
Unokáink is beszélni fogják A múlt esztendő egyik szomorú, sokak általmegszenvedett eseménye volt a vidrátszegireptér utolsó menetrendszeri járatainak el-költöztetése. Ami gyakorlatilag egyet jelentetta légikikötő nemzetközi jellegének megszű-nésével. Az ok közismert: a kifutópálya műszakiállapota nem felelt meg a követelményeknek.Megjegyzem, a Wizz Air döntése nem érhetteváratlanul a reptér tulajdonosát, a megyei ön-kormányzatot, hisz az ellenőrző szervek márkorában figyelmeztették őket a tényállásról, sa lehetséges következményekről, dehát való-színűleg azt gondolhatták, hogy – akárcsakkorábban – „megy az úgy is”... 

A székelyeknek a skót, a szór-
ványnak az északír autonó-
miamodell lenne ésszerű A múlt héten Marosvásárhelyen is tartott elő-adást Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa budapesti tör-ténész, nemzetiségkutató. Őt kérdeztük, milyentípusú autonómiát lenne érdemes alkalmazniErdélyben, a Székelyföldön.
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Hogyan válasszuk ki a hoz-
zánk illő tanulási stílust?

A gyerekek az oktatási rendszerbe kerülve is-merkednek a tanulás szervezett formájával, mi-közben egyre elvontabb és nagyobb mennyiségűinformáció elsajátításával kell megbirkózniuk.Sok esetben éppen azt nem tanulják meg, amia legfontosabb lenne: hogyan kéne tanulniuk. 

4. old. // OKTATÁS

THE REVENANT, avagy 
Soós Zoltán, a visszatérő

Új sorozat, XI. évfolyam // 39. szám  // szeptember 28– okóber 4. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Egy vár, melynek 
ma már nyoma sincs Lippa Aradtól bő harminc kilométerre keletre,a Maros bal partján fekszik. Nevének eredetiformája az ősszláv lipova, vagyis „hársas hely”.Német neve a magyarból, román neve a szerb-ből származik. Első említése Lipwa néven1315-ben vagy 1316-ban történik. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Szombaton Liviu Dragnea, a PSD elnöke ígéretet tett arra, hogy megoldják a Ma-
rosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum problémáját. Mindezt Orbán
Viktor, Magyarország miniszterelnökével való telefonos egyeztetés után írta ki a
közösségi oldalára. Ezt megelőzően Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt nyilatkozta,
hogy sürgősségi kormányrendelettel kell újraalapítani a katolikus gimnáziumot.
A Civilek a Katolikus Iskoláért csoport üdvözli a szándékot, de nem ígéreteket,
hanem kézzel fogható megoldást szeretnének. 

Csúcsra járatott iskolaügy

Visszafogott 
reménykedéssel 
tekintenek 
a jövőbe  

Visszatért az RMDSZ életébe Soós Zoltán, a„szövetség” tavalyi marosvásárhelyi polgár-mesterjelöltje. A múzeumigazgatóaz őszi elő-választások után tevődött kvázi vakvágányra,miután az RMDSZ-es rangsoroló üléseken tör-tént mismásolásokat követően végül nem kerültbefutó helyre a képviselőházi rangsorolásban. 
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KOS: Élvezi, hogy végre van mit tennie, hogymegszűnt az állóvíz ön körül. Viszont az márkevéssé van az ínyére, hogy ismerősei, rokonaifolyton szívességkérésekkel bombázzák, és hanemet mond nekik, abból sértődés van.
BIKA: Már érkezik is a megoldás, avagy támo-gatás, a jel, amire csak szüksége van, és ráadásulegy ismerőse fogja szolgáltatni. Vagyis nem kellmesszire mennie vagy annyira kétségbeesve ke-resnie, hanem figyeljen oda a közvetlen környe-zetére.
IKREK: Az elfojtott, a tudomásul nem vett lelkiproblémái lassan elkezdtek visszaütni fizikaiformában. Legalábbis nem minden betegsége,gondja fogható a munkára meg a változékonyidőre.
RÁK: Legyenek óvatosak a jegy szülöttei, mertpeches napok elé nézhetnek. Könnyen elhagy-hatnak, összetörhetnek dolgokat. Apróbb bal-esetekre, késésekre kell számítaniuk, és még amemóriájuk is gyakran kihagy majd.
OROSZLÁN: Van valaki, aki szeretne részt venniaz életében. Lehet, hogy ez egy új személy, vagyakár egy régi, aki vissza kíván térni, hogy a ba-rátja legyen. Bizonyára ön is fontos neki, ésemellett úgy érezheti, hogy törleszteni valójavan önnel szemben.
SZŰZ: Arra figyelmeztetik a csillagok, hogy ahéten hajlamos lehet túlzásokba esni. Túlzottankritizálhat, megszidhat másokat, túl nagy fene-ket keríthet a dolgoknak, és többet láthat ben-nük, mint amennyiről valóban szólnak.
MÉRLEG: Egy szerencsés fordulat következté-ben pénz állhat a házhoz. Nem kizárt a nyere-mény se, de az se, hogy visszakap egy régi köl-csönt vagy a munkájának köszönhetően érimajd a kellemes meglepetés.
SKORPIÓ: A napokban olyan élmények érhetik,amelyek hatására fontos felismeréseket tehet.Képes belátni a korábbi hibát, és tanul is belőle..Olyan dolgokról kezdhet leszokni, amelyekrőlkorábban el se képzelte, hogy képes lenne.
NYILAS: Kerüljék a jegy szülöttei a szerencse-játékokat vagy az olyan lehetőségeket, amikrőlúgy érzik, jó befektetés és megsokszorozhatja apénzüket. Ez a hét nem kedvez a pénz forgatá-sának sem pedig a kölcsön felvételeknek, adá-soknak.
BAK: Lehet, hogy magányos napjai vannak, denem kötelező annak lennie. Gondolt már arra,hogy ön keresi fel a szeretteit, barátait és nemmindig csak várja, hogy ők találják meg önt? Hazavarja a magány, akkor merjen kezdeményezni.
VÍZÖNTŐ: Úrrá lehet magán a szeretetmánia,ami alapvetően nem is lenne baj, de ön hajlamoslehet túlzásokba esni. Vagyis, mielőtt rátele-pedne teljesen a kedvesére, a szeretteire, ma-gához venne egy kutyát, vagy mindenkit elaján-dékozná, amije van, gondolja át jól, mit tesz.
HALAK: Kezd helyrebilleni a lelki világa. Ennekhatására nyugodt, kiegyensúlyozott napjai lesz-nek. A változást a környezete is megérzi magán,így ismét kelendő lesz a társasága. De ne azzalkezdje orvosolni korábbi gondjait, hogy őrületesmentőakciókba kezd!
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Szimfonikus hangverseny Szeptember 28-án, csü-törtökön este 7 órakor szim-fonikus hangversenyre vár-ják a klasszikus zene ked-velőit a marosvásárhelyiKultúrpalotába. VezényelAndrea Albertin olaszor-szági karmester, hegedűnjátszik Anastasiya Petryshak(Olaszország/Ukrajna). Mű-soron: Guido Alberto Fano– f-moll nyitány, Paganini –1. D-dúr hegedűverseny, F.Busoni – Turandot-szvit
Ünnepség az idősek 
napja alkalmából Az idősek nemzetközinapja alkalmából a Nyug-díjasok Országos Szövetsé-gének Maros megyei szer-vezete október 3-án ünnep-séget szervez tagjai számá-ra. A rendezvényre szep-tember 22-étől lehet fel-iratkozni az egyesület szék-helyén, a Bolyai utca 36.szám alatt, naponta 10-13óra között.
Futóverseny 
a cukorbeteg 
gyermekekért A Maros Megyei Cukor-beteg Gyermekek és FiatalokEgyesülete (Ascotid) szer-vezésében október elsején,vasárnap harmadik alkalom-mal kerül sor a Somostetőnaz Ascotid Trail Race nevűsporteseményre, amelyrecukorbeteg és egészséges

résztvevőket is várnak. Alegfontosabb próba a 21 ki-lométeres félmaratoni futáslesz, emellett 9 kilométeren,gyermekek számára pedig1,7 kilométeres távolságonszerveznek futóversenyt. Arendezvény célja a sportolásnépszerűsítése a cukorbe-tegek körében. A projektnagykövetei cukorbetegség-gel diagnosztizált sportolók.Bővebb tájékoztatás aww.trailrace.ascotid.ro és ahttps://www.facebook.com/Ascotidtrail.race/ honlapon.
Az élő Gárdonyi-arc
könyvbemutatóKeller Péter, GárdonyiGéza író dédunokája szep-tember 29-én, pénteken dél-előtt 11 órakor a marosvá-sárhelyi Bolyai Farkas El-méleti Líceum dísztermébenmutatja be Az élő Gárdo-

nyi-arc című, dédapjáról írtkönyvet. A rendkívüli iro-dalmi esemény végén akönyv meg is vásárolható. 
Játszd újra, Győző! – 
ünnepi Hahota-kabaré A marosvásárhelyi Haho-ta színtársulat Puskás Győző50. születésnapja tiszteletéreösszeállított ünnepi kaba-réválogatás bemutatójáraoktóber 15-én, vasárnapeste 7 órától kerül sor a Ma-ros Művészegyüttes előadó-termében. További maros-vásárhelyi előadások: októ-ber 22-én, vasárnap, no-vember 4-én, szombaton és5-én, vasárnap este 7 órától.Jegyek elővételben a MarosMűvészegyüttes és a Kul-túrpalota jegypénztárában. 
A CarpArt 
csoport kiállítása La Locura – Barbaria cím-mel nyílt meg CarpArt cso-port új vizuális művészetikiállítása a Romániai Kép-zőművészek Szövetségénekmarosvásárhelyi, GeorgeEnescu utca 2. szám alattigalériájában. A tárlaton fest-mények, szobrok, fényképek,grafikák és videoprojekciókis láthatók. Az alkotásokatOliv Mircea műkritikus mél-tatja.
Hajnal akar lenni – 
népdaléneklési verseny November 11-én és 12-én Szatmárnémetiben szer-vezik meg a XXV. Hajnal akarlenni népdaléneklési ver-senyt a műkedvelő népdal-énekesek számára, hogy anépdaléneklést népszerű-sítsék. Bárki jelentkezhet,aki nem végzett ének szakotakadémián vagy főiskolán,nem engedélyezett énekes,és betöltötte 12. életévét.Jelentkezési határidő októ-ber 31.

KÁR KIHAGYNI 



A múlt esztendő egyikszomorú, sokak által meg-szenvedett eseményevolt a vidrátszegi reptérutolsó menetrendszerijáratainak elköltözteté-se. Ami gyakorlatilagegyet jelentett a légiki-kötő nemzetközi jellegénekmegszűnésével. Az okközismert: a kifutópályaműszaki állapota nem fe-lelt meg a követelményeknek. Megjegyzem, a Wizz Airdöntése nem érhette váratlanul a reptér tulajdonosát,a megyei önkormányzatot, hisz az ellenőrző szervekmár korában figyelmeztették őket a tényállásról, s alehetséges következményekről, dehát valószínűleg aztgondolhatták, hogy – akárcsak korábban – „megy azúgy is”... Aztán beindult a már megszokott ködösítés az ille-téktelen illetékesek – a tulajdonos megyei önkormányzat,a reptér igazgatósága – részéről, a felelősség szétkenése,az utazóközönség megnyugtatása, valójában inkábbszédítése, félrevezetése jól tetten érhető céljából. Azelső „szakértői” becslések szerint két– három hónapelegendő a munkálatok befejezésére. Ami igaz is lehet– ha már hozzá láttak. Nos, azóta eltelt egy esztendő,de még csak ott tartunk, hogy megvolt a versenytár-gyalás, megvan a kivitelező... A kifutópálya is megvan,hisz el nem veszett. Ha most kezdik el a munkálatokat,s megfeszített tempóban végzik, akkor szerencsés eset-ben jövő év elejére elkészülnek vele. Csakhogy decem-berben de jure is megszűnik a reptér nemzetközi stá-tusa.Hogyan jutottunk idáig, kit milyen felelősség terhelaz előállt helyzetért? Ha már az illetékeseknek nincsérkezésük a témával foglalkozni, megteszem kibickéntmagam: elsőként arra hívnám fel a figyelmet, hogy azutóbbi években a sokak által és sokat szidott StefanRuncan volt az egyetlen repülésben jártas szakemberazok közül, akik a repülőteret igazgatták. TovábbáLokodi Edit volt az a megyei tanácselnök, akinek idejealatt a reptér a legeredményesebben működött. S mégvalami: nem ártana tisztázni, milyen szerepe lehetetta reptér leépülésében – a nyilvánvaló hozzá nem értésmellett – az ellenérdekeltségnek? Tekintsünk a térképre:Kolozsvár, Nagyszeben, Brassó közelsége folytán egyér-telmű, hogy öldöklő versengés van, és lesz ezután méginkább a repterek között. S a négy közül egyedül a vá-sárhelyi nem élvezte a központi támogatást. Miért? Köztudomású, hogy repülőtér nélkül lehetetlen aturizmus fellendítése, de még csak életben tartása is,amiként egy település, régió bekapcsolása a gazdaságiélet körforgásába is. Az a szomorú, hogy mindaz, amia vásárhelyi légikikötő körül történik, mondjuk kitisztán: a leépülés – elvégre a megyei önkormányzatés a reptér élén is az RMDSZ által pozícióba juttatottvezető áll – a jövőben elkerülhetetlenül a magyarokhozköthető. Stílszerűen: unokáink is beszélni fogják. Véle-ményem szerint.

|  TÁRSADALOM / VÉLEMÉNY  | / 3. /

VÉLEMÉNYEM SZERINT

| Központ hetilap | 2017 / 39. | szeptember 28– okóber 4.

Szentgyörgyi László

Unokáink is beszélni fogják 

Szombaton Liviu Dragnea, a PSD elnöke ígéretet tett arra, hogy megoldják a Ma-
rosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum problémáját. Mindezt Orbán
Viktor, Magyarország miniszterelnökével való telefonos egyeztetés után írta ki a
közösségi oldalára. Ezt megelőzően Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt nyilat-
kozta, hogy sürgősségi kormányrendelettel kell újraalapítani a katolikus gimná-
ziumot. A Civilek a Katolikus Iskoláért csoport üdvözli a szándékot, de nem
ígéreteket, hanem kézzel fogható megoldást szeretnének. Csíky Csengele lapunk-nak elmondta, minden olyanmegoldást üdvözölnek, amitörvényes, s az iskola meg-alapítására vonatkozik, deszkeptikusak a kivitelezés-sel kapcsolatosan.  „Ígére-tekkel már tele vagyunk,kaptunk olyanokat is, ame-lyek gyakorlatban is meg-oldhatóak lettek volna, még-sem lett semmi belőlük” –mondta el.Kifejtette, jobban örültekvolna annak, ha korábbanés helyben találtak volnamegoldást az ügyre, és nevált volna két ország köztiegyezmény tárgyává az is-kola sorsa. „A továbbiakbanaz RMDSZ-nek és a magyarkormánynak óriási felelős-sége van abban, hogy azígéret valósággá váljék, aromán politikát viszont is-merjük… Ám ha már ilyenmagas szintre jutott az ügy,bizakodásra ad okot, hogypontot tehetünk a végére.Nem mellékes az sem, hogya történet a helyi intézmé-nyek és a képviselet inkom-petenciáját jelzi” – szögeztele. Hozzátette, hogy min-denképp kérni fogják: von-ják felelősségre azokat azintézményeket és vezetői-ket, akik idáig juttatták aziskolát. 
Újraalapítás csak a jogi
procedúra lejárta után!Kelemen Hunor, azRMDSZ elnöke egy interjú-ban azt nyilatkozta, hogysürgősségi kormányrende-lettel kell újraalapítani a ka-tolikus gimnáziumot. CsíkyCsengele elmondta, hogy ez

csak a folyamatban levő jogiprocedúra lejárta után le-hetséges. „Amíg jogi szem-pontból létezik az iskola,azaz a bíróság nem mondtaki ennek ellenkezőjét, nemlehet ugyanazon lakcímalatt, ugyanazzal a diákság-gal, tanárcsapattal újraala-pítani az iskolát. Először ajogi procedúrának le kelljárnia, a Maros Megyei Tan-felügyelőség az iskola jogiszemélyiségét a kereske-delmi kamarával vissza kellvonassa, és amikor ezlejár,akkor lehet új iskolátalapítani. Elviekben mindezmegoldható a jövő évi be-iskolázási terv leadásáig” –tudtuk meg. Csíky kiemelte,hogy addig sem szabad ölbetett kézzel ülni, hanem mármost elő kell készíteni aszükséges iratcsomókat,amit a tanintézmény létre-hozásához kell majd leadni. 
Szeretnék, ha 
kommunikáció lenneA szülői csoport ugyan-akkor nehezményezi, hogya megoldásban érdekelt in-tézmények és azok vezetőinem kommunikálnak velük,a sajtóból kell értesülniükdöntéseikről. „Miután többmint egy éve intenzíven har-colunk az iskoláért, illetvemegjártunk elég sok törvé-nyes utat, elvárnánk az in-tézményvezetők részéről,hogy kommunikáljanak ve-lünk személyesen, ne a saj-tóból szerezzünk tudomástarról, hogy a gyerekeinksorsáról döntéseket kíván-nak hozni. Úgy véljük, ren-delkezünk kellő tapaszta-

lattal ahhoz, hogy érdembenhozzáadjunk a megoldás-hoz” – magyarázza CsíkyCsengele.
Jövő héttől 
minden sínen leszAzt is megtudtuk, hogyhétfőn Tamási Zsolt voltigazgató bemehetett az is-kolába, és valószínűleg órá-kat is fog tartani, de ez csakazért történhetett meg, mertjelenleg – ideiglenesenugyan – az iskolát BolyaiFarkas Elméleti Líceumnakhívják. „Mindemellett na-gyon nagy szeretettel fo-gadták a gyerekek és a ta-nárok is a volt igazgatót.Ugyanakkor folyamatbanvan az adminisztratív dol-gok rendezése – napló, el-lenőrző, órarend –, és jövőhéttől már normális kerék-vágásban zajlik a tanítás” –részletezte Csíky. 
Megalapítják a Magyar
Szülők SzövetségétA hosszas hercehurca arraösztönözte a szülőket, hogyközösségünket erősítendő,a gyerekek jövőit tervezen-dő, megalakítsák a MagyarSzülők Szövetségét. „Elsőlépésként össze akarjuk fog-ni a teljes romániai magyarszülői közösséget, azaz or-szágszerte minden magyartannyelvű osztály, iskola,óvoda, bölcsőde szülői bi-zottságát egyetlen szerve-zetbe tömöríteni. Olyan kö-zösséget akarunk kiépíteni,amely szervesen részt tudvenni gyermekeink jövőjé-nek tervezésében, az okta-

tási rendszerben, illetve an-nak kivitelezésében is.Ugyanakkor intézményesí-tett rendszeren belül jogitanácsadás nyújtására is vál-lalkozik. Olyan szövetségetképzeltünk el, amelyen belüla legkisebb településtől alegnagyobb városig összetud fogni mindenki egy ügytámogatásáért. Példaként aromán szülői közösségeket

követnénk, amelyek mindenszinten jelen vannak, és te-szik a dolgukat, vészharang-kongatásukra egy ország álltalpra. A szövetségünk hosz-szútávú célja olyan közös-ségi erő kiépítése, amelyvonzóvá teszi a szülőföldönvaló maradást gyerekeinkszámára” – hangsúlyoztaCsíky Csengele.
Pál Piroska

Csúcsra járatott iskolaügyCsúcsra járatott iskolaügy

Visszafogott 
reménykedéssel 
tekintenek a 
jövőbe  

Visszafogott 
reménykedéssel 
tekintenek a 
jövőbe  



máit preferálják. A szociálisszempontú megközelítés egymásik fontos alkati sajátos-ságot vesz figyelembe: hogymennyire befele vagy kifeleforduló valaki. A szakemberkifejtette, egy extrovertált gye-rek szívesebben dolgozik cso-portban, könnyebben tanulolyan helyzetekben, ahol kap-csolatban van másokkal. Azintrovertált típus könnyebbentanul, ha csend van körülötte,és minél kevesebb szociálisinger éri. „Azt gondolom, hogymind a két tanulási helyzetetmindenkinek jó megtapasz-talni, mert szükségünk vanarra is, hogy valamilyen gon-dolatot elmélyítsünk, kidol-gozzunk, véleményt alkos-sunk, ahhoz kell az egyéni idő,a csend, ugyanakkor arra is,hogy kommunikáljunk, infor-mációkat cseréljünk, ötletbör-zével serkentsük egymás gon-dolkodását” – tette hozzá aszakember. 
A tanulás hatékonyságá-
nak növeléseAz iskolapszichológus sze-rint minél több érzékszervibenyomás ér egy informáci-óval kapcsolatban, annál sta-bilabban rögzül. Ezért nagyonhasznosak az iskolában a gya-korlati órák, amelyek során atanulóknak lehetőségük vana tananyaggal kapcsolatba ke-
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kapcsolatokat teremtünk azinformációk között. Az isko-lapszichológus szerint, bárnem ideális a tanulás mecha-nikus módja, ismertebb nevéna magolás, sokszor szüksé-günk lehet rá, ha olyan infor-mációkat kell elsajátítanunk,amelyeknek önmagukbannincs értelmük, de idegen ki-fejezések, adatok és versekrögzítésekor is ezt választjuk.A memória típusától és azegyéni beállítottságtól függő-en megkülönböztethető a vi-zuális, auditív, kinesztetikusés taktilis tanulási stílus. Csi-szér Zsuzsa kiemelte, a vizu-ális típusnak nagyon sokatsegít, ha áttekinthető vázlatotkészít, amelyben átlátja azinformációk helyét, és képek-hez tudja társítani ezeket. Azauditív típus a hallható in-formációt jegyzi meg köny-nyebben, ezért az ilyen diákgyakran ösztönösen hangosantanul. A dinamikus beállított-ságú egyének számára fontos,hogy testközelbe kerüljeneka tananyaggal, ezért a tanuláskinesztetikus (mozgásalapú)és taktilis (tapintásalapú) for-

Hogyan válasszuk
ki a hozzánk illő
tanulási stílust?
Születésünktől kezdve életünk szerves része a tanu-
lás. A gyerekek az önfeledt játék, mozgás, tapasztalás
által észrevétlenül halmozzák a tudást, fejlődnek és
olyan létfontosságú képességeik alakulnak ki, mint
a mozgáskoordináció, kézügyesség és szociális kész-
ségek. Az oktatási rendszerbe kerülve ismerkednek
a tanulás szervezett formájával, miközben egyre el-
vontabb és nagyobb mennyiségű információ elsajá-
tításával kell megbirkózniuk. Sok esetben éppen azt
nem tanulják meg, ami a legfontosabb lenne: hogyan
kéne tanulniuk. Hatékony tanulásról, technikákról
és a tanuláshoz való viszonyról beszélgettünk 
Csiszér Zsuzsával, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
iskola pszichológusával.A tanulás komplex folya-mat, elsősorban az informá-ciók befogadását és feldolgo-zását értjük alatta. Ennekszükséges eleme a memória,amely elraktározza, tárolja,adott esetben előhívja az in-formációkat. A rövid távúvagy munkamemória az ép-pen aktuális információk tár-helye. Ahhoz, hogy minélhosszabb ideig tudjuk hasz-nálni az információt, és beé-püljön a hosszú távú memó-riába, bizonyos feltételeknekkell teljesülniük. Csiszér Zsu-zsa kifejtette, a megértés mel-lett fontos az integrálás, hogya meglévő tapasztalatokhozkössük az új tudást. Ezenkívülnöveli az információ meg-jegyzésének valószínűségét,ha gyakran találkozunk vele,illetve ha érzelmi töltet kap-csolódik hozzá.
A bevésés módszerei: 
tanulási technikákA tanuláselmélet az infor-mációfelvétel módjának sokszempontú megközelítésévelkülönböző tanulási stílusokat,technikákat határoz meg. Abevésés módja szerint legál-talánosabban elkülöníthetőkategóriák a logikus illetve amechanikus tanulás. A logikustanulás során értelmezzük,átlátjuk a tanulandó anyag-részt, észszerű, követhető

rülni, törvényszerűségeit meg-érteni. Az érzéki tapasztalásmellett ugyanannyira fontosaz aktív bevonódás is, hogybeszélhessenek a tananyagról,például elmagyarázzák aztegy társuknak. A hatékonytanulás másik kulcsmozza-nata az önmotiváció. A szak-ember szerint a motivációtserkenti annak tudatosítása,hogy fontos a tanulás, a meg-állapítás, hogy miért fontos,és a lehetőleg pozitív érzel-mek hozzákapcsolása. „Fon-tos, hogy annak az időnek,amit tanulásra szánunk, a na-gyobb százalékát aktív fel-mondással töltsük. Példáulegy szöveges feladatot előszörátolvasok, majd az aktív fá-zisban megpróbálom kiváz-latolni. Utána esetleg megintújraolvasom, és a következőszakaszban ránézés nélkülpróbálom magamnak felmon-dani. Ez nagyobb erőfeszítés,és látszólag több idő is egyegyszerű újraolvasásnál, desokkal hatékonyabb ” – rész-letezte Csiszér. A tanulási fo-lyamatot érdemes ciklusokraosztani. Egyes elméletek sze-rint egy személy legtöbb hu-szonöt percig képes aktívanösszpontosítani, de végső so-ron azt mindenkinek egyé-nileg kell kitapasztalnia, hogymennyi ideig tud egy tömb-ben figyelni. A szakemberszerint mindenképpen érde-mes szüneteket beiktatni atanulási ciklusok közé. „Haegy adott időpontra szeretnékmegtanulni egy anyagmennyi-séget, hatékonyabb, ha előttetöbb idővel naponta egy picitfoglalkozom vele, és hosszabbidőre elosztom az ismétlése-ket. Egy kutatás megállapí-totta, hogy három napon átnyolcszor ismételni kevésbéhatékony, mint hat napon átnégyszer, s az még kevésbé,mint tizenkét napon át két-szer, tehát minél jobban el-

osztod, annál stabilabban rög-zül” – magyarázta az isko-lapszichológus. Alkattól füg-gően azt is mérlegelni kell,hogy a nap melyik szakábantanulunk könnyebben, a szak-vélemény szerint viszont atanulási fázist követő alvásvagy pihenés nagymértékbensegíti a bevésést. 
Tanuljunk tanulniA nekünk leginkább meg-felelő tanulási stratégia kivá-lasztása esetén több szem-pontot is mérlegelnünk kell.A tanuláshoz való viszonyu-lásnak életkorbeli meghatá-rozottsága van, fokozatosanjutunk el a konkrétumok vi-lágától az elvont mentális fo-galmakig.  „Az életkorbeli sa-játosságokat mindenképp fi-gyelembe kell venni, mert mi-nél kisebb egy gyerek, annálnehezebben tanul elvont fo-galmakat, és annál nehezebbpusztán mentálisan dolgozniinformációkkal. Minél konk-rétabb az információ, minélinkább kötődik a cselekvés-hez, tehát megéli, hogy azzaltesz valamit, annál jobbanmegtanulja, és annál moti-váltabb is lesz. Később, ahogynőnek a gyerekek, egyre in-kább képesek aztán elvontszinten is műveleteket végezniaz információval” – magya-rázta a pszichológus. A tanulási stílusnak ugyan-akkor szorosan igazodnia kellaz információ minőségéhez,hiszen nem mindegy, hogyirodalmat vagy teljesen mástípusú elsajátítást igénylő ma-tematikai feladatot oldunk. Aszakember szerint a nagyobb-aknak az önismeret segíthettípusuk azonosításában, azalapján, hogy melyik érzék-szervüket használják domi-nánsan a tanulási folyamat-ban. 

Kozma ÁgnesCsiszér Zsuzsa



vannak a pénzek, hanem ahelyi tárcáknál. „A skótoktömbben élnek, mintegyszáz éven keresztül harcol-tak autonómiájukért, és análuk alkalmazott autonó-miát el tudnám képzelni aszékelyek számára is. Ott,ahol vegyesen laknak, sze-rintem az északír modelltkell tanulmányozni. A köz-ponti kormányok, amíg le-het, elutasítják az autonó-miakéréseket. De addig islehet lépéseket tenni az ügyérdekében. Az egyik ilyenfontos lépés ma – és eztkellene zászlajára tűzze azRMDSZ is –, hogy a munka-helyeket arányosan osszákel például Marosvásárhe-lyen. Vegyék figyelembe,hogy mennyi itt a magyar-ság aránya, és annak függ-vényében arányosan enged-jék hivatalokhoz, hivataliállásokhoz jutni az ittélő népességet. Ez voltaz első követelése pél-dául az északíreknek,ezért 1960-tól folyama-tosan meneteltek Bel-fastból Londonderrybe.Ha azt akarjuk, hogy ne

hagyják el az erdélyi ma-gyarok hazájukat, munka-helyet kell biztosítani nekik.Továbbá gondoskodni kellarról, hogy az Erdély terü-letére bejövő külföldi, vagyakár helyi vállalkozások ismegfelelő arányban alkal-mazzanak magyarokat is. Amásik dolog meg: egy régi-ónak az etnikai összetételéterőszakos betelepítésselnem lehet megváltoztatni!Ez a másik cél, ami mellettki kellene állni, hogy ne te-lepítsenek a városba a több-ségi nemzethez tartozókatnagy számba. Tudjuk, hogy1920 óta ez egyik politikájaa szerbeknek, cseheknek ésa románoknak. Ezen kívülerősíteni kell az egyházakatis" – nyomatékosította atörténész.
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A székelyeknek 
a skót, a szórvány-
nak az északír 
autonómiamodell
lenne ésszerű 
A múlt héten Marosvásárhelyen, Nyárádszeredában,
Marosszentgyörgyön és Szovátán tartott előadást
Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa budapesti történész, nem-
zetiségkutató, az Erdélyi Szövetség elnöke. A Közigaz-
gatás-önigazgatás, autonómiatípusok Európában
című marosszentgyörgyi előadása után a történészt
arról kérdeztük, miért választotta a nemzetiségkuta-
tást szakterületének, mit kell tudnunk az Erdélyi Szö-
vetség tevékenységéről, valamint arra kértük, mondja
el, szerinte milyen típusú autonómiát lenne érdemes
alkalmazni Erdélyben, a Székelyföldön.Szeptember 21-én a ma-rosszentgyörgyi plébániatanácstermében Baricz La-jos házigazda üdvözölte azautonómiatípusok iránt ér-deklődő közönséget, majda Marosszéki Harmónia Dal-kar tartott előadást BereckiSándor és Simon Kinga ve-zetésével. Ezt követően dr.Ábrám Zoltán, az EMKE Ma-ros megyei alelnöke Európaterületén létező autonómtartományok, régiók zász-laját ismertette, és hangsú-lyozta az erdélyi magyar kö-zösség autonómiára valótörekvésének fontosságát.Bácsfainé Dr. Hévizi Józsatörténészt előadása utánarról kérdeztük, miért is vá-lasztotta a nemzetiségku-tatást szakterületének.
„Erdélyből gyakran
könnyes szemmel 
mentünk haza”„Az egyetemen történe-lem-népművelés-tibeti sza-kon végeztem, majd későbbdoktoráltam egyháztörté-netből. Kutatási szakterü-letem a nemzetiségkutatás.Budapesten sváb-magyarcsaládban születtem, tulaj-donképpen innen ered azindíttatás a kutatás felé. ABuda környéki svábok elég-gé magyar nemzeti érzel-műek, és nálunk is egy ilyenhagyomány volt a család-ban. Nagymamám anyanyel-ve sváb volt, nagyapám pe-dig magyar nemesi család-ból származott, és nagy ma-gyarságban nevelte fel azédesanyámat. Ez az egyikoka annak, hogy én mindigis érdeklődtem a történelemiránt. Édesanyámmal kis-gyermekkoromban Felvi-

dékre és Erdélybe nagyongyakran kirándultunk, ígyaztán az 1960-as évektőlláttam az itt zajló folyama-tokat, és sokszor előfordult,hogy könnyes szemmelmentünk haza a vonattal.Aztán később történelem-tanárként találkoztam azzal,hogy a magyar történelem-könyvekben egy bűnösnemzet képe bontakozik kia diákok előtt, illetve aztláttam, hogy nem igazánakarnak magyarok lenni,mert szégyellik a magyar-ságukat. Ez is arra készte-tett, hogy elkezdjek ezenkérdések után kutakodni”– mondta el lapunknak atörténész.Az is érdekelte továbbá,hogy vajon Trianon azértkövetkezett-e be, mert el-nyomtuk a nemzetiségeket,és vajon más európai or-szágok politikája jobban tá-mogatta a kisebbségeket.Így indult tehát a kutatása,és az anyagok gyűjtése so-rán eljutott oda, hogy ráta-lált az autonómiatípusokra,illetve megfogalmazódottés kiadásra került egy könyvis a témáról. Elmondása sze-rint azóta is nagyon szívesenjön előadást tartani, ha hív-ják, és elmondja, hogy hány-féle autonómiatípus van,milyen szenvedések árán,hogyan érték el a skótok, awalesiek, a dél-tiroliak, azészakírek, a baszkok és ígytovább a mai helyzetüket.Az Erdélyi Szövetség(ESz) 1988-ban alakult,amikor a Ceauşescu-korszakvége felé Erdélyben a leg-nagyobb nyomor volt. Akkorindult a Tőkés László elleneshajsza is, és a nemzeti oldalírói, politikusai, történészei

létrehozták az ESz-t. Céljaaz erdélyi magyarság sorsánvaló segítség volt, ami a mainapig nem változott. A világközvéleménye elé tárni azerdélyi magyarság diszkri-minatív, elnyomott helyze-tét, és ehhez mindenfélenemzetközi segítséget meg-nyerni, hogy változtatni le-hessen. „Jómagam későbbléptem be az ESz soraiba,az akkori vezetők jó részebekerült az első Antall-kor-mányba és így próbáltaksegíteni. 2012 óta vagyokaz ESz elnöke, van honla-punk és internetes folyó-iratunk, ahova szívesen vá-runk történelmi, néprajziés egyéb cikkeket. Legutób-bi tevékenységünk része-ként szót emeltünk a MO-GyE ügyében vagy a Szé-kelyMikó Kollégium álla-mosítása ügyében, kiálltunkaz autonómiáért a külön-böző Magyarországon szer-vezett tüntetéseken. Ugyan-akkor gyakorlati segítségetis próbálunk adni a hozzánkforduló szervezeteknek.Most éppen szeretnénk se-gíteni a ROMFALSZ-ot, hogyazok kisbuszokat vásárol-janak és az erdélyi kisfalvakgyermeke- it iskolábas z á l l í t -sák" – tá-jékoztatottHévizi Józsa.
„Autonómiáját 
harc árán érte el 
minden kisebbség!”A különböző autonómi-atípusokat harc árán érteel mindenik népcsoportvagy kisebbség. Az autonó-miának az a lényege, hogynem a központi kormánynál Hévizi Józsa

Nemes Gyula
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Egy vár, melynek 
ma már nyoma sincs 
Lippa Aradtól bő harminc kilométerre keletre, a Maros bal partján fekszik. Nevé-
nek eredeti formája az ősszláv lipova, vagyis „hársas hely”. Német neve a magyar-
ból, román neve a szerbből származik. Első említése Lipwa néven 1315-ben vagy
1316-ban történik. Várát valószínűleg IV. Béla emeltette a tatárjárás után. 1285-
ben visszaverte Nogáj tatár kán ostromát. Károly Róbert alatt nagy fontosságú vá-
rossá fejlődött, 1315 és 1317 között a király gyakran tartózkodott itt. 1325-ben
ferences kolostort alapítottak benne. 1333-ban Arad vármegye legnagyobb városa
volt. 1440-ben, a solymosi uradalom tartozékaként Hunyadi János szerezte meg. 

Erdély egyik nagy 
fontosságú városaAradtól bő harminc kilo-méterre keletre épült a kö-zépkori Erdély egyik nagyfontosságú városa: Lippa.Egyes vélemények szerintIV. Béla király építette az1241. évi tatárjárás után.  IV. László uralkodása alattolyan jelentékeny erősséggévált, hogy 1285-ben a tatá-rok nem tudják bevenni.Okleveleinkben azonbancsak 1324-ben tűnik fel,amikor Szécsényi Tamás er-délyi vajda a várnagya. A város jelentősége a kö-zépkorban oly méretekbennövekedett, hogy Arad vá-rosáé csökkent. KülönösenKároly Róbert uralkodásaalatt fejlődött, hiszen 1315és 1317 között gyakran tar-tózkodott a királyi udvar avárosban. Külön meg kelljegyezzük még azt is, hogy akirály itt ad ki több oklevelet,köztük azt, melyben a városaz első privilégiumait kapja. 
Adományok 
és tulajdonosokA fent említett időszakután Lippát hosszú ideigcsak ritkán említik. Mátyás

király 1459-ben a fogságbólkiszabadult Szilágyi Mihályvolt kormányzónak adomá-nyozta.1462-ben viszont Bran-disi Giskra János cseh hu-szita vezér kapta meg, 1463-ban azonban ismét a királyélett, aki 1473-ban dengelegiPongrácz Jánosnak zálogo-sította el. Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című mun-kájában tesz említést arról,hogy 1482-ben CastrumLyppa-t új adománykéntBánffy Miklós aradi és po-zsonyi főispánnak és test-vérének, Jakabnak adta, akikmég beiktatásuk előtt ön-kényesen elfoglalták a várat,mire Mátyás király 1487-ben meghagyta a nemesei-nek, hogy Dóczy Péter ésJaksics István  királyi biz-tosokat segítsék a vár visz-szavételében. Dóczy el is foglalta a vá-rat, amit a király saját fiá-nak, Korvin Jánosnak ado-mányozott.Korvin János halála utánözvegyét, Beatrixot Bran-denburgi György őrgróf vet-te feleségül, akit II. Ulászló1510-ben Korvin összes bir-tokaival, köztük Lippa vá-rával is megajándékozott.

Lippát falakkal 
és erődítményekkel 
veszik körülBrandenburgi György uta-sítására a várost a várnagyokfalakkal, bástyákkal és vé-dőművekkel erősítették meg.„...Lippát, melyet azelőttsemmi várfal sem vett körül– írja Istvánffy – , GyörgyBrandenburgi őrgróf, fele-ségül véve Korvin János öz-vegyét, Frangepán Beatrixot,s birtokába véve a helyet,első ízben erősítette meg fa-lakkal és erődítményekkel.Egész élete folyamán csupánezt az egy jeles tette vittevéghez, mert különben té-kozló és dőzsölő ember volt.”
Lippát a szabad királyi
városok sorába emelik,
és Buda városának 
jogaival látják elSzintén a fent említettszerző könyvéből derül kiaz is, hogy az 1512-ben ki-nevezett új várnagy, BodóMiklós, bár letette a hűség-esküt, 1514-ben a kereszte-sek által körülzárt várat harcnélkül adta át Dózsa Györgyvezérének, Székely György-nek.A felkelés leverése után

Szapolyai János szállta megLippát, majd 1516. júniushatodikán Perényi Imre ná-dornak adta át, aki viszontnéhány nappal később ismételcserélte Szapolyai Jánossala sárosi uradalomért. Szapolyai 1529-ben Lippáta szabad királyi városok so-rába emelte, és Buda váro-sának jogaival látta el.Buda eleste után Szulej-mán szultán Izabella királynéés a gyermek János Zsig-mond részére Lippát jelölteki lakhelyül, akik ide is köl-töztek, magukkal hozva a ki-rályi koronát, a koronázásijelvényeket, melyeket 1542májusáig őriztek itt. 
A várat kardcsapás 
nélkül adják át 
az ellenségnek1551-ben MartinuzziGyörgy Ferdinánd királynakadta át a várat, aki BáthoriAndrást nevezte ki ide vár-kapitánynak. Báthori a török közeled-tének hírére a védelmet Ger-sei Pethő Jánosra bízta, akia várat egy karcsapás nélküladta át az ellenségnek. Még ez év november el-sején Castaldo foglalta vissza,de 1552 tavaszán ismét a

törökök kezére került, akiktőlBáthori Zsigmond fejedelemvezére, Simai Borbély Györgyvette vissza 1595 augusztu-sában. 1600-ban Mihály vajda,1604-ben Bocskai István,1605-ben Hasszán temesváripasa foglalta el, akiktől 1606-ban Petneházy István jeneikapitány vette vissza. 
Ami „Bethlen 
javaslatára és Erdély sza-
badságáért” történikMiután Bethlen Gábor lettaz erdélyi fejedelem, a szul-tán, ahogy elődeit, úgy őt isfelszólította a lippai vár át-adására. Hosszú halogatás után vé-gül is az 1616. évi ország-gyűlés „Bethlen javaslatáraés Erdély szabadságáért” avár átadását határozta el.A határozatnak azonbanVajda István lippai kapitánynem tett eleget, és az őrségetis feleskette az ellenállásra,mire a fejedelem kénytelenvolt ostrom alá venni Lippát,és elfoglalása után más vá-rakkal együtt átadta a te-mesvári beglerbégnek.Erről az eseményről írtakeserűen Dóczy József:„...elég keserves és keresz-tényekhez méltatlan dolog,hogy keresztény keresztény-től a várat elvegye és a tö-röknek adja és hogy keresz-tény keresztényre vívjon apogány számára…”.Az aradi várnál is fonto-sabb Lippát a törökök azon-nal helyreállították. A falakat,a bástyákat kijavították, meg-felelő létszámú őrséggel lát-ták el és biztosan tartottáka kezükben. 
Amit Cselebi örökítEvlija Cselebi ezt a váratis meglátogatta, és leírásaszerint:„…a Várovah hegy – Cse-lebi így nevezi a város mel-letti alacsony hegyet – szé-lénél ötszög alakú erős, kő-építkezésű szép vár, melynekkerülete körülbelül tízezer

Török bazár Lippán
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lépés… A Maros folyó az észa-ki oldalán levő falat csap-kodva folydogál s mivel e várnémely helyeit megrongálta,erős tömésfal kerítést készí-tettek oda. Öt kapuja van:északi oldalon Híd-kapu…attól kétszáz lépésnyi távol-ban az Azáb-kapu, attól öt-száz lépésnyi távolban a Vízi-kapu, attól ötszáz lépésnyirea Batal-kapu, … attól három-száz a Temesvári-kapu, az-után kívül van a … Marta-lóc-kapu és a Sorompó-kapu.E nagy várnak déli oldalánálló középső vár ötszög alakú,igen erős és szilárd bástyájúvár melynek kerülete körül-belül ötezer nyolcvan láb…Ötven lábnyi, emeletes, erőstömésfala van, nem kőépület,hanem véges-végig fából ké-szült erős palánka vár… Csu-pán egyetlen, keletre nézőkapuja…, szép felvonóhídjavan. Összesen öt bástyájavan… Az új vár két tornyú,kőépítkezésű szép vár, mely-nek árkában víz folyik. Egyfelvonóhídja s csakis egy erőskapuja van… E várban a pa-rancsnokon, imámon és mü-ezzineken kívül senki semlakik…”.
Befejezésül: amit 
a várról még tudni kellKiss Gábor még rávilágítarra is, hogy a török által jólmegerősített várat CaraffaAntal tábornagy foglalta visz-sza 1686. június huszon-egyedikén, de 1695. szep-tember hetedikén már isméta töröké lett. Ez utóbbi ostrom során afalak annyira megrongálód-tak, hogy a törökök nem tar-tották érdemesnek a kijaví-tásukat, ezért a még álló fa-lakat is lerombolták, és Te-mesvárra vonultak. 

Az 1699. január huszon-hatodikán kötött karlócaibéke értelmében Lippa a tö-röké maradt, de csak 1717-ben került vissza, amikorLöffelholz császári ezredes,aradi várparancsnok a mégmegmaradt részeket is le-bontatta. A vár maradványaiból aszázadforduló idején márcsak a Maros folyó közelébenvolt látható egy csekély sánc,és a várfal alapjai. A török hódoltság idejéreaz egykori török bazár ár-kádos épülete emlékeztet. 
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az
illusztrációkat, a régi és a
mai képeket Roșu Mária
és Demján László műem-
lékvédő építész gyűjtemé-
nyükből küldték be a szer-
kesztőségünkbe.

Lippa a XIX. században

1848-ban a település lakossága a ma-
gyar forradalom mellé állt. 1848. Június
huszonegyedikén Atanasiu Desco várme-
gyei ügyészt választották képviselőjévé a
pesti országgyűlésbe. Ugyanebben az évben,
november tizennegyedikén a temesvári
helyőrség egyik különítménye itt verte
meg Máriássy János őrnagy seregét és te-
remtett összeköttetést az ostromlott aradi
várral. A XIX. században a marosi tutajozás
fontos állomása volt – idáig úsztatták az
erdélyi tutajosok az összefogott szálfákat.
A lippai tutajos vállalkozók 1855-ben tár-
saságba tömörültek, és a század folyamán
– a hasonló szászrégeni társasággal együtt
– egyeduralkodóvá váltak a Maroson. Fű-
részmalmot tartottak fönn, zsindelykészí-
tőket alkalmaztak, megszervezték a Hu-

nyad megyei erdőkitermelést és üzemel-
tették a lippai tutajkikötőt. 

A XIX. században kézművesei közül a
legnagyobb hírnévre a fazekasok tettek

szert. Saját céhük 1819-ben nyert kivált-
ságot. 1828-ban mind a száznyolc faze-
kasmester a Hafnergasséban, vagyis a Fe-
zekasok utcájában lakott. 

XVI-XVII. század
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Szeptember végén...
- az elmúlt hét érdekesebb történései -

The Revenant, avagy 
Soós Zoltán, a visszatérőVisszatért az RMDSZ életé -be Soós Zoltán, a „szövetség”tavalyi marosvásárhelyi pol-gármesterjelöltje. A múze-umigazgató – aki 2016 nya-rán kissé megszorongatta azakkori és jelenlegi polgár-mestert, de végül a „város-felszabadítás" elmaradt – azőszi előválasztások után te-vődött kvázi vakvágányra,miután az RMDSZ-es rang-soroló üléseken történt mis-másolásokat követően végülnem került befutó helyre aképviselőházi rangsorolás-ban. A vásárhelyi RMDSZ egy-kori enfant terrible-je, a je-lenleg a városi szervezetet

vezető és egyben parlamentiképviselő Vass Levente a nyi-tás jelszavával körzeti elnökitisztséget ajánlott fel Soós-nak, amelyet amaz el is fo-gadott. Hasonló ajánlattalkeresték meg Portik Vilmostis, aki tavalyig még az ErdélyiMagyar Néppárt (EMNP) me-gyei szervezetét vezette, el-lenben ő – állítólag hosszastépelődés után – passzoltaVass ajánlatát. „Az RMDSZmindkét személyt értékesnektartja, ezért is próbálta ma-gához édesgetni. Arra kértemőket, álljanak mellénk, és se-gítsenek alulról építkezni.Nagyon sajnálom, hogy végülcsak Soós Zoltán vállalhatta”

– fejtette ki a marosvásár-helyi szervezet elnöke, és ezesetben az „édesgetés” szóhasználata tökéletesen adek-vát.„Manapság nem népszerűpolitikusnak lenni" – magya-rázta a bizonyítványukat KaliIstván, az RMDSZ marosvá-sárhelyi ügyvezető elnöke,

vagyis azt, hogy a meghir-detett két alelnöki tisztségrekét hónap alatt egyetlen frá-nya pályázat sem érkezett,végül vágtató musztáng há-táról lasszózva sikerült be-fogni két embert. (Manapságnem népszerű RMDSZ-es po-litikusnak lenni – talán ígyhelyesebb volna az elmés ál-

lítás.) A két új alelnök: GáspárBotond, a Vásárhelyi Hírlapújságírója, valamint FerenczKatalin negyedéves sapien-tiás diák. Előbbi a kultúráért,turizmusért és interetnikaikapcsolatokért felel, utóbbiifjúsági problémákkal fog-lalkozik majd, s ha megunják,cserélnek.
2018-ra a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) is centená-
riumi évet fog hirdetni az
október 21-ei tisztújító
ülésén, ugyanis jövőre lesz
százéves a székely önren-
delkezési törekvés – jelen-
tette be Izsák Balázs múlt
heti sepsiszentgyörgyi saj-
tótájékoztatóján. Elmond-

ta azt is, hogy 1918. no-
vember 19-én Bethlen Ist-
ván gróf felhívására Bu-
dapesten székely közéleti
szereplők megalakították
a Székely Nemzeti Taná-
csot, és a népek önrendel-
kezési jogára hivatkozva
erőfeszítéseket tettek,
hogy megőrizzék a szé-

kelység autonómiáját; a
jogutód, a Sepsiszentgyör-
gyön 2003. október 26-án
létrejött SZNT az autonó-
mia európai gyakorlatára
hivatkozva, a jog és a de-
mokrácia eszközeivel küzd
a székelység önrendelke-
zéséért.A következő esztendő –amely, köztudomásúlag, aNagy Román Egyesülés cen-tenáriuma is lesz, amit mármost érzünk a bőrünkön –összes eseménye (rendez-vények, konferenciák, Szé-kely Szabadság Napja) a cen-tenárium jegyében zajlik, éselkészítik az autonómiaküz-delem mérlegét is, mondtaIzsák. A következő hónapok-ban ötven költöztethető,

nagyméretű székely zászlótajánlanak fel olyan egyház-aknak, magánszemélyeknekés önkormányzatoknak,amelyek falvakban, városok-ban jól látható helyen kitűzikőket (habár ekkora méretnélhelyesebb volna kiszerelésrőlbeszélni). A 7 (hét) métereszászlórudat négy betonkockatartja, felállítása nem kötöttépítkezési engedélyhez, mi-vel hasonló módon állítjákfel a vendéglők napernyőitis, ugyanakkor bármikor to-vább költöztethető, ha arravan szükség, részletezteIzsák Balázs. Érdeklődés ese-tén az akciót további ötven,majd száz zászlóval folytat-ják.Továbbá, az előző évekhez

hasonlóan október utolsóhétvégéjén Székelyföld-szer-te újra fellobbannak az őr-tüzek Székelyföld autonó-miájáért. Momentán mégfolynak az egyeztetések aprotestáns egyházakkal, mi-velhogy akkor emlékeznekmajd a reformáció 500. év-fordulójára is, így közösendöntik el, hogy az őrtüzeketszombaton vagy vasárnapgyújtják-e meg. A Kárpát-medencében a protestan-tizmus összefonódott a ma-gyar nemzeti üggyel, és ezma is így van – tette méghozzá Izsák, akit a Sepsiszékiés Marosszéki Tanács egye-düliként jelölt egy újabbmandátumra, a hargitai feny-veserdők aljában.
Dragnea – Orbán telefonbeszélgetés

Centenáriumi év á la Székely Nemzeti Tanács

Liviu Dragnea PSD-vezérsaját Facebook-oldalán tu-datta a minap: telefonon be-szélt Orbán Viktor magyarminiszterelnökkel (a tele-fontrécs egyébként KelemenHunor RMDSZ-elnök köz-vetítésével jött létre, Drag-nea barátja kezdeményezé-sére), melynek során arrólbiztosította Orbánt, hogyRománia megoldja a maros-vásárhelyi Római KatolikusTeológiai Líceum helyzetét,cserébe pedig, quid pro quoalapon, Magyarország isméttámogatni fogja Romániafelvételét a GazdaságiEgyüttműködési és Fejlesz-tési Szervezetbe (OECD),ami a román külpolitika

egyik fő célkitűzése.Dragnea elmondta: elma-gyarázta Orbán Viktornak,hogy a marosvásárhelyi„helyzet” egy bírósági ítéletnyomán állt elő, és szó sincsa katolikus egyház vagy amagyar kisebbség elleni tá-madásról (naná, hogynincs!). Hozzátette: a románhatóságok kötelessége, hogygyors, törvényes és tartósmegoldást találjanak az is-kola helyzetére.A kölcsönös ígérgetés, leg-alábbis magyar részről, hi-vatalosan is megerősítéstnyert, miután Szijjártó Péterkülgazdasági és külügymi-niszter szombaton közölteaz MTI-vel: Magyarország

támogatja Románia felvéte-lét az OECD-be, miután LiviuDragnea, a román kormányfő erejét adó Szociáldemok-rata Párt elnöke ígéretet tetta marosvásárhelyi iskola-helyzet rendezésére.A Központ időközben ki-nyomozta, hogy valójábanpont fordítva volt: Orbánhívogatta telefonon Drag-neát, több ízben is, míg végülsikerült beszélnie vele; ímeaz egyik ilyen próbálkozáshangfelvételének pontos át-irata:TITKÁRNŐ: - Alo!ORBÁN: - Titkárnő, küld-jed Liviukát, mondd meg,kérlek szépen, várom vála-szát. 

Ki vagy te, nénjá, aki teg-nap is telefonált? Miért lettolyan szomorú a főnököm?Sírt is!Hívjad, siess hát, biztosanelűzöm a bánatát.Mondd, bácsi, te valamirosszat tettél Liviukámnak?Amikor keresed, mindig aztsúgja: mondd, hogy nem va-

gyok itthon...Kérd hát, hogy jöjjön...Már megy el...Mert kihűl a söröm...Már elment...Ha elment mégis, elbú-csúzom én is...Szervusz, bácsi...Szervusz, kicsim...
Molnár Tibor



élnek a választókban az isz-lamizáció miatt. Látják, hogysok nagyvárosi iskolában atanulóknak már 60-70 szá-zaléka muzulmán beván-dorlók gyermeke, és tapasz-talják a német kormány be-hódolását. Lassan több jogotkap egy illegális bevándorló,mint egy német választó-polgár. A sertéshús betiltásatöbb német iskolában, a ke-resztény szimbólumok el-tüntetése (lásd Lidl-botrány)aggodalommal tölti el a vá-lasztók millióit. Sajnos sema CDU/CSU, sem az SPD,sem a Zöldek, sem a baloldalnem tűri a kérdőjeleket.Elvárják, hogy a választók

elhiggyék a „wir schaffendas” (megoldjuk) szlogentés bólogassanak több millió,idegen kultúrából érkezőember betelepítésére. Szí-riában és Irakban a legna-gyobb területek már béké-sek. Az Iszlám Állam nagyonkomoly veszteségeket köny-velt el, sőt igazából a végétjárja. Ennek ellenére szósincs a „háborús menedék-kérők” repatriálásáról.Nemhogy nem lesznekhazaküldve, hanem csak jö-

vőre 390 000 családegyesítővízumot akar a német kor-mány kiadni. Ez alapjáratonújabb egymillió muzulmántjelent.Ezek után nem csoda,hogy a nagy pártok szava-zókat vesztettek, főleg aCDU, és az emberek inkábbjobbra szavaztak, voksukataz AfD-re leadva.
Georg Spöttle

A szerző 
biztonságpolitikai szakértő
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Persze nem kizárt, hogyaz ultrajobboldali spektrumszavazóinak is köszönhetőa 12,6 százalékos választásieredmény, amely 94 parla-menti helyet biztosít a párt-nak. Ám a szavazók nem ná-cik, hanem állampolgárok,akik nem kaptak választ akérdéseikre, mint példáulhogy miért nincsen felső ha-tár a migrációban, hogy mi-ként szeretné Angela Merkel

megoldani a migránsok in-tegrációját, oktatását, mun-kába állítását, miért hallgatjael a kormánymédia a sokezer bűncselekményt, ame-lyeket migránsok követnekel, miért nem toloncolják kia terroristagyanús radikálismuszlimokat, akik ezrévelérkeztek 2015-ben, és hogymit tervez a kormány a köz-biztonság javításáért.No meg komoly félelmek

Pár napja a spanyolcsendőrség házkutatást tar-tott több katalán kormány-zati épületben, és magasrangú tisztviselőket vett őri-zetbe. A csendőrök az al-kotmánybíróság által felfüg-gesztett, ezért illegálisnaktartott önrendelkezési re-ferendummal kapcsolatosdokumentumokat kerestek.Korábban már lefoglaltakpropagandaanyagokat, de amadridi kormányzat min-den egyéb módon is igyek-szik megakadályozni a sze-rinte törvénysértő kezde-ményezést. Szombati hír: amadridi központi kormány-zat átvette az irányítást akatalán rendőrség felett. Afelmérések szerint a kata-lánok többsége inkább ma-radna, mint függetlenedne,de ez most változhat, ahogya referendumon való rész-vétel is. A leg¬- utóbbi, 2014-es „alternatív népszavazá-son” a választók kevesebbmint fele vett részt, igaz,nyolcvan százalékuk azelszakadásra voksolt. Az nem meglepő, hogy akormány negligálni akarjaa népszavazást, ám ezekkelaz eszközökkel láthatóan in-kább olajat önt a tűzre ésaz elszakadáspártiak mal-mára hajthatja a vizet. Avita legérdekesebb elemetalán az, hogy mindkét fél ademokráciára hivatkozik.

Mariano Rajoy kormányfőszerint senki nem állhat atörvények felett, a referen-dum sérti a nemzeti szuve-renitást, és az alkotmány-bíróság is illegitimnek tartja.Kezdeményezésükkel és ma-kacsságukkal a katalánokmegcsúfolják a demokrati-kus intézményrendszert,magyarázta.A katalánok szerint vi-szont nem lehet elvenni tő-lük az önrendelkezéshezvaló jogot, és azt, hogy nem-zetként dönthessenek arról,akarnak-e továbbra is a spa-nyol állam része lenni. Errőlszól a demokrácia – érvelnekBarcelonában, ahol napokóta utcai zavargások zajla-nak.A madridi vezetés nyilvánazért sem szeretné kienged-ni a szellemet a palackból,mert nem csak egyetlen„büszke kisebbség” él Spa-

nyolországban, hanem leg-alább még egy: a baszkok.Ők ráadásul nem csak sza-vakban tiltakoztak, az ETAnevű terrorszervezetük szá-mos merényletet hajtott vég-re vezető spanyol tisztség-viselők ellen az elmúlt év-tizedekben. Bár az ETA márletette a fegyvert, attól méga baszkok semmivel semszeretik jobban Spanyolor-szágot. Ha pedig a katalánok füg-getlenednek, az nem csak abaszkoknak jelentene báto-rítást, hanem más európaikisebbségeknek, nemzeti-ségeknek is. Kérdés perszeaz is, mit gondol erről azEurópai Unió vezetése,amely fennen hirdeti a de-mokráciát, de a legkevésbésem szeretne felfordulást akontinensen – megvan azenélkül is.
Baranya Róbert

Max Otte, Németország egyik vezető közgazdásza nem sokkal a vasárnapi
választás előtt otthagyta a CDU-t. Mint kifejtette, nem azért, mert náci, vagy
mert egy ultrajobboldali párthoz szeretne csatlakozni, hanem mert szerinte az
AfD-ben még van szabad véleménynyilvánítás és diskurzus, ami a CDU-ban már
tilos. A legerősebb fegyver az AfD ellen a náci titulus volt vagy a jobboldali popu-
lizmus – utóbbit sajnos ismerjük a nyugati sajtó részéről Magyarország kormányával
kapcsolatban.

Katalán ősz
Egyre jobban elmérgesedik a helyzet Spanyolországban az 
október 1-jére tervezett katalán függetlenségi népszavazás miatt
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Hogyan tovább, 
marosvásárhelyi 
csapatsportok?
A napokban a marosvásárhelyi sportegyesületek ve-
zetői sajtótájékoztatót tartottak, melyen hangoztat-
ták, hogy ügyvédi iroda megfogadását fontolgatják
Lucian Goga Maros megyei prefektus ellen. Szerintük
a főispán az általuk képviselt klubok önkormányzati
támogatását a közigazgatási bíróság segítségével pró-
bálja megakadályozni. A vezetők helytelennek tartják
Goga lépését, hiszen fél év állt rendelkezésére a feb-
ruár 23-án, illetve március 30-án hozott 67-es és 102-
es tanácsi határozatok áttanulmányozására és
kifogásai megfogalmazására, ő mégis a határidő leg-
végén, a törvény által megszabott utolsó napon jelen-
tette be pereskedési szándékát: szerinte a városháza
és a sportklubok közti szerződések tör vény telen kö-
rülmények közt születtek. Eddig a hír, viszont hadd lás-suk, milyen helyzetben vannak jelenleg a vásárhelyicsapatok.
Maros Kosárlabda KlubVárosunk élvonalbeli ko-sárlabda-együttese a leg-kedveltebb csapat Marosmegyében, amely az utóbbiévekben több bajnoki éskupadöntőt játszott és a ha-zai találkozóin teltházas le-látók előtt szerepel. A klubotis jócskán érintette a ,,pénz-telenség szele”, miután ahelyi költségvetésből nemfolyósítottak összegeketerre a célra. Béres Lóránt,a klub elnöke szerint LucianGoga nem csak a sporto-lóktól vonja meg a támo-gatást, de a közönséget ismegfosztja a magas szintűkosárlabda örömétől. A kel-lemetlen döntéssel a MarosKosárlabda Klub vezetőségekénytelen átszervezni a klu-bot és a játékoskeretet, hogymindenkivel szemben tel-jesíteni tudják a kötelezett-ségeiket.A klub vezetősége a játé-kosok fizetését is felére csök-kentené, így a négy idegen-légiós közül Bolds napokkalkorábban elhagyta az együt-test, időközben Líbiába szer-ződött, helyébe a bosnyákszármazású, svéd válogatottDino Pita érkezett. Sajnos aminap a csapat legkiválóbbés ugyanakkor a szurkolókáltal legkedveltebb játékosa,a montenegrói Martinic istávozásra kényszerült, ő idő-közben a SCM U Craiováhozigazolt. Utóbbi távozásakormegjegyezte, ha a klub anyagihelyzete javul, valami módonhajlandó lesz visszatérni aDzsungelbe. Szerény vigasz...A Nemzeti Ligában érde-kelt együttes színeiben azutóbbi években több helyifiatal is bemutatkozott, akik

idővel más alakulatoknál isbizonyítottak. Jelenleg a csa-pat színeiben 7 helyi ille-tőségű játékos van, akik vá-rosunkban születtek és ne-velkedtek. Az eredményekeléréséhez és a teljesít-ményhez szükség van jó ké-pességű idegenlégiósokra– hiszen köztudott, a baj-nokság legtöbb együtteseerősödött –, így csak hazainevelésű kosarasokkal ne-héz lesz tartani a lépést aNemzeti Ligában. Eddig is úgy volt, sajnosezután is úgy lesz, hogy atehetségesebbek tovább áll-nak, más, anyagilag tehető-sebb alakulatoknál fogjákkamatoztatni tudásukat. Azoktóber 7-én kezdődő baj-nokságra való, keretbemu-tatóval egybekötött Jászvá-sári Poli elleni barátságosmérkőzést is elhalasztottaa vezetőség az átszervezésmiatt. A klubelnök szerintnem lett volna korrekt ré-szükről, hogy bemutassáka keretet, majd utána kide-rüljön, hogy a bizonytalanhelyzet miatt egyes kosa-rasok nem maradnak a csa-patnál. A klubnak mintegy fél-millió euró tartozása van,a másodosztályú csapatnális gondok akadtak, keve-sebb edzést tartanak he-tente, mivel a Petru Maioregyetemmel szemben isvannak tartózások a sport-terem bérlése miatt, de aklub vezetősége reméli,hogy a szponzoroknak kö-szönhetően ez a helyzet ismegoldódik.A női kosárlabda-élvo-nalban szereplő Marosvá-sárhelyi Sirius elnöke, KissIstván is elfogathatatlannak

tartja azt, ami a városházasporttámogatásai körül zaj-lik, szerinte nem működika rendszer. A klubelnök aztis megjegyezte, hogy a Si-riust nem sorolták az élvo-nalbeliek közé, ezért csaksportprojektekre kap finan-szírozást, ami nagyjából atíz százaléka annak az ösz-szegnek, mint amekkorábanbajnoki riválisai részesülnekRománia más városaiban. 
ASAA főispán intézkedése le-ginkább az ASA másodosz-tályú labdarúgó-csapatátérinti, amely miután elke-rülte a csődöt, ismét nehézhelyzetbe került. A két évvelkorábban a bajnoki címértharcoló, sőt Szuper Kupátnyert alakulatnál az elmúlthárom hét alatt hét játékosbontott szerződést (D. Mun-tean, C. Ene, L. Mijoković, Fl.Iacob, Fl.  Ilie, Al.  Boiciuc,M. Schieb és Al. Neagu), ésa többiek is elégedetlensé-güknek adtak hangot. Távo-zott ugyanakkor a nyáronérkezett Bálint László veze-tőedző és Gheorghe Dinuklubelnök is.A klub helyzetét fokozza,hogy október 6-ára halasz-tották a döntést a közpénz-ügyi hivatal beadványávalkapcsolatosan, amely a klubcsődjének a kimondását kér-te a bíróságtól.Bálint távozásával a meg-üresedett vezetőedző poszt-ra ideiglenesen Fekete Ká-roly kapusedző került, majdőt a Kolozsvári Universita-teától menesztett Marius Po-pescu követte, aki az elmúlthéten a Bukaresti Metalog-lobus elleni fővárosi mér-

kőzésen mutatkozik be azegyüttes kispadján a 2. ligahétvégi, 9. fordulójában. Abukaresti második ligásegyüttes 4-0-ra nyert, így azASA lekerült a dobogóról,egyelőre a 5. helyen tanyázik. A legbosszantóbb az,hogy a nézők is elpártoltakaz együttestől, így a lelátókkongnak az ürességtől, sőt,a hazai mérkőzéseken aszurkolótábor is alig haladjameg a 10 személyt...A női csapatnál sem ol-dódtak meg a pénzügyi kér-dések, találkozóról találko-zóra egyre nehezebb elő-teremteni a működéshezszükséges pénzt, az elsőfordulóban csak az utolsópillanatban gyűlt össze ajátékvezetők kifizetésére azösszeg. A keret is szűkös,az iskoláskorból már kinőttlabdarúgók munkát vállal-tak, és néhányan már nemjárnak edzésre, csak az ösz-szecsapásokra gyűlnek ösz-sze. A keretet csak helyi, fi-atal játékosok alkotják.
CSU MedicinaConstantin Copotoiu, aMarosvásárhelyi Orvosi ésGyógyszerészeti Egyetemklubjának, a CSU-nak a tisz-teletbeli elnöke szerint Goganemcsak az élvonalbeli nőiröplabdacsapatot teszi tönk-re, hanem az ifjúsági köz-pontot is. Az első osztályosalakulat nem mond le a baj-nokságban való részvételé-ről, azonban kénytelen meg-válni alapembereitől. A tavalyi évadban azanyagi helyzete miatt a fel-nőtt együttes mindössze a8. lett az élvonalbeli baj-nokságban, így a külföldi

játékosok helyett a vezető-ség inkább a helyi nevelésűjátékosokra összpontosított.Viszont a klub junior és ka-det együttesei újra az országlegjobbjai közt szerepelnek,sőt a CSU Medicina ISK Ma-rosvásárhely 2009-ben Ro-mánia első és egyetlen röp-labda klubja, amely két kor-osztályban országos bajnokicímet nyert. A csapat többjátékosa idővel a felnőttekközött is bemutatkozott, vi-szont az anyagiak hiányamiatt idővel többen közülükmás kluboknál folytatják aröplabdázást. A tavalyi keretből távo-zott Marija Pucarević (eme-lő, Szerbia), Andreea Petra(center, UVT Agroland Te-mesvár), Sonia Teianu (op-pozit, Dinamo), ValentinaRusu (center, visszavonult),Karla Klarić (szélső, Hor-vátország), ugyanakkor adicsőszentmártoni illetősé-gű, a román válogatottbanis bemutatkozott Ioana Ba-ciu, valamint Alexandra Pin-tea, Carmen Mateiaș és Lo-rena Ciocean is más együt-tesnél próbált szerencsét. Most csak belföldi fiataljátékosokkal vág neki az újidénynek a CSU Medicinanői röplabdacsapata. A cél-kitűzés nagy valószínűség-gel az utolsó hely elkerüléselehet. A CSU Medicina kerete:Andreea Niţă (emelő), Ale-xandra Babaş (emelő), Var-ga Eliza-Lenke (oppozit),Roxana Iancu (center), Pe-ţan Boglárka (center), MariaBadea (center), Rodica Bu-terez (szélső), Raisa Ioan(szélső), Alexandra Cauc(szélső), Loredana Dobri-ceanu (szélső), Carmen Ar-
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Marius Popescu 
az ASA új vezetőedzője
A 47 éves Marius Po-
pescut nevezték ki az
ASA új vezetőedzőjévé.
Popescu a 3. ligás Ko-
lozsvári Universitatea
edzője volt, ahonnan a
bajnokság 4. fordulója
után menesztették.  A
gyulafehérvári születé-
sű, középpályásként a
Kolozsvári U, a Kolozs-
vári CFR, a Besztercei
Gloria, a Szatmárnéme-
ti Olimpia, a Gyulafe-
hérvári Apulum és az
Aradi UTA egykori lab-
darúgója, rövid edzői
pályafutása során az FC
Botoşani-t, a Márama-
rosszigeti CSM-t és a ta-
valy nyáron újraalapí-
tott Kolozsvári U-t irá-
nyította. 

Bálint László 
az FK Csíkszereda 
edzője lettAz ASA korábbi edző-jét, Bálint Lászlót (aki azelső hat fordulóban irá-nyította a csapatot) ne-vezték ki a harmadosz-tályú FK Csíkszereda ve-

zetőedzőjévé, aki VágóAttila helyét vette át. A38 éves szakember leg-utóbb az ASA kispadjánült, de korábban dolgo-zott a FC Academica Clin-ceni, a Brassói FC és aTatrangi Unirea csapatá-nál is, viszont játékoskéntmegfordult a Brassói Ra-pid, a Romradiatoare ésa Brassói FC együttesénélis. Bálint munkáját CezarZamfir másodedző és Li-viu Rusu erőnléti edzőksegítik. Kinevezésekor aztmondta, azért ment Csík-szeredába, hogy feljut-tassa az együttest a má-sodosztályba, de ehhezsok munkára lesz szük-ség, mert sok a fiatal akeretben, ugyanakkor azegyüttes tapasztalt játé-kosaira is nagy szükséglesz. „Ilyés Róbertet na-gyon jól ismerem, és bí-zom benne, hogy a segít-ségemre lesz” – nyilatko-zott a minap Bálint Lász-ló. 
C.F.A.

niceru (szélső), Laura Mol-nar (liberó), Lea Rancz (li-beró). Érkezők: Sorina-Ma-riana Mocan (emelő, Ko-lozsvári U), Ana-ValentinaStoian (szélső, az ifi csapat-ból), Mara Dumitrescu (szél-ső, az ifi csapatból). Az edzőiteendőket továbbra is Pred-rag Zucović látja el, segítőjeettől az idénytől az ifjúsá-giaktól felkerült Bokor Ist-ván lesz.A női röplabda-bajnokságoktóber 14-én kezdődik,amikor a Medicina CSU azújonc Kolozsvári U alaku-latát fogadja. 
City´usEdző és néhány tapasztaltjátékos nélkül maradt a hat-szoros bajnok, hétszeresRománia Kupa-győztesCity’us teremlabdarúgó-csa-pata is a bajnoki idény előtt,

amely megvékonyodott ke-rettel, három vereséggelkezdte a bajnokságot. Cosmin Gherman, az ala-kulat volt vezetőedzője azUnited Galachoz távozott,őt követte a csapat utolsótapasztalt játékosa, BogdanCovaci is, viszont a megfia-talodott együttest a Szé-kelyudvarhelyre szerződöttCsala Zsolt, ugyanakkor egyolasz másodosztályú csa-pathoz távozott Mario Du-que is elhagyta, míg DobaiAndrás egy időre felhagyotta versenysporttal. A City’us kerete a követ-kező: Răzvan Cătinean, Va-sile Moldovan, Mihai Tătar,Răzvan Coman–kapusok,Bogdan Covaci, Vlad Țipău,Küsmödi Tamás, Răzvan To-gan, Andrei Boroș, NagyNorbert, Alexandru Pop,Paul Ludușan, Iszlai Richárd,Kiss Szilárd, Andrei Gândilă,

Andrei Cioban és BogdanTakács (utóbbi kettő a Se-gesvári Pro-Tineret csapa-tától érkezett)–mezőnyjá-tékosok. Mint látható, a keretethelyi vagy Maros megyei já-tékosok alkotják, akiknektapasztalatlansága megha-tározó lesz a bajnokság so-rán. Lucian Nicușan, a City’usedzője korábban úgy nyi-latkozott, hogy az új baj-nokságban minden összec-sapásuk nehéz lesz, így fon-tos, hogy versenyképesegyüttest alakítsanak ki. Azedző elérhető célkitűzésneka felsőházi rájátszásba ke-rülést, az alapszakaszban ahatodik hely megszerzéséttekinti, de ehhez mindig alegjobb formájukat kellnyújtsák.
Czimbalmos 
Ferenc Attila
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Esőben is aktívan

A forró ital és a jó tár-
saság elengedhetetlen kel-léke egy laza, beszélgetősprogramnak. Nincs is jobb,mint egy hűvös délutánonegy pohár meleg tea, kávévagy forralt bor mellett ku-porogni legjobb barátaink-kal, és megbeszélni az életapró-cseprő történéseit.Ilyenkor előkerülhetnekazok a filmek, sorozatok,amelyekre eddig valamiértnem volt időnk, és bekuc-kózva végigpörgethetünkakár egy egész évadot. A
mozi szerelmeseinek érde-mes végigböngészni a film-kínálatot, hiszen magányossorozatnézés helyett a közösmoziélményt is választhat-juk.A társasjátékozás nemvéletlenül az őszi-téli időszaktalán legnépszerűbb társa-sági időtöltése. A játék soránsok minden kiderül a játé-kosokról, ezért ezek az al-

kalmak közösség-összeko-vácsoló erejűek lehetnek,gazdagíthatják emberisme-retünket vagy a saját ma-gunkról alkotott képet. Rá-adásul a társasjátékokkaltöltött idő hasznos, mert fej-lesztő jellegű, függetlenülattól, hogy stratégiára, ver-bális készségekre és/vagyszerencsefaktorra épülő já-tékról van szó.Ha kis túlzással nem csaktúlélésünk érdekében szok-tunk főzni, akkor biztosanvan a tarsolyunkban (vagyaz interneten) néhány olyanrecept, amit régóta el sze-retnénk készíteni. Az esőshétvégék ideálisak egy-egyegzotikusabb, időigényesebbétel elkészítéséhez, és különöröm, ha mindezt sikerül jótársaságban elfogyasztani. A filmnézés melletti leg-népszerűbb kuckózós tevé-kenység, az olvasás, a listakihagyhatatlan eleme, hiszen
soha nem unatkozunk egyjó könyv társaságában. Tágértelemben viszont nemcsaka szórakoztató olvasmányok,hanem az önképzés, tanu-
lás is része lehet az élet-ünknek, legyen szó akárnyelvtanulásról, új készségekfejlesztéséről vagy bármilyenúj hobbiról, amit el akarunksajátítani.A pörgős nyár után az őszátvezet egy reflexívebb lét-állapotba, elcsendesít, elmé-lyülésre késztet, így inten-zívebben figyelhetünk ön-

magunkra. A ráhangolódás-ban segíthet a meditációvagy valamilyen lelki gya-korlat, amit rutinszerűenbeépítünk a hétköznapokba.A rendszeres hálaadás pél-dául nemcsak elégedettétesz, hanem kijelölheti egypozitív életszemlélet kereteitis.Végül a mozgásról semkell lemondanunk. Rossz időesetén különböző mozgás-formákat próbálhatunk kiaz edzőtermekben, de akáraz otthonunk kényelmében

is. Van, akiket azonban nemtántorítja el, ha éppen esősaz idő, ezért ez a mozgás-forma lehet egyszerűen aséta is. Romantikusoknakajánlott az ernyő alatti össze-bújós, hosszúra nyújtott sétaaz esőben. A racionálisakbeleszippanthatnak a frisslevegőbe és mozoghatnak,ami jótékonyan hat a szer-vezetükre. Az eső hallga-
tása, különösen elalvás előttnyugtató hatású lehet.

Kozma Ágnes
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Időtöltési tanácsok esős napokra

Az ősz beköszöntével sűrűsödnek az esős nappalok,
hétvégék, a kinti programok helyett előtérbe kerül-
nek a benti tevékenységek. Ez azonban nem azt je-
lenti, hogy be kéne zárkóznunk vagy unatkoznunk
kellene, sőt! Az évszak színeihez hasonlóan változa-
tos programokkal tölthetjük az időt, ehhez adunk né-
hány ötletet.

A pókok MEGESZIK NAGYNÉNJÜKET, akik örömmel adják testüket
Egy új tanulmány szerint a
közösségben élő pókfajok-
nál a „nagynénik“ feláldoz-
zák magukat testvéreik utó-
daiért: táplálják őket, akár
saját testükkel is.A Greifswaldi és az Aar-husi Egyetem kutatói meg-állapították, hogy egy kö-zösségben élő afrikai pókfajnem párosodott nőstényeifélig megemésztett táplá-lékkal látják el „unokahú-gaikat és unokaöccseiket",később pedig saját testüketkínálják fel az utódoknak.A szakértők eredményeiketaz Animal Behaviour címűszaklap aktuális számábanmutatták be.Eddig úgy hitték, hogy aszűz nőstények csak a zsák-mány elejtéséből és a háló-készítésből veszik ki részü-

ket. Az utódokat visszaök-lendezett táplálékkal és sajáttestükkel a korábbi feltéte-lezések szerint csak azanyák tudták táplálni. Aszakértők a Stegodyphusdumicola nevű afrikai pókfajpárosodott és nem pároso-dott nőstényeiből állítottakössze egy csapatot, és meg-vizsgálták, melyik állatokfoglalkoznak utódnevelésselés zsákmányejtéssel. Meg-figyelték, hogy a nem páro-sodott „nagynénik" is résztvállaltak az anyák erőt pró-báló feladataiból, és későbbőket is felfalták az utódok.A Stegodyphus dumicola ko-lóniáinak 60 százaléka nempárosodott nőstényekből áll.A 45 ezer ismert pókfajközül mintegy 30 él közös-ségben. A kutatók feltéte-
lezése szerint az afrikai pók-fajnál tapasztalt viselkedésa többi ilyen fajnál is létezik.Gabriele Uhl zoológus éspókkutató szerint a visel-kedés csak látszólag önzet-

len. Az „unokaöccsök ésunokahúgok“ sikeres felne-velése segíti a „nagynéni“által is birtokolt gének örö-kítését a következő generá-ció számára. Ez magyará-
zatot ad arra, hogyan fej-lődhetett ki és maradhatottmeg ez a látszólag önfelál-dozó viselkedés – írják aszakértők.

forrás: MTI


