollégákkal na-gyon jól kijövünk, semmi et-nikai konfliktus nincs köz-tünk. Megalakulásunkat agyulafehérvári hasonló egye-sület támogatta, nekik kö-szönhetően tavaly hét – hathazai és egy svájci – hagyo-mányőrző fesztiválon vol-tunk és idén a moszkvai volt

már a negyedik” – mondtael lapunknak Szász Bálint.  
„Kardvívásban első 
helyezést nyertünk”A hagyományőrző csoporttagjai hetente vesznek résztedzéseken, amelyeken a ta-gok fizikai erőnlétének kar-bantartása mellett rómaikori katonai gyakorlatokattartanak. Ilyenek például akülönböző katonai állások,harci alakzatok kialakításá-nak elsajátítása és gyakor-lása. Egy ilyen csoportnaktagja lenni sok energiát, ko-moly magatartást, fegyelmetés kitartást is igényel, állítjaaz egyesület alelnöke. Június6-12. közt a Marosmenti Ka-tonák tagjai gyulafehérvárikollégáikkal együtt jelen vol-tak a Moszkvában megszer-vezett Time and epochs fes-tival (Idők és Korszakok) el-nevezésű nemzetközi ha-gyományőrző fesztiválon,amelyen több mint 5000 ha-gyományőrző „harcos” vettrészt.  „A fesztiválnak nagyonzsúfolt és színes programjavolt. Érdekes volt a seregekfelvonulása vagy a rómaiakösszecsapása a barbárokkal,de ezek mellett folyamatosankülönböző műhelyek mű-ködtek, ahol bemutatták –a kornak megfelelő eszkö-zökkel –, hogy miként ké-szültek a korabeli használatitárgyak vagy katonai felsze-relések. A legérdekesebbnek

szerintem mégis a vetélke-dők bizonyultak, mint pél-dául a pilum (római lándzsa)hajítás, ahol sikerült a má-sodik és harmadik helyezéstelérnünk. A lándzsavívásbannem sikerült helyezést el-érnünk, és az íjász versenyenis csupán az ötödikek let-tünk, viszont a kardvívásban,ahol kilenc katonából állócsoportok küzdtek meg egy-mással gladiust (római kard)használva első helyezéstnyert a csapatunk. Ez mindaktív részvételt kívánt, aminem volt könnyű, ha bele-gondolunk, hogy napi 12-14 órát teljes felszerelésbenkellet lenni, ami így tevődikössze: páncél - 16 kg, sisak- 5 kg, pajzs - 12 kg, és akard - 2 kg. De a nehézségekellenére nagy lehetőség voltszámunkra részt venni afesztiválon, hogy teszteljüka harci képességeinket, ta-pasztalatokat szerezzünk éskialakítsuk a jövőbeli stra-tégiánkat a történelmi örök-ségünk hiteles népszerűsí-tése érdekében” – tudtukmeg továbbá Szásztól. 
„Az Orosz Hadi Múzeum
lenyűgöző hatással volt
rám!”Szász Bálint rengeteg él-ménnyel tért haza az oroszfővárosból, ahol az OroszHadi Múzeumban tett láto-gatásuk nyűgözte le legin-kább. Elmondása szerint az
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A Marosmenti Katonák 
„harcoltak” az orosz fővárosban

ott kiállított tankok, ágyúk,repülők és más hadi felsze-relések közt sétálni olyanérzés volt, mint egy kisgyer-meknek a játékboltban né-zelődni. Moszkvát illetőenaz építészeti különbségeketemelné ki. Míg az orosz fő-városban a birodalom nagy-ságát akarták kifejezni azépítészetben is, addig a ma-gyar főváros ilyen tekintet-ben jóval visszafogottabb.Az emberekkel kapcsolatbanazt tapasztalta, hogy mígBudapesten nyitottak és ba-rátságosak, addig Moszkvá-ban nemigen kedvelik a más-honnan érkezőket. 

Az egyesületnek a közel-jövőre vonatkozó tervei isvannak: „Lesz még idén Er-délyben két hagyományőrzőfesztivál, ahova el szeretnénkjutni: június 23-24-én a Dacfest Szaszcsóron és augusz-tus 12-én a Mikházi RómaiFesztivál. De nem szeretnénkkihagyni az augusztus végénmegszervezésre kerülő svájcifesztivált sem. A svájci Au-gusta Aurica elnevezésű fesz-tivál Európa leghíresebb ró-mai hagyományőrző feszti-válja" – zárta Szász Bálint.
Nemes Gyula
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Idén 17. alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen
a már hagyományosnak számító CardioNET nevet vi-
selő Kardiológiai Konferenciát. A nemzetközi rész-
vétellel is számoló esemény hétfőn, június 19-án kez-
dődött és 24-ig tart. Célja: évente beszámolni a szív-
és érrendszeri betegségeket illető kutatások ered-
ményeiről, újdonságokról. Idén premiernek számító
eseményre is sor kerül: ultramodern képalkotási
platformot mutatnak be, amely májustól már elérhető
a Cardiomed Egészségügyi Központban. 

Kardiológiai nagyhatalom Marosvásárhely

A tudományos rendezvényfőszervezője prof. dr. Bene-dek Imre, a Kardiológiai Kli-nika vezetője, az ülésszakraa Marosvásárhelyi Orvosi ésGyógyszerészeti Egyetem-mel, a Román KardiológusokTársaságával, illetve a MagyarKardiológusok Társaságávalegyüttműködésben kerül sor.Ausztriából, Magyarország-ról, Csehországból, Német-országból, Moldovából ér-keznek orvosok a konferen-ciára, hogy bemutassák a te-rületükön megjelent inno-vációkat. 

Dr. Prof. Benedek Imrebüszkén jelentette ki, hogymára már a marosvásárhelyikardiológia szakág nagyha-talommá nőtte ki magát, éshelyi szinten olyan diagnosz-tikai és kezelési módszerekhozzáférhetőek, amelyekcsak világ legnagyobb váro-saiban. Dr. Prof. Benedek Theo-dora elmagyarázta, hogyolyan premierre kerül sora konferencia részeként,amely során egy képalkotásiplatformot mutatnak be, ésamely Románia-szerte egye-

di.  Betekintést engednekaz ultramodern mágnesesmagrezonancia képalkotó(MRI) és CT-gépek műkö-désébe, amely szerkezetcsak egyike a korszerű, csu-pán Vásárhelyen megtalál-ható felszereléseknek. Aplatformhoz tartozik mégegy korszerű laboratórium,

valamint science-fictionbeillő számítógéprendszer,amely megkönnyíti a páci-ensek diagnosztizálását. ACardiomed a Siemens ku-tatócsoportjával, valaminta Petru Maior Egyetem szá-mítástechnikai szakával mű-ködött együtt, akik szoft-vereket fejlesztenek az or-

vosi berendezésekre.A kutatási projektet azEurópai Unió, valamint Ro-mánia Kormánya támogatta,és értéke 8 millió lej, illetveezév májusa óta működikés hozzáférhető a város ré-geni kijáratánál találhatóCardiomed EgészségügyiKözpontban. P.P.

Fejlődő civil szféra a Mezőségen

Interaktív hétvégét tudhatmaga mögött Mezőpanit,ugyanis a Pro Pambus Me-zőpanitért Ifjúsági Egyesületszervezésében második al-kalommal került sor a Csa-ládi piknik elnevezésű ren-dezvényre. 
Összefogás, fejlődés és ten-
ni akarás a civil szféra fej-
lődésének érdekében a
Mezőségen  „A Pro Pambus alapításá-nak célja az volt, hogy pró-báljuk Mezőpanitot szebbé,színesebbé tenni, különbözőkulturális, sport és egyébprogramok szervezésével,amiben nagy segítségünkrevoltak a helyi vállalkozók,önkormányzatok, reformátusegyházak, ennek is köszön-hető, hogy 2007-ben közösenépítettünk egy játszóteret, tel-jesen önkéntes munkával” –emlékszik vissza az egyesületelnöke, Pálfi Botond, akik azélő zenés táncházak, sport-események mellett az ideiévben első alkalommal szer-vezték meg a Családi napo-kat. Az esemény közös össze-fogás által valósul meg,ugyanis a különböző pályá-zati források mellett bese-gített néhány helyi vállalkozóés a helyi tanács is.

„Bár a családi nap piknikjellegét az időjárás kissé át-húzta, ennek ellenére, úgygondolom, sikeres, tartalmasrendezvénnyé nőtte ki magát.Az ilyen alkalmak nemcsakszórakozást jelentenek a gye-rekeknek, szülőknek, nagy-szülőknek, hanem fontosszínterei is a találkozásoknak,ahol saját problémáikat, örö-meiket oszthatják meg egy-mással. Szakember segítsé-gével a gyereknevelés igenfontos kérdéseit tisztázhat-ják, ugyanakkor a kisgyerekhozzászokik a közösségi lét-hez, megismeri társait, ésközben mosollyal az arcántölt el egy napot ” – meséliBodó Előd Barna, a községpolgármestere, aki meglátásaszerint Mezőpanitban a csa-ládalapítási kedv megvan, agyermekáldást is valóban ál-dásnak tekintik a családok. „Az esemény során sok újélménnyel gazdagodtunk, jóvolt, hogy a szervezők ki-csikre és nagyokra is gon-doltak. Ilyen volt Kádár An-namária előadása, aki meg-erősítette bennem azt a gon-dolatot, hogy mennyire fon-tos a mese a gyerekek min-dennapjaiban, hogy a rajz-filmek helyett használjuk afantáziánkat, akár saját tör-téneteinket is ” – ecseteli ta-

pasztalatait Sikó Melánia Il-dikó, két gyerek édesanyja,aki jelen volt az eseményen.
Közös célokért„A kultúránk igen gazdag,és rajtunk áll, hogy mennyitviszünk be a hétköznapokba.Általános erdélyi képlet, ígynálunk is észlelhető, hogyátalakul a kultúrafogyasztás,új igények jelennek meg. Ki-hívás, hogy miként tudnaka szervezők eleget tenni en-nek úgy, hogy közben az au-tentikus kulturális tartalommegmaradjon. Mezőpanit-ban és környékén is sok méga tennivaló, ám mivel vannakfalvanként kulturális, ifjúságiegyesületek, van egy meg-felelő csapat. Megoldandófeladat: arra sarkallni a kü-lönálló kisközösségeket, hogyhangolják össze erőiket” –tudtuk meg. Érdemes szót ejteni a ter-vekről is: hosszabb távú ter-veik között szerepel egy kul-turális központ létrehozása,szeretnének falumúzeumotalapítani, meg kell újítani afalumonográfiát, rendsze-ressé kell tenni a néptánc-csoport munkáját, a képző-művészeti és kézműves tá-borokat támogatni kell. „Leg-fontosabb, hogy azok a sze-

replők, egyesületek csopor-tok, akik a kultúra szerve-zését magukénak érzik, ösz-szehangoltan és minél szé-lesebb körben végezhessékértékteremtő munkájukat ”– avat be a polgármester ajövőbeni tervekbe. Szerencsére nagy az ér-deklődés, akár a napközisszolgáltatások iránt is, hiszentavalyhoz képest 50%-kaltöbben adnák gyerekeiketnapközibe, de egy bölcsődeis nagy segítség lenne a szü-lők számára. Feladatuknaktekintik, hogy testi, szellemiés lelki fejlődéshez segítséknemcsak a gyerekeket, deaz édesanyákat, édesapákatis. Ehhez kívánnak hozzájá-rulni az ilyen típusú, kimon-dottan családoknak szólórendezvények is.A Pro Pambus célja minéltöbb fiatalt beléptetni a szer-vezetbe, számos kulturálisprogramot szervezni, illetveegy nagyobb pályázati pro-jektet elkészíteni a térségben

lévő Leader Gal3 pályázatirendszer segítségével.„Fontos dolog számunkraminden olyan kezdeménye-zés, amely feleleveníti, be-mutatja és megőrzi a múltértékeit, élhetőbbé, szeret-hetőbbé és gazdagabbá teszia jelent, megalapozza és né-miképp kiszámíthatóvá, biz-tonságossá, és a fejlődés irá-nyába mutatóvá teszi a jövőt”– meséli a polgármester, ami-nek függvényében az ideiévben jelentősen megnövel-ték a civil szervezeteket ésegyházakat célzó támogatásikeretet, álláthatóbb pályázatirendszert indítottak be. Be-mutatókat, értesítőket szer-veznek folyamatosan az ak-tuális finanszírozási lehető-ségek megismertetése cél-jából, mivel Mezőpanit köz-ség fejlesztési stratégiájánakkulcseleme a kulturális ér-tékek megőrzése, továbba-dása és megélése. 
Timár Tímea

A mai erdélyi magyar társadalom számára az egyik legfontosabb értéket a
család képezi. Felelősek vagyunk mindannyian azért, hogy olyan környezetet te-
remtsünk, ahol a családok biztonságban nevelhetik gyermeküket, legyen az
városon, vagy egy olyan községben, mint Mezőpanit, ahol egyre nagyobb hangsúlyt
fektetnek ezen értékek meglétére és ápolására.
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– Romániában – külfölddel
ellentétben – nem bevett szo-
kás egyetem után egy évet
kihagyni, legtöbb friss végzős
lázas munkakeresésbe fog.
Téged mi vezérelt abban, hogy
egy úgynevezett „gap yeart”
tarts?– A Lórántffy ZsuzsannaEgyesület elnökasszonya hív-ta fel a figyelmem erre a le-hetőségre, amibe gondolko-dás nélkül belevágtam. Na-gyon szimpatikus volt a prog-ram szellemisége, miszerintfeladatunk a magyar identi-tás megőrzése, emellett aszervezési munka, és az em-berekkel kell való együttmű-ködés. Mindemellett kíváncsiis voltam egy ilyen távoli or-szágra, viszont amíg kedve-zően el nem bírálták a pá-lyázatomat, fel sem mértem,hogy kilenc hónapon át máskontinensen leszek, és hazasem látogatok. 

– Mit gondolsz, miért pá-
lyáztál sikeresen?– Csak találgathatok, deközrejátszhatott, hogy kö-zépiskolás korom óta számoshelyen önkénteskedtem –Marosvásárhelyi NemzetiSzínház, Öregdiákok BarátiKöre, Marosvásárhelyiek Vi-lágtalálkozója, BudapestiSzínházak Éjszakája stb. –,ennek okán különféle ese-mények szervezésében sze-reztem tapasztalatokat.Emellett előnyt jelentett a

pedagógiai diplomám, a nép-tánctudásom, valamint aszínjátszó körös, illetve szí-nészetet tanító gyakorlatom.Ezen felül az interjún győz-hettem meg őket arról, hogyalkalmas vagyok a feladat-ra.
– Miként nézett ki egy na-

pod Kelownán?– Kelowna egy kisváros,így a magyar közössége semtúl népes: a Magyar Házban100-150 állandó személlyelszámoltunk. Már odaérke-zésemkor a mentorommalmegfogalmaztuk a 9 hónapalatt elérendő és végül meg-valósított célokat, például akönyvtár digitalizálását, vagyaz iskolahelyiség gyerekba-ráttá alakítását, valamint abábozás bemutatását, meg-szerettetését a rám bízottgyerekekkel. Ezenkívül hetikét alkalommal iskolán kívülitevékenységet tartottam tízgyereknek: magyar nyelvetés irodalmat tanítottam leg -inkább bábokkal és bábo-zással.  Annyira élvezték,hogy a végén már hét napbólötöt a Magyar Házban voltak:rajzfilmestet szerveztünk,mesejeleneteket festettünka falra, játsztunk, Mikulásrapedig színdarabot írtam, ami-ből bábelőadás is született.
– Mennyire őrzik a kanadai

magyarok mindennapjaikban
a magyar identitást?

– Az idősebb generációtagjai – akik 1956-ban szök-tek ki Kanadába – magyar-ként élnek, és bár külső szem-lélőként tökéletes az életükott, ma is Magyarországravágynak vissza. Azok a kö-zépkorú magyarok, akik ön-szántukból költöztek ki, ésnem élnek vegyesházasság-ban, otthon, illetve a gyere-kekkel is magyarul beszélnek,sőt, a kicsik a magyar állam-polgárságot is felveszik. Őknagyjából évente egyszermeglátogatják a magyaror-szági rokonaikat is. Ám a ve-gyesházasságban élő szemé-lyek gyerekeinek magyarnyelvismerete már hiányos,viszont a programnak kö-szönhetően többen is tanultakmagyarul a Magyar Házban. 
– A kanadaiak hogyan vi-

szonyulnak a magyar közös-
séghez? – A kanadaiak nagyon sze-retik a magyarokat, hiszensokat köszönhetnek nekik.Az ország idén ünnepli a150-ik születésnapját, ésamikor 60 éve az 56-osokmegérkeztek Kanadába, Van-couver befogadta a híres So-proni Erdészeti Egyetem 200hallgatóját és 15 tanárát, ígya fakitermelés fellendülése,valamint rengeteg épület amagyarok nevéhez fűződik.Ezt a kanadai parlament kép-viselői sem felejtik el mindenadandó alkalommal megkö-szönni a magyaroknak. 

– Mi hiányzott itthonról
az ott töltött idő alatt?– A szüleimmel mindennap beszéltem, illetve Ilona,a befogadó családom tagjabetöltötte hiányuk okoztaűrt, így nem volt egyáltalánhonvágyam. Még pálinkávalis gyakran kínáltak, így azsem hiányzott. Viszont a val-lási ünnepekhez tartozó er-délyi szokások nélkül nemvolt igazi a hangulat szá-momra: a húsvéti tojásfestés

és locsolás, illetve a kará-csonyesti angyaljárás, de aszalonna is hiányzott. 
– És mi az, ami Kanadából

hiányzik?– Mivel csak néhány napjaértem haza, szinte minden!Az emberek kedvessége, avadidegenek közvetlensége,a széles mosoly az utcánszembejövő emberek arcáról.Nagy szükségét érzem ezek-nek a pozitív impulzusoknak,amire az ottani, „rohanóshétköznapokban” is keríte-nek időt. Ennek teljes hiányátmost igencsak megérzem.Emellett itthon minden olyankicsinek, szűknek, zsúfoltnaktűnik Kanadához képest. Ottjóval nagyobb területen fek-szenek a települések, így sok-kal tágasabbak a lakások, ut-cák, autók, terek. Itthon méga kóla is kisebb, hiszen Ka-nadában 600 milliliteresüvegben lehet kapni.
– Milyen kiemelkedő kü-

lönbséget tapasztaltál a ka-
nadai életmódban az ittho-
nihoz viszonyítva?– Szembetűnő, hogy Ka-nadában sokkal nyugodtab-ban élnek az emberek, minttájainkon. Minden hétvégénkirándulnak, akár lakókocsi-val, és nem föltétlenül távolivagy drága utazásokra kellgondolni, hanem például le-költöznek pár napra a ten-gerpartra a családdal. Ugyan-akkor a középkorosztály tár-sadalmi élete sokkal aktí-vabb, mint itthon: naponta

golfoznak, sportolnak, talál-koznak a barátokkal.
– Milyen érdekes történetet

tudnál felidézni ottlétedről?– Nagyon pozitív tapasz-talat volt számomra, hogyidősek, az 56-os menekültekmár annak is nagyon örültek,ha velem beszélgetve halla-nak az otthonukról. Így ba-rátkoztam össze egy kedvesbácsival, akinek megírtamaz életének egy fejezetét 31oldalban. Borzasztó érdekestörténeteket mesélt arról,hogy miként szökött át a ha-táron, és hogyan jutott el Ka-nadába.
– Mit tanultál magadról a

kilenc hónap alatt?– Nagyon jó hatással voltaz önbizalmamra ez az ön-állóság. Ma, ha valami ne-hézséggel szembesülök, ak-kor csak legyintek: hogy haKanadába elindultam és vé-gigcsináltam egyedül, akkormegbirkózom azzal, amit azélet hoz. De szakmailag, pe-dagógiailag is fejlődtem,ugyanakkor beleláttam egydiaszpórában élő magyar kö-zösség életébe. Rájöttem arrais, hogy könnyedén megta-lálom a közös hangot a gye-rekekkel és az idős szemé-lyekkel egyaránt. Megerősí-tett abban is, hogy számomramegfelelő mesterképzést vá-lasszak: idén humánerőfor-rás tanácsadói szakra irat-kozom az ELTÉ-n.
Pál Piroska

Jancsó Antónia a napokban tért haza Kanadából, ahol
kilenc hónapot töltött a Kőrösi Csoma Sándor Prog-
ramnak köszönhetően. Kelowna kisvárosban magyar
nyelvet és irodalmat játékosan, bábokkal tanított az
ott élő magyar közösség gyerektagjainak, illetve ma-
gyar nyelvet felnőtteknek. A távoli országban maros-
vásárhelyiként is otthon érezte magát, hiszen a be-
fogadó családja tagjai lányukként vagy éppen barát-
nőjükként tekintettek rá. Hazaérve hiányzik neki az
ottaniak kedvessége, közvetlensége, de sokat tanult
a kilenc hónap alatt: nem csak a diaszpórában élő
magyarok helyzetéről, hanem önmagáról egyaránt.

Magyar kultúrmisszió Kanadában
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Fogaras Brassótól szűk hetven kilométerre nyugatra
fekszik. A település első említése 1291-ből maradt
fenn Fogros alakban. A név eredetére nézve több fel-
tételezés létezik. Egyik magyarázat szerint Fogaras
neve a magyar fogoly madárnév nyelvjárási fogor vál-
tozatából származik. Más feltételezés szerint a Foga-
ras folyótól kapta nevét. Inkább anekdotának számít
az a magyarázat, amelyet Kőváry László a Történelmi
adomák című művében Benkő Józsefre hivatkozva
említ: „…építésénél a munkások oly jegyeket kaptak,
mint kapnak most is a nagyobb építészeti vállalatok
munkásai, miket aztán hetenként beváltanak. Az itt
kapott pénzjegyek fából voltak, és a nép fagarasnak
nevezte. Innen kapta volna Fa-garas vagy mint ma
mondjuk Fogaras vára nevezetét.…”.

Erdély egyik 
legbiztonságosabb váraA Fogarasi-havasok lábá-nál, a Brassóból Nagyszeben-be vezető út mentén, az Oltbal partján fekszik az ősi vá-ros, Fogaras, központjábanErdély egyik legbiztonságo-sabbnak tartott síkföldi vá-rával.A szabálytalan alaprajzú,megközelítően négyszög ala-kú várat egykor mintegynyolcvan méter széles, hat-nyolc méter mély vizesárokövezte, amelybe az Olt vizétvezették. A vár keleti oldalán, a maikőhíd helyén eredetileg cö-löpökön nyugvó fahíd vezetetta jelenleg hat méter magas,lőrésekkel ellátott, téglábólrakott, emeletes kaputorony-hoz. A külső védőfal háromszögletét egy-egy új-olaszrendszerű, úgynevezett fü-lesbástya-, míg a negyedik,északkeleti sarkát egy ó-olaszrendszerű bástya védelmeztehat-hat ágyúval. A kaputornyon keresztülaz út a belső várat kerítő kes-keny falszorosban, az úgyne-vezett zwingerben vezet, ahol

a bejárat mindkét oldalán akülső védőfalhoz épült, kü-lönböző rendeltetésű helyi-ségek sorakoznak. 
A nagyterem, amit 
Országháznak neveztekA falszoroson belül áll akülső fal vonalát követő, két-emeletes várkastély épülete,ami a belső várudvart fogjaközre. Déli oldalán a széles, köralakú oszlopokon árkádos fo-lyosó mögött, az első emele-ten volt a nagyterem, ahol atanácskozások is folytak: eztmég az elmúlt században isOrszágháznak nevezték. A bejárati faragott ajtónmég ma is megvannak a kőcímerek és a díszes zárókö-vek. 
Állnak még a szobák, 
ahol Erdély fejedelmei
mulattakKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című köny-vében ír arról, hogy az eme-leten volt a flandriai kárpi-tokkal díszített ebédlőterem,a társalgó, a személyzet la-kószobái, a várkapitány, a

számtartó, az udvarbírák, apohárnokok és mások szál-lása.Állnak még a szobák, ter-mek, ahol Erdély fejedelmeimulattak, és ahol I. Apafi Mi-hály fejedelem 1690. áprilistizenötödikén meghalt. A kápolna a várkastélyészaki szárnyában helyezke-dett el, míg az északkeleti vé-gében az ablak nélküli börtönvolt, ahol Haller János, CsereiJános, Béldi Pál, Bethlen Mik-lós, Naláczi András és másokraboskodtak. 
Amit egy 1673-ból 
származó leltárból 
lehet megtudniAmikor Fogaras várát Vol-dorfi Morgondai György vár-nagytól fogarasi Boér Zsig-mond, az új várnagy 1673.március huszonkilencedikénátvette, az ekkor készült lel-tárból megtudjuk, hogy a várbejárata ekkor is a keleti ol-dalon volt, ahonnan háromnagy kapu vezetett a belsővárba.

A külső bejárat nagy- éskis kapuból állott, amely lánc-cal és lakattal záródott.A középső- vagy hídkaputkötelekkel húzták fel, és ezekfölött volt a várnagy lakása,„...háza héján egy ágyú, háromfontos… A tömlöctartó őrzé-sében hetvenöt pár emberlábára vas…”, míg kézibilincstizennégy pár volt. Azonbantudni kell azt is, hogy a vár-nagy vigyázott a hóhérpal-losra és a kalodára is. 
A bástyák 
és ezek tartozékaiA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg, hogya hat bástya közül a Doboló-bástyán hat ágyú és egy nagyréz dob-, a Szabó János-bás-tyán a zsindely héjazat alattugyancsak hat ágyú, míg akazamatájában egy hét fontoságyú volt. E két bástya között találtak„…egy boltos, cseréppel hé-

jazott…” porházat, ágyúhozés puskához való nagy meny-nyiségű lőporral, az alattalevő helyiségben pedig grá-nátokat, petárdákat, fáklyákatés még más hadi fegyvereket. A második bástya után kö-vetkezett a czejtház, utánapedig a Csatornás-bástya,melynek zsindelyes fedelealatt hét ágyút, kazamatájá-ban pedig két mozsárágyúvolt. Továbbá megemlítik a To-mory-bástyát, „…a tömlöc fe-lett való bástyát…”, de szerepelmég egy Tarka-bástya is, ágyúnélkül. 
Erdély legszebb 
királyi birtokaA fogarasi vár és uradalmaegyike volt Erdély legnagyobb,leggazdagabb és talán a leg-szebb fejedelmi, ezt megelő-zően pedig királyi birtokainak. Kezdetben Fogaras földje-ként – vidékeként –, majdönálló vármegyeként szere-pelt, Fogaras város székhely-lyel, melyet az Első Világhá-

A világ egyik legszebb vára
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ború után Romániához csa-toltak, és egyesítették Brassómegyével.Fogaras és környékénektörténete szoros összefüg-gésben van az erdélyi román-ság történetével.
II. Endre király felmenti a
kereszteseket a vámfize-
tés terhe alólAzonban kiemelten fontostudni azt, hogy nevükkel Ma-gyarországon először II. End-re király 1222. évi oklevelé-ben találkozunk, amikor akorábban elvett Barcaságotvisszaadta a német lovag-rendnek, a Barcaföldről délreeső kunországi – havasalföldi– területtel együtt, egészenaz Al-Dunáig. Az oklevélben a király akereszteseket – vagyis a né-meteket –, az székelyek és azoláhok földjén (terra Blacco-rum) minden vámfizetés alólfelmentette. Tudni kell még azt is, hogytörténetíróink szerint ez aterra Blaccorum a mai Foga-ras vidékével azonos.
Amikor Fogarasnak 
még nem volt váraKiss Gábor közléséből de-rül ki, hogy a Fogaras vidéke

elnevezés még az 1224. évbenis ismeretlen, lakói csak insilva Blaccorum, az oláhokerdeiben laktak. Amint azt már röviden em-lítettük, Fogaras neve előszörtehát az erdélyi káptalan egy1231. évi oklevelében tűnikfel, amikor terra Bojet – Vojlaföldjét, ekkor az Olt partján,és terra Zumbuthelt – Szom-bathely földjét, Alsószombat-falva néven szerepet – terraFugros, vagyis Fogaras föld-jéhez csatolták. Fogarasnak ekkor váramég nem volt, birtokosa pedigaz oklevél szerint bizonyosTrulh. 
Amit Ugrin mester 
oklevelekkel bizonyított…A XIII. század végén Ugrinmester az őseitől örökölt bir-tokainak visszaszerzése miatt1291-ben III. Endre királyelőtt pert indított. Amikor Gyulafehérváron„… minden nemessel, szásszal,székellyel, és oláhval a végettgyűléseztünk – írja az oklevél–, hogy helyreigazítsuk álla-potjainkat…” Ugrin mester„… oklevelekkel be is bizo-nyítá…”, hogy Fogarast ésszombathelyt igazságtalanulvették el tőle, és „… minde-nestül visszaadtuk Ugrin mes-

ternek…”. Fogaras vára azonban eb-ben az oklevélben még nemszerepel. 
A folyamat: Fogaras 
vidékének betelepítése…A tatárjárás során azamúgy is gyéren lakott Bar-caság lakossága csaknem tel-jesen kipusztult.Ezután a szász vezetők, avlach kenézek bizonyos sza-badalmakat, nagyobb földte-rületeket, és jövedelmeketnyertek királyainktól ezekrea területekre azzal a kötele-zettséggel, hogy azokat né-pesítsék be. Ilyen körülmények közöttnépesült be a XIII. század vé-gétől Fogaras vidéke, lehető-séget nyújtva a havasokontúli vlachoknak, hogy e terü-leten letelepedhessenek. Ezek az új lakosok barmaikötvenedével adóztak, és mintvárnépek teljesítettek szol-gálatokat az épülő Fogarasvára részére. 
Egy véleményezés 
szerint a vár alapjait 
a csák nemzetség 
Újlaki ágából származó
Pós mester rakja le Fogaras és vidéke Ugrin

mester halála után Apor –Opor – László vajda birtokábakerült, aki 1310 körül a maivár helyén fa erősséget épített. Más vélemény szerint Fo-garas várának alapjait a Csáknemzetség Újlaki ágából szár-mazó I. Bás comes unoka-öccse, Pós – Pous – mesterrakta le 1227-1233 között. Azonban még meg kell em-lítenünk azt is, hogy Fogarasvidékének betelepítése sorána havasalföldi vajdák olyanérdemeket szereztek, hogy amindenkori magyar királytólhűbérül kapták Fogaras várát,és a hozzá tartozó uradalma-kat. Az első ilyen vajda Vlad(László), aki 1369-től voivodaTransalpinus ¬– havasokontúli vajda – cím mellett 1372-től dux nocae plantationis deFogaras – a fogarasi új tele-pítvény hercege – címet is

használta. A vajda nem független,uralkodói jogon bírta Foga-rast, mert ez évben I. (Nagy)Lajos királytól, „…mint ter-mészetes uralkodó…” – do-mino nostro naturali – kérteaz adomány megerősítését.
(folytatás a következő 

lapszámunkban)

Összeállította: 
Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-

csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő szak-
mérnöknek; az illusztrációkat,
a régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész
a saját munkájából és gyűjte-
ményéből küldte be szerkesz-
tőségünkbe.
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„Ha Isten azt akarta volna,hogy vegetáriánusok le-gyünk, nem teremtettevolna meg a mustárt” (Isme-retlen eredetű dijoni mon-dás valamelyik századból)
☻ A középkori alkimis-ták aranyat próbáltak elő-állítani, a románokat ki-véve, akik mustárt
☻ A Biblia szerint egydák esküvőn Jézus megsza-porította a miccseket, ésmustárrá változtatta a vi-zet
☻A magos mustár azért

olyan közkedvelt Romániá-ban, mert kombinálja amustárevés élvezetét a ma-gozáséval
☻ Ha egy olyan erdő-szélre helyezel ki méhkap-tárokat, ahova hétvégen-ként gyakran járnak ki aparasztok miccsezni ésflekkenezni, egy idő után améhek méz helyett mustártfognak fabrikálni
☻ A mustár annyira ér-tékes, hogy az egyetlenolyan növény hazánkban,amiből nem készítenek pá-linkát

☻ Vlad Ţepeş, alias Dra-kula is annyira szerette,hogy paradicsomlé helyettvörösmustárral itta a Blo-ody Mary-jét, és a karók vé-gét mindig bekenette vas-tagon bajormustárral, hogyne csak fájjon, de csípjen is
☻Az RMGC (Rosia Mon-tana Gold Corporation)tudta, hogy a verespatakiaranytartalék alatt egy óri-ási mustárlelőhely talál-ható; a ciántechnológiávalvalójában az aranyat akar-ták megsemmisíteni, hogyhozzáférjenek a mustárhoz

☻ A mustár erős afrodi-ziákum, azaz vágyfokozó:ha egy bombatestű, demérsékelten szép nő arcátbekenjük vastagon mustár-ral, máris fokozódik a vá-gyunk 
☻A Romániai FeltalálókVersenyén az első helyetegy olyan készülék nyerte,amely automatikusan már-togatja a miccset a mus-

tárba
☻ És végül: a románzászlóban a sárga nem abúzamezőt, és nem is a ma-gyarokkal szembeni irigy-séget szimbolizálja (ti. hogyMagyarország 1100, mígRománia csupáncsak 100éves – lesz jövőre, ha meg-éri), hanem a mustárt!
(A tnr ötlete nyomán)

mt

Cipők, tigrisek, migricek
● Az erdélyi magyar hír-portálok kvázi szenzációkénttálalták múlt héten a transz-szilván cipészeti hírt, melyszerint egy „titkos” erdélyiüzemben készülnek a LouisVuitton luxuscipői. Hiábaszerepel a „Made in Italy”felirat a luxusdivatmárka ci-pellőin, ezek közül számosdarabot Erdélyben gyárta-nak; a világ egyik legismer-tebb elitmárkájának erdélyimanufaktúráját a Guardian„leplezte le” múlt szombaton.  A gyár a Louis VuittonMoet Hennessy (LVMH) egykevéssé ismert leányválla-latának, a Somarestnek anevén van, és a Szeben me-gyei Nagydisznód (Cisnădie)közelében fekszik, itt készí-tik a páronként akár többezer eurót is érő lábbeliket(bizonyára disznóbőrből).A LV már egy ideje átálltarra, hogy nagy mennyiség-ben gyártsanak luxuster-mékeket, ehhez jöhetett ka-póra az előállítási költségeklefaragása, amit az erdélyimunkaerő alkalmazása nyil-ván lehetővé tesz.A cipőket nem itt fejezikbe, a gyártás utolsó szakaszaFranciaországban és Olasz-országban történik, ezértaz EU-s szabályok szerintpofátlanul rájuk lehet big-gyeszteni a „Made in Italy”vagy „Made in France” fel-iratot; a trükk az, hogy acipők talpa mindig Francia-országban vagy Olaszor-szágban kerül fel, ez pediga jelenleg hatályos törvé-nyek alapján lehetővé teszi,hogy az egész cipőt olaszvagy francia termékként le-hessen eladni.A Guardian sikerén fel-buzdulva a Központ is nyo-mozásba kezdett, és mos-tanáig az alábbi, nem ke-vésbé érdekes sunyiságokra

sikerült fényt derítenünk:
► Az még hagyján, hogyaz olasz Ferrero cég termé-keként eladott Kinder tojá-sokban található kis össze-rakható műanyag biszba-szokat szegény erdélyi csa-ládok gyömöszölik a kis to-jássárgákba, éhbérért, demagát a Kinder tojást is szé-kelyföldi kindermagos tyú-kok tojják, akiket víz helyettkakaós kávéval itatnak
► A japán termékkénthirdetett Sharp tévéket, mo-nitorokat, DVD-lejátszókatmeg egyéb audiovizuálisszórakoztató berendezése-ket valójában S(h)árpatakonszerelik össze
► A Kodak fényképező-gépek dobozait Hodákonfröccsentik
► A Camacho, Habanoés San Lotano kubai sziva-rokat valójában háromszékiöregasszonyok sodorják acombjaikon esténként, a há-zak előtti padokon üdögélve,a Szultána után
►A kelet-európai orszá-gokban kapható Chio Chip-seket nem a német Inter-snack gyártja: csíkkozmásipityókából készülnek egytitkos földalatti kézdivásár-helyi gyárban, és a 20%krumplipehely mellett azacskóban található 80%levegőt hargitai fenyves er-dők aljából gyűjtik be, azértlesz mindig olyan jó ózon-szag a szobában, amikor ki-bontjukTovábbi, szintén általunkleleplezett turpisságokróljövő heti lapszámunkbanolvashatnak
● A román képviselőháznemrég megszavazta a vad-állatok cirkuszi szerepelte-tésének betiltását – kutyá-kat, lovakat, delfineket megnéhány egzotikus madaratviszont továbbra is lehet

cirkuszban szerepeltetni,amennyiben beleegyeznek.A tiltás megszegése bűn-cselekménynek számít, éspénzbírsággal, de akár há-rom hónaptól egy évig ter-jedő börtönbüntivel is sújt-ható; előnyben az olyanmegszegő cirkuszisták, akiknemcsak állatidomárok, deegyben szabadulóművészekis. (Érdekes viszont, hogytörpéket – polkorrektül: kis-termetű/kisnövésű ember-eket – továbbra is szabadszerepeltetni cirkuszokban,nemcsak Romániában, ha-nem világszerte mindenhol,holott azon túl, hogy bo-hóckodnak, lássuk be: va-lójában a testi fogyatékos-ságukon nevetünk.)A törvénytervezet mellettkorábban petíció is indult,amelyet Csibi Magor, a WWF(World Wide Fund for Na-ture, magyarul Természet-védelmi Világalap) romániaiprogramigazgatója indítottazt követően, hogy idén ja-nuárban tűz ütött ki egybukaresti cirkusz karámjá-ban, és tizenegy állat, köztükkét tigris is halálra grille-ződött.Ez mind szép és jó, mivela cirkuszi állatoknak való-ban csupa szenvedés az élet-ük, de adódik a kérdés: mitörténik ezt követően a cir-kuszi oroszlánokkal, zeb-rákkal, tigrisekkel, lámákkal,majmokkal, fókákkal megegyéb, a tiltás alá eső vad-állatokkal? Merthogy a cir-kuszok alapvetően üzletivállalkozások, így nem túlsanszos, hogy a két szépszemükért fogják tartani ésetetni őket életük végéiganélkül, hogy egy bani hasz-not is hajtanának, állatkertpedig, ahova eladhatnákvagy elajándékozhatnákőket, sokkal kevesebb van,

mint cirkusz. Addig is, amígválaszt találunk a fenti kínzókérdésre, idézünk egy in-ternetes kommentelőt (vál-toztatások nélkül), aki imí-gyen reagált a hírre:„Perzse az idomárok meghajjanak éhen vagy mit gon-doltak??? Kicsit most mánabba lehetne hagyni eszt alibsi hüjéskedést hát mégisaz emberek a fontosabakvagy nem??? A határba min-dig jönnek háromszor négy-szer egy évben cirkusszal,és ha nem lehet majd akkorhol lát majd a gyerek állat-okat a hentesnél????Megálaz ember esze!!!!”Tényleg meg.
● Az európai „menekült”krízist övező vita közepettea zöldek európai parlamentifrakciójának elnökpunettije,bizonyos Ska Keller a mig-ránsok nagyobb csoportja-inak Kelet-Európába valóáttelepítését szorgalmazza.A politikus azzal érvelt, hogyaz intézkedés elősegítené akontinensfoglalók, pardon,a bevándorlók integrációját;

szerinte ab start egy egészszíriai falut kéne átköltöz-tetni Lettországba, első kör-ben, cakumpakk. „A szíriaifalu ötlete egy lehetőség,amit fel tudnánk használni,például akkor, amikor a szírmenekültek nem akarnakegyedül egy olyan országbatelepülni, ahol még nincse-nek letelepített honfitársa-ik”.Érthetetlen, hogy miértkicsiben kezdi ez a megzöl-dült mámi. Miért ne telepí-tenénk át mindjárt AleppótBrüsszelbe, úgy mindenes-től, vagy Rakkát Párizsba?Vagy esetleg Tripolit Lon-donba, vagy azt a 170 milliócsóró bangladesit, akik egykábé magyarországnyi te-rületen nyomorkodnak,mondjuk, Székelyföldre?Lenne mit jelentgessen aDan Tanasa nevű fehérje-halmaz, amikor elkezdenéka csávók kipakolni a bengálinyelvű feliratokat a község-házakra, idomított bengálitigrisek társaságában!
Molnár Tibor10 dolog, amit nem tudtál a mustárról
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Bizony negyvenen túl na-gyon is természetes, emberikérdések ezek, és ha egyszerszárba szökkentek lelkünk-ben, már űz is a legyőzhe-tetlen kíváncsiság, hogy a
kérdésekre a feleleteket ismegleljük. Nos, az ilyen vá-laszkereséseknek ideális ke-retei többek között azok ahagyományos véndiák ta-lálkozók, melyeken az egy- kor lánglelkű ifjak, máramár talpig emberré lett csa-ládos anyukák meg apukák,izgatottan és meghatódvatoporognak az egykori AlmaMater bejáratánál, az újra-felfedezés varázslatos örö-mével nézegetve az ismerős,patinás falakat. Szemük für-készi az arcokat: régi, csak-nem elfeledett vonások utánkutatnak. Öröm, mikor azarchoz azonnal nevet is tudkapcsolni, de még nagyobböröm egy hosszúra nyúltpillantás után, hirtelen fel-ismerni egykori padtársun-kat. Milyen jó látni ilyenkorkörünkben néhány szigorúvagy szelíd, de mindenkép-pen szeretett és tisztelt ta-nárunkat, akik féltő gond-viseléssel vigyázták, irányí-tották a világmegváltó ál-moktól roskadozó lelkű ifjútitánokat.Ilyen és ezekhez hasonlóérzések, gondolatok kava-rogtak bennem tavaly au-gusztusban, amikor a ma-rosvásárhelyi egykori 2-esszámú általános iskola (je-lenleg Dr. Bernády GyörgyÁltalános Iskola) 1987-benvégzett VIII. D-osztályos di-ákjai osztálytalálkozóra se-reglettünk össze. Amikor 29évvel ezelőtt elbúcsúztunkiskolánktól. Sokáig nem tö-rődtünk gyermekkorunkkedves színhelyével és – vall-juk be őszintén – egymássalsem, hiszen mindenkinekmegvoltak a maga örömeiés gondjai: a jelenben a jö-vőnek kellett élnünk, nempedig a múltban, a múltnak.De huszonkilenc év utánmegtört a jég, fontossá kez-dett válni a múlt, bennemindaz, amit számunkra azéletre felbatyuzó egykori is-kolánk jelentett. És elindul-tunk egymás felé, kerestük,kutattuk a kapcsolatot egy-mással, s a sok-sok egyirányba ható teremtő erőegy felejthetetlen augusztusinapon osztálytalálkozóvá

érett. Huszonkilenc év után,először. Jobb később, mintsoha tartja a mondás, s meg-lehet, hogy mi, egykori VIII.D-sek az életben is kissé ké-sőn érő típusok voltunk. Sokvíz lefolyt a Maroson, miótaaz iskolakapun kiléptünk,azóta jócskán megváltoz-tunk, az egykori kisdiákok-ból felnőtt emberek lettünk,plusz kilókkal, pimaszulmegjelenő ősz hajszálakkal,magas homlokkal, de ezekcsak külsőségek. A lényegsokkal mélyebben, a lélek-nek azokban a titokzatosrétegeiben érhető tetten,ahol közösek a gyökereink,az emlékeink és bárhogyanis változik a külsőnk, amikoregymásra nézünk, látjuk azta hajdani kislányt, kisfiút,akivel nyolc éven át együttkoptattuk az iskola padjait,s akivel közösen ismertükmeg a betűvetés káprázatosvilágát, és akivel kéz a kéz-ben tettük meg az első lé-péseket a tudás csodálatosfellegvárának máig tartó ost-romában. Mindannak dacá-ra, hogy huzamosabb ideignem találkoztunk, akkor isúgy éreztük, hogy még min-dig jól ismerjük őket, hiszenegykoron őszintén, tisztánkerültünk összeköttetésbevelük. Az osztálytalálkozóalkalmával jöttünk rá, hogymilyen kulcsfontosságú abeszélgetés, a régi emlékekfelelevenítése, a régi dolgokmegbeszélése. Örvendeniannak, hogy nem vagyunkmagunkra a világban, hogyvannak emberek, akikkelösszekötnek láthatatlan szá-lak, gyökerek, az idő... Hogy kitől, kiktől tanultukel az élet eme, meg ennélsokkal tartalmasabb, mé-lyebb bölcsességeit (mintegyébként tudásunk sok-sok egyéb más javát)? Vá-laszként hadd álljon itt egyolyan lajstrom, amely emo-cionális töltetéből fakadóantöbb mint egy egyszerű név-

sor, hiszen a megnevezettekdöntő befolyással voltak egy-kori diák-voltunk nyiladozóérzelmi, értelmi fejlődéséremeg az iskolára való ráhan-golódásunkra: Berecz Er-zsébet osztályfőnök (zene),Liteczky Mária igazgatónő(rajz), Saszet Erzsébet (ma-gyar), Irina Fabian (román),Kádár Ildikó (matematika),Bozedean Erzsébet (föld-rajz), Bóni Piroska és Csen-teri Mária (biológia), BodorMargit (fizika és kémia),Domjánsitz Judit (francia),Izsák Éva (angol), GheorghePăcurar (latin), Viorel Florea(testnevelés) és végül, nemutolsó sorban Szőcs Éva ta-nító néni. Tavaly valamivel többmint fele gyűlt össze az egy-kori osztályközösségnek,idén ennél többre számí-tunk. Ezért engedje meg ne-kem a tisztelt olvasó, hogyjelen gondolataim zárása-ként, az egykori osztálynap-lóból nyilvános névsorolva-sást tartsak: Barabás József, BenczédiCsaba, Benedek Márton, Cu-cui Lóránd, Demeter Tünde,Derzsi Ágnes, Ferencz ZoltánKároly, Hegyi Ferenc, KacsóGabriella, Kiss Enikő, KissJudit, Kovács Ildikó, KulcsárJudit, Láposi Enikő, LáposiIldikó, Lengyel Anna, Ma-gyari Edit, Mátyás Sándor(ő a találkozó megálmodó-ja), Nagy Árkosi Árpád, Né-meth József Lehel, Oláh Eni-kő, Pap Amália, Puskás Il-dikó Gabriella, Rácz DalmaErika, Sárosi Vera, SzilágyiDalma, Szilágyi Sándor, Szé-kely Béla, Zöldi Éva. A néhaiBálinth Zoltán Tibor sajnos,soha nem találkozhat ve-lünk...Fiúk, lányok, nevetek hal-latán/olvastán, válaszotok,mint régen, most is ugye azlesz: JELEN! 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Az otthon négy falán és szeretteinken kívül az élete kö-
zepén járó ember számára az emlékek, a gyermekkor
színhelyei, eseményei, szereplői, az ifjúvá serdülésben
oly annyira mély, kitörölhetetlen nyomokat hagyó iskolai
évek szintén egyre fontosabbak lesznek. Egyszer csak
mind sűrűbben kezdünk gondolni a régi időkre. És ha a
mulandóság üvegére kivetített emlékeink között kuta-
kodunk, egyszercsak tudni vágyunk valamit a régi bará-
tokról, egykori iskolatársakról, mindazokról, akikről
egykor szentül hittük, hogy valamiért nagyon fontosak
voltak számunkra, ám az élet forgószelei felkaptak mel-
lőlünk és szétszórtak a szélrózsa minden irányába. Vajon
mi lett velük? Ének-e még? 

Örömpercek az ifjúság szép kertjében
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Lázár László távozott a Maros KK-tól
Elhagyta a Maros KK-t az együttes volt
csapatkapitánya, a 29 éves Lázár
László, aki a minap elköszönt kollégái-
tól és a szurkolóktól is. Lázár a követ-
kező szezontól a BCM U Pitești csapa-
tánál fog játszani.A közönségkedvenc játékirányító, GoranMartinici újabb egyéves megállapodást kö-

tött a klubbal, a Temesvári Timbának köl-csönadott Engi Rosenfeld Dávid is hazatér,míg a beállós Sánta Szabolcsnak még vanegy éve a tavaly aláírt szerződéséből. Szászgáspár Barnabás és George Trif –akik tavaly április óta a csapat vezető- ésmásodedzője – az elmúlt teljes idény utánősszel második bajnoki szezonjukat kezdika marosvásárhelyi együttes kispadján.

Dinu Gheorghe ,,Vamă” menedzserként,
Bálint László edzőként érkezett az ASA-hoz
A korábbi román bajnok Rapid csapatának volt el-
nöke, a 61 éves Dinu Gheorghe lett az ASA menedzse -
re, míg a másodosztályba visszacsúszott együttes
vezetőedzőjévé a 38 éves Bálint László Györgyöt ne-
vezték ki. A konstancai illetőségű sportvezetőt – aki-
nek ügyvéd a mestersége, sőt a 2004-es államfői
választásokon is indult jelöltként –, aligha kell bemu-
tatni a hazai futball ismerőinek, hiszen hosszú pálya-
futása során már dolgozott a Rapid, a Brassói FC, a
Giurgiui Astra, valamint a Dinamo csapatainál.A szakmai feladatokat el-látó Bálint László Györgylabdarúgóként szülővárosacsapatán kívül például a Ko-lozsvári CFR-nél, az UTA-nál, az Urziceni-nél és a Di-ósgyőrnél volt hátvéd, végüla Tatrangtól vonult vissza,amelynek edzője is volt.
Chertes dicséri 
Dinu GheorghétDinu Gheorghe Marosvá-sárhelyre kerülésével kap-csolatosan Cristian Chertes,az ASA vezérigazgatója akövetkezőket mondta el aminap a Liga 2.ro honlap-nak:,,Amikor Dinu GheorgheMarosvásárhelyre jött ésmeglátta a klub sportbázisát,

megdicsérte, ugyanakkor elvolt ragadtatva attól, hogyegy éven belül a feljutás acélunk. Mi örvendünk, hogyelfogadta a klub ajánlatát,ő egy profi, nagy tapaszta-lattal és tudással rendelkezőszakember, talán a legjobbklubvezető az országban”–mondta el Chertes, az ASAvezérigazgatója.
Dinu „Vamă” meg 
van elégedve a 
körülményekkelBeiktatásával kapcsola-tosan így vélekedett Dinu„Vama” a Digi Sport csator-nának:,,Rossz passzban van azASA. Mint értesültem róla,intézkedéseket hoznak, ha

a klub jövőben nem jut felaz 1. ligába. Úgy értettem,hogy egy új stadiont is épí-tenek Marosvásárhelyen,ahol nagyon jó feltételekvannak, ezért is vállaltamel a felkérést. Napokon belüljóváhagyják az újraszerve-

zési tervet, mint értesültem,voltak valami adósságok azANAF-al szemben, amelye-ket utólag rendeztek”– han-goztatta Dinu Gheorghe, azASA új menedzsere.Az ASA közleménye alap-ján az alakulat június 26-

án gyülekezik. Mint isme-retes, a klub korábban fi-zetésképtelenné vált, újra-szervezési tervéről mégnem döntött a törvényszék,viszont a legutóbbi halasz-tás után július 14-re várnakvégleges határozatot.
Dinu Gheorghe 
is futballozottAz ASA új menedzsere is játszottegykoron, méghozzá a fővárosi Di-namo együttesében, ahol a serdülőés az ifjúsági alakulat tagja volt,utóbbival országos döntőt nyert az1972–1973-as évadban. Akkor já-tékostársai voltak többek köztIonel Augustin és Ion Marin is. Labdarúgói karrierének végeután a fővárosi elmegyógyintézetraktárosa volt, majd 2000-ben őlett az Országos Vámigazgatóságelnöke, aztán a Rapid majd aBrassói FC labdarúgó-klub el-nöke, ahol Răzvan Lucescu veze-tőedzővel dolgozott együtt. Vezetésével a Rapid 1999-benbajnoki címet nyert, aztán 2007-ben az UEFA Kupa elődöntőjéigjutott, míg a Brassói FC-t 2008-

ban feljuttatta a másodosztálybólaz élvonalba. 
Bálint László 
Diósgyőrben légióskodottA brassói születésű Bálint László aBrassói FC együttesében kezdettfutballozni 1987-ben, majd aRapid Energia (1998–2000) és aRomradiatoare Brassó (2000–2001) alakulatainal is megfordult,aztán az élvonalban a Brassói FC(2001–2005) és az Unirea Urziceni(2007–2009) csapatánál is ját-szott.A 2009–2010-es évadban, jelen-leg a sáromberki illetőségű FülöpIstvánt is soraiba tudó, a mag yar él-vonalban szereplő Diósgyőri VTKcsapatában is rúgta a bőrt többekközt azzal a Bogdan Apostuval, akia 2012–2013-as bajnoki évadban 13 találkozón 2 gól szerzett az ASAszíneiben.Edzőként Bálint a Tatrang (2010–2014), Brassói FC (2015)és az Academia Clinceni (2015–2016) együtteseit edzte.

Bálint László( fehérben) / fotó: gsp.ro

fotó: prosport.ro
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Bölöni László 
az Antwerpenhez szerződött 
Kétéves szerződést írt alá
Bölöni László az 1880-
ban alapított, Nagy
Öregnek becézett, a
belga élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokságban
újonc Royal Antwer-
pen csapatával. A ma-
rosvásárhelyi születé-
sű edző hét év után tért
vissza Belgiumba, ugyan-
is 2008 és 2010 között a
Standard Liège szakvezetője
volt, akkor megnyerte a pontvadászatot és kétszer
a Szuperkupát is. A négyszeres belga bajnok Royal Antwerpennél –idén 13 év után jutott fel az első osztályba – , BölöniLászló segédje az a Wim De Decker lesz, akinek irányí-tásával a csapat visszajutott a legjobbak közé.Az antwerpiek sportigazgatója, Luciano D'Onofriokorábban már dolgozott együtt Bölönivel, amikor ő aStandard Liège-t menedzselte.,,Megtisztelő, hogy ennek a nagyszerű projektnek arészese lehetek. Vannak ambícióink, de keményen kelldolgoznunk ahhoz, hogy a céljainkat megvalósítsuk” –fogalmazott bemutatásakor az ASA egykori labdarúgója,aki kétéves szerződést kötött a belga klubbal. A július 28-án rajtoló belga pontvadászat nyitómeccsénBölöniék a 34-szeres bajnok, Chipciut és Stanciut issoraiba tudó Anderlecht csapatát fogadják, míg amásodik fordulóban a harmadik helyen végzett Gentvendége lesz.A 64 éves szakember legutóbb a szaúd-arábiai Al-It-tihad Jeddah együttesénél edzősködött, az arab klubtól2015 novemberében távozott.

C.F.A.

Moré Tamás világbajnokságot nyert íjászatban
A vásárhelyi 11 éves Moré Tamás a minap korosztályos világbajnoki címet nyert
a Cheile Gradistei-on megtartott IFA Indoor beltéri íjászversenyen a vadászreflex
kategóriában. Tamás – a Szász Albert Sportlíceumban a negyedik osztályt végezte
– a 13 évesek alatti kategóriájában versenyzett, a nyolc résztvevő közül magas
pontszámmal, fölényesen nyert. A tehetséges helyi íjászteljesítményéről édesapja,a 40 éves Zoltán mesélt aközpontnak, aki fiával együtttagja a Marosszéki Íjászokklubjának:,,Ezt a versenyt első alka-
lommal az idén szervezte meg
a hazai szövetség. Egyedüli
kategória volt, amelyben Ta-
más versenyzett, amelyben
Svájcból, Litvániából, Német-
országból, Észtországból ér-
kezett tehetséges íjászok is in-
dultak, akik a világbajnoki cí-
mért küzdöttek meg. Első nap
10 méterről, öt vesszővel kellett
lőniük, másnap 6, 9, 13, 18,
22 és 27 méterről céloztak 4-
4 nyílvesszővel, ami nem volt
könnyű. Amúgy, a Barebow–
Reflex és Csigás íj kategóriájú
világbajnoki verseny előtt volt
az örömíjász-verseny is, amit
Tamás szintén megnyert a ka-
tegóriájában, ettől kapott egy
kis lendületet is, habár kemény
ellenfelekkel kellett versenyez-
nie” – mondta el Moré Zoltán,Tamás édesapja.A kissrác felkészüléséről akövetkezőket árulta el az apa:

,,Gyerekkori szenvedélyem

volt az íjászat, amelynek
amatőrként hódoltam, így a
fiamat is sikerült kellőképpen
megfertőznöm vele, habár
nála a ráérzés tehetséggel
is párosul. Tamás már két
éve íjászkodik, kezdetben egy
házi gyártmányú, általam
sílécből készített íjjal kezdte,
idővel vettem neki egy ha-
gyományos íjat, így azóta a
vadászreflex-kategóriában
ügyeskedik, de hozzám ké-
pest sokkal jobban lő. 

Amúgy mindketten tagjai
vagyunk a Marosszéki Íjászok
egyesületének, így a fiam a
klubnál jár edzésekre. Emel-
lett otthon is rengeteget lő:
sötétben és reflektorfény mel-
lett, ugyanakkor kinn, a sza-
badban, szélben is céloz, ezért
könnyebb neki lőni teremben,
ahol jobbak a látási viszo-
nyok” – árulta el Zoltán afiáról, aki a versenyzés mel-lett a tanulást sem hanya-golja el. C.F.A.

Móré Tamás és édesapja
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Tudja, hány kivégzés történik egy évben?
Az Amnesty International
jelentéséből kiderül, hogy
ázsiai országokban a leg-
nagyobb a halálbüntetések
aránya, de az Egyesült Ál-
lamok is a top 10-ben van.Még úgy is toronymaga-san vezeti a 2016-ban tör-tént kivégzések listáját Kína,hogy pontos adatokat nemlehet tudni róluk, ugyanisnáluk államtitoknak számí-tanak a halálbüntetésselkapcsolatos adatok. Az Am-nesty International becslé-sei szerint azonban bővenezer fölött van ezek száma,így legalább a duplájávalelőzi a második helyen állóIránt (567).A top 5-öt még három

ázsiai ország teszi ki: Sza-úd-Arábia (154), Irak (88)és Pakisztán (87). Őket kö-veti Egyiptom (44), az Egye-sült Államok (20), Szomália(14), Banglades (10) és Ma-lajzia (9).A szervezet kutatása sze-rint a rögzített kivégzésekszáma (ami 2016-ban 1034volt) 37 százalékkal csök-kent a 2015-ös adatokhozképest. Irak azonban meg-triplázta az előző évi kivég-zéseinek számát, míg Egyip-tomban és Bangladesbenkétszer annyi embert ítéltekhalálra, mint 2015-ben.Egyedül Szaúd-Arábiábanalkalmaztak lefejezést, deaz akasztás még 14 ország-

ban bevett szokás, a nyilvá-nos kivégzések pedig Iránés Észak-Korea sajátjai.Rengeteg kivégzés sértet-te tavaly az ENSZ által elfo-gadott A polgári és politikaijogok nemzetközi egyezsé-gokmányát, amelyben a ha-lálbüntetés határát a szán-dékos emberölésnél húztákmeg. Kábítószerhez kötődőbűntettekért hajtottak végrekivégzést többek közt Kíná-ban, Indiában, Indonéziában,Iránban, Kuvaitban, Laosz-ban, Malajziában, Szaúd-Arábiában, Szingapúrban,Srí Lankán, Thaiföldön, azEgyesült Arab Emírségek-ben és Vietnamban.
forrás: hvg.hu

Beszélünk vagy kommunikálunk?  
„Dehát szakításban voltunk!” - néhány szó és a belőle
fakadó félreértés, amely közel tíz éven keresztül szol-
gált szórakoztató elemként a Jóbarátok című sorozat-
ban. Rachel szünetet kért, amit Ross szakításnak vélt,
így szívek hasadtak meg. Ismerős történet, és nemcsak
a közkedvelt sorozatból…Rachel és Ross létezik,szinte minden kapcsolatbanjelen vannak. Barátok, há-zastársak, kollégák és is-merősök nap mint nap át-élik azt az érzést, hogy el-beszélnek egymás mellett.Azonos a nyelvünk, mégsemértjük egymást. A problémamegoldása egyszerűnekhangzik, ám teljesítése sok-kal bonyolultabb: nem be-szélni, hanem kommunikál-ni kéne!
Változtass a szavaidon,
és megváltozik 
a világod isEgy idős férfi egy épületelőtt ülve kéreget „vak va-gyok, kérem, segítsen” fel-iratú táblával maga mellett.Nem nagyon figyelnek rá,mindaddig, amíg fel nembukkan egy nő, aki elveszia táblát, ráírva a hátoldalára,hogy „ez egy csodálatos nap,és én nem láthatom”. Kisidő múlva, csak úgy ömlenikezd az adomány. Ismerősa történet? A kisfilm bejártaa világot, ami nem véletlen,hiszen benne van minden,amit a tudatos kommuni-kációról illene tudni.A szó veszélyes fegyver,ezért meg kell tanulni bánnivele. Bármennyire is meg-lepő, idegen nyelven köny-nyebben elkerülhetőek afélreértések, a nem azonosanyanyelvből adódó korlá-tok egyszerűbbé teszik abeszédet, így a felek sokkal

kisebb valószínűséggel bo-nyolódnak felesleges körök-be, nem magyarázzák a túla dolgokat.
Mi a baj? Semmi!Milliónyi sorstársunkkalegyütt a világ legtipikusabbfélreértései férfiak és nőkközött születnek. Azaz a nőnem mondja meg, hogy mitszeretne, csak céloz rá, ígyamikor az nem teljesül,megsértődik. Bár mindenromantikus elképzelésnekellentmondd, mégis az a ta-pasztalat, hogy minél pon-tosabban ad hangot egy nőaz akaratának, annál kevés-bé fog csalódni. A férfiak ugyanis nemtudnak a sorok közt olvasni– vagy nem is akarnak – dea lényeg, hogy nem teszik.Nem értenek az utalásokból,nem úgy jár az agyuk, hogyképesek legyenek venni aszámukra láthatatlan üze-neteket. Biztosan vannakkivételek, de általánosság-ban ez az igazság. Olyan fér-fi, mint a Patrick Dempseyalakította Jack a Bridget Jo-nes babát vár című filmben,nem létezik. Annyira nem,hogy még a filmben semgyőzedelmeskedik.De vissza a valóságba! Azmár szinte kimagasló férfiúempátiára vall, ha az illetőfelteszi a kérdést: „Mi a baj?”,majd erre megkapja a szo-kásos „semmi” választ, ésmégis tudja, hogy valami

baj van. Legtöbben még ek-kor sem tudják, hogy azesetben a nő szájából el-hangzó „semmi” vélt és va-lós sérelmek tucatjait fog-lalja magába, és súlyos kö-vetkezményekkel jár.
Néma gyereknekA Nem kellesz eléggécímű sikerkönyv nagyon jólrámutat a dolgok igaz mi-voltára. Gyakorlatilag azegész azt ecseteli, amikor anő nem hajlandó észreven-ni, hogy nem kell eléggé, ésfolyamatosan felmenti ma-gában a figyelmetlen férfit.Ezt nevezik hallgatásból ere-

dő kommunikációs félreér-tésnek. A legrosszabb fajta,mert bármennyire is képeselbeszélni egymás mellettkét ember, ha legalább be-szélnek egymással, akkorelmondható, hogy megpró-bálták. A néma gyereknekanyja se érti a szavát szó-lásmondásnak millió vari-ációja létezik a valóságban:sértődött, egymáshoz nemszóló párok, egymással évekóta nem beszélő családta-gok, duzzogó szerelmesek.Valójában ezek okozzák alegnagyobb kommunikációsfélreértéseket, nem a rosz-szul, rossz időben vagy éppnem kellően részletezett

szavak.Felgyorsult a világunk,akárcsak a kommunikáció,túl sok információt akarunkrövid idő alatt közölni, amigyakran félreértésekhez ve-zet. Ezért is kell beszélni,elmondani, kifejezni, meg-magyarázni, részletezni,hogy mi jár a fejünkbe, ésakkor nem történhet olyannagy tragédia, amin leg-alábbis ne lehetne idővelegy jót nevetni. Hiszen a Jó-barátok záró epizódjában,még Rachel is elmosolyodikelőször, amikor előkerül a„szakításban voltunk”.
Timár Tímea


