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Sport

Feltámad a vásárhelyi jégkorong?

A HC Maros 2009-ben alakult meg és 2010-ben csatlakozott
a Román Jégkorong Szövetséghez. Hajdanán híres volt a vá-
sárhelyi jégkorong, hiszen 1950-ben, a helyi RATA Brassóban
megnyerte az első országos bajnoki címet, majd ezt a bravúrt
1951-ben is megismételte.  A csúcskorszakot követően számos
egyesület alakult Marosvásárhelyen: Dermagant, majd később
a Dinamo, Comerţul, Elecromureş, ISK, Gloria, Imatex stb. A
klub jelenlegi helyzetéről, a gyerekek felkészüléséről és a nemrég megkezdődött jégkorong
szezonról Nagy Árpáddal, a Maros HK alelnökével, a gyerekcsapat edzőjével beszélgettünk. 

Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).

Vélemény

Sakkbábuk
A parlamenti választások közeledtével egyre
élénkebb a közélet. A politikum szereplői el-
játsszák az egyéni vagy csoportos hatalom-
játékukat, az „indulni vagy nem indulni”
zsarolásos stratégiájukat. A párton belüli és
kívüli erőviszonyokat az jelzi a legjobban,
hogy ki kerül bejutásra esélyes körzetbe és ki
holtvágányra. A sokszor érthetetlen döntések
arra utalnak, hogy a politikai szereplők úgy
viselkednek, mint a bábuk a sakktáblán.

>>> 3. oldal >>> 15. oldal

A 12. és 13. oldalon 

Keresztalja 
keresztény-közéleti 

melléklet.
>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<

w w w . k o z p o n t . r o

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  

A koronkai Toldalagi-kastély Marosvásárhelytől négy és fél kilométerre van. A csoda viszont az,
hogy egyáltalán még létezik. Volt grófi tulajdon, megélt forradalmat, két világháborút,
kommunizmust. Ma egy francia üzletember tudhatja magáénak. A kastély omladozik,
tetőszerkezete beomlott, lassan teljes romhalmaz. Feljavítása érdekében már évtizedek óta senki
sem lép. Most arra keressük a választ, hogy vajon ki a felelős ezért az állapotért.

Tiltótáblás
Toldalagi-kastély 

>>> 10-11. oldal

Mindszentek ünnepe

Babits Mihály: Fekete ország

Fekete országot álmodtam én,
ahol minden fekete volt,
minden fekete, de nem csak kívül:
csontig, velőig fekete,
fekete,
fekete, fekete, fekete.
Fekete ég és fekete tenger,
fekete fák és fekete ház,
fekete állat, fekete ember,
fekete öröm, fekete gyász,
fekete érc és fekete kő és
fekete föld és fekete fák,
fekete férfi, fekete nő és
fekete, fekete, fekete világ.
Áshatod íme, vághatod egyre
az anyagot, mely lusta, tömör,
fekete földbe, fekete hegybe
csap csak a csáklyád, fúr be furód:
s mélyre merítsd bár tintapatakját
még feketébben árad, ömöl
nézd a fü magját, nézd a fa makkját,
gerle tojását, csíragolyót,
fekete, fekete, fekete,
fekete kelme s fekete elme,
fekete arc és fekete gond,
fekete ér és fekete vér és
fekete velő és fekete csont.
Más szin a napfény vendég-máza,
a nap a színek piktora mind:
fekete bellül a földnek váza,
nem a fény festi a fekete szint
karcsu sugárecsetével
nem:
fekete az anyag rejtett lelke,
jaj,
fekete, fekete, fekete.

Humor

A hónap kérdése 

Kereskedelmi rádió, reggeli műsor; meg-
hívott: Dan Péter, az Autostop MS frontális
embere; téma: a jubileumi koncert.
Dan Péter: - Rajtunk kívül fellép még a
Graziozo Quartett is…
Műsorvezető: - Ők hányan vannak?

>>> 7. oldal

Interjú

„Partnerként tekintünk 
az  adófizetőkre“

Interjú Dénes Irénnel, a Maros megyei
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ve-
zérigazgatójával

>>> 3. oldal



A gombák szépe –
fotókiállítás

A marosvásárhelyi Málnássy
László Gombászegyesület szer-
vezésében november 3-ig te-
kinthető meg A gombák szépe
a természetben 2. fotótárlat. A
pályázatra beküldött képek kö-
zül a legszebb 60-at állítják ki.
A tárlat a Vártemplomi Refor-
mátus Diakóniai Központban
lévő (Eminescu, volt Jókai utca
28. szám) I. emeleti kiállítóte-
remben kap helyet.

MAROTA 3 –
Marosvásárhelyi
Rockzenészek
Találkozója

2012. november 2-4. között a
Brick Factory Egyesület és a
Jazz&Blues Club harmadik alka-
lommal szervezi meg a MAROTÁT,
vagyis a Marosvásárhelyi Rock-
zenészek Találkozóját. A program-
ban: gyertyagyújtás elhunyt ze-
nészek sírjánál, filmvetítés,

kötetlen beszélgetés a marosvá-
sárhelyi magyar rockzenéről, fa-
ültetési akció, fotótárlat-meg-
nyitó, koncertek.

Az Ariel új 
székhelyének
avatóünnepsége

November 2-án, pénteken
déli 12 órakor tartják a maros-
vásárhelyi Ariel Iúsági és Gyer-
mekszínház Nyomda utcai új
székhelyének avatóünnepségét.
Az ünnepséget követő progra-
mok során Unima- Assitej talál-
kozót tartanak, meghívott Tho-
mas Lang, illetve szakmai
megbeszélésekre, gyermek- és
felnőttelőadásokra és könyvbe-
mutatóra is sor kerül. A többna-
pos rendezvénysorozat novem-
ber 4-én, vasárnap délben zárul.

Marton Erzsébet 
kiállítása

Virágköltemények címmel
Marton Erzsébet préselt virág-
aiból nyílt kiállítás a marosvá-
sárhelyi Deus Providebit Tanul-
mányi Házban. A tárlat az
következő hetekben megte-
kinthető.

A csend hagyatéka

A Csendház Művészeti Ala-
pítvány szervezésében Demeter
Dalma Dorottya "...a csend ha-
gyatéka..." című egyéni kiállí-
tása nyílt meg a marosvásár-
helyi várban levő Museum
Caféban. A tárlat november 16-
ig naponta 9-21 óra között lá-
togatható.

Bálint Zsigmond 
kiállítása

A marosvásárhelyi Bernády
Házban (Horea utca 6. szám)
megnyílt Bálint Zsigmond fo-
tóművész Lélekőrző falvaim
című kiállítása. A tárlaton a 75.
születésnapját ünneplő fotó-
művész 2008-2012 között ké-
szült felvételei láthatók.

Természetfotók 
tárlata

A IV. Nemzetközi Milvus Ter-
mészetfotó-verseny alkotásait
bemutató kiállítás még egy hé-
tig tekinthető meg a marosvá-
sárhelyi Mures Mall kiállítóter-
mében (Győzelem tér 14.
szám). A tárlaton 50 lenyűgöző

természetfotó látható.

Focikedvelő 
gyerekeket várnak

A marosvásárhelyi MSE 08
Sportegyesület minden kedden
és csütörtökön délután 5 órától
edzést tart 6-10 éves gyer-
mekek számára a Maros-parti
műfüves pályán (a komp köze-
lében, a gokartpálya közvetlen
szomszédságában). Érdeklődni
Szántó Loránd edzőnél lehet a
0723-574273-as telefonszá-
mon.

A Kék Madár Tanoda 
őszi vakációs 
foglalkozásokat szervez 

I. – IV. osztályos gyermekek
számára a Rodnei/Radnai utca
26B szám alatt, november 5-
9-e között, hétfőtől-péntekig,
reggel 9 órától délután 5 óráig.
Igény szerint félnapos progra-
mokon is részt lehet venni. Te-
vékenységek: kézműves foglal-
kozások, játékok, olvasás,
kirándulások a közeli erdőben,
színjátszás. Érdeklődni a 0770-
908-264-es telefonszámon le-
het.

2. oldal >> Naptár november 1–7.

Névnapok
November 1. Marianna, Igor, Benigna, Benke
November 2. Achilles, Viktor, Viktória, Tóbiás, Bató, Bogdán
November 3. Győző, Bertold, Bálint, Valentin, Ida, Szilvia
November 4. Károly, Karola, János, Karolina, Mózes, Sarolta
November 5. Imre, Zakariás, Erzsébet, Töhötöm, Avarka
November 6. Lénárd, Énok, Leonárd, Leonarda
November 7. Rezső, Lázár, Ernő, Karina, Rudolf, Florentin

Ajánló

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Kos: Nyugodt hete lesz önnek. Több időt fordít a párjára, és a
kapcsolatba fektetett energiái megtérülnek. Közelebb kerül-
hetnek egymáshoz, és talán mindkettejükben újra fellángol a
szikra. Ha még nincs párja, valaki igencsak érdeklődhet ön iránt.
Bika: Nem kizárt, hogy kissé feszült a hete, aminek az oka,
hogy a szabadnapok alatt könnyebben szembesült a felgyü-
lemlett stresszel. Ahelyett, hogy a párján vagy a szerettein ve-
zetné azt le, inkább menjen a szabadba, és mozogjon, esetleg
tegyenek együtt egy nagy kirándulást. Ha egyedülálló, megis-
merkedhet valakivel.
Ikrek: Valószínűleg sok dolga lesz a héten, mert több munka-
ajánlatot is kaphat. Ha eddig anyagi vagy egzisztenciális gon-
dokkal küzdött, úgy érezheti, egyenesbe jönnek a dolgai. Eköz-
ben jó, ha a párját sem hanyagolja el. Felbukkanhat egy régi,
kedves ismerőse, akiről azt hitte, teljesen eltűnt.
Rák: Az utóbbi időben a munkája vagy a hobbija elvonta a fi-
gyelmét a magánéletéről. A hét jó alkalom arra, hogy sok mi-
nőségi időt töltsenek együtt, odafigyeljenek egymásra, akár
kipróbáljanak valami újat párjával. Ha egyedülálló, ne maradjon
otthon, de legalább kicsit nyissa ki a páncélját, ha azt akarja,
hogy önre találjon a szerelem.
Oroszlán: Kissé viharos érzelmek jellemezhetik a következő
napokat. Nem kizárt, hogy felbukkan egy régi szerelme, aki fel-
kavarja, és egyelőre talán nem is tudja lezárni az ügyet. Ha
egyedülálló, talán egyszerre több udvarlója is akad, akik között
nem tud választani. Nem kell kapkodnia, hagyjon időt arra,
hogy megismerje őket.
Szűz: E hét különösen alkalmas az utazásra. Mindenképpen
érdemes beiktatnia legalább egy rövidebb kirándulást. A szerelmi
ügyekben szerencsés csillagállás várja, ha egyedülálló, akkor
most talál önre a nagy Ő. Ha párban él, akkor sem kizárt, hogy
valaki felkelti az érdeklődését.
Mérleg: A pihenés meghozza a gyümölcsét, ami a kedélyére
is pozitív hatással lesz. Előrébb léphet egy régóta dédelgetett
tervében, de figyelmesnek kell lennie, hogy megragadhassa a
kínálkozó lehetőséget. Cselekedjen gyorsan, ne féljen attól,
hogy elhamarkodik valamit. 
Skorpió: Lehetséges, hogy nem fér a bőrébe, és legszívesebben
mindent átalakítana maga körül - a lakása átrendezésétől kezdve
a pályamódosításig. Ez a hét kedvez is a hasonló változtatások-
nak. Rendezze át egy kicsit az otthonát, vagy iratkozzon be egy
új tanfolyamra.
Nyilas: A héten a párkapcsolat kerülhet a fókuszába. Lehet,
hogy féltékenység vagy elégedetlenség férkőzik önök közé, de
ne hagyja, hogy megkezdje romboló munkáját a bizalmatlanság,
mert valószínűleg még helyre lehet hozni, ami elromlott. 
Bak: Munkahelyi problémák rontják el a hangulatát, ami talán
a pihenésre is rányomja a bélyegét - próbálja mindezt ön szá-
mára kedves tevékenységekkel ellensúlyozni. Talán érzékenyebb,
mint általában, de szánjon időt a pihenésre és kikapcsolódásra,
higgye el, megújul az energiája, és más nézőpontból fogja látni
a dolgokat.
Vízöntő: Ha kapcsolatban él, nagy figyelemmel és szeretettel
fordulnak egymás felé, ami elfeledteti önnel az elmúlt hetek
kellemetlenségeit. Ha még nincs párja, összefuthat egy régi is-
merősével, aki mindig is megdobogtatta a szívét, és talán most
ennél több is lehet önök között.
Halak: Romantikus hétre számíthat, és könnyen lehet, hogy a
szívmelengető érzelmek feledtetik önnel a munkahelyi gon-
dokat. Ha kapcsolatban él, ajándékozzák meg magukat egy
különleges estével. Ha még nincs párja, valaki a kegyeit keresi,
aki önnek is elnyeri a tetszését. 

Kár kihagyni

Péterfi József grafikája
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Sakkbábuk

A parlamenti választások közeledtével egyre élén-
kebb a közélet. A politikum szereplői eljátsszák az
egyéni vagy csoportos hatalomjátékukat, az „indulni
vagy nem indulni” zsarolásos stratégiájukat. A párton
belüli és kívüli erőviszonyokat az jelzi a legjobban,
hogy ki kerül bejutásra esélyes körzetbe és ki holtvá-
gányra. A sokszor érthetetlen döntések arra utalnak,
hogy a politikai szereplők úgy viselkednek, mint a
bábuk a sakktáblán.

Mi is a sakknak a lényege? „A játékosok felváltva
lépnek, és valamennyiük célja az, hogy a másik fél ki-
rály nevű figuráját a játékszabályoknak megfelelően
bemattolják.(...) A király a játék elején általában pasz-
szív és védelemre szorul, de a végjátékban, ahogy
fogynak a bábuk a tábláról, többnyire aktivizálódik és
támadóbbá válik.” Az egyik „királyunk” Markó Béla, a
másik pedig Tőkés László. A harmadik király Szász Jenő
lehetett volna, ha a tisztjeivel és a gyalogjaival együtt
nem játszották volna el a lehetőségeiket. A nemrég le-
zajlott MPP-s elnökcserének viszont már nem volt
tétje, hiszen Biró Zsolt mindössze a magára maradt és
matthelyzetbe szorult vesztes figurának a szerepét ve-
hette át.

A sakktáblán a király mellett megtaláljuk a nehéz-
tiszteket (a vezért és a bástyákat), a könnyűtiszteket
(a huszárokat és a futókat) valamint a gyalogokat. „A
vezér bármely irányban léphet, bármennyi mezőt,
mindaddig, amíg a tábla széléhez nem ér, vagy egy
másik figura nem kerül az útjába. Tág mozgáslehető-
ségéből adódóan a vezér a sakkjáték legerősebb figu-
rája.” Az említett királyok „vezérei” Kelemen Hunor és
Toró T. Tibor. Ha a pártok játékosállományát vizsgáljuk,
akkor az RMDSZ-nél egy erős és népes, az EMNP-nél
pedig egy kis létszámú, hiányos sereget figyelhetünk
meg. Az előbbiek sorában olyan „bástyák” állnak, mint
Borbély László, Verestóy Attila, Frunda György vagy Ke-
lemen Attila. Mellettük olyan „futókat és huszárokat”
találunk, mint Kovács Péter, Bíró Rozália, Borboly
Csaba vagy Kerekes Károly. A különböző tisztek között
nincs értékegyenlőség. Ennek bizonyítéka az a Bor-
bély-Kerekes helycsere, amelyben egy futót feláldoz-
tak egy bástya megmentéséért. Az RMDSZ „gyalogok”
népes táborát további jelöltek, párttitkárok, sajtóre-
ferensek, ügyvezetők, kisvállalkozók és más érdekelt
személyek népesítik. Mint ismeretes, ezeket a bábukat
küldik leghamarabb az ellenfél támadására, és ezeket
áldozzák fel a közvetlen csatározások során. A haszon-
talan figurákat (mint például Csegzi Sándort, vagy a
többi holtvágányra kényszerített politikust) „levetetik”.
Ezek alkalmanként az ellenfél mezőnyébe igazolnak
át. 

Az EMNP esetében kevés tisztről ejthetünk szót. A
párt egyik bástyája Gergely Balázs, futója Szilágyi
Zsolt, huszárja pedig Demeter Szilárd, a „király” sajtó-
főnöke. A többi pártkatona aligha nőtte túl az egy-
szerű gyalogok szintjét. A Demokrácia Központok
munkatársai az EMNP-gyalogok sorát gyarapítják, de
ilyen mezőnnyel nem állhatnak ki az ellenféllel szem-
ben. A sakkmérkőzés hamarosan véget ér. Remélhe-
tőleg nem az erdélyi magyarok lesznek ennek
vesztesei.

Ferencz Zsombor

(Az idézeteket a Wikipédiából származnak.)

Ferencz Zsombor

– A közember számára az Adó- és Pénz-
ügyi Ellenőrzési Hivatal magát a mumust
testesíti meg. Mit gondol, miért van ez így?

– Úgy vélem, hogy az emberek azért
ódzkodnak ettől a hivataltól, mert számon
kérünk, és főleg, mert ide kell befizetniük
az adóikat és az illetékeiket. Viszont a mi
hozzáállásunk igyekszik a lehető legbiza-
lomgerjesztőbb lenni: modernizálódik a
struktúra, az adófizetőkkel szembeni ma-
gatartásra is nagy hangsúlyt fektetünk, és
partnerként tekintünk az  adófizetőkre. Én
mindenkinek azt tanácsolom, hogy tőlünk
nem kell félni, velünk együtt kell működni.
Vannak módszertani irodáink, amelyek ré-
vén lehet tartani a kapcsolatot a hivatallal,
és bármilyen adókra és illetékekre vonat-
kozó kérdésre készségesen válaszolunk,
akár telefonon, írásban, elektronikus pos-
tán vagy személyesen fordulnak hozzánk
a polgárok. Talán az emberek azért élik
meg feszülten a velünk való viszonyt, mert
határidőre kell különböző összegeket be-
fizetniük, és ha ezt nem teszik meg, szank-
ciókkal sújthatjuk őket. De mindemellett
tény, hogy az adófizetőink nagy része pon-
tos, és korrekt hozzáállást tanúsít a hiva-
tallal szemben, és természetesen ez for-
dítva is érvényes. 

– Mi a szerepe, jelentősége egy társada-
lom életében ennek a hivatalnak?

– Ugyanaz, mint világszerte mindenhol.
Mivel az állami költségvetés nagy részét
az adók és illetékek teszik ki, ezért az adó-
zási folyamatot valakinek felügyelnie kell,
nos, a mi feladatunk, hogy ezek az összegek
beépüljenek az állami kasszába. Ez száraz-
nak tűnhet, viszont a munkánk nagyon
szép. Megemlíteném, hogy a megyei pénz-
ügynek három része van: az állami jöve-
delmekkel foglalkozó igazgatóság, az el-
lenőrzési igazgatóság és a kincstár. A
legelső az állami illetékekkel foglalkozik,
a jogi, magán- és fizikai személyek adó-
bevallásait tartja nyilván. A nyilatkozott
összegek ismeretében tudjuk, hogy meny-
nyit kell nekünk beinkasszálni, és a hónap
végén összesítjük, hogy a nyilatkozatokból
mennyi az adóhátralék. Amennyiben lejár
a befizetési határidő, beindult a kényszer-
végrehajtás: felszólító levél, bankszámlák
zárolása, ingó és ingatlan javak lefoglalása
és értékesítése, stb. Másik nagy struktúra
az ellenőrzés rész, amely tüzetesen áttekinti
azt, hogy helyesen nyilatkoztak-e az adó-
fizetők, illetve helyesen állapították-e meg
jövedelmeiket, adóikat, tudniillik ez is na-
gyon fontos része a munkánknak. A kincstár
pedig a költségvetési pénzeket kezeli, lé-
nyegében egy bank szerepét tölti be, de
jóval több annál, mert ellenőrző funkciókat
is ellát.

– Ön két éve az Adó- és Pénzügyi Ellen-
őrzési Hivatal vezérigazgatója. Milyen idő-
szakot tudhat maga mögött?

– Én már nagyon régi pénzügyis va-
gyok, szinte húsz éve a szakmában dolgo-

zom. Az utóbbi két évben vezérigazgató-
ként, de azelőtt nyolc évig aligazgató vol-
tam az adóügynél. Szép szakma, én nagyon
szeretem, és szívemhez igen közel áll. Ve-
zérigazgatóként nagy felelősség hárul rám,
könnyűnek ugyan nem mondható, de mivel
„régi motoros” vagyok a pénzügyben, kellő
tapasztalattal rendelkezem mindenféle
ügyek megoldásában.

–  Volt-e példa az elmúlt időszakban ki-
rívó szabálytalanságra?

– Nézze, én azt mondom: amióta van
adóbefizetés, azóta van és lesz is adócsalás,
illetve adóhátralék is. Akad példa adócsa-
lásra, persze, de ez azért is történik, mert
a pénzügyi törvények folyamatosan vál-
toznak, így egyértelműen számítunk ki-
sebb-nagyobb kihágásokra, sőt, ha már té-
vesen számolunk és rosszul nyilatkozunk
az adót illetően, már az is egy típusa az
adócsalásnak. De az utóbbi két évben Ma-
ros megyében kirívó adócsalásra nem volt
példa. 

– Maros megyében mennyire tartják be
a pénzügyi fegyelmet?

– El kell mondanom, hogy a mi me-
gyénk egyike a legjobb megyéknek orszá-
gos szinten mind tervteljesítés, mind a be-
vételek nagyságának szempontjából.
Persze akad adóhátralék a mi megyénkben
is, amelynek behajtása elég kellemetlen
lehet. Vannak nagy, közepes és kisebb adó-
fizetőink is, de a problémák általában abból
adódnak, hogy nagyon sok és gyakori a
módosítás a pénzügyi törvényekben, és
nem mindig egyformán értelmezik ezeket
a jogszabályokat. De könnyen ki lehet
szúrni, hogy mikor beszélhetünk szándékos
csalásról, és mikor értelmezik egyszerűen
félre vagy alkalmazzák rosszul a könyvviteli
törvényeket.

– Milyen módszerekkel próbálják önök
betartatni ezeket, illetve mivel szankcionál-
ják elmulasztásukat?

– Betartatni úgy szeretnénk, hogy fo-
lyamatosan és pontosan tájékoztatjuk az
adófizetőket mindenféle változásról. A

szankcionálás fajtái viszont nagyon széles
skálán mozognak, és a kihágás típusának
függvényében változnak. A procedurális
büntető törvénykönyv pontosan előírja,
hogy milyen kihágásért milyen büntetés
alkalmazható. Nagyon hasznos ismerni a
pénzügyi, könyvviteli törvényeket, mert
egyik kézzel ugyan veszünk, de nagyon sok
kedvezményt és engedményt is biztosítunk:
átütemezések, halasztások, stb. Újabban
interneten is be lehet küldeni a nyilatko-
zatokat, ugyanakkor igyekszünk értesíteni,
tudósítani az adófizetőket a sajtón keresztül
a legfrissebb változásokról. Emellett jó
tudni, hogy minden hónap utolsó csütör-
tökén a módszertani irodánk találkozót
szervez az adófizetőkkel, és bármilyen kér-
désre válaszolunk, ismertetjük az újdon-
ságokat, és ezekkel a lehetőségekkel élni
kell.

– Hogyan éli meg ön ezt a vezető pozí-
ciót? Szakmai pályája csúcsának véli?

– Közgazdászként pályám csúcsaként
élem meg ezt a tisztséget, de főleg azért,
mert nagyon szeretem, amit csinálok.

– Önt még a demokrata-liberális kormány
nevezte ki e tisztségre. Közismert, hogy ilyen
funkcióra politikai széljárás szerint neveznek
ki személyeket. A szociálliberális kormány tá-
mogatását mennyire érzi maga mögött?

– Engem két éve az adóügynökségünk
nevezett ki vezérigazgatónak, és termé-
szetesen meg volt hirdetve ez a funkció,
én megpályáztam, és versenyvizsgával fog-
laltam el a beosztást. Hogy mit hoz a jövő?
Úgy hírlik, hogy átszervezések lesznek mind
a központi, mind a megyei pénzügyi hiva-
talokban, és hogy teljesen más struktúrák
szerint fognak működni, ugyanakkor han-
goztatják a regionális felosztásokat, cso-
portosításokat. Még nem tudjuk pontosan,
mit is terveznek, de szakaszosan fognak
történni ezek a módosítások, amelyekről
egyelőre csak elképzelések születtek. Azt,
hogy a jelenlegi kormány mennyire támo-
gat, nem tudom megmondani, én végezem
a dolgom, és nap mint nap a maximumot
hozom ki magamból.

Pál Piroska

- Interjú Dénes Irénnel, a Maros megyei Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal vezérigazgatójával -

„Partnerként tekintünk az  adófizetőkre“
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– Jó napot, Sajókám! Miféle szóró-
lapot böngészget, Praktikerest?

– Nem. Baumaxost.
– Tudtommal az is barkácsáruház.
– Na és?
– Hát, nem az a kipökött ezer-

májszter fajta, magának még a kala-
pácshoz is használati útmutatót kéne
adni. Aztán mi a nyüvet akar venni, di-
gitális szemmértéket?

– Diszperzitet. Meséltem, hogy be-
ázott a konyhánk, újra akarom festeni.

– Jobb, ha szakemberre bízza. Én
két évvel ezelőtt haverek segítségével
festettem ki a lakást; hetekig tartott,
és közben annyi sört betermeltünk,
hogy az árából még két háromszobást
ki lehetett volna festetni profikkal,
plusz a lépcsőházat.

– Hoppá! Azt írja itt, hogy novem-
ber végéig a bajuszosok tíz százalékkal
olcsóbban kaufolhatnak náluk.

– Biztos azért, mert az a kicsi ba-
juszos pofa a maszkotájuk. Ilyen ala-

pon a dagadtaknak is adhatnának
kedvezményt a Michelin-gumik vásár-
lásakor, vagy a Peugeot-szalonban az
oroszlán jegyében született kliensek-
nek. De magának nincs bajusza, képes
lesz csak ezért növeszteni?

– Nem, majd elküldöm anyóso-
mat. De vannak ennél fontosabb bajok
is…

– Meséljen…
– Nem látta, ki mindenki indul a

parlamenti választásokon? Florea,
Marius Pascan, Csegzi bá, Lokodi Edit
megyei vájszprezident asszony… Mi
lesz velünk, ha ezek mind elmennek,
és itt hagynak bennünket, árván? Mi
lesz a megyével, mi lesz a várossal?

– Azért még ne fakadjon sírva, na!
Florea végül úgy döntött, hogy nem
indul. Szerintem csak Frundát hergelte
vele.

– Ez a Csatlós Johanna sem indul?
– Kicsoda, az alpolgármester-

muff, Ionela Ciotlaus?

– Ja. Akinek a múlt csütörtöki ta-
nácsülésen eme szavak hagyták el vil-
lás nyelve rekesztékét: nem kétnyelvű
utcanévtáblákat kell kihelyezni Vásár-
helyen, hanem – a békés együttélés
érdekében – többnyelvű turisztikai in-
formációs táblákat!

– Kár, hogy nem voltam ott, mert
adtam volna egy tippet neki, hogy
hova rakjon turisztikai táblát, a biztos
megélhetése érdekében! Pedig mos-
tanáig kvázi szimpatizáltam ezt a Jo-
hanna főcácát.

– A párt- és elvtársa, bizonyos
Olimpiu Sabău Pop pedig azzal vicc-
kedett, hogy Mihai Viteazul nevét
esetleg Zoltánra akarják-e lefordítani,
majd azt is hozzáböffentette, hogy
Románia hivatalos nyelve a román, és
semmi sem indokolja, hogy magyarul
is kiírják az utcák elnevezését.

– Ő is fagyinak nézheti a hivatalos
román nyelvével a nem hivatalos ma-
gyar trottyomat!

– Végül persze nem sikerült meg-
éltetni a határozat-tervezetet, mert az
uszélések tartózkodtak, de képzelje:
az RMDSZ-eseken kívül Claudiu Maior
is mellette szavazott!

– Rég nem láttam…, nagyon
beteg?

– Nem tudom, de valami nincs
rendben vele; a tanácsülés után azt
nyilatkozta, idézem: „Ionela Ciotlaus
kijelentései, hogy a város magyar
nemzetiségű lakosai turisták, vala-
mint, hogy a kétnyelvű utcanévtáblák
csak a turisták tájékozódását hivatot-
tak elősegíteni, egyáltalán nem voltak
helyénvalóak, sőt, inkább elrugaszko-
dottak a valóságtól”.

– Ezt mikor mondá, még mielőtt
kiderült, hogy Florea mégse jelölteti
magát szennyátornak, vagy utána?

– Az tökmindegy, ő biztos végig
tudta, hogy csak kamuzik. Miért?

– Mert, ha a főnöke tényleg el-
húzna, akkor időközi polgármester-

választást írnának ki, és – mivel val-
szeg ő lenne a román főjelölt – a kam-
pányban jól jött volna neki ez a szép
magyarbarát gesztus.

– Most már tárgytalan ugyan, de
vajon az RMDSZ kit indított volna?
Mert ha Claudiusszal szemben is csú-
nyán lebőgne a jelöltjük, akkor nem
takarózhatnának azzal, amivel már
három ízben is, hogy Florea túl erős.
Vagy igen?

– Valahogy kimagyaráznák azt is,
nem kell félteni őket. És asszem már
meg is van a következő, régi-új jelölt-
jük…

– Kicsoda?
– Láttam egy beszélgetést az ETV-

ben, a Bernády Napok kapcsán; a
végén azt mondta a meghívott (a Ber-
nády Alapítvány elnöke), hogy lassan
megérdemelne ez a város egy Ber-
nády-kaliberű polgármestert, majd
sejtelmesen elmosolyodott…

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

2012. október 25-én délután került sor a marosvásárhelyi önkormányzat soros tanácsülésére, amelyen az alpolgármester asszony elnökölt. Az összejövetel
húsz perc késéssel kezdődött, volt egy igazolt hiányzó, és jelen volt a polgármester is.

A tanácskozás elején Peti András az RMDSZ
frakcióvezető-helyettese javasolta a napirendi
pontok sorrendjének megváltoztatását, amit a
jelenlévők jóvá is hagytak. Így az RMDSZ által be-
nyújtott határozattervezetek megvitatása került
előtérbe. 

Az ANL-lakások eladásának
ügyében történt előrelépés

Peti András, a határozattervezet kidolgozója
ismertette a legutóbbi tanácsülés óta történt fej-
leményeket, majd kijelentette, hogy amennyiben
ez alkalommal sem lesz előrelépés, ő ünnepélye-
sen ígéri, hogy nem foglalkozik többet a problé-
mával.

Hosszas vita, beékelt szünet, rövid halasztás,
újrafogalmazás után, végül is sikerült városatyá-
inknak dűlőre jutni az ANL-lakások eladásának a
kérdésében. Az október 25-i határozat szerint a jö-
vőben a bérlők akár meg is vásárolhatják a lakást,
amiben legalább egy éve folyamatosan laknak, bi-
zonyos feltételek mellett. A vásárlási igényt egy
kérvény leadásával kell elindítani. Minden bead-
ványt külön bírálnak el a város elöljárói, majd el-
döntik, lemondanak-e a szóban forgó lakásról
vagy sem. Az adásvétellel a lakások az állam ma-
gántulajdonába mennek át, amit több tanácso-
sunk kifogásolt. Szerintük az a pénz, amit a
kormány egyszer zsebre vágott, nem térül vissza
a város javára. Peti András viszont arról biztosította
kollégáit, hogy arra komoly garanciák vannak. 

Kerékpárutak kialakítása 
a város területén

Ugyancsak az RMDSZ kezdeményezésére bi-
ciklis sávokat alakítanának ki Marosvásárhely te-
rületén. Ezek megvalósítását EU-s pénzekből és

a helyi költségvetésből finanszíroznák. A tanács
határozata szerint első lépésként el kell készíteni
a Rózsák-tere és a Szabadidő-komplexum közötti
rész megvalósíthatósági tanulmányát és meg
kell határozni a terv műszaki-gazdasági muta-
tóit. Peti András úgy véli, a jövőben lehetne tár-
gyalni arról is, hogy a Tudor negyed és a főtér,
valamint a Kombinát és a Megyei Kórház között
is épüljenek ki kerékpárutak. 

A marosvásárhelyi önkormányzat
képviselőtestülete szerint nincs
szükség kétnyelvű utcanévtáblákra 

A román és magyar nyelven feliratozott utca-
névtáblák kihelyezését már 2007-ben jóvá-
hagyta az akkori tanács, de ezt a Polgármesteri
Hivatal igen sajátos módon hajtotta végre. Az
utcák, terek nevét nem fordították magyarra,
csak utánuk írták a „tér” vagy „utca” szócskát. Így
például lett: „Piaţa Trandafirilor tér”. Csak épp az

nem derül ki a feliratból, hogy mi az a „trandafir”. 
Az október 25-i tanácsülésen újra felvetett

probléma éles és hosszas vitát váltott ki a taná-
csosok körében. Cornel Brişcaru szerint egyszer
közvitára kell bocsátani a témát. Sabău azt
mondta, hogy ez csak RMDSZ-es kampányfogás,
és nem elhalasztani kell, hanem egyenesen el-
utasítani a benyújtott határozattervezetet. Mert
ugye itt az egyetlen hivatalos nyelv a román, és
semmi szükség a magyar feliratra. Aggodalmát
fejezte ki az iránt, hogy lefordítják a személyne-
veket is, és előfordulhat, hogy Mihai Viteazulból
Zoltán lesz. Az alpolgármester asszony miután
hosszasan szónokolt európai szellemről, normák-
ról, javasolta a megvitatás elhalasztását. Szerinte
inkább többnyelvű információs táblákat kellene
elhelyezni, hogy a turisták könnyebben boldogul-
janak városunkban. Karácsony Etel kijelentette,
hogy a marosvásárhelyi magyarság nem turista
a saját városában, és a magyarul is feliratozott
táblákra azért lenne szükség, hogy ők is itthon és

jól érezzék magukat. Benedek István, az RMDSZ
frakcióvezetője kifejtette: reméli, hogy csak tájé-
kozatlanok a kollégák, és nem a rosszindulat be-
szél belőlük. Továbbá abbéli reményét is kifejtette,
hogy az ilyen jellegű felvetések, csak 15-20 évvel
ezelőtt jelentettek problémát, mára már lénye-
gesen megváltozott a gondolkodásmód. 

A polgármester is igyekezett „bölcs” tanácsok-
kal ellátni a tanácsosokat, felkérve őket, hogy a
politikát hagyják az ajtónál, a tanácsteremben
pedig határozzanak úgy, ahogy szövetségesek
között illik. Mert lám, a régi tanácsban milyen jól
működött a PDL és RMDSZ közötti szövetség. 

Végül is tíz igen, három nem és kilenc tartóz-
kodó szavazattal választott képviselőink elutasí-
tották a határozattervezetet. 

A dolog úgy fest, hogy ez az USL és RMDSZ kö-
zötti megállapodás fabatkát sem ér. Éppen a Szo-
ciálliberális Unió a legnagyobb kerékkötője az
RMDSZ által benyújtott határozattervezeteknek. 

Nemes Gyula

Tanácsülés kevés eredménnyel



A december 9-i parlamenti választásokon megméretkező Maros megyei magyar jelöltek
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Kedden, október 30-án járt le a határideje a decemberi 9-i parlamenti választásokra leadandó jelöléseknek. Maros
megyében az RMDSZ teljes jelöltlistát (4 szenátori és 8 képviselői körzetben) állított. Az EMNP is jelöltlistát állított, ame-
lyen  fele-fele arányban szerepelnek a néppártiak és az MPP-tagok. Mellettük Csegzi Sándor volt alpolgármester is indul
a december 9-i megmérettetésen, aki függetlenként pályázik a képviselői mandátumra.

Rajtra készen a bukaresti
törvényhozásba vágyók 

Biológia 
vagy kémia?

Elgondolkodtató, hogy meny-
nyi mocskot megetetnek ve-
lünk az élelmiszergyártók és
a kereskedők. Természetesen
teljesen legálisan. 

Sajnos legtöbb esetben azt
sem tudjuk, mit gyúrnak le a tor-
kunkon. Pedig ha elolvasnánk a
termékek csomagolására apró
betűkkel írott tájékoztatókat, sok
mindent megtudnánk. Például
azt, hogy hústerméket lehet elő-
állítani hús nélkül, vagy
gyümölcs italt gyümölcs nélkül.
Olvasom például egy párizsi ösz-
szetételét: víz, szója, állománynö-
velő (?), tartósítószer, só. De hova
lett belőle a hús? Vagy egy tea ké-
szítményét: cukor, glükóz, sava-
nyúságot szabályozó anyag,
vegyes gyümölcspor 0,1% (!?),
színezék, aroma. Szegény „gyü-
mölcstea” még képen sem látott
gyümölcsöt. Sorolhatnánk az
ehhez hasonló készítményeket,
amelyeket nem a természet ihle-
tett, hanem laborban készültek.
Mesterséges módon csapják be az
ember ízlelőbimbóit. Csodálko-
zunk, ha fáj a gyomrunk, vagy ég,
vagy hányingerünk van. Hát nem
csoda. Kíváncsi lennék egy táplál-
kozás- vagy táplálékszakértő vé-
leményére, hogy mi az
egészségesebb: a házilag olvasz-
tott mangalica zsír vagy a kémiai
laborban készült margarin?
Lehet, azt mondaná, hogy az
utóbbi, mert az elsőben sok a ko-
leszterin. Persze bölcselkedhet-
nénk, hogy nem az a bolond, aki
készíti, vagy forgalmazza ezeket
az „élelmiszereket”, hanem aki
megvásárolja. De mit tegyen a
szegény ember? Örvend, ha ol-
csón vásárolhat sokat. Pedig a
nagymamáink konyhájában ké-
szült természet adta alapanya-
gokból készült ételeknél még
senki nem készített jobbat a la-
borban. 

Gazdasági válság? Annyi az
élelem, hogy gátat lehetne dugni
vele. Az más kérdés, hogy milyen
minőségű. Modern, jóléti társa-
dalom? Mit is jelent ez? Egyre ke-
vesebben tartanak háztáji
állatokat, még ha van is erre le-
hetőségük. Egyre kevesebben ter-
mesztenek konyhakerti
növényeket. Mindent megve-
szünk készen az üzletből. Brazíli-
ából importált csirkét, török
paradicsomot, tartósítószerrel te-
letömött készítményeket, még a
vizet is. Mert ugye beszennyeztük
már a forrásainkat. Meg a levegőt
is beszennyeztük. Csak nehogy
valakinek eszébe jusson konzer-
válni és árulni a tiszta hegyi leve-
gőt. 

Nemes Gyula

A Maros megyei jelöltállítás
korántsem zajlott zökkenőmen-
tesen, hisz az EMNP-MPP együtt-
működés kiverte a biztosítékot a
polgáriak új elnökénél, Biró
Zsoltnál, aki úgy nyilatkozott,
hogy az Erdélyi Magyar Néppárt
listájára fellépő polgáriak, a párt-
törvény értelmében elveszítik
tagságukat. Ugyanakkor a Maros
megyei választási iroda elnöke
elmondta, hogy visszautasították
az EMNP színekben indulni szán-
dékozó Bereczki Ferenc építész-
mérnök jelöltségét, aki a 3-es
számú egyéni választókerületben
indult volna egy képviselői man-
dátumért. Az indoklás szerint Be-
reczki Ferenc nem teljesítette a
35. számú törvény 37., illetve az

alkotmány 16., a román állam-
polgárságra és a romániai állandó
lakhelyre vonatkozó cikkelyét,
ugyanis nem rendelkezik állandó
romániai lakhellyel. Az EMNP két
napon belül nyújthat be fellebbe-
zést.

Az RMDSZ-berkekben is nyílt
konfliktus alakult ki Csegzi Sán-
dor és Frunda György között. Az
utóbbi élő rádióadásban áru-
lózta le a függetlenként induló
képviselő-jelöltet, amire Csegzi
feljelentette Frundát az Orszá-
gos Audiovizuális Tanácsnál.
Emellett Csegzi a replika jogával
is csak a rádió résztulajdonosá-
nak, magának Frundának a be-
leegyezése révén élhet.

P.P.

Ne vágj ki minden fát!
Tiltakozik a Civitas Nostra Egyesület
a marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal fakivágási szándékai ellen.
A hivatal által összeállított a vágási
listán, több mint 400 fa szerepel,
többségüket a járdák széléről, és
parkosított terekről irtanák ki. Ki-
vágnának minden fát a Főtérről,
(mintegy 100 fát), és a fő utcákról
is több tucatot: a Mihai Viteazul
(Klastrom) utcából 18-at, a Nyár ut-
cából 60-at. 

„A hosszan tartó, rendkívül forró és
száraz nyár után, amikor enyhülést csak
a fák árnyéka biztosított, ősszel is foly-
tatódik a szélsőségek sorozata, és most
az a veszély fenyeget, hogy az utcák jövő

nyárig a gyalogosoknak perzselő folyo-
sókká válnak. A Civitas Nostra Egyesület
úgy véli, hogy súlyosan veszélyeztetik
az érdekeit a város lakosainak, a gyalo-
gosoknak, és azoknak, akik sétálni sze-
retnének kellemes, civilizált és egész-
séges környezetben” – áll a
szerkesztőségünkbe eljuttatott nyílt le-
vélben.

Az iratból megtudhatjuk, hogy az
önkormányzat arra hivatkozik, hogy le-
romlott állagúak lennének ezek a fák,
amely kijelentés az egyesület szerint a
legtöbb esetben nem igaz, vagy eltúl-
zott, néhány esetben pedig éppen a hi-
vatal által okozott állapot.  

„Marosvásárhely Polgármesteri Hi-

vatala arra készül, hogy megsemmisítse
az utolsó biológiai szűrőket is, a szennye-
zés prédájának vetve oda a várost. Évek
óta szót emelünk a helytelen és fölös-
leges beavatkozások ellen, amelyek so-
rán a nagy és egészséges fákat ismétel-
ten megcsonkították indokolatlanul,
most pedig „leromlott” állapotuk miatt,
azt is kivágnák, ami megmaradt” – áll
a közleményben.

A hivatal a nagy fák „pótlására” kis-
illetve középtermetű díszfákat tervez ül-
tetni, (török megyet), amelyek bár szá-
razságtűrőek, mégsem tudják betölteni
azt az ökológiai szerepet, amit a jelenlegi
fák. Ezeket a fákat évtizedekkel ezelőtt
ültették, amikor környezetszennyezés

szinte nem is létezett. Ugyanakkor ezen
fák nem felelnek meg annak a szakmai
javallatnak, amely városi környezetben
ültetendő fákat határozza meg. 

„Határozottan kérjük a lista érvény-
telenítését, a vágások leállítását, és igé-
nyeljük a valós helyzet számbavételét a
környezetvédelmi szervezetek közremű-
ködésével, hogy valóban azokat a pél-
dányokat vágjuk ki, amelyeket szüksé-
ges, (pl. a Somostetői negyedben 6 fa
már évek óta kiszáradt, de azok marad-
tak, mellőlük egészségeseket vágtak
ki!)” – szólítja fel a Civitas Nostra Egye-
sület a vásárhelyi önkormányzat illeté-
keseit.       

P.P.

RMDSZ
Szenátori körzetek:
1-es, Marosvásárhely - Frunda György
2-es, Nyárád- és Felső-Küküllő mente térsége - Markó

Béla
3-as, Dicsőszentmárton, Marosludas, Radnót, Balavásár

és Segesvár övezte térség - Csép Éva Andrea
4-es, Nagysármás és a Mezőség, Szászrégen és Felső-

Maros mente térsége - Balogh József 
Képviselői körzetek:
1-es, Marosvásárhely - Kerekes Károly
2-es, Lokodi Edit Emőke
3-as, Marosvásárhely környéke, Székely-Mezőség, Alsó-

Maros mente, illetve Alsó-Nyárád mente - dr.
Kelemen Atilla

5-ös, Szováta, Erdőszentgyörgy és Nyárádszereda térsége
- Borbély László

4-es, Dicsőszentmárton, Marosludas, Radnót térsége -

Fodor József 
6-os, Segesvár és Balavásár közti térség - Gogolák-

Hrubecz Csongor
7-es, Nagysármás és a Mezőség térsége - Sallai Imre
8-as, Szászrégen környéke és a Görgény völgye - Erős

Csaba

Független
Csegzi Sándor az 1-es egyéni szavazókörzetben indul,
Marosvásárhelyen

EMNP-MPP
Szenátori körzetek:
1-es, Marosvásárhely - Jakab István üzleti menedzser
2-es, Nyárád- és Felső-Küküllő mente térsége - Tőkés

András tanár
3-as, Dicsőszentmárton, Marosludas, Radnót, Balavásár,

Segesvár környéke - Máté János vegyészmérnök

4-es, Nagysármás, Szászrégen és Felső-Maros mente
térsége - Varga Lóránd közgazdász

Képviselői körzetek:
1-es, Marosvásárhely - Portik Vilmos kommunikációs

szakember
2-es,  Boros Zoltán filmrendező, a Román Televízió

Magyar adásának főszerkesztője
4-es, Dicsőszentmárton, Marosludas, Radnót térsége - dr.

Pálosi Csaba állatorvos
5-ös, Szováta, Erdőszentgyörgy és Nyárádszereda térsége

László György építésztechnikus, a Magyar Polgári
Párt Maros  megyei ex-elnöke

6-os, Segesvár és Balavásár közti térség - Ölvedi Zsolt
gyógyszerész

8-as, Görgény völgye és Szászrégen környéke - Barabás
Tibor gépészmérnök
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Babér 
és borostyán
Az ismeretlen eredetű babér növénynév először az
egri vár leltárában bukkan fel a nevezetes 1552. esz-
tendőben, mégpedig a seborvoslás eszközei között. A
szerbhorvátból átvett borostyán szó a XIII. század óta
adatolható, és a legkorábbi előfordulásaiban „babér”-
t, illetve „repkény”-t jelentett.

A babér levele és bogyója gyógyszerként szolgált, a nö-
vény erről volt nevezetes. Lippay János 1662-ben azt taná-
csolja gazdasági kalendáriumában, hogy a „lúdfiaknak reggel
egy kevés sót, babért, azaz a Laurusfának gyümölcsét és ha-
mucskát adjanak bé”. Később a Földközi-tenger mellékén
honos örökzöld ágaiból font koszorú, a babérkoszorú az elis-
merés, a dicsőség jelképe lett. Erre a jelképre utal a köznyelv
két közismert szólás is: nem terem neki babér; illetve ül a ba-
bérain.

Az érzékeny képzeletű írók vonakodtak azonban elfo-
gadni, hogy ez a konyhai műszó, a babér (a burgonyalevesbe
tett babérlevél) volna az ókor dicsőséges laurusa, mellyel a
hadvezéreket jutalmazták. Kétségbe vonták azt a tényt, hogy
a nagyszabású diadalmeneten egy rabszolga babérnak ne-
vezett koszorút tartott volna az arannyal hímzett bíborba öl-
tözött hadvezér feje fölé, azt suttogva a fülébe: Ne feledd,
hogy ember vagy! Plinius szerint a babérba nem csap a vil-
lám, és ezért válhatott a dicsőség jelképévé, Kazinczy is vi-
szolygott attól, hogy a konyhai és a patikai babér legyen a
dicsőség és a halhatatlanság jelképe. Azt írta Nagy Gábornak:
„a babér jó szó, igen is, de csak a Konyhába és a’ Ricki boltjába
való”. A dicsőséget jelképező növény neve az irodalomban
egyrészt a latin laurus maradt, majd a borostyán lett. Laurust
ír nemegyszer Berzsenyi: „Mint a setét völgy csermelye
életem / Elrejtve lappang, s halkan csörögdegél / a laurus
erdők homályin.”

Kazinczynak valóságos élménye a sötétzöld levelű, bőven
burjánzó örökzöld borostyánról volt, hatására átmenetileg a
művészet és a hadi dicsőség jelképnövénye a borostyán lett.
Ebben az értelemben a borostyán a múlt század első harma-
dától nyer polgárjogot az irodalomban. A borostyán szimbo-
likus, átvitt jelentésére Petőfinek az Arany Jánoshoz intézett
versét idézhetjük: „Más csak levelenként kapja a borostyánt,
S neked rögtön egész koszorút kell adni.” A borostyán szó
szimbolikus használata a babér szóval ellentétben később
azonban teljesen kiveszett.

Szükséges hangsúlyoznom végül, hogy a fent említett bo-
rostyán (tudományos nevén Hedra helix) nem azonos a re-
gionális erdélyi köznyelvben élő borostyán növénynévvel,
melynek tudományos neve Syringa vulgaris. A borostyán
ebben az értelemben hasonlósági alapon keletkezett tájszó,
szemben az irodalmi orgona növénynévvel.

Murádin László

Éjfélnek lenni

Kányádi Sándornak

Éjfélnek lenni volna jó,
mögöttem járkálna az este,
megsimogatnám a fölajzott lányt,
aki a társát hiába kereste,

éjfélnek lenni volna jó,
a virradat előttem menne,
Nappá sűrűsödne a lelkem,
s reggel az égen otthonra lelne,

éjfélnek lenni volna jó,
néznék előre, néznék hátra,
s az elbitangolt két egytestvér,
múlt s jövő egymásra találna.

Ráduly János hetvenöt éves
Szeretettel köszöntjük 
a Kibéden élő költőt!

Népszerű, jó félévszázados
Nyelvművelése pedig sikerrel
túlélt mindenféle és fajta belső
és külső rendszer- és hatalom-
váltást. (…) Ugyancsak nehéz
lenne felsorolni Murádin László
valamennyi nyelvművelő írá-
sát, de még azokból összeállí-
tott köteteinek címe is hosszú
listát eredményezne. Gondol-
junk csak bele: 1958 óta közöl
heti rendszerességgel lapunk-
ban. S ez csupán tevékenysé-
gének egyik oldala, egyfajta
közszolgálat, meg aztán el
nem fojtható, magának teret
követelő, ragyogó írói, újságírói
vénájának megcsillogtatása,
amelyet sikeresen párosít alap-
tevékenységével, a tudomá-
nyos kutatásai során
észleltekkel.

Kosztolányi Dezső szerint:
Mi a nyelvünket, melyet üka-
páinktól örököltünk úgy be-
széljük, mint a kisgyermek. Sok
mindenre nem emlékszünk. De
a nyelv, rejtetten, mindenre
emlékszik. Ezeknek a nyelvi
rejtelmeknek a nyomába eredt
jó fél évszázaddal ezelőtt Mu-
rádin László, s erről az útról mai
napig sem tért le. Merthogy ez
az út megunhatatlan és egy-
ben kiaknázhatatlan is. És utat
jelent a szó átvitt, de valódi ér-
telmében is. Hiszen Murádin

László nem dolgozószobája
langy melegében, annak ké-
nyelmét élvezve szerezte meg
bámulatos tudását, sok min-
denre kiterjedő, de a legmé-
lyebbre, az alapokig hatoló
nyelvi műveltségét, hanem
vérbeli nyelvjáráskutatóként
évtizedekig járta a terepet, a
csángóvidéki, székelyföldi, me-
zőségi falvakat, vett részt az
adatgyűjtésben és foglalta
össze a nyelvföldrajz területén
szerzett tapasztalatait. Ahe-
lyett, hogy a nagyvilágot járta
volna, Batsányival ellentétben
azt hangoztatta: vigyázó sze-
metek előbb szűkebb környe-
zetetekre vessétek. Mindez
természetesen összefüggésbe
hozható alaptevékenységével,
a ténnyel, hogy fölöttébb élvezi
munkáját, a tereputak alkal-
mával feltáruló kincseket, va-
lamint a civilizáció ártalmaitól
megmenekült, természet és
emberkéz alkotta értékeket. De
ennél többről is árulkodik a
szerző hazai tájakhoz és em-
berekhez való szoros kötődése:
a tudós, a nyelvész és az erdélyi
ember kisebbségi helyzetben
lévő sorstársai iránti felelős-
ségérzetéről, a magyar nyelv
ápolásának, az azt megakadá-
lyozó tényezők kiküszöbölésé-
nek szükségességéről. E célból

születtek az erdélyi és partiumi
magyar helységneveket, azok
eredetét és román fordításai-
nak történetét taglaló, rendkí-
vül hasznos és hiánypótló
kötetei is.”

Kosztolányit idézi legújabb,
420 oldalnyi, pompás kivitele-
zésű könyvének ajánlásában is
a szerző. Ez a nagyszerű munka
napi olvasókönyve lehetne
minden magyarul beszélő és
író embernek. – Valahogy úgy
vagyok vele, hogy amikor az
anyanyelv szót értelmezem,
valamilyen okból megvilágíta-
nom kell, mindig Kosztolányi
szavai jutnak eszembe: A ter-
mészet egyetlen édesanyát
adott nekünk, csak egyetlen
édes anyanyelvet – mondja, és
máris bevezet a fogalom belvi-
lágába, amikor egyebek mel-
lett Böjti Antal 1794-es
intelmét idézi, amely szerint a
helyes magyar nyelvérzéket az
anyád tiszta magyar tejével
kell szopnod. 

Azért is jó ezeket a rövid írá-
sokat böngészni, mert a tanul-
mányozásuknak a mindennapi
nyelvhasználatunkban vesszük
közvetlen hasznát. „Kezdetben
magamnak kellett kitalálnom
e cikkek témáit, később az
egyre sűrűbben érkező levelek,
élőszóbeli megjegyzések

maguk szabták meg írásaim
tárgyát – írja Murádin László.
– Örömmel válaszoltam a leve-
lekre, a bennük feltett kérdé-
sekre. Népszerűsítettem,
közvetítettem – tehetségem
szerinti könnyed hangvételű,
közérthető stílusban – a nyel-
vészeti szakirodalomnak a kér-
désekre vonatkozó
eredményeit.”

Mintegy kétezer-kétezeröt-
százra rúg a kolozsvári profesz-
szor nyelvművelői termése.
Válogatása („mindössze” 246
írás) ízelítő „abból, hogy egy
szó, szólás mennyi történelmet
sűríthet össze, mennyi emléket
az elmúlt századok életéből.
Egy-egy szó kapcsán világos-
ság derül a nyelv és a valóság,
a nyelv és a gondolkodás kap-
csolataira. Hogyan alakítjuk
nyelvünket a társadalmi való-
ság szükségleteihez. Miként
bokrosodik egy szó népes csa-
láddá, hogyan növekedhet ki-
fejező értéke újabb és újabb
jelentésárnyalatokkal bővülve.
Betekinthet az olvasó a szófej-
tés, a szótörténet világába:
nyomon kísérheti bizonyos sza-
vak jelentésbeli és alaki válto-
zásait.”

Anyanyelvünk tudós szerel-
meseként Murádin László hit-
tel vallja, hogy a nyelvésznek a

A nyelvművelő

szigorúan szakmai feladatai
mellett – vagyis hogy feltárja
a nyelvrendszert, annak az őt
érdeklő részleteit – vannak to-
vábbi feladatai is, és ennek ki-
fejtésére ismét csak
Kosztolányit hívja segítségül,
mikor így idézi irodalmunk
egyik legnagyobb nyelvművé-
szét: Azt a lelket és nyelvet,
melyet rövid időre örökbe kap-
tunk, új szellemmel fényezve,
csorbítatlanul át kell adnunk
utódainknak. Ez a küldetésünk

– áldjon vagy verjen sors keze
– ez a mi küldetésünk.

Nemes hivatását példás
buzgalommal teljesítette és
teljesíti ma is hétről hétre tu-
dományosságunk rangidős
személyisége. Illesse őt érte –
babérként és borostyánként is
– méltó tisztelet és hála. (Mu-
rádin László: Babér és boros-
tyán. Válogatott nyelvművelő
írások. Europrint Nagyvárad,
2012)

Bölöni Domokos

„Olvasmányos, gördülékeny stílusával, gyakorta finom humorral is átszőtt fogalmazásmódjával
Murádin László régóta belopta magát olvasói szívébe, és nemzedékeket fertőzött meg a magyar
nyelv szeretetével. A tudós precizitása és a sziporkázó tárcaíró kimeríthetetlen fantáziája pedig
egyenesen műfajteremtőnek bizonyult” – jellemzi munkatársát a nyolcvan éves tudóst köszöntő
cikkében Németh Júlia a kolozsvári napilap 2010. november 30-i számában. – Murádin László(…)
a legrégibb és leghűségesebb munkatársa az egykori Igazságból kinőtt Szabadságnak. 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Az alkoholistának nincs se
tegnapja, se holnapja, se mája.

A hónap kérdése. Kereskedelmi
rádió, reggeli műsor; meghívott:
Dan Péter, az Autostop MS frontális
embere; téma: a jubileumi koncert.
Dan Péter: - Rajtunk kívül fellép
még a Graziozo Quartett is…
Műsorvezető: - Ők hányan vannak?

Vásárhelyi Hírlap – kenet-tel-
jes tájékoztatás. Idézet egy méh-
nyakrák-szűrésről szóló cikkből: „Az
ingyenes méhnyakrák-szűrésre a
25-64 év közötti nők jogosultak, ők
háziorvosuknál érdeklődhetnek a
vizsgálat mikéntjéről – amennyi-
ben a háziorvosuk neve szerepel az
alábbi listán, úgy nála is levehetik
a kenetet…”.

Frunda leárulózta Csegzit –
Alejandro a CNA-hoz fordul. Az
Országos Audiovizuális Tanácshoz
(CNA) fordul a december 9-ei vá-
lasztásokon független képviselője-
löltként indulni szándékozó Csegzi
Sándor, miután a Rádió GaGa pén-
tek délelőtti beszélgető-műsorá-
ban a meghívott „sorozatosan
rágalmazta”. Frunda György
RMDSZ-es szenátor, az adó társtu-
lajdonosa és állandó pénteki ven-
dége árulónak nevezte a volt
alpolgármestert, akit azzal vádolt,
hogy a demokrata-liberálisok meg-
vásárolták.
Frunda nem fejtette ki, hogy ki,
mikor és mivel vásárolta volna meg
Csegzit, mint ahogyan arról sem
beszélt, hogy honnan származnak
az információi. Szerinte Csegzi egy
frusztrált ember, akinek most az a
célja, hogy az 1-es számú, maros-
vásárhelyi választókörzetben a fe-
lettese, Dorin Florea polgármester
által vezetett PDL ráverjen az
RMDSZ-re.
„Számítottam arra, hogy minden
szintű és minden színű támadás
fog érni, hisz egy magánbeszélge-
tésen a megyei RMDSZ-elnök is
tudtomra adta, hogy amennyiben
függetlenként indulok, le fognak
árulózni”.
Akkor meg mi a gond, Geréb?

MPP – jelöltek nélkül nehéz
lesz. Nem állít jelölteket a decem-

beri parlamenti választásokon a
Magyar Polgári Párt – jelentette be
hétfőn a szervezet elnöke. Biró
Zsolt szerint a párt elnöksége a hét
végén eldöntötte: az MPP pártként
nem indul a választási versenyben.
Ha lesznek olyan független jelöl-
tek, akiket a párt is támogat, akkor
erről tájékoztatja majd a választó-
kat. Azokban a választókerületek-
ben, ahol nem lesz a párt által
támogatott független jelölt, a vá-
lasztók bölcsességére bízzák, hogy
a magyar jelöltek közül kit támo-
gatnak. Köszönjük a bizalmat,
Zsolt!
Az Erdélyi Magyar Néppárt azon
közleménye kapcsán, hogy a két
szervezet Maros megyében közös
jelölteket indít, az MPP Maros me-
gyei szervezete leszögezte: a tájé-
koztatásban szereplő jelöltek csakis
magánemberként léphetnek fel az
EMNP listájára, de annak tudatá-
ban tehetik mindezt, hogy a párt-
törvény értelmében elveszítik MPP
tagságukat.
Megtették. Sőt, a volt megyei és
városi MPP-elnök is immár EMNP-
tag. Tisztelettel kérdezzük: létezik
még egyáltalán vásárhelyi MPP?
Vagy Maros megyei? Vagy létezik
még egyáltalán MPP?

Még egy párt. A határidő lejárta
előtti utolsó pillanatban bejegyez-
tek még egy pártot. Az FFP – Fű-Fa
Párt hatalomra kerülése esetén
többek közt az alábbiakat ígéri:

– az összes adónem azon-
nali eltörlése;

– ingyenbenzin, ingyensör,
hétdanos alkoholistáknak ingyen-
vodka is;

– feltámadás, reinkarnáció,
örök élet (tetszés szerint);

– teljes körű ingyenes
egészségügyi ellátás; műtétkor az
orvos ad hálapénzt önnek, amiért
őt választotta;

– minden családnak egy kis
veteményes kert a város határában,
két-két rabszolgával;

– a kóbor kutyák befogása,
hogy ne egyék meg a kolbászból
készült kerítést;

– a háztartási vízcsövek in-
gyenes(!) kicserélése tejvezeté-
kekre és mézcsövekre;

– a vakoknak idomított vak-
vezető denevér, a süketnémáknak
virtuális jeltolmács, a mozgássérül-
teknek motorizált hokedli;

– díjmentesen használható
nyilvános és titkos vécék, szaunák,
szoláriumok és szolunáriumok;

– ingyenes busz-, biciklis- és
gyalogosbérlet;

– minden délután manna-
eső (külön húsos és vegetáriánus);

– csillagok.

Paranoia. Mostantól kezdve he-
tente bemutatunk egy-egy nép-
szerű pszichiátriai betegséget; első
választásunk a paranoiára esett:
A paranoid zavar vezető tünete a jól
rendszerezett, sokszor gondosan ki-
dolgozott téveszmék, ill. téveszme-
rendszerek fennállása, melyek
között belső logika érvényesül, és
amelyek igazságtartalmában, va-
lóságosságában a beteg megingat-
hatatlanul hisz. Ezek a téveszmék
sohasem bizarrak, emiatt gyakran
hihetőnek tűnnek, annál is inkább,
mert a betegek sokszor magas ér-
zelmi hőfokon, nagy meggyőző
erővel hangoztatják kóros gondo-
lataikat. A nyílt ellentmondás, a
„leleplezés” néha heves indulatot,
dühreakciót válthat ki. A betegek
hangulata szinkronban van a tév-
eszmék tartalmával: szerelmi té-
bolyban, nagyzásos téveszmék
hatására akár eufórikus, míg pl. ül-
dözési mániában szorongó, feszült,
sokszor depresszív. Az üldözési má-
niában szenvedő azt hiszi, folyton
róla beszélnek, környezete rosszin-
dulatú vele szemben. A paranoi-
ában szenvedő beteg személyisége
többnyire alapvetően rendezett,
szociális szerepeit jól ellátja, intel-
lektuális és szakmai teljesítőképes-
sége általában egyáltalán nem,
vagy csak kevéssé érintett.
Köznapi szóhasználattal „paranoid”,
„parázik” az, aki makacsul meg van
győződve arról, hogy üldözik, vagy
valamilyen módon ellene törnek,
ez a meggyőződése azonban nem
helytálló. (Forrás: Wikipédia)

Tiltakozás► A világvégéig hátralevő napok száma: 51 ◄
Néhány napja ismerősök és kevésbé

ismert emberek hívnak telefonon, és je-
leznek e-mailben: Lóri atya, mi történt?
Mit jelent az a cikk, ami megjelent az új-
ságban?

Bevallom töredelmesen, fogalmam
sem volt, hogy miről beszélnek, még akkor
sem, amikor kimondták a bűvös újságcí-
met: Központ. Teljesen ismeretlen volt…
talán azért, mert soha nem akartam köz-
pontba kerülni… és mégis megtörtént,
egy bizonyos Molnár Tibor jóvoltából, aki
fene tudja milyen zárkózottságából nyílt
levelet írt… érdekes mód, éppen nekem.
Persze, rögtön védekezhet is: honnan ve-
szem, hogy nekem írta? Csak egy Lóri atya
van?

Kedves Molnár Tibor úr! Igen, egy
van… és Ön vulgáris, alulmúlhatatlanul
igénytelen soraival, melyeket éppen a cím-
zettről ír, nyílt levélként, olyant rúg belé,
amilyent talán még elképzelni is nehéz.
Gondolom értetlenül áll e replika jogán
megfogalmazandó soraimat olvasván, de
igyekszem elmondani önnek, hogy bár
tudom, hogy a lap „humor” oldalán kapott
helyet ez az írás, mégis amit és ahogyan
leír, az viccnek durva! Aztán meg, ha csak
egy „Mütyürke atyának” címezte volna so-
rait, szinte senki észre sem vette volna,
de mivel az én nevem szerepel a címben,
elég sokan döbbenettel állnak, és nem
tudják: ki, miért, milyen célból jön ahhoz,
hogy a magyar nyelv eszközeit lesilányítva,
alpári sorokkal hozza kapcsolatba azt az
embert, aki amellett, hogy pap, éppen a
magyar nyelv mentője egy olyan környe-
zetben, ahol minden magyar szónak fel-
becsülhetetlen értéke van. Ön pedig csak
lődözi mérgezett szavakból tegzébe tett
nyilait, hogy akit eltalál ezekkel, azokban
ne a humor gyönyörét szülje, hanem érez-
zék úgy magukat, mintha a kiábrándultság
iszapját fröcskölné rájuk valaki.

Úgy érzem, ki kell mondanom, nem-
csak a magam, hanem azon sokak nevé-
ben is, akikkel együtt Marosvásárhelyen,
és bárhol Erdélyben azért tettünk és te-

szünk, hogy nyelvünk és hitünk átsegítsen
nehézségeinken és reményt adjon, hogy
mindaz, amit humorként szánt olvasói elé
tárni, az semmi másról nem tesz tanúbi-
zonyságot, mint önről, aki ismeretlenül is
efféle botor példákkal és igazán megalázó
stílusával próbál olvasói tőkét kovácsolni
egy olyan ember nevével játszva, aki ép-
pen az igehirdetést, a prédikációt tekinti
hivatása egyik alappillérének.

Egy szó, mint száz: amit ön leír, az
messze meghaladja a jó ízlésű humor
végső határait is, és miután kifeszítette a
legvégső lécet is, ontja azt az irdatlan
szennyet, amit kénytelen voltam jómagam
is elolvasni.

Tudom, hogy ezen replikámmal rek-
lámot is csinálhatok önnek és főleg iro-
mányának, amely lehet, hogy hiper-libe-
rális körökben nagy sikert arat, sőt díjakat
szül, de kérem, fogadja el megdöbbené-
sem jeleként e pár sort, és ha ideje engedi,
gondolja át: tényleg ez az út, amin járnunk
kell? Két magyar ember között, úgyneve-
zett „humor” címén, ilyen szavakat kell
használni, amiről még úgy tanultam anno,
hogy nyomdafestéket sem tűrnek? Lám,
ön rácáfolt erre… sikerrel. Mindent elbír
a papír… és még lelkiismeretfurdalást
sem szül az, hogy ez az írás megmarad!
Nem úgy, mint holmi pálinkafalvi prédi-
kációk szavai, melyek elszállhatnak!

Végezetül engedtessék meg, hogy
őszinte tiltakozásomat és fájdalmamat is
kifejezzem. Igen, mert luxusnak tartom
azt, hogy efféle szeméttel mérgezzük az
amúgy is agyongyötört nyelvünket, mé-
diumainkat és azok „fogyasztóit”, az olva-
sókat.

A poénok, a szellemes értekezések
nagy csodálójaként és amatőr művelője-
ként kívánom, hogy ne sértő, megalázó,
bemocskoló írásai szülessenek, hanem
olyanok, amelyeken sokan üdvösen de-
rülhetnek!

Tür, 2012. október 28.
Kémenes Lóránt Zoltán  

(Lóri atya)

Szerk. megj. 
Sajnáljuk, hogy Kémenes Lóránt a múlt heti Humor oldalunkon közölt, elismerjük,

valóban erős, de a köznapi érintkezésben igencsak gyakori kifejezésekkel tűzdelt
írást ilyen végzetesen félreértette. 

Tévedés egy, a humor műfajához tartozó, ennél fogva fikciós elemekből építkező
íráson a tényközlés követelményeit számon kérni. Érvelhetnék azzal is, hogy „akinek
nem inge, ne vegye magára”, de nem teszem. Valószínű, hogy egy szerencsésebb
címválasztás esetén elmaradt volna a tiltakozás is. Csupán jelezném, hogy a Kémenes
által kifogásolt írás egy 2005-ös magyarországi humorfesztivál díjazott darabjának
újraközlése. Ha ezek után valaki szándékos lejáratásra gyanakszik, az legkevesebb
téved. 

Kémenes Lórántnak a szórványban élő magyarságért végzett áldozatos munkáját
magunk is elismeréssel követjük, aminek folytatásához kitartást kívánunk. 
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„A lakótömbházak ener-
getikai hatékonyságát célzó
beruházások támogatása”

A dokumentum útmutatót képez azon projektek finanszírozási
kéréseinek benyújtásának eljárásáról, amelyekre vonatkozóan a
Regionális Operációs Program 1-es elsőbbségi tengelye keretében igényelnek támogatást,
valamint ezen projektek finanszírozási kéréseinek helyes kitöltésére, a Regionális Operációs
Program 2007–2013 keretében, 1-es elsőbbségi tengely „A városok tartós fejlesztésének
támogatása – városi növekedési pólusok”, 1.2-es fő intervenciós terület „A lakótömbházak
energetikai hatékonyságát célzó beruházások támogatása”.
Az útmutató a lehetséges, vissza nem térítendő finanszírozást igénylőkhöz szól, valamint a helyi
közigazgatási hatóság által képviselt, megyeszékhely és Bukarest municípium kerületeinek
közigazgatási-területi egységeihez.
A hatékony és az ezen fő intervenciós terület keretében finanszírozott beruházások befejezésére
előírt határidőn belül (2015. július 31.) történő gyakorlatba ültetés érdekében, a Regionális
Operációs Program Menedzsment-hatósága figyelembe veszi a közigazgatási-területi egységek és
a tulajdonosi társulások hozzájárulásának egyes finanszírozási mechanizmusának fejlesztését,
egyes nemzetközi pénzügyi intézmények támogatásával, mint az Európa Tanács Fejlesztési Bankja,
Európai Beruházási Bank stb.
Az 1.2-es fő intervenciós terület – „A lakótömbházak energetikai hatékonyságát célzó beruházások
támogatása”, kísérleti szakaszt jelent a 2007–2013-as programálási időszakban. Az energetikai
hatékonyságbeli beruházásokat utólag a 2014–2020-as előjegyzési időszakba foglalják, s
valamennyi jövőbeli alkalmazási feltételt az ezen kísérleti jellegű szakasz gyakorlatba ültetésekor
levont következtetésekből kiindulva dolgozzák ki.

Őszi nagytakarítás 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal október 22. és november
22. között idén is megszervezi az általános őszi nagytakarítást a
felgyűlt szemét elszállítására. Október 29–november 3-a között a
következő utcákban takarítanak:

November 1.: Predeal, Legelő, Măgurei, Parâng, Suceava,
Surianu, I. Butenu, P. Dobra, Godeanu, Koós Ferenc, 1848. út –
páratlan számok.

November 2.: 1848. út – páros számok, Csukás, Csalhó, Lămâiţei, C. D. Gherea, Széchenyi
István, Kövesdomb, Csíki, Vöröstorony, Slatina, Déva, Cseresznye.

November 3.: Művész, Egyesülés piac – Egyesülés park, Sportolók, Aranyos, Forrás, Kút,
Retyezát, Görbe, Líceum, Csorgó, Bernády György, Krizantém, Fürdő, Vásár, I. Creangă,
Kogălniceanu, Borsos Tamás, C. Avramescu, Pádes, Zafír, Hargita.

Felkérjük a magánházak tulajdonosait és a lakótársulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, a
hozzájuk tartozó területet, zöldövezetet (gereblyézés) – a fakivágásból, gallyazásból és a
zöldsövény megnyeréséből származó hulladék kivételével –, és a szemetet helyezzék el a járdák
szélén egy nappal az elszállítás időpontja előtt. A hulladékot a program szerint szállítják el a
köztisztasági cég alkalmazottai.

Eladással egybekötött
virág kiállítás

Marosvásárhely megyei jogú város 2012. október 29-e és
november 8-a között Eladással egybekötött virágkiállítást szervez a Rózsák terén. Ezúton
felkérjük a virágtermelőket, hogy vegyenek részt az eseményen, az idénynek megfelelő
virágokkal és virágdíszítésekkel. Bővebb információkért és a részvételi kérvények benyújtása
érdekében, forduljanak a Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Osztályhoz, telefon – 0265-
268.330, 218,171,225 belső számok.  

Szeretettel várjuk!

Az Állatkert 
áttér a téli időszámításra

2012. október 25-től kezdődően, az Állatkert látogatási prog-
ramja, naponta 10.00 és 16.00 óra között lesz. A Marosvásár-
helyi Állatkert tehát áttér a téli időszámításra.
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Virágok az elhunytaknak

A nép körében Halottak napjaként ismert Szentek Napja
alkalmából, tisztelettel adózunk a város összes lakójának, akik ezen
pillanatok ünnepélyességét virágokkal és gyertyákkal jelzik, és
kegyelettel emlékeznek eltávozott szeretteikre.

Ebben az időszakban, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, a
Romániai Nyugdíjasok Maros Megyei Szervezetével közösen, és a Piacigazgatóságon és az
Üvegházak és Zöldövezetek Igazgatóságán keresztül cserepes virágokat (krizántémok) bocsát a
lakosok rendelkezésére, melyeket termelői áron vásárolhatnak meg.

A kiállítással egybekötött vásárt október 30-a és november 8-a között szervezik meg a Rózsák
terén (Virágóra).

A hivatalos megnyitóra 2012. október 31-én került sor, 12.00 órai kezdettel, a Virágóránál.

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

E l ő f i z e t é s :
3 hónapra 13 RON
6 hónapra 25 RON
12 hónapra 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.

tel.: 0744.253.026.

Fodrászokat keres a Paris Beauty Center.
Érdeklődni a 0723.231.293. telefonszámon.
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A kezdet… 
és a rombolás

Koronkáról mindenekelőtt azt kell
tudni, hogy területe ősidők óta lakott.
A települést 1332-ben Korunka néven
említik először. A falunak 1910-ben
911 lakosa volt, melyből 740 magyar
és 75 román. 2002-ben a népesség
1624, melyből 1448 fő magyar. A
2011-es népszámlálás adatai szerint
a magyarok részaránya hatvan száza-
lék fölötti. A település 2004-ig köz-
igazgatásilag Jeddhez tartozott; ettől
az évtől azonban Székelybós faluval
egyetemben új községet alkot.

A Toldalagi-kastélyt 1830 körül Tol-
dalagi Ferenc építtette a régebbi 17.
századi kastély helyére, amely 1630-
ban már állt. 

Az épület több mint 180 éve figyeli
az ottani világot, tűrve tehetetlenül a
történelem viszontagságait. Megélte
az 1848-as forradalmat, alapjain ma-
radt két világháborún keresztül, és
most viseli napjaink terheit, ezt a pá-
ratlan, abszurd rombolást. 

Dacára a fentieknek, még romjai-
ban is próbál megmaradni. 

Nemcsak a képek, hanem
egy helybéli öreg lakos is
tanúskodik a jelenlegi
helyzetről

A valóságot igencsak nehéz volt
megtudni. Az volt az érzésünk, hogy
erről senki sem beszél szívesen. Vagy
nem akar. 

A kérdések sorozata meghozza az
eredményt. Sok minden lát most nap-
világot. 

Kiss Ida (akit különben a koronka-
iak inkább Pécsi Idukának neveznek)
nyolcvankét éves. Ezekkel az évekkel
a háta mögött sokat hallott, és mi ta-
gadás, sokat is látott. 

Ő így emlékszik:
- Szép lassan én vagyok a falu

egyik legöregebb embere. Igaz, van-
nak nálam idősebbek, de jó hogy
engem kérdeznek, mert ez az épület
a lelkem egyik része. A kastély is öreg,
és én is az vagyok. Így azt hiszem, az
egyik legjobb emberrel beszélgetnek.
Bizony, itt egész más világ volt úgy
hatvan-hetven évvel ezelőtt. Jó volt
arra menni, és látni azt, hogy milyen
a kastély körüli élet. Rend volt és tisz-
taság. Elő sem fordulhatott az, hogy
ott szemét, vagy rendetlenség legyen.
És mi van most… Erre nincsenek sza-
vaim. A semmirekellők széthordták
majdnem az egész épületet. Az abla-
kait, az ajtóit, falainak java részét, va-
sazatát. Szóval mindent vittek, amit
csak mozdítani lehet, lehetett. Sír a
lelkem, ha ezt látom, ha erre gondo-
lok. Ember legyen a talpán az, aki ezt
az épületet még lábra tudja állítani…

Daniel Cheșa tanácsos is bekap-
csolódik a beszélgetésbe:

- Igaza van Kiss néninek. Őszintén
szólva, lassan már azt sem tudom,
hogy mit lehet ezzel az épülettel kez-
deni. Igaz, távol áll tőlem az, hogy el-
képzelésemet feladjam. A kastélyt,

közvetlenül a kilencvenes évek előtt
gabonásnak használták. Az épület ál-
lapota csak ez után kezdett rohamo-
san romlani, s hogy most milyen
állapotban van, azt önök is láthatják.
A kommunizmus éveiben még ezt-azt
mozdítottak a kastély körül, többé-
kevésbé gondját viselték. Ma lassan
teljes romhalmaz.  

Az állapot: valaki az udvartér kö-
zepére egy tiltótáblát szerelt fel.
Nem tudni, hogy mi érdekből…
Biztonsági célból? Avagy, akinek
semmi köze a kastélyhoz, annak
jobb, ha a lábát be sem teszi oda.
Lévén ez magánépület, magánte-
rület, műemlékzóna… 

Az önkormányzatnál Takács Olga
polgármesterrel beszélgetünk…

- A kastélyt 2004-ben adták vissza
a jogos tulajdonosnak, Kerekes Mária
Scharoltának, aki 2005-ben eladta egy
francia üzletembernek, név szerint
Moskovici Jean Claude Marian-nak. 

A vállalkozó időközben felújíttatta
az épület melletti istállókat, és ezeket
kibővítve bútorgyárat működtet. A
Toldalagi-kastély teljes romlása ekkor
kezdődik.

- Vannak azonban szerencsésebb
épületek is…

- Igen, ez így van. Moskovici úr Eu-
rópában több hasonló épületet vásá-
rolt meg. Ezek mindenképpen jobb

állapotban vannak, mint az itteni.
Bennük ugyanis antik bútorkiállítás
tekinthető meg. Persze ezeken a he-
lyeken is megtalálhatók a bútor-
gyártó-, illetve a bútorfeljavító
részlegek.

Megkérdeztük azt is, hogy Európa
mely városaiban találhatók ezek a „ha-
sonló rendeltetésű kastélyok; erre
azonban nem kaptunk választ.

Akitől többet meg lehetett
volna tudni…

Értesülésünk szerint Koronka volt
polgármestere, Nagy Márton sokat
foglalkozott a Toldalagi-kastély ügyé-
vel. Takács Olgát kértük meg, hogy
próbálja meg odahívni, vagy egyez-
tessünk közösen egy találkozót a volt
községvezetővel. A válasz kurta: ő sem
tud többet mondani erről a témáról.
Állítása szerint ő is csak ugyanazt
tudja elmondani, ami már elhang-
zott…

Nem maradt más választásunk, to-

Tiltótáblás Toldalagi-kastély 

A koronkai Toldalagi-kastély

A koronkai Toldalagi-kastély Marosvásárhelytől négy és fél kilométerre van. A csoda viszont az, hogy egyáltalán még létezik. Volt grófi
tulajdon, megélt forradalmat, két világháborút, kommunizmust. Ma egy francia üzletember tudhatja magáénak. A kastély omladozik,
tetőszerkezete beomlott, lassan teljes romhalmaz. Feljavítása érdekében már évtizedek óta senki sem lép. Most arra keressük a választ,
hogy vajon ki a felelős ezért az állapotért.

A 82 éves 
koronkai Kiss Ida

Daniel Cheșa 
koronkai tanácsos

Takács Olga, 
Koronka polgármestere
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Az önmegvalósítás csapdái
Van egy uszító oldal (a sok
közül) a neten. Alkalman-
ként rácsodálkozom, ami-
kor nagyon nincs más
dolgom, álmos vagyok, a
fejem is kókad lefelé, s kell
valami, ami erősebb, mint
egy langyos kávé. Na, ez a
Nők lázadása névre hall-
gató, elmekórtani eset-
gyűjtemény. Itt azok a
szerencsétlenek gyülekez-
nek, akik komolyan hiszik,
hogy ha egy férfi az utcán
megnéz egy csinos nőt, az
szexista megkülönbözte-
tés, és ha az új családi
házam (nem mintha lenne
ilyen) tervezése közben
nem kérem ki a szomszéd
kétéves gyermekének vé-
leményét, az kirekesztő és
antidemokratikus.

Igen, korunkban vannak
ilyen lények, akiket a haladó
szellemű jelszavak már az el-
mebaj határáig toltak. Akik
már a létezés örök törvényeit
tagadják. Akik mindennek
hisznek, csak a saját szemük-
nek nem. Akik minden társa-
dalmi jelenség
magyarázatánál a bonyolul-
tabb és nyakatekertebb vá-
laszt fogadják el – tehát ha
valaki bűnöző, hitvány gazem-
ber, akkor annak oka a meg-
különböztetés, az elnyomás, a
rossz gyerekkor, az apja, a ta-
nára, a katolikus egyház, de
semmiképp nem az, hogy az
illető egyszerűen olyan és
kész. Náluk – mármint az
emancipált elmebetegeknél –
láttam belinkelve egy jó kis
cikket. A címe a következő volt:
„A család mint perverzió”.
(Lassan egyesek számára az a
szó, hogy apa és család, tiltott
önkényuralmi jelkép lesz). Idé-
zek párat a kezelésre szoruló
tünetekből. Csak pusztán ér-
dekességként, hogy lássuk,
hol tart világunk. Hogy mivé
züllesztette valaha élhető Eu-
rópánkat az internet, a koedu-
kált oktatás és a „mindenkinek
diplomát” mozgalom.

„A jelenlegi magyar politi-
kai kurzus üzenete, hogy a
nőknek »vissza« kell térnie a
gyermekneveléshez. (…)Újra
és újra fölvillan a magyar po-
litikában a család-gyerek-nő
egyáltalán nem szent három-
sága, vannak még sokan, akik
emlékeznek a Fidesz-kormány
»három gyerek, négy kerék«
bonmot-jára. Állítólag az volt
az lett volna első kísérlet arra,
hogy a nőket, gyerekeket mint
alkatrészeket prezentálja a
magyar közélet.”

„A képviselők többsége

szerint ebben az országban
csak a szavazóképes korú,
fehér bőrű, magyar, keresz-
tény férfiak a teljes jogú ál-
lampolgárok.”

No, hát ennyi elég is. Nem
folytatom. Nem maga cikk a
lényeges, hanem a jelenség
ijesztő, annál is inkább, mert
egyre terjedő jelenségről van
szó.

Parászka Boróka. Erre a
névre hallgat az illető, aki eze-
ket a sorokat leírta. Megnéz-
tem más írásait is a szóban
forgó portálon. Egyikben az
erdélyi magyarok féltése fáj
neki, mert szerinte román na-
cionalizmus nincs, ellentétben
velünk, magyarokkal. Szóval a
szokásos liberális gyakorlat,
miszerint karoljunk fel min-
dent, ami a nemzetnek, a kö-
zösségnek árt, és támadjunk,
gúnyoljuk, tapossuk azokat,
amik az erősödését szolgálják.

Boróka a női önmegvalósí-
tást félti. Annak védelmében
sikoltozik. Persze ha szülne
egy gyereket, mindjárt józa-
nabbul látná a világot. Meg
úgy általában az önmegvaló-
sítást, mint olyat emeli pie-
desztálra, s tekinti az élet
legfőbb értelmének. Ügyes,
mert leginkább az „önmegva-
lósítás” hívó szóval lehet a leg-
több mai embert
meghülyíteni. Mert azt való-
ban nehéz – és felettébb ké-
nyes – elmagyarázni
valakinek, aki megszokta,
hogy kinyithatja a száját, és
véleménye lehet, hogy ezt in-
kább nem kéne. Hogy ő alkal-
matlan rá. Pedig a napnál
világosabb, hogy mióta
semmi korlát nincs, mindenki
mondhat bármit – a korszel-
lemnek megfelelő tabukat le-
számítva – alig vannak
értékek. Mindenki lehet mű-
vész – úgy is néz ki a képző-
művészet. Mindenkinek lehet
véleménye, mindenki bemu-
tatkozhat és elsírhatja búját-
baját a világnak, alpári csürhe
verekszik, káromkodik és tere-
geti a szennyesét ilyen-olyan
televíziós show-műsorokban.

Az ilyeneknek miként le-
hetne elmagyarázni, hogy
tényleg ne önmegvalósítson,
mert értéket egyedül a szülés-
sel hozhat létre? (Feltéve, ha
becsülettel fölneveli a gyer-
mekét. Ellenkező esetben csak
a különféle show-műsorokban
ordibáló és verekedő réteg
újabb generációját hozza
létre.)

Ez a fantázianevű szerző,
„Parászka Boróka” – mert
nevét természetesen nem vál-

lalja – vagy beteg, vagy gaz-
ember. Bár a kettő nem zárja
ki egymást. Ha nem születnek
megfelelő számú gyermekek,
akiknek a szülei persze adófi-
zető polgárok, nem lesz, aki
eltartsa az elöregedő társadal-
mat, így minden erőfeszítés
méltányolandó, amely a szü-
lési kedvet felpezsdítené. Aki
nem látja ezt át, gúnyolódik, s
csupán az önmegvalósításra
buzdít, az vagy ostoba vagy
gazember.

Az átlagember számára a
család az egyetlen lehetőség,
hogy transzcendálja amúgy
nem sokat érő életét (ha a csa-
ládalapítás áldozati értékét át-
érzik, és a családalapítás nem
csak egyszerű szaporodási
motívum). Az olyan életcélok,
mint például a „karrier”, a va-
gyon, az öncélú élvhajhászás
– ugyanazon az igen alacsony
szinten egzisztálnak. A mo-
dern nő nem veszi észre, hogy
a feltétel nélkül „odaadó” sze-
retői, és anyai szerepek átélé-
sével legyőzheti önnön
kisszerű egoizmusát. És a férfi
családapaként ugyanúgy ko-
moly felelősséget vállal csa-
ládjáért, amit a feministák
nem szoktak hangoztatni. Ko-
runk nőjogi harcosai nem ve-
szik észre, hogy elképzeléseik
irreálisak. Addig tart feminiz-
musuk, amíg az életképesebb
patriarchális családmodellel
bíró népcsoportok magasabb
termékenységi mutatóikkal
nem rendezik át a Nyugat et-
nikai és kulturális arculatát.
Mert ha így megy tovább,
előbb utóbb átrendezik. És az
a szerencsétlen nő, aki – mivel
uszítják – jelenleg tiltakozik az
amúgy is kiherélt fehér férfi
„uralma” ellen, majd szépen
belekerül egy olyan univer-
zumba, ahol a férfi mögött
halad három lépéssel, s ha fél-
relép, simán kivégzik. És a ked-
ves kis Boróka eszmei
leszármazot¬tainak az ehhez
hasonló családellenes barom-
ságokat majd száz év múlva, a
Roma-Magyarab Kalifátus te-
rületén nem lesz merszük le-
írni.

Ide talán nem jutunk el.
Remélem, előbb teszünk ren-
det, mintsem hogy bekövet-
kezzen ez a rémálom. De a
rendcsinálás első lépcsőfoka a
Lipót ismételt megnyitása
lenne.

Pozsonyi Ádám

vább kérdezősködtünk, és láss
csodát, megérte. Megtudtuk
ugyanis azt, hogy a francia vál-
lalkozót többször is felkérték
arra, hogy a kastély javítása ér-
dekében lépjen. 

- A francia vállalkozóval
többször is találkoztunk –
mondja Takács Olga.  A leg-
utóbb, 2011 őszén ültünk le
vele beszélgetni. Moskovici úr
akkor megígérte, hogy megte-
szi a kellő lépéseket a restau-
rálás, felújítás érdekében, de –
amit a jelenlegi állapot is igazol
– azóta sem történt semmi po-
zitív a Toldalagi-kastély 
életében. 

Azonban „valami” mégis.
Egy évvel ezelőtt beomlott a
kastély tetőszerkezetének egyik
része, és most várható, hogy
ami megmaradt, az is „befejezi
rendeltetését”. 

A kastély központi részét
oszlopokkal támasztották alá.
Így lehet, legalább ez az épü-
letrész pár hónapig még bírja...
(azonban ez egyáltalán nem
biztos – sz. megj). 

De akad olyan is, aki a Tol-
dalagi-hagyomány udvarát
raktérnek használja. Az épület
baloldali előtere ugyanis jelen
pillanatban foglalt. Több mé-
teres betonoszlopokat fektet-
tek a földre. Nyilván: egy mo-
dernebb házőrzés céljából.

A polgármester asszonytól
megkérdeztük azt is, hogy a hi-
vatalnak van-e valamilyen el-
képzelése, terve az épület fel-
javításával, esetleges
visszavásárlásával kapcsolat-
ban. Egyelőre semmi…

Még igencsak fontos dolog,
amit lapunknak Daniel Cheșa
tanácsos mond el.

- A kastélyt nem csak a fran-
cia üzletember akarta megvá-
sárolni. A koronkai Șipoș Ioan
szintén a magáénak szerette
volna tudni az épületet. Ennek
érdekében meg is tette a kellő
lépéseket. Megkereste a gróf
leszármazottját, Kerekes Má-
riát. A tulajdonos bele is egye-
zett az eladásba, mi több, még
az árban is megegyeztek. Elké-
szítették az összes szükséges
okiratot, beleértve az eladási
előszerződést is, azonban, ami-
kor Șipoș úr kifizette volna, már
nem lehetett…

Hogy a vásár miért nem jött
össze, az egyelőre talány marad. 

Sokan vannak, akik ezért a
polgármesteri hivatalt okolják.
Csakhogy az épület már nem
képezi tulajdonát az önkor-
mányzatnak, így a hivatal állí-
tása szerint ők már nem felel-
tek, felelnek az eladásért…

Azonban mindenképpen fi-
gyelembe kell venni azt a tényt
is, hogy a Toldalagi-kastélyt
részben műemlékké nyilvání-

tották. Továbbá: az épület körül
műemlékzónát határoztak
meg. És mivel ez így igaz, bi-
zony már más a helyzet. 

Léteznek ugyanis törvé-
nyek, melyek szerint kötelezni
lehet a tulajdonost a javításra.
Vagy fel lehet az épületet újí-
tani, és a befektetés értékét
utólagosan behajtani a jelen-
legi tulajdonostól. Ha pedig va-
lamilyen okok folytán a fentiek
nem működnének, léteznek
pályázatok, melyek megnyeré-
sével eredményesebben le-
hetne haladni.  

És ha más nem: büntetni is
lehet. Hiszen, ha valaki például
nem javítja fel házának a hom-
lokzatát, az a törvénnyel találja
magát szemben. Erre nem egy
példa van. 

Akarva akaratlan arra gon-
dolunk, mi lett volna, ha valaki
más vásárolja meg a szóban
forgó épületet. Vajon, mi lenne
most? Ugyanez?

Lehet igen, lehet nem. De
az bizonyos, hogy ennél rosz-
szabb képpel nem találkoz-
nánk. 

Szűkebb hazánkban vannak
olyan műemlékek, kastélyok,
épületek, melyeket sikeresen
és nagyon szépen restauráltak,
újraépítettek. Lásd például:
Bonchida, marosugrai Haller
Kastély, stb. 

A Toldalagi-kastély minden
bizonnyal Koronka nem akár-
milyen szimbóluma lehetne. 

A baj csak az, hogy csak le-
hetne…, hiszen a mostani ro-
mos állapot – melyről a fény-
képek is tanúskodnak –, ezt
bizony nem engedi meg.

Összegezve: ahogy az évek

telnek, egyre inkább az igazo-
lódik, hogy a jelenlegi tulajdo-
nos a sorsára hagyja a kastélyt.
Hogy ebben a dologban tud-e,
avagy fog-e lépni az önkor-
mányzat… ebben csak re-
ménykedni lehet. 

A kérdés csak az: mire lehet
számítani, mi fog történni? A
látottak szerint még az is el-
képzelhető, hogy a kastélyt már
nem is lehet visszaállítani egy-
kori pompájába…

A Toldalagi-kastély tehát
Koronka nem akármilyen szim-
bóluma lehetne. De ez egyál-
talán nincs így. És ha Toldalagi
József onnan, abból a fenti or-
szágból letekint, hát biztos
nem kápráztatja el ez a „grófi
látvány”. Ráadásul nem is nyu-
godhat békében. Elég meg-
nézni a sírját, melynek állapota
magáról tanúskodik. 

Ennél gyomosabb, gondo-
zatlanabb, elhagyatottabb már
nem is lehetne.   

Vajon ki a felelős az
ilyen, és a hasonló 
esetekért? 

Legyen ez épület, műemlék,
avagy egy magyar gróf sírja… 

Még pár év, és a Toldalagi-
kastély a semmibe vész. Nyil-
ván vannak, és lesznek olya-
nok, akik ennek örülnek.
Azonban egyértelműen arra
kell, kellene gondolni, hogy az
ilyen és a hasonló épületek el-
pusztulásával mi is szegényeb-
bek leszünk. 

Egyre szegényebbek. 

Nagy-Bodó Tibor

Sajnos úgy tűnik, hogy a tulajdonos csak ígérget. Ahogy azt Ke-
resztes Géza műemlékekért felelős szakember is nemrég alátámasz-
totta: nemcsak Moskovici, hanem az önkormányzat is okolható a
jelenlegi helyzetért. 

Keresztes szerint az érvényben lévő törvények alapján a polgár-
mesteri hivatal nemcsak kötelezhette volna a tulajdonost az épület
karbantartására, de a jogszabály áthágása esetén bírságot is kiszab-
hatott volna. 

Továbbá szó szerint őt idézve: „A műemlékvédelmi törvény értel-
mében a többszörös felszólítás után, ha nem történik érdembeli lépés,
a helyhatóság javasolhatja az ingatlan államosítását. Én nem mon-
dom, hogy a dolgoknak idáig kellene fajulniuk, de sokkal határozot-
tabb kiállást várnék el a koronkaiaktól”.

Toldalagi József sírja



Nem csak a halál a téma a gyászcsoportban

Közösségben könnyebb a gyász
Halottak napja környékén még élesebbé válhat a veszteség fájdalma, kiváltképp azokban, akik csak nemrég búcsúztak el szerettüktől, vagy akiknek
hosszú évek során sem sikerült ezt feldolgozniuk.

I lyés Erika csíkszentdomokosi se-
gítőnővér három hónap leforgása
alatt vesztette el szüleit – ő egyéb-
ként a helyi gyászcsoport vezetője,
Darvas Piroska nővértársa mel lett.
Saját tapasztalatára is támaszkodik,
amikor a veszteséget megélteken
segít. „Azok értik meg igazán, akik
megélték valamelyik szerettüknek a
búcsúzkodását – mondta I lyés Erika,
aki egy hónapig folyamatosan ápol-
ta édesapját. – Nehéz volt, de érez-
tem, hogy imáikban hordoznak a
barátaim, munkatársaim. Amikor
nem bírtam, hívtam a testvéreimet,
nővértársaimat.”

A gyászcsoportot valójában az
igény hívta életre. A segítőnővérek
megfigyelték, hogy a templomba járók
nagy része folyamatosan feketében jár.
„Csíkszentdomokoson az a szokás,
hogy egy évig gyászol ják közelebbi
vagy távolabbi rokonaikat, le sem jár
ez az idő, szinte biztos, hogy megint
meghal valaki a családból” – magya-
rázta I lyés Erika. Ennek az életszakasz-
nak a megélése sokkal nehezebb
egyedül. „A gyász folyamata könnyeb-
bé vál ik közösségen belül, Istennel
megélve. Sok ember ebben a fájdal-
mas pil lanatban Istent tel jesen kizárja,
pedig Ő ott van, nem hagy magunkra.
A nők úgy dolgozzák fel a problémái-
kat, hogy beszélnek róla, a férfiak ál-

talában hal lgatnak, valamilyen elfog-
laltságot találnak maguknak” –
mondta a segítőnővér.

A gyászcsoportban, bár első hal-
lásra azt hihetnénk, hogy csak a
gyászról esik szó, nem így van, hiszen
ez akár lelki vagy hitkrízishez is vezet-
hetne. A kétheti találkozóknak van
egy bizonyos ritmusa, amelyben he-
lyet kap a szentségimádás, filmnézés
is. Minden találkozó másról szól, ta-
valy például az egyházmegye által
meghatározott pasztorál is terv témá-
ival is foglalkoztak, de arról is beszél-
gettek, hogy az egyes bibl iai
személyek hogyan élték meg a gyászt,
végül imával fejezték be az együttlé-
tet. A csoportfoglalkozás befejező ré-
sze a zsíroskenyerezés és teázás,
amely felszabadultabb hangulatban
tel ik. „Az evés közösséget formál, Jé-
zus is így tett, összehívta az embere-
ket vacsorára. Ekkor szabadul fel a
csoport, ugyanis nincsenek hozzá-
szokva ahhoz, hogy személyes dolga-
ikról beszél jenek” – mondta I lyés
Erika. I lyenkor ünnepl ik meg egymás
névnapját is. A faluban nagyon sok fi-
atal özvegy él, velük külön is találkoz-
nak a segítőnővérek, hiszen más
jel legű problémáik is vannak. „Tavaly
hal lották, hogy valaki elveszítette a
gyermekét, a csoport tagjai összefog-
tak, az ő tudta nélkül imádkoztak ér-

te. Húsz ember egyszerre. A gyászoló
tel jesen odavolt, és el jött a csoportba”
– mesélte a csoport vezetője.

Sajnos ehhez hasonló gyászcsoport
szinte al ig működik Erdélyben, de a
témával foglalkozó könyvek is segít-
hetnek, mint David Kessler és El isa-
beth Kübler-Ross Élet-leckék vagy
John James és Russel l Friedman Gyó-
gyulás a gyászból című műve – aján-
lotta I lyés Erika.
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Halottak napját mindenszentek
ünnepe előzi meg, amikor a meg-
dicsőült, a mennyben lévő lelkek-
ről emlékezünk meg. Az egyház
azokat a lelkeket ünnepl i, akik
nagy számuk miatt nem kerültek
be a kalendáriumba. Nemcsak
azokról van szó, akik szent életet
éltek és mennybe jutottak, hanem
azokról is, akik a tisztítótűzben
megtisztulva érkeztek el a végső
célhoz. Az ünnep eredete egy
templomszentelésre vezethető
vissza, ugyanis Szent IV. Bonifác
pápa 609. május 1 3-án a Szűzanya

és az összes vértanúk tiszteletére
szentelte Rómában a Pantheont,
amelynek évfordulójáról emlékez-
tek meg. Majd a 827 és 844 között
működő IV. Gergely pápa helyezte
át az ünnepet november elsejére –
tudhatjuk meg a Magyar Katol ikus
Lexikonból.

A halottak napja valamiféle-
képpen kiegészíti a mindenszentek
ünnepét, ugyanis ekkor a tisztító-
tűzben szenvedő lelkekről emléke-
zünk meg. 998-ban kezdték ezt
ünnepelni, amely a 1 1 . században
a clunyi bencések hatására terjedt

el. A halottakról való gondoskodás
egyébként az ősidőktől megtalál-
ható jelenség, igazol ják a val lás-
történeti kutatások. Az ókori
Rómában a halottak ünnepe a fe-
ral ia volt, amikor virággal díszítet-
ték a sírokat, ételeket és sót
helyeztek rájuk. A február 1 3-a és
21 -e közötti héten bezárták a
templomokat, és nem kötöttek há-
zasságot. Hitük szerint az elhuny-
tak lelke azokban a napokban
fel jött a sírra, és fogyasztott az éte-
lekből, mert ekkor szüneteltek az
alvilági büntetések.

Ősidők óta gondoskodunk az elhunytakról

Kirándulni is szokott a csoport

Húsz éve segítenek Erdélyben
Az 1 856-ban alapított szerzetesrend, a Segítő Nővérek Kongregációja

húsz évvel ezelőtt nyitotta meg első házát Erdélyben, Csíkszentdomokoson.
Boldog emlékű Márton Áron püspök kérésére emlékezve irányította a Hargita
megyei községbe a nővéreket Bál int Lajos érsek, ugyanis az egykori püspök
szerette volna, ha szülőfalujában lányokkal, asszonyokkal foglalkozó
szerzetesközösség működik. A segítőnővérek jelen vannak Marosvásárhelyen
és Gyergyószentmiklóson is. Cél juk jelen lenni a különböző, szükségben
szenvedő emberek számára, kísérni őket az istenkeresés útján, valamint az
igazságosság, a kölcsönös tisztelet és szeretet felé. Alapítójuk, a francia
származású Eugenie Smet szándéka szerint szeretnének segíteni „minden
jóban, bármi legyen is az”.

Bár katolikus ünnep a halottak napja, ennek előestéjén – november elsején – más felekezetű hívek is kilátogatnak a temetőbe,
gyertyát és virágot víve imádkoznak elhunyt szeretteikért.
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Temetni csak pontosan, szépen?

Évszázados hagyomány tűnik
el a ravatalozók építésével

tapasztalhattam meg a közösséget és
annak lényegi örökségét.”

Macal ik Arnold úgy látja, hogy
mindez kipusztul, amikor egy ravata-
lozóból történik a temetés. „Korunk-
ban összekuszált képeket dé-
delgetünk magunkban az élet meg a
halál lényegi vonatkozásairól, és ilyen
értelemben a Helyek segíthetnek
bennünket a búcsúzás, az elsiratás
méltóságtel jes megélésében. A mo-
dern élet olyan formában szervező-
dött át, hogy valamelyest el ide-
genedtünk az élettől, a haláltól.
Belegondolva, éppen a ravatalozás
kirekedése az otthonból az egyik jó
példa erre.” Problémásnak tartja, hogy
a ravatalozók építésekor a települések
igyekeznek túl l icitálni egymást, he-
lyenként a templommal vetekedik a
méretük. „Az új ravatalozók mifelénk
a búcsúzásnak méltatlan helyei –
mondta Macal ik. – Mert lenyűgözőek
és nagyotmondóak, tornyosra és
templomszerűre fogalmazzák azokat
a gyakran meggondolatlan tervezőik,
összemosva a fejekben a szentség és
a szentelmény fogalmait. Tömjénsza-
gúra cserél ik a tisztaszoba kicsit do-
hos, rongyszőnyeges otthonosságát.
A katol ikus értelmezésben a temetés
nem szentség, hanem szentelmény,
azaz hatását a közös ima szolgáltatja.
Ezt csupán azért mondom, mert sok-

Csütörtök, 2012. november 1.
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Lukács János

A nagy
találkozás

Meghalni sincs időm. Talán évekkel ezelőtt mondtam ki utol jára ezt a
mondatot, két rohanás között, fél ig viccesen, fél ig komolyan, a fontosság
látszatát keltve, hátha megérti a kedves ismerős, milyen rettentően
elfoglalt vagyok mostanában. Pedig meghalni mindig van idő. Akár most
is, ebben a pil lanatban.

Mi lenne például, ha ennek a cikknek a végére soha nem tudnám kitenni
az utolsó írásjelet, mert a következő bekezdés elején megszűnnék létezni
ebben a földi világban? Vagy mi lenne akkor, ha Te, aki engem olvasol,
soha többé nem lapoznál már az újság következő oldalára? A felvetés csak
látszólag abszurd és felfoghatatlan. Remélhetjük, hogy még nem ütött az
a bizonyos óra, de száz százalékig soha nem lehetünk biztosak benne. Nem
tudjuk, nem tudhatjuk, hogyan és mikor ér véget e földi élet.

Vajon mit hagynánk itt, és mi várna ránk, odaát? Itt maradna a család,
feleségünk, férjünk, gyermekeink, barátaink. Itt maradna rengeteg
elkezdett feladat, aminek a befejezését másokra kel l bíznunk. Itt maradna
az összes vagyonunk, az összes, amit nehéz munkával egy emberi élet
során összegyűjtöttünk: házunk, autónk, mobiltelefonunk, szemüvegünk
és alsógatyánk. Itt maradnának a tetteink, a kezünk nyoma egy ma még
fehér papírlapon, talán egy általunk ültetett szilvafa, talán egy vicces
fiatalkori fényképünk a kredencen. És igen, itt maradna a testünk is, melyen
a valaha kíváncsi szemek már semmit nem látnak, melyben a fagyott
véredények már semmit sehova nem szál l ítanak, és melyet néhány nap
múlva végleg és örökre magába fogad az anyaföld.

És mit vinnénk magunkkal? Szeretném hinni, hogy halhatatlan
lelkünkkel együtt jönnek velünk a vágyaink, a tiszták és a rútak. Jönnek
az emlékeink, a szépek és a kel lemetlenek, jönnek a jócselekedetek és a
bűnök, a simogatások és a pofonok, azok is, amiket kaptunk, és azok is,
amiket mi adtunk másoknak. Szeretném remélni, hogy meztelen lelkem
több fényt visz majd magával, mint amennyi árnyékot, ahogyan azt is,
hogy a Mindenható közelében találkozni fogok őseimmel, és majd, ha
el jön az ideje, gyermekeimmel is. Együtt leszünk újra, mindannyian. Ezért
a gondolatért gyújtok ma gyertyát, odakint, az esőáztatta temetőben.

fele az értékes középkori templom
mellett épül egyszercsak egy másik,
nemritkán hasonló méretű »temp-
lom«, ami nem más, mint a ravatalo-
zó. Mintha valami más val lást hozott
volna az Unió. Gyakran már istentisz-
teleti alkalmakra is használ ják a szép
modern teret.”

A közelmúltig az élet utolsó ál lo-
mása zömében a tisztaszoba volt. „Ez
az a tárgyi és főként szel lemi környe-
zet, ahol elbúcsúzva a távozótól, a te-
metés előtti napok cselekvésében és
gondolataiban megnyugvást és en-
gesztelődést nyerhetünk. Közben pe-
dig megajándékozhatjuk az elmenőt
elengedéssel meg a jó útravalóval.
I lyen cselekvéssel – akár csak egy te-
metés éber megélése nyomán is –
életnek-halálnak jóbarátaivá válhat-
nánk. Felmerül bennem a kérdés: va-
jon érdemes gyermekeink és magunk
mentál is és testi higiéniájának érde-
kében kitoloncolni eme ősi rítust és
helyette megelégedni a tévéfilmekből
lecsapódó élet és halál képének gumi-
csontjával?” – fogalmazott az építész.

A szakember ugyanakkor jó példa-
ként említette a magyarországi min-
tát, ahol több helyen is a valós igényt
figyelembe véve, csendes, méltóság-
tel jes, tornácszerű ravatalozókat épí-
tettek, ezek pedig jól szimbol izál ják az
élet és halál közti átmenetet. (MNK)
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Köztudott, hogy az európai uniós előírások értelmében a temetést megelőzően az el-
hunytat csak erre a célra készített épületben szabad felravatalozni. Minden bizonnyal
sok problémát előz meg ez az intézkedés, viszont a higiéniai gondokkal együtt távo-
zik a főleg faluhelyen még élő hagyomány is.

„A ravatalozóból való temetést
közegészségügyi megfontolásokból
ajánl ják, vagy ha erre nincs mód, a hű-
tött koporsót”– mondta kérdésünkre
Molnár Enikő. A laboratóriumi szakor-
vos főként nyári időszakban tartja va-
lóban problémásnak az otthoni
felravatalozást, ugyanis ha a család-
orvos ál l ítja ki a halotti igazolást, nem
minden esetben balzsamozzák be az
elhunytat. Ha az il lető fertőző beteg-
ségben halt meg, fokozottabb a fertő-
zésveszély is. „Aki a kórházban hal
meg, azt már ott bebalzsamozzák, és
csak a temetés előtt szál l ítják haza”–
magyarázta Molnár Enikő.

Az otthoni ravatalozás szokása ma
már egyre inkább a múlté. Macal ik
Arnold műépítész nem rejti véka alá
fenntartásait a ravatalozókkal kap-
csolatosan. Visszaemlékezett nagy-
mamája temetésére, akit az udvaron
ravataloztak fel, és a szomszédság
mindenről gondoskodott. „Semmit
nem engedtek segédkezni, ugyan-
akkor egy pil lanatig sem hagytak
lankadni vagy roskadozni a történés
súlya alatt – emlékezett vissza a mű-
építész. – Folyamatosan betöltött
egy megtartó és gondoskodó erő.
Mai kifejezéssel azt mondanánk:
mint egy olajozott gép, úgy műkö-
dött minden, pedig éppen az el len-
kezőjéről volt szó: élő szervezetként

Ravatalozó az udvarhelyszéki Máréfalván

12. oldal november 1–7.>> Keresztalja
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tapasztalhattam meg a közösséget és
annak lényegi örökségét.”

Macal ik Arnold úgy látja, hogy
mindez kipusztul, amikor egy ravata-
lozóból történik a temetés. „Korunk-
ban összekuszált képeket dé-
delgetünk magunkban az élet meg a
halál lényegi vonatkozásairól, és ilyen
értelemben a Helyek segíthetnek
bennünket a búcsúzás, az elsiratás
méltóságtel jes megélésében. A mo-
dern élet olyan formában szervező-
dött át, hogy valamelyest el ide-
genedtünk az élettől, a haláltól.
Belegondolva, éppen a ravatalozás
kirekedése az otthonból az egyik jó
példa erre.” Problémásnak tartja, hogy
a ravatalozók építésekor a települések
igyekeznek túl l icitálni egymást, he-
lyenként a templommal vetekedik a
méretük. „Az új ravatalozók mifelénk
a búcsúzásnak méltatlan helyei –
mondta Macal ik. – Mert lenyűgözőek
és nagyotmondóak, tornyosra és
templomszerűre fogalmazzák azokat
a gyakran meggondolatlan tervezőik,
összemosva a fejekben a szentség és
a szentelmény fogalmait. Tömjénsza-
gúra cserél ik a tisztaszoba kicsit do-
hos, rongyszőnyeges otthonosságát.
A katol ikus értelmezésben a temetés
nem szentség, hanem szentelmény,
azaz hatását a közös ima szolgáltatja.
Ezt csupán azért mondom, mert sok-
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mondatot, két rohanás között, fél ig viccesen, fél ig komolyan, a fontosság
látszatát keltve, hátha megérti a kedves ismerős, milyen rettentően
elfoglalt vagyok mostanában. Pedig meghalni mindig van idő. Akár most
is, ebben a pil lanatban.

Mi lenne például, ha ennek a cikknek a végére soha nem tudnám kitenni
az utolsó írásjelet, mert a következő bekezdés elején megszűnnék létezni
ebben a földi világban? Vagy mi lenne akkor, ha Te, aki engem olvasol,
soha többé nem lapoznál már az újság következő oldalára? A felvetés csak
látszólag abszurd és felfoghatatlan. Remélhetjük, hogy még nem ütött az
a bizonyos óra, de száz százalékig soha nem lehetünk biztosak benne. Nem
tudjuk, nem tudhatjuk, hogyan és mikor ér véget e földi élet.

Vajon mit hagynánk itt, és mi várna ránk, odaát? Itt maradna a család,
feleségünk, férjünk, gyermekeink, barátaink. Itt maradna rengeteg
elkezdett feladat, aminek a befejezését másokra kel l bíznunk. Itt maradna
az összes vagyonunk, az összes, amit nehéz munkával egy emberi élet
során összegyűjtöttünk: házunk, autónk, mobiltelefonunk, szemüvegünk
és alsógatyánk. Itt maradnának a tetteink, a kezünk nyoma egy ma még
fehér papírlapon, talán egy általunk ültetett szilvafa, talán egy vicces
fiatalkori fényképünk a kredencen. És igen, itt maradna a testünk is, melyen
a valaha kíváncsi szemek már semmit nem látnak, melyben a fagyott
véredények már semmit sehova nem szál l ítanak, és melyet néhány nap
múlva végleg és örökre magába fogad az anyaföld.

És mit vinnénk magunkkal? Szeretném hinni, hogy halhatatlan
lelkünkkel együtt jönnek velünk a vágyaink, a tiszták és a rútak. Jönnek
az emlékeink, a szépek és a kel lemetlenek, jönnek a jócselekedetek és a
bűnök, a simogatások és a pofonok, azok is, amiket kaptunk, és azok is,
amiket mi adtunk másoknak. Szeretném remélni, hogy meztelen lelkem
több fényt visz majd magával, mint amennyi árnyékot, ahogyan azt is,
hogy a Mindenható közelében találkozni fogok őseimmel, és majd, ha
el jön az ideje, gyermekeimmel is. Együtt leszünk újra, mindannyian. Ezért
a gondolatért gyújtok ma gyertyát, odakint, az esőáztatta temetőben.
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nemritkán hasonló méretű »temp-
lom«, ami nem más, mint a ravatalo-
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gesztelődést nyerhetünk. Közben pe-
dig megajándékozhatjuk az elmenőt
elengedéssel meg a jó útravalóval.
I lyen cselekvéssel – akár csak egy te-
metés éber megélése nyomán is –
életnek-halálnak jóbarátaivá válhat-
nánk. Felmerül bennem a kérdés: va-
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mentál is és testi higiéniájának érde-
kében kitoloncolni eme ősi rítust és
helyette megelégedni a tévéfilmekből
lecsapódó élet és halál képének gumi-
csontjával?” – fogalmazott az építész.

A szakember ugyanakkor jó példa-
ként említette a magyarországi min-
tát, ahol több helyen is a valós igényt
figyelembe véve, csendes, méltóság-
tel jes, tornácszerű ravatalozókat épí-
tettek, ezek pedig jól szimbol izál ják az
élet és halál közti átmenetet. (MNK)
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Köztudott, hogy az európai uniós előírások értelmében a temetést megelőzően az el-
hunytat csak erre a célra készített épületben szabad felravatalozni. Minden bizonnyal
sok problémát előz meg ez az intézkedés, viszont a higiéniai gondokkal együtt távo-
zik a főleg faluhelyen még élő hagyomány is.

„A ravatalozóból való temetést
közegészségügyi megfontolásokból
ajánl ják, vagy ha erre nincs mód, a hű-
tött koporsót”– mondta kérdésünkre
Molnár Enikő. A laboratóriumi szakor-
vos főként nyári időszakban tartja va-
lóban problémásnak az otthoni
felravatalozást, ugyanis ha a család-
orvos ál l ítja ki a halotti igazolást, nem
minden esetben balzsamozzák be az
elhunytat. Ha az il lető fertőző beteg-
ségben halt meg, fokozottabb a fertő-
zésveszély is. „Aki a kórházban hal
meg, azt már ott bebalzsamozzák, és
csak a temetés előtt szál l ítják haza”–
magyarázta Molnár Enikő.

Az otthoni ravatalozás szokása ma
már egyre inkább a múlté. Macal ik
Arnold műépítész nem rejti véka alá
fenntartásait a ravatalozókkal kap-
csolatosan. Visszaemlékezett nagy-
mamája temetésére, akit az udvaron
ravataloztak fel, és a szomszédság
mindenről gondoskodott. „Semmit
nem engedtek segédkezni, ugyan-
akkor egy pil lanatig sem hagytak
lankadni vagy roskadozni a történés
súlya alatt – emlékezett vissza a mű-
építész. – Folyamatosan betöltött
egy megtartó és gondoskodó erő.
Mai kifejezéssel azt mondanánk:
mint egy olajozott gép, úgy műkö-
dött minden, pedig éppen az el len-
kezőjéről volt szó: élő szervezetként

Ravatalozó az udvarhelyszéki Máréfalván
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Az esti kiruccanás a szórakozóhelyre talán jó ötletnek tűnhet a csajozás szempontjából,
de egyúttal sokkal gyorsabban is öregszel tőle – és még a spermádat is megöli! –, állítja
az Ecology Letters egy új tanulmánya.

>> Életmód

A státusz és a hatalom
alapján mosolygunk vissza
Az emberek hajlamosak viszonozni mások mosolyát,
de Evan Carr, a Kalifornia Egyetem kutatója szerint
többnyire ez az érzett hatalom és magabiztosság
alapján történik.

A tanulmányba 55 résztvevőt vontak be, akiket két cso-
portra osztattak. Az első csoport résztvevőit arra kérték, hogy
írjanak esszét egy olyan jó dologról, ami velük történt, míg
a másik csoport tagjainak valamilyen negatív tapasztalatuk-
ról kellett írniuk. Ezzel azt akarták elérni a kutatók, hogy az
önkéntesekből előhozzák - kevésbé vagy erősen - az erő ér-
zését. Az önkénteseket ezután egy vizsgálatnak vetették alá,
amelyben megmérték az arcizmaik válaszreakcióját az elekt-
romos ingerlésekre. Figyelték a homlok ráncolásáért és az
arc körüli mosoly kialakulásáért felelős izmok reakcióit. Eköz-
ben a résztvevőknek levetítettek két különböző videót. Volt,
aki egy magas státuszú személy interakcióját láthatta más
emberekkel, miközben a többiek alacsony státuszú ember-
ekről láthattak filmet, amelyben beszélgetésbe kezdenek
másokkal. A videók alatt a kutatók folyamatosan mérték az
önkéntesek válaszként adott mosolyának mértékét.

Az eredményekből kiderült, hogy azok, akik erősnek érez-
ték magukat, visszamosolyogtak, válaszul a mosolyra, de
akkor, ha náluk magasabb státuszú emberről volt szó, már
nem tették ugyanezt. A kutatók szerint ez azt jelenti, hogy
az emberek hajlamosabbak azokra visszamosolyogni, akiket
magukhoz képest gyengébbnek ítélnek meg, vagy legalábbis
nem érzik őket erősebb személyiségnek.

A kutatás eredményeiből a tudósok érdekes további kö-
vetkeztetéseket vonhatnak le az érzelmek, a kapcsolatok és
a társadalmi hierarchiák természetéről. A részleteket az Ame-
rikai Idegtudományi Társaság éves konferenciáján tették
közzé.

Forrás: betegszoba.hu

Megint divat 
a hátizsák!

Egy ideig még a középis-
kolások is irtóztak a há-
tizsákok viselésétől, mert
nem számított „menő-
nek”; most viszont ismét
divatos lesz, úgyhogy
nem kell többet szégyen-
keznünk miatta, ha ké-
nyelmi okokból kifolyó-
lag szeretjük. 

A hátizsákot egészen a
közelmúltig főleg a későn
serdülő vagy kinézetükkel
egyáltalán nem törődő isko-
lások viselték. Annak az
időszaknak már rég befel-
legzett, amikor fontos volt,
hogy Adidas, Nike vagy Bud-
mil márkájú a hátizsákunk,
és úgy tűnt, hogy a kényel-
mes, bár nem túl vonzó
megjelenésű kiegészítő vég-
leg eltűnik az üzletek polcai-
ról is.

A street style, azaz utcai
divat élharcosai azonban újra
felfedezték maguknak, így
lett a divatjamúlt zsákból

egyszer csak hipertrendi kel-
lék az utcára. 

A divattervezők hamar
kiszagolták a potenciális új
trendet: már az őszi–téli kol-
lekciók bemutatóin is láthat-
tunk hátizsákokat mind a ki-
futókon, mind a „szolgálaton
kívül” szaladgáló modellek
hátán. 

Egyelőre úgy tűnik, min-
den fazon divatos, és anya-
gokban, színekben sem hoz-
tak még egyértelmű és
kirekesztő döntéseket, úgy-
hogy ha maradt hátizsákunk
a kilencvenes évekből, akkor
elő vele, sétáltassuk meg. 

Kessel Krisztina
Forrás: Nők Lapja Cafe  

Vegyük például a galléros
túzokot. Ez a sivatagi madár
évente hat hónapot tölt azzal,
hogy kacéran illegeti magát a
társai előtt, párkeresés céljából.
A kutatók megállapították,
hogy a legfelvágósabb hímek-
nek van a legjobb minőségű
spermája, de csak eleinte;
ugyanis sokkal hamarabb elfá-
sulnak, mint a visszafogott tár-
saik, és a spermájuk hamarabb
válik abnormálissá, végül tel-
jesen el is hal, ami jó jel.

A tanulmány írói szerint ez
igaz lehet az emberekre is. (Ha
ez így van, akkor sok mindent
megmagyarázna: például hogy
Keith Richards miért néz ki úgy,
mint egy zombi már 30 éves
kora óta.) A felvágós madár azt
sugallja: választanod kell, hogy
elpazarlod a drága biológiai
forrásaidat a párkeresésre, vagy
egészséges maradsz idős ko-
rodra – mondja a tanulmány
írója, Brian Preston, Ph.D., a
francia burgundiai egyetem
professzora.

Mindegy, hogy a csendes tí-
pusba tartozol, vagy partiállat
vagy, van valamennyi befolyá-
sod afelett, milyen gyorsan
öregszel. A gének csupán 50%-
ban szólnak bele abba, hogy
mikor kezdenek feltűnni rajtad
az öregedés jelei, például az
ősz hajszálak, a halláskároso-
dás, valamint az Alzheimer-kór.

Minél hamarabb változtatsz
a szokásaidon, annál tovább él-
vezheted a fiatalságodat – ál-

lítja Douglas Miller, M.D., az In-
diana University Centre for
Aging Research és a Regenstrief
Institute tagja. Kezdd a követ-
kező öt dologgal, amik csak
mélyítik a ráncokat a homlo-
kodon.

A kedvenc italod

A szénsavas üdítők magas
foszfát-szinttel rendelkeznek.
Amikor a Harvard kutatói ma-
gas foszfáttartalmú étrenden
tartottak egy csapat egeret,
megfigyelték, hogy az állatok
hamar megöregedtek: a tüne-
tekbe beletartozik a meddőség,
az izomgyengeség, a meghaj-
lott gerinc, valamint a korai ha-
lál. Ne nyúlj a buborékos ita-
lokhoz, és ha már itt tartunk,
mondj le a foszfátban gazdag
ételekről is (a sütikről, a hot
dogról és a fagyasztott pizzá-
ról). A kutatók nem biztosak
abban, hogy ez a tanulmány az
emberekre is érvényes, de ezek
az ételek úgysem a legegész-
ségesebbek a világon.

A környéked

Miller kutatása szerint azok
az emberek, akik lepusztult há-
zak közt, zajos környéken és
szennyezett levegőben élnek,
gyorsabban leépülnek fizikai-
lag. Ha a költözés szóba sem
jöhet, dobd fel a környezetedet
és ültess egy kis kertet. Itt saját
magad termeszthetsz zöldsé-

geket és gyümölcsöket (amik
tele vannak antioxidánsokkal),
és egyben több időt töltesz a
szabad levegőn és a napfény-
ben, amiből beszerezheted a
szükséges D-vitamint is, ami-
nek hiánya szintén időskori be-
tegségekhez vezethet.

A kihagyott edzések

Most kaptuk a hírt: az edzés
jót tesz a testednek! Persze, ezt
eddig is tudtuk, de új kutatások
szerint sejtszinten lassíthatja le
az öregedést. Az aktív emberek
hosszabb telomerekkel rendel-
keznek; a DNS ezen kis darabjai
stabilan tartják a sejtjeinket,
de idővel lassan elrövidülnek.
Az Archives of Internal Medi-
cine egy tanulmánya keretében
kutatók megvizsgálták az aktív
emberek telomerjeit, és kide-
rítették, hogy biológiailag 10
évvel fiatalabbak voltak az ott-
hon punnyadó társaiknál. A
University of Colorado kutatói
szerint azok járnak a legjobban,
akik hetente ötször, naponta
legalább 45 percet töltenek
kardioedzéssel, és ezt a szokást
megtartják több mint öt éven
keresztül.

Ha öt dolgot 
csinálsz egyszerre

Tanulmányok szerint a
„multitasking” kifárasztja a
szürkeállományt és hozzájárul
az időskori betegségekhez, pél-

dául az Alzheimer-kórhoz, va-
lamint megemeli a stresszhor-
monok szintjét, így a kortizolét,
ami pedig megöli az agysejte-
ket. A homloklebenyed arra van
kiképezve, hogy egyszerre egy
dologra figyeljen – mondja Dr.
Sandra Bond Chapman, a Uni-
versity of Texas Center for Brain
Health alapítója és igazgatója.
Egy feladattal foglalkozz 15-20
percig, mielőtt átváltanál a kö-
vetkezőre – így nem csak pro-
duktívabb leszel, de megedzed
az agyadat is, ami idősebb ko-
rodban megvédheti a memó-
riádat.

A késő esték
Ha kevesebb mint hét órát

alszol, az agyad annyit öreg-
szik, amennyit amúgy 4-7 év
alatt, állítja a SLEEP folyóirat
egyik tanulmánya. A San Di-
ego-i University of California
kutatói rájöttek, hogy az alvás
hozzájárul az egészséges és
boldog időskorhoz. Ha éjjel
azon kapod magad, hogy a bá-
rányokat számolod, próbáld ki
a következőt: ha már 15 perce
fekszel ébren az ágyadon, kelj
fel és telepedj át egy kanapéra
vagy egy másik hálószobába.
Kapcsolódj ki és lazulj el, pél-
dául hallgass halk zenét az iPo-
dodon, míg el nem kap újra az
alvás utáni vágy.

Forrás: 
Men’s Health Magazin

A bulizás öregít – 5 jel
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A HC Maros 2009-ben alakult meg és 2010-ben csatlakozott a Román Jégkorong Szövetséghez. Hajdanán
híres volt a vásárhelyi jégkorong, hiszen 1950-ben, a helyi RATA Brassóban megnyerte az első országos
bajnoki címet, majd ezt a bravúrt 1951-ben is megismételte. Az akkori csapat tagjai között voltak: dr.
Bíró, Kerekes, Kulcsár, Togănel, az Incze testvérek, Kocsis, Szabó, Bíró S., Fenke, stb. (1951-ben: dr. Bíró,
Kerekes, Fábián, Mogos, Ritz, Kulcsár, Togănel, Incze 1, 2, 3, Nagy és Mártonfy). Az Incze testvérek, dr.
Bíró és Fenke az országos válogatott tagjai is voltak.  A csúcskorszakot követően számos egyesület
alakult Marosvásárhelyen: Dermagant, majd később a Dinamo, Comerţul, Elecromureş, ISK, Gloria, Ima-
tex stb. A klub jelenlegi helyzetéről, a gyerekek felkészüléséről és a nemrég megkezdődött jégkorong
szezonról Nagy Árpáddal, a Maros HK alelnökével, a gyerekcsapat edzőjével beszélgettünk: 

MÚRE (Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete)-Viitorul Szászrégen 7-3

A tavaszi, Szászrégenben zajlott labdarúgó mérkőzés vissza-
vágójára a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal jóvoltából, a Ví-
kendtelepen került sor, ahol a helyi magyar újságírókból
verbuválódott együttesnek, a tavaszi, 7-5-ös győzelem után, újra
sikerült nyernie, ezúttal 7-3 arányban.  Ellenfele, a szászrégeni A-
osztályos lánycsapat volt, amelyet Costan Vasile, hajdani A-osz-
tályos labdarúgó készít fel. A kiválóan védő Korpoş Izabela kapuját
lapunk sportszerkesztője négyszer, Berekméri Edmond kétszer,
Csutor András egyszer vette be, így a félidőben már 7-0 volt az
eredmény. A második játékrészben Costan Vasile edző is csata-
sorba állt, Lutean Andreát játékirányítónak fogta be, testvérét,
Cristinát pedig a baloldalra állította, így nekik is köszönhetően,
szereztek három gólt, tehát –amint a meccs után hangoztatták
–megnyerték a második félidőt. Ebben az is besegített, hogy a
második játékrészben a tollforgatók már kapkodtak a levegő után.

Feltámad a 
vásárhelyi jégkorong?

– Nemrég megkezdődött a
hivatalos jégkorong idény. A HC
Maros csapata már túl van az
első megmérettetésen. Mikor,
hol és ki ellen játszottak?

– Mint rendező klub, a jég
hiánya miatt az első tornát
Gyergyószentmiklóson szer-
veztük meg. Sajnos időközben
már Suceava és Csíkdánfalva
U12-es, azaz 12 év alatti kor-
osztályos együttese is visszalé-
pett a bajnokságból, így csak
Csíkszentdomokos ellen lép-
tünk pályára. Mivel ők már hu-
zamosabb ideje jégen is
készülhettek Csíkkarcfalván,
ezért a felkészülés szempont-
jából is előbbre tartanak, mint
mi, ezért szinte törvényszerű
volt, hogy vereséget szenved-
tünk. 

– Mint látom, a HC Maros U
12-es jégkorongozói, a körül-
mények miatt jelenleg is száraz

edzéseken készülnek a be nem
fejezett jégcsarnokban, ami
igen nagy hátrányt jelent a
többi csapattal szemben. 

–Persze, hiszen görkorcso-
lyával a lábukon, nem tudják
kellőképpen gyakorolni a fordu-
latokat, fékezéseket, így kissé
különbözik az edzésmódszer,
mint a jégpályán. Kéthetente
felruccanunk Gyergyószentmik-
lósra, ahol jégen is edzhetünk, a
hazai mérkőzéseket is ott tart-
juk, de ez még nem elegendő. 

– Már évek óta várják a he-
lyiek, hogy végül befejezik a vá-
sárhelyi jégcsarnokban folyó
munkálatokat.  Mit tud erről? 

– Állítólag arról van szó,
hogy átutalták a hiányzó ösz-
szeget és nekifognak a jégcsar-
nok befejezésének, ami
nagyon megkönnyítené a fel-
készülési folyamatunkat. Az
igazság az, hogy ha csúszik
majd a jégen a lábunk, akkor
igazán befejezték, addig még
kérdéses, hogy mikor lesz
kész…

– Hol kerül sor a következő
fordulóra?

– Egyelőre várjuk a Román
Jégkorong Szövetség (FRHG)
újabb határozatát, hogy hol
lesz az újabb forduló. Ami biz-
tos, hogy a klub tízéves korosz-
tályban játszó gyermekcsapata
továbbra is az északi C csoport-
ban kezd. A Nemzetközi Jégko-
rongszövetség (IIHF)
szabályzata értelmében a tízé-
ves korcsoportban játszott
mérkőzések esetében nincs
eredményközlés, a részvétel és
a játék a fontos. Ugyancsak ér-
dekesség, hogy együtt a fiúk-
kal, megengedett kislányok
csatasorba állítása is. A Maros
HK csapatának már három te-
hetséges csíki lányjátékosa is
van.

– Felszerelés szempontjából, ho-
gyan állnak?

– Vásároltunk, és adomány
révén is jutottunk felszerelés-
hez. 

– Mint hallottam, több gyerek
van a klubnál, akik még a nyár
elején nem tudtak korcsolyázni
sem, most már a csapat alapem-
berei. Minek köszönhető ez a gyors
fejlődés?

– Először is sok tehetséges-
nek tűnő fiatal közül válogat-
hattunk, s még folyik rostálás,
de kialakult már a keret magja.
Igaz, még három éve 28-an
voltak a korosztályos keretben,
mára már csak fele maradt.
Ambíciós, ügyes gyerekek, aki-
ket támogatnak a szüleik is, de
mi is megadunk minden kellő
támogatást nekik. Reméljük,
idővel beérik majd közös mun-
kánk gyümölcse. Bús Zoltán
segítségével hetente három
edzést tartunk, még szomba-
ton is összegyűlünk – hét köz-
ben bajos az edzések
összehangolása, az iskolai
program miatt –, ezután he-
tente egyszer teremben is gya-
korolhatunk.

– Éveken keresztül ön is jég-
korongozott. Hogyan látja,
mennyire hiányzik a jégkorong
a vásárhelyieknek?

– Mintegy tíz évig az egy-
kori Elektromarosnál hokiztam,

s miután a Maros Party Hockey
Times színeiben is szerepel-
tem, most két egykori társam-
mal, jó barátommal, dr.
Pokorny Lászlóval és Bús Zol-
tánnal együtt tagjai vagyunk
az udvarhelyi Küküllő Old Boys
amatőr jégkorong együttes-
nek, amely az Erdélyi Függet-
len Amatőr Jégkorong Ligában
szerepel. 

– Végezetül, kérem, sorolja
fel a gyerekek neveit, akikkel
együtt dolgoznak, és akiktől jó
eredményeket vár el a klub min-
den tagja?

– Jelenleg Tarcsi Andrással
(udvarhelyi részről, mivel közös
csapatot képviselünk) irányít-
juk a szakmai munkát, a klub-
elnök dr. Pokorny László, a
tiszteletbeli elnök, dr. Bíró
Antal.

A játékosaink: Adorján Ka-
talin, István Renáta, Juga
Diána, Oancea Maiali, Bús
Gergő, Szabó Gellért Bende-
gúz, Szőcs Attila, Madaras
László, Róth Rudolf, Fülöp Nor-
bert, Nagy Norbert, Tantos
Vlad, Matei Patrick, Kancsár
Andor, Csendör Áron, Csendőr
Gábor, Karda Norbert, Osváth
László Rudolf, Dobay Levente,
Szász Dávid és Marossy Dávid.
Előbbi három játékos, csíksze-
redai illetőségű. Remélem,
hogy a közös munkánk gyü-
mölcse idővel beérik és hallani
lehet majd ezekről az elszánt,
tehetséges gyerekekről!

,,Egyébként, ügyes, tehetséges, jégko-
rongozni vágyó gyerekek jelentkezé-
sét várjuk a klubhoz, a
0745-857-927-es telefonszámon
(Nagy Árpád), vagy a
hcmmures@yahoo.com e-mail címre."

Nagy Árpád (Kuksi) jégkorong edző
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Felháborító c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Részeg disznók! Eldobják az üvegeket, s az éjjel, hazajövet, beleléptem a szilánkokba! 

LABDARÚGÁS

HAJRÁ FCM! HAJRÁ MAROSVÁSÁRHELY!
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