
Mese a fogatlan 
oroszlánról  Zuhan a lej árfolyama, hétfőn már történelmimélypontot jeleztek: a pénznem euróhoz vi-szonyított értéke soha nem volt hasonlóan ala-csony a közös valuta bevezetése óta. A jelenségokát a szakemberek elsősorban az ország gaz-dasági és politikai életét jellemző bizonytalan-ságban látják. A bizonytalanságot pedig - jó ro-mán szokás szerint - a jelenlegi kormányzatgenerálja. Azt állítják, a mutatók, legalábbis amakrogazdaságiak jók, azok alapján úgy ítélhetőmeg, hogy sínen vagyunk. Csakhát a 2008-asgörög államcsőd óta minden hasonló mutatótillik a szükséges körültekintéssel, hogy ne mond-jam: gyanakvással kezelni. Hogy ne utaljak atévesen Churchillnek tulajdonított, klasszikusnakszámító mondásra: csak annak a statisztikánakhiszek, amit én magam hamisítottam.
Mérnökből lett 
aromaterapeutaAz iparosodás és technolo-gizáció korában az embernekegyre több „újkori” betegséggelkell szembenéznie, amelyek nagy része tu-dattalanba ágyazott, pszichés eredetű. KacsóEtelka illóolaj-tanácsadó szerint ennek legfőbboka a természettől való eltávolodás, amelynekkövetkezménye a test–lélek–szellem egysé-gének felbomlása. 

Almás vagy Dezső vára  A várat autóval lehet a legkönnyebben meg-közelíteni Bánffyhunyadon keresztül, majd Vá-ralmás községből fél órás sétával érhető el. AzAlmás völgyében, egy négyszáznegyvenhétméter magas, Csepán nevű dombon állt a ben-cések által alapított Almásmonostor. Első írásosemlítését IX. Gergely pápa 1238-ban keltezettlevele tartalmazza.
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Marosszentgyörgyi Füzetek A többnyelvű kulturális, közösségi, társadalmiélet Marosszentgyörgyön nem csak politikailózung. Ebbe a sorba helyezkedik bele a márötödik évfolyamát megért Caiete Sângeorzene– Marosszentgyörgyi Füzetek helytörténeti ki-advány is, amelynek szerkesztőjét, dr. MoldovánPéter levéltáros-történészt kérdeztük.
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Új sorozat, XI. évfolyam // 46. szám  // november 16–22. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Székes Károly egymaga
tartja életben az ASA
lánycsapatátMint ismeretes, a Marosvásárhelyi ASA nőiegyüttese már hónapok óta nehéz anyagi hely-zetben van, akár a klub férficsapata és más él-vonalbeli helyi csapatok (Maros KK, Medicina,City’us). 
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„Ha nagy 
leszek, 
jazzénekes 
leszek”

„Ha nagy 
leszek, 
jazzénekes 
leszek”

Ferencz Mari nagyon jó úton van efelé, hiszen az erdélyi közönség már többször láthatta
a színpadon Pethő Csaba vásárhelyi gitárossal közös jazzprojektjükben. De énekelt szim-
fonikus metál, illetve ska-raggae zenekarban is. Emellett saját dalokat ír kísérleti pop stí-
lusban, amelyből a legelső nemrég látott napvilágot, és el is nyerte a Legszebb Erdélyi
Magyar Dal harmadik díját. Mari több lábon is áll, hiszen énekelni tanít és szakmát lop
egy budapesti könnyűzenei énekstúdióban. 
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KOS: Most kezd el csak igazán őszi hangulatbajönni, de ez elsősorban lehangolja önt. A hétenvalószínűleg magába zárkózik, és tüskés lesz akörnyezetével szemben. Ha nem talál semmiörömet a mindennapjaiban, nem meglepő, hogyzsémbes lesz.
BIKA: Az ön jókedvét és derűs, mindig naposoldalát nem árnyékolhatja be a borús idő. Nemcsak saját magát képes mindennap jó hangulatbahozni, hanem a környezetét is. Éppen ezért legyenkicsit óvatos, mert hajlamos lehet a föld felettjárni.
IKREK: Azt üzenik erre a hétre a csillagok, hogymerjen kockáztatni. Most szinte minden egy kar-nyújtásnyira van öntől, de ahhoz, hogy el is érjeőket, kockáztatnia kell, mert nem lehet mindigmindent a biztonságos távolból intézni.
RÁK: Igazán jó hangulatban lesz a héten, csakúgy sugárzik majd. Az egész életét és a környezetétis sokkal pozitívabban látja majd. De nem várhatjael, hogy mások is osztozzanak benne, ne is eről-tesse.
OROSZLÁN: Jó néhány figyelmeztetésük van acsillagoknak az Oroszlánok számára, kezdveazzal, hogy kerülje a kockázatos vállalkozásokat,illetve, hogyan a héten kisebb-nagyobb kelle-metlenségek és bosszúságok érhetik.
SZŰZ: Különösen fontos híreket kaphat a na-pokban! Tegye félre minden előítéletet, és igye-kezzen nyitott, befogadó lenni a hír hallatára.Jobb, ha tudja, az Univerzum most egyébként isarra törekszik, hogy kicsit feszegesse a határait.
MÉRLEG: Mostanában szinte minden gondolataa pénz körül forog. Ám nincs miért aggódnia,mert a következő hetekben új pénzforrás, illetvepénzszerzési lehetőség nyílik meg ön előtt. Csaklegyen elég ideje és ereje élni a lehetőséggel.
SKORPIÓ: Ezen a héten a középpontba kerül ésminden önről fog szólni. Jó hír, hogy nem csak akörnyezete, de még a sors is a kezére fog játszani,és ettől lesz olyan érzete, hogy szinte minden elvan intézve, nincs is dolga a héten, mert mindena helyére kerül és megoldódik.
NYILAS: Kissé maga alatt lehet a héten. Az őszezúttal lehangolja, és a nyári élményeket, valaminta szép emlékeket kezdi siratni, mintha ennyi lettvolna az élete. Ráadásul még a pénzügyei miattis rágja a körmét. 
BAK: A napokban kívülállónak érezheti magátszerettei körében, és nem találja a helyét a min-dennapokban. Hirtelen közömbösnek érzi magáta környezetével szemben, akik viszont könnyenmegorrolhatnak önre, hogy nem tanúsít elégegyüttérzést a problémáikkal szemben.
VÍZÖNTŐ: A csillagok kicsit megkavarják azéletét, és nem fog tetszeni Önnek az új felállás.De véletlenül se ítélje meg elhamarkodottan azembereket és a helyzetet. Ha elég időt ad magának,mindjárt másképp fogja látni a dolgokat, és ráfog jönni, hogy túlreagálta a dolgokat. 
HALAK: Nagyon is kedvére valóan fog alakulnia hét, és kicsit úgy érezheti, hogy az Univerzumis mindent megad, amit csak kér, és valósággal akezére játszik mindent. Fantasztikus új lehetőségekvárnak önre, de még egy külföldi út is megnyílhatön előtt.

NÉVNAPOK |
November 16. Ödön, Ágnes, Hilda
November 17. Hortenzia, Gergő
November 18. Jenő, Jolán, Ottó
November 19. Erzsébet, Bonifác
November 20. Jolán, Zoltán, Emília
November 21. Olivér, Mária, Ilián
November 22. Cecília, Filemon

Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön.

Kiadó: Medical Publicity Kft.ISSN 2069 – 900X
Lapigazgató:Gergely Zoltán
Szerkesztő: Pál Piroska

Főmunkatárs: Szentgyörgyi László
Munkatársak: Czimbalmos Ferenc-AttilaMolnár TiborNagy-Bodó TiborNemes Gyula

Keresztrejtvény-szerkesztő:Hideg András 

IMPRESSZUM

HOROSZKÓP |

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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Író-olvasó találkozó 
a Bolyaiban A 23. Marosvásárhelyi Nem-zetközi Könyvvásár kereté-ben november 16-án, csü-törtökön és 17-én, péntekendélelőtt 11 órakor könyv-bemutatóval egybekötött író-olvasó találkozót tartanak aBolyai Farkas Elméleti Líce-umban. Csütörtökön SoósIstván marosvásárhelyi íróa Mentor Könyvek Kiadónálmegjelent Cincen Ficc címűmeseregényét mutatja be akisdiákoknak, pénteken Al-bert-Homonnai Emőke költőLencsi könyve című kötete,a Gutenberg Kiadó megjelentfriss kiadványa kerül bemu-tatásra.
Hamvas Béla-emlékest A Lorántffy Zsuzsanna Kul-turális Egyesület november18-án 18 órakor a maros-vásárhelyi Grand Szállóbanzáró emlékestet szervezHamvas Béla posztumuszKossuth-díjas író, filozófus,esztéta és könyvtáros szü-letésének 120. évfordulójaalkalmából. Hamvas Béla Abor filozófiája című írásábólSzékely Szabó Zoltán szín-művész, Bánffy-díjas szín-házszervező ad elő részle-teket, borkóstolóval egybe-kötve. Bordalokat énekel Ki-

lyén Ilka, Magyar Örökségdíjas színművésznő. Jelent-kezni a 0743-413-059,0745- 359-111, 0743-694-811 telefonszámokon.
A szegények világnapja 
a Máltaiaknál Ferenc pápa november 19-ét a szegények világnapjáványilvánította. A Máltai Sze-retetszolgálat lehetőségeihezmérten bekapcsolódik azelső alkalommal zajló világ-nap felebaráti tevékenysé-geibe: a hidegvölgyi gyer-mekekkel szentmisén vesz-nek részt, ajándékokkal istámogatva őket, 18-án,szombaton pedig a Keresz-telő Szent János plébánia eléújra kiteszik a ruhaállványt,amelyre az adakozó kedvűekruhadarabokat akaszthatnaka rászorulók számára. A jó-tékonysági akció déli 12 órá-tól 17 óráig tart. A MáltaiSzeretetszolgálat állandó te-lefonos ügyfélszolgálata:0728-332-008.
Gézengúz gyermektáncház A Gézengúz játszóház tánc -házba várja a gyermekeket.A játékos néptánc- és nép-daltanulásra hétfőnként ke-rül sor 17 órától kisiskolások(5–10 év), 18 órától óvodá-sok (2–4 év) számára. Mu-

zsikál Sinkó András és azÖves együttes. Helyszín aStudium Prospero KulturálisKözpont, Marosvásárhely,Forradalom utca 8. szám.Cserecipő szükséges.
Papírrepülők 
a Stúdió 2-ben November 16-án, csütörtö-kön 19 órától a Levél utcaiStúdió 2-ben a Papírrepü-lőket lehet megtekinteni. Adarabot a MarosvásárhelyiMűvészeti Egyetem diákja-ival Sebestyén Aba vitte szín-re. A Yorick Stúdióval közö-sen létrehozott előadás azInterkulturális párbeszéd akortárs dráma tükrébencímű projekt IX. kiadásánaka keretében kerül bemuta-tásra, melynek célja a nem-zetiségek és a kultúrák köztipárbeszéd kezdeményezéseés elősegítése. Elise Wilknemzetközileg elismert ro-mán drámaíró szövege fia-talokról fiataloknak szól.Jegyek vásárolhatók a StúdióSzínház jegypénztárábanminden kedden 14-18 óraközött, vagy az előadás hely-színén egy órával kezdéselőtt. Jegyfoglalás a 0736-350-686-os telefonszámonvagy a jegy@studioszinhaz.roe-mail-címen. Bővebb infor-máció a www.studioszin-haz.ro oldalon.
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Zuhan a lej árfolyama,hétfőn már történelmimélypontot jeleztek: apénznem euróhoz vi-szonyított értéke sohanem volt hasonlóan ala-csony a közös valuta be-vezetése óta. A jelenségokát a szakemberek első-sorban az ország gazda-sági és politikai életét jel-lemző bizonytalanságbanlátják. A bizonytalanságot pedig – jó román szokásszerint – a jelenlegi kormányzat generálja. Azt állítják,a mutatók, legalábbis a makrogazdaságiak jók, azokalapján úgy ítélhető meg, hogy sínen vagyunk. Csakháta 2008-as görög államcsőd óta minden hasonló mutatótillik a szükséges körültekintéssel, hogy ne mondjam:gyanakvással kezelni. Hogy ne utaljak a tévesen Chur-chillnek tulajdonított, klasszikusnak számító mondásra:csak annak a statisztikának hiszek, amit én magamhamisítottam. Tagadhatatlan tény, hogy a gazdaság szoros össze-függésben, mi több: kölcsönhatásban áll az őt körülvevőáltalános politikai légkörrel. Ebből következően érzé-kenyen reagál a változásokra, a bizonytalanságokra,azaz: beárazza azt. A lej mélyzuhanásának kezdeteegybeesett a kormány azon bejelentésével, hogy elfo-gadják az adótörvénykönyv módosítását célzó sürgősségikormányrendeleteket. Mindenesetre nagyot téved az,aki nem vesz tudomást arról, hogy stabil törvényikeretek nélkül elképzelhetetlen jól működő gazdaság.Romániában pedig minden egyes vezető garnitúra, akiaz ország kormánykerekéhez jut, menten elhiszi magáról,hogy, elődeivel ellentétben, tévedhetetlen, sőt, azt hiszi:vele kezdődik a világ. Ebből következően mindentmegváltoztat, mindent eltöröl, ami elődeitől maradtrá. Miért? Csak mert megteheti.Nem segíti a bizalom légkörének megteremtését azsem, hogy a kormányzat, a PSD-ALDE-koalíció, ellenzékhiányában, amolyan napi iszapbirkózásba bonyolódotta korrupcióellenes ügynökséggel, a híres-hírhedt DNA-val, az értelmezésük szerinti háttérállam, a Deep Statemegtestesítőjével. Folyik a küzdelem a túlélésért, afelek minden törvényes és törvénytelen eszközt be-vetnek, gátlástalanul szembe hazudják egymást és aközvéleményt, a választóikat. Tudják: a győztes mindentvisz, a győztes diktálja majd mindazt – nyilván a sajátszemszögéből tekintve –, ami a történelemkönyvekbena korról majd olvasható lesz. Tévesen vagy sem, azőket ma cseppet sem érdekli.

|  TÁRSADALOM / VÉLEMÉNY  | / 3. /

VÉLEMÉNYEM SZERINT

| Központ hetilap | 2017 / 46. |  november 16–22.

Szentgyörgyi László

Mese a fogatlan oroszlánról

A helytörténeti kiadványmegjelentetésének ötlete2013-ban merült fel. Abbanaz időben – akárcsak nap-jainkban – Marosszentgyör-gyön intenzív szellemi ésművészeti élet zajlott a mul-tikulturalitás jegyében. Többhelytörténeti jellegű könyvjelent meg magyar és románnyelven, helyi költők mu-tatták be köteteiket és fes-tészeti táborok követtékegymást időről-időre. „Ilyenkörülmények közt idősze-rűnek tartottunk egy olyanlehetőséget létrehozni,amelynek segítségével azérdekeltek megoszthatjákismereteiket és tehetségüketa marosszentgyörgyi nagy-közönséggel. Így szerveztükmeg 2013-ban az első hely-történeti konferenciát Sân-georgiu de Mureș – Călătoriiprin timp/Marosszent-györgy – Időutazás cím alatta Szentgyörgy Gimnáziumkönyvtárában. Az itt elhang-zott előadások írott válto-zatának összegyűjtésébőlszületett meg aztán Caietesângeorzene/Marosszent-györgyi füzetek első kiad-ványa” – tájékoztatott Mol-dován Péter. 
„Fórumot biztosítunk 
a tehetségeknek”A marosszentgyörgyitöbb etnikumú közös-ség egy része törzs-gyökös, gyökereik atörténelem homá-lyába vesz-

nek, más részük viszont aközelmúltban költözött oda.Napjainkban a község eléggévonzóvá vált sok ide tele-pülni vágyó család számára.A füzetek megjelentetésé-nek célja hasznos informá-ciókat megosztani a telepü-lés történetéről, múltjáról,jelenéről, kiemelni olyanemberek tevékenységét,akik kitűntek tetteik által.„Sófalvi Szabolcs polgármes-ter már első mandátumaidején ‹nagy szentgyörgyicsaládnak› nevezte a helyiközösséget, és támogatta akiadványunk megjelenésétis. Szerintem a Marosszent-györgyi Füzetek is hozzájá-rult ahhoz, hogy községünka közelmúltban elnyerte a›kulturális település‹ minő-sítést. Ugyanakkor a kiad-vány másik célja, az isme-retterjesztés mellett, az,hogy fórumot biztosítson atehetséges embereknek” –– állítja a kiadvány szer-kesztője. A Marosszentgyörgyi Fü-zetek szerzői helyi értelmi-ségiek és olyan „külső” em-berek, akik tevékenységük-kel szorosan kötődnek a te-lepüléshez: tanárok, levéltárikutatók, muzeográfusok, ré-gészek, különböző tudomá-nyok szakértői, amatőr hely-történészek, néprajzosok ésígy tovább. A kiadvány idén

már az ötödik évfolyamátérte meg, és a visszajelzé-sekből az tűnik ki, hogy aszentgyörgyieket érdekli.Minden szám tartalmaz egy-egy különleges fejezetet,mint például: Marosszent-györgyi könyvespolc, Ma-rosszentgyörgyi tehetségek,Marosszentgyörgyi költőkstb. A külső kinézete is év-ről-évre javul, 2017-től akülső borító egy helyi okle-veles grafikus munkája. „Afüzetek megjelenését a Ma-rosszentgyörgyi Polgármes-teri Hivatal és a Helyi Tanácssegíti, de amióta megjelentaz a feltétel, hogy 10%-osmás jellegű támogatást kellszerezni a helyi vállalkozókis segítenek. Azok, akiketérdekel a helyi kulturálisélet" – tudtuk meg még Mol-dován Pétertől. 
A „beruházás” a helyiek
szellemi értékeinek gya-
rapodását eredményezi!A kiadvány fő támogató-jának, Sófalvi polgármes-ternek a véleményére is kí-váncsiak voltunk: „Amikorévekkel ezelőtt letettem apolgármesteri esküt, arravállalkoztam Isten és emberelőtt, hogy minden tudá -sommal és erőmmel e cso-dálatos község, Marosszent-györgy lakóit szolgáljam.Ebben a tevékenységembenugyanolyan fontosnaktaláltam és találom,hogy mindamel-lett, hogy a te-lepülés ut-cáinak,víz-

é sc s a -tornahá-lózatainak,parkjainak akorszerűsítésétvégezzük, ugyan-olyan elszántsággalvégezzük azt a ‹beruhá-

Marosszentgyörgy az etnikai és felekezeti sokszínűség települése. Több évszázada
élnek itt együtt magyarok, románok, cigányok és kis számban más nemzetiségűek.
ugyanakkor vallási szempontból is tagolható a község lakossága római katolikus,
görögkeleti, református, unitárius, görög katolikus és más vallásokra. A többnyelvű
kulturális, közösségi, társadalmi élet itt nem csak politikai lózung – mint sok más
erdélyi településen –, hanem valóság. Példa erre a kétnyelvű utcanévtáblák kihe-
lyezése, a többnyelvű információs táblák léte, a falunapok multikulturális jellege és
sorolhatnánk. Ebbe a sorba helyezkedik bele a már ötödik évfolyamát megért Caiete
Sângeorzene – Marosszentgyörgyi Füzetek helytörténeti kiadvány is, amelynek
szerkesztőjét, dr. Moldován Péter levéltáros-történészt kérdeztük a megjelenés kö-
rülményeiről, céljáról, szerzőiről, fogadtatásáról és támogatóiról. 

Marosszentgyörgyi Füzetek 
- utazás a múltba 

zást› is, amely az itt lakóemberek szellemi és lelkiértékeinek a gyarapodásáteredményezi. Az ilyen te-vékenységekre anyagi tá-mogatást is szánunk, mertfontosnak tartjuk, hogy akeresztény értékeket meg-erősítsük az emberekben,hogy a kulturális értékeket,a község történelmét, az ittélő magyarok, románokvagy romák hagyományait,szokásait megismertessüka lakossággal. A Marosszent-györgyi Füzetek kiadványszerkesztését és megjele-nését is azért támogatjuk,mert ebből sok érdekes ma-rosszentgyörgyi történelmipillanatot, eseményt, intéz-

ményt és személyt ismer-hetünk meg. Öröm számom-ra, hogy mellettünk olyanemberek élnek, akik értékesidejük egy részét arra szán-ják, hogy régi könyvekből,kiadványokból, levéltárijegyzőkönyvekből felkutas-sák a községünkre vonat-kozó adatokat, és megírjákszámunkra, a Marosszent-györgyön, Csejden, Tófalvánmost élő nemzedéknek azo-kat a dolgokat, amelyeketérdemes megismernünk.Gratulálok a szerkesztőnek,a szerzőknek és sok sikertkívánok a következő kiad-ványhoz is!” – mondta azelöljáró. 
Nemes Gyula
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Kacsó Etelka négy évvelezelőtt, mérnökként ismer-kedett meg az aromaterá-piával. Elmondása alapjáneleinte nagyon csodálkozotta módszereken, ahogy illó-olajos mézet kanalazgatnak,kenegetik a gyerekek mell-kasát és talpát, míg ő azzalis megszenvedett, hogy azédes gyógyszerszirupokatgyerekeibe diktálja. Aktívtagja lett az Aromaterápia amindennapokban Facebook-csoportnak, majd egy elő-adáson is részt vett, aholtovább mélyült lelkesedéseés kíváncsisága. Önismeretijáték is, ha valaki mássalkezd foglalkozni: a korábbanszámára fontos mérnökipontosság, precizitás helyétátvette az érzékelés, intuíció,kreativitás. Olyan sokat fog-lalkozott az illóolajokkal,hogy végül választás elé ál-lította az anyaság és az élet:vagy dadust fogad a nyáriszünetre, vagy a gyerekekkelmarad, és belevág valamiegészen újba. „Akkor ott-hagytam az állásomat, ésegy ilyen lássuk, mi lesz -mozdulattal belementünk anyári vakációba. És jó lett.Azóta már tudom, hogy nemakarok visszamenni, mostmár ez a hitvallásom, azéletvitelem, a szerelmem.És ezt is a gyerekeimnekköszönhetem” – fejtette kia tanácsadó.
Hogyan hat 
az aromaterápia?Az aromaterápia mint gyó-gyító eljárás az illóolajokathasználja, amelyek gyógy-és fűszernövények kivonatai.A több mint nyolcszázezernövényfaj közül csak ezeröt-

száz termel illóolajat, ezeketintelligens növényeknek ne-vezzük. Kacsó Etelka el-mondta, az illóolaj a növényesszenciája, amely a talaj,szél, eső, napfény szinteti-zálásával jön létre. Hozzá-tette, az illóolajnak mint élőanyagnak eléggé magas arezgésszáma: ötvenkét Meg-ahertztől akár háromszázigterjedhet, és egy ilyen magasenergiájú anyag különösenjól tudja táplálni a szerve-zetet. Az aromaterápia ha-tásmechanizmusával kap-csolatban sok az ellentmon-dás. Egyes elméletek szerintszoros összefüggés van aszaglás és az agy egyes részeiközött, és az illóolajok mo-lekulái stimulálnak bizonyosagyi területeket, például amemóriáért felelős hippo-kampuszt és az érzelmi köz-pontot, az amygdalát. Másfeltételezések alapján az il-lóolaj-molekulák úgy mű-ködhetnek, mint a hormonokvagy enzimek. A tanácsadókifejtette: hisz a szervezetöngyógyító programjában,ugyanakkor körülményeink,gondolataink, találkozásainkváltozásokat indítanak elbennünk, amelyeket az illó-olajokkal befolyásolni lehet.„Maga az illat mint informá-ció a szaglóidegen keresztülkapcsolatba lép a limbikusrendszerrel, az érzelemköz-ponttal, így bármilyen sza-gélmény rögtön megváltoz-tathatja a lelkiállapotunkat,hangulatunkat, energiaszin-tünket, tudat állapotunkat.Ezért sem mindegy, hogy mi-lyen szagokkal vesszük körülmagunkat” – hívta fel a fi-gyelmet a szakértő. Az aro-materápia alternatív gyógy-módként, önmagában és ki-

egészítő terápiaként is al-kalmazható. Kacsó Etelkabevallása szerint gyerekeikét- és négyévesek voltak,amikor megismerkedett azaromaterápiával, és azótanem kaptak gyógyszert. Eh-hez viszont nem elég a „be-veszem és megszűnnek a pa-naszok”-típusú gyógyításonszocializálódott attitűd, ha-nem testtudat és felelősség-teljes hozzáállás szükséges. 
Az illóolajok 
helyes használataAz illóolajokat legtöbb-ször külsőleg alkalmazzák:párologtatás, inhaláció, be-dörzsölés, borogatás, fürdő,masszázs útján történik afelhasználás. Kacsó Etelkaelmondta, a belégzésesmódszer nagyon hatásos,akár üvegcsékben tárolt,akár zsebkendőre pöccintettillóolajat szagolunk. A be-dörzsölés, kenegetés a má-sik legelterjedtebb felhasz-nálási mód. „A pici illóolaj-molekulák át tudnak jutnia bőr különböző rétegein,és eljutva a vérhálózatig, azegész szervezetet átjárják.Azt szoktuk javasolni, hogyinkább talpra használjuk,mert egyrészt biztonságos,másrészt a talp egy teljesreflexzóna, tehát mindenegyes szervünknek, részünk-nek van végződése ott. Haa talpat bekenik egy illó-olajjal, fél óra múlva kimu-tatható a lélegzetben, meg-történik a körforgás” – ma-gyarázta az illóolaj-tanácsa-dó. „Ami nagyon fontos,hogy amikor bőrre kenjük,akkor hígítani kell, tehát egyhordozóolajat kell használni,mert annyira koncentráltak,

hogy irritálhatják a bőrt” –tette hozzá. A leggyakrabbanhasznált vivőolajok az olí-vaolaj, kókuszolaj, kókusz-zsír, mandulaolaj, szőlőmag-olaj, de akár hidegen préseltnapraforgóolajat, testolajo-kat és krémeket is bizton-sággal elegyíthetünk illó-olajokkal. Kacsó Etelka hasz-nos tanácsokkal látta el azaromaterápiával ismerkednivágyókat. „Aki elkezdi az il-lóolajokat használni, az min-denképpen egyszerű kivo-natokat szerezzen be, minta levendula, citrom. A le-venduláról tudjuk, hogy fáj-dalomcsillapító, nyugtató,görcsoldó. Ez a legelterjed-tebb, mert az esti elalvástólkezdve az égési sérülésekigszéles spektrumon használ-ható. A citrom-illóolaj egy-szerű fertőtlenítő, nyákoldó,ami hangulatjavító és ener-gizál is.” A tanácsadó figyel-meztetett: ahhoz, hogy a ha-tások érvényesüljenek, nemmindegy, hogy milyen mi-nőségű termékeket szer-zünk be, érdemes száz szá-zalékos, nem vegykezelt, te-rápiás minőségű illóolajatkeresni. Fontos az is, hogyfelelőtlenül ne kísérletez-zünk, ilyenkor egy illóolaj-tanácsadó vagy aromaterá-piában jártas személy szak-véleményét lehet kikérni.
Mi mindenre jó?Az illóolajok a testi tüne-tek, betegségek széles spekt-rumán tudnak segíteni, mostaz előfordulás gyakoriságaszerint szűkítjük a kört, éstérünk ki néhány esetre Ka-csó Etelka ajánlásai alapján.
Gyomorproblémákra, az
emésztés harmonizálásá-
ra a fűszernövényeket ja-vasolja a szakember: azánizs, kömény, kapor, édes-

kömény, borsmenta, kori-ander, gyömbér illóolajaihasznosak ilyenkor. A cit-rom-levendula keveréke ha-tásos gyermekeknél láz
esetén. A borsmenta a fel-
nőttek lázcsillapítója, deaz idősödő nők hőhullá-
mainak kellemetlenségeitis jelentősen enyhíti a haj-latokba kenve, bőven ve-gyítve növényi olajjal.
Stresszoldásra kiváló a le-vendula, római kamilla, te-afa, tömjén és citromfű. Fej-
fájásra a fájdalom típusátólfüggően több illóolaj is ha-tékony lehet. Homloküreg-gyulladás esetén a borsmen-ta vagy borsmenta citrom-mal belélegezve, vagy akárhelyileg kenve (növényi olaj-jal elegyítve) segíthet. Fe-szültségalapú fejfájásnál fő-leg a feszültségoldó illóola-jok: a levendula, római ka-milla, ilang-ilang, majoránnatudnak segíteni. Ha kimon-dottan élénkítésre lenneszükségünk, bátran nyúlha-tunk a borsmenta, citrom,rozmaring, citromfű illóola-jaihoz. Álmatlanság ellenlevendulából cseppenthe-tünk kicsit a párnára, na-pokig érződik, és nagyonhatásos. Torokfájás, man-
dulagyulladás esetén öb-lögethetünk, gargarizálha-tunk citrommal, naranccsal,szegfűszeggel, teafával, vagyezek keverékével. Orrdu-
gulás esetén babáknál csep-penthetünk citromot a te-nyérbe, és az orra előtt len-getjük egy kicsit, vagy mel-lette párologtatunk citro-mot. Kacsó Etelka végülki-emelte, a külső kezelés mel-lett ugyanolyan fontosrészea gyógyulási folyamatnak abelső figyelés, szervezetünkműködésének tudatosítása. 

Kozma Ágnes

A növények kincse: illóolajok

Mérnökből lett aromaterapeuta
A növényi kivonatokkal, illóolajokkal való gyógyítás az egyik legősibb orvoslási
mód, amely manapság újra reneszánszát éli. Az iparosodás és technologizáció
korában az embernek egyre több „újkori” betegséggel kell szembenéznie,
amelyek nagy része tudattalanba ágyazott, pszichés eredetű. Kacsó Etelka illó-
olaj-tanácsadó szerint ennek legfőbb oka a természettől való eltávolodás,
amelynek következménye a test–lélek–szellem egységének felbomlása.Az illóolajok
hatásairól, felhasználásáról, titkairól beszélgettünk a szakemberrel.
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Ferencz Mari nagyon jó
úton van efelé, hiszen az
erdélyi közönség már több-
ször láthatta a színpadon
Pethő Csaba vásárhelyi gi-
tárossal közös jazzprojekt-
jükben. De énekelt szimfo-
nikus metál, illetve ska-rag-
gae zenekarban is. Emellett
saját dalokat ír kísérleti
pop stílusban, amelyből a
legelső nemrég látott nap-
világot, és el is nyerte a Leg-
szebb Erdélyi Magyar Dal
harmadik díját. Mari több
lábon is áll, hiszen énekelni
tanít és szakmát lop egy
budapesti könnyűzenei
énekstúdióban. 

– Hogyan és mikor talál-
koztál a zenével? – Zeneszerető és -éneklőcsaládban nőttem fel: apumrock-, blues- és jazzhallgató,anyum szintén, sőt, ő mégénekelni is nagyon szeret.Harmadik osztályban, far-sangkor már Freddie Mer-cury-nak öltöztem, mertimádtam, ahogy énekel, aQueen-lemezt is a szüleimadták a kezembe. A maros-vásárhelyi Művészeti Líce-umban kezdtem zongoráznitanulni első osztályos ko-romban. Attól kezdve állan-dóan tanulok valamilyenhangszeren  – zongora, basz-szusgitár – vagy énekelni –klasszikus ének, kórus, ke-vert éneklés –, de amikorsenki nem hallja, fuvolázok,és az üres templomok or-gonájához is szívesen oda-ülök. Sok mindenről álmod-tam gyerekkoromban, töb-bek között arról is, hogyénekesnő leszek. 

– Több műfajú zenében is
kipróbáltad magad, de mi-
lyen énekesként definiálnád
önmagad, stílusod?– Általában nem a műfajfog meg a zenében, hanema dalnak a hangulata, har-móniavilága, ritmikája. Ezleginkább előadóhoz vagytartalomhoz kötött, mintsemműfajhoz. Például a legújabbkedvencem a jazz, de nemmondanám, hogy mindenjazzt szeretek, ugyanúgy apopzene világából is vannaknagy előadók, akiket kedve-lek, és akiket nem. 

– Mennyire nehéz fiatal
énekesnőként egzisztenciát

teremteni, illetve „befutni”
Vásárhelyen, Erdélyben? – Nem könnyű, annyi bi-zonyos, de nem is lehetetlen.Több lehetőség is nyílik egyénekes számára, de a legel-terjedtebb a rendezvény-ze-nekarozás: ilyenkor egy proficsapat összeáll, és feldolgo-zásokat játszik esküvőkön,bulikon. Merészebb vállal-kozás, ha az együttes sajátdalokat játszik, és abból kí-vánja fenntartani magát –ez Marosvásárhelyen és Er-délyben jelenleg szinte le-hetetlen. Jómagam azért ta-nultam zenepedagógiát,hogy ne csak koncertezésbőlkelljen fenntartanom ma-gam, hanem taníthassak is.Szerencsés vagyok, hiszen– számos zenésszel ellen-tétben – imádok tanítani, ésúgy tűnik, tudok is. Számom-ra ez bizonyul élhető meg-oldásnak.

– Hol tanítasz zenét?– Ösztöndíjjal a budapestiNoa Énekstúdióban vagyokszakmai gyakorlaton, azaztanítok diákokat, de bejárokmás tanárok óráira is, hogy„lopjam a szakmát”. A NoaÉnekstúdió egy könnyűzeneiéneksuli, és különlegessége,hogy nem a megszokott,klasszikus hangképzést ta-nítják, hanem az úgynevezettkevert éneklést, amit akönnyűzenében használnakaz énekesek. Ez nyugaton,vagy akár Budapesten el-terjedt dolog, Marosvásár-helyen egyelőre nem. Akönnyűzenei énekoktatás el-hanyagolt terület, de márvilágosodik a horizont: afrissen alakult rocksulibantanítanak ilyen technikát, il-letve a Népművészeti Isko-lában is vannak nagyon jótanárok. Izgalmas dolog, ésremélem, hogy az elkövet-kező években sikerül Ma-

rosvásárhelyen is emelni akönnyűzenei énekoktatásszínvonalát. 
– Milyennek látod a vá-

sárhelyi zenei életet, a ze-
nészfelhozatalt? – Szerencsések vagyunk,mert számos műfajban istöbb kiváló énekes, zenész,együttes, valamint előadóvan, a fiatal és az idősebbkorosztály tagjai között egya-ránt. Örömmel hallom, hogyegyre több jazzprojekt mű-ködik városunkban, remé-lem, ez a tendencia megma-rad, sőt, jómagam is szeret-ném ezt a vonalat gazdagí-tani. Az sem véletlen, hogyaz idei Legszebb Erdélyi Ma-gyar Dal versenyen két ma-rosvásárhelyi díjazott is van:jómagam mellett a Veckeregyüttes.

– Kiket tartasz példaké-
peidnek, követendő model-
leknek a szakmában?– Álmodni lehet nagyokat,úgyhogy: Amy Winehouse,LP, Selah Sue, Lady Gaga.Bennük azt szeretem legin-kább, hogy megtalálták egye-di hangjukat, amely bármi-kor felismerhető, mégis szé-les tömegekhez tudnak szól-ni. Egy énekesnek, dalszer-zőnek örökös dilemmája,hogy könnyen eladható, vagyinkább önazonos zenét írjon,játsszon. Számomra nagyonfontos, hogy egy zene necsak jól szóljon, hanem adjonvalami maradandót. Ez lehetegyszerűen pár perc, amialatt a hallgató elfelejti agondjait és feltöltődik, vagypedig elgondolkodtató üze-net, művészi élmény. Jóma-gam gyakran elbonyolítoma zeném, hogy kifejezőbblegyen, de ezáltal elfáradhata produkció, és nem éri el akívánt hatást. Célom meg-találni az egyensúlyt a mű-

vészet, tartalom, kifejezésés fogyasztható zene között. 
– Nemrégiben megjelent

első saját dalod, az Az volt a
kérdés. Hogyan zajlott az al-
kotás folyamata és mi az,
ami inspirált ebben?– Úgy vélem, az embernekmuszáj valamilyen formábankifejeznie azt, ami bennezajlik. Hasonló dolog történiksok művészi alkotás mögöttis: egy erős érzelem hatásaalá kerülünk, amitől nemgyőzünk szabadulni. A leg -inkább elcsépelt, de a leg-erősebb érzésünk a szere-lem. Ha ez nem éppen fel-hőtlen, akkor sok-sok érze-lem tombol bennünk, amivelnem tudunk mit kezdeni.Így voltam én is: düh, kiáb-rándultság és csalódás tom-bolt bennem akkor, és mivelnem szeretek kiabálni vagyveszekedni, inkább kiírtammagamból az indulatokat.Legtöbbször teljes oldalakatírok, amikből aztán egy-egysor kerül a dalba. Ahogy kez-dett összeállni a fejembena dal, leültem a zongora mel-lé, megtetszett, úgy éreztemtalál ezzel a szöveggel. Aztánévekig porosodott a dal afiókban, mire idén úgy gon-doltam, hogy ideje lennevégre kidolgozni és stúdió-ban rögzíteni. Zongoráhozültem, basszusgitárt ragad-tam, megkértem Iszlai Ta-mást, hogy a dobszólamotírja meg és játssza fel nekem. 

– Legszebb Erdélyi Magyar
Dal versenyen a hétvégén
harmadik helyezést értél el
a dallal. Milyen jelentőséggel
bír számodra ez a díj?– Nagyon hálás vagyokérte. Tépelődő típus vagyok,ráadásul maximalista, hiszenmár tavaly télen készen volta dalszöveg, dallam és zon-gora része, de még sok időre

volt szükségem ahhoz, hogymeggyőzzem magam, hogyezt képes vagyok stúdióbavinni és megmutatni a világ-nak. Nagyon komoly meg-erősítést kaptam ezáltal, hogyvolt értelme ezt a dalt megírniés felvenni, mert nemcsaknekem tetszik, hanem má-soknak is. Ez nagy lendületetadott ahhoz is, hogy a többi,készülőben levő dalomat isbefejezzem, tökéletesítsem,illetve újakat is írjak. 
– Melyek a jövőbeni zenei

terveid, illetve hol láthatnak
téged a vásárhelyiek?– Szeretnék a saját dalai-mon dolgozni, 2018-ban al-bumot megjelentetni, ezzelpárhuzamosan pedig jazz-projektekben szeretnék résztvenni. Nagy álmom Vásárhe-lyen egy jazzestet tartani Pet-hő Csaba gitárossal közösen.

– Mit jelent számodra a
zene?– Több művészeti ágbankipróbáltam magam – gra-fika, színház, irodalom –, ámúgy érzem: a zene, az éneklésaz, ami a legközelebb áll hoz-zám. A zene nekem az ér-zelmek kifejezéséről szól:felvidulok általa, kisírom ma-gam, együtt üvöltök vele dü-hömben, hátradőlök és lazí-tok, álmodozok vagy erőtgyűjtök a valósághoz. El tu-dok szakadni a világtól egykicsit, és feltöltődni. Máskorsegít megérteni és megfi-gyelni az életet. Nagyon sze-retek zenét hallgatni, játszaniés írni egyaránt. Mostanábanelég gyakran megesik, hogyegy-egy koncert „munkába”fordul, mert ahelyett hogybuliznék, mint régen, a tech-nikai dolgokat figyelem, ho-gyan énekelt, milyen akkor-dot játszott a zenész, amiigen szórakoztató tud lenni.

Pál Piroska

„Ha nagy
leszek,

jazzénekes
leszek”

fotó: Tó
th Lehe

l
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Váralmás: Almás
vagy Dezső vára
A várat autóval lehet a legkönnyebben megközelíteni
Bánffyhunyadon keresztül, majd Váralmás községből
fél órás sétával érhető el. Vonattal a sztánai állomás-
ról, Sztánán és Kispetrin keresztül egynapos kirán-
dulás során érhető el. Az Almás völgyében, egy
négyszáznegyvenhét méter magas, Csepán nevű
dombon állt a bencések által alapított Almásmonos-
tor. Első írásos említését IX. Gergely pápa 1238-ban
keltezett levele tartalmazza, amelyben a pápa utasí-
tást ad arra, hogy vizsgálják ki és helyezzék vissza
birtokaikba Almásmonostor Benedek rendi szerze-
teseit – filiorum abbatis et conventus monasterii de
Almas ordinis sancti Benedecti ultrasilanae diocesis
–, akiket Kán nembéli László, a monostor kegyura
1235 előtt elűzött, hogy helyükbe premontrei szer-
zeteseket, majd saját káplánjait telepítse. Ez a bencés
monostor, melyet 1241-ben a tatárok elpusztítottak,
lehetett az alapja az almási birtoknak  – terra Almas
–, amelyet IV. Béla király Pál országbírónak adomá-
nyozott, jutalomként a tatárok ellen vívott harcokban
mutatott érdemeiért.

Almás várának romjaiA Bánffyhunyadtól észak-keletre, az Almás-patak balpartján fekvő községtől ke-letre, a Várhegy tetején ta-lálhatók Almás váránakromjai. A szabálytalan alaprajzú,körülbelül 40 x 30 méteresfelső, és az ennél valamivelnagyobb terjedelmű alsóvárat sánc és vizesárokövezte, amelyen keresztülfahíd vezetett a felvonóhidaskapuhoz.A vár elrendezésére az1627-ben felvett leltárbólkövetkeztethetünk: szerepelbenne a vendégház, a páterés az udvarbíró háza, a pa-lota, a kápolna, valamint agazdasági épületek. 
Az alapfalak egy 
részét is föld borítja…A várból ma már csak anyugati, 5 x 5 méteres közelkét méter falvastagságú,négyemeletes torony áll,húsz méter magasságban,

beomlott tetővel. A belső falában részbenmég láthatók az emeleteketelválasztó födémek geren-dafészkei, a második eme-leten pedig a kandallókürtőmaradványai. A torony egyik sarka isleomlott már, a megmaradtrészeken pedig betonkiegé-szítések és javítások vannak.Védőfalainak, egyéb tornya-inak csak alapfalai láthatók,de ezek egy részét is földborítja. 
Ahonnan a Dezsővár 
név származtathatóKiss Gábor, az Erdélyi Vá-rak, várkastélyok című mun-kájában tesz említést arról,hogy a település első neveAlmásmonostora volt, aSzent Benedek-rend mo-nostora után. 1238-banLászló comes a kegyura, akia bencéseket elűzve, pre-montreieket hozott ide, éssaját káplánt nevezett ki. Amint azt a felvezetőnk-ben röviden már mi is em-

lítettük, a település 1249-ben terra Almas néven sze-repel, amikor IV. Béla Pálországbírónak, zalai főis-pánnak adományozta, aki atatárok kivonulása után le-számolt az Erdélyben is el-szaporodott rablókkal. Ek-kor már a monostort nememlítik. A fejlődő település 1341-ben már mezőváros oppi-dum Almas, amely egykorimonostora után még 1434-ben is a Monostor-Almásnevet viselte. De a birtokot neveztékmég possessio Desewfalwa-nak is, és valószínűleg innenvette a Dezsővár nevet.Külön meg kell jegyezzükazt is, hogy Dezsőfalva mintpuszta, az elmúlt századbanis létezett Váralmás határ-ában. 
Az első datálás: 1370A várat castrum Almást1370-ben említik előszöregy adománylevélben, ami-kor Bebek György királynéi

tárnokmester és liptói ispánkapta meg I. Lajos királytólvámjaival, malmaival együtt. A Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból derül ki, hogyZsigmond király 1401-benvisszaadta pelsőczi BebekDetre nádornak és testvé-reinek, Imre vajda fiánakAlmás várát, melyet koráb-ban az Abaúj vármegyeiSzikszó királyi birtokért cse-réltek el. Mátyás király 1470-bendengelegi Pongrácz Jánoserdélyi vajdának, a széke-lyispánnak adományoztacastrum Alamast a török el-leni vitézségért. 1499-ben Szapolyai Ist-ván nádor és fiai János ésGyörgy iktatják be magukatzálog címén a vár birtokába,ami ellen dengelegi Pong-rácz Mátyás sikeresen til-takozott.1501-ben viszont már akorona birtoka, mivel idő-közben Pongrácz – utód nél-

kül – meghalt. 
Almás várát Török 
Bálint veszi körülSzintén Kiss Gábor ír ar-ról, hogy a várat II. Ulászló107 ezer forintos tartozá-sának egyik fedezetéül Kor-vin Jánosnak adta, kinek ha-lála után fia, Kristóf, majdennek halála után Beatrixés Erzsébet nevű lánya bir-tokolták. Amikor azonban 1510-ben Katalin asszony, den-gelegi Pongrácz Jánosleánya, Újlaki Lőrinc fele-sége leánynegyedét, anyjahitbérét és jegyajándékátkövetelte a várból és ura-dalmából, akkor már Almásvára Somi Józsa temesi is-pánnak, az alsó részek fő-kapitányának kezén volt.Később házasság útján Ba-lassa Imre egy Somi lánykezével a várat is megkap-ta.1538-ban János királyMajláth István vajda mellémég egy vajdát nevezett ki



a honti főispán, BalassaImre személyében. A két vajda azonban szö-vetkezett a király ellen, mirea király 1540-ben ostromalá vette Balassa várait. Almást enyingi Török Bá-lint vette körül, akinekZsombori Mihály várnagyfeladta a várat.
1602-ben Basta 
császári tábornok 
ostrom alá veszi a váratBáthori Zsigmond feje-delem 1594-ben az almásivár fele részét és a Nagyal-máson lévő birtokait CsákyIstvánnak adományozta.A várat 1602-ben Bastacsászári tábornok vette ost-rom alá. Az őrség szabadelvonulás feltételével feladtaa várat, de a kivonulókat anémetek megtámadták, ésnagy részüket lemészárol-ták. Csáky István tárnokmes-ter, és fia, István országbí-rónak családi feljegyzéseiközött szerepel, hogy:„…Anno 1628 májusnak20. napján aldott meg Istenazutan egi fiu megzattalbennünket, kit Istvánnakkereszteltünk, de fel esz-tendős koraban meg halvan,az Almasi városban levősent egi hazban temettetet-tem…”.
A törökök felgyújtják II. Rákóczi György feje-delemsége alatt, 1658-ban„…az tatárságnak amelly ré-sze Kolozsvár alól a Szilágy-ság felé fogott vala – írjaSzalárdi –, Almás várát fu-tott néppel rakva lenni hogy

jól tudná… azon várbaszo-rult sok népet kezére mintkeríthetné… kitanulvánazért azon várnak mindenállapotját, situsát, fekvé-sét… felszólította az őrségeta vár feladására… Miutánezt a védők elutasították…,nagy hirtelen a vár alsó ka-pujára felfordulván, elborí-ták, mellyet nagy hamar be-vagdalván, rontván, az alsóvárat a sokaság elfoglalá…”.Ezután a felső vár védőitszólították fel a megadás-ra:„…az várban levők látván,hogy ha ellenségesen kez-denék is magukat viselni,úgyis veszedelem volnaelőttük … a sok pogányság… rajtok könyörülni annálinkább nem kezdenének,nekik féltekben is nagykönnyen hívén, őket, a váremelcsőjét leeresztvén, be-bocsátották vala…”. A bevo-nuló törökök rabságba hur-colták, a várat pedig fel-gyújtották. Almás várát ezután márnem állították helyre. Amegmaradt falak, és épüle-tek romjait 1808-ban egylóiskola céljaira kezdték elhordani, és ha ezt a várme-gye idejében meg nem tiltja,a várból semmi sem maradtvolna.
Amit a várról 
még tudni kellAz 1627-es újjáépítésután a vár hadászati fon-tossága megnőtt, Sebesvá-rával együtt egy olyan vár-rendszer részét képezték,mely Erdély nyugati határátőrizte. II. Rákóczi Györgysikertelen lengyelországi

hadjárata miatt az Erdélytpusztító török-tatár seregek1658 szeptemberében Al-más várát is felgyújtották. Csáky István dédunoká-inak hozományaként máscsaládok tulajdonába került. Az almási várból csak anégyszáznegyvenhét métermagas – önmagában is vé-delmet nyújtó – dombtetőreépült, régi belső várba me-redező öregtorony húsz mé-ter magas romjai maradtakmeg. A várfalak nyomát mamár csak sejteni lehet.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László mű-
emlékvédő építész saját mun-
kájából és gyűjteményéből
küldte be a szerkesztősé-
günkbe.
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Póni, gender meg sok fontos(kodó) politikusember 
PÓNIRODEÓ. A németrendőrség a minap letar-tóztatta azt az illegális szírbevándorlót, aki még no-vember elején a berlini, gye-rekeknek fenntartott Kin-derbauernhof állatkertbennem rendeltetésszerűenhasznált egy pónilovat. (AKinderbauernhof népszerűállatkert a kisgyerekes ber-liniek körében; két pónija,két szamara, egy tucat bá-ránya, kecskéje, csirkéje, ka-csája és nyula van, a kisko-rúak – és, íme, a migránsok– legnagyobb örömére.) Ahuszonhárom éves fiatal-ember a döbbent látogatók

előtt hajtotta végre tettét;egy bébiszitter vette észre,aki épp a rábízott gyerekkelspacírozott az állatkertben.„A bébiszitterünk az állat-kertben töltötte a délutánta kisfiúnkkal, és egyszercsak azt észlelte, hogy egyférfi hátulról lájkolja a tör-pelovat. Azonnal jelentetteaz ügyet a személyzetnek,azonban olyan megrázó volta látvány, hogy többet nemszeretne róla beszélni” –mondta a fiúcska anyukájaa berlini Központnak. Az állatkert dolgozói azeset után egyből hívták arendőrséget. Mikor a szír

pónipacifista észrevette,hogy rajtakapták, egyből ki-csekkolt a szerencsétlen mi-nipatásból, és a parkba sza-ladt, hátha nem kapják el,de rövid időn belül fülöncsípték. Tettéért több évnyibörtönbüntetést is kaphat,ami azért érdekes, mert Né-metországban már évek ótaműködnek állatbordélyok– ezek szerint „intézményeskeretek” között, fizetősenengedélyezett a fajtalanko-dás, egyébként nein.
GENDERDILI. Egy 27éves brit tanárt azért füg-gesztettek fel nemrég az ál-lásából, mert egy transz-szexuális tanulót lánynakmerészelt nevezni, holottaz fiúként azonosítja magát. Joshua Sutcliffe, aki egyállami középiskolában tanítmatematikát Oxfordshire-ben, imigyen dicsérte mega tinédzsert és annak egytársát: „Szép munka, lá-nyok!”. Amikor a diák kija-vította (vagyis kikérte ma-gának a ferdemény, hogy őlány lenne), a tanár elnézéstkért, de pár héttel később,miután a fiú diáklány anyjaaz eset miatt panaszt tettellene, felfüggesztették ta-nári állásából, és egy belsőnyomozást követően „for-mális fegyelmi meghallga-tásra” hívatták be, hogy el-döntsék: milyen büntetéstérdemel, amiért nem meg-felelő gendert használt egydiákkal kapcsolatban. Azzalis vádolják, hogy megsértettbizonyos egyenlőségjogiszabályokat, amikor a diákota nevén szólította(!), ahe-lyett hogy az általa vallottnemnek megfelelő szemé-lyes névmást használt volna.Erre mondaná az angol, hatudna vásárhelyiül, hogyvan baj elég.Egyébként ez a lányle-génység (polkorrektül: gen-dersemlegesség) lassan atársadalom minden szeg-mensébe begyűrűzik, méga hadseregbe is: nemrég anegyvenhárom esztendősAnastasia Biefang lett azelső transznemű katonaiparancsnok Németország-ban! Több mint húsz esz-tendeje csatlakozott a had-sereghez, de csak két évvelezelőtt vallotta be előszörfeletteseinek, majd későbbaz egész egységének, hogyjókor volt rossz helyen (vagyfordítva?), azaz „rossz testbeszületett”. Biefang nénibácsia német hadsereg informa-tikai egységénél szolgál,

alezredesként mintegy 700katona felettese. Ursula vonder Leyen védelmi minisz-terFrau vehemensen támo-gatja a hadseregben a ho-moszexuális és transzneműszemélyzet egyre nagyobbszámarányát, így Biefangkvázi példaképnek számít.Az Európai Emberi Jogi Bí-róság 1999-es ítéletéig ket-tős életet élt, a bírósági ha-tározat azonban köteleztea tagországokat, hogy teljesmértékben elfogadják azLMBTQXYZ tagokat. (Akinem tudja, mit takar azelőbbi betűszó, az guglizzameg, vagy kérdezze megférfinőgyógyászát, gende-részét.)Még mindig Angélaland:egy harmadik nemet is bekell vezetni a személyiségijogi szabályozásban – ígydöntött a német alkotmány-bíróság, melynek múlt szer-dán megjelent határozataszerint ellentétes az alap-törvénnyel, hogy „a személyiállapotról szóló jogszabályalapján csak nőként vagyférfiként lehet meghatároz-ni egy ember nemét”. Ugyanis a karlsruhei tes-tület egy interszexuális –sem nőként, sem férfikéntmeg nem határozható – em-ber ügyében (aki az anya-könyvi hivatalnál kérelmez-te, hogy a keresztlevelébena nő megjelölést helyette-sítsék a köztes/többféle ki-fejezéssel) nemrég úgy dön-tött, hogy a kérése marha-ság, mivel a német szemé-lyiségi jogi szabályozás csakazt engedi meg, hogy valakitnőként vagy férfiként anya-könyvezzenek, vagy ne je-löljék meg a nemét. Ezt bí-rálták felül az alkotmány-bírák, akik szerint a nemnekez a „negatív” meghatáro-zása nem megfelelő, így hátlehetővé kell tenni, hogymindenki „pozitív” módonjegyeztethesse be a nemét.

Vagy azt a valamijét, ami aneme helyett van neki.
RMDSZ-EMNP-MPP pu-szizás. Másfél hónap alattimmár másodjára ültek tár-gyalóasztalhoz az RMDSZés az EMNP vezetői azon abudapesti egyeztetésen,ahová ezúttal az MPP kép-viselőit is odaengedték. Tő-kés László (magyarországi)európai parlamenti képvi-selő sajtóirodájának vasár-napi tájékoztatása szerinta megbeszélésre múlt pén-teken, a határon túli ma-gyarok reprezentatív poli-tikai szervezetei, a magyarparlamenti pártok és a ma-gyar kormány képviselői fó-rumának, a Magyar ÁllandóÉrtekezletnek (Máért)dzsemboriján került sor. Alegutóbbi, október kettedi-kei nagyváradi találkozóju-kon megbeszéltek szerintaz RMDSZ, az Erdélyi Ma-gyar Néppárt és az ErdélyiMagyar Nemzeti Tanács el-nökei folytatták a megkez-dett párbeszédet, az akkoregyeztetett témák mentén.A Máért szünetében aKárpát-medencei MagyarAutonómiatanács (KMAT)vezetői munkaülést ültek,amelyen az elkövetkező idő-szak közösen szervezendőkárpát-medencei program-jait vették számba. Ezt kö-vetően Szili Katalinnak, amagyar miniszterelnök au-tonómiaügyi megbízottjá-nak kezdeményezéséremunkamegbeszélgettek azRMDSZ, az MPP és az EMNPgurujai, majd a Nemzetstra-tégiai Intézet udvarán SzászJenő főzött nekik egy két-milliárd forintos gulyást.Ha nem vigyáznak, méga végén összejön az áhítotterdélyi magyar-magyar-ma-gyar összefogás... Hogy azmire lesz, lenne jó, arrólhalványunk sincs.

Molnár Tibor



|  FIGYELŐ | / 9. /

| Központ hetilap | 2017 / 46. |  november 16–22.

kai külügyminisztériumegyik vesszőparipája – tá-mogatni illene a melegeket,és nem kellene három évbörtönre plusz 450 csapásraítélni egy olyan embert, aki„rossz erkölcsöket terjesz-tett és homoszexuális gya-korlatot követett”. De oda aFehér Ház egy fillért nemszán arra a célra, amivel ná-lunk Kőszegtől Kótajig akar-ják terjeszteni „tényeiket”.Mint például azt, hogy Pu-tyin elnök éppen melyik or-szágban koronázott királlyávalakit, közben meghekkel-ve a Csendes-óceánt. Miután e vizsgán az ame-rikai kormány nagy médi-atárgyilagossági vágya má-ris megbukott, teljes nyu-galommal rugdalhatjuk to-vábbi tényekkel az igazságbirkózószőnyegére hullotttetemét. Ez az amerikai kormány,amely a mai napot, hétfőt,november 13-át jelölte meghatáridőnek az orosz RussiaToday America (RT Ameri-ca) és a Sputnik News hír-ügynökség ott működő szer-vezetének kötelező bejegy-zésére „külföldi ügynök-ként”. Nem teljesítés eseténe médiumok vezetői ésmunkatársai lecsukhatók. E törvény érdekes módonezután sem fog vonatkoznia Merkel-féle politikátólnyilván totálisan független,német állam által pénzeltDeutsche Wellére, a katariuralkodóktól szintén nyilvánfüggetlen és általuk fenn-tartott Al-Dzsazíra tévére,az Amerikában hasonlóanműködő és így nyilván szin-tén független BBC-re, aFrance24-re, és a többi ottdolgozó külföldi médiumok-ra. Mert ők nem ügynökök.Hanem a kötelező vonalatviszik. Miközben a nálunk azNGO-k külföldi támogatásátátláthatóbbá tenni akarótörvényre üvöltő farkashor-daként magát oly „függet-lenül” rávető Brüsszel ezenwashingtoni, vészjóslóan hi-degháborús, a sajtószabad-ságot szaúdi karddal ledöfőamerikai lépésére válaszulcsukaként hallgat. Beleértveaz olyan EU-s politikai bű-nözőket is, mint Juncker bi-zottsági elnök vagy Verhofs-tadt liberális frakcióvezér. 

Amerikai médiabeavatkozásA magyar szuverenitást veszélyezteti Washington új terve, amely nem maradhat válasz nélkül
A Soros-támogatásban részesülő 444.hu november 9-én tört át a hírrel, hogy –
mint a cikk címe tudatja – „200 millió forintot költene független helyi sajtóra az
amerikai külügyminisztérium Magyarországon”. 

És most képzeljük el egypercre, mi lenne, ha Iránnéhány száz millió ajatollahidollárral „független”, tény-terjesztésben segítő médi-umokat hozna létre akár azEgyesült Államokban, akárnálunk. Mely utóbbi esetbenaz RT brutális amerikai el-hallgattatása ügyében bénacsöndbe hullott Soros- ésegyéb pénzelésű emberi jog-védő szervezetek és hasonlómédiaszabadság-őrök mi-ként kiabálnának. És hány-szor rohanna a New YorkTimes hozzánk, hogy a Po-litical Capital Krekó Péte-rének és társainak égig érősikolyait globalizálja. Hogymilyenek lesznek a nálunkfelállítandó „független ame-rikai médiumok”, arról vannémi fogalmunk. Az említettNépszava-cikk örömmelemlékeztet Mark Palmeregykori budapesti amerikainagykövet, Charles Gati, ko-rábbi amerikai elnöki taná-csadó és a még korábbi rá-kosista Szabad Nép-tollnok,Haraszti Miklós egykoriMao-imádó közösen koráb-ban a Washington Postbanírt cikkére, amelyben köve-telték a Szabad Európa Rá-dió magyar adásának újra-indítását. Amit immár meg-kapnak. Most azután leszsokféle SZER. Abban is szin-te biztosak lehetünk, hogyGeorge Soros rájön arra,meg kell ragadnia az alkal-mat, és hozzá kell járulniaa Magyarországon amerikaikormányzati, illetve köz-pénzből felállítandó, Mo-mentum-, MoMa, DK- stb.mikro- és törpepártokatimádó médiumok üzemel-tetéséhez. Egy olyan országban, aholbármely kis faluban vidá-man fogható a média alap-csomagban a legnézettebbRTL Klub híradója, az ATVvagy a Hír Tv. Míg sok eset-ben még a prémiumcso-magból is hiányzik az EchoTv, ami azt mutatja, a kor-mány – sajnos és érthetetlenmódon – még a töredékétsem hajlandó megvalósítani

az ellene felhozott vádtö-megeknek, azaz nem emelifel a kagylót, és közli e ká-belszolgáltatókkal, talánelég a politikai diszkrimi-nációból, miközben hatal-mas profitot vágnak zsebre. Ami pedig az országosannyolcvanszázalékos, rend-szeres internethasználóiarányt illeti, egyetlen példaaz ott híreivel uralkodó mé-diumokra. E cikk írásakoraz internetes Google-kereső10 óra 46 perces megnyi-tásakor a következő médi-umokból való hírek voltakláthatók az első oldalon az„Érdekes olvasmányok” cím-szó alatt: HVG, Hír Tv, 444,Pénzcentrum, 444, ATV,444, ATV, Inforádió, Origo,Blikk, Index. Valóban: aligvárjuk, hogy Fekete-GyőrAndrás, Gulyás Márton vagyBokros Lajos üzeneteireamerikai ráerősítés érkez-zen olyan újságírók révén,akiket előre magunk elé tu-dunk képzelni. A magyar kormány azamerikai médiabeavatko-zási szándékkal kapcsolat-ban azt nyilatkozta, hogytanulmányozza azt, és utánanyilatkozik. Szintén Daniel McAdamsvolt, aki november 10-énaz amerikai külügyminisz-térium e súlyos és fenyegetőlépéséről írva azt javasoltaa magyar kormánynak, neengedje a neokonoknak,hogy elvegyék tőle az olysok szenvedés árán elnyertszabadságát. Hozzátéve, „hanem szállnak szembe a ma-gyar szuverenitás ezen meg-sértésével, a neokonok nö-velni fogják a nyomást”.1998-tól kezdődően azelmúlt évek tapasztalataikivétel nélkül azt mutatták,hogy minél keményebbenvédi meg a kormány álta-lában a szabadságot és ajobboldali magyar érdeke-ket, annál sikeresebb a vá-lasztók körében. E téren alegújabb, durva amerikaibeavatkozás esetén sem ér-demes kivételt tenni.
Lovas István 

A Soros-támogatásban ré-szesülő 444.hu november9-én tört át a hírrel, hogy –mint a cikk címe tudatja –„200 millió forintot költenefüggetlen helyi sajtóra azamerikai külügyminisztéri-um Magyarországon”. Már a cím is jellemző azazt hordozó médiumra: sze-rinte „független” az a média,amelyet az amerikai kül-ügyminisztérium pénzel.Olyannyira, mint maga a444. E weboldal, amely nyilvánelmélyülten függeszti sze-mét az amerikai külügymi-nisztérium honlapjára, ésnem a „megfelelő” helyrőlhívták fel figyelmét az ottkirakott örömhírre, azt írta,hogy november 7-én pályá-zati felhívás jelent meg azamerikai külügyminisztéri-um honlapján „Az objektívmédia támogatása Magyar-országon” címmel. E szerint„akár” 700 ezer dollárral(187 millió forinttal) támo-gatná az amerikai külügy afővároson kívüli nyilvános-ságot. A kiírás szerint, áll a 444-ben, „az amerikai külügybenműködő demokrácia és em-beri jogok hivatala javítaniszeretné a magyar állam-polgárok hozzáférését ob-jektív információkhoz hazaiés nemzetközi témákban. Acél a Budapesten kívül mű-ködő »tényalapú« lapok/rá-diók/weboldalak közönsé-gének növelése, és a pénz-ügyi fenntarthatóságuk ja-vítása”. A hír megjelenéseóta ünnepel a balliberálismédia. A „független” és„tényalapú” Népszava hét-végi számának 3. oldalánhatalmas terjedelemben vi-gadnak az Egyesült Államok„példátlan, nem váratlandöntésén”, mint az írás fő-címe hirdeti. Azok, akik olvasták DanielMcAdams, Magyarországamerikai nyilvánosságbanmegjelenő legjobb és leg-hűbb barátjának az általavezetett Ron Paul Intézethonlapján november 4-énmegjelent cikkét arról, mivárható általában azután,hogy egy, még az ukrán kor-mánybuktató Victoria Nu-landnál is neokonabb figu-rát, Dr. A. Wess Mitchellttették a külügyminisztérium

európai és eurázsiai ügye-kért felelős posztjára, éshogy ez mennyire veszélyesMagyarországra nézve,némi iróniá- val adnak iga-zat a Népszavának. A „füg-getlen” magyarországi mé-diatámogatásra pár nappalMitchell kinevezését köve-tően meghirdetett pályázatvalóban nem volt váratlan.Legfeljebb, tehetjük hozzászintén némi szarkazmus-sal, meghökkentően hamarkövetkezett be. Mielőtt továbbmennénk,próbáljunk előítéletektőlmentes pillantást vetni Was-hington eme rendkívül dur-va, a magyar belügyekbetörténő beavatkozási szán-dékára. Az előítélet elkerü-lésére jóindulattal elfelejtjükaz Egyesült Államoknak azelmúlt 27 évben Magyaror-szágon is tanúsított támo-gatási és beavatkozásokrakész rendszerét, amelynekcélpontjában minden eset-ben és kizárólagosan a ma-gyar jobbközép kormányokálltak. Induljunk ki abból, hogybárkinek vagy bármilyenentitásnak akkor lehet csa-kis elhinni jó szándékát vagyáltalánosságban, elvekkelés „értékek” tiszteletbentartásával hangoztatott ter-veit, ha azok egyetemlegesérvet fejeznek ki. Az ame-rikai szándék azonban márennél az „entrée”-nál is csú-fosan megbukik. Ugyanis ha valahol való-ban hiányzik egy ilyenfajtamédiatámogatás, az nemMagyarország, ahol a nyu-gati világban páratlanul dur-ván is támadható a kor-mányzat, hanem az az Egye-sült Államok egyik fő stra-tégiai szövetségese, Szaúd-Arábia. Vajon hány milliárddollárt kellene kiadnia azamerikai külügyminisztéri-umnak azért, hogy az ottani,időszakonként harci gépek-kel bombázott síita kisebb-séget, vagy az ott élő, pél-dául amerikai–szaúdi cé-geknek dolgozó kereszté-nyeket, de általában azegész szaúdi lakosságottárgyszerűen tájékoztassák?Netán elmondják, nem illiknyilvánosan lefejezni ártat-lan embereket, nőket vég-letekig diszkriminálni, vagyakár – mivel ez is az ameri-
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Cornel egykoron a helyigázelosztó vállalat alkalma-zottja volt, majd felesége ha-lála után anyagi gondokbaütközött és útra került. Idő-közben megismerte Editet,aki hűséges társa lett. Egyidőben az utcán lakott, de azutóbbi időszakban egy lelkesmarosvásárhelyinek köszön-hetően a Lajos király (CuzaVoda) utcai piac szomszéd-ságában egy házban. Minden sportág jelenlegiés egykori helyi képviselőjétjól ismerik, követik az ered-ményeket, a tabellaállásokat,az új igazolásokat.  Arra a kérdésre, hogy mi-óta jár mérkőzésekre, Cornela Marosvásárhelyi ASA–Te-mesvári CFR női élvonalbelitalálkozó szünetében mond-ta: 

,,Még a hetvenes évek ele-
jétől járok meccsekre, vagyis
az AS Armata Aranycsapatá-
nak időszakából. Visszaem-
lékszem, milyen kitűnő játé-
kosok alkották az együttest,
még most is beleborsódzik a
hátam. Azt kellett látni, ho-
gyan futballozott Sólyom, Cza-
kó, Kiss M., Ispir, Onuțan, Nagy
Miki, Varodi, Bölöni, Hajnal,
Fazakas és társaik. Azok vol-
tak a szép idők!... Egy Bonét
nem lehet összehasonlítani a
mai edzőkkel, hiszen kiváló
pedagógus is volt…sajnálom,
hogy a mai játékosokban nincs
meg az az elszántság, akarat,
győzni akarás, mint elődeik-
ben” – mondta Cornel. Ugyanakkor nagyon saj-nálja, hogy az anyagiak hiá-nya miatt hanyatlani kezdteka marosvásárhelyi csa-

patsportok: 
,,Mi esőben is kilátogatunk

a mérkőzésekre, a röplabda-,
a teremlabdarúgó-, vagy ép-
pen a labdarúgómeccsekre,

de sajnálom, hogy a nézők is
elpártoltak a csapatoktól. Min-
dennek a pénz az oka, ezért
is nincs már az a sportélet
városunkban, mint hajdanán”

– jegyezte meg CornelMureșan. Mit mondhatunk, igazavan...
C. F. A. 

A 69 éves marosvásárhelyi Liviu Cornel Mureșan és
72 éves élettársa, Török Edit évek óta szinte minden
helyi sporteseményen (főleg csapatsportok találko-
zóin) jelen vannak, ahol nagy lendülettel buzdítják
az együttesek játékosait. Látásból ismerik őket a hű-
ségesebb szurkolók, hiszen inkább guberálóknak
néznek ki, mint szurkolóknak: az elnőtt hajú, rende-
zetlen szakállú Cornel egy bot segítségével bicegve,
piszkos ruhában követi élettársát a lelátón, ahol oda-
adással szurkolnak, függetlenül, hogy az ASA, vagy a
City’us, vagy éppen a Medicina játszik, időközben né-
hány helyi szurkolótársnak, edzőnek vagy játékosnak
köszönhetően már aznapi betevőjük is biztosítva van. 

Ők a helyi sportélet leghűségesebb szurkolói   
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Székes Károly egy-
maga tartja életben
az ASA lánycsapatát
Mint ismeretes, a Marosvásárhelyi ASA női együttese
már hónapok óta nehéz anyagi helyzetben van, akár
a klub férficsapata és más élvonalbeli helyi csapatok
(Maros KK, Medicina, City’us). A vezetőség a lányok
közel egy esztendei fizetésével tartozik, ebből kifo-
lyólag sorra távoztak az alakulattól a tapasztaltabb
játékosok. A csapatnál jelenleg csak a helyi illető-
ségű, fiatal labdarúgók maradtak, akik a nehézségek
dacára fordulóról-fordulóra jól szerepelnek az élvo-
nalbeli bajnokságban. Vasárnap káprázatos játékkal
4-1-re győzték le a tapasztaltabb játékosokból álló, a
tabellán második helyen tanyázó Temesvári CFR
együttesét.  Székes Károly edző szí-vesen beszélt a Központnakarról, miként tudja az anyagigondok mellett motiválni alányokat, és hogyan sikerüléletben tartania a csapatot. 
A lányok teljesítménye
példaértékű

– Gratulálok a győzelem-
hez!– Köszönöm. Az anyagiproblémák ellenére ezek alányok elszántan, odaadóanfutballoznak, minden talál-kozón maximális teljesít-ményt nyújtanak, bár nemigazán van lehetőségük ed-zésekre járni, főleg az iskolaiés egyetemi programok miatt. 

– Hogy lehet motiválni
őket, hiszen vannak jó ered-
mények a nehézségek elle-
nére?– Ezek a lányok nagyonfiatalok, kölcsönösen meg-szerettük egymást, nagyonszeretik a futballt. Beme-gyek az öltözőbe, és azt ké-rem tőlük, hogy csak a lel-küket adják a pályán, éshallgatnak rám. Sok év mun-kája van mögöttünk, ezért

is játszanak ötletesen, de alélek részükről mindent fe-lülmúl. Ez példaértékű kel-lene legyen az ASA férficsa-patának, a gyerekközpontegyütteseinek is, minden-kinek, aki a sportot szereti.
A költségek
nagyrészét Székes állja

– Hónapok óta nem kap-
tak anyagi támogatást. Ki
fizeti a játékvezetőket, a ki-
szállásokat?– A mérkőzések előtti na-pokban már borsódzik ahátam, hiszen én fizetem akiadások legnagyobb részét.Bankhitelt vettem fel, amita családom megérzett,emellett nem is vagyok so-kat otthon, a munkámnakkevés a látszata. A klub ve-zetőségét gyakran felhívomés rákérdezek az anyagiak-ra, de nem intéződik semmi.A mai mérkőzés előtt mégaz edző kollegák is pótoltaka pénzbe, hogy kifizessema játékvezetőket, ugyanak-kor barátok, ismerősök issegítenek anyagilag. Voltolyan személy is, aki a sajátanyagi nehézségei mellett

mégis adott 100 lejt, hogytámogasson minket. Ez hi-hetetlen, de igaz! Ezek a lá-nyok nem kérnek semmit,még egy pizzát sem, degyakran hozok nekik az ed-zésekre csokoládét, banánt,ásványvizet. Ezt nem há-nyom fel, de nekem is csa-ládom van... 
unirea Alexandria 
ASA vagy Sepsi OSK ASA?

– Felbukkant a hír, misze-
rint a dobogóra hajtó, a ta-
bellán 4. helyen lévő, tele-
ormani Unirea Alexandria
csapat vezetői szeretnék az
egész marosvásárhelyi csa-
patot edzőstől együtt leiga-
zolni, hogy a lányok a déli
megye színeit képviseljék ez-
után. Erről mit tud elmon-
dani?– Valóban igaz a hír. Mégakkor kerestek meg az Uni-rea vezetői, amikor a helyitanács megszüntette a csa-pat anyagi támogatását.Minden játékosnak szerző-dést ajánlanának, sőt a szál-lás meg az étkezés is bizto-sítva lenne számukra, hi-szen anyagilag jó helyzetben

Az ASA női csapatának legtapasztaltabbjátékosai a 26 éves Lucică Meleacă – akia kezdetektől tagja az együttesnek – ésa 24 éves Ana Maria Gorea, aki a felnőttválogatott tagja. Az alakulat 2016. május24-én szerezte meg másodszor a Romá-nia-kupát (az elsőt 2010-ben nyerték),amikor a Vajdahunyadon sorra kerültmérkőzésen 2-1 arányban (gólszerzőkMădălina Boroș és Göder Brigitta) győz-ték le a bajnok Kolozsvári Olimpiaegyüttesét. Azon alakulatból csak AliciaRoca, Ana Maria Gorea, Lucică Meleacă,Alina Boroș, Barabási Kinga és MădălinaBoroș maradt a csapatban. IdőközbenAndreea Părăluță (Atletico Madrid),Jahn Klaudia, Bianca Sandu (mindkettőDiósgyőri VTK), Göder Brigitta, SárosiCsilla és Dénes Dorottya (mindkettőETO FC Győr) és Biljana Bradic (ŽNK Po-

murje, Szerbia) távoztak az együttestől.A Temesvári CFR ellen a következő játé-kosok léptek pályára: Rusz Orsolya -kapus; Camelia Vâgă, Iulia Mera, Ador-jáni Szidónia, Alina Boroș, Ana MariaGorea, Mădălina Boroș, Barabási Kinga,Denisa Năznean, Andreea Golea, LucicăMeleacă és Alice Roca (csk.) - mezőnyjá-tékosok. A gólokat Golea (2), Roca ésAlina Boroș szerezték. C.F.A.

vannak. Ez persze lehetet-len, hiszen ezek a lányokvásárhelyiek, nem szeret-nének elmenni, és én is ittakarok maradni. Azért har-colok velük együtt és kere-sem a közös megoldást,hogy valami módon tudjukmegtartani Vásárhelyen anői élvonalbeli együttest.Nagyon szeretném, hogyvégre valaki segítsen azegyüttesen anyagilag. 
– Időközben Sepsiszent-

györgyről is megkeresték
önt, ahol női csapatot sze-
retnének indítani, így ma-
rosvásárhelyi lányokat is ki-
szemeltek...– Annyit tudok erről mon-dani, hogy én nyílt vagyokmindenre, ami a lányok ja-vára válhat. Ha van jó meg-oldás, kihasználhatjuk. 
Székes büszke „lányaira”
akikkel egy befektetőre
vár

– Milyen a kommunikáció
a csapaton belül?– Kiváló! A klubnál min-denki mondhat bármit, deén ezeknek a lányoknaknem hazudhatok, nemmondhatom nekik, hogy„aztán majd lesz valami”.Én az első perctől meg-mondtam nekik őszintén,hogy milyen anyagi gon-dokkal küzd a klub, ők meg-értették, nem árulok zsákbamacskát. A minap én is ve-lük együtt buliztam egyklubban, amikor CameliaVâgă a 18. életévét ünne-pelte. Ott szóltak nekem,hogy a nagyobb lányok isz-nak, mire én legyintettem:,,hagyják, igyanak, hiszenők is kell szórakozzanak,sőt, nem vagyunk világk-lasszis csapat, és nem is afociból élnek meg”! Én sema futballból élek, de a foci-nak élek, tehát különbség

van a két fogalom között,ezt meg kell érteni. 
– Szavaiból azt értem,

hogy büszke a ,,lányaira”.
Vagy tévedek?– Ez így van! Meg kell ér-teni, hogy volt és van enneka városnak egy ilyen széplányegyüttese, amely játé-kosai helyi illetőségűek, ittnevelkedtek, ők a mieink!Például Rusz Orsolya nemvolt kapus, de hamarosanjó hálóőr lesz belőle, vanolyan lány, aki nem csatár,vagy nem védő, de annakkell használnom, és beválik,tehát mindenre keresekmegoldást. 

– Hogy látja a csapat jö-
vőjét?– Én nagyon naiv vagyok,és nagyon szeretem az em-bereket. Remélem, hogy ke-rül valaki Vásárhelyen, akisegítséget nyújt az együt-tesnek. Nagyon szeretném,ha jönne egy tőkeerős helyivállalkozó, aki támogatnáanyagilag. Egy jobb képes-ségű élvonalbeli hazai lab-darúgó évi fizetésének afele elegendő lenne szá-munkra, hogy fenn tudjuktartani a csapatot. Mintegy150 ezer eurós összeggelgazdálkodtunk, külföldrejártunk, boldogan szerepel-tünk bárhol, Románia Ku-pát, hazai bajnokságot nyer-tünk, válogatott játékosokatneveltünk ki. Példa erreAndreea Părăluță, a románválogatott kapusa, aki azAtletico Madrid színeibenbajnoki címet nyert, errenem volt még példa Maros-vásárhelyen! A mostani, fel-készületlen, de szív-lélekvásárhelyi labdarúgókat je-lenleg is meghívják többkorosztályos válogatottba,ami dicséretes.

Czimbalmos 
Ferenc Attila
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Az Embr Wave nevű kütyü egy csuklón viselhető, ál-
lítható termosztát, ami ha fázunk, képes az aggyal
elhitetni, hogy kellemes meleg környezetben vagyunk
– vagy ha melegünk van, hűsít.

Férfiakat nagyobb eséllyel élesztenek újra a járókelők,
nőkön kevésbé valószínű, hogy szív-tüdő-újraélesztést
(CPR) alkalmaznak az arra járók – derült ki egy
frissen bemutatott új tanulmányból, amelynek készítői
szerint a jelenség egyik oka az lehet, hogy az emberek
vonakodnak megérinteni a női mellkast.

Az eredetileg célként ki-zűtött 100 ezer dollár helyettmintegy 578 ezer dollár, jöttössze az előrendelésekbőlarra az eszközre, ami télen-nyáron hasznos lehet azok-nak, akik fázósak, vagy túl-ságosan gyorsan kimeleg-szenek.Az Embr Wave nevű kütyüta Massachusettsi MűszakiEgyetemen végzett fejlesztőktervezték. A többek között az

Intel befektetési támogatásátis élvező csapat csuklón vi-selhető eszközének célja, hogyszükség esetén hűsítse vagyfelmelegítse viselőjét.Amikor a viselője beállítja,hogy milyen hatást szeretneérezni, a készülék működésbelép: a csuklón keresztül kel-lemes meleg, vagy hűsítő ér-zést sugároz az ott találhatóidegeknek, amelyek továb-bítják az ingerületet az agy-
nak. Ezzel gyakorlatilag si-kerül "becsapni" a szerveze-tünket, így kevésbé fogunkfázni, vagy nem lesz annyiramelegünk.

A Kickstarteren jelenleg299 dollárért lehet előren-delni a kütyüt, Magyaror-szágra plusz 30 dollárért jut-tatják el – vagyis nagyjából
86 ezer forintba kerül da-rabja. A kiszállítást 2018 jú-liusára ígérik, azaz már nyá-ron jó szolgálatot tehet.

forrás: hvg.hu

Az Amerikai KardiológiaiTársaság (AHA) anaheimikonferenciáján ismertetetttanulmány elsőként vizs-gálta, hogy milyen nemi kü-lönbségek figyelhetőek mega kórházon kívüli újraélesz-téseknél. A vizsgálatot végzőszakemberek az EgyesültÁllamokban történt csak-nem 20 ezer esetet tanul-mányoztak.Eredményeik szerint anyilvános helyen hirtelenszívmegállást szenvedettnőknek mindössze a 39 szá-zalékán alkalmaztak újraé-lesztést az arra járók, míga férfiak esetében ez az

arány 45 százalék volt. Aférfiak 23 százalékkal na-gyobb eséllyel élték túl azincidenst.„Az embereket elbátor-talaníthatja a gondolat, hogyerős és gyors nyomást gya-koroljanak egy nő mellka-sának a közepére" és egye-sek talán attól félnek, hogysérülést okoznak – mondtaa kutatást vezető AudreyBlewer, a PennsylvaniaiEgyetem munkatársa.Blewer kollégája, Benja-min Abella szerint az em-bereket az is elbizonytala-níthatja, hogy le kell venniükegy nő ruháját a jobb hoz- záférés érdekében vagy éppmeg kell érinteniük a mellét, amire egyébként semmiszükség sincsen, amennyi-ben a CPR-t megfelelőenhajtják végre. „A tenyereketa szegycsontra helyezzük,amely a mellkas közepénhelyezkedik el. Ez azt jelenti,hogy elméletben a mellekközötti területet érintjükmeg" – magyarázta a szak-ember.A hirtelen szívmegállása szív pumpafunkciójánakhirtelen megszűnését jelen-ti, amelyet általában ritmu-szavar okoz. A hatékony be-avatkozásra nagyon rövididő, 3-5 perc áll rendelke-zésre, a hosszabb idő vissza-fordíthatatlan agy- és szív-károsodásokhoz vezet.Évente több mint 350 ezeramerikai szenved el – kór-házon kívüli – hirtelen szív-

megállást és az áldozatok90 százaléka meg is hal,ugyanakkor a CPR kétsze-resére vagy akár háromszo-rosára is növelheti a túlélésiesélyeket.A kutatóknak nincs in-formációja arról, hogy avizsgált esetekben mi ve-zérelte az arra járók csele-kedeteit. Ugyanakkor meg-állapították, hogy ha otthonikörnyezetben áll le hirtelena szív, nincsen „nemi kü-lönbség" az újraélesztésben,valószínűleg azért, mert asegítségnyújtó ismeri azt,akin alkalmaznia kell a mell-kasi kompressziót. A kuta-tók szerint fejleszteni kel-lene az újraélesztési tech-nika tanításának módszerét. 
forrás: MTI

Kevésbé élesztik újra a nőket az utcán, mint a férfiakat?


