
Parasztvakítás  Ha nyár, akkor kánikula, de mindenféle sza-badegyetemek és diáktáborok is. No meg ilyen-olyan fesztiválok, de főleg kétes színvonalúváros-, falu- és tanyanapok minden mennyi-ségben. A hasonló rendezvények szervezői -és legfőbb haszonélvezői! - szerint mindez aközösségépítést szolgálja. 

„Az antikvárium az írói
nagyságot is méri”Néhány évtizede, ha azt hallottuk, hogy„góbé” mindenki számára egyértelmű volt,hogy egy furfangos székely emberről van szó.De a kifejezés napjainkra valóságos márka-névvé, brandé nőtte ki magát. Létezik Maros-vásárhelyen Góbé Antikvárium. 
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Bor- és lekvárversenyen 
jeleskedtek a Maros 
megyei termelőkIdén augusztus 9-én 4. alkalommal rendeztékmeg Szlovákiában a Nemzetközi Bor-és Lek-várversenyt, amelyre 456 lekvárral és 324bormintával neveztek be a különböző orszá-gokból, köztük Erdélyből is.
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Mi legyen a város 
bejárataihoz kihelyezett
szimbólum?

► XIII. század: a ferencesek által épített góti-kus templom makettje ► XV. század: ugyan-azon templom makettje, mert csak 1446-banfejezték be ► XVI. század: a vár nagyon ki-csinyített, 3D-s mása 

8. old. // HUMOR

Az elmúlt időszakban óriási sajtófigyelmet kapott a halálos áldozatokat is szedő romá-
niai kanyarójárvány. A vakcinát be nem kapó gyerekek egy része nagyon szegény kö-
rülmények között él, de az oltást tudatosan elutasító személyek, szülők leginkább annak
mellékhatásaira hivatkozva utasítják el a megelőző injekciót.  Múlt péntekig összesen
8.493 kanyarós megbetegedést jegyeztek Romániában, a járvány miatt bekövetkezett
halálesetek száma 32. Maros megyében egy gyerek hunyt el. Dr. Kézdi Erzsébet-Iringó
infektológus szakorvost kértük meg, hogy orvosi szempontok alapján értékelje az ol-
tásellenesség okait, következményeit.  

Az oltásellenesség 
oka és következményei 
– az infektológus válaszol

?
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KOS: Eluralkodhat magán az általános elégedet-lenség. A karrierjében, a párkapcsolatában, de méga barátságait tekintve is elégedetlen lehet. Vajontényleg olyan szörnyű vagy kiábrándító a helyzet,mint amennyire ön látja vagy éli meg?
BIKA: Ígéretes és kifejezetten jó hete van, hiszenboldogságban és békességben telnek majd a nap-jai. Bármilyen nehézségbe vagy akadályba is üt-közzön a héten, azt is könnyedén fogja venni, szintesemmi és senki nem rángathatja ki önt abból azállapotból, amiben jelenleg van.
IKREK:A napokban kellemes és kellemetlen meg-lepetések egyaránt érni fogják. Meglehetősen szél-sőséges napjai lesznek, egyesek kimondottan jóklesznek, mások viszont rosszak. Ám amíg ön stabilhangulatban van, könnyen el tudja majd viselni amegpróbáltatásokat.
RÁK: Nem lesz valami fényes hangulatban a hé-ten. Máris nosztalgikus hangulatba kerülhet, si-rathatja a nyaralást és erőtlen, kedvtelen lehet. So-kat segíthet ezen, ha több időt szán magára anapokban, és olyan tevékenységekkel kedveskedika lelkének, amiket szeret.
OROSZLÁN: Bekapcsolt önnél a pánikgomb vagyvalami sajátos kapuzárási pánik, és úgy érzi, azon-nal meg kell valósítania önmagát és a céljait. Emiattvillámgyorsasággal halmozhat fel plusz feladato-kat, elintézni valókat magának.
SZŰZ: Nincsen hozzászokva ahhoz a környezete,hogy ön önfeledten vidám, szórakozott és vicces-kedő legyen. Márpedig egész héten az lesz és talánmég maga is meg fog lepődni azon, hogy milyennagy sikere lesz!
MÉRLEG: Ez lesz ám az igazán kedvező hét,ugyanis szinte mindennapra jut majd valami kel-lemes meglepetés, élmény. Néha úgy érezheti, hogyinkább öröm lesz az ürömben, de ne feledkezzenmeg arról, hogy akkor is öröm.SKORPIÓ:A Skorpió jegyűek számíthatnak arra,hogy pörgős hetük lesz és érzelmileg felkavaróbenyomások érhetik. A csillagok azt tanácsolják,hogy merjen sodródni az árral. Hagyja, hogy a dol-gok csak úgy megtörténjenek.
NYILAS: Ne keresse a kibúvót, ha barátai vagyrokonai vendségébe vagy éppen buliba hívják.Szüksége lenne ezekre a programokra ahhoz, hogykikapcsolódhasson és feltöltődhessen.
BAK: Végre úgy érzi, hogy a környezete szereti,megbecsüli és fontosnak tartja. Kezdi meglelni ahelyét a világban, ennek hatására megnövekszikaz önbizalma és szép lassan rálel a lelki békéjére.
VÍZÖNTŐ: Egy kissé zűrös a hete. Apró-cseprőkellemetlenségek tarkíthatják. Nem veszélyesekvagy jelentősek, inkább csak bosszúságot okoznakönnek és felhívják a figyelmét arra, hogy valamitrosszul csinál.
HALAK: A csillagok azt súgják, hogy találkozzontöbbet a barátaival, vegyen részt olyan tevékeny-ségeken és programokon, amelyek a kedvére van-nak. Nem csak a lelkének tennének jót ezek a ki-kapcsolódási formák.
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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
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Nyáresti orgonahangver-
senyek – zárókoncert A Nyáresti orgonahang-versenyek soron következő,utolsó koncertjét augusztus17-én, csütörtökön este 7órakor tartják a Kultúrpalotanagytermében. Molnár Tün-de Rieger Ottó hangszerénjátszik. A belépés ingyenes.
Vakációs bibliahét A marosvásárhelyi Csere-alji Református Egyházköz-ségben (Zsidó Vértanúk utca18. szám) augusztus 21-25.között délelőttönként 10 órá-tól vakációs bibliahetet tar-tanak. Az alkalmakra azokata gyermekeket várják, akik

barátkozni szeretnének, ka-landos történeteket hallgat-nának, zenekarral énekelné-nek, játszanának, kézimun-káznának és Jézust teljesszívből dicsérnék. A foglal-kozások 13 óráig tartanak.
Felhívás A Marosvásárhelyi Refor-mátus Kollégium és BolyaiFarkas Líceum ÖregdiákokBaráti Köre a VII. Bolyais Vi-lágtalálkozó alkalmával sze-retné bemutatni a volt diákokirodalmi, illetve tudományoskiadványait. Az alábbi címrevárják mindazok jelentke-zését, akik röviden ismertetniszeretnék munkájukat:
csaky_karoly38@yahoo.com.

Szent István-napi 
ünnepség Marosvásárhelyen Nem-zeti ünnepünkön, augusztus20-án, vasárnap 19 órakora Színház téren Szent Ist-ván-napi ünnepséget szervezaz Erdélyi Magyar NemzetiTanács. Rossz idő esetén arendezvényt a Kultúrpalotanagytermében tartják.
Augusztus 30-ra halasz-
tották a kirándulástA Nyugdíjasok RomániaiSzövetségének marosvásár-helyi szervezete által augusz-tus 16-ára tervezett kirán-dulást az előrejelzések sze-rinti nagy meleg miatt au-gusztus 30-ára halasztották.Az útvonal: Tordai-hasadék,kolozsvári botanikus kert,Nicula-kolostor. Az 50 lejesrészvételi díj egy ebédet ismagában foglal. Az érdeklő-dők naponta 10-13 óra kö-zött iratkozhatnak fel a nyug-díjasszervezet Bolyai tér 36.szám alatti irodájában, azemeleten.

KÁR KIHAGYNI 



Ha nyár, akkor kánikula,de mindenféle szabad-egyetemek és diáktá-borok is. No meg ilyen-olyan fesztiválok, defőleg kétes színvonalúváros-, falu- és tanya-napok minden mennyi-ségben. A hasonló ren-dezvények szervezői -és legfőbb haszonélve-zői! - szerint mindez aközösségépítést szolgálja. Hogy mi kell egy hasonló sátoros akármihez? Arecept közismert, mindenki számára hozzáférhető.Ebből következően nincs is nagy eltérés a hasonlórendezvények kínálata között. Mondhatni, egy léremegy az egész. Tehát: végy, azaz szervezz egy kézmű-vesvásárt, lehetőleg gyerekeknek szánt programok,foglalkozások kíséretében, léptess fel néhány helyinéptáncegyüttest, népdal- és nótaénekest, majd egy-egy megfáradt, a magyarországi színpadokról kikopottrockzenészt, s máris következhet a tűzijáték. Hogy mire jó mindez? Nem sokra, szinte semmire.Mondhatnám azt is, nem más, mint ablakon kidobottpénz. Kisebb költségvetésből gazdálkodó önkormány-zatok esetében az évi kiadások legnagyobb tétele.Egy vidéki település első mandátumánál tartó pol-gármestere mesélte, hogy ő megpróbált ugyan szakítania „haladó hagyománnyal”, felvetése azonban ingerültelutasításban részesült. Az önkormányzati képviselőklegfőbb ellenérve azt volt, hogy a szomszédfalu semgazdagabb náluk, mégis idén már kétnapos sátorosünnepet tartottak. Hát miben különbek ők? - jöttekelő az aduásszal.  Miként szolgálják a hasonló sátoros ünnepek a kö-zösségépítést? Ez az, amit nem tudni. Gyaníthatóansehogy. Legalábbis konkrétan még senki nem mutattaki. És itt most nem a kézzelfogható, számszerűsíthetőhaszonra gondoltam. Mert milyen közösségépítésfolyik ott, ahol ezt követően egy egész esztendeig - akövetkező város- vagy falunapokig - szinte semmisem történik ezen a téren? Azt kell mondanom, jobb esetben a kivagyiság, abüszkeség motiválja az ilyesféle rendezvények kez-deményezőit, szervezőit, rosszabb esetben pedig pusz-tán az egyéni haszonszerzés. Méghozzá közpénzen.Mert azt a vak is látja, hogy nem a sajátjukat fektetikbe, kockáztatják, hanem az adófizetőkét. Közben pedig folyik - dehogy a közösségépítés, ha-nem - a néphülyítés, a parasztvakítás. Erre van igény:ezt elégítjük ki - érvelt a minap az olcsó sátorosünnepek létjogosultsága mellett egy helyi kiskirály.Igaza lenne? 
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Az infektológus szakorvoslapunk kérdésére elmondta,hogy napjainkban a vakcina-ellenesség nagy „divat” a mé-dia, valamint az ellenőrizhe-tetlen érvényességű interne-tes források hatása miatt.„Tudni kell, hogy amely be-tegségek ellen előírt a meg-előző injekció, azok olyan kó-rok, amelyek nagyon súlyosak,vagy életre szóló következ-ményekkel járhatnak, olyanutólagos szövődményekkel,amelyek halálosak. Nem győ-zőm hangsúlyozni: rendkívülfontos, hogy megbízható in-formációforrásokból tájéko-zódjuk, ezzel egyidőben aszülők alaposan mérlegeljék,hogy mit vállalnak az oltás-ellenességgel. Az elmúlt ésaz idei év kanyarójárványahalálesetekkel is járt, így adó-dik a kérdés, hogy az oltásel-lenes személyek magukra vál-lalják-e ezeknek a gyerekek-nek a halálát?” – teszi fel aköltői kérdést a szakorvos. 
Halálos szövődménye 
lehet a kanyarónakKiemelte, hogy a kanyaró-nak nem csak az azonnali kö-vetkezményeivel kell számol-ni, hanem a betegség lefolyásaután, főleg ha kisgyereknéllép fel, jópár év elteltévelmegjelenhet a Dawson-kór,ami egy degeneratív betegség,a vegetatív idegrendszer teljesleépüléséhez, demenciához,majd halálhoz vezet.A szakorvos rendelkezé-sünkre bocsátotta tudomá-nyos dolgozatának kivonatátaz oltásellenességről és annakkövetkezményeiről. Kutatásaisorán arra a következtetésrejutott, hogy az oltás beadá-sának elmulasztása legtöbb-ször az információ hiánya, atudományos igénytelenség,az oltási szövődményektőlvaló félelem, vallási okok,vagy rendezetlen családi élet,illetve migráció miatt történik. 
A védőoltások etikai 
kérdéseiAz orvostól azt is megtud-tuk, hogy az injekció előtt azérintett oltandó, illetve a szü-lő, nevelőszülő előzetes be-leegyezését kell kérje az orvos,valamint oltás előtt felvilá-

gosítással kell szolgáljon adoktor, ismertetnie kell az ol-tás reakcióit, esetleges szö-vődményeit, ezek előfordulásivalószínűségeit, következmé-nyeit, illetőleg a megszerzettvédettség jellemzőit, időtar-tamát.
„Minden védőoltásnak 
van mellékhatása”Kézdi doktornő elismerte,hogy az orvostudomány maiállása szerint a védőoltás nemteljesen ártalmatlan, minden-iknek vannak mellékhatásai,de természetes követelmény,hogy az oltás veszélyességea megelőzendő betegségéhezképest elenyésző legyen. „Alakosság félelme azon alap-szik, hogy többet árt a gye-reknek egy oltás beadásával,mint annak hiányával” – véliaz orvos. A szövődmények a védő-oltások nem szükségszerű ésrendszeres velejárói, hanemaz oltott egyénnek az átla-gostól eltérő reakciója. A szö-vődmények ismert vagy is-meretlen hajlamosító ténye-zők hatására keletkeznek. Saj-nos a hajlamosító tényezőktöbbsége nem ismert, így aszövődmények biztonsággalnem kerülhetők el, de az is-mert és az oltás ellenjavalla-tait képező hajlamosító té-nyezők figyelembevételévelszámuk jelentősen csökkent-hető.
A vakcinák támadott 
összetevőiAz oltások leginkább vitátkiváltó összetevőinek károsítóhatásait is cáfolta Kézdi dok-tornő. Az egyik ilyen kom-ponens a higany, a tiomerzálvegyület egyik eleme, amely

számos védőoltásnak voltösszetevője. „Néhány több-változós korrelációt leszámít-va, egyesek bármiféle kézzel-fogható bizonyíték nélkül ál-lítják, hogy a tiomerzál au-tizmust okozna. Ezt igen ala-posan kutatták, és semmilyenok-okozati viszonyt nem ta-láltak” – írja dolgozatában. A másik anyag az alumí-
nium-foszfát, amelyet adju-vánsként használnak a védő-oltásokban. Az adjuváns egyolyan vegyület, amely előse-gíti, felerősíti az immunvá-laszt, hogy a legyengített vírusjobban stimulálja az immun-rendszert, hogy az felismerjea vírus antigénjeit, és immu-nitás alakuljon ki. Szükségesösszetevője az oltásnak, haazt akarjuk, hogy jól működ-jön.„Az ammónium-szulfátota védőoltás szintetizálásakora fehérjék tisztítására hasz-nálják. A kenyérben és a liszt-ben is megtalálható. A ne-gyedik összetevő a formal-
dehid, amit az oltások tisz-títására és a szennyezettségmegelőzésére használnak. Anagy részét eltávolítják az ol-tásból még a csomagolás előtt,bár egy kevés marad benne”– tudtuk meg. 
Oltásellenesség 
következményeiKézdi doktornő dolgozataalapján tudjuk, hogy a Councilof Foreign Relations kutató-intézet 2008 óta követi azokata járványokat világszerte,amelyek ellen létezik oltó-anyag. Az adatokból nagyonérdekes és informatív, inter-aktív térképet is készítettek.Ezen akár az egész Földre,akár földrészekre, országokra,vagy akár ennél is kisebb egy-ségekre bontva követhető,hogy az elmúlt 6 évben ho-gyan alakult a kanyarós, amumpszos, a rubeolás vagya gyermekbénulásos esetekszáma. A fejlődő országokban,az egykori harmadik világbanezek a betegségek sok helyena mai napig a mindennapokrészét jelentik. Ennél sokkalérdekesebb, hogy az utóbbiévekben a fejlett országokban,például az USA-ban, vagyNyugat-Európában is elhara-póztak azok a járványok, ame-
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Szentgyörgyi László

Parasztvakítás  Az oltásellenesség oka és következményei –
az infektológus válaszol
Az elmúlt időszakban óriási sajtófigyelmet kapott a halálos áldozatokat is szedő
romániai kanyarójárvány. A vakcinát be nem kapó gyerekek egy része nagyon
szegény körülmények között él, de az oltást tudatosan elutasító személyek, szülők
leginkább annak mellékhatásaira hivatkozva utasítják el a megelőző injekciót.
Múlt péntekig összesen 8.493 kanyarós megbetegedést jegyeztek Romániában,
a járvány miatt bekövetkezett halálesetek száma 32. Maros megyében egy gyerek
hunyt el. Dr. Kézdi Erzsébet-Iringó infektológus szakorvost kértük meg, hogy or-
vosi szempontok alapján értékelje az oltásellenesség okait, következményeit.

lyek ellen már évtizedek ótavédőoltással védekeznek, éssokról azt is hitték-hittük,hogy már végleg kivesztekaz öreg kontinensről.
Oltástörvény készülőbenA múlt héten elkészült azoltási törvénytervezet, amelyértelmében a gyerekek böl-csődei, óvodai vagy iskolaibeíratásához oltási bizony-latot kell mellékelni, vagy há-ziorvosi igazolást arról, havalamely vakcina beadása el-lenjavallt.Azok a szülők, akik ellenzikaz oltást, írásos nyilatkozattal

akadályozhatják meg a tör-vényben megszabott kötelezővakcinák beadását. Ha az oltásegészségügyi okokból ellenja-vallott, akkor a megyei oltásibizottságtól kell kérni erről iga-zolást, a bizottság orvosokból,pszichológusokból és a tanfel-ügyelőség képviselőiből áll.A szülőt az első kihágásesetén 500 és 1000 lej közöttibírsággal büntetik, de ha ígysem sikerül jobb belátásrabírni, a büntetés 10 000 lejigterjedhet. A tervezetet a par-lamentnek is meg kell sza-vaznia, hogy jogszabály le-gyen belőle. 
Pál Piroska
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Több arany- és ezüstérem 

Bor- és lekvárversenyen jeleskedtek
a Maros megyei termelők
Idén augusztus 9-én 4. alkalommal rendezték meg
Szlovákiában a Nemzetközi Bor-és Lekvárversenyt,
amelyre 456 lekvárral és 324 bormintával neveztek
be a különböző országokból, köztük Erdélyből,
Maros megyéből is érkező termelők. Akikre igencsak
büszkék lehetünk, hiszen saját készítésű termékeik
több arany- és ezüstérmet tudhatnak magukénak.A bor-és lekvármintákat100 pontos bírálati rend-szernek megfelelően gya-korlott szakmai zsűri érté-kelte. A Zselízen összeültzsűri tagjainak nehéz mun-kája volt, ugyanis mindenminta egyedi és rendkívülgazdag ízvilággal rendelke-zett. A boroknál és a lekvá-roknál a minta megjelenését:színét, állagát, az illatát: ka-rakterességét, gyümölcsös-ségét, valamint az ízét: in-tenzitást, minőséget vettékfigyelembe. A borversenyfőbírája ing. Ailer István,PhD a Nyitrai MezőgazdaságiEgyetem gyümölcsészet, sző-lészet és borászat tanszé-kének tanára, a lekvárver-seny főbírája dr. Solti Gábor,a Kárpátmedencei Ökogaz-dálkodók Szövetségének el-nöke volt. „A borászok évről évremindenhol örömmel mutat-ják meg, kóstoltatják a bo-raikat, és vállalják fel a bor-versenyeken való megmé-rettetést. Arra gondoltunk,hogy adjunk lehetőséget ahölgyeknek is, hogy meg-mutathassák, milyen finom-ságokat készítenek a kony-hában. Így nemcsak borver-senyt, hanem bor- és lek-várversenyt hirdettünk meg.Kíváncsian vártuk azon bátorhölgyek jelentkezését, akikhajlandóak a lekvárjaikkalbenevezni. Legnagyobb meg-lepetésünkre az első hasonlórendezvényen többségébenhölgyek, 364 lekvármintávalneveztek be a versenybe.Míg a borászok 270 bormin-tával készültek. A minták

nem csak Szlovákiából ér-keztek, hanem Magyaror-szágról, Csehországból, Né-metországból, Ausztriából,Ukrajnából, Romániából,Szerbiából, Horvátországbólés Szlovéniából is. Így ez averseny, melyhez hasonlótmég sehol sem tapasztalt aszakma, a határokon átívelőösszefogás jelképévé, csa-ládközpontú és generációkatösszekapcsoló szimbólum-má is vált egyben” – nyilat-kozta Palik Klára szervező.
Hagyományok öröklődése
az ízvilágok tükrébenA zsűri a lekvárok bírála-tánál rendkívül nehéz hely-zetben volt, hiszen mindeni -ket fáradtságos munkávalkészítettek, átadva a közös-ségnek őseink, szüleink ha-gyományait. Mindegyikegyedi és csodálatos ízű volt.Ugyanez mondható el a bo-rokról is. „Már több éve foglalko-zunk bogyós gyümölcsökvegyszermentes termeszté-sével, és mivel egyre na-gyobb az érdeklődés és akereslet irántuk, már szintekötelességünknek érezzükaz egyre nagyobb területenvaló gazdálkodást. Azért,hogy a gyümölcsök ízét necsak szezonálisan élvezhes-sük, másfél éve úgy döntöt-tünk, hogy megpróbálko-zunk a feldolgozással is, amiúgy tűnik, hogy egyre többsikerhez és pozitív élmény-hez vezet, ami abból is ki-tűnik, hogy a málnalekvármár a második díjjal büsz-

kélkedhet. Gyümölcsültet-vényeink mellett, másfél év-vel ezelőtt létrehoztunk egyrózsaültetvényt is, amelynagy sikert arat, ugyanis in-nen kerülnek ki másodiklegkedveltebb termékeink,a rózsasziromból készültlekvárok és szörpök” – me-séli a Marosvásárhelyen élő,és Hodoson gazdálkodóMakkai Tamás és Andrea,akik a mostani megméret-tetésre a málna-, mentáseper-, és rózsalekvárjukkalkíváncsiságból jelentkeztek.Az eredményekkel maximá-lisan elégedettek, hiszenmindhárom termékkel díjatnyertek, egy arany, egy ezüstés egy bronz.Cseh János és felesége,Emese, a kebelei Cseh-tanyavállalkozás tulajdonosai azidei évben első alkalommalvettek részt nemzetközi ver-senyen, hiszen igazából mégcsak próbálgatják, hogy miaz, amit érdemes készíteni,mire van kereslet, ezérttöbbnyire különlegességekretörekszenek, és várják a vá-sárlók visszajelzéseit. „Be-főzéssel nagyon rég foglal-

kozunk, mindketten másod -állasban, eleinte csak a csa-lád szükségletére készítettüka lekvárokat, befőtteket éssavanyúságokat, majd amennyiségek egyre nőttek,így ajándékoztunk barátok-nak, rokonoknak is. A tőlükkapott pozitív visszajelzésekalapján kezdtünk el gondol-kozni azon, hogy el is ad-hatnánk a fölösleges meny-nyiséget. Így kezdtük el árul-ni a termékeinket, előbb azinterneten, majd kiállításo-kon és vásárokon. Receptje-ink mindenike egyedi, mertaz eredetitől eltérően, sajáttapasztalataink alapján ala-kítottuk ki”- meséli a házas-pár, aki 5 különböző ter-mékkel indultak a versenyen,amelyek közül a diós-málnásmeggylekvár aranyérmet,míg a citromos mentás sár-gabaracklekvár ezüstérmetszerzett. A lekvárokon kívülbeneveztek egy 2016-os fe-keteribizli borral is, amiezüstéremben részesült.Hajni házi szörpjeivel töb-ben találkozhatunk már, hi-szen különleges ízei egyrenagyobb népszerűségnek

örvend a megyében (is), akia versenyre 6 különböző ter-mékkel jelentkezett, ésmindegyik valamilyen díjbanrészesült. „Tavalyi évben márvettem részt versenyen aszörpjeimmel, így most egyújabb lehetőségnek bizo-nyult, hogy megmérettessema lekvárjaim külföldön is. Aversenyre 6 különböző lek-várral neveztem be, ezek akövetkezők: feketeribizli-,sárgadinnyés barack-, ho-moktövis feketeribizli-, le-vendulás áfonya-, levenduláscseresznye- és levendulásbaracklekvárral, amelyekbőlegy aranyérmet, kettő ezüs-töt, három pedig bronzérmetszerzet” – meséli Király Haj-ni, aki számára nagyon kel-lemes meglepetés volt a dí-jeső.„Véleményem szerintmindegyik megérdemelné anagy aranyat. Sajnos azon-ban a verseny olyan, hogypontozni kell, és ez alapjánkell eredményt hirdetni. AzErdélyből érkező lekvárokkészítőinek minden okukmegvan arra, hogy büszkéklegyenek munkájukra, hi-szen a szigorú szakmai zsűriszámtalan éremmel jutal-mazta őket. Megtalálhatóköztük a hagyományos szil-valekvár, de különleges dol-gokat is fölfedezhetünk, mintpl. az erdei gyümölcsökbőlkészült lekvárok, vagy amentával, citromfűvel, le-vendulával, dióval készültkülönlegességek. Az elérteredményekhez szívből gra-tulálunk” – zárta sorait PalikKlára.
Timár Tímea
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„Az antikvárium az írói nagyságot is méri”

– Mikor és hogyan indult
el a Góbé Antikvárium?– Hogy egyáltalán elindult,nevezhetjük véletlennekvagy inkább isteni gondvi-selésnek. A boltot 2009-benindítottam Góbé Shop néven,ahol kézműves termékeket,régiségeket árultunk, de eznem igazán működött. 2011-ben aztán beállítottam egykönyvespolcot, amelyre egybiológia tanárnő hagyatéká-ból származó darabokat he-lyeztem el. A hagyaték kb. 1000 könyvet tartalmazott,amiből 300 érdekelt engem,a többivel meg nem tudtammit kezdeni. Ebből a köny-vespolcból nőtte ki magáttulajdonképpen aztán az an-tikvárium. 

– Honnan a régiségek,
könyvek iránti vonzalom?– Úgy is fogalmazhatok,hogy a régiség életem nagyszerelme. 40 éve gyűjtöm akönyveket, ezt gondolom,még édesapámtól örököltem.Ő a régi pénzek és ritka bé-lyegek szenvedélyes gyűjtőjevolt. A könyv meg a minde-nem, a könyvtáram a büsz-keségem. Szinte nem telikel nap, hogy otthon ne ol-vassak valamit. Több könyvis az éjjeli szekrényemre van

készítve, aztán hangulatom-tól vagy fáradtsági szintemtőlfüggően olvasok azokból. Deúgy gondolom 100 élet semvolna elég arra, hogy min-dent, mit szeretnék, elolvas-sak. 
– Miért „Góbé” Antikvári-

um?– 2004-ben, mindenkitudja miért, elhatároztam,hogy minden téren teszek aszékelységem érdekében. Énazt mondtam, székely vagyokés a magyarokat rokonnép-nek tekintem. Mikor aztánmegnyitottam az üzletet, Gó-bénak neveztem, ezzel is fel-vállalva székely identitásom. 
– Milyen könyvei vannak?– A könyvállományomnakma már csak kb. fele magyarnyelvű, 40 százaléka román,a többi vegyes: német, angol,spanyol, francia, török, orosz.Nagyrészt regények, de soka szótár, a szakkönyv. Többsorozatot is kigyűjtöttem.Újabban elkezdtem a dedi-kált könyvek gyűjtését is. Az„online boltomban” többmint 9000 cím szerepel. 
– Van-e igény antikvári-

umra? Kik a vásárlói?– Szerintem mindig voltak

Néhány évtizede, ha azt hallottuk, hogy „góbé” min-
denki számára egyértelmű volt, hogy egy furfangos
székely emberről van szó. De a kifejezés napjainkra
valóságos márkanévvé, brandé nőtte ki magát. Ma
már van Góbé Zenekar, -Fest, -Card, -termék, -csárda,
-panzió, -sport, gyermekkuckó és ki tudja, még mi
minden. Na meg itt van Marosvásárhelyen a Góbé
Antikvárium. Ennek tulajdonosát, Molnár Józsefet
az üzlet létrejöttéről, az antikváriusi foglalkozás szép-
ségeiről, érdekességeiről kérdeztük. 

és lesznek, akik tapintható,forgatható könyvet olvasnak.Ezt akkor is lehet olvasni,ha áramszünet van, nem kellattól tartani, hogy vírus tá-madja meg vagy törlődik azadatbázis. Nyugaton példáula könyv jelenleg reneszán-szát éli. Vásárlóimnak ne-gyed része fiatal, fele közép-korú és negyed része idősember. 
– Tartja a kapcsolatot

könyvtárakkal?– Igen. A vásárhelyi TelekiTékával is felvettem a kap-csolatot, de a székelykeresz-túri könyvtárral gyakran cse-rélünk a dupla példányokból.De adományozni is szoktam,adtam például Bögözre vagyaz árvaháznak és az EMKE-nek, akik a szórványvidé-kekre juttatják el a könyve-ket.  
– Hogyan kerülnek be az

antikváriumba a könyvek?– Elsősorban elhalálozásesetén, hagyatékok formá-jában, amelyek azért jutnakaz antikváriumba, mert az

új tulajdonosok kisebb la-kásba költöznek vagy kül-földre távoznak. Külön ka-tegória aztán a „lecsúszot-také", akik az örökségükbemaradt könyveket váltják átitalra. Többször előfordult,hogy értelmiségi szülőkgyermeke, unokája – alig áll-va a lábán – hozott be köny-veket. Valamint a cigányok,akik házalnak, gyűjtenekkönyveket is és behozzákhozzám hasznosítani azokat. 
– Miért van szükség egyál-

talán antikváriumra?– Elsősorban azért, mertitt megmentődnek a köny-vek! Vagy egy könyvszeretőgyűjtőnél maradnak, vagyolyan ember vásárolja meg,aki értékeli. Amint a jelmon-datunkban is szerepel: Ment-jük a múltat, őrizzük a jövőt!De az antikvárium szerintemaz írói nagyság mérője is. Ittderül ki, hogy milyen író voltvalaki. Van olyan, akinek akönyveit folyamatosan ke-resik, igénylik, van, akit néhakeresnek és van, akit soha.Reklámmal manapság el le-het adni könyveket, de egyidő után idekerülnek a köny-vek és itt derül ki, van-e ér-téke vagy nincs. 
– Hogyan lett antikvárius

és milyen a jó antikvárius?– Én úgy gondolom, azéletben előbb-utóbb minden,amit tesz, hasznára válik azembernek. Lehet, hogy akkornem tudatosul benne, deévek múlva rájön, ezt vagyamazt miért kellett megten-nie. Például a Papiu IlarianLíceumban jártam két évetromán nyelvű osztályba, tör-

ténelem-filológia szakra, ottérettségiztem. Ez arra voltjó, hogy magas szinten meg-tanuljam a román nyelvetés megismerjem a románirodalmat. A szüleim azt sze-rették volna, hogy orvos le-gyek, de nem tudtam meg-szokni a kórházszagot, ígybiológiát végeztem Kolozs-váron a Babeş-Bolyai Tudo-mányegyetemen, és bioló-giatanár lettem. Nagy hasz-nát vettem ilyen jellegű tu-dásomnak is a szakkönyvekterületén. Szerintem az an-tikváriusi munka csúcsa,amikor szakkönyveket for-galmazunk. Van, aki csakhasznált könyvet árul, van,aki régit, ritkát. Létezik an-tikvárium, amelyik szak-könyvekre szakosodott ésvan, amelyik újat és hasz-náltat árul vegyesen. Ez utób-bit a szakma aljának tartják. 
– Mik a jövőbeni tervei?– Mint említettem, máronline boltom is van, muszájvolt megtanulni a weblap-készítés fortélyait is ahhoz,hogy az ember lépést tudjontartani az igényekkel. De ér-dekes módon a virtuális vi-lágban nagyobb a konku-rencia, mint gondoltam. Míga való világban, itt, Vásár-helyen két bolt volt azenyémmel egyező profilon,ott több száz van. Tervezemaz ilyen irányú továbbfej-lesztést. Ugyanakkor egy iga-zi könyvet is szeretnék írni.Stemmer Ödön megírta azEgy antikvárius visszaem-lékezéseit, én meg szeretnémírni Egy antikvárius min-dennapjait. 

Nemes Gyula
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(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész)

A gyalui vár reneszánsz stílusú várkastély Kolozsvártól mintegy húsz kilométerre
nyugatra található. Gyaluban a kolozsvári Erdélyi Történelmi Múzeum munka-
társai ásatásokat végeztek, hogy Gelu román vajda várát megtalálják, ám nem
jártak sikerrel, helyette római kor előtti település nyomaira bukkantak, csiszolt
kőkorszak és a bronzkor idejében élt népesség településnyomait találták meg.
A mai gyalui várkastély építését a XV. századra teszik, várnagyát 1439-ből szár-
mazó dokumentum említi először. A várbirtok kezdetben a váradi, majd az erdé-
lyi püspökséghez tartozott. 1556-ban a vár a kamara tulajdonába került.

EmlékeztetőA várkastély a XV. századvége felé a Kendi család bir-tokolja. 1594-ben BáthoryZsigmond fejedelem itt vé-geztette ki Kendi Ferenc ésBornemissza János török-párti főurakat. 1599-ben Vitéz Mihályvajda – több más telepü-léssel együtt - Gyalut is el-pusztította. 1605-ben Bocs-kai István vette be a várat.1660-ban II. Rákóczi GyörgySzászfenes, Gyalu és Kapusközött ütközött meg a tö-rökökkel, miután bele is haltsérüléseibe.Báthory Zsigmond az er-délyi püspökség visszaállí-tását követően Gyalu várátNaprágyi Demeter püspök-nek adományozza. Naprágyi1601-es száműzetését kö-vetően Kamuthi Farkas sze-rezte meg a várat BáthoryGábortól.

A tűzvész pusztításaGróf Losonczi Bánffy Dé-nes dobokai főispán lett azúj tulajdonos. 1702-ben grófBánffy György erdélyi kor-mányzó itt tartotta lányafényes esküvőjét.A Rákóczi-szabadságharcalatt a kurucok sokáig ost-romolták és csak a II. Rá-kóczi Ferenc fejedelemméválasztását követően sike-rült bevenni.Az idők folyamán meg-rongálódott kastély másodikemeletét 1836-ban lebon-tották, 1861-ben pedig tűz-vész pusztította el a tetejét. A tűzvész után a várár-kokat betemették és parkotalakítottak ki az épület kö-rül.
A magánbirtokAz uradalom 1633-1643között a kincstár tulajdonavolt, azonban I. Rákóczi

György fejedelem (1630-1648) azt magánbirtokkéntkezelte, és 1643-ban Zsig-mond nevű fiának zálogo-sította el. Az utóbbi 1649-ben azidőközben hozzá csatolt jó-szágokkal együtt RákócziFerencnek, II. RákócziGyörgy fejedelem (1648-1660) fiának engedte át. A kolozsmonostori bir-tokokkal egybeolvasztottgyalui uradalom a fejede-lemnek 1660-ban bekövet-kezett haláláig a családjabirtokában maradt. 
I. Rákóczi György elren-
deli a várkastély átalakí-
tásátA Rákóczi család idejébena vár jelentős változásonment át. I. Rákóczi Györgya középkori várnak díszesfejedelmi rezidenciává valóátalakítását rendelte el. Amunkálatok 1638-1652 kö-

zött zajlottak. Az építkezések megkez-dése előtt ennek erődít-mény jellege volt, a sarok-tornyokkal megerősítettvárfalon belül az épületeknagy része annak udvaránállott, ugyanis védelmi okok-ból a várfalat szabadonhagyták. A várfalon lőrések voltak,az ablaktalan saroktornyokbelsejében hadifelszereléstőriztek. Az átalakítást megelőző-en a birtokosok a keletiszárny emeletén, a főkapuközelében levő lakószobát,ebédlőt, kápolnát és „ara-nyosházat” használták.
Az építkezéssel 
kapcsolatos utasításokI. Rákóczi György idejé-ben ötven pontban foglaltákössze a nagyszabású épít-kezéssel kapcsolatos utasí-tásokat a gyalui provisorrészére. Ebben szó esik a fejede-lemasszony szobáiról, apadlásra vezető lépcsőről,a toronyra készítendő órá-ról, a boltozott szobákról,a bástyák földszinti részénépítendő fegyverszobáról,az udvar, a felvonóhíd és akapu rendbehozataláról, avár árkának kitisztításáról,mélyítéséről és a szobák,termek díszítéséről.Ekkor építették ki a há-rom, kör alaprajzú sarok-bástyát, a homlokzati részszobáit és a gazdasági cé-lokra használt épületszár-nyat is. Mára feltehetően részbenez az elrendezés őrződöttmeg.
1706-ban a kurucok 
elfoglalják a váratA vár 1660. június hete-

dikéig Rákóczi birtok, ami-kor a fejedelem a vesztettszászfenesi ütközetben ka-pott sebeibe Váradon bele-halt. I. Apafi Mihály a gyaluiuradalmat 1662 májusában50 ezer forintért zálogbaadta Zólyomi Miklósnak,akit kis idő múlva hűtlenségvádjával Fogaras várába zár-tak és birtokait elvették.Gyalu várát 1663-ban „…tekintetes nemes LosonczyDénesnek inscribáltá…”-k25 ezer forintért, mely ösz-szeg később 35 ezer forintraemelkedett.Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak várkastélyok című mun-kájában tesz említést arról,hogy II. Rákóczi Ferenc sza-badságharca idején, 1703-ban a császáriak tartottákkezükben Gyalut, melyet afejedelem vezérei, grófPekry Lőrinc és gróf MikesMihály 1704. június húsza-dikán eredménytelenül ost-romoltak. A kurucoknak csak 1706-ban sikerült elfoglalniuk avárat, amit a fejedelem1707. április huszonötödi-kén látogatott meg. 
A kastély újra a Bánffyak
bortokába kerülAz ostromok során a váregyes részei romba dőltek,és csak a déli szárny maradtmeg lakható állapotban. Mi-után Gyalut Rabutin császáritábornok visszafoglalta, is-mét a Bánffyak birtokábakerült.A Bánffy György gróf bir-tokában levő várról egy1727-ben készített leltárbanígy írnak:„…Gyalai el hanyott Vár.Mely vagyon az Város mel-lett napnyugat felöl egy Szépprospectus Dombon: idejé-ben igen jelens Fejedelmi

A gyalui Rákóczi-Bánffy várkastély
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lako helly volt; az közelebsopialtatott Revolutiobanhányattatott el; a Vár négyszögletű mindenik Szegletinbástya, az bástyák és az kül-ső Falak igen elrontottak:a belső falainak három részefen álló: napkelet felöl valorészének edgy darabja om-lott le, melly Vár is állottpromiscue hatvan öt házak-bol, az belső falán levő ab-lakok és ajtok kövei megvannak: másutt is emitamott még vadnak…”.
A fej nélküli csontvázakAmikor 1738-ban GyaluBánffy György gubernátorfiának, Dénesnek birtokábakerült, a romokban heverőbelső várat a régi alapjainépíttette ujjá. A külső sáncfalat meg-szüntették, csak a nyugatiszárny erdő felé néző részemaradt meg, melynek közelhárom méter vastagságúfala emlékeztet az eredeti,erős várra.Az istálló alapjainak1839-ben történt kiásása-kor egy boltívet találtak, ésbenne egy koporsót, mely-ből két fej nélküli csontvázatemeltek ki, kezükön-lábu-kon lánccal. E szerint nem megfojtás-sal, hanem lefejezéssel vé-gezték ki 1595. szeptembertizenkettedikén Kendi Fe-rencet és Bornemissza Já-nost.
A kastély újra 
gazdát cserélSzintén a fent említettszerző közléséből tudjukmeg, hogy a Bánffy családfiúágának kihalta után a bir-tokot 1851-ben leányágonKomáromy Györgyné CsákyRozália grófnő örökölte, akia Járásbíróság, és az Adó-

hivatal részére bérbe adta.Amint az már jeleztük, avárkastélyt 1861-ben nagytűzvész pusztította el. Ro-mos állapotban vette meg1874-ben KomáromyGyörgynétől, RosenbergBernát nagybirtokos, aki amásodik emeletet leszedet-te, és a magmaradt elsőemeletet zsindelytetővel fe-dette be. Rosenberg 1909-benmeghalt, örökösei pedig1911-ben Barcsay Tamásnégróf Bánffy Katának adtákel. E család birtokában ma-radt egészen a második vi-lágháború végéig.
A második világháború
után a várkastély eredeti
berendezése teljesen el-
pusztul…Az 1850 után többszöris gazdát cserélt várbirtokota Bánffyak tehát visszasze-rezték és 1911-ben jelentősátalakításokat végeztek azépületen.A mai kastély négyszögalakú, melyhez három körés egy sokszög alaprajzútorony tartozik. 1948-ig a Barcsay családbirtokolt a várat. BarcsayTamás Bánffy Katinkát vetteel feleségül, így került a kas-tély a Barcsayak birtokába.A második világháborúután az eredeti berendezéseteljesen elpusztult. 
A templomok…Lestyán Ferenc leírásaszerint Gyalunak 1304-benmár van temploma, ugyanisebben az évben papja, Mik-lós egy oklevél szerint bir-tokot vásárol. 1333-ban a pápai tized-jegyzék szerint Mihály plé-bános húsz garast és két

pensa dénárt fizet, 1334-ben is fizet, de az összegnincs feltüntetve, 1335-bentizenkét garast, 1336-banhetven dénárt és tíz garast. 1355-ben János plébánosaz erdélyi püspököt képvi-seli a váradi káptalan előttés 1446-ban Benedek plé-bános a gyalui kerület es-perese. Egy 1466. augusztus 19-én kelt oklevél arról értesít,hogy Miklós püspök (Zápo-lya) parochiális templomotalapít Szent Miklós püspökés vértanú tiszteletére. Ez a templom a másodiknemzedéket jelenti, mert azelső, amelynek papja már1304-ben szerepel, sokkalkorábbi volt és román korialapítású. Valószínűleg tatárjáráselőtti, mert egy 1246. évioklevél szerint a tatárjárásannyira elpusztítja, hogy a

püspök kérésére IV. Bélakedvezményeket biztosítmindazok számára, akikGyaluba óhajtanak letele-pülni. A második középkoritemplom sem marad meg,átadja helyét az 1827-benépített új templomnak. A gyalui püspöki várbankápolna volt, mely az 1437.évi parasztlázadás utánépült. 1861. április tizen-egyedikén tűzvész pusztí-totta.1520-ban egy másik Gya-lun kívül álló kápolnáról isvan adat, amelynek VárdayFerenc püspök végrendele-tileg ötven forintot hagyo-mányoz 1524 körül: „sacelloBeatae Virginis extra Gya-lu”.Középkori tiszta katolikuslakossága a reformáció so-rán református lesz. Való-színű, hogy véglegesen ak-

kor fejeződik be az áttérés,amikor az utolsó püspökNáprágyi Demeter, aki ittlakott, de 1601-ben eltávo-zik Erdélyből.A XVIII. században refor-mátus anyaegyház, és e szá-zad elején is az. A katoliku-sok a legújabb korban kap-nak templomot.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László mű-
emlékvédő építész és Vetési
László református szórvány-
lelkész, a romániai reformá-
tus egyház szórványügyi elő-
adója a saját munkájukból
és gyűjteményükből küldték
be a szerkesztőségünkbe.



MI LEGYEN a város bejárataihoz kihelyezett szimbólum?
– erre a kérdésre keresi

a választ a marosvásár-
helyi polgármesteri hiva-
tal, és várja a képzőmű-
vészek meg egyéb écesz-
géberek ötleteit, javasla-
tait. Mivel a határidő va-
sárnap már lejárt, inkább
azt nézzük meg, milyen
jelképeket helyezhettek
volna ki Maros vásárhely
bejárataihoz különböző
történelmi korokban, pe-
riódusokban:  
►Őskor: oroszpiacos bö-lénymiccs, lacicsárdás ma-mutflekken, somostetői vat-taméz és kő-similabda
► XIII. század: a feren-cesek által épített gótikustemplom makettje
► XV. század: ugyanazontemplom makettje, mertcsak 1446-ban fejezték be
► XVI. század: a vár na-

gyon kicsinyített, 3D-s mása
► XVII. század: a Bastaseregei által lerombolt, ésidőközben újjáépített vár4D-s mása
► XVIII. század: „Figye-lem, pestisjárvány!” feliratúLED-kijelzők (egynyelvűek,érthető okokból)
► XIX. század: Petőfi,Bem és Bem-bem dombor-művek, valamint a BodorPéter-féle zenélő kút forgóhologramja
►1900-as évek: Bernádyfényképe
► 1910-es évek: a Kul-túrpalota makettje
► 1920-as évek: a ledön-tött Kossuth- és Rákóczi-szobrok darabjai
►1930-as évek: „Kiderülmég Vásárhely fölött az ég!”-szövegű molinók; napontakell cserélni, mert feszt ösz-

szefirkálják
► 1940-es évek eleje: fe-hér lovat ábrázoló festmé-nyek, lovassal
► 1940-es évek vége: fe-kete farkasos falvédők, szo-pósokkal
► 1950-es évek: ezt in-kább hagyjuk
►1960-as évek: az épülőkombinátot jelképező füst-gépek

► 1970-es évek: a Hófe-hérkéből ismert tudálékostörpe szocreál műanyagszobrocskái – az épülő Tu-dor-lakónegyedet szimbo-lizálandó
► 1980-as évek: „A sor-ban álló ember” élőszobrok:akik már megkapták a haviegy kiló cukrot és fél literolajat, kiállnak a város be-járataihoz vigyorogni

► 1990-es évek eleje: afőtéri padokról feltépett lé-cekből összeeszkábált non-figuratív szobrok
► 1990-es évek vége:hangszórók kiszerelése,amelyekből Fodor Imre ro-mánul beszél
► 2000-es évek: járda-piskóták
► És végül 2016: egy gi-gantikus cumi! mt

Egy Facebook-komment története
Idézet a Facebook-szabály-
zat „Közösségi alapelvek”
cikkelyéből:  „A Facebook
eltávolítja a gyűlöletbeszé-
det, amelybe beleértendőek
az olyan tartalmak, amelyek
közvetlenül támadnak bi-
zonyos személyeket az aláb-
biak miatt:  
- faji, etnikai, vallási hova-
tartozás
- származás
- nemi irányultság
- nem, társadalmi nem,
nemi azonosság
- súlyos fogyatékosság vagy
betegség
Engedjük a humort, a gúnyt
vagy a társadalmi vitát az
ilyen témákkal kapcsolat-
ban, és úgy gondoljuk, hogy
amikor az emberek a valódi
személyazonosságukat
használják, felelősebb mó-
don osztják meg ilyen fej-
tegetéseiket.”Továbbá, a Wikipédia sze-rint „a gyűlöletbeszéd (hatespeech) olyan szóbeli vagyírásbeli megnyilvánulás,amelynek célja valamely tár-sadalmi csoport megalázása,megfélemlítése vagy a csoporttagjai elleni erőszak vagy elő-ítéletes fellépés kiváltása; leg-többször a nemi, faji, etnikai,nemzeti, vallási vagy szexua-litás szerinti csoportok ellenirányul”.Mint látható, eme kérdés-ben a Facebook és a Wikipédiaközött különösebb vita nincs.(Érdekes, hogy a világ kétlegizmosabb demokráciájá-ban, az Egyesült Államokbanés Nagy-Britanniában gya-korlatilag nincs gyűlöletbe-

széd, mármint olyan értelem-ben, hogy nem szankcionálják.Az USA alkotmányának elsőkiegészítése, az ún. FirstAmendment korlátlan sajtó-és szólásszabadságot állapítmeg, amely a legszélesebbkörű az egész világon; ez avédelem kiterjed a kisebbsé-gek és a másság általános-ságban történő, bármilyenocsmány gyalázására is. Azállami és szövetségi hatóságokszámára csak akkor van le-hetőség retorzióra, ha a közlésazonnali és konkrét fenyege-tést jelent (imminent danger).Ugyanakkor Nagy-Britanni-ában történelmi okokból alap-vetően nem szabályozott agyűlöletbeszéd, például azOrániai Rend nevű protestánsunionista szervezet mindenévben rendőri védelem alatttarthatja meg az észak-ír ka-tolikus lakosság megfélemlí-tésére irányuló felvonulása-it.)Miután röviden tisztáztuka gyűlöletbeszéd fogalmát, il-letve a Facebook hozzáállásáta gyűlöletbeszélőkhöz, követ-kezhet a lényegretérés: a 888internetes hírportálon meg-jelent még júliusban egy cikka budapesti melegfelvonulás-ról (arról szólt, hogy idén nemakaródzott nekik kordonokközött masírozni, de ez tulaj-donképpen lényegtelen), ami-ről eszembe jutott egy ezzelkapcsolatos, vicces történet,és be is kommenteltem a 888fészbuk-oldalára, hogy másokis derüljenek. Szó szerint ésvesszőre pontosan ezt: Egykorábbi melegfelvonuláson –

nem vicc, behallatszott a hír-adós tudósításba – egy rendőrígy csitítgatta a prájd-részt-vevőket hajigálókat: „Ne do-báld a buzit! Ne dobáld a bu-zit!”. Plusz egy szmájli a végére,hogy a leggyökerebbek szá-mára is evidens legyen: nembántásról, még csak nem is amelegekkel kapcsolatos ál-lásfoglalásról vagy vélemény-nyilvánításról, csupáncsak egypoénról van szó – ami ráadá-sul nem is kitaláció, hiszenaz idézett felszólítás valóbanelhangzott egy magyar rendőrszájából, pár évvel korábban.(Nem is érkezett egyetlen dü-hös ellenkomment, de mégdühösfej-emotikon se az idé-zett kommentre, csak két-százharmincvalahány lájk.)Aki viszont nem lájkolta,az maga a Facebook volt,merthogy másnap az alábbiüzenetet küldték:„Eltávolítottunk egy általadközzétett bejegyzést (Egy ko-rábbi melegfelvonuláson –nem vicc, behallatszott a hír-adós tudósításba – egy rendőrígy csitítgatta a prájd-részt-vevőket hajigálókat: „Ne do-báld a buzit! Ne dobáld a bu-zit!”), mert nem felel meg aFacebook közösségi alapel-veinek. Ideiglenesen le vantiltva a számodra a bejegy-zések közzététele. Ez az át-meneti tiltás 24 órán át leszérvényben – amíg le nem jár,nem tudsz bejegyzéseket köz-zétenni a Facebookon. Fel-hívjuk figyelmedet, hogy aFacebook által nem megen-gedett tartalmak ismétlődőközlése a fiók végleges letil-

tását vonhatja maga után.” Idézem még egyszer a be-vezetőben citált passzust: „En-gedjük a humort, a gúnyt vagya társadalmi vitát az ilyen té-mákkal kapcsolatban”. Akkor-most milyen nap van?! Enge-dik vagy nem engedik? Ésegyáltalán – hogy akadtamfenn a fész-szitán? Két esetlehetséges. Az első: van egy(külön magyar) figyelő-algo-ritmusa a fészbuknak, amelybizonyos „gyűlöletkeltő” sza-vak (esetünkben a „buzi”)használóit automatikusan le-tiltja – csak úgy, unzsenír,anélkül hogy megvizsgálná,elemezné, értelmezné, hogymilyen kontextusban, milyenszövegkörnyezetben tolta kiaz illető a virtuális világfaluba(lásd humor meg gúny). Akettedik: egy szekuslelkűrosszindulatú fehérjehalmazjelentette a hozzászólást afészbuknak mint gyűlöletkel-tést, és erre a fészbuk kímé-letlenül megtorolta; szinténanélkül, hogy utánanéztekvolna: gyűlöletes beszélésrőlvan-e szó, vagy csak ártatlanvicckedésről. De tulajdonkép-pen irreleváns, hogy melyikverzió igaz, mert, így vagyúgy, mindenképpen túlkapástkövettek el a letiltással, mégha huszonnégy órás is volt:olyasmiért büntettek meg,amit nem követtem el. (Apro-pó: a halálbüntetést, a közhi-edelemmel ellentétben, nemazért tiltották be a civilizáltabb

országokban, elsősorban,mert embertelen, hanem mertutána nincs lehetőség jogor-voslatra, ha kiderül, hogy még-se a megölt gyilkolt; a hatva-nas-hetvenes években, amikormég nem volt „dénesteszt”,és a sorozatgyilkolászás a vi-rágkorát élte, Amerikábantöbb tucat ártatlan embertvégeztek ki.)Mivel a fenti eset egyáltalánnem egyedi, megállapítható:a Facebook egy liberál-fasisztaképződmény, az egykori(?)Szekuritátét vagy Gestapótmegszégyenítő cenzorkom-mandóval. Egy globális cég,amelyre alig vonatkoznak anemzetállamok törvényei, lét-rehozott egy virtuális Fran-kenstein-szörnyet, egy olyankikerülhetetlen közösséget,amely mára már domináljaaz internetet, legalábbis annakaz átlagos felhasználók általfrekventált részét. Továbbá,megalkotott – önmagán belül– egy olyan jogrendszert,amelynek irtó zavarosak afeltételei, minimum vitathatóka premisszái, a „bűnösöknek”pedig nincs fellebbezési le-hetőségük; a rendszeren belülidöntéshozó (az esetek több-ségében egy program) az iró-niát, a szarkazmust, a cini-kusságot – amikor valamipont az ellenkezőjét jelentiannak, ami leírva vagyon –nem tudja, vagy nem akarjaértelmezni, illetve vizsgálni.
Molnár Tibor
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dálja a közösséget.A globalizmus ellen vé-dekezni nem nagyon lehet,bár bizonyos határok köztmuszáj lenne. Nincs nemzet,ahol nem koptatná a hagyo-mányokat, vagy ahol a kö-zösség szent ünnepeit nemszorítaná ki a profán bulizás. Ítélkezni afelett sem lehet,amikor a székely ember haj-totta szekér hátulján ülőszalmakalapos suhancok azokostelefonjukat nyomkod-ják; vagy amikor a magyarleányok vállpántos felsőbena McDonlad’s felé igyeksze-nek a szünidőben, a csorbalevesről pedig sosem hallot-tak. És a Székelyföldön ta-lálható összes nagyváros ha-tárában is multi jön szembemultival kézen fogva. De ez„globális” jelenség és prob-léma, siratni lehet ugyan, deezért az anyaországban isvan okunk bőven búslakodni.Különben sem lehet elvárni,hogy Erdély vagy éppen Szé-kelyföld egyfajta „magyarrezervátumként” működjön.A románosítás ellen azon-ban többet lehetne tenni. Apolitika szintjén minden-képpen. De úgy tűnik, hogyhiába a generációváltás, azRMDSZ nem tud megújulni.Marad a régi, jól megszokottdörgölőzés, egy kis kakas-kodás a beszéd szintjén,amely megdobogtatja azanyaországban élők szívét,de megalkuvás megalkuváshátán, s a bicska sehol sem

nyílik ki igazán. Csak dago-nyázás a románok által ki-taposott „hatalomsárban”.Gondoljunk csak a jogi, te-rületi vagy kulturális auto-nómiára! Mit ért el azRMDSZ az elmúlt harmincévben? Pedig a helyiek isváltozást akarnak, csak nincsigazi alternatíva, s a meg-szokás a székelyek közt isnagy úr.Erdély településeit járvaalig látni felújított reformátusvagy római katolikus temp-lomot. Az utóbbiak legtöbbhelyen omladoznak, ellen-tétben a „román” ortodoxtemplomokkal, amelyeket amindenkori kormányzat éshelyi politika teletömöttpénzzel. Meg-megállva egy-egy szebb „magyar” temp-lomnál, a helyiek arról me-sélnek, hogy a mostani ma-gyar kormány segített a fel-újításban, vagy kalákábancsinálták, de az RMDSZ vagya románok semmit sem ad-tak. Ha rajtuk múlna, mártemplom se lenne.Vagy ott vannak a magyariskolák, a magyar közössé-gek utolsó bástyái, amelyekközül kisebb túlzással min-den harmadik Márton Áronnevét viseli, mégis románnyelvű táblákkal, románzászlóval és persze mostmár az „1918-as nagy ese-mény” centenáriumára ké-szülő plakátokkal „díszeleg-nek”. Megeshet, hogy szep-temberben magyar szavakat

lehet majd az iskola terme-iben hallani, de vajon meddigmég?Végigutazva Erdélyen,mindenhol román és uniószászlók milliói lengedeznek,hisz készülnek „Erdély Ro-mániához való csatlakozá-sának” (értelmezés kérdése!)századik évfordulójára. Ezkiváltképp jó alkalom leszmajd ismét a nyílt románo-sításra, a magyarok megalá-zására. És ez ellen nem elégmár csupán szóval védekez-ni. Több kell ennél! Mert haa globalizmus ellen nem is,de a románosítás ellen sok-kal többet lehetne tenni.Ottjártunkkor ismét csakrácsodálkoztunk a szívme-lengető magyar emlékekre,a lélegzetelállító tájra, desok-sok olyan kisebb-na-gyobb szomorú dolgot vet-tünk észre, amely évről évreegyre feltűnőbb. Köztük apusztulást, a fogyatkozást.Van persze közösség, amelyellenáll, amely, ha kicsit mo-dernebb formában is, de me-részen őrzi a csodás székelyés magyar kultúrát. Igaz,azok mentesek a politikától,de még a pártpolitikától is.Pusztán a természetes kö-zösségek természetes önvé-delmének eredményeit hir-detik, nem pedig az egyrenagyobb csalódást okozó,továbbra is csak dagonyázóRMDSZ dicsőségét.
Nagy Ervin

Képeslap Erdélyből
Sokunknak könnybe lábad a szemünk, s valamiféle
nemzeti romantikával, sokszor a magyarság kollektív
tudatalattijában megbúvó nosztalgiával szemléljük e
tájat és minden megmaradt értékét. Akár a Hargitáról
lecsorduló, a kövek közt is utat találó tiszta vizű
patak, úgy tör elő belőlünk a nemzeti büszkeség és a
veszteség szomorúságának valamiféle csodás egyve-
legérzése. Egyesekben felébred a harci kedv is. De ez
természetes érzés, nincs benne semmiféle bűn. Pedig
a két nagy mesterséges szörnyeteg, a két megállítha-
tatlan leviatán, a globalizmus és a románosítás már
nem csupán a Partiumban, hanem a Székelyföldön is
járja haláltáncát.

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:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
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

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASóI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

És sajnos nincs igazi, erősmagyar párt, amely ellen-állna, amely megállítaná.Mert üzengethet KelemenHunor mindenfélét a romá-nok centenáriuma alkalmá-
ból, hogy nem tudnak az ittélő magyarok, a székelyekés leginkább az RMDSZ tisztaszívből örülni, de ez kevés.Nagyon kevés. Mert közbena románosítás tovább ero-
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Szép, csodaszép még mindig Székelyföld

Sokk
„Sokkot kapott a mene-
kült úszó, amikor meg-
tudta, hogy Budapesten
lesz a vébé” – írja a hu-
manizmus és felvilágoso-
dás honi fáklyavivője, az
Index. Akiben van némi
tolerancia, és szorult va-
lamennyi nyitottság, az
igazán beleérezhetné ma-
gát szegény lány helyze-
tébe. Nem volt segély, sem
Refugees Welcome felira-
tú tábla alatt vigyorgó hü-
lyék. Maga a diktatúra.Nem ő volt kint az olim-pián a menekültek csapa-tával? Vajon a vele együttérkező terroristákról mi avéleménye? Párizstól, Lon-dontól nem kapott sokkot?Csak a magyaroktól, akiktakarókkal, meleg étellelvárták őket, ők meg az egészpizzákat a kukába vágták,mert csak a kebabosbanbíztak?Már attól a kifejezéstől

is a hideg ráz, hogy „mene-kült úszó”! Olyan országnincs! Ő is valamely nemzetvagy ország szülötte, ne-vezze meg azt.„Talán nem tudták átérez-ni a helyzetünket, nem ta-lálkoztak még ilyesmivelkorábban. De ezért nem hi-báztatom őket. Én sem tud-tam, mit jelent az, hogy me-nekült, amíg nem lettemaz.” Ó, dehogynem. SzögiLajos is biztos átérezte utol-só perceiben, milyen a be-fogadott és nem asszimilá-lódott kultúrával való talál-kozás. Szerencsétlen németnők is érzik minden má-sodpercben, amikor utcáralépnek. Fura a német nép-lélek. Nem ismer középutat.Ha valamiért lelkesedni kell,olyan minőségben produ-kálja, mint az autógyártást.Ha nemzeti melldöngetéstkell magas szinten nyújtani,és menetelést, teljes erő-

bedobással végzi. Most anemzeti önfelszámolás acél, és abban sem maradalul.Amikor a sajtótájékoztatóvégén arról kérdezték, hogyszíve szerint melyik országszíneiben indulna a követ-kező olimpián, azt felelte,hogy Szíriát és Németor-szágot is boldogan képvi-selné, de arra is nagyonbüszke, hogy tagja a mene-kültek csapatának. „Ha len-ne egy zászló, amiben ez ahárom mind benne van, azalatt vonulnék a legbüsz-kébben.”Ebből is látszik, hogyidentitás nélküli. Nekem hi-ányérzetem lenne, ha ebbőla történetből nem készülnefilm. Kell bele majd egy fe-kete, egy transznemű, nameg egy kisfiú egy betegkutyával. Tuti Oscar.
Pozsonyi Ádám



ben gimnáziumba is járniés párhuzamosan minden-nap sportolni. Mindenekmellett a kommunizmusutolsó éveiben még a tö-megközlekedés is nagyonmegbízhatatlan volt, hosszútávon az edzések nem vol-tak összeegyeztethetőek aziskolai órarenddel. 
– Aztán Magyarországra

telepedtél ki. Miért? Ott foly-
tattad a kézilabdát?– Az érettségi után Ma-gyarországra költöztem,még a kötelező katonai szol-gálat teljesítése előtt. A ké-zilabda hiánya és szereteteegy két éves időszakra visz-szavezetett a sport világába,munka után a megyei Kő-bánya Sport Klub együtte-sébe jártam edzeni, ahol azöregfiúk csapatban játszot-tam a megyei bajnokságban.Két év után a sérülés ve-szélye miatt abbahagytama kézilabdát, és elkezdtemkerékpározni hobbi szinten,napi 60 kilométereket te-kertem, hogy formába ma-radjak.
A kézilabdáról 
tért át az aikidóra

– Hogyan kerültél kap-
csolatba az aikidóval?

– Amikor a jelenlegi pá-romat, Erzsit megismertem,egy ideig abbahagytam akézilabdát, meghíztam, min-tegy100 kilós lettem. Erzsinagyfia, Krisztián – aki je-lenleg barnaöves cselgán-csozó Sasaki Dojoban –, vettrá, hogy újra sportoljak, ígyaz Ki-Aikidót választottam.
– Milyen szinten űzöd ezt

a harcművészetet?– Ebben a sportágbannincsenek megméretteté-sek, versenyek, ez egy harc-művészet, itt csak gyakoro-lunk, bemutatókat tartunk.
– Mit kell tudni a Ki-Aiki-

dóról?- Az aikidó tradicionálisalapokra épülő modern, ja-pán harcművészet. AlapítójaUeshiba Morihei, ismertebbnevén O-szenszej, azaz„Nagymester”, vagyis „Nagytanító”. Az aikidó gyakorlatitechnikái a kifinomult moz-gáson, az ellenfél erejénekérzékelésén, valamint annakszétszórásán vagy az ellen-félre való visszafordításánalapulnak. Az alapító meg-fogalmazása szerint az ai-kidó egy olyan út, amellyelle tudjuk győzni a konflik-tusokat magunkban, ésamellyel békét teremthe-tünk a Világegyetemben. Azaikidó gyakorlása soránnem létezik ellenfél vagyellenség, hanem partnervan, akit vezetnünk és irá-nyítanunk kell.
Bemutatókon, szeminá-
riumokon vesz 
részt Európában

– Különböző fegyverek
használatát is elsajátítják
az aikidó-művelők?– Igen, az aikidó gyakor-lásának a pusztakezes tech-nikákon kívül másik pilléréta fegyveres gyakorlatok je-lentik. Az aikidó edzésekenhasznált fegyverek fából(ritkábban műanyagból) ké-szülnek; ilyenek például a

bokken (fakard), jo (bot),illetve tanto (fából készült,kés alakú gyakorlófegyver).A bokkennel való gyakorlástaiki-kennek, a joval valógyakorlást aiki-jonak neve-zik.A fegyveres gyakorlatoklehetnek egyéni alapmoz-dulatok és „katák", amelyek4,6,13,22 illetve 31 lépésbőlépülnek fel. Az alapmozdu-latok elsajátítása után párosgyakorlatokon keresztül ja-víthatják a művelők a moz-dulataikat.De megtanulhatunk ezekellen az eszközök ellenpusztakézzel védekezni,technikákat alkalmazni.
– Hol vesztek részt bemu-

tatókon?– A firenzei Beppe sensei(Giuseppe Ruglioni Shihan)9 danos olasz nagymeste-rünknek köszönhetően kü-lönböző szemináriumokonvettünk részt úgy Olaszor-szágban, mint Európa másországaiban is. Ő volt az,aki megmutatta nekünkazon utat, amely mosollyal,vidámsággal és a lelki bé-kével van kikövezve, mégha ez olykor a modern vi-lágban nagyon nehéz is. Abemutatók alatt is sokszorodajött hozzánk, mosolyrahúzta szánkat és azt mond-ta: ,,mosolyogj és élvezd asportolást is, hiszen nemharcolunk egymással, csakkeressük a jó utat a lelkiharmóniát”.
– Mit sajátítottál el az ai-

kidónak köszönhetően, amit
a mindennapi életben is fel-
használsz?– Ha konfliktusba keve-redsz, próbáld meg mindaztelkerülni, fontos, hogy a leg-rövidebb időn belül kikü-szöböld a helyzetet kocká-zatmentesen. De elsősorbana legfontosabb a partnertisztelete. Amúgy elég for-róvérű vagyok, hiszen szé-kely vér csordogál az ere-imben, hisz szüleim Hargita

évek alatt. Az egykori 2-esáltalános iskolában (jelenlegDr. Bernády György Általá-nos Iskola) a néhai ViorelFlorea testnevelőtanár – aki1973–1975 között a hajdaniMuresul női kézilabdacsa-patát is edzte és sok, egykorimarosvásárhelyi kézilabdá-zót fedezett fel –, tanítottmeg a kézilabda alapjaira.Idővel a városi ificsapat tag-ja, aztán a városi válogatottlettem. A gimnáziumi évekalatt, 1988-1992 között isfolytattam, amikor szakkö-zépbe jártam. 1990-benhagytam abba a sportolást,mivel nehéz volt szakmun-kásképzőbe, ezzel egyidő-
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Vásárhelyen kézilabdázott, Budapesten aikidózik

Márton a minap egy osz-tálytalálkozóra látogatotthaza Vásárhelyre, ahol gye-rekkoráról, a kézilabda irán-ti szeretetéről, a diákéveirőlés nem utolsó sorban csa-ládjáról mesélt.
Viorel Florea keze alatt
formálódott Marosvá-
sárhelyen

– Marci, ha jól emlékszem,
az általános iskolai időszak
alatt évekig sikeresen kézi-
labdáztál. Milyen szinten
művelted ezt a sportágat?– Marosvásárhelyen 11évet kézilabdáztam az ál-talános iskolai és a líceumi

A 45 éves Benedek Márton szülővárosában, Vásárhe-
lyen kezdett el kézilabdázni 1979-ben, majd idővel a
városi ificsapat tagja, aztán városi válogatott lett.
1993-ban, az érettségi után Magyarországra költö-
zött, ahol letelepedett, majd családot alapított. Ideig-
óráig ott folytatta a kézilabdát, aztán aikidózni
kezdett, ami életforma lett számára.
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A család
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megyéből származnak – ésezt a párom tudja a legjob-ban bizonyítani –, de az ai-kidó sokat segít, hogy a ne-héz pillanatokban előbbgondolkozzak, mint csele-kedjek. Amúgy ez a sportágegy életformát jelent szá-momra, melyben nagyonsokat segít a családom, mi-vel mindenben támogatnakelkísérnek a szemináriu-mokra, így nyaralásként fog-juk fel mindig. 
Családjával egy takarító
céget működtet 

– Jelenleg mivel foglalko-
zol?– Vállalkozó vagyok, egytakarítással és kertészettel

foglalkozó céget működte-tünk Budapest területén, aDobogó-kő lábánál, ami egynépszerű kiránduló- és üdö-lőhely Pest megye határánál. 
– Kérlek, mesélj néhány

szót családodról is...– Van két gyerekem azelső házasságomból – a 18éves Zsombor és a 14 évesZsófia,  de a második há-zasságomból született Ve-ronika, a közös gyerekünk.A páromnak, Erzsinek isvan két nagy fia, meg egynagy lánya, kikkel közöscsaládi házban lakunk bol-dogan. 
– Már 24 éve elkerültél

szülővárosodból, de mit is

jelent számodra Marosvá-
sárhely?– Nagyon sokat, főleg azáltalános iskolai időszak mi-att, amikor tartós, barátikapcsolataim alakultak ki,amelyeket a mai napig ápo-lok. Jó volt a társaság, kiválótanári kar egyengette az út-jainkat, ott alapozódott megbennem a sport iránti sze-retet, ami erőssé változta-tott, emellett felelősségtu-datra és tiszteletre tanított.Minderre büszke vagyok.Amúgy ritkán járok hazaVásárhelyre, évente, két-évente egyszer, de jól esikitt lenni mindig... 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Lányával, Veronikával Marosvasarhelyen
Uesiba Morihei, 
az Aikido  alapítója

Benedek Márton egy bemutatón, felső sorban, középen



8 MEGLEPŐ ÉRDEKESSÉG,
amit nem tudtunk a csokiról 

Eddig a nőknek óriásplakátokról mosolygó, tökéletes
testű topmodellekkel kellett „versenyezniük”, de ők
legalább elérhetetlenek voltak a legtöbb férfi szá-
mára. Az idei évtől kezdve azonban jó pénzért bárki
vehet olyan robotot, ami – vagy inkább aki – gyö-
nyörű, kedves, és a nap 24 órájában kapható egy kis
huncutkodásra, és még enni sem kér. Mondjuk nem
is főz.

Fizetőeszközként 
használtákA maják idejében a ka-kaóbabot használták fize-tőeszközként, és nagyobbértéket tulajdonítottak neki,mint az aranynak. Mivel akakaóbab termesztése kor-látozott volt, így az nemveszített az értékéből, azarany viszont igen.
Túlzott fogyasztása 
halált is okozhatA csokoládé nagy meny-nyiségű és erőteljes ser-kentőszert, teobromint tar-talmaz, aminek a túlzottfogyasztása mérgezést, szí-velégtelenséget, görcsöket,akut vesekárosodást éskiszáradást okozhat.
A csokival sok 
bogarat is eszünkEgy szelet csokoládé át-lagosan 8 rovarrészt tar-talmaz, de még így is biz-tonságos a fogyasztása. AzEgyesült Államok Élelmi-szer- és Gyógyszerügyi Hi-vatala szerint a legtöbb ételtermészetes szennyeződés-sel bír, addig azonban nincsbaj, amíg 60-nál több ro-vardarabot nem veszünkmagunkhoz 100 grammcsokoládéval.
A világ kedvenc csokijaVilágszerte annyi Toble-rone rudat adnak el mindenévben, hogy ha a végüketegymás után helyeznénk,

62 000 kilométer hosszú-ságú utat lehetne kitennibelőlük, ami hosszabb, minta Föld kerülete.
A csokoládé isteneEnnek az édességnek akakaóföld művelő majákkülön istenséget szenteltek,El Chuah azonban nemcsaka kakaó, hanem a kereske-delem istene is volt. Ezzelszemben az aztékoknál acsokoládé istene, Xochi-quetzal a termékenység is-tene is volt egyben.
Fürdőként is használjákNemcsak fizetési eszközvolt már az évszázadok so-rán, hanem sokan meg isfürdenek benne. A csokispakolás nemcsak a bőrnektesz jót, hanem a stressztis csökkenti.
Columbust is csokival 
köszöntöttékAmikor 1502-ben Gua-naja szigeténél földet ért,üdvözlésként egy csészekakaót kapott az őslako-soktól. Akkor még ez azélelmiszer ismeretlen voltEurópában.
A fehér csokoládé nem
is valódi csokoládéA hiedelemmel ellentét-ben a fehér csoki nem isvalódi csokoládé, hiszennem tartalmaz kakaót, csu-pán kakaóvajat.

forrás: hvg.hu

Sokunk rajong a csokoládéért, legyen az bármilyen
színű, ízesítésű vagy alakú. De vajon mindent tu-
dunk róla? 
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a heteroszexuális férfiaknegyven százaléka elkép-zelhetőnek tartja, hogy veszmagának egy szexrobotot,ami több mint egy valóság-hű, hiszen tud viccelni, tár-salogni, emlékszik a beszél-getésekre, és mindig ked-veseket mond. Nem csoda,hogy a fejlődés ezen a te-rületen ugrásszerű, hiszenhatalmas a kereslet az új-donságokra, így mindigakadnak befektetők, akikpénzelik a fejlesztéseket.De mielőtt a mai kort és atechnikát okolnánk, amiértmegtörténhet, hogy valakiegy mesterséges alkotástválaszt élő társ helyett, ér-demes kicsit körülnézni azirodalomban, és a filmekközött. Az ember fantáziájátrégóta izgatja, hogy magahozza létre a számára tö-kéletes partnert, aki imádjaés szolgálja őt. Jó példa errea Stepfordi feleségek, a Szár-nyas fejvadász és az Ex Ma-chine című filmek is, a kép-zelet pedig idén valóság le-het.
Gyere, babám!A Plasztik szerelem címűfilmben Ryan Gosling egyolyan fiút alakít, akinekproblémát okoz a nőkkelvaló ismerkedés, de az is,hogy a környezete tűkönülve várja, hogy végre be-csajozzon. A magányos férfirendel egy élethű babát,akit Biancaként mutat be akisvárosban, és akit a pszi-chológusnő tanácsára a kö-zösség be is fogad. A törté-net egyáltalán nem a való-ságtól elrugaszkodott: többmint negyvenezer regiszt-rált felhasználója van annakaz internetes fórumnak,ahol a babákkal élő férfiakmegosztják egymással a ta-pasztalataikat, történeteiket.Ezek a babák nem egysze-rűen felfújható guminők,hanem rendkívül valósághűalkotások, az alapmodell

5000 euróról indul.  Meg-rendelő választhat testet,fejet, hajszínt, és eldönthetiaz intim testrészek méretét,színét, puhaságát. Benita Marcussen dán fo-tós fél évig vett részt a ba-bákkal élő férfiak onlinetársalgásában, akik megen-gedték, hogy ott legyen azéves találkozójukon és fény-képeket készítsen. Ezekneka férfiaknak a többsége nemegyszerű szextárgyként te-kint a babájára. Van, akimegözvegyült, és nem kívánmár ismerkedni, többekneknagyon rossz tapasztalatavan a nőkkel, vagy soha nemvolt igazi kapcsolata. A fo-tósnak azt mesélték, jó úgyhazatérni, hogy valaki várjaőket, megnyugtató, hogyhozzá lehet bújni alvás köz-ben, és hogy reggel van ki-hez szólni, bár mindegyiküktisztában van vele, hogynem élő személlyel osztjameg az otthonát. Szerintükez így sokkal egyszerűbb,mint egy hús-vér nővel is-merkedni.
Roxxxy és Harmony, 
a csúcsmodellekA legtöbben Roxxxyt te-kintik az első igazi szexro-botnak, őt 2010-ben mu-tatták be a nagyvilágnak,géphangon beszélt, és a há-tából kilógó drótokkal kap-csolódott egy laptophoz.Megjelenése turbó fokozatrakapcsolta a kereskedelmiforgalomba hozható kéjro-botok versenyét, melyneklegesélyesebb versenyzőjejelenleg Harmony, a mes-terséges intelligenciával bíróRealDoll. Matt McHullencége húsz éve készít babá-kat, elmondása szerint amegrendelők legfőbb kíván-sága mindig ugyanaz: a babalegyen minél élethűbb, ésmi lehet élethűbb annál,mint amikor egy baba em-ber módjára társalog? Har-mony az idei évtől kezdve

kapható, az alapmodell 13ezer euró, megalkotásáhozszinte minden kortárs tech-nológiáit alkalmaztak ahang- és arcfelismerő szoft-verektől a mozgásérzékelőtechnológiákon át az ani-mációs mérnöki fejleszté-sekig. A megrendelő dönt-het a baba személyiségérőlis, amit egy applikáció se-gítségével folyamatosan va-riálhat. A nő mosolyog, ka-csint, beszélget, és óhaj sze-rint malac vicceket mesélvagy Shakespeare-ről érte-kezik. Nemcsak úgy fecsegösszevissza, hanem párbe-szédet folytat, kérdez és vá-laszol, folyamatosan tanul.De egy szexrobotnak semkell mindent eltűrni, ezértha gazdája elhanyagolja, ak-kor duzzog és összehúzzaa szemöldökét. Persze csakakkor, ha a gazdája úgyakarja, hiszen az ő kedveszerint állítják a babát fél-tékenyre, félénkre, okosra,vagy akár idegesítőre. Har-mony egy fontos dolgot nemtud (a főzésen kívül): járni.A fejlesztők szerint ahhozrendkívül bonyolult tech-nológia szükséges, ami na-gyon megdrágítaná a babát,ráadásul túl sok energiáthasználna a járásához, ésígy gyorsabban lemerülne.Egyébként is sokkal fonto-sabb, hogy a társ kedvesszavakkal köszöntse a ha-zatérőt, mint hogy kisétáljona nappaliba.A szexrobotok fejlesztéseszámos kérdést vet fel,amikkel még akkor is fontosfoglalkozni, amikor tudjuk,hogy egy ennyire jól jöve-delmező folyamat megállít-hatatlan. A Roxxxy gyártó-jának nincsenek fenntartá-sai, úgy gondolja, nem lehetrossz az, ami feltétlen sze-retetet ad és támogatástnyújt az embereknek jóban-rosszban.
Timár Tímea

Szenvedély sorozatgyártásra
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Harmony és Roxxxy, az
első NŐI SZEXROBOTOK

A szexipar technikai szeg-mense alig több mint egyévtizede létezik, a számítá-sok szerint mégis 30 milli-árd dolláros üzletről van
szó: idesorolják a távvezér-lésű okos szexjátékokat, a3D-s virtuális pornót és akülönböző applikációkat.Egy tavalyi felmérés szerint


