
Megértünk a beolvadásra?Szívem szerint elhagytam volna a cím utánikérdőjelet, de végül úgy döntöttem: maradjon.Nem másért, de kerülni szeretném, hogy soraimtúlzottan lehangolónak tűnjenek. Merthogy akritikának illik építő jellegűnek lenni. Egyébkéntis a remény hal meg utoljára - diktálja akincstári optimizmus. Ismerik: - Mi a helyzet?- Szar. - Bővebben? - Nagyon szar. Hát ez van.

Megérdemlünk, Románia!Egy Európa-szerte nemrég elvégzett kutatáseredményei szerint Románia utolsó helyenvégzett, ami az állampolgárok IQ-szintjét illeti.A komparatív eredményeket Dr. Anca Dobreanegyetemi előadótanár jelentette be egy bécsikonferencián, közli blogján Daniel David, aBBTE Klinikai pszichológia és pszichoterápiakarának vezetője.
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A világ 41 országában kanapészörföléssel.

„Meg akartam 
tapasztalni 
az emberek 
alapvető 
jóságát”Kiss Rózsa a Maros-vásárhelyen meg-szervezett TEDxkonferencián tartottbeszédet arról, mi-ben változtatta megaz életét és vi-lágszemléletét tíz évk a n a p é s z ö r f ö l é s ,amely révén a világ 41országában járt. Érdekestörténetekről és kihagyha-tatlan úticélokról is mesélt.

Maros megyei hetilap
Új sorozat, XII. évfolyam // 17. szám  // április 26–május 2. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Pulzusmérők a hikaritori
SK-nál a sportolók fizikai
képességeinek javításáraA marosvásárhelyi Hikaritori SK-nál a 43 évesOláh Sándor cselgáncsedző már három ésféléve a külföldön rég elterjedt pulzusmérőksegítségével tart a cselgáncs mellett Fip Fit-edzéseket is. 
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A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OlvASóK hűSÉGÉRE SZáMÍT.

A fejedelmi 
várkastély  A várat Déva város fölött száznyolcvannégyméterrel magasodó dombra építették a magyarfejedelmek, valószínűleg 1240-1250 között. Avár alatt, a Várhegy keleti lejtőjén építette1621-ben Bethlen Gábor fejedelem várkastélyát,a Magna Curiát.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

„A magyar nemzet
beteg, és gyógyí-
tásra szorul”

Magyar népi gyógyászat,
Gyermekáldás, bábaság a
magyar néphagyományban,
Szellemiség, lelkiség a ma-
gyar népi egészségmegőr-
zésben és gyógyításban, Az
ima és hit szerepe a gyó-
gyításban – csak néhány
cím Bernád Ilona tanulmá-
nyaiból. Mai lapszámunkban
pályaválasztásáról, tevékeny-
ségéről, tapasztalatairól, a ma-
gyar nemzeti egészségi állapo-
táról is kérdezzük. 

Interjú 
Bernád Ilona 
szülésznővel, 

népi gyógyásszal, 
szakíróval 



Talentum Művészklub 
– szabad alkotóműhely 13 éves kortól Képzőmű-vészeti foglalkozásokat szer-vez a Talentum Alapítványolyan felnőtteknek, akik kö-tetlenül, saját örömükre sze-retnének ismerkedni a raj-zolással és festéssel, és ez-által kikapcsolódni. A részt-vevők szakmai irányításmellett készítik el alkotá-saikat, saját fantáziájukratámaszkodva. A foglalkozáskedden 17.30-19 óra közöttlesz a Talentum AlapítványMarosvásárhely, Vihar (Fur-tunei) u. 13. szám alattiszékházában. Érdeklődni akövetkező telefonszámonlehet: 0723-037-922.
Pötty 
és a többiekA Tamacisza KulturálisEgyesület égisze alatt mű-ködő KAMASZOK IFJÚSÁGISZÍNTÁRSULAT előadásttart április 27-én, péntekeneste, fél héttől a középkorivár Kádárok bástyájábanPötty és a többiek! címmel.A kamaszszínházi produk-cióban hat,kamaszvilági ké-pet mutató jelenetet: Csi-gabiga bosszúja, Coki, Ba-bona, Kísértet, Boszorkány,Pötty, illetve egy humoros,táncolt zenetörténeti pro-dukciót láthat a nagyérde-mű. Az előadást Kozsik Jó-zsef színművész rendezte.A belépés díjtalan.
Civil szervezetek vására Május 10–12. között tart-ják meg a Rózsák terén azEgyütt a közösségért civilszervezetek vásárát, mely-nek keretében bemutathat-ják tevékenységüket. Sorkerül a szokásos civil me-netelésre és a civil krosszra,illetve a virágóra mellett aIII. marosvásárhelyi utca-zene-fesztiválra. A részvételiszándékot április 30-ig azoffice@divers.org.ro e-ma-ilcímen lehet jelezni, infor-

mációkat, valamint beirat-kozási nyomtatványt igé-nyelni. A civil szervezetekvására évente megfelelő ke-retet szeretne teremteni akülönböző tevékenységi te-rületen működő civil szer-vezetek együttműködésé-hez, bemutatva a közösség-nek szolgáltatási ajánlatukatvagy más típusú tevékeny-ségeket, alkalmat biztosítvaaz önkéntesek bevonására,valamint a személyi jöve-delemadó 2%-ának a meg-szerzésére.
Boszorkányok 
nyomában… 
a Teleki Tékában Április 27-én este 7 órátóla Teleki Téka freskós ter-mében dr. Tóth G. Péter, a

magyarországi és erdélyiboszorkányperek kutatója,több boszorkánysággal kap-csolatos forráskiadvány ésszakmunka szerkesztőjelesz a meghívott. A beszél-getés házigazdája LázokKlára, a Teleki Téka főkönyv-tárosa. Hogyan jut el egyközösség addig a pontig,hogy valamely tagját bo-szorkánysággal vádolja? Mi-ként vázolható fel a korszakboszorkányperei alapján a17–18. század erdélyi ésmagyarországi boszorká-nyainak profilja? A boszor-kányüldözés hivatalos meg-szüntetése után hogyan él-nek és rombolnak továbba közösségben az ezzel kap-csolatos babonák? – többekközött ezekre a kérdésekread választ a kutató.
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KOS: A héten előtérbe kerülnek a kapcsolatai,és lehetősége nyílik arra, hogy helyrehozza aproblémás viszonyait, begyógyítsa a régi se-beket, és enyhülést hozzon magának, illetvemásoknak.
BIKA: A héten, ami jellemezni fogja, az a sze-retetéhség és az érzelmi zűrzavar. Az előbbivelérdemes lenne óvatosan bánnia, ne tegye köz-hírré, különben könnyen kihasználhatják.
IKREK: Sűrű hete van, főleg kapcsolatok te-rén, mert mindenki találkozni szeretne önnel.Ennek az is az oka, hogy olyan periódusbanvan, amikor tanulnia kell másoktól, vagy pedighelyre kell hoznia a kapcsolatait. 
RáK: Manapság gondokba ütközhet a család-jával. Egyfelől egyes problémák megoldásaönre hárul, és ez a felelősség kimondottanstresszeli. Más tekintetben pedig az a gondja,hogy úgy érzi, nem szeretik önt eléggé, és nemismerik el, ami kisebbségi érzést kelt önben.
OROSZláN: Hogyha valakinek ígért valamit,azt feltétlenül tartsa be, és ne próbálja meg-kerülni, mert különben elveszítheti az illetőtámogatását, szeretetét. Különben is, a hétenérdemes odafigyelnie kapcsolataira,
SZűZ: A következő napokban meglehetősenfeszült és türelmetlen lehet. Azt érezheti, hogya környezete próbára akarja tenni. Ugyanakkornem csak azt érzi, hogy bosszantják, hanemmellette semmibe veszik, nem értékelik és be-csülik igazán.
MÉRlEG: Mostanában maga alatt lehet. Elé-gedetlen az életével, a helyzetével, boldogta-lannak érezheti magát. Érdemes lenne meg-vizsgálnia az okait, ugyanis legtöbbproblémája olyan, amin tudna segíteni, haszembe merne nézni a fájó igazsággal.
SKORPIó: Lehetőség szerint kerülje a vitáshelyzeteket, mert mindegyik rosszul sülhet el.Olyan veszekedésekben lehet része, amivel ko-molyan megsebezne másokat, ők pedig magát.Nem csak a közeli, hanem az új kapcsolat issérülhet, ha nem fogja vissza magát. 
NYIlAS: A héten valaki jelentős mértékbenfelpaprikázhatja, és akármilyen nehéz is le-gyen, jobban teszi, ha visszafogja a dühét, kü-lönben saját magát sodorja majd kellemetlenhelyzetbe.
BAK: Vegye észre, hogy egyes emberek csakkihasználják vagy lehúzzák, és mindezért sem-mit sem kap cserébe, csak feszültséget. Ne le-gyen túl jámbor megmondani másoknak a vé-leményét, sőt, meg kell szakítani a már önrenézve terhes kapcsolatokat.
vÍZÖNTŐ: Mostanában érzelmileg rettentőeningatag lesz. Egyik percben még álmodozik ésmindenkivel határtalanul kedves, a követke-zőben pedig undokká válik, mindamellett,hogy elzárkózik és maga alatt lesz.
hAlAK: Folyton arra törekszik, hogy elkerüljea konfliktusokat, és mindenkivel békésen in-tézze az ügyeit. Csakhogy sajnos nem lehetmindig ezt az utat választania, és ideje lennekimondania a véleményét, nem mindig le-nyelni a békát, mert különben ne is csodál-kozzon, hogy belebetegszik.
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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 
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hIRdETÉSA Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (székhelye:Győzelem tér 3. szám, telefon: 0265-268.330, 274-es mellék, fax: 0365-455.020) 
NYIlváNOS áRvERÉST hirdet Marosvásárhely közterületéhez tartozó te-rületek bérbeadása érdekében, idényjellegű utcaikereskedelmi tevékenységre. Az idényjellegű utcai kereskedelmi tevékenységrekijelölt helyszíneket a helyi tanács 2014.05.29-ei152-es számú, valamint 2015.03.26-ai 101-es számúhatározata rögzíti és egyenként 2 négyzetméter fe-lületűek. Az árverés kikiáltási ára 1 lej/négyzetméter/nap.Az ajánlatok benyújtásának határideje 2018.05.16-án 12 óra, a Polgármesteri Hivatal székhelyén (Győ-zelem tér 3. szám, 13-as szoba).Az ajánlatok megnyitására 2018.05.17-én 12 óra-kor kerül sor.Az árverés iránt érdeklődők 2018.04.25-étől kez-dődően az intézmény székhelyén (Győzelem tér 3.szám, 85-ös szoba), hétfőtől csütörtökig 8 és 10.30óra között megvásárolhatják a 30 lej értékű feladat-füzetet. A feladatfüzet iránt érdeklődőknek kérvényt kellbenyújtaniuk, amelyben feltüntetik elérhetőségeiket:lakcím, telefonszám, fax szám és e-mail-cím.  További információk a 0265-268.330-as telefon-szám 274-es mellékén igényelhetők. 

dr. dorin Florea polgármester



Szívem szerint elhagytamvolna a cím utáni kérdőjelet,de végül úgy döntöttem:maradjon. Nem másért,de kerülni szeretném,hogy soraim túlzottan le-hangolónak tűnjenek.Merthogy a kritikának illiképítő jellegűnek lenni.Egyébként is a remény halmeg utoljára – diktálja akincstári optimizmus. Is-merik: - Mi a helyzet? - Szar. - Bővebben? - Nagyon szar.Hát ez van.Mi adja mindez apropóját? Nem kell sokáig találgatniasenkinek: mindaz, ami manapság a marosvásárhelyi magyarnyelven folyó oktatás körül történik. Evidencia – bár ajelek szerint az erdélyi magyar politikum erről nemhajlandó tudomást venni! –, hogy kisebbségi helyzetbenegy etnikai közösség fennmaradása elsősorban az anyanyelvioktatás függvénye. Mert az garantálja az etnikai identitáskonzerválását. Szellemi, lelki, erkölcsi tartását! Bevallom: indulatos és valószínűleg sokakkal szembenigazságtalan is vagyok, amikor a városom – egyre kevésbétartom a sajátomnak – helyzetén kell töprengenem. Ami arómai katolikus gimnázium, de főleg az orvosi egyetemkörül történik, az nem váratlan. Ne feledjük: azt tudtuk –a nacionálkommunista éra bukásakor nyilvánosságrakerült dokumentumok is igazolták –, hogy a román politikalegfőbb célja: az etnikai homogenizácó címszó alatt meg-valósítandó terjeszkedés. Ezt szolgálta az erőszakos ipa-rosítás – hogy csak a vegyipari kombinát felépítéséreutaljak –, vagy 1968-ban a Maros Magyar Autonóm Tarto-mány felszámolása. Az 1989-es rendszerváltoztatás utánmarad a cél: ennek bizonyítéka mindaz, ami azóta Vásár-helyen – változott módszer szerint – történik. Az 1990-es esztendő fekete márciusa sorsfordítónakbizonyult a vásárhelyi magyarság életében. Főleg azért,mert az „események” – a félreértés elkerülése végett: atitkosszolgálati irányítás alatt folyó magyarellenes pog-romkísérlet – után 10 ezer, más becslések szerint 15 ezervásárhelyi magyar elhagyta városát. Sajnos, a legtöbbjükaz országot is – a tudatilag és szakmailag legjobbanfelkészült része. Azóta is érződik a hiányuk. Velük, közéletbenvaló részvételük mellett talán az RMDSZ politikája is más-ként alakult volna... Részvételükkel talán a Markó általemlített, a 2000-es választás elbukása után meghirdetettMarosvásárhely-stratégia is megvalósulhatott volna... De lássuk, mi van most. Szerintem a helyzet szomorú:úgy tűnik, sem a római katolikus gimnázium, sem azorvosi egyetem – amiként a székely szabadság napi felvo-nulások sem – érdeklik kellőképpen a vásárhelyi és kör-nyékbeli magyarokat. Ez pedig az egyetlen lehetséges kö-vetkeztetés levonására kényszerít: egyénenként, csalá-donként ugyan még ellenállunk, de közösségéként nemszámítunk – azaz: megértünk a beolvadásra. Véleményemszerint. 
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Szentgyörgyi László

Megértünk a beolvadásra?A világ 41 országában kanapészörföléssel

Portugáliától 
Irakig stoppal„Tíz éve egy barátnőm me-sélt a kanapészörfölésről, amifelkeltette az érdeklődésem,aztán pedig csatlakoztam énis ehhez a virtuális közösséghez.Az első években csak fogadtamitthon embereket, miközbena szüleimet is hozzászoktattam,hogy „jöttmenteket” beenge-dünk a házunkba. Így talál-koztam olyan személyekkel,akik ilyen módon utaznak, deakkor megfoghatatlan volt szá-momra, hogy ilyen nem csaka filmekben, a való életben islétezik. Már akkor játsztam agondolattal, hogy ezt én is megakarom tenni, de még nemvolt meg a kezdő löket, hogyegyedül nekivágjak. Szeren-csémre véletlenül összetalál-koztam egy volt óvodástár-sammal, aki kanapészörföltmár előtte, és mesélte, hogy őis ilyesmire készül. Innen márcsak egy lépés volt, hogy együttinduljunk el” – emlékszik visszaRózsa a kezdetekre. Némi szervezés után ne-kivágtak az útnak, bár konkrétútitervük nem volt ugyan,csupán 2-3 hétre előre szer-vezték meg az irányt, az uta-zás egy évet tartott, és kizá-rólag stoppal, illetve kana-pészörföléssel Rózsa Portu-gáliától Irakig jutott el.
Mi volt a legjobb sztori?Ilyen utazás során adódika kérdés, hogy milyen szto-rikkal gazdagodott. „Rengetegvan” – meséli nevetve – „vá-lasztani is alig tudok. De hir-telen az jut eszembe, amikorMaastrichtba érkeztem, aholmár egy ideje kerestem azaznapi szállásom helyszínét.Akkor még nem volt okoste-lefon segítségemre, és sehogynem találtam, egy órán átugyanabban az utcában jár-káltam. Tél volt, hideg, és máraz éjszaka is leszállt. Nagyonkilátástalan helyzetben vol-tam, aztán egy öreg néniveltalálkoztam, akitől érdeklőd-tem a megadott cím után, deamikor meglátta a nagy há-tizsákom, felajánlotta, hogyautóval elvisz a helyszínre.Úgy is fogalmazhatok, hogymegmentett engem” – rész-letezi nem mindennapi tör-ténetét. „Az elindulásom egyik

célja is az volt, hogy megakartam tapasztalni az em-berek alapvető jóságát” – tettehozzá. Ám negatív élménye is voltRózsának, hiszen az egyévesstoppos körútjakor egy „fu-varozója” kirabolta, gyakor-latilag pénz, ruhák, laptopnélkül maradt. Mint mondja,nem volt kellemes, de amitaz eset után tapasztalt, újravisszaállította az emberekbevetett bizalmát. Szeretetet,törődést, sőt, ruhákat kapottvendéglátóitól. Az eset nemvette el a kedvét a tovább-utazástól, mint fogalmazott,a statisztikák szerint ennekbe kellett következnie.
Szívesen keres fel kisebb-
ségek által lakott régiókatRózsának meggyőződése,hogy azáltal, hogy utazásaisorán helyieknél lakik, sokkaljobban megismeri az adottkultúrát, népcsoportot, nyel-vet. Nem beszélve arról, hogyszoros barátságok is kiala-kulnak. „Tíz év után alig vanolyan ország, ahol nem is-mernék valakit, vagy ne tud-nék valakitől segítséget kérni”– mondja. Hozzátette azt is,hogy vásárhelyi magyarként,kisebbségben élő nemzet tag-jaként nagyon szeret olyanrégiókat felkeresni, ahol ki-sebbségek élnek: Baszkföld,Felvidék, Vajdaság, Kurdisz-tán.  „Ezeken a helyeket ve-gyes dolgokat tapasztaltam,van, ahol jobb, de számos he-lyen sokkal rosszabb helyze-tük van a kisebbségben élők-nek, mint nekünk, erdélyiek-nek. A látottak tükrében, úgy

vélem, nekünk nincs okunkpanaszra” – véli.
A szomszédban 
is vannak jó úticélokAmikor jelenlegi kedvencországáról kérdeztem, Rózsaegyértelműen Iránt említette.„Irán a nagy szerelem. Bár amédiából csak negatív dol-gokat hallunk, látunk Iránról,csodálatos, különleges hely.A híresztelések ellenére Iránthihetetlenül vendégszerető,nyitott, modern, barátságosemberek lakják. Gyönyörűország földrajzilag is” – me-sélte Rózsa, aki hamarosanvisszatér előadást tartani aközel-keleti országba. Arra a kérdésünkre, hogymi az a három ország, amitföltétlenül meglátogatásraajánlana, Rózsa szerint ki-hagyhatatlan Törökország –nem föltétlenül Isztambul –stoppal, de Bulgária is óriásipozitív csalódás volt számá-ra, ám ott sem 5 csillagosszállodában érdemes pihen-ni, hanem városokat meg-látogatni. Úgy véli, Boszniátis érdemes legalább egyszermegnézni. Rózsa következő célpontjaAzerbajdzsán, de nagyonszeretne eljutni Pakisztánbaés Afganisztánba is. JelenlegBudapesten, egy multicégnéldolgozik HR-esként, és úgyvéli, a munkahelye mellettis megoldhatóak az utazások,csupán szervezés kérdése,ami pedig az anyagi vonzatotilleti, mint mondja, ez a leg-főbb hobbija, úgyhogy min-den megmaradt pénzét azélményszerzésre költi.

„Emlékezzünk arra, milyen volt az első nap az iskolában vagy a munkahelyen, ahol
nem ismertünk senkit, és el voltunk veszve. de mennyire megnyugtató érzés volt,
amikor az idegen környezetben mégis volt egy személy, aki átsegített a beilleszkedésen.
Én bármelyik országba is mennék, ezt érzem, akárhova utazom, ott barátokkal talál-
kozom” – így kezdte Kiss Rózsa a Marosvásárhelyen megszervezett TEdx konferencián
a beszédét, amiben arról mesélt, miben változtatta meg az életét és világszemléletét
tíz év kanapészörfölés, amely révén a világ 41 országában járt. Bár nemrég érkezett
haza, máris gondolatban pakol következő útjára.

„Meg akartam tapasztalni az emberek alapvető jóságát”

„Alapvetően 
egyformák vagyunk”Érdeklődésünkre, hogy mi-ben változtatta meg ez azéletstílus, Rózsának határo-zott válasza volt. „Tíz év utánkijelenthetem, hogy mióta eztcsinálom – akár magam uta-zom, akár kanapészörfölőketfogadok a lakásomban –, tel-jesen másképp látom a vilá-got. Annyiféle emberrel ta-lálkoztam, hogy rádöbben-tem: elsődleges identitásunk,hogy emberek vagyunk, ésalapvetően egyformák. Meghogy talán a világon mindenki

a barátunk, csak még nemtalálkoztunk velük” – valljaRózsa. Hogy ennek fényébenmiként látja a magyar kul-túrát: szerinte nálunk is van-nak nagyon egyedi, a világonsehol máshol meg nem ta-lálható jelenségek. Ilyenekpéldául többek között abánffyhunyadi cigánypaloták– mint egyedi építkezési stílusés egy zárt közösség kom-munikációs formája –, ame-lyekről előadást is fog tartania közeljövőben egy iráni egye-temen. 
Pál Piroska
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„A magyar nemzet beteg, és gyógyításra szorul”
– Interjú Bernád Ilona szülésznővel, népi gyógyásszal, szakíróval –  

Magyar népi gyógyászat, Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban,
Szellemiség, lelkiség a magyar népi egészségmegőrzésben és gyógyításban, Az
ima és hit szerepe a gyógyításban – csak néhány cím Bernád Ilona tanulmányaiból.
Mai lapszámunkban tevékenységéről, tapasztalatairól kérdezzük. 

– Az ön gazdag szakmai
tevékenysége elsősorban a
Kárpát-medencében ismert
és elismert, de azon túl is,
főleg a népi gyógyászattal
foglalkozók vagy az iránt ér-
deklődők körében. De ön el-
sősorban bábának tartja ma-
gát. Miért választotta ezt a
hivatást?  – Mert kislánykoromtólszerettem a babákat. Érde-kelt a születés. Ma, 55 évesena jó elmenés foglalkoztat. Eza két életkapu. Úgy gondo-

lom, hogy bábaként az a fel-adatom, hogy segítsem asz-szonyainkat visszatalálni atermészet erőihez, női őse-rejükhöz, a hithez, hogy szü-lési kedvük, anyaságvágyukne lankadjon a fogyasztóitársadalom és a félelemkeltésszorításában. A közösségi éscsaládi élet fennmaradásáhozéletfontosságú, hogy a ma-gyar nők felvállalják külde-tésüket, anyaságukat és szü-lésüket tudatosan, katarzis-ként, erőforrásként éljék

meg, s ne elfelejtendő, kel-lemetlen élményként, hiszenez nőiességüket, egészségü-ket örökre meghatározza.Célom nőként, anyaként, bá-baként az, hogy minél többmagyar gyermek születhes-sen félelem nélkül, szeretet-ben, szelíden, életerő általerre a világra.  
– Hogyan, mikor került

kapcsolatba a magyar népi
orvoslással?– A családból, főleg anyainagymamámtól tanultam. Őismertette a mindennapiéletünk során a gyógynövé-nyeket, ő tanított meg imád-kozni, és a szüleim is meg-tanítottak mindenféle eljá-rásra, a fűszerek, gyógyélel-miszerek használatára, víz-kúrákra, hőterápiára, esszen-ciakészítésre, ásványi sóvalvaló gyógyításra. Édesapámértett az ízületek helyrete-véséhez. Kislánykorombanazt játsztam, hogy a babáimbetegek, és azokat gyógyí-tom. A bábák szellemi-testigyógyítók, eligazítók is voltak,máig megőrizték a női pap-ság csodáit (újszülött foga-dása, megáldása, a gyermek-ágyból való kiavatás, szük-ségkeresztség).  

– Miért kezdett el a népi
gyógyászat módszereivel dol-
gozni? – Közel 14 évet voltamszülész-asszisztensnő Nyá-rádkarácsonfalván és Maros-vásárhelyen. Hivatásombanélve, tapasztalat útján meg-értettem, hogy az orvostu-domány fejlődése és sok vív-mánya mellett Isten, a tuda-tosság, a természetesség, azidőráfordítás, a beszélgetés,a megértés kevés a hivatalosorvoslásban. Pedig enélkülnem tud segíteni magán abeteg, változtatni, jobbítani,mert betegségének oka asorsszerűség mellett hite,pozitív gondolkodásának hi-ánya, önromboló érzésvilága,és nem megfelelő életmódja.Ezért tanultam meg már fi-atalon a természetgyógyá-szatot. 
„A Kárpát-medencében
egységes a bábaság 
és a gyermekáldással
kapcsolatos tudás”

– Mikor kezdte el a néprajzi
gyűjtést?

– Harmincas éveim elejéna környezetemben, majd má-sodik felétől, vagyis 2000 ta-vaszától kiterjesztettem Er-délyre, majd a Kárpát-me-dencére, Moldvára. Bejároma magyar nyelvterületet, idősbábasszonyokkal, füvesekkel,kenőasszonyokkal, csontrakóférfiakkal, gyógyítókkal, jóbeszédű idős emberekkelbeszélgetek. Körülbelül há-romezer interjút készítettemeddig. Ezt az elhívást ma isvégzem, és remélem, mígélek, lesz erőm ehhez és köz-zé is tenni háromféle rálá-tással: bába, természetgyó-gyász, néprajzos. Rengetegetfotózok, filmezek. A könyve-imben ezeknek a csodálatosőrző, tudó embereknek a tu-dását rögzítem. Némiképpmegnyugtat, hogy szétszab-daltságunkban is egységesa Kárpát-medence bábasága,a gyermekáldással kapcso-latos tudása és gyakorlata,konyhája, egészségkultúrája,népi orvoslása. Persze van-nak sajátságok is. Vannakolyan vidékek, ahol ez mégél, így például a Székelyföldfélreeső falvaiban, de a Me-zőségen, Barcaságon, Szi-lágyságban, Gyimesekben, isvannak helyek, ahol megtartószellemiségünkkel és élet-módunkkal találkozhatunk. 
„Minden népet 
és minden embert 
a saját rendszerében 
lehetne meggyógyítani”

– Tanítják-e iskolákban a
magyar népi gyógyászat
módszereit? 

– Az óvodában, iskolában,egyetemen saját és csalá-dunk egészségmegtartásátis meg kellene tanuljuk. Eznem jellemző, inkább egyénikezdeményezések formájá-ban zajlik. A miénk lenne alegkönnyebben hozzáférhe-tő, mert az idősek a család-ban még tudják, ugyanakkora legolcsóbb is, és száz évtapasztalatai kialakítottakegy működőképes rend-szert! Főleg a szellemiségét,lelkiségét kellene éltessük,mert az éltetne minket!Nagy szomorúságom az,hogy Budapesten, az orvosiegyetemen tanítják a KínaiHagyományos Orvoslást, dea magyart, a sajátunkatnem! Pedig a magyar em-bernek a magyar fűszernö-vény, gyógynövény, élelmi-szer, víz, só használ legin-kább külsőleg-belsőleg,mert ez segíti felmenőinktőlkapott génjeinket és a gé-neken túli belső tudásunkat.A magyar embert a sajátföldjén termett növények,étkek táplálják, és saját szel-lemiségében teljesedhet ki.Minden népet és mindenembert a saját rendszerébenlehetne meggyógyítani. Ezaz öngyógyításra is vonat-kozik. 
– Ön a Föld nagyon sok

pontján megfordult, min-
denhol a hagyományos or-
voslások iránt érdeklődve.
Milyen tapasztalatokat szer-
zett útjai során?– Én azt látom, hogy akeleti népek bölcsebbekezen a téren, mint a nyuga-
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Tavaszi általános nagytakarítás: 
utcabeosztás a május 2-5. közötti
időszakraMarosvásárhely Polgármesteri Hi-vatala általános tavaszi nagytaka-rítást szervez, amely során elszállítják a háztartásoknálfelhalmozott hulladékot. A 2018. május 2-5. közöttiidőszakra vonatkozó utcabeosztás:
Május 2.: Maroshévíz, Avram Iancu, Régi kórház,Palás, Visó, Forradalom, Posta, Köztársaság, Aranyos,Motru, A.Vlăhuță, December 30., Küküllő, Mărăştiutcák és a Mărăşeşti tér;
Május 3.: Csolnak, Margaréta, Őz, Berek, Gát, KósKároly, Abrudbánya, Szolidaritás, Munkás, Diófa,Hangya utcák, Kárpátok sétánya, Strand park;
Május 4.: Ioan Mihuţ, I.Hodoş, Gh. Pop de Băseşti,Petru Maior, Bărăgan, Decebal, Burebista, Tisza, Ma-ros, Hídvég, Víz, Ár, Könyök utcák;
Május 5.: M.Eminescu, Brăila, Rózsa, Csillag, Besz-terce, Lovasság, Kinizsi Pál, Sinaia, A.Filimon, BartókBéla, Nyomda, Horea, Ballada utcák és az aluljáró.Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonositársulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, va-lamint az ezekhez tartozó területeket és zöldöveze-teket. Továbbá kérjük, hogy a hulladékot helyezzékki a járdák szélére (kupacokban, kivéve az építke-zési/bontási munkálatokból származó hulladékot),a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthetőhelyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A fakorona-alakítási munkálatokból származóágakat külön kell tárolni, ellenkező esetben ezeketnem szállítják el. A hulladékot a meghirdetettprogram szerinti napon szállítják el minden utcából. A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékotcsak a köztisztasági vállalathoz (a Salubriserv Rt-hez) benyújtott előzetes megrendelés alapján szál-lítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírsá-golják. Kivételes esetekben (időjárási viszonyok,objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtólstb.) a program változhat.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

tiak, mert ők saját világké-pükbe, saját rendszerükbeépítik bele a modern felfe-dezéseket. Eközben a kom-munista országokban elve-tették az ősi, hittel átitatotttermészeti világképet, gya-korlatot, a nagycsaládi ésközösségi életet, láthatjuk,ha körbe nézünk és sajátéletünkben is a következ-ményeket... Hála Istennekma a tudomány bizonyítjaa hagyományt, és elindultaz értékek visszahozása amodern életbe. Még mindighatnak ránk a világháborúktraumái is. A mellettünk élőnépeket tisztelve állnunkkellene helyünkön szülőföl-dünkön! Akkor erősödnénkmeg –  még mindig bízok anépességgyarapodásban –,ha mindannyian összefo-gunk és önzetlenül teszünknemzetünkért. Ehhez több

alázatra és szeretetre vanszükségünk. A szórványvi-dékeken azt figyeltem meg,hogy ahol a Jóistentől kapottajándékot, a gyermekáldástnem fogadták el, ott elfogy-tak, elgyengültek. Soha nemsírtam olyan sokat a pusz-tulásunkat látva, mint a Me-zőségen. Ezért szeretnémfelhívni a figyelmet arra,hogy ha nem szervezzükmeg magukat, a szórványoksorsára juthatunk. 
– Ön szerint tehát a ma-

gyar emberek, a magyar tár-
sadalom beteg? Gyógyításra
szorul? – Igen. Kisebbségi sors akülső hazában… A csonkaország küzdelmei… Haőszinték vagyunk, az egészvilág, az emberiség beteg.A természet kirablása, a pa-zarlás, szemét szigetek vi-

zeinkben, az elidegenedés,a sok magányos ember… Is-tentelenség… Minél inkábbtávolodunk el hagyományosközösségi formáinktól, an-nál több a zavar. Kötődésizavar, ha nem természetesa születés-szülés. Az önállófelnőtté válás, családalapításkitolódik, sok a középkorúegyedülálló, gyermektelen.A nemzet erejének a fogyat-kozása nagy gond. Öregnemzet vagyunk, nyelvünka legrégebbi a világon. Deén úgy látom, hogy van ér-deklődés a természetességiránt, van ébredés, tudato-sodás, életrevalóság, vissza-tanulás. Amennyiben vissza-térünk az élet szolgálatához,és ismét áldás az utód, acsalád, az jelentené a nem-zet gyógyulását. 
Kérdezett: 

Nemes Gyula

NÉvJEGY: 

BERNád IlONA 1963-ban Erdőszentgyörgyön szü-letett. A Kis-Küküllő menti Makfalván nőtt fel, iskoláitszülőfalujában kezdte, majd Marosvásárhelyen azEgészségügyi Líceumban érettségizett. Később Egész-ségügyi Főiskolát végzett, majd a főasszisztensivizsgát is teljesítette. Dolgozott a marosvásárhelyirégi szülészeten, a nyárádkarácsonyfalvi körzetirendelőben, majd a marosvásárhelyi vasúti polikli-nikán és az Ady körzetben. 1990-től érdeklődése amodern természetgyógyászat és a hagyományosorvoslások felé irányult, majd 2000 januárjától meg-kezdte néprajzi tanulmányait, gyűjtéseit is. Ma bá-bának, népi gyógyásznak és szakírónak határozzameg magát. Budapesten és Marosvásárhelyen él.Húsz éve tanulmányutakra jár, előadásokat, tanfo-lyamokat tart, gyakorló természetgyógyász, számoskönyve, tanulmánya jelent meg a népi gyógyászat,bábaság, egészségkultúra, természetgyógyászat,keleti rokonnépeinkhez való kapcsolódás témakö-rében.  
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A fejedelmi 
várkastély
déva a Maros bal partján terül el száznyolcvanhét
méteres tengerszint feletti magasságban. Régészeti
ásatások igazolták, hogy már a csiszolt kőkorszak
idején (i.e.5500-2500) is lakták e vidéket, ám a tele-
pülésnek írásos nyoma csupán 1269-ből maradt fenn.
A várat, a város fölött száznyolcvannégy méterrel
magasodó dombra építették a magyar fejedelmek,
valószínűleg 1240-1250 között. végvárként, a XIII-
XvI században védelmi szerepet játszott. 1687-ig a
vár lakói voltak a hunyady János, Báthory István,
Szapolyai János, dobó István, Geszty Ferencz, Bethlen
Gábor, I. Rákóczy György, Barcsay ákos. A vár falait
többször is megtámadták a jobbágyok. A vár 1817-
es felújítása I. Ferenc császár nevéhez fűződik. A vár
alatt, a várhegy keleti lejtőjén építette 1621-ben
Bethlen Gábor fejedelem várkastélyát, a Magna Curiát.
Mai alakja 1630-ban alakult ki, de kétségtelen, hogy
már 1542-ben is állt itt egy udvarház, melyben Izabella
királyné 1546-ban és 1549-ben megszállt. 

A Magna Curia 
első említéseA dévai udvarház közép-kori előzményeiről nem szól-nak a források, ennek elle-nére, egyes vélemények sze-rint már a vár kiépítését meg-előzően, a XIII. század közepeelőtt, lehetett egy királyi ud-var a várhegy lábánál.A Magna Curia első emlí-tésével a XVI. század végéntalálkozunk: Geszti Ferencdévai várkapitány (1581–1595) anyjának, az 1590-ben elhunyt Sulyok Máriának,a református templombanfennmaradt síremléke felira-tában esik szó arról, hogy őDéva mezővárosában, fiának,Ferencnek a vár alatt fekvőudvarházában halt meg. 

A műemlék XvI. századi
kinézetéről nincsenek
adatainkA kúria létesítése így va-lószínűleg Geszti Ferenc ne-véhez kapcsolódik, aki ezzelváltotta fel a nehezen meg-közelíthető, kényelmetlen,várbeli székhelyét. Az épület XVI. századi ki-nézéséről nincsenek adata-ink, a napjainkban álló, he-lyiségeinek számát tekintve– harmincnál több – inkábbkastélynak nevezhető, épü-let ugyanis a XVII–XVIII.századi átalakítások soránnyert alakját őrzi. P. Kovács Klára közlésébőltudjuk meg, hogy 1608-banBáthory Gábor az akkorihunyadvármegyei főispán-

nak, a későbbi fejedelemnek(1613–1629), Bethlen Gá-bornak, adományozta aMagna Curiát, aki jelentősjavításokat, bővítéseket esz-közölt az épületen. 1609-ben az udvart védőkaput és az épület sövény-kerítését javíttatta, elkészít-tette a kúria reprezentatívnagytermének a téglapad-lóját, továbbá Kolozsváronvásárolt csempék felhasz-nálásával új kályhákat ra-katott. Bethlen Gábor, fejedelem-mé választása után is gon-doskodott a feleségére, Ká-rolyi Zsuzsannára (1588–1622), hárult kastély épít-kezéseiről. 1618-ban nyolc szekérfaragott követ, valószínűleg

ablak- és ajtókereteket, szál-lítottak Dévára Kolozsvárról. 1621-ben készült el aMagna Curia külső kapuja,amelyet a fejedelem címereés a címeit felsoroló felirat,valamint a 121. zsoltárbólvett magyar nyelvű idézetdíszített: 
„G(abriel) REX

HVNG(ariae) D(almatiae)
C(roatiae) PR(inceps)

TR(ansilvaniae) ET
SIC(ulorum) C(omes) / AZ

VR MEGEORIZZE AZ TE BE-
MENETELEDET ES KIME-
NETELEDET MOSTANTVL

FOGVA MINDEOROKKE
A(nno) D(omini) 1621.”.A kaput és a hozzá kap-csolódó, részben pártázatoskőkerítést a XIX. század vé-gén lebontották. 

A kastélyudvart egykor
két kapu előzte megAz udvarház barokk koriátalakításának az eredmé-nyeit rögzíti a város 1751-ben készült felmérése, va-lamint a Magna Curia 1756-os leltára. A felmérés szerint a kúriaa gazdasági épületek általövezett telek keleti szélénállt, tőle keletre szabályosszerkezetű kastélypark hú-zódott, nyugatra pedig a jó-val kisebb veteményes kert. A kastélyudvart egykorkét kapu előzte meg. A külső, a Bethlen Gáboráltal állíttatott építmény ko-csibehajtójának félkörívesnyíláskeretét címerpajzsalakú zárókő ékesítette,

Magna Curia

Magna Curia
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amely a fejedelem címerétés címeit  tartalmazta. Koronázópárkánya fölöttháromszögű oromzat emel-kedett, amelynek központifülkéjében egykor szoborállhatott. Szintén P. Kovács Kláratud arról, hogy a leírt kaput1897-ben lebontották, né-hány darabját a múzeum-ban őrzik. A kapuk környékén volta tömlöc és a strázsaházak,az előudvar oldalaihoz ra-gasztva pedig a konyha, ser-főzőház, mosóház, szalon-násház, sütőház, két istálló,gabonás és a birtokot ki-szolgáló, alacsonyabb rangútisztségviselők lakásai so-rakoztak. 
díszített szökőkutak 
és reprezentatív 
helyiségekAz előudvar és a kastély-park közepén az egykori tu-lajdonosok címerében sze-replő állatalakokkal – a Da-nielek hattyújával és a Hal-lerek oroszlánjával – díszítettszökőkutak álltak. A kastély földszintjén tágaselőcsarnokon keresztül ér-kezett a látogató a díszlép-csőhöz, amely az emeleti rep-rezentatív helyiségekbe és alakószobákba vezetett. A XVIII. század közepén akastély emeletén az erkélyesnagy palota, Haller János grófdolgozószobája, Daniel Zsófiahálószobája és a kisasszo-

nyok „házai” sorakoztak, aház urának lakosztálya, to-vábbá a „legények”, illetve avendégek számára fenntar-tott szobák nyíltak.
A mai állapotBethlen Gábor rene-szánsz fejedelmi várkastélya– amely a XVIII. századi Er-dély híres szépségének, aMurányi Vénusznak is ott-hona volt –, a 2008-ban be-fejeződött felújítás után újraa régi pompájában látható.1882-ben a Hunyad me-gyei Történelmi és RégészetiTársulat rendezte be mú-zeumnak régészeti gyűjte-ménye számára.1938-tól Hunyad megyeiMúzeumként működött. 2008-ban befejeztéknagyszabású felújítását ésharminc teremben A Dákés Római Civilizáció Múze-uma néven nyílt meg ismét.A mai állapotról a fény-képeink is tanúskodnak
dévai Ferences RendházA Dévai Ferences Rend-házat a XVIII. század elejénaz ott letelepült ferencesszerzetesek, valamint a ve-lük együtt érkezett emig-ráns családok tagjai alapí-tották. E rendház története szo-rosan összefügg a bolgárkatolicizmus történetét ismeghatározó 1688-as csi-proveci felkeléshez. 

Az 1688 után új hazátkereső bolgárok a ferencesszerzetesek által jól ismertterületeken találtak mene-déket.A bolgár nemzeti függet-lenségért kitört felkelés vér-befojtása után a törökök ál-tal megfélemlített lakosságéletben maradt része me-nekülésre kényszerült. A kiscsoportokba verődött me-nekülők lelkipásztoraikkalegyütt Havasalföldön, Er-délyben és Bánátban keres-tek menedéket. 
Az összeesküvésÚtjuk először Havasal-földre vezetett, ahová ko-rábban is, 1646-ban, amikora bolgár nép felszabadításaérdekében létrejött össze-esküvés vezetői Matei Ba-sarab fejedelemhez fordul-tak segítségért. Ez a terület korántsemvolt ismeretlen számukra,ugyanis a XVII. század elejénkét forrásból is értesülhet-tek az itteni állapotokról:egyrészt a csiproveci keres-kedők révén, akik jelentőskapcsolatokat építettek kia fejedelemséggel, másrészta Bolgár Ferences Provinciaszerzetesei által, akiknekTirgovisteben, Craiován,Rimnicen és Bukarestbenvoltak rendházaik. Az 1688után új hazát kereső bolgá-rok a ferences szerzetesekáltal jól ismert területekentaláltak menedéket.

A bolgárok letelepedése
veszélyeket hozhat az
erdélyi egyházraA bolgár szerzetesekmegjelenése Erdélyben, il-letve kolostoraik felépítésekezdettől fogva akadályokbaütközött az erdélyi stefanitaferencesek részéről. A Dévára érkezett szer-zetesek éles konfliktusbakerültek a vajdahunyadi ésszászvárosi stefanitákkal,akik Antalfi János, erdélyigeneralis vicarius támoga-tásával ellenezték letelepe-désüket. Antalfi vádakat emelt el-lenük, és a kancelláriához,valamint a parancsnokhozbeadott kérvényével egyi-dejűleg a bécsi nunciatúrá-hoz is eljuttatta jelentését,melyben részletezi azokata veszélyeket, amelyeket abolgárok letelepedése hoz-hat az erdélyi egyházra.
A fennálló 
templom születéseA bolgárok csak 1712 ta-vaszán kezdhették el temp-lomuk, elemi iskolájuk – scho-la trivialis – és házaik felépí-tését. Elsőként a Kitripercsin ali-as Bibics és Frankovich házakészült el, amelyeket a vár-megye később örökáron lak-tanyának vett meg.A bolgár hívek kezdetbenegy ideiglenes templomotépítettek, amely 1723-ban

szűknek bizonyult a hívekbefogadására, ezért lebon-tották és helyébe a máig fenn-álló templomot építették. 1728-ban Antonius Gige-nonich atya befejezhette azemeletes kolostorépület ke-leti és déli szárnyait, me-lyeket Georgius Frankovichatya a nyugati szárny meg-építésével kibővített 1735-ben. Bonaventura Lenichházfőnök vezetése alatt1764-ben hosszú időre le-zárult az építkezés.1948-ban az épületet ál-lamosították és a szerzete-seket elűzték. Az 1970-es árvíz teljesentönkretette az épületet.Jelenleg a Böjte Csabatestvér által létrehozott Dé-vai Szent Ferenc Alapítványés a magyar tannyelvű DévaiRómai Katolikus Líceumszékhelye. A Csaba testvér által ala-pított Dévai Szent FerencAlapítvány 1992-ben köl-tözött be a kolostorba, ámaz ingatlant hivatalosan csak1999-ben kapta vissza a ró-mai katolikus egyház.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; az illusztrációkat, a
régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész a
saját munkájából és gyűjtemé-
nyéből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe. 

1970
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Románia IQ-első 
– hátulról Egy Európa-szerte nem-rég elvégzett kutatás ered-ményei szerint Romániautolsó helyen végzett, amiaz állampolgárok IQ-szintjétilleti. A komparatív ered-ményeket Dr. Anca Dobreanegyetemi előadótanár je-lentette be egy bécsi kon-ferencián, közli blogján Da-niel David, a BBTE Klinikaipszichológia és pszichote-rápia karának vezetője. „In-telligencia terén utolsók va-gyunk! Legalábbis a nem-zetközileg legelismertebbés legszigorúbb vizsgálatokegyike, a RAVEN-teszt sze-rint” – jegyzi meg David.Egy másik recens kutatás(Tudomány és társadalom– a népesség érdeklődéseés felfogása a tudományoskutatások vonatkozásában)azt vizsgálta, mennyit tud aromán nép a világról, amely-ben él, illetve mi a tudomá-nyosság és a vallásosság kö-zötti arány. Az eredményekönmagukért beszélnek: a ro-mánok majdnem fele (42%)úgy gondolja, a Nap forog aFöld körül, továbbá a har-minckét százalékuk meg vangyőződve arról, hogy létez-nek olyan emberek, akiketmegszállt az ördög.A kutatás eredményeiszerint a románok alig 1százaléka rendelkezik ko-molyabb tudományos isme-retekkel. Összehasonlítás-képpen: Franciaország ésNémetország esetében ezaz arány 17 százalék körülmozog. Egy négy évvel ez-előtt végzett hasonló kuta-tás során Románia még azelőkelő, hátulról a harmadikhelyen végzett (94-es IQ-val), Törökország és Szerbiaelőtt. Akkor Németországfoglalta el az első helyet, át-lag 107-es IQ-val.Az okok között szerepela gyenge és folyamatosanváltozó oktatási rendszer(minősíthetetlen tanintéz-ményi infrastruktúra, aligmotivált tanügyi dolgozóksatöbbi), valamint az egyrenagyobb mértékű emigráció.És mivel evidens, hogy el-sősorban a magasabb IQ-valrendelkező állampolgároktalálják meg a boldogulásu-kat szerte a világban, az isnyilvánvaló, hogy ezáltal csaktovább romlik a hazai íkú-teljesítmény. (A románok17,5%-a él jelenleg külföl-dön, ami európai viszony-

latban, a balti és a balkániországokat leszámítva, kie-melkedően magas; összeha-sonlításképpen: a magyarok6, a szlovákok 6,3, a csehek8,8, az osztrákok 7, a néme-tek és az olaszok 5, a skan-dináv országok lakóinak 4,a franciák 3 és a spanyolokcsupán 2,7 százaléka él másországban. Érdekes viszont,hogy Portugália esetében ezaz arány 22 százalék, biztosa sok külföldön játszó focistamiatt.)  
„Egyesítsed szellemed-
del, mit zord erkölcs
szétszakít...” Nem vicc: módosítaniakarják a román alkot-mányt, hogy egyesülni le-hessen Moldovával! A Cen-tenárium Szövetség ernyőjealá tartozó több mint 130egyesület és kezdeményezőcsoport a minap aláírás-gyűjtő kampányba kezdettannak érdekében, hogy nép-szavazást lehessen tartania nagy egyesülésről. Már-mint, a Moldovai Köztársa-ság egyesüléséről Románi-ával.Az aláírásgyűjtés április23. és június 25. között zaj-lik, és azt a célt szolgálja,hogy végül módosítsák Ro-mánia alkotmányát, még-pedig egy preambulummal,amely konkrét utalást tar-talmazna a Moldovai Köz-társasággal való egyesüléslehetőségére; Romániában,a Moldovai Köztársaságbanés persze a román diasz-pórában tervezik összegyűj-teni az egymillió autogra-mot. A kezdeményezők szerintaz újraegyesülés a Prut kétpartján élő lakosság jogoskívánsága (ami azért nemteljesen igaz: egy felmérésszerint 10 moldovaiból csak3 egyesüléspárti), ám annakérdekében, hogy e kívánságteljesüljön, módosítani kella román alkotmányt (ésesetleg a moldovait se ár-

tana). Ezért összehívtak egyalkotmányjogi szakértőkbőlálló csoportot, akik kidol-gozzák az alaptörvény pre-ambulumába szánt utolsómondatot, mégpedig Né-metország alkotmányánakmintájára. Ebben az utolsómondatban az áll majd,hogy a román népnek jogavan „békésen újraegyesülni”,az 1975-ös Helsinki Záró-okmány előírásaival össz-hangban. A kampányt tegnap lan-szírozták a szervezők a nagyromán városokban – Iași-ban, Temesváron, Bukarest-ben és (érdekes módon acikk írója által ide sorolt)Chișinăuban –, ugyanakkorBrüsszelben is.
Molnár Tibor

Megérdemlünk, Románia!

Az Üvegházak 
igazgatóságának munkálataiA Parkok, üvegházak észöldövezetek igazgatósá-gának munkatársai ebbenaz időszakban több mun-kálatot végeznek Maros-vásárhely területén. Ezeka következők:- Fűnyírás, a lenyírt fűösszegyűjtése és elszál-lítása a következő hely-színeken: Mihai Eminescupark, a Remeteszegi és aVajdahunyad utcákban ta-lálható bölcsődék környé-ke, a Tusnád, G. Enescu,Ifjúság és Bolyai Farkasutcák;- Virágöntözés tartályko-csiból a fő útvonalak men-tén;- A terület előkészítéseegynyári növénypalántákszámára és ezek elülte-tése: a Nicolae Bălcescuparkban, a Iuliu Hossuparkban és a Román hősök parkjában;- Kövek kiszedése és elszállítása a Nyíres utcában (a körforgalomnál);- Élősövények és bokrok, cserjék megnyírása: a Román hősök parkjában;- Faágak összegyűjtése: a Kárpátok sétányán.Megjegyezzük, hogy ezeket a munkálatokat az időjárási viszonyok függvényébenvégzik. 

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Nem ismert a Románia terü-letén élő medvék pontos szá-ma, egyes becslések szerintakár 8-9000 egyed is élhet itt,nyilatkozta múlt pénteken Gra-ţiela Leocadia Gavrilescu kör-nyezetvédelmi miniszter. „Jelenpillanatban nem ismerjük amedvepopuláció nagyságát. Avadásztársaságok adatai sze-rint körülbelül 6000 példányvan, de a környezetvédelmiminisztérium képviselői aztállítják, hogy a klímaváltozásmiatt nagyon elszaporodtak,és úgy tűnik, a romániai med-vepopuláció körülbelül 8-9000főre tehető, ami nagyon sok”– magyarázta a tárcavezető.Leokádia néni hangsúlyoztatovábbá: ha a becslések be-igazolódnak, Romániában hat-szor annyi medve él, mint Eu-rópa többi részén összesen!„Ezért úgy döntöttünk, hogyintézkedési tervünkben legyenegy olyan pont is, amelyneklényege, hogy a minisztériuma civil és szakmai szerveze-tekkel együtt európai unióspályázatot nyújt be, hogy chi-pezéssel állapíthassuk meg anagyragadozók létszámát éspontos élőhelyüket” – tettehozzá.És most lássuk, ha sikerülelegendő uniós pénzt össze-tarhálni ilyen célra, milyenegyéb eszközökkel és mód-

szerekkel lehetne vegzálni amedvéket:
► GPS. Ha a mikrochipekmellett GPS-t is szerelnének amacikba, mindig tudni lehetne,hogy éppen merre bóklász-nak
► Áttérítés. A mostaniakhelyett olyan muszlim erdészekalkalmazása erdőszerte, akika medvéket is áttérítenék amohamedán hitre, és legalábba falusiak disznóit békén hagy-nák
►Kamera. Minden medvekapna egy fejkamerát, így utó-lag, a felvételek visszanézésekorminden kétséget kizáróan meglehetne állapítani, hogy valóbanő követte el a bornyúhántáso-kat, nyaraló-dézsmálásokatmeg egyéb gaztetteket, ame-lyek miatt agyonlőtték; ameny-nyiben nem, a felesége és abocsai kártérítésre jogosultak
►Lobotómia. Vagyis az agyfrontális részének, a homlok-lebenynek az effektív meg-semmisítése, amit a múlt szá-zad közepéig alkalmaztak dü-höngő elmebetegeken még ná-luk is dühöngőbb pszichiáterek.A műtét után még a legvadabbvérmedve is kezesbáránnyáválna, és nemhogy nem tize-delné a székelyföldi juhnyája-kat, de még az elcsatangoltkinderbirkákat is visszakísérnéaz esztenához mt

MEdvÉSdI
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Marosvásárhelyen 
megkezdődik a rágcsálóirtás!

Marosvásárhely Polgár-mesteri Hivatala tájékoz-tatja a lakosságot, hogyáprilis 20-án megkezdi arágcsálóirtást a közterüle-teken. Megjegyezzük, hogya tevékenység során pat-kánymérget használnak arágcsálók ellen. A tervekszerint a tevékenység 2napig tart és a helyi költ-ségvetésből fedezik.
A köz-, bel- és 

külkapcsolati osztály

leaszfaltozták 
a Serafim 
duicu utcát!

„Folytatjuk az Egyesülés negyedben elkezdett mun-kálatokat. A Serafim Duicu utcában leaszfaltoztakegy 200 méter hosszú és 5,5 méter széles szakaszt,az aszfaltréteg vastagsága pedig 5 cm” – ismertettea polgármester tanácsadója, Claudiu Maior. A mun-kálatok értékét a városi költségvetésből fedezték.
A köz-, bel- és külkapcsolatok osztálya

A vadnyugati párhuzam-nál maradva, EmmanuelMacron és Donald Trumpis kívülállóként lett városaseriffje, sokak meglepeté-sére. Bár Macron korábbandolgozott a kormányzatban,sikeres akkor lett, amikora korábbi pártokon túllépveúj mozgalmat alapított.Trump pedig maga lett amozgalom a republikánuspárton belül.Mikor először találkoztak,nyilvánvalóan ellenfelek vol-tak, aztán szembetaláltákmagukat a valósággal sajátországukban. Mindkettenrengeteg ígérettel és nagytervekkel kezdték meg akormányzást, de a demok-ratikus fékek és ellensúlyok,a korábbi elit érdekei, aszakszervezetek és a bíró-ságok ellenállása hamarmegmutatta, hogy a demok-rácia nem egyszemélyes pa-sziánsz, sokkal inkább egy-szerre több asztalon zajlópókerjátszma. Ezek termé-szetesen általában nemrossz dolgok, nagyon helyes,hogy egy demokráciában

nem lehet huszárvágássaldöntéseket hozni.Mindenesetre belpolitikainehézségeik és a közös kül-politikai érdekek miatt akét magányos harcos mamárnagyon is megérti egy-mást. Nemhiába neveztékMacront a sajtóban többhelyen Trump-suttogónakvagy Trumpszelídítőnek,mert az európai vezetők kö-zül talán neki sikerült a le-ginkább megtalálni a hangotaz amerikai elnökkel. Te-gyük hozzá, hogy ebbennem kevés munkája van afrancia államfőnek: míg má-sok a találkozók alatt álta-lában igyekeznek minimá-lisra csökkenteni a Trumpközelében eltöltött időt,Macron látványosan sokszorkeresi a nehéz természetűamerikai elnök társaságát,és telefonon is sokszor be-szélnek. Bugyuta kézfogás-párbajuk természetesen to-vább folyik, de ez inkábbtét nélküli macsóskodás,mint lényeges kérdés, ha-csak nem azokat a zseniális

megoldásokat tekintjük,amelyekkel Macron proto-kollstábja ellensúlyozzaTrump trükkjeit, például,hogy hétfőn a francia elnökarcra adott puszikkal kö-szöntötte amerikai kollégá-ját.Most azonban Macron-nak kemény fába kellett vág-ni a fejszéjét: az iráni ato-malku, Szíria és a környe-zetvédelem mellett az ame-rikai vámok kérdése isolyasmi, amit Trump a zász-lajára tűzött a legfontosabbígéretei közé.Ahogy annak idején azamerikai nép Franciaor-szágtól kapta a Szabadság-szobrot, úgy kellett mostMacronnak elvinni az eu-rópai szövetségesek általrábízott fáklyát, és meg-győzni Trumpot, hogy sema Szíriából való kivonulás,sem az iráni atomalku egyébjavaslat nélküli felmondásanem segíti sem a világ, semaz Egyesült Államok prob-lémáinak megoldását, csu-pán egy politikai Leslie Ni-elsen-karakterré tenné

Trumpot, aki vidáman sétálel, miközben a Közel-Keletösszedől mögötte.Kim Dzsongunnak is nyíltüzenet lenne az iráni ato-malku tárgyalás nélküli fel-mondása: az amerikai elnökpont olyan megegyezést kí-ván kötni most Észak-Ko-reával, mint amilyen szer-ződést a „történelem leg-roszszabb egyezségének”nevezett Irán esetében.A washingtoni sajtótájé-koztató alapján azt kellmondanunk, hogy bármindketten engedtek, a ta-lálkozó győztese EmmanuelMacron, hiszen végül is egy

új megegyezés tárgyalásá-nak megkezdése Iránnal, atérség országaival és Orosz-országgal nem az atomalkufelmondása, viszont azt el-érte, hogy Trump beismerje:az amerikai csapatok azon-nali kivonása csakis a káosztés Irán érdekeit szolgálná.Itt Európában azt remél-hetjük, hogy nemcsak azajándékba vitt facsemete,hanem a Macron általTrump fejében elültetettgondolatok is termékenytalajra találnak Washing-tonban.
Ulicza Tamás 

Washingtoni párbajhősök
álláspont. Két saját útját járó vadnyugati párbajhős találkozott Washingtonban.
Nem egy szalonban és nem a naplementében, de egymásra mosolyogva, kezüket
az övük közelében tartva, hogy bármikor pisztolyt ránthassanak.
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A marosvásárhelyi hika-
ritori SK-nál a 43 éves
Oláh Sándor cselgáncsed-
ző már három és féléve a
külföldön rég elterjedt
pulzusmérők segítségével
tart a cselgáncs mellett
Fip Fit-edzéseket (Fip Fit-
nesz) is. Így a sportolók
mellkasára rögzített kis
adó-vevőkészülékek se-
gítségével a szívfrekven-
ciájukat az edző táblagé-
pén követi, majd az elekt-
romos jelek alapján be-
állítja a paramétereket,
hogy a sportoló maximu-
mot teljesítsen. Romániában négy klublétezik – köztük a HikaritoriSK is –, amely hasonló ké-szülékekkel, a modern tech-nológia által segíti a spor-tolók edzésprogramjait, tel-jesítményét. Oláh Sándorral a hétvégi,Promenada Mallban sorrakerült, Malio Even cég ren-dezésében Sport és helyestáplálkozás címmel meg-tartott eseményen beszél-gettem, ahol több helyisportklub – többek közt aHikaritori SK, Juvenes SK,a Kinder SK, a Black Dia-mond Fight Club, a GoldGym, az Academica Tran-

silvania SK – , saját szak-osztályait népszerűsítettea bemutatók alkalmával. Oláh egy asztalnál tábla-gépén és okostelefonján fi-gyelemmel követte többsportoló edzésteljesítmé-nyét, amikor megszólítot-tam.
Fip Fit funkcionális 
edzésprogram

– Elmondaná a Központ
olvasóinak, hogy milyen kar-
diogrammákat figyel a táb-
lagépen?– Tulajdonképpen a FipFit (Fip Fitnesz) sportolói-nak a személyes paramé-tereit követem egy nyugaton

már jó ideje elterjedt tech-nológia segítségével. 
– Kérem, magyarázza el,

hogy az olvasók is megért-
sék...– Ez egy pulzusalapú ed-zés a Fip Fit funkcionálisedzésprogramban, ami mo-nitorizálja a sportolók sze-mélyes edzésparamétereit.Egy szívritmust mérő pul-zusmérőről, azaz egy re-ceptor modulról van szó,ami a sportolók mellkasáravan felszerelve egy pánt se-gítségével, majd az adatokatösszegezi az edző táblagé-pére kivetítve. Ez a techno-lógia hasonlít az EKG kar-diogrammáihoz, de ott az

elektromos jeleket többponton keresztül mérik. 
– Az adatokat a sportolók

is megkapják?– Igen. Nagy előny az,hogy elektronikus úton el-küldjük nekik az edzésekeredményeit, így ők is na-ponta követhetik teljesít-ményüket. Mivel ultramo-dern a program és onlineműködik, a sportolók szin-tén online iratkozhatnak be,úgy hirdetem meg az ed-zésterveket is, a Polar-logónbelül a sportolóknak vanegy online felhasználójuk,így mindig figyelhetik azedzéstervünket. 

Az edző a sportolók 
teljesítményét 
táblagépen követi

– Miért van szükség ilyen
pulzusmérőkre?– Minden sportoló edzé-sének van egy felépítése abemelegítéstől a levezetésig,vagyis a nyújtásig (stret-ching), én az edzéstervezőkalapelveit használom fel. Azedzéstervezést alternálnikell minden korban, hiszenminden sportág különböző,ellenben mindegyik sport-ágban használni kell a há-rom készség fejlesztését.Ha valakit csak kardióra ál-lítok be, kifejlődik nála atüdő, a keringés, de az izom-zatra is kell gondolni, amiaz égést idézi elő. Ha csakaz erőre fókuszál, akkor las-sú lesz mint a sportoló, ígya gyorsaságra is kell össz-pontosítania edzéseken, deahhoz, hogy az égetés hosz-szú távon működjön, az ál-lóképességre is hangsúlytkell fektetni. Tehát bármilyen sportolóképességeit tudom szabá-lyozni a pulzusmérőkkel,habár vannak olyan szemé-lyek, akik fogyókúrázniakarnak, és azért sportol-nak, de vannak olyan is,

Pulzusmérők a hikaritori SK-nál a sportolók fizikai képességeinek javítására
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lőgyakorlatok éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtérenA 2018. április 23-26. kö-zötti időszakban, 8 és 18óra között a marosszent-györgyi lőtéren lőgyakorla-tokat tartanak, amelyek során éles lőszert használnaka Honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági rendszerintézményeinek Maros megyei egységei.Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülményekközött kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll atesti sérülés vagy akár az elhalálozás veszélye is. El-lenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nemvállal semmilyen felelősséget.

A 2018.04.20-ai 208-as számú átirat kivonata,
kibocsátó: 01010 katonai egység – Marosszent-
györgyi lőtér Sürgősségi esetekért felelős önkéntes
szolgálat, Marosvásárhely

A közönség
figyelmébe,

Tisztelt közönség:felhívjuk kedves figyel-müket, hogy az „ing.
Mircea Birău” fedettuszoda kedden, 2018
május 1-én, a közön-
ség számára zárva
van.Köszönjük a megér-tésüket.

A vezetőség

akik az állóképességüketakarják fejleszteni, azaz csakkarbantartják magukat. 
– Egyidőben több sportoló

paramétereit is figyelheti?– Igen. Például kivetítveláthatom egyszerre 12 spor-toló szívfrekvenciáját, sőtszínkódokkal vannak jelölvea szívintenzitás zónái. Mivelmindenkinek egyéni inten-zitászónái vannak, így a táb-lagép kéri a sportoló sze-mélyes paramétereit, hiszennem mindegy, hogy 50 éves,vagy 20 éves a sportoló, te-hát nem egyformák a para-méterei. Lehet, hogy ugyan-azt az intenzitászónát lehettapasztalni mindkettőnél, dea pulzusuk különbözőek.
Pulzusmérők+nutríció=
javuló paraméterek és
nagyobb teljesítmény

– A pulzusmérők segít-
ségével mennyit javulnak a
sportolók paraméterei?– Kíváncsiságképpen ittlátható egy maratonfutó ed-zésgörbéje: az edzés teljesidőtartamát, a kalória ége-tését, az átlagos intenzitá-szónát és az átlagos és ma-ximális szívfrekvenciáját lát-hatom, végigkövetem az ed-zését, láthatom, hogy az ed-zést a tervezett programszerint végezte, vagy sem,de edzés közben is követ-hetem. Edzések közben, haszemélyesen figyelem asportolókat, probléma ese-tén leállíthatom az edzést. Például a 16 éves DaridaBlanka – aki Európa-kupá-kon vesz részt –, öt edzéssel(három cselgáncs és kétkondicionális felkészülés)ugyanazt a teljesítménytnyújtja, mint más 6-7 dzsú-dóedzés és 2-3 kondicionálóedzés után, azaz fele erővelugyanazt a teljesítményt le-het elérni. Blanka egyébkéntEb-re készül, szorgalmasan

gyűjti a pontokat. 
– Gondolom, hogy így job-

ban megismerheti a klub
sportolóinak felkészültsé-
gét...– Persze. Ezáltal nagyonsokat segíthetek mindensportolónak és edzőnek, hi-szen a legtöbb edző csakránézés után próbálja kiis-merni, kitalálni a sportolófizikai képességeit. Itt mi atechnológiát bevisszük azedzésekre, az edzésterve-zésbe, így teljes, tiszta képetkapunk az atléta paramé-tereiről. Általában a legtöbbenfogyni szeretnének, de nagy-többségük rendszertelenüledz, ezért fontos, hogy a di-etetikus beállítsa az étrend-jüket, aztán mi, a pulzus-mérők segítségével beállít-suk az edzésmódszert, ígytökéletes fejlődésben leszrészük az edzések után, ésmaximálisan teljesíthetnek.

– Ön csak a klub sportolóit
figyelheti?–Több sportoló és élspor-toló is felvette velem a kap-csolatot, főleg, aki tudja,hogy mit jelent a módszer. 

– Honnan szerezte be eze-
ket a pulzusmérőket? Egyál-
talán mennyire elterjedt ez
a fajta technológia a spor-
tolók körében Romániában?– Én a pulzusmérőket afinn Polar cégtől vásároltammeg. Romániában négy klubhasznál ilyen szoftot, vagyisfizetett licencet: két buka-resti egyesület, egy csík-somlyói klub és a miénk, aHikaritori SK. Itt meg kellemlítenem, hogy a kellő fel-készültségem is megvan aprogram elsajátításához éskezeléséhez, hiszen én ki-neziológiából, azaz A telje-sítménysportolók felkészí-tése című témából meste-riztem... 

Cselgáncs-, Fip Fit- és
virgoncka-csoport a 
hikartori SK-nálA Hikaritori SK kereténbelül három szakosztályműködik: a cselgáncs, a FipFit és a virgoncka csoport.A Fip Fit keretén belül CrossTraining-edzések (ne té-vesszük össze a CrossFit-tel) állnak a programban:guggoló gyakorlatok, fek-vőtámaszok, guruló gyakor-latok, a felsőtest és alsótestizomzatának dolgoztatásakülönböző segédeszközök-kel (pl. ketlebelt, TRX, fit-nessroap) és kombinálvakardió meg ugráló (plio-metria) gyakorlatok. A virgoncka osztály ese-tében a 4-5 éves gyerekek-kel készségfejlesztést tar-tanak játékos formában, így

heti 1-2 alkalommal sze-rettetik meg a mozgást(bukfenc, kúszás, mászás,szaladás stb.) velük, azaz asportolók megkapják bár-melyik sportág alapjait.Emellett az edzők nem ha-nyagolják el az erőnlétet,az egyensúlyérzéket, a rob-banékonyságot sem, de azeséstechnikák alapjait ismegtanítják nekik. A gye-rekek 6 éves korukban be-állnak a cselgáncs kiscso-portba, de ott is 10 éveskorukig játékosan edzenek,aztán 11 éves kortól lépnekát a versenycsoportba. Emellett Oláh Sándor azÜgyes Kezek Alapítványközreműködésével márévek óta Down-koros, ski-zofrén és autista fiatalokatis edz. – A termünk 25-30 sze-

mélyt tud befogadni egy-szerre, a helyi GheorgheŞincai Líceum a régi mű-helytermét béreli a Hikari-tori SK. Célunk, hogy meg-szerettessük sportolóinkkala cselgáncsot, ugyanakkor10-15 évre előre tartsukmeg őket a szakosztályonbelül, de fontos, hogy neégessük ki őket 13 éves ko-ruk előtt, csak utána telje-sítsenek mint versenyspor-tolók. Amúgy a virgoncka osz-tályban mintegy 20-30, adzsúdó szekcióban mintegy60-80 sportolónk van, míga Fip Fit-nél 12-19 aktívversenyző tevékenykedik aHikaritori SK-nál, ami széperedmény – mondta el Oláh. 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Oláh Sándor feketeöves 
cselgáncsozó volt, akár édesapja

A többszörös bajnok Oláh Sándor sportszerető csa-
ládban nőtt fel, hiszen nagynénje, nagybátyja is sporttanár
volt, édesapja, a néhai id. Oláh Sándor az ISK cselgáncs
szakosztályának volt az edzője. Oláh legelőször 3 éves
korában lépett be az ISK cselgáncstermébe, majd 4-5
éves korában kezdte édesapjától tanulgatni a japán
küzdősportot, a cselgáncsot, amit középiskolás koráig
folytatott, akárcsak két öccse is, de velük együtt az at-
yjuktól tanulta meg azt az életszemléletet is, amit idővel
próbál tovább tanítani.

Marosvásárhelyről 1998-ban Nagyváradra került,
ahol elvégezte a Nagyváradi Testnevelési Főiskolát, ezzel
párhuzamosan cselgáncsozott, idővel feketeövet szerzett.
Másfél évet a híres és nemzetközi szinten is elismert,
Marius Vizer (a Világ Cselgáncs-szövetségének elnöke)
által üzemeltetett Nagyváradi Liberty Sport Klub dzsúdó
szakosztályánál sportolt, majd tevékenykedett, ahol
sokat tanult híres román és külföldi edzőktől. C.F.A.

Oláh Sándor
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Borzalmas érzés, ha nem tudunk aludni. A sürgető
kényszer, hogy muszáj lenne pihenni, mert a holnap
hosszú lesz, olyan stresszt tud előhozni, hogy az álom
még messzebbre elillan. A nem alvásba az ember be-
lehal, a kevés alvásba pedig belebetegszik. Sokkal
jobban elvagyunk evés, szex, talán még ivás nélkül
is, mint az alvás hiányával. Ha az ember nem vesz ma-gához olyan stimulánsokat,mint kávé vagy energiaital,akkor egy-két nap után csi-nálhat bármit, akkor is elal-szik. Az alvás mégsem gomb-nyomásra működő tevékeny-ség, rengetegen szednek al-tatót, majd nappal isszák aserkentőket, és küzdenek azaluszékonysággal. Egészenkevesen vannak azok, akikmind a mennyiséget, mind aminőséget tekintve elégedet-tek az alvásukkal.Van, aki öt óra alvást kö-vetően friss, tettre kész éskipihent, míg a másik nyolc-kilenc óra után is csak von-szolja magát. A legtöbb em-ber ingerlékennyé, szét-szórttá válik, ha tartósannem tudja magát megfele-lően kialudni. De mi történikaz agyban éjszaka, miértolyan fontos maga az alvás?Jelenleg több népszerűelmélet is van ezzel kapcso-latban, amelyek nem zárjákki egymást, akár egyszerreis igazak lehetnek. Az éb-renlét során nagyon sok to-xin felszabadul, károsodnaka fehérjék, elfáradnak a sej-tek, sok olyan anyag halmo-zódik fel, ami rontja az agyműködését. Az egyik elméletszerint ezeket az agy eltá-volítja az alvás idején. Ilyen-kor tudunk leválni a kör-nyezetünkről, és ilyenkortud az agy magára figyelni,mert nem kell a külső szen-zoros ingerekre reagálni. Azelmúlt években lett megha-tározó az elképzelés, misze-rint ébrenlét során az ideg-sejteket összekötő szinap-szisok tulajdonságai meg-változnak, és az alvás egyikfeladata az, hogy ezeket aparamétereket visszaállítása

egy meghatározott tarto-mányba. Így a következőnap az agy újra neki tud fut-ni az érzékelésnek, tanulás-nak.
létfontosságú 
a pihentető alvás!Napjainkat velünk szüle-tett belső biológiai óránk, acirkadián ritmus kíséri vé-gig, amely a központi ideg-rendszer ciklusos működé-sét jelenti. Ez a ritmus haj-nalban, az ébredés előttiórákban kezdődik, és 24órával később fejeződik be.Agyunk a teljes görbe alattfolyamatosan működik, éj-szaka is, amikor komoly fel-dolgozó munkát végez. Al-vászavar esetén pont ez azéjszakai munkafolyamat, va-gyis a rendrakás, memori-zálás, a másnapra való fel-készülés sérül. Megkülön-böztetünk elalvási, átalvásiés ébredési zavarokat, egymásik csoportosítás szerintpedig elsődleges vagy má-sodlagos alvászavarról be-szélhetünk. Egy nagyfokústresszel járó magánéletivagy munkahelyi válság fő-ként az elalvásunkat nehe-zíti, ilyenkor álmatlanul for-golódunk az ágyunkban, mi-közben folyamatosan aproblémákon kattog azagyunk. A hajnali ébredésés visszaalvási képtelenségpedig azért különösen nyo-masztó, mert pirkadatkor acirkadián ritmusunk szerintamúgy is egyfajta hangulatimélypontba süllyedünk.
Ki mint veti ágyát…Az inszomnia, vagyis ál-matlanság jellemzője, hogy

az illetőnek az elalvási, át-váltási – nem tudja végig-aludni az éjszakát – vagykorai felébredést érintő pa-naszai mellé nappali tüne-tek társulnak. Aki nem al-szik jól egy-egy éjszaka, denappal nem álmos, azt nemtekintik inszomniásnak, il-letve számít a tünetek fenn-állásának huzamossága is,mert az élethelyzettől füg-gően gyakran alakulhat kiidőleges álmatlanság. A nőiszervezetnek az anyaságmiatt alkalmasnak kell len-nie, hogy a kisbaba sírásárafelébredjen, ezért a nők al-vása felületesebb, és hajla-mosabbak az álmatlanságra.A komolyabb hormonvál-tozások – mint amikor meg-jön a menstruáció, illetve aváltozókor – szintén hajla-mosítanak az inszomniára.Az időskori alvászavarokmindkét nemnél jelentkez-hetnek, ez egybeesik azegyik leggyakoribb válság-időszakkal, a nyugdíjaskorkezdetével, amikor megszű-nik a napi rendszeres tevé-kenység.
lelkünk tükre 
az álmunkAz álom és ébrenlét vilá-gának határmezsgyéjén ki-bontakozó, sodró erejű ro-mantikus történetet mesélel Enyedi Ildikó Balázs Béla-díjas filmrendező nagyjá-tékfilmjében.A Testről és lélekről címűfilm két főszereplője, a gaz-dasági vezető Endre (Mor-csányi Géza) és a minősé-gellenőr Mária (Borbély Ale-xandra) hús-vér valójukbanegy vágóhídon dolgoznak.Nem különösen kedvelikegymást, ám éjszakánként,álmukban, szarvas formá-jában már régóta találkoz-

nak. Az álmok világa köny-nyed, természetes, szaba-don áramló érzelmekkel teli,de minderről nappal fogal-muk sincs. Nappal, éberenmindannyian egy agyon-kontrollált világban műkö-dünk, ahol közlekedési lám-pák tömege biztosítja az el-igazodásunkat vagy akadá-lyozza meg az összeütkö-zésünket. A mindennapok-ban való túlélés fegyelmetés állandó éberséget követeltőlünk: ruhák, tárgyak, esz-közök egész arzenálját, írottés íratlan szabályok betar-tását, igazodást a társadalminormákhoz. Az álom biro-dalma viszont az emberiségközös gyökereihez nyúl visz-sza: terepe a teljesség át-élésének.Az, hogy Endre és Máriaközös álmukban szarvas-ként találkoznak, egy, a dol-gozók pszichés állapotátvizsgáló mentálhigiéniásteszt során, véletlenül derülki. A két főhőst sokkolja azegyezés, mégis, ez lesz a ka-puja annak az útnak, aminkeresztül kiléphetnek a gon-dosan felépített magányukbiztonságából, és talán egy-másra találnak. Azonban ezegyáltalán nem egyszerű.Bontakozó szerelmük arróla bizonytalanságról, kishi-tűségről és ügyetlenségrőlis szól, ami a legtöbb pár-kapcsolatban jelen van, ésamitől a legtöbben szenve-dünk, hiába leplezzük azt.Mit üzennek az álmaink?Nem is annyira az álmoktartalma és jelentése a fon-tos, amiről számtalan ál-moskönyv beszámol, sokkalinkább az, hogy az álomké-pek szorongást keltenek-ebennünk, vagy sem. Stresz-szes időszakban, depresszi-ós vagy rossz lelkiállapot-ban a memóriánk érzelmi-

leg átszínezi az emléktar-talmakat, így minősülhetnyomasztó tartalommá akáregy álombéli hétköznapi be-vásárlás is. Rémálmaink aztüzenik, hogy rossz lelkiál-lapotban vagyunk, vagy va-lami belülről nagyon fog-lalkoztat bennünket mégakkor is, ha ennek tudatá-ban sem vagyunk. 
A jó alvás titkaA legtöbben kívülről fúj-ják, hogy mit tehetünk aszép álmokért, a pihentetőalvásért. Alaposan kiszel-lőztetett, hűvös szobábanérdemes nyugovóra térni,jobb, ha lefekvés előtt köz-vetlenül már nem eszünk,és nem iszunk alkoholt. Amelatonin nevű alvási cik-lust irányító hormon sötét-ben termelődik, amikor reg-gel már dereng, akkor en-nek a termelődése leáll,ezért jobb, ha próbálunkidőben lefeküdni. Az ágybólne nézzünk tévét, és ne vi-gyünk oda elektromos esz-közt. A tablet, okostelefon,laptop kék fénye erősen gá-tolhatja a melatoninterme-lést, és más az információáramlásának a sebessége,amikor filmet nézünk, vagyszörfözünk a neten, mintamikor csendben egy köny-vet olvasunk. A jó alvás titkaigazán egyszerű, és mégsemaz.Testben, lélekben és men-tálisan egészségesen kellélni, és akkor jól fogunkaludni. A stresszt nem kintkell keresnünk, hanem be-lül, magunkban, mert csakígy tudunk rajta változtatni.Nincs gyors recept, de a tu-datos és egészséges életmódsok területen eredménythoz.

Timár Tímea

ha nem jön álom a szememre… 


