
Gergely, hol vagy?  A csömörkeltő udvarhelyi miccsbotrány, valaminta vásárhelyi római katolikus iskolának a helyisovennacionalisták befolyása alatt álló ilyen-olyan hivatalok által vakvágányra futtatott ügyemellett, ez idő szerint eltörpülni látszik minden.Beleértve a nemrég kinevezett alpolgármesterek– köztük az RMDSZ által hivatalba segített MakkaiGergely – eddigi munkájának kiértékelését is. 

Sólyomkő vára
(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész) Bihar megyében, a Réz-hegység nyugati részén,Sólyomkőpestestől északnyugatra fekvő hegy te-tején, négyszáznegyvennyolc méteres tengerszintfeletti magasságban fekszenek Sólyomkő váránakromjai. A várat még a tatárjárás után, 1242és1246 között építtette a Dunántúlon birtokosGeregye nemzetségből származó Pál comes.
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Több száz kilométert utaznak,
hogy idegeneknek segítsenekA jobbágyfalvi Tündér Ilona Vendégház és sza-badidőközpont március végén tűzkárokat szen-vedett. Szombaton alkalmunk nyílt megtekinteniaz azóta is folyamatosan épülő, gyarapodó köz-pontot, ahol éppen a Gondviselés Segélyszervezetönkéntesei táboroztak.

3. old. // TÁRSADALOM

EXKLUZÍV: Súlyos közúti bal -
esetet szenvedett három 17
éves Maros megyei labdarúgó  

Mint előző lapszámunkban már beszámoltunkróla, három 17 éves Maros megyei labdarúgóbuszbalesetet szenvedett a Balavásár és Göcsközötti tetőn. A Központ felvette a kapcsolatota játékosok szüleivel és nevelőedzőjükkel, akikfelvázolták a közúti balesetet, ugyanakkor ajátékosok jelenlegi egészségi állapotáról, eddigipályafutásukról is beszámoltak. 

Új sorozat, XI. évfolyam // 36. szám  // 2017. szeptember 7–13. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

MiccsesdiMivel már idestova másfél hete dübörög a vá-sárhelyi születésű, momentán Kolozsváron élő,a moakáját és nevét azóta se vállaló „miliciánul”által kirobbantott miccsbotrány (hunglishülcsórékolbász-gate), mi sem kerülhetjük ki a té-mát, úgyhogy íme, néhány fölöttébb elmés gon-dolat az üggyel kapcsolatban.

8. old. // HUMOR

Hodgyai István grafikus harmadik éve tervezi a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulatának a plakátjait. Falragaszai egyediek, meghökkentőek, nem olyanok, amilye-
nekkel gyakran szembemegyünk az utcán. Az idén az évad legjobb színházi plakátja elismerést
nyerte el a Tartuffe c. előadáshoz tervezett munkája. Inspirálja a képzőművészeti múltja, az
installációművészet, alkotásai letisztultak, önmagukban is művészi értéket hordoznak. Bár Ist-
ván szívesen tervezne lemezborítót Iggy Popnak, jelenlegi munkájára is álommunkaként tekint. 

„Nem lövöm le a plakáttal a poént”
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KOS:Úgy érzi, szerettei és barátai a túl sokat várnakel öntől és nem tud nekik megfelelni. Sokszor olyatkérnek, hogy egyenesen sarokba szorítva érzi ma-gát, és végül bármit is cselekszik, semmi sem jó.
BIKA: Egyre világosabb ön előtt, hogy bizonyostekintetben rossz úton jár és most, hogy ezt felfe-dezte, azonnal változtatni akar. Csakhogy arra is rákell eszmélnie, hogy ez nem olyan könnyű, ahogygondolja.
IKREK: Jól teszi, ha inkább a csendes és magányosutat választja, lenne is min gondolkodnia a napok-ban. Már talán ön is érzi a közelgő változásokat, ésideje lenne döntéseket hoznia, hogy merre továbbés egyáltalán mit szeretne.
RÁK: Azt veszi észre, hogy kikerült a figyelem kö-zéppontjából. Hirtelen senki sem keresi önt és el-hanyagolva érzi magát. Vajon a környezete lett ilyenelfoglalt, vagy talán tett valamit, amivel ezt kiérde-melhette?
OROSZLÁN: Mint aki az elmúlt héthez képest át-esett a ló túloldalára, nyugodt és kiegyensúlyozottlett. Maga sem tudja, hogy történt, de önnek is jólesik ez az állapot, hogy elengedte a görcsösséget, astresszt és az indulatait.
SZŰZ:Azok, akik lakásvásárláson vagy költözésentörik a fejüket, számukra eljött az esély, a lehetőség,hogy lépjenek. Ugyanez érvényes azokra is, akiknagyobb szabású lakásfelújításon törik a fejüket.
MÉRLEG: Rázós héten van túl, és talán ennek isköszönhető, hogy egyes személyekkel összemele-gedett vagy javított a kapcsolatán. A héten viszonttovább folytatják az égiek a tanítását és újabb pró-bák elé állíthatják, amelyekből kiderül, helyén van-e az ítélőképessége
SKORPIÓ: Ne aggódjon, hogy mások nem értikmeg az új életfilozófiáját, életmódját. Nem kell min-denkivel ugyanazon a szinten legyenek. Ön se eről-tesse rá másokra, hogy csinálják együtt, ha nemakarják, és azon se húzza fel magát, ha valaki le-szólja az új nézeteit.
NYILAS: Kezd egy kicsit átesni a ló túloldalára.Nem az a baj, hogy élvezi az életét, hogy szeret szó-rakozni, de egyre többet áldoz az élvezet oltárán.Márpedig a sok buli és ivászat kifárasztja, és nemtud teljesíteni ott, ahol szükség lenne önre.
BAK: Jó híreket hallhatnak a jegy szülöttei, amikfelvillanyozzák őket. Kellemes és nem várt öröméri őket, ami érintheti az anyagiakat, egy régen látottszemély látogatását, de akár a gyermekáldást is.
VÍZÖNTŐ: Valami egészen hihetetlen dolog tör-ténik önnel. Lehet ez egy szerencsés fordulat, egykirívóan jó hír, egy olyan dolog, ami érinti önt, ésami hatással lehet az életére. Úgy érzi, hogy pon-tosan erre várt ahhoz, hogy meghozzon bizonyosdöntéseket vagy, hogy lépjen.
HALAK:Van valami, ami miatt napok óta álmatlan,nyugtalan, valami bántja a lelki ismeretét. Ha tudja,hogy elkövetett valamit, akkor a legjobb volna fel-fednie a titkot, esetleg bocsánatot kérnie érte.
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Szimfonikus évadnyitó
hangverseny Szeptember 7-én, csütörtö-kön este 7 órakor szimfoni-kus évadnyitó hangverseny-re várják a marosvásárhelyiKultúrpalota közönségét. Ve-zényel Konrad von Abel né-metországi karmester, he-gedűn játszik Roxana Oprea.Műsoron: Kodály Zoltán –Marosszéki táncok, Csaj-kovszkij – Rómeó és Júlia –nyitányfantázia, N. Rimsz-kij-Korszakov – Seherezá-dé.
Kézművesfesztivál 
a várban A Creative Hands (KreatívKezek) Egyesület harmadikalkalommal szervezi meg ahét végén Marosvásárhelyena Kézzel készült, Maros me-gyében (Lucrat de mână înMureş) címet viselő, helyikézműveseket népszerűsítőfesztivált. A rendezvénynekezúttal a vár ad otthont. Azérdeklődőket péntektől va-sárnapig a Mészárosok bás-tyájában a kézművestermé-kek gazdag kínálata mellettolvasósarok és művészi pil-lanatok is várják, a gyer-mekek pedig alkotóműhe-lyekben tehetik próbáraügyességüket.

OperaTúra ErdélybenA Magyar Állami Operaházegyik legnagyobb vállalko-zása a Kárpát-Haza Opera-Túra, melynek első részé-ben, szeptember 4. és 21.között Erdély és a Partiumnyolc városába juttatja elkét nagyszabású produkci-óját. A Túra szeptemberifejezetének állomása többekközött Marosvásárhely, aholkét napot időzik a társulat,az első napon Erkel HunyadiLászló című operája, a má-sodikon Ronald Hynd LehárFerenc világhírű operettjé-nek zenéjére készített ba-lettje, A víg özvegy látható.Az Erdélyi Magyar NemzetiTanács Demokráciaköz-pont-hálózata segítségetnyújt az online jegyvásár-lásban. További informáci-ók: Marosvásárhely – Klast-rom (Mihai Viteazul) utca10., 1-es lakrész; telefon:0365-430-902. Az előadá-sok a sportcsarnokban lesz-nek: szeptember 10.: Hu-nyadi László, 19 óra; szep-tember 11.: A víg özvegy,19 óra. 
Az Évszakok az Arielben Az Évszakok című előadá-sával nyitja meg az új évadotszeptember 8-án, pénteken

délután 6 órakor a maros-vásárhelyi Ariel Ifjúsági ésGyermekszínház. A 4 évenaluli nézőknek szóló elő-adásra a 0740-566-454-estelefonszámon lehet jegyetfoglalni.
Klubnap a nyugdíjasoknál A Romániai NyugdíjasokEgyesületének Maros megyeifiókja szeptember 12-én,kedden klubnapot szerveza tagok számára. Feliratkoznimunkanapokon 10–13 óraközött lehet az egyesületmarosvásárhelyi, Bolyai utca36. szám alatti, emeleti szék-helyén.
XII. nemzetközi 
kutyakiállítás 

Szeptember 9–10-én délelőtt10 órától a marosvásárhelyiLigetben kerül sor a DraculaDog Show címet viselő XII.nemzetközi kutyakiállításra.A két nap alatt a benevezettkutyák és gazdáik nemzet-közi szakemberekből állózsűri által odaítélt díjakértversengenek.

KÁR KIHAGYNI 



A csömörkeltő udvarhelyimiccsbotrány, valamint avásárhelyi római katolikusiskolának a helyi soven-nacionalisták befolyásaalatt álló ilyen–olyan hi-vatalok által vakvágányrafuttatott ügye mellett, ezidő szerint eltörpülni látszikminden. Beleértve a nemrégkinevezett alpolgármeste-rek – köztük az RMDSZ ál-tal hivatalba segített Makkai Gergely – eddigi munkájánakkiértékelését is. Mielőtt bárki is komolyabb elemzést várna el tőlem, haddrögzítsem: kéthónapnyi tevékenység után szinte lehetetlenvalamiféle objektivitással értékelni bárki munkáját, hát mégmesszemenő következtetéseket levonni annak alapján. Ese-tünkben azonban arról van szó, hogy egyszerűen nincs,amit értékelni. Ha igaznak fogadjuk el az állítást, ami szerintegy köztisztséget betöltő személy élete és tevékenysége anyilvánosság előtt zajlik, akkor azt is el kell fogadnunk,hogy akinek munkájáról semmit sem tudni – a nyilvánosságszintjén legalábbis –, nos, az nem is „munkálkodik”. Habárki is cáfolni tudná az ellenkezőjét, kérem, tegye meg!Talán vannak, akik emlékeznek még, hogy a tavalyi vá-lasztások után az RMDSZ – a következő választásokig terjedőidőszak politikai stratégiájaként – bejelentette: nem javasolalpolgármestert, ezzel is hangsúlyozva az ötödik mandátu-mánál tartó Dorin Floreával szembeni ellenzékiségét. Nemtudom, milyen megfontolások előzték meg a bejelentést,de az előző „szövetségi” alpolgármester, név szerint PetiAndrás értékelhetetlen tevékenységét tekintve, azt kellmondanom, szinte érthető volt a húzódzkodás. Nos, aligtelt el egy esztendő, az RMDSZ meggondolta magát: mégiscsakmegszavaztatta jelöltjét az üres alpolgármesteri székbe.Eddig tartott csak a Floreával szembeni ellenzékiség? –kérdezhetné bárki. Ami még ennél is érthetetlenebb: ha már úgy döntöttek,hogy mégiscsak elfoglalják a választási eredmények alapjánőket illető helyet, akkor miért nem ragaszkodtak ahhoz,hogy a másik alpolgármesteri tisztséget is magyar embertöltse be? Már hallom is az érvelést – érdekvédelmileg ésközképviseletileg – : aki nem RMDSZ–es, az nem is lehetmagyar. Nem tudom, ki hogyan van vele, de számomrasántít az érvelés, hamis az erőltetett analógia. Bár a politikábanez idő szerint – a Fidesznek is köszönhetően – valóban úgytűnik, az RMDSZ–en kívül nincs élet. Ezzel szemben apolitikán kívül igenis van! Az utóbbi választásokon valóegyre csökkenő részvételi arány bizony ezt a vélekedésterősíti.És még valami: semmi bajom Makkai Gergely személyével,csakhát eddig úgy tudtam, az alpolgármesterség legfőbb,ha nem egyedüli haszna, hogy – a gyakori közszereplési le-hetőségek által – kivételes lehetőséget biztosít a következőválasztásokon győzelmi eséllyel indítható polgármesterjelöltfelépítésére. Márpedig az nehezen hihető, hogy az RMDSZ–ben valaki komolyan gondolja, maga Makkai sem lehetennyire rövidlátó, hogy három esztendő múlva ő lehetne azesélyes magyar polgármesterjelölt. Akkor meg mi van? Csupán annyi, hogy a „szövetség” lát-ványosan visszatért – gyakorlatilag el sem távolodott tőle –a korábbi, a merjünk kicsik lenni parancsa szerint működő,önző – csak befolyásos tagjainak érdekei szerint alakított –,önfeladó politikájához. Véleményem szerint. 
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Szentgyörgyi László

Gergely, hol vagy? Akik több száz kilométert utaznak,
hogy idegeneknek segítsenek

A jobbágyfalvi Tündér Ilona Vendégház és szabadidőközpont közösségépítő tevé-
kenységéről sokat lehet hallani. Ez év március végén ezért szomorúan értesültünk
róla, hogy a vállalkozás tűzkárokat szenvedett. Április 20-án megjelent lapszá-
munkban be is számoltunk arról, hogy milyen sokan tekintették szívügyüknek a
szabadidőközpont sorsát, és igyekeztek segíteni annak újjáépítésében. Szomba-
ton alkalmunk nyílt megtekinteni az azóta is folyamatosan épülő, gyarapodó köz-
pontot, ahol éppen a Gondviselés Segélyszervezet önkéntesei táboroztak, vettek
részt, és segítettek a Marosi Egyházkör Unitáriusok Találkozóján. A segélyszerve-
zet egyik központi munkatársát, Vagyas Attilát kérdeztük a szervezet megalaku-
lásáról, az éppen zajló táborról, munkájukról, tevékenységünkről. 

A Nyárádmentén múlt hétenzajlott a hatodik kiírása – aGondviselés Segélyszervezetés az Országos Dávid FerencIfjúsági Egylet által – megszer-vezett SegédKezek kalákatá-bornak, amelyen 60 önkéntesfiatal vett részt és 13 telepü-lésen – Nagyernye, Ikland, Isz-ló, Vadad, Nyárádszentmárton,Csíkfalva, Jobbágyfalva, Búza-háza, Nyárádszereda, Nyomát,Szentháromság, Kisadorján ésNyárádgálfalva – folytak amunkálatok, 45 különbözőhelyszínen. Vagyas Attilától megtudtuk,hogy a segélyszervezet 2007-ben került bejegyezésre. Kül-detése: a szükségben és bajbanlevők segítése. Az unitáriusegyházi alapokon nyugvó, defelekezeti korlátok nélkül te-vékenykedő segélyszervezetigyekszik az egyházon belülkorábban is működő szere-tetszolgálat, segélyezési és másszociális tevékenységeket ke-retbe foglalni, megszervezniés bővíteni. A szociális munkarendszerbe foglalásának gon-dolata a 2005-ös évi Nyikómenti árvíz után született, ahollelkészek és világi tagok, mássegélyszervezetekkel össze-fogva szervezték meg a gyors-segélyezést, takarítást és aztkövetően az újjáépítést.A Gondviselés Segélyszer-vezet mára már több megyé-ben fiókszervezettel rendel-kezik, és 150-nél több önkéntesszeméllyel igyekszik különbözőprogramjait megszervezni.
„A legnehezebb: 
munkát szerezni”„A SegédKezek kalákatáboregyike az éves rendezvénye-inknek, amelyre az önkéntes

fiatalok előre bejelentkeznek.A munka feltérképezése azadott térségben, ahol a tábortszervezzük, az ott szolgáló lel-készek, világi vezetők, valaminta helybeli önkéntes munka-társaink és az ifjúsági egylet-vezetők feladata. Ez az előké-szítő munka az egyik kulcsa atábor sikerének. Sokszor nehézmeggyőzni az idős személye-ket, hogy befogadjanak szá-mukra idegen embereket, akikmajd kitakarítják a házukatvagy felvágják a téli tűzifájukat,lenyírják udvarukon a füvet.Ezért olyan emberek kell el-végezzék ezt a munkát, akikismerik az adott települést, ésbizalommal tekintenek rá atöbbnyire idős személyek, csa-ládok. A lényeg, hogy próbáljákrábírni arra, hogy fogadják ela segítséget – mondta el la-punknak Vagyas Attila. Az idei tábor központja Nyá-rádszentmárton volt, ahol aszállás és étkeztetés történt.A napi program 8 órától reg-gelivel kezdődött, 9 óráig meg-történt a munkaleosztás, amialapján megkezdődtek a késődélutánig tartó helyszíni mun-kálatok. Nem voltak felekezetikorlátok, bárkit befogadtak atáborba, illetve bármilyen fe-lekezetű személynek segítet-tek, aki elfogadta. 
Van igény a fiatalok 
részéről egy ilyenfajta 
élményre isA továbbiakban afelől ér-deklődtünk, hogy kik azok,akik a táborba jönnek, és mimotiválja erre őket.  Megtud-tuk, hogy a fiatalok nagyonönzetlenül képesek segíteni,azért is jelentkeznek a táborba.Az idős emberek pedig hálásak,

amikor a nap végén rájönnek,hogy tisztességes munkát vé-geznek. A haszon a fiataloknakelsősorban a jó hangulat. Majdaz együtt végzett munka örö-me, ezen öröm esténkéntimegosztása más csapatokkal.Az az érzés, hogy tudnak olyanszemélyeken segíteni, akikegyedül vannak, vagy elszige-telten élnek, és az őszinte meg-nyilvánulás, amit segítség utántapasztalnak a munkaadóktól,miközben megköszönik.Minden anyagi hozzájáru-lást a segélyszervezet állt: úti-költség, szállás, ellátás. „Olyanönkéntesünk is van, akinekmunkahelye van, és ilyen al-kalmakra szabadságot vesz ki,hogy részt vehessen. Van olyanis, aki 300 kilométerről eljön,hogy egy hétig ezer idegenek-nek segítsen. Baráti kapcso-latok, szerelmek születnek, itta fiataloknak egy másfajta él-ményben van részük, mint pél-dául egy fesztiválon, vagy szó-rakozóhelyen. Igény van a fi-atalok körében egy ilyenfajtaélményre is, amit máshol nemkaphatnak meg. Talán mégotthon sem, mert nem teszikoda munkára a szülők. Van,aki itt tanul meg fát vágni, ittfog először ecsetet a kezében,és sikerélménye van, hogy őazt meg tudta csinálni" – tud-tuk meg a táborvezetőtől. Vagyas Attila arról is beszá-molt, hogy nincs korhatár, min-denkit szívesen várnak és be-fogadnak, az idén a legfiatalabbtáborozó 14 éves, a legidősebb36 éves volt. Nincsenek kikö-tések, minden évben a szál-láshelyek száma határozzameg, hogy hány embert tudnakbefogadni. „A segítségre szoruló em-berek eleinte nehezen nyílnak

– Kalákatábor a Nyárádmentén – 

meg, aztán rájönnek, hogy eznem rossz dolog. Legtöbbszörnegatív véleményeket fogal-maznak meg az idős személyek– mert szerintük a mai fiataloknem figyelnek az öregekre –,de a tábor folyamán teljesenmegváltozik a véleményük, hi-szen a sztereotípiák ellenéreezek a fiatalok nagyon lelkesek

és odaadóak, önzetlenül tud-nak segíteni. Sokszor elbeszél-getnek és őszinte kapcsolat iskialakul köztük. Van úgy, hogymegvendégelik őket, fánkotsütnek számukra munka köz-ben, este pedig egy kis aján-dékkal engedik el őket" –mondta el Vagyas Attila.  
Nemes Gyula
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Újra gazdanapokat tartottak a Csűrszínházban 
Mikházán már hatodik alkalommal tartották meg –
az idén szeptember első hétvégéjén – a gazdanapo-
kat, ebben az évben a „gazdálkodj okosan!” mottóval.
Az esemény két fővédnöke dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter és Győrffy Balázs, a NAK el-
nöke volt. Ahogy az a korábbi években is történt, a
szakmai előadásokat kulturális programok kísérték,
sőt volt kézművestermék- és mezőgazdasági gépvá-
sár, valamint a környékbeli magyar gazdakörök gu-
lyásfőző versenyét is megtartották a Csűrszínházhoz
közeli futballpályán.

Mi kell az okos
gazdálkodáshoz?Csomós Attila elnök a ren-dezvény megnyitójában alá-húzta, a legfontosabb, hogya gazdálkodók minél na-gyobb arányban használjáka legmodernebb technoló-giákat, ugyanakkor lehetőlegkisebb mennyiségbenhasználjanak olyan anyago-kat a termelésben, amik„nem igazán ideálisak” azegészséges élelmiszer elő-állításához. A másik nagykihívás a fiatalok itthon tar-tása, ugyanis az elvándorlásmiatt komoly probléma ahelyi gazdatársadalom el -öregedése, a lassan nyug-díjba vonulóktól pedig egyrekevésbé lehet majd elvárni,hogy a termelést olyan szin-ten folytassák, mint koráb-ban. Maros megye tanácsá-nak és Péter Ferenc tanács-elnök nevében Szabó Árpádköszöntötte a résztvevőket,kiemelve az ésszerű és ok-szerű gazdálkodás fontos-ságát annak érdekében, hogyminél értékesebb és egész-ségesebb élelmiszert tud-junk előállítani. Sándor Tibor László me-zőgazdasági és környezet-ügyi attasé (MagyarországBukaresti Nagykövetsége)hangsúlyozta: az ember éle tében két kultúra játszikmegkerülhetetlen szerepet– az egyik a szellem és alélek ápolását szolgálja, amásik pedig a testet táplálja,ez utóbbi az agrikultúra. Arendezvény mottója kapcsán– „gazdálkodj okosan” – em-lékeztetett arra, a régi tár-

sasjáték nevét idéző fogalom,kifejezés minden korábbinálidőszerűbb és aktuálisabbaz olyan új kihívások fényé-ben, mint a klímaváltozás,fönntartható gazdálkodás –nem lehet mindig csak ki-venni a földből, és semmitvissza nem juttatni. KocsyBéla (NAK külkapcsolatiigazgató) Győrffy BalázsNAK-elnök fő aktualitáskénta külhoni gazdák NAK-tag-ságáról beszélt. Arról vanszó, hogy pártoló tagként,jelképes összegért megnyílika kamarai tagság a határontúli gazdálkodók számára is,akik így ugyanazon szolgál-tatásokat vehetik igénybe,mint magyarországi kollé-gáik évi kétezer forintos tag-sági díjért cserébe. 
Mert a szakmáról 
is beszélni kell!A szakmai előadások sorátSomogyi Norbert (stratégiaifőigazgató-helyettes, NAIK)nyitotta meg, aki a mező-gazdasági termelést helyeztea globális összefüggésekbe,geostratégiai kihívásokat ésfönntartható gazdálkodásfontosságát vizsgálta a kö-zép-európai térség és a Me-diterráneum kapcsolatrend-szerében, rávilágítva arra,miért is kell Közép-Európá-ban (is) okosan gazdálkodni.Somogyi György nyugdíjasfűszerpaprika-nemesítő, aSzatymazi Gazdakör elnökeszintúgy a „gazdálkodj oko-san” gondolat köré építetteföl előadását, mégpedig avidéki élet fontosságát, elő-nyeit és hátrányait, nehéz-

ségeit helyezve a középpont-ba. Jakab Sámuel, nyugalma-zott egyetemi tanár (Sapi-entia, Nyárádszereda) elő-adása már a szakma egyikfő kérdését, a talajhaszná-latot járta körül abból a meg-közelítésből kiindulva, hogya termelést három fő tényezőbefolyásolja: a talaj, az idő-járás és az agrotechnika,ezek közül az időjárást lehetlegkevésbé befolyásolni.Hangsúlyozta, a talaj az egyiklegfontosabb erőforrásunk,de csak akkor megújuló, haokosan gazdálkodunk vele! Dr. Kentelky Endre (Sa-pientia EMTE marosvásár-helyi kar, kertészmérnökitanszék adjunktusa) nagyonkomoly eredménynek ne-vezte, hogy a Sapientia ker-tészmérnök-képzéséből ki-kerültek 80%-a a szakmá-ban, 90%-a a szülőföldjénboldogul, ez reményt ad arra,hogy a szakma meg tud újul-ni. Az oktatásban nagyonnagy szerepe van a gazdák-kal való szakmai együttmű-ködésnek és a mobilitást fi-nanszírozó programoknak,mivel így tudnak igazán so-

kat megtanulni a szakmáról.Bordi-Kacsó Zsolt, a romá-niai kifizető ügynökség(APIA) munkatársa a 2015-ös és 2016-os évek tapasz-talatait összegezve kifejtette,az első év nagyon jelentőscsúszásai, késései után azidén már igyekeznek mindenhatáridőt betartva, tervez-hetően dolgozni, de ez csakakkor lehet sikeres, ha a ter-melők is partnerek lesznek.Ha ez így lesz, az első olyanévről beszélhetünk majd,amikor nagy valószínűségszerint minden határidőremegtörténik a hivatal részé-ről. Besenyei Sarolta, azMNKH marosvásárhelyi iro-

dájának vezetője úgy látja,hogy Maros megye mező-gazdasága akkor tud majdigazán jól fejlődni, ha a gaz-dák érdemi lépéseket tudnaktenni az (ön)szerveződésfelé, és ezen keresztül a mos-taninál sokkal jobb piaci le-hetőségek nyílnak meg előt-tük. A piaci lehetőségek föl-kutatásában az iroda mindenlehetséges segítséget megad,de ezek önmagukban nemlesznek elégségesek a remélteredmények eléréséhez,ezekhez a gazdák konstruk-tív együttműködésére éssokszor közös föllépésére isszükség van.
Timár Tímea
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Sólyomkő vára
(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész)

Bihar megyében, a Réz-hegység nyugati részén, Só-
lyomkőpestestől északnyugatra fekvő hegy tetején,
négyszáznegyvennyolc méteres tengerszint feletti ma-
gasságban fekszenek Sólyomkő várának romjai. A
várat még a tatárjárás után, 1242 és1246 között épít-
tette a Dunántúlon birtokos Geregye nemzetségből
származó Pál comes Bihar vármegyei birtokai védel-
mére. Pál comes IV. Béla hű embere volt, aki Bihar vár-
megyei birtokait katonai érdemeiért kapta. Pál comes
1257-ben készült bevallásakor még bírta Sólyomkőt,
ahol a vadászsólymokat tartották, valamint Rév és Kér
helységeket is. Pál fiai azonban szembekerültek V. Ist-
ván királlyal és ezért kegyvesztettek lettek, elvesztet-
ték bihari birtokaikat, amelyek a Körösök és a
Berettyó mentét uraló Borsa nemzetségre szálltak.

EmlékeztetőA XIII. század elején Só-lyomkő vára már a Borsanemzetségbeli Tamás, majdfia Lóránt és Borsa Kopasznádor birtokában volt. 1316körül Borsa Kopasz fellázadtKároly Róbert király ellen. A király a lázadás leveré-sét Borsa Kopasz egyik leg-nagyobb ellenségére, a DobiDorogiakra bízta, akik – mi-vel tudták, hogy Sólyomkővára bevehetetlen – a szom-szédos hegyekben két váratépíttettek, hogy Borsát kié-heztessék. A kiéheztetett Kopasz ígynem tehetett mást, kénytelenvolt megnyitni a vár kapuját,és megadni magát. A vár ezután Kopasz hűt-lensége miatt királyi birtokvolt egy ideig, ahonnan Kap-lai Tamás birtokába került,a későbbiekben pedigDrágffy Miklós lett a birto-kosa (a későbbiekben erremég visszatérünk).1403-ban Zsigmond ki-rály, később a Szántai Laczk-fiak, majd a Kusalyi Jakcsok,Országh Mihály nádor, Pe-rényi Imre nádor birtokolta,kitől csere útján Drágffy Já-nos országbíró kezébe ke-rült, és még 1552-ben is az

ő özvegyéé volt, majd a lo-sonci Bánffyak, KanizsaiLászló, később Székely Mó-zes erdélyi fejedelemmé letta vár.
A vár új birtokosaiAz 1500-as évek vége feléBocskai István szerezte megaz akkorra már erősen le-romlott erősséget, melyenekkor jelentős javításokatés a védelmi képesség fo-kozását szolgáló módosítá-sokat végeztetett, majd Bát-hory Gábor lett birtokosa.1630 körül a vár ZólyomiDávidé, majd leányáé, Zó-lyomi Erzsébeté lett. A Zó-lyomiak után II. RákócziGyörgyöt írták birtokosá-nak.1660-ban Sólyomkő várátKemény János fejedelem sze-rezte meg, kinek idejében,végül II. Rákóczi Ferenc letta vár ura, akitől a császárikatonaság foglalta el.
Amit a várról 
még tudni kellKiss Gábor, az Erdélyi Vá-rak, várkastélyok című mun-kájában tesz említést arról,hogy Drágffy Lajos ország-bírónak az 1524-ben kötött

örökösödési szerződésealapján Kanizsai Lászlót1525-ben Nyály Simon ka-nonok, és Bagosi Ferencjegyző királyi megbízottakiktatták be Sólyomkő vár éstartozékainak birtokába.Kanizsai László után aXVI. század végén tehátBocskai István kezére került,aki a várat kijavíttatta, meg-erősítette, és amint azt márröviden említettük, a későb-biekben Báthory Gáborrahagyományozta.Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy 1630 körülZólyomi Dávid birtoka,1640-ben pedig:„…Zolyomi Dávid nótáján– írja Szalárdi János – , Só-lyomkő vára Élesddel s szépjószágaival Zólyomi Erzsé-betnek (elsőben Imreffy Mi-hálynénak, azután Gabrillisvajdánénak, utolban kolos-vári Bornemissza Lászlóné-nak) magvaszakadásán jusregiummal adattak, s annakmódja szerint iktattattakvolna neki is (ti. RákócziGyörgynek)…”.
Cselebi is járt 
a vár falai közöttRákóczi után tehát Só-lyomkő 1660-ban Kemény

János erdélyi fejedelem bir-toka lett, papja, a török elsőfelszólítására átadta a vá-rat.Írott dokumentumok iga-zolják azt, hogy Evlija Cselebiis megfordult a várban. Őezt így örökítette meg:„…ez a Sólyomkővár fa-palánka lés nagyon erős hely.Benne ezer válogatott (tö-rök) van, egy dsámija, gazdagszertára és legjava magyarágyúi vannak. Nagyon erősvár ez, melynek egy hegyaljára hajló kisebb magaslatavan, a hegyen szőllői vannak,csársija (árúcsarnok), ba-zárja és más középületeimég nem készültek el…”.A török kivonulása után,II. Rákóczi Ferenc szabad-ságharca idején a fejedelembirtoka, akitől a császáriakfoglalták el. 1711-ben Löwenburg ka-pitány vezetésével a néme-tek felrobbantották és le-rombolták az erődítményt.
A Batthyány-Bethlen 
kastélyA műemléképület Élesdnyugati részén áll. Az itt ta-lálható birtok kezdetben aBatthyány család tulajdoná-ban állt. Ők a XIX. századelején egy barokk stílusúkastélyt építettek a birtokon– néhány klasszicista jellem-zővel –, majd a század végefelé az épület a Bethlen csa-ládhoz került, mert BethlenAladár (1854–1941) házas-ságot kötött Batthyány Vilmagrófnővel. A kastély kinézetén az újtulajdonosok nem sokat vál-toztattak. Néhány évtized múlva,1920-ban, egy pap megvá-sárolta az ingatlant, ahol ígymintegy húsz évig istentisz-teleteket tartottak. Ezek után, az 1950-esévekben a kastélyt államo-sították, néptanácsi szék-

helyként, majd lakatosmű-helyként működött. Napjainkban a helyi kór-háznak ad otthont. A kastély alapja U alakotformáz, egy szintje van. Ahomlokzat Élesd főútjáranéz, az itteni, emeleti abla-kokat jón stílusú pilaszterekválasztják el. Ezeket az ab-lakokat tükrök tagolják. Az épület két szárnybóláll, a jobb oldalon találhatóa barokk stílusú kapu, a má-sik oldalon pedig a jón osz-lopok mellett egy üvegtetejűterasz is található. A kastély hátsó homlok-zata szinte megegyezik azelsővel. Ehhez tartoznak alépcsőházak. A kastélynakegykor kertje is volt, de máraezt megszüntették.
A magaslaki 
Zichy-kastélyA Zichy-vadászkastélynakhelyet adó Magaslak a Réz-hegységben, hétszázhét mé-terrel a tengerszint felettfekszik. KözigazgatásilagÉlesdhez tartozik, a Fekete-erdő felé vezető úttól balra,innen mintegy húsz kilomé-terre érhető el. A műemlék eklektikus stí-lusban épült, távol mindentelepüléstől, egy hegyoldal-ban. A vadászlak nyílászá-róival és egyéb díszítménye-ivel egyetemben az építéskörülményeit jelző emlék-tábla eltűnt, amelyen a kö-vetkező felirat volt olvasható: „Ez a vadászkastély épülta mi Kegyelmes Urunk Zichiés Vásonkeői Zichy Jenő grófŐ Nagyméltósága óhajtásá-ból az Úrnak 1891-ik esz-tendejében a leégett vadász-lak helyén. Ezen emléktáblátmély hálából emelte AlföldiFlatt Károly uradalmi tiszt-tartó.” Lőwy Nagyvárad. 

folytatás a 6. oldalon
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A kastélyt a Zichyek 1928-ban eladták a La Roche ésDarvas fakitermelő rész-vénytársaságnak. A kastélyban, amely so-káig őrizte eredeti jelle-gét,1972-től vendéglő ésszálloda működött. Az 1989-es eseményeketkövetően, egy ideig katoná-kat szállásoltak el benne,majd 1996-ban a várad-he-gyaljai Szent Kereszt-kolos-tor görögkeleti apácái vettékbirtokukba, hogy ott a fel-újítás után gyermektábortműködtessenek. Az értékeshomlokzati elemek ekkortűntek el az épületről, abla-kait műanyag keretű, hőszi-getelő nyílászárókra cserél-ték. 
A református templomA református istenházát1789-1792 között építették,amely 1853-ban beszakadt,így a tornyát kivéve teljesegészében át kellett építeni. A munkálatok 1904-1906között zajlottak, amelyek vé-gére a templom szecessziósjegyeket kapott, tervezőjeNagy Sándor nagyváradi épí-tészmérnök révén. Dukrét Géza, a Partiumiés Bánsági Műemlékvédő ésEmlékhely Társaság elnöké-nek szakvéleményezése sze-rint az egyhajós, bádogbo-rítású, kontyolt nyeregtetőstemplom tornya a nyugatihomlokzat előtt áll. A huszonnégy méter ma-gas, robusztus torony négy-szögletű oldalait lizénák ésfalsávok díszítik. A torony második emel-tének kanellúrázott lizénáifüggönyszerű fejezetben vég-ződnek, közöttük, mindenoldalon félköríves záródású,vállakra futó félköríves sze-möldökű, keretelt ablakok-kal, alattuk fogazott ívsorral,amely az övpárkányban foly-tatódik. A torony legfelső szintjeegy nyolcoldalú kisebb to-rony, amelyen félköríves zá-

ródású ablakok és süveg-szerű sisak látható.
A temetőÉlesd lakosai mintegy há-romszáz éve temetkeznekide, a város északi részénlévő lejtős domboldalra. Arómai katolikus és a refor-mátus felekezetek számárajól elkülönített parcellákbóláll. A zsidó temető pedigezektől mintegy ötszáz mé-terre északkeleti iránybantalálható. A más felekezetheztartozó halottakat vagy a ka-tolikus vagy pedig a refor-mátus parcellákban helyez-ték el. A temető alapításának kö-rülményei nem ismertek,csupán feltételezés, hogyazért választották ezt a he-lyet, mert már itt állott egyrégi sír, a koporsó alakú tum-ba. Ezt tekintik a temető leg-régebbi sírkövének. A koporsó alakú tumbaöt kőlapon nyugszik, észak-dél irányú fekvése van, év-szám vagy írás nincs rajta,csupán a déli és északi ol-dalán van egy halálfej és egy,az egész koporsót lezárópántos kereszt. A kőlapokatvasszeggel rögzítették. Atumbát a behantolt tér föléhelyezték, s nyilván bizonyosidővel a temetés után ké-szülhetett.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illuszt-
rációkat, a régi és a mai ké-
peket Demján László műem-
lékvédő építész és Vetési Lász-
ló református szórványlelkész,
a romániai református egy-
ház szórványügyi előadója a
saját munkájukból és gyűj-
teményükből küldték be a
szerkesztőségünkbe.
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„Nem lövöm le a plakáttal a poént”
Hodgyai István grafikus harmadik éve tervezi a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának a plakátjait. Falragaszai egyediek, meghökkentőek,
nem olyanok, amilyenekkel gyakran szembemegyünk az utcán. Az idén az évad
legjobb színházi plakátja elismerést nyerte el a Tartuffe c. előadáshoz tervezett
munkája. Inspirálja a képzőművészeti múltja, az installációművészet, alkotásai
letisztultak, önmagukban is művészi értéket hordoznak. Bár István szívesen ter-
vezne lemezborítót Iggy Popnak, jelenlegi munkájára is álommunkaként tekint.

– Hogyan kerültél kapcso-
latba a plakáttervezéssel?  – Ötéves korom óta raj-zolok, kilencedik osztálytólművészeti líceumban tanul-tam festészet szakon. Mikoraztán egyetemválasztásrakerült sor, a festészet lettvolna a logikus döntés, defenntartásaim voltak, mertattól féltem, valamelyik le-endő tanárom majd rámerőlteti a stílusát, és így nemlesz esélyem kibontakozni.Akkoriban megrendelésekrekészítettem portrékat, táj-képeket – gondoltam, meg-élek ebből–, nem igazán sze-rettem a színházat. Ekkorérkezett Bartha József ké-sőbbi tanárom az iskolánk-ba, bemutatni a Marosvá-sárhelyi Művészeti Egyetemlátványtervező szakát. Iz-galmasnak tűnt díszletekettervezni, ezért oda felvéte-liztem. Másodéves koromtólplakátokat készítettem azegyetem Stúdió Színházá-nak, és három év után rá-jöttem, hogy sokkal jobbanvonz a plakát-, mint a dísz-lettervezés.

– És utána? – A képzés elvégzése utánaz egyetem állást ajánlottaz arculatának megtervezé-sére. Aztán nem sokkal ké-sőbb létrejött az András Ló-

ránt Társulat, és felkérésük-re ott is én készítettem aplakátokat, ezt követően ke-resett meg a Nemzeti Szín-ház vezetősége, hogy velemszeretnének dolgozni. Tu-lajdonképpen egyik munkahozta a másikat. Egy évenát csináltam mindhármatpárhuzamosan, de éreztemannak a veszélyét, hogy eny-nyi hasonló műfajú munkamellett kiégek, ezért muszájvolt valamit leadni. Így a ta-valyi évtől csak a Marosvá-sárhelyi Nemzeti SzínházTompa Miklós Társulatánakés az András Lóránt Társu-latnak dolgozom.
– Mi a fontosabb egy-egy

plakát elkészítésében: a mű-
vészi vonatkozás, a színda-
rabbal való kapcsolat, vagy
a figyelemfelkeltés?– Egy jó plakát lényege afigyelemfelkeltés, de egyszínházi plakátnak az elő-adás részét kell képeznie.Hangulatában, gondolatisá-gában magába kell foglalniaaz előadást úgy, hogy közbennem szabad elmesélnie azt!A plakátjaimat gyakran az-után értik meg a nézők, mi-után megnézték az előadást.

– Miként zajlik egy plakát
elkészítésének folyamata?– Bejárok próbákra, és

inspirálódok az ott látottak-ból, emellett folyamatosankommunikálok a rendező-vel. Van, hogy elkérem a ze-neszerzőtől az előadás mármeglévő zenéit, de beszél-getni szoktam a díszlet- ésjelmeztervezővel is. Gyakrantöbb ötletet is elvetek, mertmásnap nem érzem jónak.Szeretem, ha van időm alud-ni rá egyet-kettőt, amíg úgyvélem, hogy megfelelő. Min-den plakátomat magam fo-tózom, nem internetről le-töltött vagy megvásárolt ké-peket használok fel. Így pél-dául a Retromadár… előadásfalragaszánál beszereztemegy pulykát, és Meggyesfal-ván találtam egy olyan teret,ami hangulatában megfelelt,annak, amit elképzeltem,aztán lefotóztam. Úgy vélem,akkor lesz őszinte és jó amunkám, ha a plakát min-den részletét a saját szeme-men keresztül láttatom.
– Milyenek az erdélyi szín-

házi plakátok? Vannak gra-
fikusok, akiknek követed a
munkáit?– Erdélyben vannak ügyes,figyelemreméltó színházi pla-kátok. Benedek Levente és Né-meth László munkáit követem,ők a temesvári, valamint a nagy-váradi színház posztereit ter-vezik.

– Meddig lehet ezt a kre-
atív munkát végezni kiégés
nélkül?– Szerintem elég sokáig,mert folyamatosan frissü-lünk. Engem most feltölt azúj évad izgalmassága, aligvárom, hogy nekifogjak amunkának. Liselotte és amájus, Macbeth, Egy lócsi-szár virágvasárnapja… nincsidő a kiégésre!

– Mi lenne az álommun-
kád?– Talán Londonban, egyolyan előadásnak plakátottervezni, amelyben Benedict

Cumberbatch, vagy JudeLaw játssza a főszerepet. Detúlzás nélkül állítom, hogya jelenlegi is egyfajta álom-munka: nagyon szeretem aszínházat, az embereket,akikkel igazi alkotócsapatotformálunk. Három évad alattVásárhelyen is olyan rende-zőkkel dolgoztam együtt,mint Tompa Gábor, Keresz-tes Attila, Radu Afrim, Bo-csárdi László, Mohácsi Jánosstb. Ez a színház nem utál-tatja meg velem a grafikusiszakmát, és ezért nagyonhálás vagyok.
– Melyik zenésznek, írónak,

költőnek terveznél szívesen
lemez-, illetve könyvborítót?– Írók közül Bartis Atti-lának, Szabó Róbert Csabá-nak, Potozky Lászlónak, fő-leg, mert mindegyikőjükdrámájának készítettem márplakátot, és nagyon jól tud-tunk együtt dolgozni. Zené-szek közül: Iggy Popnak, aColdplaynek és Ennio Mor-riconenak is szívesen ter-veznék.

Pál Piroska
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MICCS-VERS

Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Csak ilyenkor már gyakrabban
Váratlan' megéhezem.

A minap is, hazafelé,
Kauflandnál megálltam,
Leparkoltam a kocsimat,
És a sorba beálltam.

Mikor kezdtem következni,
Elővettem pénzemet,
S mondtam, hogy öt kövér miccsel
Csillapítnám éhemet.

Egy ropogós tízes bankót
Nyújtottam a lány felé,
Kérvén: a miccset a mustár
Mellé rakja, ne belé.

De nem tette a miccs-maca
Se mellé, se beléje,
Csak bámult rám merőn, némán,
S közben forrt az epéje.

„Mi a nyomor, mustártündér?”
- kérdeztem meg hirtelen -
„Tán mert magyarul rendeltem,
Kezelsz ilyen hidegen?”

Majd a fentieket gyorsan
Románul is elmondtam,
Mert lassan már főtt fel a sav
Odabent a gyomromban.

De még a bilingvitás se
Volt hatással a csajra,
Ment és sütögetett némán,
Mint József Attila anyja.

Ekkor a mögöttem álló
Egy plakátra rábökött,
És a sorban már mindenki
Teliszájjal röhögött.

Merthogy hatalmas betűkkel
Ez volt oda kiróva:

„MICCSET ITT 
CSAK ANNAK ADNAK,

AKI NEM IDIÓTA!”

Molnár Tibor

Szeptember
Szeptember az év kilence-dik hónapja a Gergely-nap-tárban, és 30 napos az összesfali- és zsebnaptárban. Nevea latin septem szóból ered,melynek jelentése hét, mivelszeptember eredetileg az évhetedik hónapja volt a rómaiés a milánói naptárban. Atizennyolcadik századi nyelv-újítók szerint a szeptember:gyümölcsönös, a tizenkilen-cedik századi vásárhelyinyelvújítók szerint pedig za-kuszkányos. A népi kalen-dárium Szent Mihály havá-nak nevezi, a tanyasi kalen-dárium Földanya havának.Ez utóbbit Bródy János ishasználta az István, a király-

ban, lásd „Kegyes Földanya,kegyes Napapa, kedves nagy-mama, kedves nagypapa...”.Szeptember bővelkedikjeles napokban, példáulszeptember ötödike Auszt-ráliában az apák napja, szep-tember tizenharmadika azargentin könyvtárosok nap-ja, szeptember tizenötödikea mozdonyvezetők napja,szeptember huszonnyolca-dika pedig a tajvani torna-tanárok napja. További fon-tos szeptemberi napok:
Szeptember 10. - Az ön-gyilkosság megelőzésénekvilágnapja, amikor a világöngyilkosjelöltjei összegyűl-nek egy előre megbeszélt

helyen, és nem hagyják, hogya másik öngyilkos legyen
Szeptember 18. - Takarításivilágnap; amikor vasárnapraesik, abban az évben nemtartják
Szeptember 21. - A hálavilágnapja, angolul WorldGratitude Day; aznap az em-berek hálát adnak a fenn-valónak, hogy van hála-vi-lágnap
Szeptember 22. - Orrszar-vúak világnapja; az afrikairezervátumokban az összestöbbi állatot elaltatják (nemvégleg, csupán egy napra),és a rinocéroszok hajnaligbuliznak
Szeptember 26. - A tiszta

hegyek napja, amikor a ne-páli serpák és a jetik felpor-szívózzák a Himaláján az al-pinista-ösvényeket, és aMont Blanc csúcsán a hely-béliek kivikszolják a jégsap-kátVégül még egy érdekes-ség: szeptember minden év-ben a hét ugyanazon nap-jával kezdődik, mint az adottév decembere, és ha utána-számolunk, tényleg, mivelszeptember elseje és de -cember elseje között 91 naptelik el, ami maradék nélkülosztható héttel. Aki így seérti, az kérdezze meg ma-tektanárát, naptárászát!
Miccsesdi

Mivel már idestova másfél
hete dübörög a vásárhelyi
születésű, momentán Ko-
lozsváron élő, a moakáját
és nevét azóta se vállaló
„miliciánul” által kirob-
bantott miccsbotrány
(hunglishül csórékolbász-
gate), mi sem kerülhetjük
ki a témát, úgyhogy íme,
néhány fölöttébb elmés
gondolat az üggyel kap-
csolatban:
●Az udvarhelyi Kauflandigazgatójának elmondásaszerint az áruház személy-zetének egy része azért nemtud románul, mert „diszkri-mináció lenne alkalmazás-kor megkövetelni a románnyelv ismeretét”. Nos, ez úgymarhaság, ahogy van, mertpéldául egy szállodai recep-ciós esetében sem diszkrimiaz angol nyelv legalább alap-fokú ismeretének megköve-telése, hanem jogos elvárás.Ahogy egy villanyszerelőiállásra pályázónál is kívá-natos, hogy ne legyen szín-vak, vagy egy kasszáscsajesetében, hogy ismerje a

számokat (bevásárlóköz-pontokban gyakran látnipendelyes/kalapos kliense-ket, akik a kasszánál meg-kérdik a végén, hogy meny-nyit kell fizetniük, mivel szá-mukra a kijelző nem hordozsemmiféle dekódolható in-formációt). A leendő alkal-mazott kinézetére vonatko-zó megszorítások viszontvastagon diszkriminatívak,ám érdekes mód azok miattnem picsog senki, pedigmajdnem minden eladónőiálláshirdetésben szerepel a„jó/kellemes megjelenés” afeltételek között
● Se a hazai közvéle-ményt, se a román audiovi-zuális és írott sajtót, meg atöbbségiek közül gyakorla-tilag senkit nem zavarnaka tények, vagyis az egészcirkusz legfontosabb aspek-tusa: azért nem szolgálta kia székely csajszi a csump-álákot, mert direkt NYITÁSELŐTT ment oda, és a tör-vény szerint TILOS bárkitkiszolgálni, úgy nyitás előtt,mint zárás után! Ha az eladó

mégis megteszi, az állásávaljátszik! (Amúgy a videóbanelhangzó „káromkodás” va-lójában nem a provokátor-nak címzett szitok, ahogyazt amaz beadta a popornak– nem mintha nem érde-melte volna meg –, hanema pultoscsaj a másik kétlányhoz szólt, imígyen: „Jólvan, én kiszolgálom – értsd:nyitás előtt –, de aztán en-gem fognak leb*szni”)
●Egy übersovén élő mar-hahúskonzerv létrehozottegy fészbukos „eseményt”,pár nappal később, aminekaz volt a lényege, hogy „Gyer-tek menjünk dorongokkalmagyarverni Udvarhelyre!”.Ami nem is meglepő, merthülyékből mindig túlkínálatvan, viszont az már félel-metes, hogy pár óra lefor-gása alatt mintegy tízezrenjelezték, hogy ott lesznek,és kábé feleannyian "érdek-lődtek" a buli iránt; a Face-book utólag törölte az „ese-ményt”, mivel valószínűlegsokan jelentették, de ez alényegen mit sem változtat

●És végül lássuk, mit kel-lett volna válaszoljon a mics-cseslány a híres kérdésre(akár magyarul is, mert utó-lag úgyis minden szavát le-fordították):
Azért nem szolgál ki,
mert román vagyok?

Nem, te barom, azért nem
szolgállak ki, mert még csak
háromnegyed tíz van, és csak
tízkor nyitok, s addig érte-
lemszerűen nincs miccs, mert
még oda se tettem sülni, és
a kasszagép se működik, mi-
vel bentről kapcsolják be tíz-
kor, tehát számlát se tudnék
adni, de ezeket már három-
szor elmondtam neked, te
tökkelütött idióta provokátor,
mert már negyed tíz óta egy-
folytában baszogatsz, de csak
most kezdtél filmezni, úgy-
hogy tíz óráig menj és szó-
rakozz azzal a rongybakö-
tött-hónaljmankós féllábú
jóédesanyáddal, különben
úgy verlek pofán ezzel a ret-
kes miccs-sütővel, te dege-
nerált, hogy három hétig a
vizet is reszelve iszod!



máciai testületek, RobertFico, az aktuális román kor-mány, a brüsszeli elit és tu-lajdonképpen bárki politikaicsicskájának tekintette, ésúgy is bánt velük.Harminc év alatt aligakadt példa arra, hogy amagyar nemzet méltóságátsértő, hazánk alapvető nem-zeti érdekeit keresztezőmondatok és cselekedetekellen a Külügyminisztériumtiltakozott volna. Inkább be-húzták fülüket-farkukat, el-olvasgatták a német, oszt-rák, francia, svéd sajtóban,hogy tombol a fasizmus Bu-dapest utcáin, hogy cigá-nyokat gyilkolnak, hogy azsidók rettegnek, és hogy amagyarok nem tanultákmeg a történelmi leckét. Amagyarok, akik sovén, os-toba, elmaradott figurák, ésakiket gyarmatosítani szük-séges, de emberszámbavenni nem ajánlott.Ebből a közegből, ebbőla környezetből szakadt kia most távozó holland nagy-követ mondata. Hogy tud-niillik az Iszlám Állam mód-szertanát átvette az Orbán-kormány. Eltekintve attól,hogy Gajus Scheltema nyil-vánvalóan önmagát és nema hazáját képviselte a 168Órának nyilatkozva, és mintilyen, alkalmatlan bármilyendiplomáciai posztra, ostobamondataiban az elmúlt har-minc év gondolkodásmódjasejlik fel. A beidegződés,miszerint Magyarországotvalamiféle kultúrlegényimagaslatról bátran szabadgyalázni, mert úgysem lesz-nek következményei.Hát, most van következ-ménye. Szijjártó Péterékpontosan úgy reagáltak,ahogyan egy szuverén or-szágnak reagálnia szüksé-ges. A meglepetést legin-kább a határozott és gyorsmagyar válasz okozhatta,erre eddig egyszerűen nemakadt példa. Valamilyen rej-télyes oknál fogva Hágában,Brüsszelben, Berlinben ésmáshol csak mostanábanáll össze a kép, hogy OrbánViktor kormánya nemcsakbeszél a nemzeti érdekkép-viseletről, de a való életbenis maradéktalanul és jólképviseli a magyar emberek

többségének véleményét.Ami az ügy hazai fogad-tatását illeti, megszokhattukmár, hogy a magyarországibaloldal szimplán hazaáru-ló. Nemcsak fogantatásában,de csecsemőként, tinédzser-korban, felnőttként és most,a sír szélén táncolva is. Ép-pen ezért, amikor a mostanivitában Gyurcsány Ferencnyíltan Hollandia mellé áll,csak azt nyújtja, ami a lé-nyege. Mint ahogyan MolnárZsolt, az MSZP vesztésreálló üdvöskéje is, aki szerinta terroristák és a kormányösszevetése szerencsétlen,ugyanakkor a holland nagy-követ minden más állításamegállja a helyét. Felmerülta semmiből hazánk legis-mertebb politikai hullája,Kuncze Gábor is („Európael van képedve”). KarácsonyGergely egyenesen arra buz-dít, hogy rohanjuk le Hol-landiát – kerékpárral. Mi-csoda fejlett és eredeti hu-mor… Jaj, istenem!Csupa-csupa gonosz, al-jas, ellenérdekelt megjegy-zés. A magyarországi bal-oldal mindennapi hazaáru-lásának friss dokumentu-mai.Mondanom is felesleges,

hogy az Index és a teljesballiberális sajtó úgyszinténMagyarország ellen szurkol.Most például a magyar–hol-land református kapcsola-tok miatt aggódnak. Éppenők, akik a református szótévente kétszer, akkor is va-lamilyen alávaló támadásidején szokták leírni. Arrólnem beszélve, hogy az államés az egyház szétválasztásaa demokratikus kánon elsőhangjegye, ha jobban tet-szik, maga a megtestesültliberális álom. Akkor miértis aggódnak az állami életenkívül eső, szigorúan feleke-zeti jellegű kapcsolatok mi-att (feltéve, de meg nemmegengedve, hogy egyetlenreformátus újságíró is akadaz Indexnél)?Már most mit tehetünk?Csak amit eddig is. Hala-dunk tovább a saját utun-kon, rendíthetetlenül, kö-vetkezetesen. Figyelmen kí-vül hagyjuk azokat, akikideológiai rögeszméjükérthabozás nélkül feláldozzákaz országot, amelyben szü-lettek. Az országot, amelynekünk a hazánk. Micsodakülönbség.
Szentesi Zöldi László
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Magyarország felegyenesedett
Három évtized tekintélyes időszak a nemzetközi kapcsolatokban. Harminc évvel
ezelőtt hazánkat még a KGST és a Varsói Szerződés tagjaként, szovjet hűbéresként
jegyezték a nagyvilágban, egyetlen párt uralkodott, szólás-, sajtó- és gyülekezési
szabadságnak híre-hamva nem volt. A peresztrojka elnevezésű szovjet kísérlet
– központi jóváhagyással – néhány tabut ledöntött ugyan, de ez sokkal inkább a
létező szocializmus foltozgatásának, mint valódi szabadságnak tűnt. Egy emberöltő
telt el, és nem ismerünk a saját hazánkra. Pár évtized teljesen átformálta a
világot, amelyben felnevelkedtünk.

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
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• 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. 

Az elmúlt három évtized-ben sok minden változha-tott a világban, de egyvalaminem: Magyarországgal a de-mokratikus időszakban ismindenki feltörölte a padlót.Hol hevesen, hol szordínó-ban, de a magyar nemzetiérdekek eltiprásának ko-moly módszertana alakultki. Ceausescu kioktattaGrósz Károlyt, a Jeszenszky-

diplomáciát leradírozták aszomszédos országok na-cionalista kormányai, aKempinskiben egy Med-gyessy Péter nevű átmenetifigura pedig saját hazájánakvesztére koccintott. Az elsőOrbán-kormány rövidke, ép-pen ezért nem sorsfordítóciklusa után érkezett Gyur-csány Ferenc és Bajnai Gor-don. Őket a nyugati diplo-
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EXKLUZÍV:

Súlyos közúti 
balesetet 
szenvedett három
17 éves Maros 
megyei labdarúgó
Mint előző lapszámunkban már beszámoltunk róla, három 17 éves Maros megyei
labdarúgó, a koronkai Grittó Attila, a vásárhelyi Csegöldi Ottó és a nagyernyei Ovi-
diu Horșia – akik a marosvásárhelyi Kiválósági Akadémia játékosai voltak –, busz-
balesetet szenvedtek a minap a Balavásár és Göcs közötti tetőn, miután a
mikrobusz sofőrje elaludt, ennek következtében a járgány egy út menti betonfal-
nak ütközött. A Központ felvette a kapcsolatot a játékosok szüleivel és nevelőed-
zőjükkel, akik felvázolták a közúti balesetet, ugyanakkor a játékosok jelenlegi
egészségi állapotáról, eddigi pályafutásukról is beszámoltak.

A három U17-es labda-rúgó Bukarestből tartottMarosvásárhelyre, miutánaz új egyesületük színeiben,a FCSB-ben augusztus 19-én bajnoki mérkőzést ját-szottak a 2., illetve a 3. li-gában, az első forduló ke-retében. Aznap délután egytávolsági kisbusszal jöttekhaza Marosvásárhelyre,amikor augusztus 19-ről20-ra virradó éjszaka, haj-nali 2 óra körül súlyos busz-balesetet szenvedtek Ma-rosvásárhelytől mintegy 23kilométerre, a göcsi tetőkörnyékén. 
Grittó nyílt törést 
szenvedett, Csegöldi 
és Horșia kiestek 
az ablakonA balesetet a következőkép-pen mesélte el id. Ovidiu Horșia,az ifjú Horșia édesapja:

„A távolsági személyszál-
lítón csak Grittó, Csegöldi és
a fiam maradt, mivel Buka-
restből hazafelé útközben a
többi utas és játékos már le-
szállt. Balavásár és Göcs kö-
zött Grittó Attila előrement
a sofőrhöz, akinek szólni
akart, hogy Koronkában
majd álljon meg, hogy le
tudjon szállni. Minden va-
lószínűséggel abban a pil-
lanatban koppant le a fáradt
sofőr szeme, a mikrobusz
pedig a betonfalnak csapó-
dott annyira erősen, hogy a
becsapódás pillanatában a
leghátsó sorban ülő Ovidiu
és Ottó kiestek a hátsó ko-
csiablakon, aminek követ-
keztében vágások keletkez-
tek a karjukon és a lábukon.
A sofőr mellett levő Attika
lába pedig beszorult a szék
és a belső váz közé, aminek
következtében szétroncsoló-

dott a bokája, nyílt törést
szenvedett. Szegénynek sú-
lyos a sérülése, de remélem,
hogy teljesen helyre fog jönni.
Amúgy ők hárman nagyon
jó barátok” – mondta el id.Ovidiu Horșia, aki egykorona Metalotehnika nagycsa-patában futballozott, Szöl-lősi László és Sipos Árpádedzősége idején. 
A Horşia család 
Bulgáriában szerzett 
tudomást a balesetrőlA nagyernyei illetőségűapa majd így folytatta: „A legérdekesebb az,hogy feleségemmel, Ibolyá-val pénteken indultunk Bul-gáriába nyaralni. Mi Buka-restben szombat reggel ta-lálkoztunk a gyerekekkel,mondták, hogy az első for-dulóbeli bajnokik után sze-retnének hazajönni, amirőlmi sikertelenül próbáltuklebeszélni őket. Idővel a fe-leségem beszélt a fiúnkkal,Ovidiuval, tőle tudtuk meg,hogy már elindultak haza,mi pedig szombaton dél-után megérkeztünk Bulgá-riába. Mint ahogy későbbfiam elmesélte, a balesetaugusztus 19-ről 20-ra vir-radó éjszaka, hajnali 2 órakörül történt, de mi csak jónyolc órával később, romá-niai idő szerint vasárnapdélelőtt10 órakor szerez-tünk tudomást a szeren-csétlenségről Coriolan PopLuputól, a Kinder SK veze-tőjétől, Ovidiu egykori ed-zőjétől. Az edző felhívta afeleségemet, és érdeklődöttegykori tanítványa egész-ségi állapotáról, Ibolya pe-dig, mit sem sejtve a tragé-diáról, mondta, hogy jól vanOvidiu, bemutatkozott a

FCSB-színeiben az első for-dulóban, sőt gólt is lőtt...Erre az edző azt kérdezte,hogy mik azok a vágásokaz arcán. Utána mondta el,hogy mi történt tulajdon-képpen, de akkor a felesé-gem lábából kiment az erő,elkezdett sírni, teljesen leb-lokkolt. A telefonáló rögtönmegnyugtatott minket, hogyOvidiunak nincs súlyos sé-rülése, sőt, időközben a fi-unk is megnyugtatott min-ket, de elképzelhető, hogya következő két nap han-gulata nagyon nyomott volt”– mondta el id. Horşia. 
A baleset mély 
nyomokat hagyott 
a labdarúgókban Ugyancsak id. Horșiátóltudtuk meg, hogy a balesetután rögtön lejött Maros-vásárhelyre a FCSB Gyer-mek-és Utánpótlás Központ-jának a team-menedzsere,Bogdan Costicea, aki vissza-vitte Ovidiut a kórházba. Abaleset után őt nem vizs-gálták ki a kórházban, sőt,a mentőre sem akarták fel-venni, ott akarták hagyni abaleset helyszínén, mivelnem láttak semmi különö-sebb problémát nála. Ovidiua baleset következtében,majd a mentők megérke-zésekor sokkos állapotbakerült, ezért is nem egyezettbele, hogy kivizsgálják, mitöbb, az orvosok sem vettékfel egyikük szüleivel sem akapcsolatot. Mindamellett,hogy már rá egy hétre ját-szott a második a FCSB 2.ligás együttesében, de a bal-eset után még benne van afélsz, sőt a Tulcea elleni ide-genbeli találkozóra nemakart elmenni, mert meg-

hallotta, hogy az út odáig5-6 órát vesz igénybe...Amúgy a FCSB képvise-lője Marosvásárhelyről re-pülővel akarta visszavinniCsegöldit és Horșiát Buka-restbe, de mivel a személy -azonosságijuk a fővárosiklubnál van, nem ülhettekrepülőre, s így kiskocsivalmentek vissza kedden. 
Napok múlva 
Ottó újra a pályánId. Csegöldi Ottót is fel-hívtuk, ő a következőketmondta: 

„Hála a Fennvalónak,
hogy a fiunk nem szenvedett

olyan súlyos balesetet, mint
Attila, akit nagyon sajnálunk,
együttérzünk a szüleivel. Ot-
tónak a szemöldökén kelet-
kezett vágás, amit három
helyen kapcsoltak össze, és
a szeme mellett volt egy zú-
zódása. Ő, akárcsak Ovidiu
Horșia, a baleset után ke-
véssel, azaz kedden visszatért
Bukarestbe, sőt, napok múl-
va már játszott is a 3. ligá-
ban a FCSB színeiben. Saj-
nálatos a balesetük, remé-
lem, soha többet nem lesz
ilyenben részük! Amúgy Ot-
tónak még van egy bátyja,
Zsolt, ő is futballozott a FC
Juniornál, ahol Ottó is el-
kezdte a labdarúgást, de ő

A balesetszínhelye, látszik
az ablaktörmelék az elfolyt

kocsiolaj és a csapodás
utáni betonfaltörmelék is

Csegöldi (bal), Tóásó Roland,  
Ovidiu Horșia,  Belodedici és Vlădoiu társaságában



|  SPORT | / 11. /

| Központ hetilap | 2017 / 36. | szeptember 7–13.Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Vegye le azt a táblát, és rakja ki helyette, hogy főtt tojás eladó!

idővel abbahagyta. Gyógyu-
lást kívánok Attikának!” –mondta sóhajtva CsegöldiOttó édesapja.
Egykori edzőjük 
szuperlatívuszokban 
beszél a fiúkrólEduard Bota, a marosvá-sárhelyi Speranța edzője,vezetője, Grittó Attila és Cse-göldi Ottó nevelőedzője ígyjellemezte a két kiskorú lab-darúgót: „Csegöldit és Grittót15 évesen adtam a helyi Ki-válósági Akadémiához. Fut-ball nyelven beszélve Ottófolyamatosan fejlődött mintjátékos, folyamatosan tanultszakmailag, bár nem voltőstehetség, komoly, dolgoslabdarúgó volt aSperanțánál. Atti 7 éves koraután került az egyesületünk-höz, ritka dolgos, komoly,elszánt karaktert leltem ben-ne, emellett  gyors, ügyesjátékos. Ilyen jellemzőkkelmintegy tízezer játékosbólegy szokott rendelkezni,ezért is fájdalmas és bosz-szantó számomra a balese-tük. Attila erős karakter, re-mélem, hogy mielőbb fel-épül és futballozni fog majd.Ezért mielőbbi gyógyulástkívánok Attinak, erőt és ki-tartást a szüleinek!” – jelle-mezte egykori játékosait aKözpont kérésére Bota.

Barátok, rokonok támo-
gatják a három műtéten
átesett AttilátKözben Grittó Attilán vég-rehajtották a harmadik mű-tétet is. Édesanyja, GrittóKinga a következőket nyi-latkozta fia jelenlegi egész-ségi állapotáról:

„Attikánk sajnos a harma-
dik, ezúttal plasztikai műté-
ten is átesett, amelynek során
a baleset következtében el-
tört rész körüli szöveteket
és bőrrészt állították helyre.
Egyelőre a hét végéig a plasz-
tikai sebészeten marad, de
mint az orvos elmondta, ez

a műtét is sikeres volt, ami-
nek örvendünk, így a fiunk
lelkiállapota is jobb, most
jobban érzi magát, reméljük,
hogy sikeresen felépül majd.
Sok barátja, ismerőse, roko-
nok látogatták meg eddig,
ami nagyon jólesett Attiká-
nak, ezt is meg a támogatást
is köszönjük mindenkinek.
Csak egészséges legyen!” –mondta sírással küszködvea gondterhelt, lelkileg meg-viselt, de annál erősebbédesanya, aki nagy szere-tettel vitte edzésekre fiát. 

„Kiskora óta a fiunk na-
gyon szerette a focit, a labda
volt a kedvenc játékszere. At-

tikát nem mi vettük rá, hogy
futballozzon, az ő elhatáro-
zása volt, ezért is támogat-
tuk. A Speranțánál, Eduard
Bota keze alatt formálódott.
Mivel mindig imádta a fut-
ballt, elfogadtuk ezt, és ez-
után is mindenben támogatni
fogjuk. Amúgy a 12 éves lá-
nyunk, Adrienn a koronkai
sportterembe jár önvédelmi
edzésekre. Zsenge kora elle-
nére kéköves karatés, ezt az
övfokozatot még a tavasszal
kapta meg” – büszkélkedettsportoló gyerekei teljesít-ményével az édesanya. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Grittó, 
Csegöldi, Horșia
a legtehetsége-
sebbek köztA 2010-ben alakult ma-rosvásárhelyi Speranța SKmegalakulása óta a klublegtehetségesebb labdarú-gói között szerepel GrittóAttila és Csegöldi Ottó(mindkettő FCSB), de mel-lettük kiváló futballista letttöbbek közt Tordai Örs (Vi-itorul), Kilyén Szabolcs(ASA), Feketics Norbert(Avântul Szászrégen), Már-ton Kristóf (FK CsíkszeredaU17), Claudiu Negru ( Tri-color 11), Solymosi Lehel(FK Csíkszereda U19) ésKocsis Bence Máté (PuskásFC) is. Ovidiu Horsia pedig amarosszentgyörgyi KinderSK 10 éves fennállásánakegyik legjobb labdarúgója,akárcsak Kovács Lóránd(Debrecen), Fülöp Lóránd(FC Botoșani), Kanyaró Pé-ter (MSE), Cristian Pușcaș(ex Steaua, jelenleg KF Fjar-dabyggdar-Izland), AndreiLudușan (Metalurgistul Cu-gir), Tudor Sbârcea (Avân-tul Szászrégen), RăzvanGreu (Kolozsvári U).

Grittó család
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9 NEM SZOKVÁNYOS DOLOG, amire az alufólia használható

ÉLÉNKÍTŐ ITALOK. Egy korty lazítás
Kevés megnyugtatóbb pillanat van annál, mint egy
bögre illatos, gőzölgő kávéval bekucorodni kedvenc
fotelünkbe. Vagy a munkahelyen meginni egy csészé-
vel, hogy aztán újult erővel pörögjön tovább a na-
punk. Pihentető rituálé ez még a legstresszesebb
időszakokban is.

Jövő héten kezdődik a tan-
év és vele az uzsonnacso-
magolás ideje is, aminek
egyik elengedhetetlen kel-
léke az alufólia. De vajontudják-e, hogy még mi min-denre lehet használni a sütésés a csomagolás mellett?
Tisztítsuk meg a grilltKészítsünk a fóliából egynagyobb golyót és dörzsöl-jük át a grill piszkos felüle-tét. Így könnyen eltávolít-hatjuk a rácsra tapadt ma-radékokat.
Így védhetjük 
a sütik kérgétA sütemények széle gyak-ran odaég, ezt már mindengyakorlott háziasszony ta-pasztalta, de szerencsérevan megoldás: vonjuk be atepsit alufóliából kivágottgyűrűvel, így a kérgek nemlesznek túl barnák.

Védjük meg 
a bankkártyánkatTalán kevesen tudják, dea chipes bankkártyákból, il-letve hitelkártyákból spe-ciális eszköz segítségévelakár a pénztárcánkon ke-resztül is adatokat, szám-lainformációkat lehet ha-lászni. A szkennert azonbanmegtéveszthetjük, ha a kár-tyánkat alufóliába csoma-goljuk.
Edények tisztításaAz üvegtálak és az ön-töttvas készletek tisztán tar-

tására remekül használhatóegy golyóba gyűrt alufóliadarab is. Úgy funkcionál,mint a dörzsi szivacs, demivel kíméletesebb, nemkarcolja meg a felületeket,a szennyeződéseket viszontkönnyen eltávolíthatjukvele.
Remek madárriasztóHa el szeretnénk kerülnia kertünkben a kéretlenvendégeket, akik könnyenkárt tehetnek a termésben,akasszunk alufólia darabo-kat a faágakra, illetve a ve-teményeshez. A fényvissza-

verő fólia elijeszti majd amadarakat.
Mozdítsunk 
el nehéz bútorokatCsomagoljuk be a kanapélábát több réteg alufóliával,és sokkal könnyebben tud-juk majd elmozdítani a bú-tort anélkül, hogy megsér-tenénk a padlót.
Vasaljunk 
gyorsabbanAz alufólia visszanyomjaa hőt, így, ha a vasalódesz-kára, a ruhák alá helyezünk

egy réteggel, könnyebbenkivasalhatjuk a gyűrődése-ket.
Így lágyíthatjuk 
a barna cukrotHa a barna cukor nagyonösszeáll, akkor se ijedjünkmeg, nem kell elkezdenünk„vésni”, elég, ha csupán alu-fóliába csomagoljuk, és be-tesszük 350 fokon öt percrea sütőbe.
Az ezüst evőeszközök
megtisztítására is jóHelyezzünk egy műanyagtál aljára alufóliát, tegyükbele az evőeszközöket, majdszórjunk rá 30 gramm mo-sószódát és öntsünk rá forróvizet. Hagyjuk állni 10-15percet, és már le is öblít-hetjük a tiszta evőeszköze-inket.

forrás: Nők Lapja

A kávézás segítségünkrevan az ébredés perceiben,megkoronázza az ebédün-ket, felfrissíti a délutánjain-kat. És az sem véletlen, hogyigazi közösségformáló erővelbír: lehet családi összejöve-tel, barátnős traccsparti vagymunkahelyi meeting, egycsésze feketével fesztelenhangulatúvá varázsolható abeszélgetés. Sőt, még egyrégóta húzódó, megoldásraváró probléma megbeszé-léséhez is lökést adhat egyfinom tejeskávé. Több ku-tatás is igazolta már, hogy afekete ital mennyire jótéko-nyan hat a szervezetre. Alegjobb étkezés után inni,mert elűzi az álmosságot,és lendületet ad az emész-téshez. Akár az illatos teaÁzsiából, a matétea Dél-Amerikából, a forró csoko-ládé és társaik.A legismertebb élénkítőital kétségkívül a kávé, azerős és rövid eszpresszó, atejhabos kapucsínó, a hosz-szúkávé, cukorral, mézzel,tejjel, tejszínnel, kakaóval,fahéjjal ízesítve, vagy feketén,cukor és tej nélkül – ki ho-gyan szereti. A teljesítőké-pességet felpörgető ható-anyag a koffein és közeli ro-kona, a teobromin, amely

megtalálható a teában, a ka-kaóban, a csokoládéban, né-melyik üdítőben, valamintnagyobb mennyiségben azenergiaitalokban is.
A frissítő koffein titkaA koffein gyorsan csök-kenti az álmosságot, az unal-mat és a fáradtságot. Enyhítia depressziós hangulatot,elűzi a szellemi kimerültsé-get, növeli a memória ka-pacitását, a koncentrációtés az intuíciót. Mivel tágítjaaz ereket, enyhíti a fejfájásés a migrén kínjait, javítjaaz érzékelést. Koffein hatá-sára javulnak a feltételes ref-lexek, csökken a reakcióidő.Bár a koffein emeli a pul-zusszámot, és nagyobbmennyiségben heves szív-dobogást okoz, a legújabbkutatások szerint a vérnyo-mást alig befolyásolja. Ser-kentő és értágító hatása mi-att a koffein szíverősítőgyógyszerek alkotórésze.Napi három csésze kávé 30százalékkal csökkenti a szív-és érrendszeri megbetege-dések kialakulásának koc-kázatát, legalábbis egy 15év eredményeit összefoglalókutatás szerint. A koffeinmellett a kávé jótékony ösz-

szetevője egy erős antioxi-dáns hatású vegyület, amelyvédi a sejteket, az anyagcseresorán keletkező károsodá-soktól, csökkentve az erekbeszűkülését okozó gyulla-dásos állapotot.A kávé serkenti a vizelet-kiválasztást. Ezért érdemeskövetni a több mint százéveskávéházak jó hagyományait,ahol minden csésze kávémellé egy pohár vizet is fel-szolgáltak.
Barátságosan frissítMíg a kávé felpörget, ad-dig a tea lassabban fejti kiélénkítő hatását, és hosszab-ban cseng le, finomabbanserkenti az idegrendszert.Egy csészényi fekete teábanmintegy 40-50 mg koffeinvan, ennyit a felnőttek na-ponta két-három alkalom-mal is gond nélkül fogyaszt-hatnak. A tea antioxidánshatású vegyületeinek kö-

szönhetően csökkenti a szív-és érrendszeri betegségekés bizonyos daganatok ki-alakulásának a kockázatát.A kakaó, akárcsak a feke-tecsokoládé – érvédő vegyü-leteket, antioxidánsokat ésjórészt telítetlen zsírsavakattartalmaz, átsegít a szellemikimerültség okozta mély-pontokon, de a gyerekekremég erőteljesebben hat: fel-pörgeti őket.Ezért a kakaó legyen reg-geli ital, majd legfeljebbuzsonna mellé kínáljuk, delefekvés előtt semmiképp,mert megnehezíti az alvást.
Rejtett veszélyAz energiaitalok és né-melyik üdítő azért lehet kü-lönösen veszélyes, mert át-menetileg felpörget, növelia teljesítményt, de utánamég erőteljesebb fáradtságotokozhat, amely újabb ésújabb fogyasztásra ösztönöz.

Egyre többen kimerültségellen nyúlnak energiaitalhoz,a túlzott fogyasztása pedigegyre elterjedtebb a tizen-nyolc év alatti fiatalok kö-rében. Nagy mennyiségűenergiaital fogyasztás elői-dézheti a koffeintúladagolástüneteit: erős hányingert,mellkasi fájdalmat, szaporapulzust. Nyugtalanságot, ál-matlanságot.Kimerültség ellen első-ként legjobb meginni egynagy pohár vizet lassan, kor-tyonként, hiszen a szomjú-ság rontja a koncentrációsképességet, és gyorsan érez-hető a víz frissítő hatása.Egészséges élénkítő ital afrissen facsart narancslé,mert a szervezet hidratálásamellett a vércukorszintet ismegemeli. Népszerű reggeliital a vitaminokban, nyome-lemekben különösen gazdagbúzafű és más zöldséglevek.
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