
Méghogy 
elmagyarosítják…Ahogyan közeledünk az 1918-as GyulafehérváriNagygyűlés századik évfordulójának időpont-jához, egyre erősödik a média és politikumbizonyos részében a beteges román naciona-lizmus, ami többnyire kéz a kézben jár a zsigerimagyargyűlölettel. Ilyenkor nem kerülhetjükmeg, hogy ne idézzük, hogyan vélekedett IllyésGyula a kérdésről: patrióta az, aki jogot véd,soviniszta az, aki jogot sért. Ha pedig emlé-keztetünk arra is, hogy mindenki joga addigterjed, amíg más jogait nem sérti vele, nos,akkor talán világossá is tettük, hogyan, mikéntértelmezzük jog és patriotizmus összefüggését,kölcsönhatását. Egy biztos: önkorlátozás nélkülnincs jog, jogtisztelet nélkül nincs hazafiság. 
Párkapcsolati konfliktusok
hatásairól, kezelésérőlA konfliktusok elkerülhetet-len elemei egy párkapcso-latnak. Ha nem a kapcsolat,akkor az élet állít kihívástjelentő helyzetek elé, amelyekkapcsolati szinten is leképe-ződnek. Az azonban tőlünk függ, hogyan rea-gálunk egy-egy krízisre. A párkapcsolati konflik-tusok természetéről, hatásairól és kezelésérőlLászló Enikőt, a Maros Megyei NeveléslélektaniKözpont pszichológusát kérdeztük.

A templom, mely 
Kalotaszeg legteljesebb 
berendezését rejti A Szilágy megyei Farnas Bánffyhunyadtólészakkeletre, a vasútvonalhoz közel fekszik. Atelepülés nevét a XII. századi tizedjegyzék máremlíti. Árpád-kori település, a XII. századigAdorján vár területe volt.
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Diogenész lámpájával 
keresni a szikrátA Gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskolaszínjátszócsoportja, a Kópék már évek óta érel kiváló eredményeket országos szinten is. Akis színészek oktatóját, felkészítőjét, KovácsGyöngyvér helyi magyar szakos tanárnőt acsoport megalakulásáról, sikereiről.
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Új sorozat, XI. évfolyam // 45. szám  // november 9–15. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

18 000 kilométer kisrepü-
lőn: Sydney-től Makfalváig Ritkaságszámba menő teljesítményt jegyez-hetett a makfalvi Fülöp Zoltán repülős, aki azidén júniusban beutazta a fél világot, ugyanisegymotoros repülőgéppel tért haza az auszt-ráliai Sydney-ből Makfalvára, ahol a saját rep-terén landolt. 
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Új részleggel bővült a kardiológiai ellátás 

Négyszeresére nőtt 
az infarktusos betegek 
túlélési esélye 

Múlt héten ünnepélyes körülmények között mutatták be a Maros Megyei Sürgősségi Kór-
ház kardiológiai klinikájának újonnan kialakított intenzív osztályát (USTACC), ahol a kri-
tikus helyzetben levő szívbetegek állandó intenzív terápiás felügyeletét és ellátását végzik.
A dr. prof. Benedek Imre által megalapított ultramodern kórterembe az első beteget már
a megnyitás másnapján befektették.
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KOS: A napokban jó esély van arra, hogy elveszítseaz önkontrolt, ami esetleges dühkitöréseket je-lenthet, és azt, hogy sok esetben sokszor logikátlandöntéseket hoz hirtelen felindulásból.
BIKA: Mostanában kifejezetten jó hangulatbanlesz, és ez főleg abban nyilvánul meg, hogy rend-kívül barátkozós kedvében van, és minduntalanigyekszik új barátságokat kötni. 
IKREK: A csillagok azt üzenik, hogy legyensokkal megfontoltabb, mint amilyen általábanlenni szokott. Legyen elég türelmes, várja ki adolgokat, illetve a megfelelő időt, ha valamit lépniszeretne.
RÁK: Ügyeljen arra a héten, hogy ne tegyenhamis kijelentéseket, és bánjon óvatosan a megnem erősített információkkal, illetve azokkal,amelyek nem megbízható forrásból származnak,különben könnyen bajba keverheti magát. 
OROSZLÁN: Mostanában eltávolodott barátaitól,kollégáitól, akik érezhetően neheztelnek ezértönre. Így, ha jelenleg bármilyen segítséget, tá-mogatást is kérne tőlük, nem túl meglepő módonvisszautasítanák.
SZŰZ: A napokban meglehetősen flegma, lekezelő,bíráskodó lehet másokkal szemben. A környezetenem tudja majd mire vélni a viselkedését. Hanem akar barátok helyett ellenségeket szerezni,akkor még időben fel kellene hagynia ezzel a vi-selkedéssel.
MÉRLEG: Egyre izgalmasabb és eseménydúsabbnapjai vannak. Rengeteg új emberrel is sikerülmegismerkedni a napokban, és nem csak az új,hanem a régi ismerősök körében is fokozottannépszerűbb lesz.
SKORPIÓ: Tele van tetterővel, mindenáron ha-ladni akar előre. Csak egy baj van ezzel, hogymár nincs kedve taktikázni, egyszerűen csakfejjel menne a falnak, átlépne mások felett. 
NYILAS: Ügyeljen jobban az egészségére! Nehallogassa az orvost, a kivizsgálásokat. Lehet,hogy nincs kedve hozzá, de jobban jár, ha megelőzia bajt. Ugyanakkor ne hagyja, hogy korábbi ku-darcélményei magakadályozzák abban, hogy va-laminek újra neki fusson, vagy lépéseket tegyenaz eléréséért.
BAK: Mostanában több dologban is elbizonyta-lanodhat, mint aki nem is tudja igazából, mirevágyik, mit szeretne elérni. Ám nincs miért ag-gódnia, mert a héten egyre másra érik majd amegerősítések.
VÍZÖNTŐ: A héten az egyik legfőbb feladatamások megsegítése és védelme lesz, mint akifelcsap őrangyalnak. Azon kapja magát, hogy abarátainak, kollégáinak, de főleg a családjánaksegít.
HALAK: Jó lesz, ha gyakorolja az éberséget,mert némi bajuszakasztásra számíthat egy-kétemberrel. De legalább érezni fogja, hogy az Uni-verzum maximálisan támogatja, még akkor is,ha időnként változtatnia kell céljain, vagy az árralszemben kell úsznia.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro
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Játéknapok 
a Nemzetiben November 10–12. között –pénteken 10 órától vasárnap17 óráig – a MarosvásárhelyiNemzeti Színház előcsarno-kában harmadik alkalommalszervezik meg a társasjáté-kok országos vásárát, mely-nek keretében kipróbálhatóka legújabb típusú társasjá-tékok, kedvezményes áronértékesítenek bizonyos já-tékokat, illetve versenyeketszerveznek. A belépés díj-talan. Az eseményről bőveb-ben a www.bgcon.ro honla-pon lehet tájékozódni.
Barabás László 
könyvbemutatója November 10-én, pénteken17 órakor a vártemplomiegyházközség Bocskai ter-mében (Eminescu utca 28.szám) kerül sor BarabásLászló Ünnepeink népi szín-háza című, a Mentor Köny-vek Kiadónál megjelentkönyvének bemutatójára. A70. évét betöltő néprajzku-tatóval a könyv szerkesztője,Káli Király István beszélget.Közreműködik Kilyén Ilka,Magyar Örökség díjas szín-művésznő, illetve az Üverzenekar. A bemutatót egynéprajzi kisfilm vetítése kí-séri.

Játszd újra, Győző!A marosvásárhelyi HahotaSzíntársulat Puskás Győző50. születésnapja tiszteletéreösszeállított ünnepi kaba-réválogatását Marosvásár-helyen november 11-én,szombaton este 7 órától visziszínre a Maros Művészegyüt-tes előadótermében. Továbbielőadások: november 12-én,vasárnap és 19-én, szinténvasárnap este 7 órától. Fel-lépnek: Puskás Győző, Szé-kely M. Éva, Kelemen Barna,Cseke Péter, Gönczy Katalinés Szőllősi P. Szilárd. Énekel:Bodoni Ildikó. Rendező: Ko-vács Levente. Jegyek elővé-telben a Kultúrpalota és aMaros Művészegyüttes jegy-pénztárában kaphatók.
Ápolás és életminőség November 10–12. között aSapientia egyetem koronkaicampusában nemzetközikonferenciára kerül sor Ápo-lás és életminőség címmel,melyet a Gyulafehérvári Ca-ritas, a Kinaesthetics Roma-nia és a svájci Stiftung Le-bensqualität szervez. A ran-gos esemény a szociális ésegészségügyi rendszerben,az ápolás, gondozás teréndolgozó szakembereket szó-lítja meg különböző európaiországokból.

Kirándulás Szebenbe November 18-án kirándu-lást szervez Szebenbe, va-lamint a város közelébentalálható Dumbrava-erdő-ben levő Astra falumúze-umba az Erdélyi Magyar Bal-oldal. Feliratkozni november10-ig lehet Marosvásárhe-lyen, a Dózsa György utca9. szám alatti I. emeleti szék-helyen. Telefonszám: 0744-928-299.
Nyugdíjasok 
klubja November 14-én a nyugdí-jasok egyesülete klubnapotszervez tagjai számára. Fel-iratkozni naponta 10–13 óraközött lehet az egyesületBolyai utca 36. szám alattiszékhelyén, az emeleten.
Hangverseny 
a Vártemplomban November 11-én, szombatona 17 órakor kezdődő isten-tisztelet után a felvidékiIpolybalog Szent Korona Kó-rusa hangversenyezik a ma-rosvásárhelyi Vártemplom-ban. Műsoron: EsterházyPál-, A. Scarlatti-, Bach-, Mozart-, Rossini-, Mendels-sohn-, Liszt-, C. Franck, J. Mo-uquet-, M. Durufle- és MikulasSchneider Trnavsky-művek. 

KÁR KIHAGYNI 



Ahogyan közeledünk az1918–as GyulafehérváriNagygyűlés századik év-fordulójának időpontjá-hoz, egyre erősödik amédia és politikum bi-zonyos részében a bete-ges román nacionalizmus,ami többnyire kéz a kézbenjár a zsigeri magyargyű-lölettel. Ilyenkor nem ke-rülhetjük meg, hogy neidézzük, hogyan vélekedett Illyés Gyula a kérdésről: pat-rióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért. Hapedig emlékeztetünk arra is, hogy mindenki joga addigterjed, amíg más jogait nem sérti vele, nos, akkor talánvilágossá is tettük, hogyan, miként értelmezzük jog éspatriotizmus összefüggését, kölcsönhatását. Egy biztos:önkorlátozás nélkül nincs jog, jogtisztelet nélkül nincshazafiság. Mindez a Marosvásárhely: Nem fejlesztjük, ellenbenelmagyarosítjuk címmel az egyik – nem írom ide a nevét,úgyis kitalálják – vásárhelyi román nyelvű napilapbanmegjelent dolgozatban írottak kapcsán jut eszembe. Aszerző ez esetben is akkorákat lódít, amekkorákat hamisön– és helyzetismerete, ferde történelemszemlélete, be-teges magyargyűlölete alapján csak képes. S amint aztidézett dolgozata és más munkái is bizonyítják. Méghozzáanélkül, hogy a tények ismerete, a valóság tiszteleteebben cseppet is zavarná.  Szerzőnk, miután felsorolja a városvezetés mindenmulasztását, megállapítván, hogy a fejlődésben bizonylemaradt másoktól, mindent a magyarok nyakába varr,őket okolja minden sikertelenségért. „Mindezen idő-szakban az RMDSZ–es tanácsosok tevékenységében na-gyon erősen tapasztalható volt a város elmagyarosításáértfolytatott elkeseredett harcuk, azon fáradhatatlan poli-tikájuk részeként, mellyel e tekintetben a másik kétmegye, Hargita és Kovászna fővárosai mellé sorakoztassákfel Marosvásárhelyt, hogy az óhajtott Székelyföld számárahomogenizálják ezt a térséget.”Azt írja, tapasztalata szerint a terv – mármint a városelmagyarosítása – kezd megvalósulni... Az egyáltalánnem zavarja, hogy az 1992–es és a 2011–es népszámlálásközött eltelt közel két évtized alatt Marosvásárhelymagyar nemzetiségű lakosainak a száma 84.793–ról57.362–re, arányaiban 51,4 százalékról 44,9–re csökkent.A románoké pedig ugyanebben a periódusban 46,1 szá-zalékról 51,9–re nőtt. Hát ennyit a dolgozat szerzőjeáltal emlegetett elmagyarosításról... Emberünk megmondja azt is, hogyan kellene megoldania problémát. Hát persze, hogy a tengerentúli NagyTestvért emlegeti példakánt: „Ha az annyira különbözőamerikaiaknak sikerül egységeseknek lenniük és meg-őrizniük az államiság erejét, kizárólag az alkotmányratámaszkodva, melyet szentírásként tartanak be, akkortegyünk így mi is, legfőbb törvényi hatalmat adva Romániaalkotmányának az ország egész területén. Ha pedig a13. cikkelyben az áll, hogy Romániában a román nyelv aköztereken forgalmi és megjelenési joggal rendelkezőegyedüli hivatalos nyelv és punktum, akkor mindenféleegyéb filozofálgatások nélkül így is járjunk el!”Azt viszont elfelejti hozzátenni, hogy egyes déli álla-mokban – példakánt most csak Floridát említem – hiábaaz angol a hivatalos nyelv, a spanyol szinte teljesen ki-szorította a mindennapi életből, ismerete nélkül ma márlehetetlen boldogulni... Ennyit a tények, a valóság tiszte-letéről... Arról nem is szólva, hogy az alkotmány nemSzentírás – még Románia alkotmánya sem! –, azt időnkénta változó valóság követelményeihez szokták igazítani...És végül: ha szerzőnk az általunk jelzett kérdésekbentéved vagy szándékosan csúsztat, mi a garancia arra,hogy máskor nem ezt teszi?
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Szentgyörgyi László

Méghogy elmagyarosítják…

Románia legkorszerűbb,legmodernebb felszerelések-kel ellátott koszorúér-beteg-ség kezelő egységét nyitottameg dr. prof. Benedek Imreés dr. prof. Benedek Theo-dora kardiológusok, illetveClaudiu Puiac, a megyei sür-gősségi kórház menedzsere.Ez eleget tesz annak a – máröt évvel ezelőtt megszületett– miniszteri rendeletnek,amely szerint kötelező azelső kategóriás megyei sür-gősségi kórházakban a kri-tikus helyzetben levő szív-betegek intenzív terápiás fel-ügyeletét biztosító osztályokkialakítása. Az intervencio-nális kardiológiai beavatko-záson átesett szívinfarktusosés más súlyos állapotbanlevő szívbetegeket többé nemkell az intenzív terápiai kli-nikán kezelni, ahol ki vannaktéve a különböző fertőzé-seknek.
Utolsó láncszeme 
egy folyamatnak „Amint a páciens átesikegy intervenciós szívműtéten,az új egységben a nap mindenmásodpercében megfigyelésalatt áll az ultramodern esz-közök segítségével. Ennek azegységnek a megalakítása le-zárja azt a kört, amit jóma-gam 35 évesen megálmod-tam, éspedig, hogy mindenkardiovaszkuláris betegség-gel küszködő ember számáraeurópai szintű ellátást nyújt-sunk. Nagyon fontos ugyan-akkor, hogy ennek az egy-ségnek a működésével a szív-betegek, akut miokardiálisinfarktusos személyek elha-lálozási aránya még alacso-

nyabb lesz. Itt azokat a bete-geket látjuk el, akik ezelőttaz általános intenzív osztályrakerültek, viszont ahol nagyonnagy a felfertőződési esély.Ám azokat a pácienseket isitt kezeljük, akik szívelégte-lenségben szenvednek. Az újrészlegen a kardiológus or-vosok, illetve a most tanuló,intenzív terápiát másodikszakként elsajátító diákok hi-vatottak a páciensek kezelé-sében. Álszerénység nélkülmondhatom, hogy a világonnincs jobban és modernebbgépekkel felszerelt kritikusinfarktusos betegek ellátá-sáért felelős egység, mint amiénk” – mondta el dr. prof.Benedek Imre. Azt is hozzá-tette, hogy a koronáriaőrzőbevezetésével az infarktusokozta mortalitás 30%-ról15%-ra csökkent, aztán a ka-téteres eljárás alkalmazásávalez 2-4%-ra csökkent. Ezenegység működtetésével azonbetegek, akiknek súlyos kór-képük van – akik esetébenaz elhalálozási arány 60-80%– , ezentúl 20%-ra fog csök-kenni. 
Benedek professzor saját
zsebből vásárolta az
ágyakatClaudiu Puiac kórházme-nedzsertől megtudtuk, hogya beruházás értéke 3.187.000lej, amelyből 1.890.000 lejta kórház, a többit az egész-ségügyi tárca fedezett. Aztis hozzátette, hogy a kardi-ológiai intenzív osztályt nemsikerült korszerű ágyakkalis ellátni, ezért Benedek pro-fesszor vásárolta meg azágyakat, de kicserélik, amint

mód lesz rá.
Ultramodern felszerelés,
szállodai körülményekA tízágyas részleg mindfelszereltségében, mind be-rendezésében európai vi-szonylatban is a legmagasabbszínvonalat képviseli – hang-súlyozta dr. Benedek Theo-dora klinikavezető egyetemitanár. Erről az újságírók sajátszemükkel is meggyőződ-hettek az új egység meglá-togatásakor: a kórház hetedikemeletén levő intenzív terá-piás osztály elegáns, új be-rendezés mellett okosmoni-torok jelzik a beteg állapotátés az összes életfunkcióját,automata adagolók biztosít-ják a szükséges infúziósgyógyszereket, illetve azágyak között van a lélegez-tetőgép is. Az orvosi felügye-letet a központi képernyősegítségével a nap 24 órájá-ban folyamatosan biztosítják,és az sem mellékes, hogy anagy ablakokon át szép ki-látás nyílik a városra. Egyébként kritikus infark-tusos betegek ellátásáért fe-lelős egység – USTACC – azországban csupán három bu-karesti kórházban működik.A megvalósításért gratu-láltak Benedek professzor-nak és csapatának a meghí-vottak: dr. László Attila, aszenátus egészségügyi bi-zottságának elnöke, Bíró Ro-dica, a megyei egészségbiz-tosítási pénztár vezetője, va-lamint Marosvásárhely kétalpolgármestere – MakkaiGergely és Sergiu Papuc –is.

Pál Piroska

Új részleggel bővült a kardiológiai ellátás

Múlt héten ünnepélyes körülmények között mutatták be a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház kardiológiai klinikájának újonnan kialakított intenzív osztályát (USTACC),
ahol a kritikus helyzetben levő szívbetegek állandó intenzív terápiás felügyeletét
és ellátását végzik. A dr. prof. Benedek Imre által megalapított ultramodern kórte-
rembe az első beteget már a megnyitás másnapján befektették.

Négyszeresére nőtt az infarktusos
betegek túlélési esélye 
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Pár-bajok

Párkapcsolati konfliktu-
sok hatásairól, kezeléséről
A konfliktusok elkerülhetetlen elemei egy párkap-
csolatnak. Ha nem a kapcsolat, akkor az élet állít ki-
hívást jelentő helyzetek elé, amelyek kapcsolati
szinten is leképeződnek. Az azonban tőlünk függ,
hogyan reagálunk egy-egy krízisre: engedjük, hogy
belekerüljünk egy egészségtelen kapcsolati dinami-
kával összekötött negatív körforgásba, vagy megol-
dáscentrikusan, közös érdekeinket szem előtt tartva
kezeljük a helyzetet. A párkapcsolati konfliktusok
természetéről, hatásairól és kezeléséről László Enikőt,
a Maros Megyei Neveléslélektani Központ pszicholó-
gusát kérdeztük.A konfliktusok igazi –nem ritkán sorsdöntő – pró-batételei egy párkapcsolat-nak: ezekben a helyzetek-ben dől el, hogy társakkénttudnak-e viselkedni a pártagjai, elég erős-e a kötődésahhoz, hogy közös erőveltúllépjenek a problémákon.A konfliktus megélése nagy-fokú érzelmi terhelést je-lent: új tapasztalatokkalszembesülnek az önismeretés a társuk megismeréseterén, megmutatkoznak aszemélyiség rejtett, kevésbévonzó oldalai, kiütközneka családi minták, hibásanbevésődött reflexek. Ennekfényében kétféle végkifejletlehetséges: a konfliktusrombolhatja vagy erősíthetia kapcsolatot. László Enikőelmondta, a konfliktus nem-csak akkor rombolja a kap-csolatot, ha nem oldják meg,hanem ha közben olyanszinten megbántják egy-mást a felek, hogy az meg-kérdőjelezi a két ember kö-zötti tiszteletet és szeretet-kapcsolat meglétét. „A vál-

lalt, legalább köztes meg-oldást hozó összetűzés erő-síti a bizalmat, az összetar-tozás érzését, és fontos ta-pasztalat a pár számára,amire később is támaszkod-hatnak” –  hangsúlyozta aszakember. 
Megelőzni vagy kezelni?László Enikő szerint van-nak helyzetek, amikor amegelőzésre, máskor akonfliktushelyzet kezelésérekellene koncentrálni. Meg-előzni elsősorban akkor ér-demes egy konfrontációt,ha például a párunkat bántóviselkedés, reakció megvál-toztatása nem sérti szemé-lyes igényeinket, nem érintia személyiségszerkezetet,leggyakrabban figyelmet-lenségből, gondatlanságbólelkövetett tettekre, szoká-sokra vonatkozik. Legtöbb-ször viszont kirobban akonfliktus, és valamit kez-deni kell vele. Ideális lennehatékony konfliktuskezelésimódokat ismerni, de leg-

többen ezzel nem vagyunkfelvértezve.
Konfliktuskezelési 
technikákA szakember szerint akonfliktushelyzet kezelésé-nél nem lehet elvonatkoz-tatni a másik ember kon-frontációban vállalt szere-pétől és módszereitől. „Hapéldául valaki a megfélem-lítést, az elnyomás módsze-rét használja, akkor a kiin-dulópont, hogy nem ijedünkmeg és nem lépünk vissza,hanem kiállunk amellett,amit gondolunk, és amitfontosnak tartunk” – vázoltegy gyakori helyzetet. Hoz-zátette, az érzelmileg felfo-kozott helyzet legtöbbszörparttalan viták, támadások-visszatámadások melegá-gya, és semmiképpen semalkalmas arra, hogy haté-konyan konfliktust kezel-jünk, kommunikáljunk. „Ah-hoz, hogy megoldást keres-sünk, először önmagunkbankell tisztázni, mi bánt és mizavar, milyen megoldást vár-nánk el, illetve fontos utánaleülni, és viszonylag nyu-godt állapotban megbeszél-ni ezt” – mondta László Eni-kő. Hatékony stratégiakéntemelte ki a szakember azeltávolodás módszerét, aképességet, hogy kívülrőlrálássunk a problémára, ésarra, hogy tulajdonképpenmi is zavar benne. Az em-pátia nélkülözhetetlen ah-hoz, hogy más szemszögbőlis megvizsgáljuk a helyzetet.„Fontos megtanulni a másikszemével is látni ugyanazta problémát, belehelyez-kedni a másik helyzetébe,hogy neki milyen lehet ez aszituáció, vajon miért reagálúgy, ahogy. Ez nyilván úgyideális, ha kölcsönös, de halegalább az egyik megteszi,már történik egy szempont-váltás, és tudunk másho-gyan is közelíteni a hely-zethez és a másik személy-hez” –hangsúlyozta a pszi-

chológus. Ha úgy érezzük,hibát követtünk el, a bocsá-natkéréssel rengeteg fölös-leges harctól kíméljük megmagunkat és a kapcsolatot,és még a feszültséget is old-juk. „Ez nagyon sokszormegoldaná a helyzeteket,és legtöbbször, ha elmond-juk, hogy sajnálom, hogyezzel megbántottalak, vagyazt kérdezem először, hogya viselkedésednek van-ehozzám köze, én tettem-eolyasmit, ami félreérthetővagy bántó volt, akkor amásik is automatikusan át-vált, és elkezd a saját ré-szével foglalkozni, kialakula konstruktív párbeszéd” –fejtette ki a szakember. Azénközlés az egyik leghaté-konyabb konfliktusoldómódszer, mivel anélkül le-hetünk önérvényesítők, fo-galmazhatjuk meg a hely-zettel kapcsolatos érzése-inket, véleményünket, hogysértenénk társunk önérzetétés szempontjait.
Játszmák a kapcsolat-
ban: van kilépés?Minden párkapcsolat lét-rehozza a saját forgatóköny-veit, például a konfliktus-helyzetekre alkalmazhatóolyan repetitív, szukcesszívmechanizmusokat, amelyekközött – bármilyen rombo-lóak is – a pár tagjai, úgyérzik, biztonságban létez-hetnek. A konfliktus sze-replői egy idő után megfe-lelnek kialakult és bemere-vített szerepeiknek, az ösz-szecsapás pedig a jól ismert,kiszámítható módon esz-kalálódik – ez a játszma.László Enikő szerint az ön-ismeret átlagon felüli szintjeszükséges ahhoz, hogy fel-ismerjük és felülírjuk a konf-liktusokban is megmutat-kozó mintákat, tévesen rög-zült reakciókat, automatiz-musokat, amelyek a gyer-mekkorig vezethetők vissza.„Ez a minta a saját szüleinkközötti kapcsolat modelljén

alapul, és szinte reflexsze-rűen működik, mert gye-rekkorban épül be. A gya-korlat nagyon sokszor iga-zolja, hogy mindenki vala-melyik szülővel azonosul,vagyis az ő működési mód-ját építi be, és olyan társatválaszt, aki úgy működik,mint a másik szülő” – vilá-gított rá a pszichológus.Hozzátette, az ellentétesnemű szülővel való kapcso-lat jó kiindulópont lehet,hogy megvizsgáljuk, mi za-var, mi sértő, mit nem tu-dunk megérteni a párunkkalkapcsolatban, melyek a foly-ton visszatérő helyzetek,amelyeken összecsapunk,vitázunk. Kilépni a megszo-kottból kockázatos és nemkönnyű. László Enikő el-mondta, sokan abban kér-nek segítséget, hogy meg-változtassák párjukat. „Eznem egy járható út. Az elsőlépés mindig az, hogy sajátmagunk tudunk-e változni,erre kell megkeresni a le-hetőségeket, és akkor lehet,hogy a másik is változnifog” – hangsúlyozta a szak-ember. A kapcsolati mintánúgy lehet változtatni, ha va-lamelyik fél kilép a szere-péből a játszmában, vagyisnem a várt módon reagál,és ezzel a másikat is kimoz-dítja a komfortzónájából. Aszakember szerint érdemesmegpróbálni. „Általában aza fél szokott segítséget kér-ni, aki jobban szenved attól,ami történik, de ameddignem teszi meg a maga lé-péseit, addig nem tud ki-derülni, hogy a másik ké-pes-e változni. Az egyiknek,aki képes rá, el kell kezde-nie, és utána is lehet úgydönteni, hogy ha nem is vál-tozik semmi, akkor is vál-lalom ezt a kapcsolatot, dea lehetőséget megadni arra,hogy minőségileg más szint-re kerüljön a kapcsolat, énazt gondolom, mindenkép-pen érdemes” – tette hozzá. 
Kozma Ágnes
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– Beszélgetés Kovács Gyöngyvérrel, 
a Kópék színjátszócsoport megalapítójával–

Diogenész lámpájával
keresni a szikrát

A Gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskola színjátszó-
csoportja, a Kópék már évek óta ér el kiváló eredményeket
országos szinten is. A kis színészek oktatóját, felkészítőjét,
Kovács Gyöngyvér helyi magyar szakos tanárnőt a csoport
megalakulásáról, sikereiről, fogadtatásáról kérdeztük. 

– Mikor alakult a Kópék
színjátszó csoport? Milyen
céllal? – 2004 októberében Gó-lya Júlia, az iskola volt igaz-gatónőjének kezdeménye-zésére alakult meg a Kópékcsapata, nagyon gyorsan,hiszen máris készülni kellettaz október végi Padifra (ak-kor még Partiumi MagyarDiákszínjátszó Fesztivál volta neve, 2010 után vált or-szágos versennyé, ahovamost már nem csak magyaranyanyelvű csapatok nevez-hetnek be.) Ez a hirtelenbenevezés indította el a „la-vinát”, azóta minden évbenjelen vagyunk a versenyen.Iskolánkban nagyon sok te-hetséges gyerek volt, van,és merem remélni, lesz azelkövetkező években is!Szükség volt erre a több-letre, ami lehetővé tette,hogy ezek a gyerekek meg-mutassák: bennük van aszikra.

– Milyen megmérettetése-
ken, versenyeken vettek részt?– Megalakulásunk ótaminden évben jelen va-gyunk a Padifon, azonkívülGernyeszegen is előadjukaz éppen soron levő elő-adásokat, akár a karácsonyiünnepségek keretében, areformátus templomban,vagy a Gernyeszegi Nőszö-vetség kérésének teszünkeleget szüreti bálokon.2009-ben megszerveztük aMegyei Színjátszó Napot,

ahol II. díjat nyertünk. Résztvettünk az Erdőszentgyör-gyi Színpad színjátszóver-senyen is 2013-ban, ahon-nan rendezői díjjal tértünkhaza. A Padifra visszatérve,az eltelt 14 év alatt mindenévben díjat hoztunk haza:három elsőt, három külön-díjat, a zsűri különdíját, kö-zönség-, illetve alakítási dí-jakat, valamint II. és III.díjat. Minden évben vala-miért valami megtetszett azsűrinek, és a közönségnek.
„A hírnév kötelez”

– Miként lehet motiválni
a gyerekeket, fiatalokat egy
ilyen tevékenység végzésé-
re?– Van erre receptünk. Ve-gyünk egy színjátszást ked-velő, színházszerető, elhi-vatott embert, aki idejét,türelmét, energiáját felál-dozza, keresi, kutatja „Dio-genész lámpájával” a szikrát.Egyikben-másikban meg istalálja, és akkor kezdődik anagy munka. Iskolánkbanmegtiszteltetés Kópénaklenni. Akárki nem lehet az.Bizonyítania kell. Sorozatosmeghallgatások után dönt-jük el, ki lehet a soron kö-vetkező Kópé, ugyanis min-den évben „frissülünk”, anyolcadikosok helyett újabbdiákokat kell beválaszta-nunk. A hírnév pedig köte-lez. A cél? Amit előadunk,annak komoly üzenettel kellrendelkeznie. E nélkül el

sem indulunk. A gyerekekpedig imádnak játszani, ön-bizalomra tesznek szert,megtanulnak mozogni aszínpadon, még szebben be-szélni, felszabadulnak a gát-lásaiktól, érzéseket tolmá-csolnak, felhívják a figyel-met aktuális problémákra...Igen, lehet őket motiválni,meg kell szerettetni velük!Az első lépések nehezek,de ami utána jön, az mégnehezebb. Együtt mindentmeg tudunk oldani. Gyer-mekkoromban a Marosvá-sárhelyi Nemzeti SzínházMarosvécsen szerepelt aMacskajáték című előadás-sal. Autogramot kértem aszínészektől, egyikük eztírta a lapomra: „Nagyon ne-héz, de nagyon szép.” Ez apár sor azóta is kísért en-gem.
– Milyen a fogadtatás a

tanári kar, a szülők részéről? – Soha nem felejtem el,amikor 2007-ben első al-kalommal nyertük meg azelső helyet az Irgum-bur-gum Benedek című darab-bal, Veress Zoltán mesejá-tékának dramatizálásával,a szülők Gernyeszegen ha-talmas macitortával, pizzá-val meg virágcsokrokkalvártak. Nagy öröm volt. Azigazgatóság, a tanári kar,kollegáim teljes mértékbenmellettem vannak, segíte-nek, bátorítanak, akárcsaka Polgármesteri Hivatal. Aza mondás járja Szilágycseh-

ben, hogy a Gernyeszegi Kó-pék nélkül nincs is Padif.Talán Maros megyében aKópék nem is annyira is-mertek, mint a Partiumban.De ha már itt tartunk, haddbeszéljek egy emberről, egysegítőtársamról, Szabó Ist-vánról, aki nélkül annyi évenkeresztül nem tudtam el-képzelni, hogy létezik Padif.Szívvel-lélekkel mellettünkállt, ha kellett táncot taní-tott, díszletet tervezett, ci-pelt... Millió köszönet érte!Nélküle nem tudtunk volnaarra az előadásra sem fel-készülni, amelyet díszven-dégekként adtunk elő 2013-ban a Gernyeszegi Ex-Kó-pékkal, a Maros-menti la-kodalmassal, amely nagyelismerésnek örvendett. Kü-lön köszönet illeti GergelyErika rajzszakos kolleganő-met, aki művészi rangú fest-ményeivel, díszleteivel emel-te előadásaink színvonalát.
– Hogyan sikerül kiválasz-

tani a megfelelő darabokat?– A darabok kiválasztá-sával van a legnagyobbgond. Hosszú „gyötrődés”eredményeként születikmeg a döntés. A legfonto-sabb, hogy legyen üzenete,mondjunk vele valamit, ér-zelmeket tolmácsoljunk.Előadásaink közül jó pármesefeldolgozás: Andersen,Veress Zoltán, Urbán Gyula,

Karinthy Frigyes, Jani-kovszky Éva, Antoine De Sa-int-Exupéry, Nógrády Gábor,Romhányi József, hogy ne-veket is említsek. A gyere-kek inkább a humoros da-rabokat szeretik, de mélyenátélik a komolyabbakat is.Jó példa erre az idei is: Ál-latok és emberek címmel,amely egy elképzelhetőhelyzetet vázol: mi lenne,ha az állatok megszólalná-nak, mit rónának fel az em-bernek? A darabokat én vá-lasztom ki, én dramatizá-lom.
– Mit szeretne még elmon-

dani a gernyeszegi színját-
szásról?– Jó néhány évvel ezelőttmegalakult a GernyeszegiVén Kópék Csapata, tanár-kollegáim és -kolleganőim,no meg a már említett SzabóPistu barátunk részvételé-vel, és remélem, hogy na-gyon sok gernyeszegi lakosvidult velünk a karácsonyielőadásokon, amikor is ka-baréjeleneteket adtunk elő,és játszani próbáltunk: amagunk és a nézők örömé-re. Még elmondanám konk-rét sikerként azt, hogy RuszBenjámin volt Kópé most amarosvásárhelyi MűvészetiLíceum tízedikes tanulójaa színi osztályban. 

Kérdezett: 
Nemes Gyula

NÉVJEGY: 

Kovács Gyöngyvér Marosvécsen született, egy
kultúrától „átitatott” faluban, egyszerű munkás-
emberek második gyermekeként, 1959 júliusá-
ban. Tanulmányait a helyi iskolában, a régeni 2-
es számú középiskolában, valamint a Bolyai Far-
kas Líceumban végezte. 1983-ban szerzett okle-
velet a BBTE Filológia fakultásának magyar-fran-
cia szakán. 1997 szeptemberétől tanít Gernye-
szegen.
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A templom, 
mely Kalotaszeg
legteljesebb 
berendezését rejti
A Szilágy megyei Farnas Bánffyhunyadtól északkeletre, a vasútvonalhoz közel
fekszik. A település nevét a XII. századi tizedjegyzék már említi. 1272-ben Fornos,
1391-ben Farnos, 1441-ben Farnas, 1666-ban Fárnas, 1839-ben és 1863-ban
Szferas, 1873-ban Szferázs néven találjuk. Árpád-kori település, a XII. századig
Adorján vár területe volt, majd királyi birtok, a Váradelőhegyi Prépostság, majd
a Szent Jób-apátság tulajdona volt. A XII. századig Bihar vármegyéhez tartozott.
XIII. századi Bécsi Kódex szerint már Mater Ecclesia, önálló egyháza volt. Eredeti
lakói katolikusok voltak, akik a reformáció óta reformátusok. A falu a trianoni
békeszerződésig Kolozs vármegyéhez tartozott. 

A lerombolt vár köveiből
épült istenházaFarnas református temp-lomát valószínűleg a tatárjá-ráskor, az 1241-ben leromboltAlmásmonostor várának kö-veiből építettek a XV. század-ban, gótikus stílusban. Az 1703-1711-es Rákóc-zi-szabadságharcban meg-rongálódott épületet csak1750-ben hozták helyre. Ajtókereteit reneszánsz fa-ragványok díszítik. A temp-lomhajó és a nyolcszögletűszentély mennyezetét GyaluiAsztalos János és Umling Lő-rinc fakazettái – kétfejű sas,pelikán, nap, bűnbeesés – dí-szítik, szószékét ugyancsakUmling készítette 1750-ben(a későbbiekben erre mégvisszatérünk). A falba épített, 1510-bőlvaló sírkő a Mátyás király el-leni felkelés egyik vezéralak-jának, Farnasi Veress János-nak állít emléket. A templommelletti harangláb két ha-rangja közül a nagyobbik1745-ből való.És ugyanitt, röviden mégazt is meg kell említsük, hogya faluban található még a

Szent-Iványi család XIX. szá-zad eleji kastélya, melyet öre-gek otthonává alakítanak.
Farnas történelme 
a farnasi Veres családná-
val fonódik összeFarnas község Kalotaszegmeglehetősen félreeső pont-ján fekszik az Almás patakvölgyében, a Bánffyhunyad–Almásszentmihály műútrólAlsófüld után jobbra letérőföldút mentén. 1260 és 1270 között a falutifjabb István király Szilitelek-kel együtt Fülpös fia Mikolaispánnak adományozza, és aváradi káptalannal elvégeztetiaz iktatást.Miclausné Király Erzsébetír arról, hogy Farnas törté-nelme a középkorban a far-nasi Veres családéval fonódottössze. E család is abból a rokoniközösségből származik, ame-lyik a tatárjárás előtt élt Fül-pös fia Mikola comestől ere-dezteti magát. 1262 táján, amikor a Mi-kola rokonság az oklevelesforrásokban feltűnik, a ké-sőbbi Veres és Tamásfalvi csa-

ládok felmenőit már farnasibirtokosokként említik. Kétségtelen, hogy a családlegkiemelkedőbb tagja VeresDénes volt, aki elkobzott bir-tokai visszanyerését követően1442 őszétől fogva részt vettHunyadi János törökellenesküzdelmeiben. 
XVI. században kihal 
a farnasi Veres családA hagyomány szerint az1453-ban már épülőfélbenlevő templomot a régi farnasiegyház romjaiból emelték. 1467. november másodi-kán Segesváron a Mátyás ki-rály-ellenes lázadás miatt hűt-lenségbe esett Veres Bene-deket és testvérét, Jánost vi-szont elsők között fosztottákmeg birtokaiktól. Ugyancsak a fent említettszerző tud arról, hogy MátyásFarnast a többi kalotaszegitörzsbirtokkal együtt NagylakiJaksics Istvánnak és Deme-ternek adományozta. A lengyelországi száműze-tésből 1449-ben visszatértVeres Jánosnak végül 1505-ben Szentgyörgyi Péter er-délyi vajda ítélte meg kalo-

taszegi birtokrészeit, melyek1518-ban fia, Márton tulaj-donát képezték.Farnast a család a VeresJánosnak a Bekes Gáspár-féleösszeesküvésben való rész-vétele miatt 1575-ben elvesz-ti. A farnasi Veres család aXVI. században kihalt, ezt kö-vetően a települést a Valkai,Kemény, Gyerőffy, Vitéz,Bánffy, Zichy, majd a Keczelicsaládok birtokolták. A XVIII. század beomlik aszentély boltozata, és ezt ka-zettás mennyezetre cserélikfelA kisméretű, egyhajós, sok-szögű szentéllyel ellátott, to-rony nélküli templom Kalo-taszeg egyik legteljesebbtemplomi berendezését rejti. A döntően XVIII. századderekáról származó bútorzatjava része Umling Lőrinc mű-helyének munkája. A cinterem kerítéséhez si-mulva fa harangláb áll, a ke-rítésbe illesztett kiskapura –vélhetőleg a haranglábat isdatáló – 1748-as évszámot

faragtak.A Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg, hogya kuruc háborúk idején – atemplom mennyezetének fel-irata szerint – a templomotfeldúlják, és újjáépítését csak1750-ben fejezik be. Ugyanekkor készül a temp-lom jelenleg is jó állapotbanlévő festett faberendezése is.Valószínűleg szintén a XVIII.század elején omlott be aszentély boltozata is, melyetkazettás mennyezetre cse-réltek. 
A kurucok az 
egyházközség klenódiu-
mait is széthordják 1748-ban a templom szét-rombolt kőfala helyett fake-rítést készítettek, „1748. Deusprovidebit” feliratú bejáratiajtaja a múlt században hosz-szú ideig a papilak templomfelőli bejáratául szolgált. Akurucok támadásai alkalmá-



val széthordták az egyház-község klenódiumait is. Egy 1721 körüli összeírás-ból tudjuk meg, hogy a farnasiharang a magyarbikaliak tu-lajdonát képezte, viszont csakrövid ideig, mivel egy későbbi,szintén magyarbikali feljegy-zésből kiderül, hogy „…a far-nosiak visszavették magok-hoz a magok eddig itt állottharangjokat…”.
A sírbolt csontokat, 
koponyákat és 
művészi beccsel 
bíró faragványokat 
őrzöttMihály Melinda munkájá-ból tudjuk meg, hogy 1859-ben, az akkori lelkész ásatá-sokat végzett a hajótól észak-ra feltételezett középkori krip-ta lokalizálása végett. Ekkor egy sírboltra és min-tegy tucatnyi csontra és ko-ponyára leltek, valamint „…művészi beccsel bíró farag-ványokat, faragott épületkö-veket és egy keresztelőme-dencét találtak…”. Mindezek-nek sajnos nyomuk veszett.1936-ban a farnasi egy-házközség és az akkori tanító,Antal Béla kérésére Kós Ká-roly két változatban elkészí-tette a templom portikuszahelyére építendő torony terv-rajzát, tervét viszont – való-színűleg a tanító hirtelen ha-lála miatt – sohasem valósí-tották meg.
A reneszánsz 
kapuzatot a farnasi Veres
család címere díszítiA templom téglalap alap-rajzú hajójához keleten sok-szögzáródású szentély, délenegy kisméretű, téglából fala-zott portikusz csatlakozik. Az épület háromszögű

oromzattal záródó nyugatihomlokzatának sarkait átló-san elhelyezett, kőlapokkalfedett kétlépcsős támpillérekerősítik. A homlokzat középtenge-lyében három élszedett, má-sodlagosan felhasznált kőha-sábból kialakított egyenesszemöldökű kapuzat látható. Egyszerű, ácsolt ajtószár-nyán a XVIII. századi, festettarchitektonikus keretbe fog-lalt olaszkorsós motívumnakmár csak nyomai láthatók. A templom portikuszábólnyíló déli, kőből faragott, re-neszánsz kapuzatát a farnasiVeres család címere díszíti. 
A párkánytöredék 
jelenleg a hajóban 
találhatóFeltételezhetően ennek akapuzatnak volt alkotórészeaz a XVI. század eleji rene-szánsz díszítőelemeket mu-tató, a szárkövekével meg-egyező profilú párkánytö-redék, mely jelenleg a ha-jóban található. A töredék reneszánsz ka-pitálissal vésett felirata akövetkező: „[...]e vs(?) Maria”. A déli kapu két tábláraosztott, keretbetétes ajtó-szárnyán az 1790-es fiata-labb Umling-féle átfestésalatt kirajzolódik apja, idő-sebb Umling Lőrinc olasz-korsós kompozíciójának né-hány motívuma. Külső oldallapján jelenlegolaszkorsós kompozíciók,tulipánból, szegfűből és öt-szirmú virágokból kialakí-tott füzérek láthatók, festettfelirata az alábbi: „Eszt azAjtott Renovaltatta IstenDi/tsőségére Őreg KudorMárton: 1790 / 3 dik(...)Juli.”.

A kazettás mennyezet és a
karzatmellvédA templom mindkét terétfestett kazettás mennyezetfedi. A szentély lefaragottgyámkőcsonkjai és a hajóbanelhelyezett kör alakú, díszí-tetlen zárókő bizonyítéka an-nak, hogy eredetileg boltozvavolt, a hajóban viszont nin-csenek boltozásra utaló nyo-mok. Az 56 + 12 kazettából állómennyezetet, amint azt fel-irata is tanúsítja, 1750-benkészítette a szászkézdi szár-mazású id. Umling Lőrinc: Ezek(ne)k idejekben épültez / templum, Asztalos Lő-rincz / által 1750 diebus /julii augusty & septembr(y).A mennyezet másik feliratostáblája bibliai idézetet tar-talmaz.Szintén 1750-ben készí-tette id. Umling a hat táblábólálló nyugati karzatmellvédet. A két szélső kazettán egy-egy csigavonalszerűen hajlí-tott indákból kialakított or-namentális kompozíció lát-ható, a második és ötödik ka-zettán egy-egy körbe kom-ponált, akantuszvirágos mo-tívum foglal helyet. 
A szószék 
és az úrasztalaA templom berendezésé-nek egyik legnívósabb darabjaaz 1750-ben készült nyolc-szögű alaprajzú, deszkala-pokból ácsolt szószék.Bár évszám nélküli, a pon-tos rajzstílus, a felületek ki-pontozása és a reneszánszmotívumok sokasága elárul-ják, hogy készítőmestere id.Umling Lőrinc lehet. 1750-ben készítette id.Umling Lőrincz a templomúrasztalát, a ritkaságszámba

menő perselyt és zsoltármu-tató táblát. Mindegyik darabfelirata az 1790-es ifj. Um-ling-féle felújításról emlékezikmeg. Mindössze a felirat nélküliúrasztala képez kivételt, melymegőrizte a felső lapját díszítőeredeti, egyszerű tulipánosfestést. A zsoltármutatón a követ-kező felirat látható: „Ditséret / Isten Ditsősé-gére / Renovaltatta Eszt a /Pulpitust Andor(?) IstvánAnno 1790.”.A templom padmellvédeinifj. Umling Lőrincz átvesziugyan az apja által oly kedveltolaszkorsós motívumot, vi-szont sokkal egyszerűbb fel-fogásban.
A sírkőfeliratFarnosi Veres Jánosnak az1510-ben faragott és erede-tileg a templom padlójába il-lesztett sírkövét utóbb a dia-dalív padlójába falazták. A kőfaragómester a szo-kásos típustól eltérően háromrészre osztotta a kőlap belsőmezejét, melyet felül deko-ratív szerepű gótikus karéjok,középen egy címerpajzs, alulpedig egy reneszánsz rozettadíszít. Az ívelt pajzsba foglalt Ve-res címert furcsa sisakdíszkoronázza. A címerábrázolásnélküli pajzs valószínű, hogyeredetileg festett lehetett, és

minden bizonnyal egy szar-vast ábrázolhatott, mivel aMikola-nemzetségből leszár-mazott összes család címer-pajzsában egy-egy szarvaslátható. A gótikus elemeket is meg-jelenítő, leegyszerűsített kom-pozíciójú sírkő faragója egyvidéki, esetleg helybeli mesterlehetett. A keretszegély reneszánszkapitálissal vésett felirata: „H(a)ec est / tumb(a) eg-regii viri Johan(n)is Veres cui/ anima residet in c(o)elis1510. (E sírkő a tiszteletre-méltó Veres Jánosé, kinek lel-ke az egekben nyugszik1510).”.Az erősen megkopott sírkőévszámát Bunyitay Vincze1500-nak, Balogh Jolán 1510-nek olvasta. A kopás ellenéreaz utóbbi olvasat a helyes,annak ellenére, hogy 1513.április húszadikán Veres Jánosneve felbukkan az oklevelek-ben, ugyanis ez az adat felté-telezhetően az elhunyt fiáravonatkozik.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkért külön köszönet
Keresztes Géza műépítész, mű-
emlékvédő szakmérnöknek; az
illusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László műem-
lékvédő építész és Csedő Attila a
saját munkájukból és gyűjtemé-
nyükből küldték be a szerkesz-
tőségünkbe.
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Közben szerkesztőségünktelefonon elérte a neves arabszármazású dél-afrikai orosz-lánológust, Lion-el-Nagyon-messit, aki szerint a hím-oroszlánok nem a nyugat-európai meleg turistáktóllesték el a dolgot, hanem azalábbiak miatt kezdték el ke-vinszpészizni egymást:
► Rengeteg idejük van,mivel csak a nőstényorosz-lánok vadásznak; a hím-oroszlán naponta ötvenszerpárzik (lásd Wikipédia vagyAnimal Planet), és ha az asz-szonyok mindig odavannakzebrászni, megpróbálják úgyteljesíteni a napi penzumot,ahogy tudják
►Túl sokszor nézték mega Madagaszkár-rajzfilmeket,amelyeknek egyik főszerep-lője, az oroszlán Alex meg-lehetősen férfiatlanul, azazhímtelenül viselkedik: folytonlocsog, kelleti magát, táncolmeg satöbbi
►Nemrég genderszak in-dult a kenyai CEU-n
► Keverik Irwin Shaw-t,Az oroszlánkölykök írójátOscar Wilde-dal, pedig nemis voltak kortársak
► Megtudták, hogy Azoroszlánkirály főcímdalát El-ton John énekli 
VINETTÁZÓ MACI. Betörtegy tusnádfürdői lakóházba,és kirámolta a hűtőszekrénytegy medve múlt szombaton,az X-Faktor közben. Az érin-tett háziasszony elmondta:a medve a bejárati ajtót be-törve hatolt be a ház kony-hájába, ahol kinyitotta a hű-tőszekrényt, és a zsírt, vala-mint a kikavart vinettát emel-te ki belőle. A ház lakói anagy zajra felébredtek; ami-kor a férfi felkapcsolta a vil-lanyt a konyhában, az állataz udvarra menekült a zsák-mányolt élelemmel, és ottfejezte be a vacsit. Gyorsantárcsázták a segélyhívó szá-mot, de nem érkezett segít-ség, mivelhogy ugyanabban

az időpontban egy közelipanzióhoz is medveriasztanihívták a hatóságokat.Kioknyomoztuk, hogy va-jon történtek-e még más ha-sonló macincidensek a kör-nyéken, és kiderült, hogy...bizony történték! Íme néhánykevésbé szokványos közü-lük:
► Egy kézdiszentkirályiasszony arra ébredt múltszerdán hajnali háromkor,hogy egy hatalmas, büdös,szőrös dög horkol a fülébe,de eleinte rá se bagózott,mert azt hitte, hogy csak aférje ivott megint három decipálinkával többet a kocsmá-ban, aztán kiderült, hogy egymedve a hálótársa, de sze-rencsére nem bántotta, mertelőzőleg bevedelt két ötlite-res korsó málnabort a pin-cében, és csak másnap estetért magához
► Egy csíkszépvízi foga-dósnő másod- és harmad-fokú égési sérüléseket szen-vedett, és időlegesen meg-süketült, amikor villanytgyújtott a nyárikonyhában,és a szikrától berobbant ahelyiség; mint utólag kide-rült, egy medve felzabálta azösszes fuszulykás zakuszkát,és utána telefingorászta ahelyiséget
► Egy felsősófalvi tanyagazdája még az előbbieknélis jobban elcsodálkozott: ha-zatértekor egy medve csü-csült a karosszékében, szi-varozva, és éppen pizzát ren-delt telefonon, mivel semmikedvére valót nem talált sea hűtőben, se a spájzban
TULIPÁN(OS)KELTETŐ.A politika ma már szakma,és nem lehet cinikusan te-kinteni rá – hangzott el múltvasárnap a Kolozsváron zajlóEPI (Erdélyi Politikai Iskola)ünnepélyes megnyitóján. Ke-lemen Hunor „szövetségi”elnök kijelentette: a politikama már szakma, és nem lehetmás feladata, mint a közjó

szolgálata, kisebbségi hely-zetben pedig ezen túl kife-jezetten az erdélyi magyarkisebbség képviselete is. „Apolitikára nem lehet ciniku-san tekinteni, mint a hatalommegszerzésének és megtar-tásának műveleti techniká-jára, mert különben hibát hi-bára fogunk halmozni” – fo-galmazott. (És nem szakadtle a plafon!)Elmondta azt is, hogy azRMDSZ etnikai alapon szer-veződik, és ennek így is kellmaradnia, miután a románpártok semmit nem ajánla-nak a magyar kisebbség szá-mára. (És az RMDSZ ugyanbiza mit ajánl a magyar ki-sebbség számára? Négyé-vente előkotorjátok az író-asztal legalsó fiókjából azautonómia-tervezetet, és aztpantomímezitek, hogy kez-ditek leporolni.) Végezetülarra is felhívta a figyelmet aMarkó-padawan, hogy a ro-mán–magyar párbeszéd fon-tos, mivelhogy „a bizalomszintje alacsony a két közös-ség között”. Az ég pedig kék,a fű meg zöld.Ez egy hiánypótló ese-mény, melyet egyrészt azok

számára szerveztek, akikRMDSZ-struktúrákban dol-goznak, de új embereknekis lehetőséget akartak te-remteni – mondta ugyanottOltean Csongor, a MIÉRT(Magyar Ifjúsági Értekezlet)elnöke. „Kettős célja van egyilyen rendezvénynek: hogya fiatalok próbáljanak megbeleszólni a közéleti kérdé-sekbe, és hogy minél többembert bevonjanak a folya-matba” – tette hozzá, és el-mondta azt is, hogy többszakmából is érkeztek fia-talok az Erdélyi Politikai Is-kolába, s az ifjúsági szerve-zetek, valamint az RMDSZ isszívesen várja az új jelent-kezőket.Tekintve, hogy például Vá-sárhelyen nemrég mézeslasszóval kellett RMDSZ-al-elnököket fogni, nem biztos,hogy hatalmas túljelentkezéslesz...
A moldvai részeg kóbor-
paraszt és az RMDSZ. Kór-házba szállították azt a Vasluimegyei férfit, akire egy lon-doni ház kertjében találtakrá, ahol részegen és össze-verve sziesztázott. A férfi anyugat-londoni Whipps

Cross kórházban, miután ma-gához tért, elmondta, hogyfogalma sincs róla, hogyanjutott ki Nagy-Britanniába.Mihai Danciunak hívják (anevére szerencsére még em-lékezett), és egy Angliábandolgozó román asszisztensnősegített neki, hogy egyáltalánkommunikálni tudjon az is-potály személyzetével.Az Albești nevű falubólszármazó pacák falustársaiszerint Mihai két hete egyikfalubéli barátjával együtt in-dult el Angliába. Az egyikparaszt elmondta: nincs meg-lepve, hogy ilyen helyzetbekerült, mert bár fiatalkorá-ban rendes ember volt, ami-óta rákapott az italra, rend-szeresen követ el olyan dol-gokat, amelyekre később márnem emlékszik.Ezek szerint Mihai konyéolyan, mint az RMDSZ-csúcs-politikusok: többségük fia-talkorában rendes embervolt, de mióta az RMDSZ-ben politizálnak, rendszere-sen követnek el olyan dol-gokat, amelyekre később márnem emlékeznek, vagy... leg-alábbis nem szívesen.
Molnár Tibor

LANGYLEÓK. Párosodó hímoroszlánokat kapott len-
csevégre a kenyai Maasai Mara Nemzeti Vadrezervá-
tumban egy turistacsoportot vezető fotós a minap, a
kormány pedig komolyan kivizsgálná az esetet. Ezekiel
Mutua, a kenyai cenzori hivatal vezetője az alábbiakat
nyilatkozta a szokatlan eset kapcsán: „További vizs-
gálatokra lesz szükség, hogy bebizonyosodjon, biztosan
hímekről van szó, mert ez nem normális. Valószínűleg
azért viselkednek így, mert a homoszexuális látogatók
befolyással voltak rájuk helytelen viselkedésükkel.
Valahonnan másolniuk kellett ezt, sosem hallottam
ilyenről, hogy ez megtörténhet. A démoni szellemek,
amelyek hatással vannak az emberekre, úgy tűnik,
már az állatokat is behálózták. El kell szigetelni ezeket
az őrült oroszlánokat, és tanulmányozni kell a visel-
kedésüket, mert ez abnormális”.

Oroszlánok, medvék és egyéb állatfajták
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hatalomgazdasági rendsze-rének a 19. és a 20. századfordulóján furcsa ellent-mondással kellett szembe-sülnie. Azzal, hogy miköz-ben a világ összes rajta kívüleső térségét függő helyzetbehozta, és hatalomgazdaságiszivattyúin keresztül folya-matosan kifosztotta, ám ahozzá legközelebb eső pe-riféria, Kelet-Európa s ben-ne Oroszország még többé-kevésbé teljesen archaikusállapotban maradván, aligvolt része ennek a függésirendszernek. A globális tő-kestruktúrák persze jelenvoltak Oroszországban is,de leginkább mint moder-nizációs szigetek (a szó szo-ros értelmében szivattyú-állomások) a hagyományoszárt paraszti társadalomvégtelen tengerében. Mamár egyre nyilvánvalóbb,hogy az „első világháború”fedőnevű projekt egyik dön-tő oka és célja éppen enneka helyzetnek a gyökeres át-alakítása volt. Valójában atradicionális szakralitás ma-radványait még valamilyenformában őrző négy biro-dalom teljes megsemmisí-tése volt a stratégiai cél, va-gyis a Német Birodalomé,az Osztrák–Magyar Monar-chiáé, az Orosz Birodaloméés az Oszmán Birodalomé.(Amely stratégia cél egyéb-ként tökéletesen teljesültis!)A világháború azért vál-hatott gigantikus időzítettrobbanószerkezetté, mertbrutálisan szétrobbantottae hagyományos paraszti tár-sadalmakat. A parasztbóllett katonák milliószámraszenvedtek és haltak mega csatatereken, milliószámrahaltak éhen otthon maradtcsaládtagjaik, és végül sok-sok millióan vesztek odaazokban a kegyetlen pol-gárháborúkban, amelyeketaz éhínség és járványokokozta anarchia és káoszrobbantott ki. A sok százéve működő szerveződésielvek néhány év alatt szét-hullottak, és az iszonyú ere-jű társadalomszerveződésivákuum hihetetlen erővel

Nagy októberiVégső tanulsága tehát 1917-nek, hogy milyen tragé-diák sorát indíthatja el a meg nem gondolt gondolat
Azt aligha tagadja bárki is, hogy a múlt évszázad során az emberi világra
legnagyobb befolyást gyakorló történések közül mindenképpen kiemelkedik az
a valami, amire november hetedikén szoktunk emlékezni, bár az elnevezése
„októberi”. E furcsa talány oka az, hogy az Oroszországban akkoriban használt
és a ma használatos naptár között csaknem kéthetes eltérés van. A nagy befolyást
illetően tehát teljes az egyetértés, de ezt követően már az egymást teljesen
kizáró elbeszélési módok, indulatok ma, egy évszázad elteltével sem nélkülöző
örvénylése zajlik.

és gyorsasággal tett ismerttéolyan, addig tökéletesen is-meretlen ideológiákat, lét-szerveződési logikákat,amelyek ugyan az apoka-liptikus helyzet igen látvá-nyos és gyors javulását íg-érték, de ígéreteik előzetesellenőrzésére értelemsze-rűen semmilyen mód nemkínálkozott.Így aztán az lehetett agyőztes, aki a hagyományosvilága brutális gyorsaságúés kegyetlenségű szétrob-banásának iszonyatátólmegrettent nép és egybena felfoghatatlan erejű pa-raszti tömegindulat lecsil-lapítására és mederbe te-relésére leginkább képesnekmutatkozott. Ma már tud-juk, a magát bolseviknak,vagyis többségben lévőneknevező, egyébként nevet-ségesen jelentéktelen ki-sebbség lett a győztes. Amegszerzett hatalmánakmegszilárdításához azonbanmég nagyjából két évtizedkellett, és először e „kon-szolidációhoz” vezető út,aztán a beüzemelt rendszerműködése követelte újabbsok-sok millió ember kín-halálát.Míg aztán a „második vi-lágháború” fedőnevű pro-jekt nyomán „szuperhata-lommá” tett és fél Euró pafeletti ellenőrzésének lehe-tőségét megszerző bolsevikbirodalom ugyanolyan, máigis megmagyarázhatatlanmódon hullott a semmibe,mint amilyen megmagya-rázhatatlan módon létrejött.Röviden ennyi a hevenyé-szett kronologikus történet,és most már „mindössze”arra volna szükség, hogymegpróbáljuk tisztázni, miis volt valójában ez a némi-leg „költséges” történelmikaland, ami a nálunk évti-zedeken át „nagy októberiszocialista forradalom” nevű

történéssorral vette kezde-tét éppen száz évvel ezelőtt.Ami ma már teljesen nyil-vánvaló, az az, hogy sajátállításával szemben nem-csak alternatívája nem voltez a sajátos társadalom-szerveződési mód a magáta 19. század óta kapitaliz-musnak nevező létszerve-ződési rendszernek, hanemellenkezőleg, éppen hogykiépítésének nélkülözhetet-len talapzata. Ezért volt zse-niális az a magyar vicc ahetvenes években, hogy aszocializmus nem más, minta kapitalizmusból a kapita-lizmusba vezető út legke-gyetlenebb szakasza. Errea kis kegyetlen kitérőre va-lójában a tradicionális pa-raszti társadalom lehető leg-rövidebb idő alatt lebonyo-lítandó, következésképpena lehető legbrutálisabb fel-számolása érdekében voltszükség.Mindent el is árul a „nagyoktóberi szocialista forra-dalom” mibenlétéről az, amia „szocializmust” végül fel-számoló „rendszerváltás”nevű projekt során és nyo-mán végbement, s amelyprojekt egyébként akár„harmadik világháború” islehetne, hisz társadalmi-gazdasági „ára” nagyjábólakkora volt Oroszországban,de valójában Magyarorszá-gon is, mint az első vagy amásodik világháborúé. Azorosz paraszti társadalomszáz évvel ezelőtt öngyilkosmódon olyan erőnek adottvégzetes meggondolatlan-sággal támogatást, amely-nek történelmi „megbízása”támogatóinak totális likvi-dálása volt. Végső tanulságatehát 1917-nek, hogy mi-lyen tragédiák sorát indít-hatja el a meg nem gondoltgondolat.
Bogár László 

Azért érdemes talán még-is belevágni egy olyan fajtatöprengéssorba, mint amimost itt is következik, merta „halottan is élő múlt” ak-kor is jelen van velünk, ben-nünk, ha erről sejtelmünksincs, így aztán talán mégis

csak szerencsésebb, ha leg-alább törekszünk annakmegértésére, hogy ez a múltmiként határozza meg a je-lenünket.A történetet talán azzalkezdhetnénk, hogy a nyu-gatias modernitás globális
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Hogyan tovább, City’us?

Az együttesnek sürgősentámogatásra van szüksége,sőt az adósságai miatt a ki-zárás sorsára juthat, sőt ko-rábbi adósságai miatt asportági szövetség fegyelmibizottságának pénteki dön-tése értelmében összesennégy büntetőpontot vontakle az alakulattól.Két pontot azért, mertnem fizették ki Szőcs Lászlókölcsönvételét Székelyud-varhelytől a 2015-2016-osidény második felében, ami-kor éppen Szőcs góljaival isnyerte a City’us az utolsóbajnoki címet, és két bün-tetőpontot azért, mert nemegyenlítették ki a bajnokságelején – szintén a tartozásokmiatt – a szabadon igazol-ható, időközben a Székely-udvarhelyi FK-hoz kerültCsala Zsolt több hónapos el-maradt fizetését. Mindez aztjelenti, hogy a pályán eddigszerzett három pont helyettmost -1 pontja van az együt-tesnek. Sőt, ha november22-éig nem fizetik ki az ösz-szesen 15 ezer lejes tarto-

zást, újabb pontlevonás kö-vetkezik, és aztán a kizárása bajnokságból. A keddi, Csíkszeredai Im-perial Wet elleni hazai ta-lálkozó (9-5 arányban a ven-déglátók diadalmaskodtaka helyi Serafim Duicu Gim-náziumban sorra került mér-kőzésen) előtt a legutóbbihazai, Sepsi Futsal elleni ta-lálkozó (a pályán 4-2 a ha-zaiak javára) játékvezetőidíját éppen Kacsó Endre, azegyüttes jelenlegi elnöke-vezetőedzője fizette ki, ígya keddi bírói díj kifizetéseegyelőre elmaradt. Ha nemfizették volna ki, akkor 0-3-ra elvesztették volna a ta-lálkozót, sőt ha kétszer tör-ténne meg, kizárnák a klubota bajnokságból.  Az már teljesen más lapratartozik, hogy játékosok in-gyen játszanak, sőt a stáb isfizetés nélkül tevékenykedik,mi több, edzéseket sem tar-tanak és az idegenbeli mér-kőzésekre nehezen sikerülösszegyűjteni a minimálisszámú játékost. 

Kacsó Endre a követke-zőket mondta a klub siral-mas anyagi helyzetéről aKözpontnak, az Imperial Wettalálkozó után:– Nem lehet teljesít-ménysportot űzni edzéseknélkül, ez meglátszik mindentalálkozónk alkalmával, hogyfizikailag összeesünk. Emel-lett jó ideje anyagi problé-mákkal küszködünk, mie-lőbb szükségünk lenneszponzorra. Nagyon nehézhelyzetben van a klub, va-gyunk néhányan, akik megszeretnénk menteni a klubota teljes csődtől, de pénz nél-kül sajnos lehetetlen. Ez aklub évekig Románia legjobbteremlabdarúgó együttesevolt, hírnevével öregbítetteMarosvásárhelyt a nagyvi-lágban, jelenleg is a City’usa legsikeresebb hazai futsalcsapat. Én nagyon remélem,hogy nem fog feledésbe me-rülni... – mondta Kacsó, akimindent elkövet, hogy meg-menekítse a klubot a teljesfelszámolástól. 
C. F. A. 

Az anyagiak hiánya miatt 13 éves fennállásának leg-
nehezebb időszakában van a hatszoros bajnok,
nyolcszoros kupagyőztes és négyszer az UEFA Futsal
Cup elitkörébe jutott marosvásárhelyi teremlabda-
rúgó-csapat: a megszűnés szélére sodródott. 

Kacsó Endre
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18 000 kilométer kisrepülőn: Sydney-től Makfalváig 
Ritkaságszámba menő teljesítményt jegyezhetett a
makfalvi Fülöp Zoltán repülős, aki az idén júniusban
beutazta a fél világot, ugyanis egymotoros repülőgép-
pel tért haza az ausztráliai Sydney-ből Makfalvára,
ahol a saját repterén landolt.Zoltán Ausztráliából vá-gott neki az útnak, két hétalatt három kontinens 12országát érintve 17.987 ki-lométert tett meg, ezalattaz országokban többnyirepihenni és tankolni szálltle. A 44 éves pilóta – akirepülőoktató a marosvásár-helyi Sportrepülőtéren –útja során átlagban négye-zer méter fölött repült napihat órát, de a szél és időjárásfüggvényében volt, amikor9 órát volt a levegőben atervezett táv megtételekor.A marosszéki pilóta egybarátja felkérésére mentAusztráliába, ahonnan egyfrancia gyártmányú, négy-személyes kisrepülőt kellettelhoznia, s bár úgy volt,hogy ketten teszik meg azutat, a másik személy végülnem tudott elutazni, így a12 éve repülőoktató egyedülindult neki a hosszú útnak.Szerinte romániai pilótanem tett meg még ekkorarepülőutat ilyen géppel,azaz hazai szinten egyedieredményt tudhat magáé-nak.
Milyen országokban
szállt le?Fülöp Sydney légikikötő-jéből felemelkedve MontIsa, majd Darwin repülőte-reit érintve hagyta el az ötö-dik kontinenst, aztán Indo-nézia érintésével Malajziá-ban (Denpasar, Jakarta ésKuala Lumpur kikötői), Thai -földön (Csiangmaj) landolt,utána Burma fölött átrepül-ve Banglades (Dakka), India(Nágpur) következett, de apakisztáni Karacsi repterén

is időzött. Innen Ománba(Al Ain) repült, aztán a Per-zsa-öböl és Szaúd-Arábialátványa után Kuvaitban isleszállt, innen elhaladt Izraelmellett Jordániáig (Akaba).A Vörös-tengert, a Szuezi-csatornát, Kairót és a Nílusdeltáját is megcsodálhattaa magasból, majd a Föld-közi-tenger átrepülése utánGörögországban (Számoszszigete) szállt le, aztán utol-só szakaszban Bulgária érin-tésével a marosvásárhelyirepülőtéren fejeződött beaz útja, ahol néhány barátjaüdvözletét fogadta. A Ma-rosvásárhely– Makfalva tá-volság már rövidnek tűnt a14 napos repülőút után, vi-szont útja legutolsó állo-másán szinte népünnepélyfogadta a nem mindennapiteljesítményt elérő pilótát. 
Látványos két hét, 
számtalan emlékA maratoni repülése so-rán Zoltán nemcsak felhőketláthatott, hanem számos ér-dekességet is észlelhetett:átrepült tengerek, szigetekés országok fölött – nemutolsó sorban az Egyenlítőnis –, emellett megcsodál-hatta a sivatagok szikláit ésmérnöki pontossággal ki-alakított mezőgazdasági ter-mőterületeket monszun szélkíséretében. Leszállásai so-rán nem csak a pihenésreés az üzemanyag-utántöl-tésre fektetett hangsúlyt,hanem sétákat tett az illetővárosokban, éjszakáit a re-pülőtéren kívül bérelt ho-telekben töltötte, ugyanak-kor emberekkel, kultúrák-

kal, szokásokkal ismerke-dett a 14 nap alatt. Reggelijenéhol szegényes volt, amitnéhány szem mogyoró ésgyümölcsbogyó jelentette,máskor meg igen bőségesenellátták a hotelban, deegészségi és műszaki prob-lémák nem akadályoztákbátor vállalkozásában. 
Számára a repülés 
már életformaFülöp Zoltán már 12 éverepülőinstruktor, így többszáz óra repülés van mö-götte, sőt turistákkal és csa-ládjával is gyakran repülhazai és külföldi utazásaisorán. Számára ez gyerek-kori hobbi, lassan életformais, amit nem az anyagiakmiatt űz, de végtelenül tet-szik neki. Az AusztráliábólMarosvásárhelyig való ha-zarepülése során nem unat-kozott egy pillanatig sem,nem is félt, sőt az időjárásviszontagságai sem okoztakproblémát számára. 

Mint említette, a súly-többlet és az oxigénpalackmiatt döntöttek úgy, hogyegyedül fog hazautazni, demindennek dacára bátranvállalta a kéthetes utazást,amely élete eddigi leghosz-szabb és legérdekesebb légiutazása volt. Fülöp – ahogy a Központ-

nak is említette –, gyakranjár kisrepülővel külföldiutakra akár kirándulni is acsaláddal, de ha lehetőségenyílik, vállalni fog még ha-sonló utazásokat.
A Sydney–Makfalva 
repülőútról Fülöp 
így vélekedett a 
Központnak:– Számomra a repülés és
az, hogy pilóta vagyok, tu-
lajdonképpen egy gyerekkori
álmom megvalósítása, de
sok tényezőt kellett előtérbe
helyeznem, hogy ezt az uta-
zást elvállaljam. Az út szak-
mailag kihívás volt, de a re-
pülés a hobbim is meg a hi-
vatásom is. Akár egy labda-
rúgónak a futball, aki a világ
bármely részén képes ját-
szani – mondta a marosvá-
sárhelyi repülőoktató, aki
több egymotoros, többmo-
toros, kétszemélyes, négy-
személyes és hatszemélyes
repülőgéppel rendelkezik. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila



Csütörtök – november 9.

14.00 – 15.15: Versenyprogram (I.) – Nagyterem
15.30 – 16.45: Versenyprogram (II.) – Nagyterem
17.00 – 18.15: Versenyprogram (III.) – Nagyterem
18.00 – 19.30: Felolvasószínház – Döbrentei Sarolta: Egyszervolt lányok – Kisterem
18.15: netWorks – csoportos kiállítás – megnyitó – UAP Galléria, Camera K’Arte
18.30 – 19.25: Támad a Podlasiei Film! – Különleges rövid-film-válogatás Északkelet-Lengyelországból – Nagyterem
19.00 – 20.50: Játékfilm – Doris Dörrie: Üdvözlet Fukusimá-ból (GER) – The Office Club
19.45 – 20.30: 1945 – Film a hangok felől – a Takarmány-bázis Tandem mozikoncertje (HUN) – Nagyterem
19.45 – 21.00: Versenyprogram (I.) – Kisterem
20.45 – 21.00: Fesztiválmegnyitó – Nagyterem
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Mivel a napi energiaszük-séglet szempontjából a fel-nőttekhez képest ez a kor-osztály sokkal kevésbé egy-séges, ezért esetükben az el-térő adagok és mennyiségekmeghatározása igen hang-súlyos szerepet kapott. Aszakmai szervezet különenergiaigény-kalkulátort ésadagolási útmutatót is ké-szített a gyerekeknek szólóajánlásához, amivel bárki kitudja számolni, hogy miből

mennyit kellene a tányérravagy az uzsonnás dobozbatenni. A felnőttek és gyerekeknapi étkezésének helyesarányai tulajdonképpen meg-egyeznek; nagyjából az ét-rend felét a zöldségeknek ésgyümölcsöknek kellene ki-tenniük, a másik felén osz-toznak a gabonafélék, példáula kenyér, péksütemény, tész-tafélék, valamint a húsok, ha-lak, tojás, tej és tejtermékek. 

A különbség elsősorbanaz elfogyasztásra javasolt élel-miszer-mennyiségekben van:egy átlagos, közepesen aktívéletmódot folytató felnőtt nő-nek 2000, egy férfinak 2500kalória a napi energiaigénye.

Ez természetesen az egyénitényezők – életkor, fizikai ak-tivitás – függvényében min-denkinél másként alakul. A gyermekek energiaigé-nye a kor, nem, testtömeg ésaktivitás alapján nagy szórást

mutat, iskolás korban napi1300 és 3300 kalória közöttváltozik – tették hozzá, azzalegyütt, hogy ezért volt szük-ség az energiaigény-kalku-látorra. 
forrás: mti

Új hazai táplálkozási ajánlást adott ki a Magyar Die-
tetikusok Országos Szövetsége a 6-17 éves korosztály
számára. A szervezet által az MTI-hez eljuttatott köz-
lemény szerint a Gyerek Okostányér elnevezésű
ajánlás jelölésrendszerében és megközelítési mód-
jában a felnőttekét követi és a legfrissebb tudományos
eredményeket figyelembe véve határozza meg, hogy
a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz naponta milyen
élelmiszertípusoknak milyen arányban kellene az
említett korcsoport tányérjára kerülnie.

A 25. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál programja
21.00 – 22.45: Játékfilm – M. Kiss Csaba, Ro-honyi Gábor: Brazilok (HUN) – Nagyterem
21.15 – 22.30:Versenyprogram (II.) – Kisterem
22.45 – 00.11: Versenyprogram (III.) – Kis-terem
Péntek – november 10.

14.00 – 15.15: Versenyprogram (IV.) – Nagy-terem
15.30 – 16.45: Versenyprogram (V.) – Nagy-terem
16.00 – 16.45: Támad a Podlasiei Film! – Rö-vidfilm-válogatás Északkelet-Lengyelország-ból – Kisterem
17.00 – 18.15: Versenyprogram (VI.) – Nagy-terem
17.00 – 18.40: Best of Mediawave 2017 –Kisterem
18.30 – 20.15: Játékfilm – Török Ferenc:1945 (HUN) – Közönségtalálkozó – Nagyte-rem
19.00 – 20.15: Versenyprogram (IV.) – Kisterem
19.00: Rózsa Miklós – Hollywood zeneszer-zője – Filmzene a Transylvanian Wind En-semble fúvósötös előadásában – Játékfilm –Alfred Hitchcock: Elbűvölve (USA) –Jazz&Blues Club
19.00 – 20.30: Játékfilm – Tobias Nölle: Aloys(FRA/SUI) – The Office Club20.30 – 23.00: Játékfilm – Daniel Sandu: Egylépés az angyalok mögött (ROU) – Nagyterem
20.30 – 21.45: Versenyprogram (V.) – Kiste-rem
21.30: Koncert – Soul Serenade (ROU) – TheOffice Club
22.00 – 23.15: Versenyprogram (VI.) – Kis-terem
Szombat – november 11.

10.00 – 11.15: Versenyprogram (VII.) –Nagyterem
11.00 – 11.55: Animációs filmek gyerekek-nek – Best of Primanima 2016 – Kisterem

11.25 – 12.40: Versenyprogram (VIII.) –Nagyterem
12.50 – 14.00: Versenyprogram (IX.) – Nagy-terem
14.00 – 15.50: Versenyprogram (VII-VIII.) –Kisterem
14.15 – 15.45: Zenés dokumentumfilm – Be-reczki Csaba: Soul Exodus (HUN) – Nagyte-rem
15.00 – 16.55: Filmgalopp – válogatás aFilmtettfeszt versenyfilmjeiből – Jazz&BluesClub
16.00 – 17.40: Játékfilm – Adrian Sitaru: Amegoldóember (ROU) – Nagyterem 16.00 – 17.45: Versenyprogram (VIII-IX.) –Kisterem
17.15 – 19.15: Egy negyedszázad negyedó-rái – válogatás az Alter-Native NemzetköziRövidfilmfesztivál filmjeiből – Jazz&BluesClub
18.00 – 19.15: Koncert – Prints Of 10 Years(Tíz év lenyomatai) – Kozma Orsi Quartet(HUN) – Nagyterem
18.00 – 19.15: Dokumentumfilm – RaduJude: Halott ország (ROU) – Kisterem
19.30 – 20.00: Díjkiosztás – Nagyterem
20.00 – 22.15: Játékfilm – Herendi Gábor:Kincsem (HUN) – Közönségtalálkozó – Nagy-terem
21.00 – 22.45: Best of 14th Jameson Cine-Fest IFF Miskolc – Kisterem
22.30 – 00.00: Játékfilm – Madarász Isti:Hurok (HUN) – Nagyterem
Vasárnap – november 12.

11.00 – 12.00:Díjnyertes filmek – Nagyterem
11.00 – 12.05: Animációs film gyerekeknek– Pálfi Zsolt: Lengemesék (HUN) – Kisterem
12.15 – 14.10: Játékfilm – Enyedi Ildikó:Testről és lélekről (HUN) – Nagyterem
12.30 – 14.00: Játékfilm – Cristi Iftime: Ma-riţa (ROM) – Kisterem
14.30 – 16.45 Játékfilm – Herendi Gábor:Kincsem (HUN) – Nagyterem (második vetí-tés)


