
KánikulaMára enyhült ugyan az errefelé szokatlan erejűhőség, a tomboló kánikula azonban világné-zetüktől, politikai meggyőződésüktől, felekezetihovatartozásuktól függetlenül egyaránt meg-gyötörte az embereket. A híradókból értesül-hettünk, hogy hatan kaptak hőgutát az elmúlthétvégén. Hogy általános köz- és komfortérzetéthányaknak befolyásolta kellemetlenül, arrólnem szólnak a híradások. 

Van-e jövője a manufaktu-
rális sajtkészítésnek?  Napjainkban egyre népszerűbbek a házilag készítettélelmiszerek, biokészítmények, a helyben meg-termelt és előállított, tartósítás nélküli termékek.Szerencsére a háztáji termékek és a termelőipiacok is egyre nagyobb súllyal lesznek jelen amultik mellett, egyre erősebb karakterrel.
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„A miénk európa egyik leg-
gyengébb történelemokta-
tási rendszere”Kálmán Attilát elsősorban mint az erdélyi magyarnemesség kutatóját ismerik történész berkekben,de 12 éve oktat történelmet a Bolyaiban. Mintmondja, az oktatási rendszer korlátai miatt nehézmegszerettetni a diákokkal a történelmet..

3. old. // tÁrSADALOM

A kalotaszegi várak egyike 

Gyalu Kolozsvártól szűk húsz kilométerre,nyugatra fekszik. A település nevének eredetevitatott. A Kapus- és a Meleg-Szamos egyesü-lésénél már a rómaiak is castrumot építettek.A honfoglaláskor földvára volt. A tatárjáráskorelpusztult lakossága helyére az erdélyi püspökszászokat és hegyi román pásztorokat telepített.A gyalui várat, a kalotaszegi várak egyikét aXIV. század végén építették az elpusztult Fenesvára helyett. Fráter György, vagyis Györgybarát, Várad püspöke 1541. december hu-szonkilencedikén ebben a várban kötötte mega titkos gyalui egyezményt Habsburg Ferdinándkirály megbízottjával.

Új sorozat, XI. évfolyam // 32. szám  // 2017. augusztus 10–16. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Megetetett romániaAz, hogy az Európai Unióban vannak „tősgyökeres”,elsőrangú országok és megtűrt, másodrangú, „fa-pados” tagországok, eddig se volt titok. És, minőmeglepő, beigazolódott, amit a „Visegrádi négyek”már korábban gyanítottak, illetve be is bizonyí-tottak: a nagy nyugati cégek Kelet-Európábanforgalmazott, hivatalosan teljesen azonos élel-miszertermékei jóval gyengébb minőségűek...

8. old. // HUMOr

Pethő-Dévay ildikó mindig az ég felé kacsintgatott, ám a vágyott csillagászatból –helyi
karrierlehetőség híján – meteorológus lett. idén már hetedik éve a Marosvásárhelyi te-
rületi Meteorológiai Központnál dolgozik, ahol térképeket elemez, és ebből időjárás-
előrejelzéseket ír. Mint mondja, napelemekkel működik, és a barátai őt „hibáztatják”,
ha kirándulásukkor elkapja őket az eső.  

Aki maga is 
napelemekkel 
működik 

Aki maga is 
napelemekkel 
működik 

_
interjú Pethő-Dévay ildikó meteorológussal_
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KOS: Azt érezheti, hogy valami nincs rendben,valami okból kifolyólag nem érzi a teljességet. Vanvalami, ami zavarja, de nem tudja, mi az. Úgy sejti,valamiféle változás van készülőben és ezt jól isgyanítja! 
BiKA: A csillagok arra intik, hogy próbáljon megkét lábbal a földön maradni. Jobban teszi, ha mostnem kerget álmokat, főleg olyanokat, amik egye-lőre valóban elérhetetlenek. Szép dolog az álmo-dozás, csakhogy önt túlságosan megviseli és dep-resszióba ejti.
iKreK: A csillagok állásának köszönhetően ra-gyogóan fog alakulni a hete. Élete minden területeegyensúlyban lesz, és élvezheti a gondtalanságot,a problémamentes napokat. Ez a kiegyensúlyo-zottság jelen lesz érzelmi és testi szinten is.
rÁK: Legyenek a hétre tervei. Számos munka ésprogram vár önre, úgyhogy nem árt, ha rendelke-zik egy konkrét időbeosztással vagy tervekkel ah-hoz, hogy mindenre jusson ideje és semmiről semaradjon le.
OrOSZLÁn: Nem túl kellemes fizikai tünetek le-hetnek úrrá magán. Szerencsére ezek nem fizikaibetegség tünetei, sokkal inkább a lélek jelzései,amelynek pihenőre és nyugalomra lenne szüksége.
SZŰZ: Sorsdöntő események, helyzetek várnak aSzüzekre minden tekintetben. Akár az egész jö-vőjét elrendezheti a következő napokban. Bármi-lyen döntést is hoz a héten, az nagy eséllyel jól fogelsülni.
MÉrLeG: Könnyű és nyugodt napok várnak aMérlegekre. Mivel ilyen csendes hét elé néznek,érdemes lenne a napokban rendezniük problémáskapcsolataikat, illetve ügyeiket még azelőtt, hogymegérkezne a következő nagy hullám, ami lekötiminden figyelmüket és energiájukat.
SKOrPiÓ: Mostanában egyre-másra fogják azérni az alkalmak, mikor is kitűnhet az átlagból.Népszerűségre és dicsőségre tehet szert. A kérdésaz, hogy éli majd meg? Ügyeljen arra, hogy ne essenabba a hibába, hogy elszáll önnel a ló, és esetlegazt hiszi, hogy a párkapcsolatában is ön a góré.
nYiLAS: Pontosan fogja tudni mit akar, és hogyanérheti el. A héten végére megjön a bátorsága, azönbizalma, az ereje ahhoz, hogy aktívan a kezébevegye a sorsát, és megtegye azokat a lépéseket,amivel elérheti vágyait vagy legalábbis megteremt-heti a vágyott jövőjét.
BAK: Minden lezáratlan ügyet vegyen elő és varrjael a szálakat. Még most, amíg ilyen békés időszakotél meg. Nemsokára felpörögnek az esemény önkörül, nem fog megártani, ha addig tisztába teszia kapcsolatait, megoldja a zűrös vagy problémásdolgait.
VÍZÖntŐ: Minden területen eredményes lesz éssikereket ér el. Előre is büszke lehet magára, ésarra a teljesítményre, amit a héten fog nyújtani.Kiegyensúlyozottságának hála, isteni formábanlesz, és mindenütt sikerül hoznia a formáját. 
HALAK: Nehezen viseli a napokban azt, ha nemaz van, amit szeretne, és nem önnek van igaza.Mások szemében kifejezetten hisztisnek tűnhet.Egyedül maga tudhatja, hogy valami nincs rendbena lelkében, boldogtalan, elégedetlen és valójábanez tör fel önből.
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FelhívásA Marosvásárhelyi Refor-mátus Kollégium és BolyaiFarkas Líceum ÖregdiákokBaráti Köre a VII. Bolyais Vi-lágtalálkozó alkalmával sze-retné bemutatni a volt diákokirodalmi, illetve tudományosmunkájuk kiadványait. Azalábbi címre várják mindazokjelentkezését, akik rövidenismertetni szeretnék mun-kájukat. csaky_karoly38@ya-
hoo.com.
Festészeti kiállítás Sever Moldovan festőmű-vész alkotásaiból nyílt kiállításma délután 6 órakor a Ro-mániai Képzőművészek Szö-vetségének marosvásárhelyiArt Nouveau galériájában, aGeorge Enescu utcában.
nyáresti orgonahangver-
senyek – zárókoncert A Nyáresti orgonahang-versenyek soron következő,utolsó koncertjét augusztus17-én, jövő hét csütörtökén

este 7 órakor tartják a Kul-túrpalota nagytermében. Mol-nár Tünde Rieger Ottó hang-szerén játszik. A belépés in-gyenes
12. nemzetközi 
gitárfesztivál Augusztus 8-án elkezdő-dött a 12. Harmonia Cordisnemzetközi gitárfesztivál. Ke-let-Európa legnagyobb és leg-népszerűbb gitárfesztiváljá-nak programjai a város kü-lönböző pontjain, főbb kon-certjei a Kultúrpalotában ésa várban zajlanak. Az érdek-lődők 13 ország elismert mű-vészeit hallgathatják. A hat-napos rendezvény egyéni elő-adásokat (klasszikus gitár,dzsessz, flamenco, fingerpic-king), különböző kamaraze-nei koncerteket (gitárduó, -trió, -kvartett, gitár-bando-neon duó, gitár-marimbaduó), dzsessz-, világzene-,rockkoncertet, szimfonikuskoncertet, fiatal tehetségekbemutatkozását, mesterkur-zusokat, modern és régi hang-szerek, illetve az AER akusz-

tikus erősítőrendszer-kiállí-tását kínálja. A fesztivál fő-meghívottja Jon Gomm, akielőször koncertezik Romá-niában. A rendezvényt a fia-talon elhunyt Szántó Lorándemlékének ajánlják. A belépésingyenes. 
Zichy-tárlat 
a Kultúrpalotában Augusztus 27-ig látogat-ható a Maros Megyei Múzeumkiállítótermében, a Kultúr-palota második emeletén abudapesti Szépművészeti Mú-zeum híres Zichy-gyűjtemé-nyének egy része.
KirándulásA Nyugdíjasok RomániaiSzövetségének marosvásár-helyi  szervezete  augusztus16-án kirándulást szervez akövetkező útvonalon: Torda,Kolozsvár,  Nicula-kolostor.Az érdeklődők  augusztus 8-ától 10-13 óra között irat-kozhatnak fel a nyugdíjasszer-vezet Bolyai tér 36. szám  alat-ti irodájában, az emeleten. 

KÁR KIHAGYNI 



Mára enyhült ugyan azerrefelé szokatlan erejűhőség, a tomboló káni-kula azonban világné-zetüktől, politikai meg-győződésüktől, feleke-zeti hovatartozásuktólfüggetlenül egyarántmeggyötörte az ember-eket. A híradókból ér-tesülhettünk, hogy ha-tan kaptak hőgutát azelmúlt hétvégén. Hogy általános köz- és komfortérzetéthányaknak befolyásolta kellemetlenül, arról nem szól-nak a híradások. A kánikula elleni legfőbb védekezés: a szabadban,különösen a napsugárzásnak kitett helyeken való hu-zamosabb ideig való tartózkodás kerülése, illetve amegfelelő, azaz fokozott folyadékfogyasztás. Hogynem mindenki tartja magát az ajánlásokhoz, az szintetermészetes: van, aki azért, mert nem teheti, van, akiazért mert magasan tesz rá... Mármint a hivatalosabbhelyekről érkező figyelmeztetésekre.Aztán elkerülhetetlenül bekövetkezik a baj, amittudvalevőleg, akárcsak kánikulában a munkát - főlega fizikai erőfeszítéssel járót - kerülni kell. Valahogynem mással, mint a túlhevüléssel vélem magyarázha-tónak a régebben jó hírnévnek örvendő vízszolgálta-tónak, az Aquaservnek az agyalágyult döntését, hogy31 Marosvásárhely környéki mezőségi településenegyszerűen elzárja a csapokat. S tették ezt előzetesfigyelmezetés, a vízfogyasztás korlátozására való fel-hívás mellőzésével. Csak úgy, mert tehették. Lábbaltiporva elemi jóérzést, méltó emberi élethez való jo-got...Ha az emberi méltóság, az adófizetők semmibevételekerült szóba, akkor hadd utaljak az erőszakszerveze-teken végigsöprő nyugdíjkérelmi hullámra, aminekokait egészen biztosan nem az észbontó hőségbenkell keresni, annál inkább a hideg számításban. Nemsokra tartom az említett szervezetek állományánaktagjait, különösen szellemi képességek, erkölcsi tartásterén bizonyultak silánynak. A magukhoz való eszük,a személyes anyagi jólétük terén való érdekérvényesítésiképességük azonban irigylésre méltó. Ennek vagyunkmost tanúi.   Remélhetőleg nem az észbontó hőség okozta PetiAndrás „megtérülését” sem, aki levélben jelentettebe az illetékeseknek, hogy elővéve későbbi, jobbikeszét meggondolta magát, s nem szándékszik Dél-Koreába utazni. Döntését megindokló levelében a lát-szatát is kerülni próbálja annak, hogy esetleg pártbélifőnöke, Vass Levente nyomásának engedett volna. Most már csak Makkai alpolgármester ilyen irányúdöntésének bejelentésére várunk. A meteorológiaiviszonyok alakulásától függetlenül. Kánikula ide vagyoda, hamarosan az is megtörténik. Véleményem sze-rint.
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VÉLeMÉnYeM SZerint

Francia- és Németországbanpéldául valóságos kutatóin-tézetek jöttek létre, mint például a Német Nemesség -kutató Intézet Kielben, ame-lyet 1993-ban hoztak létre.Nálunk a nemességkutatástsokszor a művészettörténet-hez csapják vagy netalán acsaládfakutatáshoz. Az igaz-ság az, hogy a nemességku-tatást egyiknek sem lehetnevezni, mégis mindenikbőlkölcsönöz, ez teszi nehézzé,hiszen mindig kell egy kisgenealógia, egy kis művé-szettörténet, egy kis politikatörténet, művelődés -történet és így tovább” – vé-lekedik Kálmán Attila.
Kiigazítani a magyar ne-
mességről kialakult ferde
nézeteketA történész eddig főleg aHaller, a Teleki, a Degenfeldés a Kendeffy családok egyestagjaival foglalkozott. A dok-tori dolgozatában a Hallercsalád 18-19. századi törté-netét kutatta. Elmondása sze-rint érdekes volt egy rövidideig a Marosszentgyörgyönbirtokos Máriaffi család tör-ténetét kutatni, ugyanis a csa-lád Marosszentgyörgyön kí-vüli tevékenységéről nem iga-zán lehetett tudni.Céljai közt szerepel, hogyminél szélesebb körben meg-ismertesse az erdélyi főne-messég történetét. Ennek ér-dekében írt az évek soráncikkeket nem csak magyarul,de románul és angolul is. Va-lamint előadásokat tartottrománul a  témában a PetruMaior Egyetemen, többszörgr. Teleki Kálmánnal és gr.Haller Bélával együtt, így pró-bálván igazítani a magyar ne-mességről kialakult ferde né-zeteket. Érdekes volt előadá-sokat tartani a magyar főne-mességről főleg román hall-gatóknak, akik meglepetéséresok érdeklődést mutattak atéma iránt. Az elmúlt néhányév az örmény közösséggelvaló szorosabb együttműkö-dést is jelentette számára. Az örmény származású fő-nemesség majdnem semmi-lyen történelmi irodalommalnem rendelkezik. A történe-lem folyamán hat örmény-magyar család szerzett vala-milyen főnemesi rangot: Ka-

rátsonyi, Dániel, Kiss, Mar-kovits, Lukács, Pap. KálmánAttila több előadást tartottés cikket is írt a témával kap-csolatosan, de a kutatást nemtekinti lezártnak.„Fontos helyet foglal el élet-emben a gernyeszegi Teleki-kastély. Amikor lehetőségnyílt a kastély körül tevé-kenykedni, hat évvel ezelőtt,nem haboztam. Azóta töb-bedmagammal próbálom ki-venni a részemet a műemlékkörüli kulturális tevékenysé-gekből és segíteni a gernye-szegi Telekiek családtörté-netének a feltárását kiállítá-sok, kastélynap, kirándulások,konferenciák szervezése ál-tal.Egy különleges eseményvolt a tavalyi budapesti Együt-télési modellek a Kárpát me-dencében c. konferencia ahol,Sebestyén Mihály, Pál-AntalSándor, Garda Dezső és jó-magam képviseltük Erdélyt.Nekem az a feladat jutott,hogy a szász autonómia mo-dellről tartsak előadást a Ma-gyar Parlament volt Felsőházitermében" – tudtuk meg Kál-mán Attilától. 
A diákok érezzék, hogy a
tanárban szenvedély van!A kutató-történész többéve már történelmet oktat amarosvásárhelyi Bolyai Far-kas Elméleti Líceumban. Arraa kérdésünkre, hogy vélemé-nye szerint, hogy lehet vagylehetne megszerettetni a di-ákokkal ezt a tantárgyat akövetkezőket válaszolta: „Úgy gondolom, ez nagy-ban függ a pedagógustól. A

tanár előadásmódja, kreati-vitása, a modern technológiaeszközeinek a használata so-kat jelent, de a legfontosabb,hogy a diákoknak érezniükkell azt, hogy a tanárból nemveszett ki a szenvedély, nemautomatikusan adja elő azanyagot. Ugyanakkor fontosaz is, hogy a tanárnak meny-nyire átfogó tudása van,mennyire tud interdiszcipli-nárisan tanítani. Vagyis nem-csak szakbarbár, nem csakpolitikatörténetet tanít, amita legtöbben tesznek, hanemkultúrtörténetet, művelődés-történetet is.  Valamint az isfontos, hogy mennyire vér-tezte fel magát a tudománylegújabb felfedezéseivel."
európa egyik leggyengébb
történelem oktatási rend-
szerével rendelkezünkVégezetül arra is kíváncsiakvoltunk, hogy szerinte hogyanlehet mégis folyamatában ésösszefüggéseiben oktatni atör ténelmet, hogy az ne csaka leadott leckék sorozata le-gyen. Kálmán Attila szerint Eu-rópa egyik leggyengébb tör-ténelemoktatási rendszerévelrendelkezünk. A jelenlegi ro-mániai történelemoktatásstruktúrájával nem egyszerű,majdnem lehetetlen össze-függéseiben oktatni a törté-nelmet. Főleg azokban az osz-tályokban, ahol egy órás tan-tárgy a történelem. „A tan-anyag mintha úgy lenne ki-találva, hogy minél nagyobbkáoszt okozzon a diák fejé-ben. Tehát megint a tanártólfügg, hogy mennyire sikerül
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Szentgyörgyi László

Kánikula„A miénk európa egyik leggyengébb
történelemoktatási rendszere”
Kálmán Attilát elsősorban mint az erdélyi magyar nemesség kutatóját ismerik
történészberkekben. „Saját magamat főnemességkutatónak-arisztokráciakuta-
tónak  nevezem. ez a történész szakterület romániában nem igazán létezik. nyil-
ván az elmúlt 27 év túl rövid, hogy egy nemességkutató iskolát ki lehessen
nevelni. nyugat-európában ezzel szemben az arisztokrácia-kutatás hihetetlen
méreteket öltött úgy családtörténet, mint főleg nemesi biográfiák szempontjából. 

a nagy összefüggéseket meg-értetnie a diákokkal. Segíthetpéldául az órán kívüli tevé-kenységek sorozata: törté-nelemkör, versenyek, kirán-dulások, múzeumpedagógiaitevékenységek és így tovább.Ez ugyanakkor azzal is jár,hogy néha el kell térjen azanyagtól, ami azt jelenti, hogyelmarad, lehet, kihagy része-ket. Amire persze azt mond-hatnánk, hogy a tanárnak

szüksége van annyi autonó-miára, hogy efelett döntsön,csak a román hipercentrali-zált, mindent ellenőrizni aka-ró oktatási rendszerben eznéha a tanár ellen fordulhat.Tehát ördögi kör. Vannakazonban olyan pedagógusok,nem is kevesen, akik nagyonügyesen hidalják át ezeket aproblémákat" – vélekedikKálmán Attila. 
nemes Gyula

nÉVjeGY: Dr. Kálmán Attila Marosvásárhelyen született 1982. október
8-án. Egyetemi tanulmányait a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem
történelem-angol szakán végezte. Doktori címet, a kolozsvári Babeş-
Bolyai Tudományegyetemen szerzett. A marosvásárhelyi Petru Maior
Egyetem keretén belül működő Romániai eliteket kutató központ munkatársa,
2005-től a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára. 
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VAn-e jÖVŐje a manufakturális sajtkészítésnek?
napjainkban egyre népszerűbbek a házilag készített
élelmiszerek, biokészítmények, a helyben megter-
melt és előállított, tartósítás nélküli termékek, hi-
szen az emberek kezdenek rájönni, hogy az igazi
értékek karnyújtásnyira vannak. Szerencsére a ház-
táji produktumok és a termelői piacok is egyre na-
gyobb súllyal lesznek jelen a multik mellett, egyre
erősebb karakterrel.A bolti sajtok nem említ-hetőek egy lapon a termelőisajtokkal. Teljesen más azeljárás, az alapanyagok mi-nősége, az adalékanyagokmennyisége. Míg a termelőisajtban a tejjel nem csinál-nak semmit feldolgozás előtt,addig a bolti egy sor eljárá-son megy keresztül, míg avásárló konyhájába kerül,és nagy valószínűséggel tar-talmaznak ízfokozókat,egyéb adalékokat. Jól tudjaezt Szőke Tímea, a Felső-Nyárádmenti Kézműves saj-tok készítője, aki kizárólagtermészetes alapanyagok-ból készült, tartósítószernélküli, színezéket vagyegyéb káros anyagokatnem tartalmazó házisajtokat készít.„Szüleim által kerül-tem kapcsolatba a

sajtkészítéssel, amit gye-rekkorom óta apránkéntkezdtem elsajátítani, mivela szüleim állattartással fog-lalkoznak, így gyakorlatilagbeleszülettem. Az első miniméretű friss sajtot 8 éveskoromban készítettem el,amit édesanyám a szovátaipiacon értékesített. Akkormég leginkább az motivált,hogy az ára az enyém volt.Szovátán volt egy bácsi, akirendszeresen a kicsi sajtotvásárolta meg, csak azért,hogy nekem ked-vem legyen azelkészítésé-hez” – em-lékszik visszaTimi, aki ko-molyabban atavalyi év má-jusától készítia kézműves saj-tokat, amihez a 

kisgazdaságukban lévő te-henek tejét használja föl.Bálint Balázs és felesége,Imola 2012-ben döntöttekúgy, hogy felhagynak addigiéletvitelükkel, ami abbólállt, hogy a férfi mindenhétfőn hajnaltól péntek estigdolgozott az építkezésben,aminek következtében na-gyon kevés időt tudott acsaládjával tölteni. „Adódottegy lehetőség, egy magyar-országi birtokon mindket-ten állást kaptunk, ahol ál-lattartáson kívül kézművessajtkészítéssel is foglalkoz-tak, így mi is kapcsolatbakerültünk annak módsze-rével. Öt év ottani tapasz-talat után úgy gondoltuk,itthon próbáljuk továbbvin-ni az ott elsajátított tudást.„Kezdők” vagyunk, hiszenmárcius elején kezdtük ké-szíteni saját sajtjainkat, nagytervünk, hogy teljesen ön-fenntartóvá váljunk” –meséli a Görgényüveg-csűrön élő házaspár, akika sajthoz szükséges tejetszintén saját gazdasá-gukból nyerik.
Hogyan készül?„A frissen fejt tejetmegszűrjük, oltóanyaggal

megoltjuk, amikor szépenmegalszik, hárfa segítségé-vel apróra vágjuk, majd ösz-szeállítjuk az alvadékot, sajt-ruhába tesszük, kinyom-kodjuk a fölösleges alvót,formázzuk és préseljük. Pré-selés után általában 24 órátérleljük, de az érési időrenagy hatással van az időjá-rás is. Mikor kellően megérta sajt, apró kockára vágva,forró sós vízbe forrázom ésformálom”– avat be Tímeaa sajtkészítés bonyolult fo-lyamatába, aki fajtától füg-gően füstöli és érleli azo-kat.A termékek minőségét il-letően felvehető a versenya boltok polcain megtalál-ható készítményekkel, hi-szen ezek sokkal természe-tesebbek és finomabbak,mert nem géppel készülnek,hanem kézzel, és sokkaltöbb figyelmet kapnak.„Minden sajt külön-különegy egyéniség, ezért egyen-ként mindenikre oda kellfigyelni. Ami a sajtok árátilleti, szerintem nincs kel-lően megfizetve, főleg haazt nézzük, hogy a bolti saj-tok árai hogyan mozognak”– meséli Szőke Tímea, akiszakmai tudását, mindazon -által, hogy kurzust is vég-zett, az internetről tanulja,ami nagy segítségére vanaz alapok fejlesztésében.A célpiac elsősorban a

városon élő emberek, hiszenők azok, akik egyre jobbanértékelik a hagyományos,háztáji termékeket. 
Mi a titka?„A finom házi sajt titka ajó minőségű, teljes értékűfriss tej, és a jó minőségűtejkultúra készítőjének aszaktudása. Sajnos árbanés mennyiségben még min-dig nem lehet felvenni aversenyt a bolti áruval, vi-szont minőségben meg le-het előzni őket, mivel ter-mékeink nem tartalmaznaksemmilyen ízfokozót vagytartósítószert” – vallja Ba-lázs és Imola, akik úgy látják,nálunk leginkább a natúrsajtokat kedvelik, de egyretöbben vásárolnak a fűsze-res sajtokból is. Továbbánagyon kedveltek a füstöltkézműves sajtok, főként afonottak és a tekertek.„A „nagy titok” a hagyo-mányok megőrzése! Nemszabad semmiféle adalék-anyagot vagy ízfokozót hoz-záadni. Anno az én nagy-szüleim sem használtaksemmit az oltón kívül, ésnagyon finom, friss termé-keket állítottak elő” – valljaTímea is, aki szerint a sajt-készítés egy csodálatos ésfontos mesterség.

timár tímea

Érlelt tehénsajtok Görgény völgyéből

Felső-Nyárádmenti kézműves sajtok
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Aki maga is napelemekkel működik

– Mi motiválta abban,
hogy erre a pályára lépjen?– Nem terveztem mete-orológusi pályát, teljesenvéletlenül csöppentem bele,és menetközben szerettemmeg. Gyerekkorom óta ka-csintgattam az ég felé, deinkább a csillagászat érde-kelt, amiben sajnos nálunksem egyetem, sem karrier-lehetőség nincs. Így leszáll-tam a földre, és mérnökidiplomát szereztem, ami se-gített a meteorológusi állásmegszerzésében is. 2010-ben épp munkát kerestem,amikor hallottam, hogy in-dul Vásárhelyen az előre-jelző központ. Jelentkeztem,és azóta a fellegek a közöttdolgozhatok. 

– Hogyan néz ki egy me-
teorológus napja, aki az Or-
szágos Meteorológiai Állo-
másnál dolgozik?– A meteorológiának sokága van, még Marosvásár-helyen is sokan, sokfélemunkát végzünk. Jómagamelőrejelző meteorológus va-gyok, az irodám akár egybarlangban is lehetne,amíg van internet-kapcsolat, bárhon-nan tudok dol-gozni.  A reggeltazzal indítjuk,hogy a hozzánktartozó 3 megye–Maros, Hargita,Kovászna – me-teorológiai állo-másaitól kapottadatok alapján el-készítjük az előzőnap elemzését, főleghőmérséklet és csapa-dék szempont-

jából, hogy legyen kiindu-lópontunk az aznapi előre-jelzéshez. A globális térké-pek tanulmányozásával foly-tatjuk, amiken láthatjuk azEurópa fölötti légköri moz-gásokat, majd leszűkítjük aregionális modelljeinkre,amiket már Bukarestbenfuttatnak. Közben figyelem-be vesszük az épp aktuálishelyzetet a műhold- és ra-darképek alapján, amiketvalós időben láthatunk azirodában levő nagy képer-nyőkön. Mindezek részletestanulmányozása után írjukmeg a hétköznapi emberszámára is érthető szövegeselőrejelzést. Minden délbentelekonferencián veszünkrészt az ország 8 előrejelzőközpontjával, ahol a szol-gálatos meteorológusokmegbeszélik és egyeztetika végleges előrejelzések, va-lamint esetleges riasztásokszövegét, ami a sajtón ke-resztül jut el az emberekhez.Ezen kívül gyakran fordul-nak hozzánk vállalkozók,diákok különböző tanulmá-nyaikhoz vagy viharok utánikárfelméréshez 

– interjú Pethő-Dévay Ildikó meteorológussal –

Pethő-Dévay ildikó mindig az ég felé kacsintgatott,
ám a vágyott csillagászatból –helyi karrierlehetőség
híján – meteorológus lett. idén már hetedik éve a
Marosvásárhelyi területi Meteorológiai Központnál
dolgozik, ahol térképeket elemez, és ebből időjárás-
előrejelzéseket ír. Mint mondja, napelemekkel mű-
ködik, és a barátai őt „hibáztatják”, ha kirándulásukkor
elkapja őket az eső.  

szükséges adatokat kérni. 
– Az átlagember érzelmi

kapcsolatban áll az idővel,
befolyásolja a hangulatát.
Önnek milyen a viszonya
vele?– Én is, mint oly sokan,meteó-érzékeny vagyok, éssokszor úgy érzem, hogynapelemekkel működöm.Néhány borongós, ködösnap után lehangoltabb va-gyok, és áhítozom az életetés energiát adó napfényután. Az emberi szervezetmegérzi a hideg-, illetve me-legfront-betörést, a légnyo-más- meg a páratartalom-változást is, a nagy hőmér-séklet-ingadozásokról nemis beszélve.

– A humoristák nem sze-
retnek civilben viccet mesél-
ni. Ha önhöz odalép valaki
azzal, milyen szép napunk
van, arra gondol, már meg-
int csak a munka?– Annak ellenére, hogy avárosi ember életét nemhatározza meg olyan mér-tékben az időjárás, mint avidéken élőkét, a mezőndolgozókét, mégiscsak részea mindennapjainknak, azazhiába vagyok szabadnapos,sosem tudok elszakadni amunkától. Gyakran viccelő-dünk a barátaimmal – akik-kel, amikor csak tehetjük,felszaladunk a hegyekbe –hogy míg ők egy-egy túraalkalmával kikapcsolódnak,elfelejtik a munkát, addigén ott kapom a legtöbb kri-tikát, mert kell valakit hi-báztatni, ha nyakon önt min-ket a nyári zápor. Az átlag-ember számára is jó beszél-getésindító az időjárásrapanaszkodni, nálam ez hat-ványozottan érvényes, mertaz emberek rögtön kíván-csiak lesznek a részletekreis, mikor megtudják, hogyezzel foglalkozom.

– A népi időjárási megfi-
gyelésekre ma is lehet ala-
pozni?

– A népi megfigyeléseketazok a személyek végezték,akik egész nap a mezőn dol-goztak, akiknek a megélhe-tése függött az időjárástól,ezért próbálták megtalálnibenne a szabályszerűsége-ket. Annak ellenére, hogysokat hallunk a klímaválto-zásról, és vannak változásokaz évtizedekkel ezelőtti idő-járás-alakuláshoz képest, alegtöbb népi megfigyelés-ben van egy kis igazság is.Például az idén Medárdkorszakadt az eső, és ha nemis esett utána 40 napig egy-végtében, de július közepéigegy relatív csapadékos idő-szakot tudhatunk magunkmögött.
– Nemrég szupercellát fo-

tóztak Vásárhelyen. Tényleg
az volt, aminek a lakosok
vélték? – A szupercellák leggyak-rabban akkor alakulnak ki,ha a légkörben rendelke-zésre álló instabilitási ener-gia jelentős vertikális szélny-írással párosul. A szélnyírásnem más, mint a szél se-bességének és irányánakváltozása. Vásárhelyen re-latív ritka jelenség, elevenehezebben alakul ki vál-tozatos domborzat fölött,de például a tavaly, a kuty-falvi templom tornyát egyszupercella döntötte le. Eza mostani egy szép nagy zi-vatarfelhő volt, én is csakfényképeket láttam róla,amik alapján nem elégegyértelmű, hogy szuper-cella volt-e vagy sem. Ra-daradatok nélkül is elmond-hatok annyit, hogy egy szu-percella sokkal erősebb szél-lel és nagyobb mennyiségűcsapadékkal járt volna.

– Mire számíthatunk,
mondjuk, ötven év múlva a
Kárpát-medencében?– 50 év elég rövid idő,annyi alatt nem történik lé-nyeges változás a helyi klí-mában, de sajnos tény, hogyaz erdők és zöldövezetek

kiirtása sokat árt. Egyre na-gyobb területeket foglalunkel a természettől, és a városibetondzsungel sokkal job-ban felforrósodik, mint azerdő és mező. Az árnyas er-dőben a talaj nedvességtar-talma is megmarad vala-melyest még kánikula idejénis, míg a városi hőség csakmég jobban kiszárítja. Nagyesőzések alatt is felfogjáka fák a nagy mennyiségűvizet, ami a városokban,meg a kopár domboldala-kon csak amúgy zúdul lefele.Sajnos elöljáróink ezt nemképesek felfogni, és ország-szerte gyilkolják a fákatmind a városokban, minda hegyekben. Bukaresti kol-legák készítettek is egy ér-dekes tanulmányt a „városimeleg szigetről”, látványosműholdképekkel, ahol a fő-város felett a meleg miattvolt egy lyuk az egyébkéntösszefüggő felhőtakaróban.
– Közismert, hogy száz

százalékra biztos időjárás-
jelentést nem lehet adni, hi-
szen ahhoz száz százalékig
ismernünk kellene a légkör
fizikai állapotát. Adódik a
kérdés: hisz-e abban, hogy
ezt az egészet valami felsőbb
erő irányítja?– Az időjárás szeszélyes-nek látszó változásait fizikaiokok hozzák létre és fizikaitörvények szabják meg. Arégi korokban az egyszerűember mit sem tudott vil-lamosságról, felhők kiala-kulásáról, frontátvonulások-ról, minden égi csapást egyfelsőbb erőnek tulajdonított.Számos népnek külön is-tenségeik voltak a külön-böző természeti elemekre,így az időjárás elemeire is.Még távol állunk attól, hogya légkör és az időjárás vál-tozásának minden aprórészletét ismerjük, de atechnika fejlődésével egyretöbbet tudunk meg a jelen-ségekről és kialakulásukról. 

Pál Piroska
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Gyalu Kolozsvártól szűk húsz kilométerre, nyugatra fekszik. A település nevének
eredete vitatott. A magyar nyelvészek általában az ótörök jal (megéget) szóból
származtatják. A Kapus- és a Meleg-Szamos egyesülésénél már a rómaiak is cast-
rumot építettek. A honfoglaláskor földvára volt. A tatárjáráskor elpusztult lakos-
sága helyére az erdélyi püspök szászokat és hegyi román pásztorokat telepített.
A gyalui várat, a kalotaszegi várak egyikét a XiV. század végén építették az el-
pusztult Fenes vára helyett. 1541-ben egy ideig itt tartotta udvarát a Budáról el-
űzött özvegy izabella anyakirályné. Kincstartója, Fráter György, vagyis György
barát, Várad püspöke 1541. december huszonkilencedikén ebben a várban kö-
tötte meg a titkos gyalui egyezményt Habsburg Ferdinánd király megbízottjával.

Gyalu honfoglalás 
kori földvárát 
Anonymus is említiGyalu tehát Kolozsvártólnyugatra, a Kapus- és a Me-leg-Szamos folyók egyesülé-sénél fekszik. Helyén egy ki-sebb római castrum állott,melynek maradványait a vár-kastély parkjában tárták fel.A honfoglalás kori földvárátAnonymus is említi. Jakab Elek e település ke-letkezését 1212-re teszi. Ok-leveles említése azonban csak1246-ban IV. Béla oklevelébentörténik, amikor a király Galluserdélyi püspök kérésére aGyaluban maradt lakosságotés az újonnan letelepített sza-badokat minden vajdai jog-hatóság alól kivéve az erdélyipüspök által kirendelendő bí-rónak rendelte át. 
A püspöki várról 
1439-ben szólnak 
először az okiratokAmint azt már a felveze-tőnkben röviden említettük,a megfogyatkozott lakossághelyére a püspök előbb szá-szokat, majd az apátsági ura-dalom határán élő hegyvidékiromán pásztorokat – akikrőlkülönben 1344-től vannakadataink – telepített ide. Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy Gyalu új püs-pöki váráról első ízben 1439-ben hallunk, amikor várna-gyát – castellanus de Gyalo –említik.A várat 1373 után épít-hették, mert eddig a püspök-nek csak kúriája volt. 
A bástyába 
épített kápolnaKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című köny-vében ír arról, hogy a nagy-méretű négyszögletes udvartkörülvevő, átlag 2,8 métervastag védőfalhoz különbözőrendeltetésű helyiségek soracsatlakozott. Sarkait négy különbözőalaprajzú bástya erősítette,közülük az egyik kerek, atöbbi pedig négy-hat szögletűvolt. A nagy, délnyugati bás-

tyába építették be a kápol-nát.A várnak eredetileg kétkapuja volt, egyik a keleti,másik pedig az északi szár-nyon, míg két kisebb kijáratanyugatra, az erdők felé ve-zetett. Háromszoros árok vettekörül, átlag hat méter mély-séggel és tíz méter körüliszélességgel. Erős kapuzatá-hoz cölöpökön nyugvó fahídvezetett, melynek alsó sza-kasza felvonóhídként műkö-dött.
náprágyi Demeter 
püspök ide helyezi 
székhelyétA soron következő idő-szakban Gyalu a királytól vá-sártartási jogot és vámmen-tességet kapott, így Erdélyezen részében a gyulafehér-vári püspök legfontosabb bir-toka maradt. Véglegesen1566-ban rendelték el a fe-jedelmi udvartartás alá. Gyalu várát és uradalmát1587-ben Giczi János guber-nátor kapta meg, akinek kétév múlva bekövetkezett ha-lála után 50 ezer forint zá-logösszegért Báthori Andrásbíboros szerezte meg.Báthoritól azonban 1594-ben hűtlenség vádjával a fe-jedelem elvette, és 1597-benNáprágyi Demeter püspök-nek adományozta, aki püs-pöki székhelyét ide helyezte. 
Gyalu más várakkal
együtt az erdélyi 
rendek kezére kerülBáthori András fejedelem1599-ben történt meggyil-kolása után Mihály vajda vo-nult be seregével Erdélybe,és miután egy részét 1600.július végére elfoglalta, I. Ru-dolf királytól egyebek közöttGyalu várát is követelte, dekérését elutasították. Miután a miriszlói ütkö-zetben az erdélyi rendek Bas-ta tábornok seregeinek se-gítségével 1600. szeptembertizennyolcadikán döntő győ-zelmet arattak a vajda felett,Gyalu más erdélyi várakkala rendek kezére került. 

Basta tábornok meggyil-koltatta Mihály vajdát, és se-regével:„…Pecz Jánost Gyalu aláküldé, mert Sigmund hűsé-gében vala. Vala benne egySzilvási pap, kit Náprágy De-meter püspök hagyott bennetiszttartóúl. Lőteté Pecz Gya-lut sok ideig. Mikor pedig lö-vének ötvenheted uttal, meg-adák a várat hütre – de ebhütre, mert a bolondok (val-lonok) és hajdúk mindentfeldúlának, fosztának, le isvagdalának az szolgáló rend-ben” – írja gróf Mikó Imre,az Erdélyi történelmi adatokcímű munkájában. Basta pedig az elfoglaltGyalu várát a pártjára álltSennyei Pongrácznak adta. 
Sennyeit később fej- és 
jószágvesztésre ítélikBocskai István szabadság-harca idején Gyalu vára azutolsók között adta meg ma-

gát a fejedelemnek, aki azt1605-ben a Segesvárt feladóRácz Györgynek adományoz-ta.Rácz azonban részt vett afejedelem elleni összeeskü-vésben, ezért Bocskai elfo-gatta, a szamosújvári bör-tönbe záratta, és Gyalut visz-szaadta Sennyeinek. Keresztes Géza műépítész,műemlékvédelmi szakmér-nök által a rendelkezésünkrebocsátott dokumentációkbóltudjuk meg, hogy a Kendi-féle összeesküvéshez csatla-kozott Sennyeit az 1610. már-cius huszonötödikén, Besz-tercén megtartott gyűlésenfej- és jószágvesztésre ítélték,

Gyalut pedig uradalmávalegyütt Báthori Gábor bizal-masának, Kamuti Farkasnakadták. E család 1631-ig birtokolta,amikor I. Rákóczi György fe-jedelem 32 ezer forintért Zó-lyomi Dávidnak zálogosítottael. Tőle 1633-ban hűtlenségvádjával vették el, és a feje-delem fiának, Rákóczi Zsig-mondnak adományozták. Fontos tudni még azt is,hogy az ő nevéhez fűződik avár helyreállítása. Írott do-kumentumok tanúskodnakarról, hogy az építkezéseketsaját tervei alapján HallerGábor vezette. 

A kalotaszegi várak egyike
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Amit Szalárdi jános 
feljegyzései örökítenekAz 1639-ben kezdődött,és feltehetően a következőévben befejeződött építke-zésről írja Szalárdi:„… Gyalu vára amint régenépíttetett volt a négy torony-bástyák közt mind környülvártákra és lövőlyukakra s

azon belől a házak egy kisszoros piacával, azokat, hogya házak kiesebb éggel és né-zeléssel lehetnének, éppena várnak belső kőfalai mellévetetvén, és a vár piacát na-gyon megbővíttetvén…, a há-zak ablakait mind a külsőfőfalakon hagyatta s a házakfelső boltozatin felül ismétkörnyös-környül mind lövő-

lyukakra, vártákra építtetevala, úgy, hogy, szükségnekidején mind onnan felül, smind a házak környös-körüllevő ablakokrul szakállasok-kal, muskétályokkal s a bás-tyák felől a vár tarackokkalis egyaránt lőhetnéjek. Azárokbul napkelet felől a várkapuját ejtvén alatta, egy tor-nyot is rakatott vala, de hogy

ennek fundamentumát a fun-dáló rosszul fundálta volna,felrakásával is nagyon siet-tetvén, mindenestől a vár ár-kába leszakadott vala…”.
(befejező rész a 

következő lapszámunkban)

Összeállította:
nagy-Bodó tibor

* A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkért külön köszönet
Keresztes Géza műépítész, mű-
emlékvédő szakmérnöknek; az
illusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László műem-
lékvédő építész és Vetési László
református szórványlelkész, a ro-
mániai református egyház szór-
ványügyi előadója a saját mun-
kájukból és gyűjteményükből küld-
ték be a szerkesztőségünkbe.

Ki VOLt SZALÁrDi jÁnOS?

Szalárdi János XVII. századbeli erdélyi hivatalnok,
történetíró Szatmár vármegyében született 1601.
július huszonharmadikén, és hatvanöt évesen Fo-
garason halt meg 1666. szeptember huszonhetedike
előtt, feltehetőleg augusztus harmadikán. Külföldi
egyetemeken tanult. 1633–1638 között az erdélyi
fejedelmi kancellárián a nagyobb kancellária írnoka
volt, 1637-től pedig fejedelmi vicesecretarius, ami a
kancellária napi működésének irányítását jelentette.
1638-tól a gyulafehérvári fejedelmi levéltár conser-
vator-ává nevezték ki. Nagyvárad török elfoglalása
előtt, feltehetőleg 1640 és 1660 között a váradi
káptalan levélkeresőjeként – requisitor – dolgozott.
1664-től élete végéig a kolozsmonostori konvent le-
véltárának egyik őreként tevékenykedett. 1665-től
a várőrségek tartására kivetett adó, a vöröstoronyi
harmincad jövedelme és a Szamoson túli országos
jövedelmek perceptora – adóbeszedője – lett. Az
1666. februári országgyűlésen a „partiumbeli, Kolos,
Doboka, Belső-Szolnok vármegyebeli hódoltatás
alatt levő részeinek minden rendbeli pénzbeli adónak
és egyéb jövedelemnek generális perceptorának” –
azaz adóbeszedőnek – rendelték ki.

Munkásságáról: 

Kéziratban maradt munkája Szalárdi János si-
ralmas krónikája. A mű fontos forrás az 1657. évi
szerencsétlen végű lengyelországi hadjárat utáni
zavaros időszak tekintetében, egyben az első nagyobb
kísérlet a rendszeres történetírásra.

Szalárdi életében – feltehetőleg anyagi okok miatt
– nem nyomtatták ki. A kéziratot 1666-ban a gyu-
lafehérvári kollégium könyvtárában őrizték, innen
1855-ben Kemény József könyvtárába került. 1898-
ban Kemény Zsigmond adta ki az Újabb Nemzeti
Könyvtár II. folyamában, új kiadása 1980-ban Szakály
Ferenc gondozásában jelent meg.
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Dinnyésdi
Mivel a dinnyeidény las-
san lejár, a dinnyeter-
mesztők új
dinnyefajtákat készülnek
piacra dobni, hogy kissé
kitolják a szezont: 

☻ Gumidinnye – nemmegy szét, ha leejted, sőt,még kosarazni is lehet vele,és szükség esetén pótke-réknek is jó
☻ Szőrös dinnye – ha abundás papucsot veszik,akkor ezt is fogják
☻ Sós dinnye – sörkor-csolyának
☻ Pizzaízű, fokhagyma-ízű, barbecue-ízű dinnye –ínyenceknek
☻ Karbonszálas dinnye– csak a helyet foglalja ahűtőben, felvágni flex-szelse lehet, de jól néz ki
☻ Üres dinnye – köny-

nyebb cipelni; elsősorbanmagyarok számára kiter-mesztett típus, mert nekika kalácsuk is üres belül
☻ Sonkaízű dinnye –disznók által megevett éskitojt magokból nemesítve,mint a Kopi Luwak kávéesetében
☻ Zaccos dinnye – akommunizmust visszasírónosztalgiázóknak, vagyakik jósolni akarnak diny-nyéből
☻ Mag nélküli dinnye –mohóknak
☻ Héj nélküli dinnye –lustáknak
☻ Narancssárgadinnye– azoknak, akik se a görög-, se a sárgadinnyét nemszeretik
☻ Ógörögdinnye – böl-csészhallgatóknak
☻ Kockáshéjú dinnye –

keresztrejtvényezőknek
☻ Egresízű dinnye - hü-lyéknek
☻ Titanic dinnye – elevemeglékelve terem
☻ Féldinnye – nyugdíja-soknak
☻ Dupladinnye – sziámiikreknek
☻ Szivárványszínű diny-nye - melegeknek
☻ Visszaváltható dinnye– miután megetted, vissza-viszed, és féláron újratöltik
☻ Moldovai dinnye – aPrut partján terem, ésmagok helyett zárjegy nél-küli cigik vannak benne
☻ Gluténmentes bio-dinnye – pont olyan, mint arendes dinnye, csak hat-szor drágább

(A tnr ötlete nyomán)
mt

Megetetett románia
Az, hogy az európai Unióban vannak „tősgyökeres”, el-
sőrangú országok (németország, Franciaország, Bel-
gium, Olaszország, Hollandia, Svédország, Finnország
satöbbi) és megtűrt, másodrangú, „fapados” tagországok
(Lengyelország, Magyarország, Csehország, Bulgária,
a balti államok, és nem utolsósorban – vagy épp utol-
sósorban! – románia), eddig se volt titok; elég, ha azt
nézzük, hogy, mondjuk Spanyolországban, hogyan ke-
zelnek az ottani hatóságok egy bajba jutott belga,
párizsi vagy skandináv turistát, és hogyan egy bolgárt,
románt vagy szlovákot. Ahogy az RMDSZ első, és(mindmáig) egyetlen gerin-ces elnöke, Domokos Gézamondta volt még 1990 ele-jén: „Romániában mostegyenlőség van, de a romá-nok egyenlőbbek (a magya-roknál)”, ugyanazt mondhat-juk el az EU-ról is: a tagor-szágok egyenlőek, de a nyu-gat- és észak-európaiakegyenlőbbek. És, minő meg-lepő, az Unióban forgalma-zott élelmiszerek tekinteté-ben sincs ez másképp: a mi-nap nálunk is beigazolódott,amit a „Visegrádi négyek”(Lengyelország, Magyaror-szág, Csehország és Szlová-kia) már korábban gyanítot-tak, illetve be is bizonyítottak:a nagy nyugati cégek Kelet-Európában forgalmazott, hi-vatalosan teljesen azonosélelmiszertermékei jóvalgyengébb minőségűek aNyugat-Európában árusítottportékáknál.Román élelmiszerészszakemberek Belgiumban,Németországban és Francia-országban, illetve Románi-ában forgalmazott élelmi-szereket hasonlítottak összenemrég, minek következté-ben kiderült: mind a minő-

ség, mind a címkéken fel-tüntetett összetevők szem-pontjából alaposan külön-böztek egymástól. A vizsgáltélelmiszerek között különféletejtermékek, húskészítmé-nyek, hús- és halkonzervek,valamint csokoládék szere-peltek (le). Románia egyéb-ként az utolsó a kelet-európaiállamok között, amely végülis sort kerített az EurópaiBizottság által megköveteltösszemérésre (miután elő-ször Magyarország, majd atöbbi szegényrokon-tagor-szág is jelezte, hogy hoppávan); íme, az újabb bizonyí-ték a tájbasimulós-kussolósromán „diplomáciai érzék”-re: amíg nem érkezik felszó-lítás, addig fogják a pofájukat,a nép meg csak egye a sze-metet, és örvendjen, hogylyuk van a valagán.Összehasonlításképpen:míg Bulgáriában 30 vizsgálttermék közül 7 esetében ta-pasztaltak durva minőségieltéréseket, azaz gyakorla-tilag minden negyediknél,addig a Romániában össze-mért 29 élelmiszerből kilencvolt gyengébb minőségű anyugati mintáknál, tehát min-den harmadik. Íme az érde-

kesebbek:- a Romániában forgalma-zott, azonos márkájú és(bruttó) súlyú heringkon-zervekben 42 gramm halúszkált, míg a Nyugat-Euró-pában forgalmazottakban 48- a vizsgált sonkák és máshentesáruk sokkal zsírosabb-aknak bizonyultak nyugatitársaiknál, a sütőkolbász pe-dig kalóriaszegényebb volta csomagoláson feltüntetettértéknél (ez most jó vagyrossz?), a németországi vi-szont kalóriadúsabb- a nálunk kapható have-ros-bulis narancsüdítő mind-össze 5 százalék narancslevettartalmaz, szemben a Spa-nyolországban árusított, azo-nos márkájú itallal, amelyneknarancslétartalma 8 száza-lék- a romániai lilatehenestejcsoki, a fejlett nyugatonárusítottakkal ellentétbenrengeteg szójalecitint, kaka-óvaj helyett pedig poliglice-rolt tartalmaz (ez utóbbiolyan félelmetesen hangzik,hogy inkább nem is akarjuk

tudni, mi az)A legszebb az egész átkú-rásban az, hogy a román ha-tóságok nem árulják el, melycégek mely termékeiről vanszó. Pedig azon túl, hogy eza jelenség létezik – mit léte-zik: gyakorlatilag általánospraktika! –, baromira érde-kelne bennünket, névvel,címmel, telefonszámmal,hogy pontosan kik néznekbennünket, romániaiakat(meg kelet-európaiakat) tök-kelütött hülyéknek, akiknek– kis túlzással – a szemét istökéletes táplálék. Mert va-gyunk olyan jóhiszeműek(értsd: barmok), hogy ha egyterméken a Fanta, Milka megegyéb hasonló márkanév sze-repel, akkor vakon hisszük,hogy az illető áruk megbíz-hatóak, az egészségünkrekülönösebben nem károsak,és – főleg! – ugyanolyan mi-nőségűek, mint az Európaszerencsésebb felén forgal-mazottak! Mert nem va-gyunk mi se a pofátlanulnagy profitokat bezsebelőnyugati kajagyártó multik

konyhamalacai, se az EurópaiUnió moslékosvedrei, seJuncker papa csicskásai!Apropó, Juncker: miutánRobert Fico szlovák minisz-terelnök vázolta neki a fentiproblémát a minap, az Eu-rópai Bizottság kapatos el-nöke kijelentette: nem szabadgyengébb minőségű össze-tevőkből készült élelmiszertforgalmazni a keleti tagálla-mokban, ez ugyanis diszkri-mináció. „Nem tetszik az ötlet,hogy egy másodosztályú Eu-rópa is létezik” – tette hozzá,és megígérte, hogy „közöserőfeszítéseket tesznek azért,hogy vége szakadjon enneka gyakorlatnak”.Talán attól fél, hogy mi,keletiek is elkezdünk ket-tősmércézni, és legközelebbegy üveg olyan Unicumotkap ajándékba Orbántól, aminem negyvenféle gyógynö-vényből, hanem négyfélegyomnövényből készült, ésnem 42 fokos, hanem csak22. És az is Celsius. 
Molnár tibor 



előzzék a kivándorlásukat –a jelek szerint eredményte-lenül. (Germany spent 20billion euros on refugees in2016, dw.com, 2017. május24.) A német foglalkoztatásihivatal (BA) jelentése szerinta 2015 januárja óta Német-országba „menekült” meg-szállók alig 7 százaléka dol-gozik, ők is többnyire a különnekik létrehozott (államilagtámogatott) „kamu” állások-ban kamatoztatják nem lé-tező szaktudásukat. A töb-biek viszont a német szoci-ális rendszeren (Hartz IV)élősködnek. Nem csoda. Aberlini Integrációs és Mig-rációs Kutatóintézet illetékesosztályvezetője szerintugyanis a migránsok alig 40százalékának van – legalább-is saját állításuk szerint –középiskolai végzettsége, 20százalékuk csak elemi iskolátvégzett, a maradék pedigteljesen iskolázatlan. (135000 Flüchtlinge haben einenregulären Job, bild.de, 2017.május 17.) A BA egyik ko-rábban kiszivárogtatott – akontrollált média által azon-ban gondosan a szőnyeg alásöpört – jelentése szerint amenedékkérők alig 8 szá-zaléka vett részt egyetemiszintű képzésen, 11 száza-léka szakmai képzésen, 81százalékuk viszont teljeseniskolázatlan. Ezek az adatokdrasztikusan cáfolják a Ta-gesschau tévéhíradó korábbiállítását, miszerint a mene-dékkérők 90 százaléka dip-lomás. (Prognose für 2016:400.000 neue Sozialfaelledurch Asylkrise, jungefrei-heit.de, 2015. október 26.)Hans-Werner Sinn nevesközgazdász, a müncheni Gaz-daságkutató Intézet (Ifo) voltigazgatója kétli, hogy a me-nekülthullám segítheti Né-metországot gazdaságilag.Éppen ellenkezőleg: ala-csony képzettségi szintjük(értsd: képzetlenségük) mi-att a bevándorlók gigantikuspénzügyi terhet jelentenekaz államnak, és még eléggéoptimistának tartja freiburgikollégája, Bernd Raffelhüs-chen becslését, aki szerintminden egyes menekült leg-alább 450 ezer euróba fogkerülni. (Ifo-Chef warnt: Je-

der Flüchtling kostet De-utschland 450.000 Euro, fo-cus.de, 2016. március 2.)Ludger Wössmann közgaz-dász, az Ifo kutatási igazga-tója szerint felméréseik ki-mutatták, hogy a szíriai mig-ránsok nagy része „nyomo-rúságos” iskolai képzésbenrészesült, a kétharmadukalig tud írni és olvasni, „csaka legegyszerűbb számtaniproblémákat tudják megol-dani, és ez azt jelenti, hogymég ha meg is tanulnák anémet nyelvet, akkor is ne-hezen lennének képesek kö-vetni az iskolai programot”.(„Zwei Drittel können kaumlesen und schreiben”, zeit.de,2015. december 3.) A meg-szállók igencsak korlátozottértelmi képességeivel kap-csolatban Heiner Rinde-mann profeszor, a CheimnitziTechnikai Egyetem pszicho-lógiai tanszékének vezetőjekutatásai alapján arra figyel-meztet, hogy az egyetemidiplomás migránsok átlagosIQ-szintje alig 93, mintegy10 ponttal kevesebb őshonosszaktársaiknál, és ez a tény„kognitív tévedéseket” fogokozni, káros következmé-nyekkel a társadalom egé-szére nézve. Rindemann egykortárs német tudóshoz ké-pest meglepő nyíltsággal éséppen ezért személyes koc-kázatot is vállalva ecseteliaz IQ, a kultúra, a siker fon-tosságát a „fajjal” való kap-csolatukban. Gimnáziumiszintű mérnökök című cik-kében azt állítja, hogy az ala-csony IQ-szintű nem fehérmigránsok importja Német-ország vesztét fogja okozni.(„Wir verteidigen EuropasWerte”: Ingenieure auf Re-alschulniveau, Focus Maga-zin, 2015. Nr.43)A kieli Világgazdasági In-tézet (IfW) igencsak opti-mista tanulmánya évente 25-55 milliárd euróra becsüli amenekültek németországieltartásának költségét. Nohaa tanulmány szerint a me-nekültáradatnak nem leszpozitív hatása a gazdaságiprosperitásra, összességébenmégis kezelhetőnek tartjaazt a német pénzügyek ésgazdaság számára. Más kér-dés, hogy a tanulmány a va-

lós tényekkel gyakran hadi-lábon álló adatokkal operál,például amikor úgy véli, hogya migránsok alig egyötödé-nek lesznek nehézségei amunkakeresés során, holottéppen fordított a helyzet:amint láttuk, alig hét száza-lékuk talál munkát – már haegyáltalán keres. (Refugeeinflux to cost Germany 25to 55 billion euros annually,dw.com, 2015. december 11.)Az IfW egy másik kutató-részlege azt állapította meg,hogy a migránsok áradatamunkanélküliek százezreivelfogja megterhelni a németgazdaságot, mert közülükcsak minden ötvenedik találmunkát, és „sokuknak nincssemmiféle esélyük a mun-kaerőpiacon”. (Institut er-rechnet: Nur jeder 50. Flücht-ling findet einen Job, bild.de,2015. december 13.)A holland igazságügyi mi-nisztérium kormánypolitikaitudományos tanácsának2016. évi jelentése megál-lapítja, hogy az 1995 és 1999között a Hollandiába beván-dorlók 65 százalékánaknincs munkája, ezért a szo-ciális ellátórendszeren élős-ködnek, miközben a mara-dék is olyan munkát végez,amely alig számít gazdasá-gilag. Ráadásul ez utóbbiakzöme „volt jugoszláv”, tehátfehér európai. A jelentés aztis megemlíti, hogy a „mene-dékkérők” bűnözési rátájalegalább háromszorosa ahollandokénak, és még ezaz adat is torzítja a valóságot,a statisztika ugyanis Hollan-dia színes bőrű állampolgá-rait is értelemszerűen a „hol-landok” közé sorolja. (Notime to lose: from receptionto integration of asylum mig-rants, refugeestartforce.eu,2016. augusztus 18.)A bevándorláspárti lobbiegyik kedvenc lózungja sze-rint „a jövőben a bevándor-lók fogják fizetni az ősho-nosok nyugdíjait”. Az előb-biek fényében ez csak kegyesóhajnak tűnik. Sokkal na-gyobb az esélye annak, hogya jövőben is az őshonosokfogják eltartani a bevándor-lókat. Legfeljebb majd anyugdíjaikból.
Gazdag istván
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A bevándorlás árát az őshonosok fizetik
A háborúk egyik aranyszabálya, hogy az idegen meg-
szállás anyagi terhét (hadisarc, zabrálás stb.) mindig
a vesztesek és megszálltak viselik. Így van ez a nyu-
gat-európában jelenleg zajló harmadik világbeli meg-
szállás esetében is. ellentétben ugyanis a bevándor-
láspárti lobbi állításával, miszerint az új honfoglalók
jelenléte hasznos, sőt elengedhetetlen a nemzetgaz-
daságok számára, valójában ezek egyre elviselhetet-
lenebb gazdasági, pénzügyi és társadalmi terhet rónak
a többnyire nyakig eladósodott nyugati országokra.
Alább a bevándorlás „fekete könyvéből” következik
néhány sokkoló és politikailag fölöttébb inkorrekt
tény és adat, a gazdaságilag legegészségesebb né-
metország és Hollandia vonatkozásában.

A Carit San 
Medical 
j á r ó b e t e g - r e n d e l ő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:
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Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
e-mail: contact@caritsanmed.ro
Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404
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A KÖZPOnt HetiLAP OLVASÓi
10% -OS KeDVeZMÉnYBen rÉSZeSÜLneK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Németországnak 2016-ban több mint 20 milliárdeurójába került az invázió,az összeg majdnem felét azálszíriai álmenekültek tá-
mogatása emésztette fel, amaradékot pedig azok azországok kapták, ahonnanezek valójában származnak,abból a célból, hogy meg-



elején vagyunk, jó ritmusúfelkészítőtalálkozót játszot-tunk az ASA ellen. Amúgynekünk még a felkészülésnagyrésze hátra van, mégnéhány felkészülési talál-kozót számítunk játszaniaugusztus 26-ig, amikorkezdődik a C-osztályos baj-nokság. Remélem, amire abajnokság elkezdődik, ad-digra összekovácsolódik acsapatunk, ütőképes együt-tessé válunk.
– A csíki csapatban van

Maros megyei játékos is. Mi
a véleménye róluk?– Valóban.Remélem,hogy a vá-sárhelyi

Solymosi Lehel, vagy a szo-vátai Kénesi Béla, akár Györ-gyi Artúr is az FK erősségeilesznek. Előbbiek kettenaz U19-es csapat,utóbbi a felnőttegyüttes tagja,ügyes, tehetsé-

ges labdarúgók. 
– Sok sikert az új bajnoki

évadban!– Köszönöm szépen!
Czimbalmos 
Ferenc Attila

párhuzamosan elkezdődött
az edzői karrierje is. Hol
tart az edzői oklevél meg-
szerzésében?– Augusztus 24-én, Bé-késcsabán fogok felvéte-lizni a B-licencre, s ha si-kerül, akkor 2018-ban el-kezdhetem az A-licencmegszerzéséhez szükségeskurzust is.

– Mi a véleménye a gyö-
kerestől megváltozott, ki-
cserélődött  ASA-ról, amely
ősztől a 2. ligában érde-
kelt?– Elég nehéz lesz feljut-niuk az élvonalba. A csa-patot agresszív, gyors já-tékosok alkotják, viszontsok a fiatal focista a ke-retben. Úgy gondolom, egyolyan alakulatnak, amelyfel akar kerülni az 1. ligába,szüksége van a gerincre,azaz egy jó kapusra, hát-védre, középpályásra, csa-tárra. Ha ez nincs meg, ak-kor esélytelen a vállalko-zás. 

– A csíkszeredai együt-
tesnek milyen esélyei van-
nak? – Még nem igazán tudoknyilatkozni a csapatunkról,mivel még tart a felkészü-lés. Hozzánk is érkezett 4-5 új játékos, egy új edző,reméljük, hogy sikeresidény előtt állunk. Afelkészülésünk
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Mindig szívesen jön Vásárhelyre

A minap újra az egykoriSziget utcai stadion zöldgyepére léphetett – aholegykoron hazai, élvonalbeliegyüttesek játékosai ellenfutballozhatott – , hiszen azASA barátságos találkozótjátszott az FK Csíkszeredaellen. Ilyés Róbert – a csíkiegyüttes egyik másodedző-jeként – készségesen vála-szolt a Központ kérdései-re.
– Visszatért újra Vásár-

helyre, ahol élvonalbeli lab-
darúgó pályafutását befe-
jezte. Milyen érzés ide vissza-
térni?– Jó érzés, hiszen mindjátékosként, mind ember-ként jól éreztem magam eb-ben a városban. Amúgy azis jóleső érzés, hogy ma újraezen a pályán lépkedhettem,ahol korábban teltházasmérkőzéseken élvonalbelicsapatok ellen futballoztammarosvásárhelyi színekben.Mi több, 2015-ben épp ezena pályán volt a 4. ligás osz-tályozónk is, amikor kihar-coltuk a feljutást a 3. ligába. 

– A találkozó előtt néhány
néző a nevét skandálta, em-
lékezve a játékára...– Felemelő érzés volt,ugyanakkor megtisztelésszámomra. Ez azt jelenti,hogy nem felejtettek el, sőtmindig is úgy éreztem, hogyszerettek a szurkolók, ezértis bármikor szívesen térekvissza a városba. Sőt remé-lem, hogy ha az edzői pá-lyafutásom sikeresen foghaladni, nincs kizárva, hogyegyszer edzőként is vissza-térhetek Marosvásárhelyre. 

– Úgy értesültünk,
hogy újabb egy év
aktív játékot vál-
lalt az FK-ban. – Az elmúltidény végén el-határoztam, hogy43 évesen szögreakasztom a futball-csukákat, de a klub ve-zetői és a játékostársakarra kértek, folytassam.Ezért vállaltam még egy baj-noki évet. Mindent elköve-tek, hogy maximális tudás-ommal segítsem az együt-test a 3. liga új idényében. 

– A játékos pályafutásával

A csíkszeredai illetőségű ilyés róbert egykori 1. ligás
labdarúgó –  a 2002–2003-as idényben bajnoki címet
és Szuper Kupát nyert a Bukaresti rapid színeiben –
a 2011–2012-es szezonban 21 élvonalbeli találkozón
6 gólt szerzett az ASA csapatában. 

Ilyés Róbert és Dinu Vamă
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A 4. ligában véd az ASA egykori kapusa
Az ASA – Csíkszeredai FK
barátságos találkozót a le-
látóról kísérte figyelemmel
Gabriel rotaru, az ASA egy-
kori hálóőre, akinek né-
hány kérdést tettem fel. 

– Jó napot, Gabi! Edzőként
vagy játékosként figyeli a mér-
kőzést?– Még aktív játékosként,hiszen az én pályafutásommég nem ért véget 46 éve-sen...

– Utoljára a Maros megyei
4. ligában védett a Marosludas
együttesénél. Most hol futbal-
lozik?– A Kolozs megyei 4. ligásAranyosgyéresi Huzalgyár1921 SK együttesének vagyokaz első számú kapusa. Nemvagyok kapusedző is, hiszenén vagyok az egyetlen hálóőra felnőtt csapatnál.

– Dicséretes, hogy 46 évesen
még véd, mások ebben a kor-
ban már rég elfelejtették, hogy
korábban futballoztak...– Én nem tudom elfelejteni,hiszen a labdarúgás irántiszeretet nem hagy pihenni. 

– Hosszú, hálóőri pályafu-
tása alatt játszott többek közt
az akkori 1. és 2. ligás egykori

ASA csapatá-
nál (124 talál-
kozón), aztán
a C-osztályos
Aranyosgyéresi
H u z a l g y á r n á l ,
ahonnan visszatért az
ASA-hoz, majd az 1998–
1999-es bajnoki évadban a
Steaua játékosa lett, amely
alakulattal a Bajnokok Ligája
selejtezőiben is érdekelt volt. 

Újabb marosvásárhelyi ki-
térő után 2000–2004 között
a 2. ligás FC Bihar, illetve a
FC Nagyvárad játékosa lett.
2004–2005 között szintén az
akkor 2. ligás Huzalgyár ka-
pusaként volt ismert, aztán

2005–
2012 között Gyulafehérváron,
az akkori Egyesülés 1. és 2. li-
gás csapatánál, majd a 4. ligás
Európánál védett. Tehát har-
madik alkalommal tért vissza
Aranyosgyéresre, viszont a je-
lenlegi beszélgetést az ASA
egyik hazai felkészítőjén ej-
tettük meg...

– Való-
ban harmadik al-

kalommal tértem vissza Ara-
nyosgyéresre, ahol jól érzem
magam. Ne is kérdezzen, az
ASA-nál eltöltött időszakról
nem szeretnék nyilatkozni.
Amúgy a mai mérkőzésre vé-
letlenül tévedtem be.  

– Azért Marosvásárhelyen
szép éveket töltött mint lab-

Az ASA a Foresta
Suceava ottho-
nában játszikA 2017–2018-as lab-darúgó idény 2. ligájának2. fordulójában az ASAszombaton a Foresta Su-ceava otthonában lép pá-lyára. A teljesen átalakultvásárhelyi együttes (a ta-valyi évadból a kezdőjá-tékosok közül csak ajelenlegi csapatkapitány,Candrea maradt az ala-kulatnál) az első játék-nap 2-1 arányban győztele hazai pályán a 2. ligaegyik újoncát, a StiințaMiroslava együttesét. AzASA góljait Licu (15.), D.Muntean (80.) szerezték. 

darúgó...– Persze, hiszen 11 évetjátsztam itt. Más emberekvoltak az akkori klubnál, másidőket éltünk akkor, más le-hetőségek voltak, mint ma,de megmaradt bennem a fut-ball iránti szeretet, a sport-szerű életemnek is köszön-hetően nem hiába védek méga mai napig is. 
– Meddig fog még futbal-

lozni?– Addig, amíg az egészsé-gem megengedi!
CFA



FÉLMeZteLenÜL nyaralt
Szibériában Putyin

Abból, hogy mely ország szerepel származási hely-
ként feltüntetve egy ruhán, kiegészítőn, sajnos még
korántsem következtethetünk arra, hogy a termék
tényleg az adott országban készült, ahogy abban sem
lehetünk biztosak, hogy a megfelelő körülmények kö-
zött. A gyártásra vonatkozó szabályozásban ugyanis
rengeteg a kiskapu. De akkor miért számít még min-
dig, hogy milyen ország szerepel a címkén?

A nyárnak ez az az idő-szaka, amikor talán mártelítődtünk a barátaink ésismerőseink nyaralásonkészült képeivel, de akkorjön Vlagyimir Putyin, ésrádöbbenünk, hogy még-sem tudjuk levenni a te-kintetünket a vakációsfotókról. Pedig az oroszelnök a szokásos formájáthozza: félmeztelenül ma-csóskodik, hogy kiderül-jön, 64 évesen is erejeteljében van.Azon sincs mit csodál-kozni, hogy Putyin egy tel-jes fotós stábot is magávalvitt a nyaralására, mint

ahogy az is igaz, hogykevés férfiasabb helyszíntválaszthatott volna a nya-ralása helyszínéül, mintSzibéria déli részét. Haesetleg a képek nem ma-gukért beszéltek volna, atúráról készült videofelvé-tel is, amelyből szintén ki-derül, hogy az orosz elnökura a helyzetnek a száraz-földön és a vízen is. Sőt, avízben is.A szóvivője szerintegyébként két órán ke-resztül küzdött egy csuká-val, mire végre kifogta.
forrás: hvg.hu

Az orosz elnök Szibériában nyaralt, és egy 
egész fotós stáb követte a meztelen mellkasát.
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Minden ember szeretnejó minőségű, korrekt, vagyisszabályozott és ellenőrzöttkörülmények között készültruhákba bújni. De vajon tisz-tában vagyunk vele, mit isjelent a „Made in” címke?Hogy a „Made in China” ésa silány minőség között márnem lehet párhuzamot von-ni, és hogy az Európábankészült holmi semmire semgarancia?
A világ szeme 
az Y generációnA közelmúltban rengetegolyan kutatás látott napvi-lágot, amely azt vizsgálta,miben tér el az Y generációa megelőző korosztályoktól.A munkához való hozzáál-lásuk mellett fogyasztói szo-kásaik is a fókuszba kerül-tek, és kiderült, hogy jelen-tősen megingott a márkák-

ba vetett bizalmuk. A „mil-lenniálok”, vagyis az Y ge-neráció tagjai már nem any-nyira árérzékenyek, vagylegalábbis számukra mársokkal fontosabb a cégeketikus magatartása és azadott termék életútja. Fon-tosabbnak tartják a fenn-tarthatóságot és a tudatos-ságot is, szívesen vásárolnakhelyi termékeket. Informá-ciómániások, kíváncsiak,mindent tudni akarnak, ésnagyobb hangsúlyt fektet-nek a közösségre: aktívanfórumoznak és tájékozód-nak, kikérik az ismerőseikvéleményét, tapasztalataitaz adott termékekről ésszolgáltatásokról, majd ér-tékelik is azokat. Vajon azúj generáció hozzáállása,mentalitása kontrollt gya-korol azokra a cégekre, már-kákra, amelyek kizsákmá-nyolják például az alvállal-

kozóikat, és még hírből semismerik az üzleti etikát?
A Made in China 
evolúciójaA „Made in China” kife-jezés hallatán még mindiga luxustáskák hamisítványai,a vacak minőségű, tömeg-gyártott termékek jutnakeszünkbe. Pedig a világ gyá-raként emlegetett Kína óri-ási fejlődésen ment keresz-tül az elmúlt években. Bára kínaiak kezdetben valóbanrossz minőségben másoltak,idővel egyre jobb minőség-ben kezdtek gyártani, egyretöbb saját ötlettel álltak elő.Mára a kínai vásárlók kö-rében is lecsengett a „ve-gyünk külföldit” mentalitás,és kialakult az úgynevezettfirst lady effektus: az elnökfelesége, Peng Liyuanugyanis helyi tervezők kre-ációit kezdte viselni, így akínaiaknak is fontos szem-pont lett, hogy ne csak ahelyben készült, de az ottis tervezett termékeket vá-sárolják. Ha töredék áronjobb minőséget kapnak, mi-ért is költenének a nyugatitermékekért?A fejlődésnek – a kínainális olcsóbb munkaerőt kínálóországok szorítása révéntechnológiai fejlesztésben,specializációban és a mi-nőség javításában fektetettaz ország – köszönhetőenaz elmúlt években számos(luxus)márka is Kínába he-lyezte át gyártása egy részét.Miért lenne mindez kifogá-solható, ha egyszer a mi-nőség már megugorja amércét, és ugyanazért eset-leg kevesebbet kell fizetni-ük? Manapság Kínábangyártatni már egyet jelenta minőséggel, a gyorsaság-gal és a jó technológiai fel-

szereltséggel (is).
Made in…italy?Nem lehetünk teljesennyugodtak akkor sem, haeurópai ország nevét látjuka címkén. A szabályozásugyanis engedi, hogy akkoris bevarrják a ruhába a MadeIn Italy címkét, ha példáulegy táska ténylegesen, nagy-részt nem is az olasz hatá-rokon belül készült. Számoscég él is a lehetőséggel. Sok– főleg toszkán – gyártó kínaibeszállítókkal dolgozik.Nagy valószínűséggel nemfirtatják, hogyan kapnak asajátjuknál jóval alacso-nyabb árat. A haszon érde-kében kiaknázzák a lehető-ségeket, és szemet hunynaka nem tetsző részletek felett.Főleg az olasz divatipar ittameg a levét annak, hogy kö-rülbelül 20 évvel ezelőtt el-kezdték kiszervezni a gyár-tást Ázsiába. Rengeteg csa-ládi vállalkozás ellehetetle-nült, tönkrement az elmúltévtizedekben, sok jó szak-ember teljesen más terüle-ten kénytelen dolgozni, ésnem látni olyan törekvést,hogy maguk az olasz cégekvissza akarnák hozni a va-lódi Made In Italyt.De másként is lehet kínaiaz olasz. Prato városát pél-dául, ahol jelentős a textil-

ipar és a gyapjúfeldolgozás,nagy számban lakják kínaibevándorlók, akik az 1980-as évektől telepedtek le azészak-olasz nagyvárosban.Az Olaszországban lévő kí-nai cégek az olasz árak fe-lével dolgoznak, vagy nemjelentenek be mindenkit,vagy nem fizetik ki a jelentőstúlórát. 
Mi a megoldás?A származási hely meg-jelölése körüli kiskapuk afogyasztók félrevezetése,megtévesztése mellett szá-mos ország iparát is nehézhelyzetbe hozzák. Vajon atudatos vásárlók, legyenekakármilyen idősek is, vál-toztathatnak majd a hely-zeten? A válasz: igen, talán,lassan. Az ellenőrizhető, he-lyi ipar támogatása, a hely-ben készült termékek vá-sárlása máris egy olyan lé-pés, amellyel a lokális vál-lalkozásokat támogatjuk, ésszerencsére világszerte egy-re több feltörekvő divat-márka számára is fontos ateljes átláthatóság: a lega-próbb kellékek pontos árá-tól kezdve a gyártáson áttájékoztatást kaphatunkmég arról is, hol és hogyankészülnek ezek a termékek.

timár tímea

A MADe in címke háttere
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