
Még mielőtt bárki is árulót kiáltana vagy 
meg akarna kövezni, megnyugtatom: kellően 
büszke vagyok a magyarságomra, sőt időn-
ként hencegni is szoktam vele. Azonban sem-
miben sem szeretem a szélsőségeket, legfőképp 
a nemzeti érzelmek fitogtatásában. Többek 
közt emiatt nem szívesen megyek egy bizonyos 
ifjúsági szervezet táborába, ugyanis nem sze-
retem azt, amikor fölöslegesen szítják a kedé-
lyeket olyan emberek, akinek Erdély egyenlő 
egy egzotikus szafariparkkal, ahol kiélhetik 
nagy-magyarságukat miközben lövésük nincs 
az itteni valóságról. Ezeket az embereket 
egyszerűen turbómagyarnak nevezem, mert 
magyarság-öntudatuk rendszerint olyankor 
ébred fel, ha meghallják: Biharkeresztesen túl, 
valahol a Kárpátok középső vonulatában van 
egy kicsi város, ahol egy hétig potom pénzért 
lehet táborozni és bulizni. Nosza a hír halla-
tára a turbómagyar – aki egyébként otthon ki 

nem menne egy március 15-i megemlékezésre 
és lakásában sunyít augusztus 20-án – veszi 
az árpádsávos zászlót, a hátára teríti, és eljön 
kedvenc városkámba észt osztani magyar-
ságból. Egy hétig minden este könnyes szem-
mel énekeli a tábortűz mellett a Hargitai 
fecskemadár kezdetű dalt, minden helybélit 
vállon vereget és biztosítja arról, hogy ő ama 
december 5-én „igennel” szavazott, aztán 
„dolga végeztével” hazamegy, és elpakolja az 
árpádsávos zászlót jövőre. A vállon verege-
tett székelyek pedig maradnak a román haza 
valóságában és szélmalomharcot vívnak az 
ortodox egyház „honfoglaló-keresztállító igye-
kezetével”. Hát ez bizony nem más, mint a 
káoszelméletből ismert pillangóeffektus mate-
rializálódása. Vagyis miközben egyik oldalon 
a turbómagyar lengeti az árpádsávost, másik 
oldalon a turbóromán állít egy négy méter 
magas keresztet.
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Turbómagyarok és pillangóeffektus
villanás n Jánossy Alíz

Szombaton északnyugat felől hidegfront éri el 
a Kárpát-medencét, néhol záport, esetleg zivatart, a 
középső tájakon napközben átmenetileg megerősödő 
északnyugati szelet okozhat. Vasárnaptól derült, szá-
raz, egyre melegebb időszak veszi kezdetét. A meleg 
miatt esetenként fejfájás, rossz közérzet jelentkezhet. 

A rendszeresen szoláriumot használók 
közül sokan úgy kötődnek ehhez a 
szokásukhoz, mint a kábítószerfüg-

gők, akik ha nem kapják meg ultraibolya-su-
gáradagjukat, elvonási tüneteket produkál-
nak. A legkorszerűbb ideggyógyászati vizsgá-
lóeszközök tanúsága szerint a beltéri napozás 
közben azok az agyi területek kerülnek foko-
zott aktivitásba, melyek a kábítószerek hatásá-
ra reagálnak.

„Az ultraibolya-sugárzás öregíti a bőrt, 
sőt jelentős kockázata a bőr rosszindula-
tú daganatos betegsége, ennek ellenére a 
szoláriumszalonok száma folyamatosan nö-
vekszik” – írta tudományos dolgozatának ösz-
szefoglalásában Byron Adinoff. 

Az ideggyógyászok már sok vizsgálatban 
kimutatták, hogy az agyszövet bizonyos terü-
letei „önjutalmazók”. Bizonyos kielégülés ese-
tén ezeknek az agyterületeknek a véráramlása 
fokozódik. A módszer különösen a szenvedé-

lyes függőség jelzésére alkalmas: ezek a terüle-
tek aktiválódnak, ha az alkoholista italhoz jut, 
vagy a kábítószerfüggő drogot vesz magához.

A vizsgálatban az átlagosan 31 éves, leg-
alább tíz éve szoláriumozó önkéntesek, akik 
ismételten megérkeztek a mérésre, részletes 
kérdőívet is kitöltöttek arról, mennyire szeret-
nének akkor éppen napozni, és mikor vágynak 
még további ultraibolya-sugárra.

Boldog cica  beküldte: Molnár Hajnal

fotóalbum

sudoku
Sorsoltunk!

Az augusztus 1–5. között megjelent 
skandifeladványok helyes megfejtéseit bekül-
dők közül ezen a héten a csíkszentdomokosi 
Fábián Erzsébetnek kedvezett a szerencse, 
akit nyereménykönyvvel jutalmazunk, vala-
mint egyhavi Hargita Népe-előfizetést nyert 
Miklós Jolán gyergyószentmiklósi olva-
sónk-játékosunk.

 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Vernor Steffen 
Vinge – A szivárvány tövében; Alberto 
Ascari – Milánó; Firenze – Psiché; 
Murdoch nyomozó; Stefan Zweig – 
Nyugtalan szív – Égő titok. 
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skandipályázatiszelvény 2011.augusztus19.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza szemé-
lyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet nyereményjá-
tékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi előfizetést sorsolunk 
ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2011. augusztus 31-ig kell beküldeni.

Név: ............................................................Cím: .............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..................................................................................
........................................................................................................................................................
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