
Torda magyar templomai           Torda Kolozsvártól délre helyezkedik el, a leg-régebbi időktől lakott település. A város tör-ténete szorosan összefüggött a sókitermeléssel.Bányászatát a rómaiak indították el, és 1853-ban Torda az erdélyi sóbányák központja lett.A Magyar Királyság idején Torda vármegyeszékhelye volt, 1876-tól pedig Torda-Aranyosvármegye székhelye. 
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A legtehetségesebb maros-
vásárhelyi asztaliteniszező           Az ISK jelenlegi ifjú asztaliteniszezői közül Ung-vári Evelin a legtehetségesebb és a legsikeresebbvárosunkban. Az ő esetében is beigazolódik aza mondás, hogy nem esik messze az alma a fá-jától, hiszen Evelin édesanyja, Ungvári (Gálfi)Imola is sikeres helyi versenyző volt.
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A locsolók archetípusai        
A vicces, a flegma, az amatőr és a profi. 

7. old. //   HUMOR

Így lehet megelőzni 
az internetfüggőséget             Ugyan nem annyira stigmatizált, mint a szerfüg-gőség, hosszú távú következményei igen súlyosaklehetnek. Bartha Éva pszichológust, a BonusPastor Alapítvány munkatársát kérdeztük.
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Idegháború            
Még mindig a római katolikus iskoláról  A jelek szerint áthághatatlan akadályok tor-nyosulnak az egykori II. Rákóczi Ferenc RómaiKatolikus Főgimnázium feltámasztására irá-nyuló próbálkozás útjában. Hogyan fordulhatottez elő, ki és miben felelős a kialakult helyzetért,arra a mai napig nem kaptunk kimerítő választ.Szerintem a felelősség egyértelműen a politi-kumot terheli, igen, azt a szervezetet, amelyévtizedek óta az erdélyi magyarság egyetlenlegitim érdekvédelmi és közképviseleti szer-vezeteként hirdeti magát.

„Szenvedély 
nélkül 
nem 
megy”

Új sorozat, XI. évfolyam // 15. szám  // 2017. április 13–19. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A Központ hasábjain cikkeinkből 
román nyelven is közlünk. 

Kreatívnak lenni, 
sajátos elképzelésekkel:
csodálatos adottság; 
viszont ezt kibontakoz-
tatni, megmutatni a
nagyvilágnak, rengeteg
munkát és kitartást 
igényel. Akárcsak a ma-
rosvásárhelyi születésű
Brassay B. Kinga, a Művé-
szeti Líceum egykori 
diákjának esetében, 
akinek munkáiról nem-
csak az egyediség, hanem
az odaadó munka is 
tükröződik. Egy sokol-
dalú dizájner, aki jelen-
leg a belsőtervezésben,
illetve könyvek illusztrá-
lásában leli örömét. 
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KOS: Ezen a héten a csillagok akadályozó, hát-ráltató erővel lépnek fel az életében. Márpedigha nem igen tud haladni, lépni sőt, egyúttal a csil-lagok óvatosságra intik akkor a legjobb volna, hanem erőltetne semmit.
BIKA: Nagyon jól telik ez a hét a bikák számára.A kicsattanó jókedv odáig fajulhat, hogy egy kisséki is fordulnak magukból, és valami igazán haj-meresztő változást eszközölnek ki a külsejükön,amivel garantáltan meglepik önön környezetüket.
IKREK: Úrrá lesz magán a tavaszi hangulat.Ugyanakkor állandóan jön-megy, mint aki nemtalálja a helyét, de ez nem negatív nyugtalanságlesz, sokkal inkább az a fajta, amikor haladna,cselekedne, csak éppen nem tudja, hogy mit ésmerre.
RÁK: A hét különösösen izgalmas dolgokkalfogja meglepni. Viszont a maximálisan gondtalanhéthez arra lenne szükség, hogy kicsivel megér-tőbb, toleránsabb legyen a környezetével szem-ben. 
OROSZLÁN: Most már elkerülhetetlenül érzi atavaszt, nagyfokú igénye is támad a rendezke-désre. Ezekben a napokban az önkifejezés és kre-ativitás jegyében fog telni. Éppen ezért, ha esetleglakásfelújításon törné a fejét, akkor ez a hét a leg-alkalmasabb a kivitelezésére. 
SZŰZ: A kalandos hangulatban levő szüzek ki-élhetik a héten vágyaikat, lesz rá lehetőség. A hé-ten rá fog döbbeni arra, ha feltétlenül hisz ön-magában és bízik a képességeiben, akkor ténylegnem lesz számára olyan, hogy lehetetlen.
MÉRLEG: Különleges hét elé néz, mivel ön mellészegődik a szerencse. Így még akár az is lehet,hogy végre a lottón is jelentősebb találata lesz.De már amiatt is szerencsésnek mondhatja ma-gát, mert úgy érzi, jó úton jár az önmegvalósításfelé.
SKORPIÓ: A héten rózsás hangulatban lesz, ésez igencsak meglepi a közvetlen környezetét is,hogy mennyire kedves, előzékeny és barátságoslesz. Márpedig az, hogy ennyire nyitottan áll akörnyezetéhez, kellemes meglepetéseket fogokozni. 
NYILAS: Legfeljebb egy-két bosszúság kavar-hatja fel a hetét, de azokat is rövid időn belülmegoldja. Jó hangulata szeretteire is átragad, úgy-hogy ne csodálkozzon, hogy örökösen meghívá-sokkal bombázza a környezete.
BAK: Kellemes és békés a hete, ami rá is fér önre.Minden esélyük meg van a bakoknak arra, hogyegy olyan társaságot, közösséget ismerjenek meg,amelynek szívesen a tagjai lennének.
VÍZÖNTŐ: A héten is érvényes lesz önre azazáltalános igazság, hogy mindig történik önnel va-lami, izgalmas és érdekes fordulatok vannak ké-szülőben. Ellenben érdemes kerülni a jogi és aszerződésekkel kapcsolatos ügyeket.
HALAK: Egy új oldalát ismerhetik meg a hétenaz önhöz közelállók. Előtérbe kerül nyílt termé-szete, megmeri mutatni önmagát, képességeit éstehetségét, amihez még nagy adag vidámság ispárosulni fog.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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Passió – nagypénteken Nagypénteken, április 14-én 18 órától a marosvásár-helyi unitárius egyházközségtemplomában a passiót, Jézusszenvedésének történetéthallgathatják meg az érdek-lődők. Előadják: a Marosvá-sárhelyi Bolyai Téri UnitáriusEgyházközség tagjai és az Eu-fónia pedagóguskórus. Kar-vezető: Strausz Imre István,orgonán kísér Molnár Tündeorgonaművész. 
Madame de Sade Az Ariel színház április 18-án és 20-án este 7 órától játssza a Madame de Sadecímű, felnőtteknek (16 évenfelülieknek) szóló stúdióelő-adását. A helyek száma kor-látozott, jegyet foglalni hét-köznap 11-17 óra között a0747-942-181 telefonszámonlehet (sms-ben is). 
Kistemplomi esték A reformáció 500. évfor-dulója alkalmából Kistemp-lomi esték címmel előadás-

sorozatra kerül sor április20-a és május 18-a között amarosvásárhelyi Gecse UtcaiReformátus EgyházközségŞtefan cel Mare utca 26. számalatti gyülekezeti házában.Elsőként április 20-án, jövőhét csütörtökén 18 órakor.Berekméri Árpád Róbert Sze-génygondozás Marosvásár-helyen a 16–19. századbancímmel tart előadást. A ren-dezvény házigazdái: dr. Be-recki Sándor gondnok és La-katos Péter lelkipásztor.
Húsvéti ifjúsági 
zenefesztiválÁprilis 22-én, szombaton17 órától a marosvásárhelyiKultúrpalota nagytermébenkerül sor a Jézus él! húsvétiifjúsági zenefesztiválra. AMaros-Mezőségi ReformátusEgyházmegye által szervezettrendezvényen hat ifjúságizenekar – Gordonka, IMM-PRO, KisKorál, Reménység,Szabadi úti ifjúsági kórus,Szela – lép fel, a mezőkölpé-nyi ifjúsági csoport pedig A

tékozló fiú című színdarabotadja elő. A rendezvényre abelépés ingyenes.
Egészségmegőrző torna
Marosvásárhelyen Az érdeklődők egészség-megőrző és energizáló moz-gásgyakorlatokon vehetnekrészt, ahol jógaelemeket,egyéb légzés- és izomfejlesztőgyakorlatokat is végeznekpénteken 18 órától Maros-vásárhelyen. Érdeklődni a0727-327- 816-os telefon-számon.
Kirándul a Nagyinet A Maros Megyei Könyvtárkövesdombi fiókja egynaposkirándulást szervez nyugdí-jasok számára április 29-én ahunyadi és a gyulafehérvárivárhoz. Indulás reggel 7 órakor.Bővebb tájékoztatás és fel-iratkozás a könyvtár köves-dombi fiókjánál, illetve a 0748-741-507-es telefonszámonIllyés Claudia könyvtárosnál.
Orth István kiállítása 
Marosvásárhelyen Nagyszebeni vendég, OrthIstván mutatkozik be a ma-rosvásárhelyi Bernády Házkövetkező kiállításán. Egyénitárlata április 13-án, csütör-tökön 18 órakor nyílik meg.A közelgő húsvét jegyében aszentképeknek nevezett, Vá-sárhelyen először látható olaj-kompozíciói közül válogat aművész. A kiállításon a sok-oldalú alkotó a kétszáz éveszületett nagy költő, AranyJános emléke előtt is tiszteleg.A kiállító pályáját, munkás-ságát a tavaly ősszel megjelentalbum mutatja be. A monog-ráfia a Pallas-AkadémiaKönyvkiadó Élet-Jelek soro-zatának legfrissebb darabja,szerzője Nagy Miklós Kundművészeti író. A megnyitónő méltatja Orth István mű-vészetét, életművét. A hely-színen a kötet is megvásá-rolható.

KÁR KIHAGYNI |



A jelek szerint áthág-hatatlan akadályok tor-nyosulnak az egykori II.Rákóczi Ferenc RómaiKatolikus Főgimnáziumfeltámasztására irányu-ló próbálkozás útjában.Olyan régen húzódik-nyúzódik, olyan szöve-vényes, átláthatatlan már a történet, hogy nem árt,ha összefoglaljuk a legfontosabbakat: A mostanikonfliktus kiindulópontja az volt, hogy a római ka-tolikusok tulajdonát képező iskolaépületben működőromán főgimnázium tanárai, tanulóinak szülei, va-lamint az őket manipuláló helyi szélsőséges románpolitikai erők úgy értékelték, hogy a római katolikustanoda indulásával elveszíthetik az iskolaépületet. Az tagadhatatlan, az iskola újraindításakor nemjogilag megtámadhatatlan önkormányzati képvise-lőtestületi határozat alapján jártak el. A vonatkozódokumentumok egyikét, azt amely az új intézményta marosvásárhelyi iskolahálózatba vette, a prefektusa közigazgatási bíróságon megtámadta, s a pertmegnyerte. Ebből következően a kifogásolt határo-zatot megsemmisítették, tehát az iskola 2016 feb-ruárjától kezdődően törvénytelenül működik.Ami azóta történt, nem más, mint „idegháború”,amit a hivatalok azzal a nem titkolt szándékkal pro-vokáltak és táplálnak folyamatosan, hogy elriasszáka szülőket attól, hogy a szóban forgó iskolába írassákcsemetéiket. Ebbe a sorba illeszkedik a teljesen il-letéktelenül az ügybe beavatkozó korrupcióellenesügynökség, a DNA eljárása is - kihallgatásra rendeltékbe, nyilatkozattételre kényszerítették a tanulókszüleit -, ami nem minősíthető másnak, mint tőrőlmetszett szekus megfélemlítési akciónak. Hogyan fordulhatott ez elő, ki és miben felelős akialakult helyzetért, arra a mai napig nem kaptunkkimerítő választ. Szerintem a felelősség egyértelműena politikumot terheli, igen, azt a szervezetet, amelyévtizedek óta az erdélyi magyarság egyetlen legitimérdekvédelmi és közképviseleti szervezetekénthirdeti magát. Aztán láthatjuk, mire jutottunk velük...Merthogy az RMDSZ teljesen magára hagyta a szü-lőket, az iskolát, az egyértelmű. Ezzel szemben az MPP elnöke a helyi hatóságokfelelősségére figyelmeztetett a múltheti tanácsülésen.Jegyezzük meg: nem elszigetelt esetről van szó, azutóbbi időben az MPP politikusai a GyulafehárváriNyilatkozatban megfogalmazott ígéretek be nemtartása, az 1990-es márciusi magyarellenes pogromkörülményeinek újravizsgálása, valamint az EurópaTanács kisebbségvédelmi keretegyezményének benem tartása ügyében is megszólaltak már.  Kiemelendő a szülők állhatatos magatartása,akiket csak elismerés illet, amiért példás elszántsággalpróbálnak érvényt szerezni igazuknak. Kár, hogycsak a Civil Elkötelezettség Mozgalom állt ki mellettük.   Nem kerülhető meg a római katolikus egyház fe-lelősségének a tisztázása sem. Ha az iskolaépülettulajdonosa, a Római Katolikus Státus Alapítványannak idején nem hosszabbítja meg a román fő-gimnázium bérleti szerződését, akkor máig lenyu-godhattak volna a kedélyek, elkerülhető lett volnaa mostani helyzet... Véleményem szerint. 
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Idegháború 
Még mindig a római katolikus iskoláról

Így lehet megelőzni 
az internetfüggőséget
Bár leginkább a fiatalokat érintő problémának gondolhatjuk az internetfüggő-
séget, bármely korosztályra kiterjedhet. Ez is, mint a legtöbb dependencia: a va-
lóságból való menekülésként szolgál az egyénnek. Ugyan nem annyira
stigmatizált, mint a szerfüggőség, emiatt a társadalom elbagatellizálja a jelensé-
get, hosszú távú következményei igen súlyosak lehetnek. Bartha Éva pszicholó-
gust, a Bonus Pastor Alapítvány munkatársát kérdeztük.

Mi minősül függőségnek?„Több tényezőt kell figye-lembe vennünk, hogy meg-határozzuk: függőségről be-szélhetünk-e.  Az egyik azidő, amit az egyén interne-tezéssel tölt, hiszen ha valakinaponta 4-5 óránál többetnavigál a világhálón, aggo-dalomra adhat okot, deemellett az is fontos, hogymire használja azt, tehát hanem célzottan, munka miatt,hanem játékra, közösségioldalak böngészésére hasz-nálja, felmerülhet az addik-ció. Egy másik árulkodó jel:ha az egyénnek nincs inter-nethozzáférési lehetősége,elvonási tünetek jelentkez-nek, ingerültté válik. A har-madik tünet, hogy a függőszemély kapcsolatai kezde-nek beszűkülni, nem fonto-sak számára a barátok, ahobbi. A gyerekek ebben azesetben elhanyagolják az is-kolát, felnőttek pedig kima-radnak a munkahelyükről.A negyedik ok, amely a füg-gőségre utal: a személy azinternetezést a valóságtólmenekülésként éli meg,mert nem képes kezelni amindennapi problémákat,esetleg traumákat. Ha ezeka tényezők hosszabb távon,legkevesebb egy fél évig szi-multán jelentkeznek, akkorbeszélhetünk dependenciá-ról” – magyarázta lapunknaka szakember.
Kevesen 
jelentkeznek terápiáraBartha elmondása szerintterápiára csak azok a sze-mélyek jelentkeznek, akiketmár ért annyi negatív hatás,hogy tudatosult bennük aprobléma, de ez sajnos csakakkor történik meg, amikormár nagyon mélyen bennevannak a függőségben. Leg-több esetben a hozzátarto-zók jelzik elsőként, hogygond van, különösen a fia-talok esetében: nem járnakiskolába, nem játszanak, nemis sportolnak, a kapcsolataikkezdenek elmaradozni. Haviszont a szülő korlátozzaaz internethasználatot, ag-

resszióval válaszolnak. Aztis megtudtuk, hogy nagyonkevesen jelentkeznek errea fajta terápiára, az elmúlt5 évben csak két olyan egyénvolt, aki kizárólag ilyen prob-lémával kereste fel az ala-pítványt, ám ez gyakranegyütt jár, valamint kiváltóoka vagy következménye aszerfüggőségnek. 
Azonos kiváltó okokA szakember szerint azo-nos alapjai lehetnek egyesdependenciáknak. „A inter-net-, játék-, alkohol- vagyéppen párkapcsolat-függő-ségben azonos, hogy mindenesetben a valóságból valómenekülésre használja azegyén, úgy vélik, ezzel „ki-lépnek” saját életükből. Mivel az internetfüggőségviszonylag újkeletű problé-ma, illetőleg nincsenek olyannyilvánvaló és azonnali kö-vetkezményei, mint a szer-függőségnek, emiatt sokannem is tudják, hogy ez léte-zik, még ha ők maguk áldo-zatai is. A pszichológus sze-rint éppen emiatt kevésbéstigmatizált állapot, a tár-sadalom elbagatellizálja azamúgy súlyos következmé-nyekkel járó függőséget.
Alternatívák nyújtása 
lehet a megoldásAdódik a kérdés, hogy milehet a célravezető leszokásimódszer az internetfüggő-ségről. Bartha Éva szerint afokozatos elvonás ez esetben

nem vezet megoldáshoz.„Úgy vélem, a működőképesmódszer az egyén terápiásközösségben való élése. Ittmegtanulja a helyes visel-kedési és viszonyulási mó-dot, elsajátítja az empatikusszemléletet, jobban kezelia saját érzéseit, a problé-mamegoldó képességét fej-leszti, megtanulja a konflik-tuskezelést. Emellett a kog-nitív viselkedésmódosításis jó eredményekkel jár, ezazt jelenti, hogy a páciensnem reális alapokon lévőtévhiteit megpróbáljuk ma-gyarázattal a valóság talajárahelyezni” – fejtette ki.
A megelőzés fontosságaEgyelőre tanintézmények-ben nem elterjedt a gyerekektudatos internethasználatravaló nevelése, de a szakem-ber szerint ez elengedhetet-lenül fontos lenne. „A legjobbmegoldás az internetfüggő-ség elkerülésére a fiatalokszámára alternatívákat nyúj-tani: olyan helyet, társaságot,tevékenységet,, ahol jól érzimagát, és nincs szükségearra, hogy elvonuljon egyvirtuális világba. Ilyen leheta sport, a tánc, kirándulás,táborozás, ifjúsági közössé-gek, ahol pozitív élményeketszerez, illetve lehetősége vanbeszélgetni azokról a témák-ról, amik foglalkoztatják, ígykevesebb esély van arra,hogy „rákattanjon” az inter-netre” – zárta az alapítványmunkatársa.

Pál Piroska
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Bartha Éva



Egy történet szerint egy-szer három bölcs elhatároz-ta, hogy bejárják a világot,hogy újabb tapasztalatokrategyenek szert. El is jutottaka szomszéd országba, aholtávolról megpillantottak egyfelhőkarcolót, és rögtön el-kezdtek tanakodni, hogy va-jon mi lehet az, de nem mer-tek közelebb menni. Múltbelitapasztalataikból kiindulvakülönböző elméleteket gyár-tottak majd vetettek el a fel-hőkarcolót illetően. Végülmegegyeztek abban, hogybiztos óriások készítették,és ha ez igaz, semmiképpen

sem ajánlatos közel mennihozzá. Így megelégedve aszerzett tapasztalatokkalvisszatértek hazájukba.Ha az előbbi történet sze-replőit és önmagunkat né-zem, azt kell mondanom,hogy sokban hasonlítunk.Hiszen sokszor megelég-szünk mi is a felszínes dol-gokkal, életünk mindenszintjén. Jobb az, ami meg-szokott, ami bejáratott, amitnem kell felfedezni. A fejlő-dés azonban nem ebben ta-lálható. Ha hitéletembenmegelégszem a kötelező val-lásossággal, lehet, hogy soha

nem fogom megismerni Isten közelségét. Pedig Istent megismerninagyon fontos – ettől függaz örök életünk. Ettől függaz is, hogy megértjük-e ahúsvét misztériumát: a min-denható, örökkévaló Istenemberi formát vett fel. Szen-vedett, lemondott hatalmá-ról, erejéről, és önmagátadta érted. Így a lehető leg-közelebb került a mi esendőemberi természetünkhöz. Aszenvedő Isten ismeri leg-jobban a mi szenvedésein-ket. A szenvedő, értünk meg-haló, majd pedig feltámadottKrisztus nekünk is a feltá-madást kínálja fel! A kérdésaz, hogy te személy szerintfontosnak tartod-e őt és el-fogadod ezt az ajándékot?Akarsz-e vele személyesentalálkozni, és akarod-e, hogyne csak egy újabb húsvétlegyen az elkövetkező ün-nep, hanem egy olyan alka-lom, amely változást hoz azéletedbe? Isten már döntöttmelletted, mi a te dönté-sed?Mert Krisztustól minden-ki azt kapja, amit vár tőle, ősenkire sem erőszakolja rámagát. Ha megelégszem akülső, kötelező ünnepléssel,nem is lesz többen részem.Ha viszont engedem, hogyKrisztus újabb utakra ve-zessen, akkor a vele valóközösségem újabb oldalátismerhetem meg. Induljunkel együtt ezen az ünnepen,hogy felfedezhessük azt azéletet, melyet Isten készítettszámunkra!
Dr. Nagy Lajos: 
Gyermekkorom húsvétjaiMostanában gondolatbanegyre többször megyek hazaszülőfalumba, Nagyernyébe.Most éppen a tavaszi emlé-kek tódulnak elém. Azonbelül is a húsvéttal kapcso-latosak.Nagyon vártuk ezt az ün-nepet! Hiszen ez nemcsaka biblia tanítása szerint Jézusfeltámadását, hanem a ta-vasz kibontakozását is je-lentette. A tetszhalált alakítótermészet ébredezését,egyes növények virágzásá-nak idejét, a költöző mada-rak visszatérését. Úgy ahogyazt a locsoló versben akkor

minden évben el is mond-tam: „Megújulva a természet/ A pacsirta fütyürészget /Énekében azt dalolja / IttJézusunk feltámadása”.Na de e vers – húsvét má-sodnapján történő – elmon-dását még sok minden meg-előzte. A legényekhez hasonlóanmi gyermekek is igyekez-tünk a nekünk kedvesebbkislányoknak fenyőágat ten-ni, mert akkor locsoláskortöbb piros tojást kaptunk,és a kabátunk hajtókájára akislány feltűzött néhány szálfehér vagy kék jácintot. Erremi ugyanolyan büszkék vol-tunk, mint az a kislány, aki-nek a kapufélfáját több fe-nyőág díszítette.Míg én ezzel a számomrafontos dologgal voltam el-foglalva, addig a szüleim iskészültek az ünnep méltómegünneplésére. Édesapáma húsvéti bárányt ölette meg.Ünnepi ételnek került azasztalra a húsvéti napokon,miután édesanyám a kalá-csok kiszedése után egynagy tepsiben szép, ropogóspirosra kisütötte.Háromféle kalácsot is sü-tött édesanyám. Egy tepsi-ben mákosat, egy másikbandiósat, és két – három lá-bosban pusztakalácsot. Ki-szedéskor az egész udvartmegtöltötte a kalács illata. Másnap a reggeli tejes-kávémat beleaprított pusz-takaláccsal ettem meg. Azótamindig így és ezt eszem asátoros ünnepek alkalmával.És édesanyámra gondolok,pedig tudom, hogy „a kezeföld már”, és azok a sütőke-mencék sincsenek már meg,amelyekben ezelőtt hetvenötévvel sütötték az ernyeiédesanyák a húsvéti kalá-csot. Csak a templomba hívóharangok kongása maradta régi. Akkor ezeknek azösszehúzása előtt a falu ap-raja-nagyja sietett a vallásaszerinti templomba menni,megemlékezni Jézus Krisz-tus feltámadásáról.Én gondolatban gyermekcsapatommal idén is öntöznimegyek, és mindenkihezszólva mondom, mint akkor:„Kívánom érjenek sok hús-vét napokat / áldást és bőidőt mindig számoljanak”.
Nemes Gyula
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Húsvéti üzenetek 
Gyors léptekkel közeleg a keresztyénség legnagyobb
ünnepe, a húsvét. Mai lapszámunkban két üzenetet
osztunk meg olvasóinkkal. Először Les Zoltán maros-
vásárhelyi egyetemi lelkész gondolatait tolmácsoljuk,
majd dr. Nagy Lajos ny. főorvos (sz. 1933) gyermek-
kora húsvétjaival ismertet meg bennünket. 

Torda 
Torda Kolozsvártól délre
helyezkedik el, a legré-
gebbi időktől lakott tele-
pülés. A város története
szorosan összefüggött a
sókitermeléssel. Bányá-
szatát a rómaiak indítot-
ták el, és 1853-ban Torda
az erdélyi sóbányák köz-
pontja lett. 1320-1576
között 128 erdélyi or-
szággyűlést tartottak a
katolikus templomban. A
Magyar Királyság idején
Torda vármegye székhe-
lye volt, 1876-tól pedig
Torda-Aranyos vármegye
székhelye. 1925-1950 kö-
zött Torda megye székhe-
lye volt.

A katolikus templomTorda város főterének észa-ki végén magasodik a közép-korban Szent Miklósnak, újkoriújraszentelésekor Kisboldog-asszonynak ajánlott plébáni-atemplom, az erdélyi késő gó-tika egyik kevéssé ismert, for-dulatos történetű emléke.1274-ben a város főplébá-nia templomának papja, meg-jelenik a pápai tizedjegyzéké-ben. Először valószínűleg akeresztes lovagok Szent Imretiszteletére felszentelt temp-loma állt ezen a helyen. 1331-től pálosok jönnekhelyükbe. A XV. századbanmár állt a főtéri gótikus temp-lom, amelyet Szent Mártontiszteletére szenteltek fel, aváros főterén állt és a városlegnagyobb temploma volt.
Mátyás adományaA XIV-XV. századból számosadattal rendelkezünk a plé-bániáról és a templomról, ámezek az építéstörténetben ke-veset segítenek.Weisz Attila közléséből tud-juk meg, hogy az 1470-esévekből származik a templomleglényegesebb adománya Má-tyástól (1458-1490), melybena király a sókamara jövedel-méből évi tizenkét forintot,egy öltözetre való szövetetadományoz a templomnak, il-letve heti két aranyat misékrea magyar királyok lelki üdvéért. A megközelítőleg évi száz-húsz arany a korabeli viszo-nyok között igen jelentős volt,és kevés erdélyi és magyar-országi templom támogatott-sága haladta meg ezt az össze-get. Figyelemreméltó, hogy atordai plébánia a XV. századvégén egyszerre hatalmas újtemplom építésébe fogott, ésez összefügghet Mátyás ado-
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mányával. Megjegyzendő, hogy pon-tosan ebben az időszakbankezdik el a korábbi civitast –szabad királyi várost – oppi-dumként, vagyis mezőváros-ként emlegetni, s a rangvesztésis késztethette Torda polgár-ságát, hogy korábbi rangjáhozillő templomot emeljen.
A templom színeváltozásaiNem sokat tudunk a temp-lomról a XVI. század másodikfelében, ám a gyakori feleke-zeti váltásokat és a liturgikustér ezzel járó „tisztogatását"sajnos elszenvedte. 1601-ben Basta véres tordaitámadását biztosan az unitá-rius közösség szenvedte mega leginkább. Egyes vélemények szerintBasta három évre a jezsuiták-nak adta a templomot. 1604-ben már az unitáriusok javí-tották ki az épületet, akárcsak1634-ben. 1686-ban egy né-met különítmény pusztítottael Tordát, és a pusztításokat1698-ig állították helyre a szen-tély falkoronájára festett feliratszerint. Ekkor pusztulhatott el aszentély gótikus boltozata, hi-szen a felirat már annak nyo-mai fölé került és síkmennye-zetet határoz meg. Szintén a fent említett szerzővilágít rá arra is, hogy a Rá-kóczi-szabadságharc okoztakárokat a templomon 1714-re javították ki, de ekkorra va-lószínűleg már nem használtáka teljes templomot, csak aszentélyt. 1721-ben Virmond gene-rális, Erdély katonai kormány-zója fenyegetéssel szereztemeg a katolikusok számára atemplomot.
Orbán Balázs a templom-
hoz tartozónak vél két év-
számos zárókövetA tordai katolikus templomErdély egyik legnagyobb gó-tikus épülete, és bár belsejétmeg nyugati homlokzatát aXIX. század eleji átépítésekgyökeresen megváltoztatták,

külseje és belsejének néhányrészlete őrzi középkori kiné-zetét. Az Erdélyi Magyar Elektro-nikus Könyvtár dokumentá-ciójából tudjuk meg, hogy arégészeti ásatások és a törté-neti adatok tanúsága szerinta templomnak korábbi, való-színűleg XIV. század eleji előz-ménye is volt, melynek kiné-zéséről egyelőre alig sejtünkvalamit. Orbán Balázs a templomhoztartozónak vélt két évszámoszárókövet, melyek közül az1465-ös eltűnt, az 1472-esrőlpedig kiderült, hogy nem bol-tozat, hanem egy ív záradéka. A szentély 1473-as évszámaigen érdekes helyen, a sekres-tyeemeletre vivő csigalépcső-ből a szentély felé nyíló ajtókőkeretén maradt fenn, aminkeresztül valószínűleg egy éne-kes erkélyt lehetett megköze-líteni. A szentély egyik déli tám-pillérén későbbi, 1478-as év-szám olvasható, eszerint a kör-beépítés a szentély északi ol-dalánál kezdődhetett. Hoffmayer Simon hatalmasfőoltára meghatározza a szen-tély belső terét, és páratlanművészi élményt nyújt a láto-gatónak. A szentélyt is alacsonyabb,XIX. század eleji három sza-kaszos boltozat fedi, Vitkay Já-nos festett medalionjaival. 
A református templomA hajdani ágostonos kolostoremlékét őrző hatalmas terem-templom hajója a tordai főtérdéli végén emelkedik, a közép-kori város szélén. Torda város egyik legmo-numentálisabb, de egyben leg-titokzatosabb műemléke azótordai református templom. A komoran emelkedő temp-lom és a mellé épült historizálóharangtorony együttes sziluettjelegtalálóbb vizuális szimbólumaa városnak. Az épület már aXIX. század kutatóinak képze-letét is megragadta, és eredetéta történetírás számos szerze-tesrenddel kapcsolatba hozta.

A diadalív gazdag 
faragású maradványa1331-ben tűnnek fel a tordaiágostonos rendi remeték él-ükön Domonkos testvérrel,akiknek I. Károly király (1308–1342) minden Szent Mihálynap hetében három vég fehércseh posztót adományoz. A templom szentélye a főtérfelé állt, ma csupán a diadalívgazdag faragású maradványaőrzi emlékét. A szentély a hajóval egyezőszélességű volt, ami gyakorimegoldás a koldulórendi – fő-leg klarissza –, német lovag-rendi vagy karthauzi templo-moknál, és keleti záradéka aXVIII. századi tervrajz szerintéltengelyes – tehát falsarokbanés nem falban végződő – volt,ami a Parler-műhely prágaiépületein gyakori. A diadalív alsó részén szo-borkonzolok állnak, és alig ki-emelkedő pillérkötegébe is il-leszkedik konzolról indítotttagozat. A konzolok visszametszettformája ritka az erdélyi góti-kában: a tagozat profilelemeiíves metszéssel a falban futnakössze. 
Az épület általános 
állapota beavatkozást 
igényelA hajóból a régi, félköríveskőkereten keresztül közelíthetőmeg a középkori kápolna he-lyén levő összekötő tér – magyülekezeti terem – a toronyirányába. Ugyancsak Weisz Attila írarról, hogy az 1980-as évekátgondolatlanul felhordott ce-mentes vakolata és a száza-deleji mozaikpadló miatt maa templom falai vizesednek, aboltozaton számos repedés,vakolatleválás mutatkozik, azépület általános állapota bea-vatkozást igényel. A költséges helyreállítás ésa vele járó feltárások, tervezés,különféle szakmunkák árát azegyházközség önerőből na-gyon nehezen tudná fedezni,pedig e különösen értékes mű-emlék szakszerű helyreállítása,

értékeinek bemutatása elsőd-leges feladat. 
Az újtordai 
református templomÚjtorda központjában egyárnyas park rejti a szabálytalanovális alaprajzú várfallal öve-zett református templomot. A vár déli oldalán emelkedikaz emeletes kaputorony, melymegőrizte lőréseit és a felvo-nóhíd csigáját. A kaputorony kívül és belülfélköríves záródású, tágas, kő-keretes kapuval rendelkezik,a külső kapu XIX. századi bél-lelt fa kapuszárnyai nemrégkerültek használaton kívülre. A homlokzaton 1737-es fel-újítási emléktábla látható. A kaputól délnyugatra fél-köríves alaprajzú, szintén eme-letes torony emelkedik, mely-nek még mindig láthatóak lő-rései. A kerítőfal nyugati ésészakkeleti részén találhatómég egy-egy középkori ajtó-keret, amelyek elbontott vé-dőtornyokat jelezhetnek, ámmai formájukat bizonyosan avárfal 1730-as évekbeli fel-újítása során nyerték. 
Egy hatósági rendeletnek
köszönhetően a kamrákat
lebontjákA középkori adatok hall-gatnak a várról, stilisztikai ala-pon a XV. század második feletűnik a legvalószínűbb építésiidőnek. Belső-Erdélyben talánegyetlen példaként a XVIII.század végén belülről kam-rákat építettek a várfalhoz,amelyben a hívek szalonnátvagy gabonát őriztek. A kamrákat az 1930-as évek-ben hatósági rendeletre lebon-tották, de Debreczeni László1927-ben még lerajzolta őket. A XVIII. század végén élénkvitákat keltett, hogy a bérbeadott kamrák jövedelméből aparókia nem részesült. Végül1799-ben sikerült kidolgozniegy rendelkezést, mely az egy-házi területen felépült kamrákbéreit és az egyéb felmerülővitás kérdéseket szabályozta.

Az ismeretlen 
kazettás mennyezetA hajó mai mennyezete föl-ött fennmaradt egy ismeretlenkazettás mennyezet, melyneka megközelítése igen nehéz. A kazettás mennyezetetnem díszítette festés, ám afalkoronán fennmaradt amennyezetet kísérő festett dí-szítőfríz, mely igen változatosmintakincset őrzött meg. Az ehhez hasonló díszítőf-rízeket még alig ismeri a ku-tatás, bár egyre több példányáttárják fel. A kazettás mennye-zet és a fríz keltezésére egye-lőre nincs fogódzó, ám az1716-os kisharang és egy1720-as – azóta újraöntött –harang a tetőzetben zajlottmunkálatokat is jelezhetnek.
Az unitárius templomTorda lakói János Zsigmond,Erdély első fejedelme (1559-1571) idejében áttértek azunitárius hitre. Mivel a város lakosságaszinte kizárólag Dávid Ferencvallásában élt, Torda temp-lomait az unitárius egyházvette át.A XVII. század elején, a re-formátus vallás betörésévelmegcsappan erejük, és miutána katolikus vallás is megerő-södik, 1721-ben Virmont er-délyi főhadparancsnok kar-hatalommal kényszeríti azunitáriusokat, hogy a frissenújjáépített nagytemplomot át-adják a katolikus egyháznak. Emiatt 1721 és 1791 közötta tordai unitáriusoknak nincstemplomuk. 1791-1792 közötta régi unitárius iskola helyénfelépítik a jelenlegi unitáriustemplomot. Tornya 1801-1809 között épült.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bocsátott do-

kumentációkért külön köszönet Ke-
resztes Géza műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illusztrációkat, a
régi és a mai képeket Demján László
műemlékvédő építész gyűjteményükből
küldte be szerkesztőségünkbe.

magyar templomai 
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„Szenvedély nélkül nem megy”
Kreatívnak lenni, sajátos elképzelésekkel: csodálatos adottság; viszont ezt ki-
bontakoztatni, megmutatni a nagyvilágnak, rengeteg munkát és kitartást igényel.
Akárcsak a marosvásárhelyi születésű Brassay B. Kinga, a Művészeti Líceum egy-
kori diákjának esetében, akinek munkáiról nemcsak az egyediség, hanem az oda-
adó munka is tükröződik. Egy sokoldalú dizájner, aki jelenleg a belsőtervezésben,
illetve könyvek illusztrálásában leli örömét. 

Mint a legtöbb kezdő mű-vész esetében, sok évvel ez-előtt Kinga pályafutása isdöcögve indult be, sokáigkereste a helyét, és azt, hogymivel is szeretne foglalkozni.Gyerekkori álma a ruhater-vezés volt, de annak idejéna Művészeti Líceumbanilyen szak még nem létezett,csak később az egyetemen.Először a budapesti Kossuthkiadó kérte fel, hogy köny-veket illusztráljon, majd eztkövetően nyitott Marosvá-sárhelyen egy ruhaboltot aBolyai utcában, és kezdettel enteriőröket tervezni. „El-sőként az enyémet, majd aszomszéd üzletet, és ígykezdődött a belsőtervezés...Eközben saját készítésű,egyedi ékszereket gyártot-tam, és megszületett sajátbrandem, a King Ring Je-welry. Divatbemutatókon és-fotózásokon vettem résztaz ékszereimmel, a My FairLady színdarabhoz pedigén készítettem a nyakéke-ket” - meséli a pályakezdés-ről a művész. Ezt követte aszínház világa, ahol bele-kóstolhatott a jelmezterve-zés, valamint a színházi világrejtelmeibe, majd kislányaszületése után újra a bel-sőtervezés került közép-pontba.
„A lényeg: nyitottnak
lenni, és mindig 
figyelni, megfigyelni!”„A rajzolás gyerekkorihobbim, a művészet mindigis meghatározta az életem,hiszen művész családbannőttem fel, édesapám fotó-művész, nagymamám fes-tőművész volt. Mikor a ma-rosvásárhelyi Művészeti Lí-ceumba kerültem, életre

szólóan rányomta bélyegétaz életemre, amit a mai na-pig szívesen emlegetek. Amindennapos műtermi fes-tészet, rajz, szobrászat, mű-vészettörténeti órák egyolyan pluszt adtak, ami el-kísér egész életünk során.Megtanultuk meglátni a ro-hanó világban a falevélbenis a szépséget, amibe máscsak belerúg és továbbmegy.Attól kezdve már másképpláttuk a világot... Nagyonsokat tanultam az akkorihíres képzőművész tanára-imtól, Barabás Éva festő-művész, Hunyadi Mária tex-tilművész, Gyarmati Jánosszobrásztól”- meséli.
A kitartó munka 
meghozza gyümölcsét Kinga életében az alkotásmindennapi „rutin”, hiszenszinte nem telik úgy el nap,hogy ne alkosson valamint,legyen az bármilyen pici.Ez az, ami boldoggá teszi.„Ha főzök, vagy sütők, aztis szeretem kreatívan pre-zentálni, úgy a terítést, mintmagát az ételt. A kreativitásta szürke mindennapokbais be lehet vinni, ami szebbé,színesebbé teszi őket” -mondja. Kinga rengeteg helyenmegfordult már a világban,újabban kanadai rezidenslett, de eközben is próbálolyan munkákat elvállalni,amiben látja az alkotás le-hetőségét, és ami kihívástjelent számára. „Mivel nemtudni, mikor hol vagyok,sokszor nehéz kialakítaniegy állandó klientúrát. Sok-szor Murphy törvénye sze-rint, akkor adódtak lehető-ségek, amikor épp elutaznikészültem. Jelenleg a leg-

könnyebben a világhálónlehet megtalálni, a mai in-ternet adta világban, márnem lehetetlen határokonés tengereken túlról valódolgozás sem. Ez épp egykanadai belsőterv munkám”- magyarázza. 
Készülődés a húsvétra „A húsvéti dekoráció ná-lunk elmaradhatatlan, amitminden évben másképpenrendezek el, azaz mindigkombinálom új szerzemé-nyekkel. Ez már szakmaiártalom részemről, de örö-met ad. Tavaly többek közöttaz asztali terítékhez nyu-szikat is hajtogattunk szal-vétából a lányommal. A frisstavaszi virágcsokor is na-gyon feldobja a lakás han-gulatát, egy hosszú és szür-ke tél után. Akár házilag islehet alkotni egy tavaszi vi-rágkompozíciót, nem mu-száj virágüzletben vagyo-nokat költeni rá. Hagyom agyerekemet tojást festeni,ami nagy élvezettel tölti el.Ezt ajánlanám minden kis-gyerekes édesanyának. Meg-lepően érdekes és széperedmények születhetnek.”– meséli Kinga, aki azt üzeniminden háziasszonynak,hogy mindamellett főzzenekfinomakat és üljön össze acsalád. „Annyit rohanunk amindennapokban, hogy leg-alább ünnepekkor lassít-sunk a tempón és figyeljünkegymásra. Legtöbbször aháziasszonyokon múlik,hogy összetartsák a csalá-dot, és ez legjobban egy fi-nom ebéd alkalmával való-sulhat meg. Ez is egy ilyenalkalom lehet”- zárta sora-it.

Timár Tímea
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Valós éttermi 
panaszkönyv-bejegyzések

☻ Az étel hideg volt, a pincér meleg
☻ Az önök szakácsa túl ronda, és egyáltalán nemolyan, mint Laci bácsi a tévéből
☻ Halászlét rendeltem és spagetti volt benne, ésmég kenyeret se adtak mellé! Hülyék maguk?
☻Ma a férjemmel betértünk az önök éttermébe ebé-delni, de a pincérek be vannak b*szva. Kérem afelszolgálás minőségének emelését
☻Már a harmadik étterembe jöttem be, hogy végremarhapörköltet egyek, de sehol nem akarnak no-kedlit adni hozzá. Mindenhol csak galuska van, ésazt akarják hazudni nekem a pincérek, hogy azugyanaz. Hát az apjuk f*szát!
☻ Húslevest kértem májgombóccal, a pincér meghozott valami sz*rt egy csészében
☻ A pincértől kólát rendeltem, de ő véletlenül ana-nászlevet hozott. Allergiás vagyok az ananászra,ha valami bajom lesz tőle, perelni fogok.

Válasz: „Tisztelt Hölgyem, a tévedésből elcseréltitalt nagyon sajnáljuk, mindazonáltal nem értjük,hogy amennyiben valóban allergiás rá, miért ittaazt meg?”Mert finom az íze és szeretem
☻ A pincérek mikor azt hitték, nem hallom őket,arról beszéltek, hogy hogyan feküdnének levelem. Javaslom az elküldésüket
☻ A vécébe menet kezemben maradt a kilincs
☻ Tisztelt vezetőség. A sonkával-sajttal töltöttpulyka szerintem macskahúsból van. Kérem, vál-toztassák meg az étlapon
☻ Pizzát szerettünk volna vacsorázni a családom-mal, de a pincér azt hajtogatja, hogy nincs az étla-pon. Mi ezt értjük, de attól még miért nem tudnakcsinálni? Liszt meg víz az egész
☻ Távozáskor a felszolgálójuk indulatosan szólt hoz-zám és megfenyegetett, hogy rendőrt hív. Igaz,hogy véletlenül elfelejtettem fizetni, de akkor semkéne így viselkedni
☻ A pincérek bunkók, és szerintem fanszőr volt a rizsben
☻ A felszolgáló lekurvázott, kérem azonnali kirúgását
☻ A vécében nem volt kéztörlő, de hajszárító megigen. Szerintem át kéne gondolni mi a fontosabb...
☻ A felszolgáló olyan részeg, hogy a pulton fekszikés hányik. Szerintem kéne neki hívni egy mentőt,mert már egy órája ott van és felháborító, hogyminket meg ki se szolgál senki
☻ Szőrt találtam a kajámban. Mivel a szakács ko-pasz, ezért a legrosszabbra gondolok. Kéremazonnali intézkedésüket
☻ A fröccs kurva drága
☻ Igazából nekem nincs panaszom, mert az étel megaz ital jó volt, csak arra szeretném felhívni a figyel-met, hogy a konyháról fura nyögések hallatszottakki, aztán a felszolgáló kisasszonynak lisztes kéz-nyomok voltak a fenekén
☻ A fűszervajban találtunk egy Kindertojás-játékot
☻ Panaszt szeretnék tenni, ugyanis a húslevesben nem volt hús
☻ A kis felszolgálóhölgy pofánöntött egy korsó sör-rel. Pedig csak azt mondtam neki, hogy szép kerekbulája van. Felháborító!

(Internetes anyag alapján)
mt

A locsolók archetípusai

A vicces. Mindenhol humo-rosra veszi a figurát, min-denkivel jópofizik, viccel,legalábbis azt hiszi. Kedvencfigurája, hogy valamilyenveseremegtetően szellemesverbális megnyilatkozás kí-séretében puncitájékra isspriccent egyet formater-vezett üvegcséjéből (kizá-rólag parfümmel dolgozik),amiért a csaj éppen otthonleledző, félig elázott férjevagy barátja legszívesebbentökön rúgná, de hát húsvétvan, ugye. Keveset iszik, an-nál többet zabál, miközbentele szájzattal tovább eregetimókásnak hitt sutkáit („eb-ből a gombakrémből márevett valaki?”, „ez a töltötttojás pont olyan, ahogyanyám készíti…, neki se si-kerül soha”, „szeretném el-kérni ennek a tojásos bá-ránynak a receptjét…, ne-hogy még egyszer elké-szítsd” satöbbi).  Nem hagysenkit szóhoz jutni, egyvég-tében pofázik, sztorizik, hu-morosnak vélt történeteketmesél. Sajnos évek ótaugyanazokat.
A flegma. Antialkoholis-ta; ez már önmagában isrettenetes, ráadásul erény-

ként fogja fel. „Igyál, na, leg-alább egy pohárkával, leg-alább most!” – nógatjákmindenhol, de ő nem enged.Pöpec galambszürke öltöny-ben feszít, csillogó feketecipőjéből olykor kikandikála bolyhos fehér frottírzokni.Keveset beszél, jobbára csakpikírt megjegyzéseket tesz.Leereszkedően viselkedik,mintha szívességet tenneazzal, hogy méltóztatott el-fáradni locsolni; olyan „asz*r is ízetlen” moakával ül-dögél, s közben a telefonjá-val vagy a slusszkulcsávalbabrál. Humorérzéke alulrólközelíti a nullát, ám ha va-lamelyik piás vendégnekvéletlenül megbotlik a nyel-ve, cinkosan rávillantja jó-zan szemét a házigazdára.Fogalma sincs, ilyenkor mi-lyen marha közel áll ahhoz,hogy pofánverjék.
Az amatőr. Már kora reg-gel kinyalja magát, gondo-san megtervezi az útvonalat,és a tavalyi háromnaposmásnaposságból okulvánelhatározza, hogy kizárólagszáraz fehérbort fog inni,aztán a harmadik áldozatnálmár sörrel öblíti le a ko-nyakra ráküldött tojáslikőrt.

Kár drága italt adni neki, aszobafestőknek kotyvasztottháziköményest is pont úgydicséri, mint a legdrágábbviszkit. Kaját nem nagyonpusztít, legfeljebb néhánysóstanglit ropogtat el. Szó-rakoztató figura, megesik,hogy távozás előtt kéri aszámlát, mivel azt hiszi, ven-déglőben van. Ahogy egyrejobban opálosodik a tekin-tete, úgy iszik egyre erősebbhangulatfokozókat, pedigpont fordítva kéne, de ekkormár nincs kivel beszélni.Ennek ellenére hosszú ideigjól tartja magát, majd pilla-natok alatt fullra megrésze-gedik. Célszerű a konyhábanvagy a fürdőszobában fo-gadni, mert rajtaütésszerű-en hányik.
A profi. Nem tervez előre,egyszerűen elindul valami-kor késő délután. Ő ténylegcsak bort iszik, de ha valaholnincs, blazírtan elfogadja aszilvapálinkát vagy egyébégetett szeszt is. Az előzőkollegával ellentétben nemöltözik ki, ezzel is hangsú-lyozván lazaságát. Annyibanviszont hasonlítanak, hogyneki se tanácsos elővenniaz eredeti mexikói tequilátvagy a Hennessy konyakot:képes benyakalni az egészüveggel, és még csak megse látszik rajta. Annyit tudinni, amennyitől egy osz-tálytalálkozónyi véndiák al-koholos kómába esne, taná -rostól. Nagyon ritkán rúgbe, de akkor kegyetlenül,olyankor rendszerint ott isalszik. Szerda délután előttnem érdemes költögetni.

Molnár Tibor
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A marosvásárhelyi asztalitenisz történetéről 
Április 8-át hivatalosan is az asztalitenisz világnap-
jának tekintik, bár ez csak az utóbbi években vált is-
mertté. Ezzel kapcsolatosan vásárhelyi asztalitenisz
történetéről elevenítünk fel néhány érdekes infor-
mációt.A sportág pontos eredete ismeretlen, viszont
az 1880-as években Angliában már árultak különféle
asztalitenisz sportszereket. A celluloid labda beveze-
tése James Gibb nevéhez fűződik: a ,,pingpong” mint
hangutánzó név, valószínűleg a labdát gyártó J. Jac-
questól származik. Hogy Maros megyében mikor is
terjedt el a játék, nem lehet pontosan tudni. Egy biz-
tos: az 1930-as években már mifelénk is ütötték a kis
fehér labdát, aztán az új sportág a diákság körében
kezdett gyökeret verni. Az évtizedek során sok jó asz-
taliteniszező bukkant fel városunkban, akik a megyei
és tartományi bajnokságban, különböző együttesek-
nél remekeltek, idővel országos és nemzetközi szin-
ten is elismerésre tettek szert. Hogy kik ők, az a
következő összeállításból is kitűnik.

A II. világháború 
előtt, majd utánaA harmincas és negyve-nes évek elején olyan asz-talitenisz szakosztályt isműködtető egyesületekbukkantak fel városunkban,mint a Maccabi A, a MaccabiB, a Kolping, a Mureșul,majd a II. világháború utánmindjárt az NMKTE, azMTE, a Cukorgyár, a Der-magant, de a negyvenesévek végén is új csapatokjelzik jelenlétüket a városibajnokságban: Renașterea,Bernáth Andor CukorgyárSE, BEAC (Bolyai EgyetemAtlétikai Club), Székely ésRéti bútorgyár, Unirea Lí-ceum stb. Az ötvenes években meg-alakult a Constructorul,majd 1955-ben a Verzár, Ja-kobovits, Bernstein és Böhmalkotta Dinamo (edző: Kosz-tándi Gyula) feljutott az él-vonalba, míg a klub kö-lyökcsapata, a Réthi–Valics–Fodor trió korosztályos baj-nokságot nyer, Verzár Sán-dor pedig városunk egyiklegsikeresebb asztaliteni-szezőjévé növi ki magát azévek során. 1959-ben Jako-bovits Sándor tizenhetedik-szer nyeri a tartományi baj-nokság egyéni döntőjét. 
A hatvanas években 
felvirágzott az 
asztaliteniszAzon időszakban olyannevek bukkannak fel a vá-sárhelyi asztaliteniszben,mint Zub István, Iancu Sân-georzan, Naftali György, deugyanakkor megalakul aLemnarul, a Știința, aComerțul, a Tipografia, aSănătatea és a Rapid is,amely klubok többnyire a

városi bajnokságban szere-pelnek. Az 1964-es tartományidöntőben már 64 férfi és32 nő méri össze erejét,majd 1966-ban a gyerek-bajnokság zónadöntőjébena Comerțul fiatal fiú éslánycsapata az első helyenvégeznek (megelőzve Szat-már, Hunyad, Bukarest ésKolozsvár csapatait) és jogotszereztek az országos dön-tőre való részvételre. 1967-ben a Comerțul fér-ficsapata (Péter Pál, IancuSângeorzan, Valics Károly)feljut az első osztályba, ahol1970-ig szerepelt, időköz-ben 1968-ban megnyerik aRománia Kupát is. A nyolcvanas évekbenvolt a ping-pong fénykoraMiután a hetvenes évek-ben az Elektromaros férfiszakosztálya megyei baj-nokságot nyert (1976),majd 1977-ben a Comerțulférficsapata újra A-divízióslett, a 10 év alatti lányok(Nemes Olga, Lohr Kingaés Mihály Réka) megnyertékaz ,,Ezüst ütő” tornát, aztán1979-ben ugyanazt a meg-mérettetést várusonkbannyerte el a Lohr János általedzett Înfrățirea csapata.  1980-ban Nemes OlgaBalkán-bajnok, aztán a len-gyelországi serdülő és ifjú-sági EB-n a román csapattalezüstérmes, míg egyénibenbronzérmes, aztán 1981-ben az Înfrățirea lánycsa-pata bejut a bajnokság elsőosztályába (Nemes Olga,Lohr Kinga, Hatos Mária,Bálint Gabriella, MargaretaBoancă). Nemes ,,Cica” 1983-banelnyeri a Maros Kupát, feb-ruárban az Európa TOP 12-n Clevelandban (Anglia)

aranyérmes, ugyanakkor aromán válogatott a tokióivb-n 11. lett Nemessel azélen. 1984-ben a teplicei(Cseszlovákia) serdülő ésnemzetközi találkozót a ro-mán csapat nyerte, aztánSzegeden is diadalmaskod-tak egy hasonló megméret-tetésen, majd a linzi (Auszt-ria) serdülő Eb-n is diadal-maskodik a Lohr-Bădescutrió, amely a Balkán-baj-nokságon bronzérmes lesz. Lohr Kinga az 1987-esathéni Eb-n a román válo-gatott színeiben első, akár-csak párosban Otilia Bădes-cuval. A 90-es években CorneliaVaida volt a legjobbCornelia 1991-ben mu-tatkozott be hazai szinten,aztán 1995-ben Jugoszlávianemzetközi asztaliteniszbajnokságán első, a Bălașsalalkotott párosban sem találtlegyőzőre, majd a Balkán-bajnokságon a válogatottszíneiben is aranyérmetszerzett. Emellett az ISK I. lánycsa-pata (Cornelia Vaida, LuciaBălaș és Gálfi Imola) felju-tott az élvonalba (ahová afiúk 1997-ben kerülnek fel),míg az ISK II. lánycsapata(Gáspár Cecília, Gálfi Judit,Ercse Andrea és Tőkés Ildi-kó) bekerült a bajnokságmásodik értékcsoportjába. A Tapolcanyban (Szlová-kia) rendezett Eb-n a ka-detek csoportjában váloga-tottunk (Vaidával ésBălașsal) a harmadik, Cor-nelia egyéniben 3., párosbanLuciával 2. lesz. Lánycsapa-tunk (Vaida, Bălaș és Gálfi)részt vesz a Nancy Evans-kupa küzdelmein, ahol aSMEC-Metz (Franciaország)

csapatától 4-2-re kikap (64együttes indult a kupában). Ugyanakkor Cornelia ta-rol a Balkánon, ahol 4 ara -nyat nyer. 
Mélypont a harmadik
évezred elején1999-ben főleg az anya-giak hiánya miatt volt amélypont az asztaliteniszsportban, erről Florin Vaidaedző is nyilatkozott azonévben a helyi sajtónak:,,Így már nem folytathat-tam… márciustól egy lejtsem kaptunk! Június óta pe-dig terem nélkül maradtunk.A lányom Horvátországbaszerződött, Gálfi Imola aSpartak Bukarestnél foly-tatja, Gáspár Cecília Kolozs-váron játszik, a Kont test-vérek szintén a fővárosbakerültek, Vajda Attila szüleiúgy döntöttek, hogy fiúkatkiviszik Magyarországra,Székely Alpárék pedig Né-metországba telepedtek...”– mondta el Vaida, habárakkor csak a legismerteb-beket említette, de sokanabba is hagyták a sportágat.Florin Vaida egyébkéntSzombathelyen telepedettle, ahol a mai napig is sike-res edző, viszont lánya, Cor-nelia Vaida (jelenleg Mol-nár) Horvátországból Ma-gyarországra került, aholjelenleg is játszik a Budaörs

Sportklubnál. Ő egyébként34 évesen az együttes leg-jobbja. 
Jelenkor, azaz 
ami utána következettA helyi asztalitenisz nemszűnt meg, hiszen jelenlegis létezik a Szász AlbertSportlíceum tornatermébenegy negyednyi terem, aholUngvári Imola (volt Gálfi),Gáspár Cecília és RomeoLupașcu vezetésével az ISKegyüttesének játékosai ötasztalnál edzenek. Ez kevésa sportág hagyományáravaló tekintettel. Illik megjegyezni, hogyvolt azért még egy jó idő-szak, amikor többek közt aSzőcs-testvérek (Bernadetteés Hunor) sikert sikerre hal-mozott marosvásárhelyi szí-nekben, aztán a BeszterceiOlimpiai Központhoz kerül-tek, ahonnan külföldre szer-ződtek, így mondhatni, hogyCornelia Vaida-Molnár utánők voltak a kétezres évekmarosvásárhelyi asztalite-niszének fenegyerekei.Most is vannak ügyes, te-hetséges ping-pongozók vá-rosunkban, akiket nagy elő-szeretettel, odaadással ésszaktudással edz a fent em-lített három marosvásárhe-lyi edző, de kevés ahhoz,ami volt egykoron... 

Czimbalmos F. Attila

Az asztalitenisz egykoron és ma 
Szőcs Bernadett, Dubai 2015

Gáspár Cecília

Cornelia Vaida és
Molnár (bal)



|  SPORT | / 9. /

| Központ hetilap | 2017 / 14. | április 13–19. |Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Nem tudom, honnan vannak, drágám! Én sohase vettem üres borosüvegeket! 

Öt arany-, egy ezüst- és
egy bronzérmet nyertek
a marosvásárhelyi vete-
rán atléták az országos
terembajnokságon Bu-
karestben, amelyet a Lia
Manoliu Sportbázisban
rendeztek meg április 8-
9. között.A 60 méteres síkfutás-ban Böjte arany ér metnyert az 55 év feletti férfikategóriában, hármasug-rásban is első lett, akár a200 méteres síkfutásban,ahol országos csúcsotdöntött, viszont távolug-rásban az ezüstérmet sze-rezte meg.A csapat rangidőse,Fülöp Csaba súlylökésbenszerzet országos címet,míg a Torpi SE női tagja,Barabasi Rozália országosbajnok lett a 60 méteresgátfutásban és harmadika 60 méteres síkfutásban.Minden dobogós spor-toló érmet, oklevelet kapott, az országos baj - nokok bajnoki mezbe búj-hattak az ünnepélyeshangulatban zajló, sikeresországos versenyen. 

C.F.A.

,,Aranyeső” a vásárhelyi atlétáknál

Háló helyett tégla és faág, 
ütő gyanánt lapítóKi ne emlékezne gyerekkorára (akik a hetvenes ésnyolcvanas években voltak gyerekek), amikor mindennegyedben cementből készült ping-pong-asztalokon is-merte meg a sportág alaplépéseit. Igazi háló nem léte-zett akkor, így háló helyett két tégla között egy faágathasználtak, vagy éppen köveket tettek, ütőnek féltéglát,falapítót, vagy éppenséggel a tenyerüket használták,sőt az osztályokban is a katedra helyettesítette az asz-talt, amelyen olyan jól lehetett „amerikaizni”. Így soktehetséges asztaliteniszező felbukkant, akik idővelklubszinten is bizonyítottak. (C.F.A.)

Ungvári Evelin jelenleg a legtehetségesebb
marosvásárhelyi asztaliteniszezőAz ISK jelenlegi ifjú asz-taliteniszezői közül UngváriEvelin a legtehetségesebbés a legsikeresebb váro-sunkban zsenge, alig 11éves kora ellenére. Az ő ese-tében is beigazolódik az amondás, hogy nem esikmessze az alma a fájától,hiszen Evelin édesanyja,Ungvári (Gálfi) Imola is si-keres helyi versenyző volt,aki egykoron annyi más tár-sával (Cornelia Vaida, LuciaBălaș, Andreea Buda, Teo-dora Takács, Gálfi Judit, Va-lics Emese, Gáspár Cecília,Ercse Andrea, Tőkés Ildikó,stb.) szintén az ISK színei-ben játszott sikeresen.Evelin teljesítményéről aminap így vélekedett édes-anyja, Imola:

,,Evelin fizikailag jól fel
van készülve, az utóbbi or-
szágos versenyen is kitűnően
bírta az iramot, hiszen újra
országos bajnok lett, emellett
lelkileg is erős. Inkább 14-
15 évesekkel van edzőtábo-
rokban, így sokat tanul tőlük.
Az iskolát is a sporttal pár-
huzamosan, ügyesen végzi,
jól be tudja osztani az idejét,
habár egy kicsit le van ma-
radva a többi osztálytársa-

ihoz képest, de be tudja pó-
tolni. Büszkék vagyunk tel-
jesítményére férjemmel” –mondta a Központnak Ung-vári Imola.Azzal kapcsolatosan,hogy fel van-e készülve azédesanyja, hogy maholnapEvelin is máshol folytatjaaz asztaliteniszt, az edzőnőígy vélekedett:

,,Tudatomban van, hogy
ő is egy bizonyos kor után
tovább áll, más egyesületnél
fog majd bizonyítani. Amíg
tehetem, magam mellett tar-
tom, főleg most, a 14 éves
kora előtti időszakban, aztán
ő dönti el, hol fogja folytatni.
Én azt szeretném, hogy jó
asztaliteniszezővé váljon,
ezért majd el kell engedjem
magamtól.” – jegyezte megtudasosan Ungvári Imola,Evelin édesanyja.Egy újabb marosvásár-helyi tehetség bontogatjaszárnyait, amelyekkel alka-lomadtán tovább száll a si-keresebb jövő reményében...Ez egy örökös gond vá-rosunkban, hogy sajnosnem tudjuk megtartani(megfizetni, tisztelni stb.)értékeinket. De miért?

C.F.A. 

Ungvári Evelin a pódium legfelső  fokán
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Oamenii de știință au descoperit modul 
în care poate fi tratată frica de păianjeni

Dr. Warren Mansellsusține că în loc să fie în-curajate să interacționezedirect cu păianjenii pentrua-și învinge teama, o abor-dare practicată în prezentde mulți terapeuți, persoa-nele care suferă de arah-nofobie este mai bine săaibă posibilitatea de adeține controlul asupradistanței la care se apropiesau se depărtează de obi-ectul fricii.Concluziile lui Mansellau fost publicate în "Journalof Anxiety Disorders" și sebazează pe o teorie cunos-cută drept Teoria contro-lului perceptual.În cadrul studiului, per-soanele care sufereau deteamă de păianjeni au fostamplasate în fața unui ecranși au putut controla cât deaproape sau de departe apă-rea în fața lor un păianjen."Teoria controlului percep-tual indică faptul că este vi-tal ca un client să dețină

controlul asupra experiențeipe care o are cu elementeimportante din mediu pre-cum sursele de amenințare,deoarece controlul în sineeste esențial pentru sănă-tate și starea de bine", aexplicat omul de știință.Pentru cercetare a fostrecrutat un grup de perso-ane cu niveluri înalte de te-amă de păianjeni cărora lis-a cerut să enumere moti-vele pentru care evită păi-anjenii și motivele pentrucare doresc să se apropiede aceștia. "După îndepli-nirea unei simple sarcini încadrul căreia puteau mișcape un ecran de computer oimagine cu un păianjen, maiaproape sau mai departe,cei care dețineau controlulasupra distanței virtualefață de păianjen s-au apro-piat mai mult de acestadupă ce au îndeplinit sar-cina. De asemenea, douăsăptămâni mai târziu ei audeclarat că au evitat mai

puțin păianjeni în viața dezi cu zi, în ciuda fobiei șifără a fi determinați să pro-cedeze astfel", a declaratMansell."Acest lucru semnificăfaptul că terapeuții care tra-tează fobiile și anxietateanu ar trebui să îi încurajezesau să îi îndrume pe clienți

să își înfrunte temerile, așacum se presupune deseori.Odată ce aceștia devinconștienți de motive, ar pu-tea face alegeri care răs-pund temerilor pe care leau. Credem că acest rezultateste util pentru terapeuțiicare tratează persoanelecare se tem de păianjeni",

a mai spus Warren Mansell,potrivit sursei citate. Acestaa adăugat că va investigaîn viitor dacă "acest gen deintervenție simplă poateavea un efect semnificativasupra stresului și a per-turbării resimțite de oamenidin cauza fobiilor".
AGERPRES

O echipă de psihologi de la Universitatea din Man-
chester a dezvăluit luni că a descoperit o nouă moda-
litate prin care persoanele care se tem de păianjeni
își pot învinge fobia, informează Xinhua.

Două saloane aparţinând secţiei clinice Medicină In-
ternă I de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
(SCJU) Târgu Mureş au fost evacuate, marţi după ami-
ază, după depistarea a doi pacienţi cu bacteria Clost-
ridium dificile.

Două saloane de la SCJU Târgu Mureş, evacuate în
urma depistării a doi pacienţi cu bacteria Clostridium

Managerul SCJU Târgu Mu-reş, dr. Claudiu Puiac, a dec-larat pentru AGERPRES, căîn fiecare dintre cele douăsaloane a fost depistat câteun pacient cu această bacterie– care cauzează iritarea in-testinului şi a colonului –care se manifestă la om pefondul imunităţii scăzute, înurma administrării de anti-biotice.Puiac a spus că, întrucâtla acel nivel există trei secţiiclinice, dintre care una esteîn renovare, s-a decis izolareacelor doi bolnavi cu bacteriaClostridium într-un salon im-provizat într-o cameră a me-dicilor, iar restul pacienţilorau fost relocaţi, şase la ClinicaMedicină Internă III, într-oaltă clădire, iar alţi trei înalte saloane.Dr. Claudiu Puiac a spuscă pacienţii relocaţi vor reveniîn saloane după ce acestea

vor fi de-zinfectate,chiar dacă exis-tă unele speculaţii.Surse din cadrul SCJU TârguMureş susţin că prin evacu-area celor două saloane dela Clinica de Medicină InternăI s-ar urmări de fapt mărireanumărului de saloane pentruClinica de Cardiologie.Conducerea SCJU TârguMureş nu a confirmat infor-maţia.
AGERPRES
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Se pare că există obs-tacole de nepătruns înfaţa încercărilor pentrureînvierea fostului LiceuTeologic Romano-CatolicRákóczi Ferenc al II-lea.Povestea este deja atâtde confuză, lungă, comp-licată, încât ar fi bine sărezumăm aspectele celemai importante: punctul de plecare al conflictuluicurent este că profesorii şi părinţii elevilor al liceuluiprincipal român – care funcţionează în clădirea deţinutăde romano-catolici –, precum şi forţele politice extremistelocale române, care îi manipulează, au considerat căprin urmarea înfiinţării şcolii romano-catolice potpierde clădirea şcolii. Incontestabil, înfiinţarea şcolii nu a fost precedatăde inatacabila  decizie a consiliului municipal din punctde vedere juridic. Unul dintre documentele relevante– cea care a înregistrat noua instituţie în reţeaua şcolarădin Târgu-Mureş – a fost contestată de prefect în curteaadministrativă, iar acesta din urmă a câştigat. Prin ur-mare, decizia atacată a fost anulată, astfel şcoala func-ţionează ilegal, începând cu februarie 2016.Ceea ce s-a întâmplat de atunci nu este alta decât„războiul nervilor”, provocat şi susţinut în mod continuude autorităţi, cu evidenta intenţie de a descuraja părinţiisă-şi înscrie copiii în şcoala respectivă. Implicarea exa-gerată a DNA-ului în acest caz este una dintre exemplelede mai sus – părinţii elevilor au fost interogaţi şiobligaţi să facă o declaraţie –, care poate fi descrisădoar ca o acţiune de intimidare al Securităţii. Cum am ajuns la situaţia actuală, cine şi cum esteresponsabil pentru cele întâmplate, râmăn încă întrebăripână azi. Cred că responsabilitatea revine în mod clarpoliticii. Da, organizaţia care se autodeclară a fi singuraorganizaţie legitimă de apărarea intereselor şi susţinerepublică a maghiarilor din Transilvania de zeci de ani.Apoi, ştim cu ce ne-am ales... Căci, este clar că UDMR-ul a abandonat părinţii, şcoala. În schimb preşedintele Partidului Civic Maghiar aatras atenţia asupra responsabilităţii autorităţilor localela şedinţa consiliului de săptămâna trecută. Important:nu este un caz izolat; în ultima vreme, politicienii Par-tidului Civic Maghiar şi-au exprimat opinia referitor lanerespectarea promisiunilor formulate în Declaraţiade la Alba Iulia, re-examinarea circumstanţelor al pog-romului antimaghiar din martie 1990, precum şi încazul nerespectării Convenţiei-cadru pentru respectareaminorităţilor al Consiliului European.  Trebuie menţionată atitudinea neclintită a părinţilor,lăudabilă fiind curajul lor şi lupta exemplară pentru adovedi dreptatea. Păcat că doar Mişcarea AngajamentCivic a luat apărarea lor. Nu este neglijabilă nici clarificarea responsabilităţiibisericii romano-catolice. În cazul în care proprietarulclădirii şcolii, Fundaţia Statusul Romano-Catolic nu arfi reînnoit contractul de închiriere al liceului principalromân la momentul respectiv, lucrurile s-ar fi liniştitpână în ziua de azi, iar situaţia actuală ar fi putut fi evi-tată. Părerea mea. 

Szentgyörgyi László

Războiul nervilorŞcoala romano-catolică în continuareCum să prevenim 
dependenţa de internet?
Cu toate că suntem tentaţi s-o considerăm problema tinerilor, dependenţa de in-
ternet este problema tuturor. La fel ca majoritatea adicţiilor, dependenţa de in-
ternet este o cale de scăpare din realitate. Deşi nu este „stigmatizată” la nivelul
consumului de droguri, societatea bagatelizează acest fenomen, cu toate că pe
termen lung poate să aibă consecinţe grave. Interviu cu psihologul Bartha Éva,
reprezentanta Fundaţiei Bonus Pastor.

Ce este dependenţa?Trebuie să luăm în consi-derare mai mulţi factori, casă putem defini conceptulde dependenţă. În primulrând, durata de timp petre-cută pe internet: dacă cinevanavighează mai mult de 4-5ore pe net zilnic, deja cons-tituie o problemă, dar trebuiesă ţinem cont şi de scop:dacă internetul nu este folositpentru muncă, ci pentru jo-curi online, sau pentru na-vigarea pe Facebook, atuncise iveşte problema adicţiei.Un alt semn îngrijorător:când individul nu are accesla internet, apar simptomede sevraj, şi devine iritabil.Un alt simptom: persoanadependentă nu mai comu-nică offline: prietenii, hobby-urile lui îşi pierd importanţa,în timp ce copiii neglijeazăşcoala, adulţii locul lor demuncă. Al patrulea motiv,care implică dependenţă:persoana utilizează interne-tul ca pe o cale de evadaredin realitate, deoarece nupoate face faţă la problemelede zi cu zi, sau traumelordin viaţa ei. Dacă aceşti fac-tori persistă, şi apar simultanîn decursul unei jumătăţi dean, atunci vorbim de depen-denţă” – explică specialistul.
Nu se acordă 
interes terapieiBartha spune că doar ace-le persoane apar la terapie,care au trecut prin experi-enţe negative suficiente, încâtau devenit conştienţi deproblema cu care se conf-runtă. Însă, din păcate, acestlucru se întâmplă numai at-unci când deja sunt dominaţide dependenţă. În cele maimulte cazuri, rudele suntprimii care observă proble-ma, mai ales în rândul tine-rilor: nu merg la şcoală, nuse joacă, nu participă la ac-tivităţi sportive, pierd legă-tura cu cunoştinţele. Cu toate

acestea, în cazul în care pă-rintele restricţionează utili-zarea internetului, răspunsulva fi unul agresiv. De ase-menea, am aflat că foartepuţini oameni apar la acestetipuri de terapii: în ultimelecinci ani au existat doar douăastfel de persoane, care auvizitat fundaţia numai dinacest motiv, însă aceastăproblemă este deseori aso-ciată cu dependenţa de dro-guri, precum poate fi şi cauzasau rezultatul acesteia.
Aceleaşi cauzeDupă părerea specialistu-lui, unele dependenţe au ră-dăcini comune. „În cazul de-pendenţei de internet, de jo-curile de noroc, de alcoolsau în cazul cuplurilor, prob-lema este acelaşi: persoanarespectivă încearcă să eva-deze din realitate, conside-rând că în acest fel „iese”din viaţa ei proprie.Datorită faptului că prob-lema dependenţei de interneteste relativ nouă, iar nu pro-duce efecte evidente şi ime-diate, ca în cazul dependenţeide droguri, mulţi nici nu suntconştienţi de existenţa acesteiprobleme, chiar dacă ei înşişisunt victimile lui. Conformpărerii psihologului, tocmaidin această cauză este vorbade o stare mai puţin stigma-tizată, în timp ce societatea

bagatelizează această depen-denţă, care poate să aibă con-secinţe grave.
Oferirea alternativelor
poate fi soluţiaSe pune întrebarea: cumsă scăpăm de această adicţie?După părerea lui Bartha Éva,renunţarea treptată nu estesoluţia. „În opinia mea, în-cadrarea individului într-ocomunitate terapeutică estesoluţia, unde au posibilitateade a învăţa modul de com-portament adecvat şi modulde abordare corect, îşi do-bândeşte o atitudine empa-tică, îşi tratează mai binepropriile emoţii, îşi dezvoltăabiliţăţile legate de rezolva-rea problemelor, şi învaţăgestionarea conflictelor per-sonale. Mai mult de atât,schimbarea cognitivă al com-portamentului produce efec-te pozitive, adică încercămsă corigăm convingerile falseale pacientului prin accen-tuarea mediului real” – cla-rifică psihologul.
Importanţa prevenţieiDeocamdată, în instituţiilede învăţământ nu este ex-tinsă educarea folosirii conş-tiente al internetului, însă,după părerea specialistului,aceasta ar fi foarte impor-tantă. „Pentru evitarea de-
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Bartha Éva

pendenţei de internet al ti-nerilor, cea mai bună soluţiear fi să oferim alternative:locaţii, companie, activităţi,adică un mediu comfortabil,unde se simt bine, şi de undenu simt nevoia să se retragăîntr-o realitate virtuală. Deexemplu: sportul, dansul, ex-cursiile, taberele de vară, ac-

ţiunile comunitare pentrutineret, unde se îmbogăţesccu experienţe pozitive, şiunde au posibilitatea de adiscuta problemele care îipreocupă, reducând astfelposibilitatea de a se ocupacu internetul – rezumă rep-rezentanta fundaţiei.
Pál Piroska



eredetében két gyökérrelszámolunk. Az egyik a ve-leszületett, döntően gene-tikailag meghatározottadottság, a másik az ezt be-folyásoló külső hatások ösz-szessége.” Több zenedinasz-tiát is említ: Erkel Ferencnekmár az apja, a nagyapja, sőta dédapja is zenész volt,testvérei között is találha-tunk tehetséges muzsiku-sokat, hat felnőttkort megéltfia közül pedig négy a ze-nének szentelte életét. Jo-hann Sebastian Bach csa-ládjában összesen 64 ze-nészt számolt össze. „Azősök még iparosok, akikcsak kedvtelésből zenélnek– írja. – Később vállalják amuzsikálást hivatásként is.A céhen kívüli, lenézett ván-dormuzsikusokból emel-kednek városi zenésszé,majd templomi orgonistává,s ezt követően kántorrá, ésvégül kevesen közülük – ígyJohann Sebastian – a hercegi

udvarok karmesterévé.” Akésőbbi utódokban a zeneitehetség rovására inkább akedvezőtlen adottságok ke-rültek felszínre: a makacs-ság, a túlzott anyagiasság.Eredetükben közrejátszha-tott a kiváló emberek csa-ládjában nemegyszer ta-pasztalt dac és a géniuszapa/ nagyapa bénító hatásais.Hasonlóval küszködöttKarinthy Frigyes unokája,Márton is: „Nem akartam,hogy összehasonlítgassanakaz őseimmel, eszem ágában

sem volt írni” - mondja arendező, akiből „vénségéremégis kirobbant az író”.Több mint száz éve, hogyóriási vita zajlik a pszicho-lógiában, hogy vajon az em-ber érdeklődései, hajlamaiörökölt vagy szerzett moz-zanatok-e. A mai álláspontaz, hogy a preferenciáink,hogy mit szeretünk, koraitapasztalás révén alakulnakki. Az első néhány életévbenmegismert tevékenységekfontosak, azokat gyakorol-juk, utánozzuk majd.
Timár Tímea

Egy csellós nő és egy gi-táros egyéjszakás kaland-jából született a tizenegyéves Evan Taylor, aki árva-házban él. A szüleiről nemtud semmit – a várandósanyát elütötte egy autó, ésa kórházban a gonosz, ag-gódó nagyapa azt hazudtaneki, hogy elment a baba,Evan mégis folyamatosanhallja a zenét. „A szélben, alevegőben, a fényben. Kö-rülvesz minket. Csak át kelladnunk magunkat a sod-rásnak” – mondja, miközbenkarmesterként vezényel ahullámzó kalásznak. Aztánmegszökik az intézetből, ut-cazenésznek áll, a vérébenvan a gitározás és a zongo-rázás, s ahogy megtanul kot-tát olvasni, szimfóniát ír. Azegész persze csak film – Au-gust Rush, a Szeretet szim-fóniája. De vajon a valóság-ban is előfordulhatott volna?A tudósok szerint nagyonis! „A hobbik, a kedvtelésekés a hivatások ugyanúgyöröklődnek, mint a veze-téknév vagy a szemszín.Minden negyedik embernekugyanaz az érdeklődésiköre, mint az őseinek” –számolt be egy kétezer fősbrit kutatásról a The Teleg-raph 2008-ban. A tudósokúgy vélik, hogy az ember-eknek van egy „hobbigénje”,

azzal magyarázzák azt is,hogy például Kate Hudsonvagy Kiefer Sutherland szü-leiket követték a pályán,vagy hogy Drew Barrymorecsaládjában a színészet márkétszáz éve öröklődik nem-zedékről nemzedékre.Hajlamosak vagyunk aztgondolni, hogy őseink szak-mái, szórakozásai idejét-múltak, pedig bár sok kü-lönleges foglalkozás meg-változott vagy eltűnt az időkfolyamán, az alapképessé-gek és érdeklődési körökmég mindig apáról fiúraszállnak. Bár az, hogy valakia szülei szakmáját űzi, mégnem bizonyíték a hobbigén-re, hiszen a minta is sokatszámít. Ugyanakkor önma-gában a környezet hatásasem elég.A küzdősportok világá-ban számtalan gyerek lépettaz apja nyomdokaiba. Bran-don Lee például az apjáhozhasonlóan kungfu filmek-ben szerepelt, Van Dammelánya, Bianca pedig ugyan-úgy spárgázik és ugyanúgyrúgja az ugró-pörgőt, minta fater.
Alma a fájátólDr. Czeizel Endre A génektitkai című könyvében a kö-vetkezőket írja: „A talentum

Vásárláskor érdemes ala-posan tanulmányozni a je-lölést, ami egyértelműenmegmutatja, hogy milyentípusú és minőségű termék-ről van szó. A címkén anyers sonkák esetében a"nyers sonka", a hőkezeltsonkák esetében "főtt son-ka" vagy "sült sonka" alap-megnevezést olvashatjuk.Szintén érdemes figyelni,hogy hagyományos vagygyorspácolással készült-e atermék, valamint, hogy ajelölésen a "füstölt" vagy a"füstölt ízű" kifejezés sze-repel-e. Utóbbinál ugyanis– a keményfa égetése vagya füstaroma légtérbe páro-

logtatása helyett – közvet-lenül juttatják az aromát ahúskészítménybe. A hagyo-mányos pácolt, füstöltson-ka-ízélményt keresőkneknem javasolt a "gyorspácolt"és "füstölt ízű" jelzővel el-látott termékek választása.Vásárlásnál, a lejárati időmellett, érdemes ellenőrizni,hogy a sonka ne legyen túlkemény vagy beszáradt, va-lamint fontos, hogy a termék– nyomás nélkül – ne en-gedjen levet. Kerüljük az al-kalmi árusokat, és csakmegbízható, legális helyrőlvásároljunk. Csomagolatlan,úgynevezett lédig termékekesetén ezekről az informá-

ciókról a forgalmazótól kér-hető tájékoztatást.Tojásvásárláskor fontos,hogy csak tiszta, friss, éptojást vegyünk. A tojás do-bozán érdemes ellenőriznia minőségmegőrzési idő le-járatának dátumát, közelilejárati idejű termék eseténpedig érdemes átgondolni,mikor, mire szeretnénk fel-használni a tojást.A tojásokon szereplő kódelső számjele a tartási tech-nológiára utal (0-biotartás,1-szabad tartás,2-mélyalmos és 3-ketrecestechnológiából származik),amit a származási országbetűjele és a termelő tízje-

gyű regisztrációs száma kö-vet. A kistermelők jelölésnélkül árusíthatnak a helyipiacokon, tőlük szóban kér-hetünk tájékoztatást.Az üzletekben a tojásttálcáról hagyományos ki-szolgálással vagy önkiszol-gálással is lehet árusítani.Ilyen árusítási módok ese-

tén feltűnő helyen kihelye-zett feliraton tájékoztatnikell a vásárlókat a következőinformációkról: a tojáscso-magoló központ azonosítószáma, a minőségmegőrzésiidő lejáratának dátuma, va-lamint a megfelelő tárolásravonatkozó ajánlások.
forrás: hvg.hu
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A preferenciarendszerünket őseinktől örököljük.
Legalábbis egy kutatás szerint. Szereted a focit? Sze-
retsz barkácsolni? Olyan vagy, mint az apád, vagy mint
a nagymamád.

A sonkák között megkülönböztetjük a nyers, a hőkezelt, valamint a formában
vagy bélben hőkezelt sonkák alcsoportját. Emellett külön kategória a paraszt-
sonka. "Húsvéti sonka" alatt a nyers sonkákat, a hőkezelt sonkákat és a paraszt-
sonkát értjük.

Így válasszon sonkát, tojást húsvétra

Olyan vagy, 
mint az „apád”!? 


