
A Kaponay család hat évvel ezelőtt két tízéves gyerekkel indult el a nagyvilágba
Ausztráliából. Eladták mindenüket, becsomagolták a maradékot, és azóta úton
vannak. A gyerekek a szülőktől és az élettől tanulnak, nem tankönyvekből. Az
elmúlt években 39 országban jártak, de hogy mennyire érvényes életforma ez,
talán a család legfiatalabb tagja, Réka bizonyítja a legjobban. Az Ausztráliában
született, csíkszeredai gyökerekkel rendelkező lány 12 évesen regényírásba
kezdett, 14 éves korában Ausztráliában publikálták a könyvét, idén ősszel Az
Őrző hajnala magyarul is megjelent. A Kaponay család nemrég Vásárhelyen is
járt, ennek apropóján kérdeztük a mára már 16 éves Rékát, aki a magyar mellett
angolul és spanyolul is beszél és ír.

Polgármesterek Amiként ember és ember között, úgy politikusés politikus, focista és focista, mi több: orvosés orvos, sőt, polgármester és polgármesterközött is különbségek vannak. S mielőtt mégbárki is szemrehányást tenne, hadd tegyemhozzá: újságíró és újságíró között is. Merthogyígy van ez összerakva: ki-ki a maga, s nem amások szűken vagy bőségesen mért tálen-tomjaival sáfárkodik. 
Egyedi könyvpéldányok a
reformációról a Tékában

Utált magyarok Csökkent a magyarok elfogadottsága és megbe-csültsége a román társadalomban a két évvelezelőtti szinthez képest – derült ki a romániaiElie Wiesel Országos Holokausztkutató Intézetáltal végeztetett közvélemény-kutatásból, melynekeredményeit múlt héten tették közzé. A kisebb-ségek megítélését számszerűsítő felmérés készítőiaz úgynevezett Bogardus-skálát használták.
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Az erdélyi magyarság 
szellemi fellegvárának
templomai   Székelyudvarhely a hajdani Udvarhelyszékanyavárosa, a későbbi Udvarhely vármegyeszékhelye volt.  Ma Székelyudvarhely a Hargitamegye nyugati harmadát magában foglaló ud-varhelyi körzet központja.
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Új sorozat, XI. évfolyam // 43. szám  // okóber 26– november 1. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Az edző veterán úszó, 
de nem öreglány... A marosvásárhelyi úszóedző, veterán úszóSzeghalmi Andrea, augusztus 14–20. közöttBudapesten vett részt a 17. FINA Masters Vi-lágbajnokságon, miután 2014-ben sikeresenszerepelt a montreáli világversenyen, aztán2016-ban a londoni Masters úszó EB-n is. 
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Iskola helyett a világot járja 
és regényeket ír a tinilány

A 2017-es évet a reformáció emlékévévé nyil-vánította több ország kormánya. Idén Erdély-szerte több száz rendezvény zajlott az emlékévjegyében. Ide sorakoztatható a Teleki Tékábanmegnyílt időszakos kiállítás is, amely a Refor-máció a 16. században címet viseli. A tárlatkurátorát, László Annamáriát arra kértük, be-széljen a kiállításról. 
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KOS: A napokban bármibe is kezdjen, azt sikerrelfejezheti be, és a régebbi ügyeit is lezárhatja. Eset-leges ingatlannal kapcsolatos problémái is meg-oldódnak. Mindenképpen eseménydús és pörgősnapokra kell számítania, de mindezzel együtteredményesek is lesznek.
BIKA: Igyekezzen megfontolt, aprólékos és elő-relátó lenni az elkövetkezendő napokban, így el-kerülheti a bajt, és közben nem marad le semmiről.Igyekezzen megőrizni a kiegyensúlyozottságot ésa békés állapotát élete minden területen.
IKREK: Csodás időszak előtt áll, és csak magánmúlik, hogy mennyire aknázza ki a lehetőséget.Szellemileg, testileg és érzelmileg a toppon van,végre úgy érzi, kezd minden a helyére kerülni.
RÁK: Kreativitása határtalan. Sok új ötlete támada napokban, és még támogatókat is találhat amegvalósításukhoz. Az lenne legjobb, ha hagyná,hogy ők találjanak rá önre. Igaz, kezdetben aztérezheti, hogy folyamatosan akadályokba ütközik,de ne aggódjon, megoldódik minden.
OROSZLÁN:Tele lesz energiával és megvalósíthatóötletek tömkelegével. Nagyon rápörög arra, hogyéljen, és hogy minden lehetőségét kihasználjon.Programokat szervez, eljár a barátaival, még akárúj hobbit is találhat magának.
SZŰZ: Izgalmas és változatos napok előtt áll. Újcélokat tűz ki magának, amikért képes lesz teljeshittel és lelkesedéssel küzdeni! Ossza meg a terveita párjával is, hiszi vagy sem, de valamilyen tekin-tetben biztosan a segítségére lesz, még akkor is,ha csak lelki támaszt tud nyújtani!
MÉRLEG:Eseménydús napok elé néz. Amennyibenvalamin változtatni szeretne az életében, az mostlényegesen könnyebben fog sikerülni. Figyeljenoda az egészségére, mert a kellemetlen tünetek,amelyek kínozhatják, akár komolyan is levehetiönt a lábáról. 
SKORPIÓ: Bármennyire is szeretné, nem oldhatmeg minden problémát egymaga, főleg nem acsaládjáét. Ön bizonyára már így is megtett mindent,amit csak lehetett. A továbbiakban már az egészségebánná, ha mindenáron mindenkit meg akarnamenteni. 
NYILAS: A hét számos érdekességet, kalandot ésváltozást hozhat önnek. Bővítheti a tudását, újemberekkel ismerkedhet meg, és elmélyíthetivelük a kapcsolatát. Emellett rengeteg új kihívásvár önre.
BAK: Vegye észre, hogy azért mennek nehezen adolgai, azért nem halad előre, mert sokat hibázik.Ezért a legjobb lenne, ha a héten semmi komolydologba nem próbálna meg belefogni.
VÍZÖNTŐ: Nehéz és problémás napok következ-nek, ezért legyen türelmes önmagával és másokkalszemben is, különben könnyen viták kereszttüzébentalálhatja magát. Emellett célszerű volna a régótahúzódó ügyeit is lezárni, és addig nem kezdeni újdolgokba. 
HALAK: Minden téren megújulásra és változta-tásokra lenne szüksége, és ebben most a csillagokis támogatják. Ezért lenne szüksége arra is, hogylezárja a régi, félbe hagyott ügyeit, és ezalatt akapcsolatait is érdemes megvizsgálnia.
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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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Aranka György 
irodalmi vetélkedőA Lorántffy Zsuzsanna Kul-turális Egyesület ArankaGyörgy születésének 280.,halálának 200. évfordulójatiszteletére irodalmi pályá-zatot hirdet IX-XII.-es diákokszámára a következő kétműfajban és témában: LevélAranka Györgynek – irodal-mi levél és TalálkozásaimAranka Györggyel – fiktívinterjú. A dolgozatokat azolganaznan@hotmail.come-mail-címre kell beküldeninovember 5-én éjfélig. Anyertesek pénzjutalmatkapnak.
Szellemtalálkozó 
a marosvásárhelyi 
állatkertben Október 28-án, szombaton11 és 13 óra között szel-lemvadászatra várják agyermekeket és felnőtt kí-sérőiket a marosvásárhelyiállatkertbe. A játékban leg-kevesebb egy gyermekbőlés egy felnőttből, legtöbböt gyermekből és ugyan-ennyi felnőttből álló cso-portok vehetnek részt. A já-tékosoknak tíz, papírból ké-szült szellemet kell megta-lálni az állatkert területén.Minden szellemen egy kér-dés van, amelyre válaszolnikell. Akik megoldják a fel-adatokat, részt vehetnek asorsoláson. A nyereményegy különleges nap az ál-

latkertben, ebben háromcsapat részesül.
Röhrig Géza 
Marosvásárhelyen Röhrig Géza, a 2016-banOscar-díjat kapott Saul fiacímű magyar film főszerep-lője, erdélyi körútja alkal-mából Marosvásárhelyre lá-togat. Előadására október30-án, hétfőn 18 órától aGecse Dániel ReformátusOrvosi és EgészségügyiSzakkollégiumban – Erdőutca 7. szám (a volt Bod Pé-ter Diakóniai Központ) –kerül sor, címe: József, avagya megbocsátás dilemmái. Abelépés ingyenes. Szerve-zők: Philothea Klub, GecseDániel Református Orvosiés Egészségügyi Szakkollé-gium.
Élménypedagógia 
és outdoor módszertani
továbbképző November 20–26. közötttrénerképzőt szervez azOutward Bound Romániaélménypedagógia és outdo-or módszertan témakörben.Olyan szakemberek jelent-kezését várják, akik márrendelkeznek tapasztalattala tréningek, ifjúsági munka,csoportfoglalkozások terén,és nyitottak az új tevékeny-ségek, módszerek elsajátí-tására, használatára. A kép-zés helyszíne Szováta, in-gyenes a Maros megyei

szakemberek számára a Ma-ros Megyei Tanács támoga-tásának köszönhetően. Je-lentkezni és a programrólérdeklődni Galambfalvi Eve-linnél lehet a training@out-wardbound.ro e-mail-cí-men.
Játszd újra, Győző! 
– ünnepi Hahota-kabaré A marosvásárhelyi HahotaSzíntársulat Puskás Győző50. születésnapja tisztele-tére összeállított ünnepi ka-baréválogatását legközelebbnovember 4-én, szombatoneste 7 órától viszi színre aMaros Művészegyüttes elő-adótermében. További ma-rosvásárhelyi előadások:november 5-én, vasárnap,11-én, szombaton és 12-én,vasárnap este 7 órától.
Hagyományőrző 
gyerekprogramOktóber 28-án, szombatondélelőtt 10 órától a Néprajziés Népművészeti Múzeum-ban az őszi ünnepkör szo-kásaival, hagyományaivalismerkedhetnek az 1-4. osz-tályosok. Gyertyamártoga-tással, tökfaragással, kuko-ricafejtéssel és még sok másérdekes tevékenységgel vár-ják a gyerekeket, szülőket,nagyszülőket. Belépő: 5 lej(testvérek és csoportok ese-tén kedvezményes jegyekválthatók). Jelentkezni a kö-vetkező elérhetőségeken le-het: virginasemese@ya-hoo.com, tel: 0720-671-640.Szervező a Világló Egyesü-let, a program szakmai part-nere a Hagyományok Háza.
Nyugdíjasok klubja November 14-én a Nyugdí-jasok Egyesülete klubnapotszervez tagjai számára. Fel-iratkozni naponta 10–13óra között lehet az egyesületBolyai utca 36. szám alattiszékhelyén, az emeleten.

KÁR KIHAGYNI 



Amiként ember és emberközött, úgy politikus éspolitikus, focista és fo-cista, mi több: orvos ésorvos, sőt, polgármesterés polgármester közöttis különbségek vannak.S mielőtt még bárki isszemrehányást tenne, haddtegyem hozzá: újságíróés újságíró között is.Merthogy így van ez ösz-szerakva: ki-ki a maga, s nem a mások szűken vagy bő-ségesen mért tálentomjaival sáfárkodik. Mindez annak kapcsán jut eszembe, hogy olvasom,Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere jó páréve októberben, a Bernády Napokat megelőzve meg-koszorúzza az egykori városépítő szobrát. A sajtó kép-viselői előtt kifejtette: azért teszi ezt minden alkalommalnagy elődje halálának évfordulóján, mert így fejezi kiaz elismerését mindazért, amit a városért tett a magakorában. Hozzátette: mindezt természetesen „távolazoktól, akik más célokra használják” ezt az alkalmat.Ama kérdésre, hogy milyennek képzelne el egy párbe-szédet Bernády Györggyel, Florea elmondta: lenne mitbeszélniük, neki is volna mit mondania, de ő is tanulhatnamég Bernádytól, aki szintén sok akadályba ütközött,amikor tervei megvalósításáért dolgozott. Nem tudomellenőrizni, pontosan így fogalmazott-e Florea, de úgyvélem, ebben a mondatban ott van minden, ami alapjána focista és focista közötti különbségre utaltam. Bernádypolgármestersége a múlt része, csupán teljesítményénekértékelése, esetleg időnkénti újraértékelése tartozik amindenkori jelenre. Az a tény, hogy a mai napig meg-határozza a város életét, csak életművének jelentőségéthangsúlyozza. Lehet bármit mondani róla – kortársaimeg is tették – , de azt el kell ismernünk, páratlant al-kotott. Ennek bizonyítékaival lépten-nyomon találkoz-hatunk.  Dorin Florea immár ötödik mandátumát tapossa aváros élén. Ennyi idő bőven elegendő ahhoz, hogybárki bizonyítsa rátermettségét, elszántságát. Mert el-sősorban akarat kell ahhoz, hogy valakiből a várospolgárainak - a rá és az ellene szavazóknak egyaránt -valóban elöljárója, „mestere” legyen. Ennek az elszánt-ságnak a hiánya, mondhatnám úgy is: a jóra való restségaz, ami őt meggátolta ebben. Maradt a felelőtlenötletelés, a beváltatlan ígéretek súlytalan politikája.Hogy csak néhányat említsek közülük: a Somostető ésa Víkendtelep közötti libegő, a várost a repülőtérrelösszekötő vasúti járatok, a digitális fejlesztési stratégiastb., stb. Mentségül hivatkozhatna arra, hogy nem rajtamúlott, ellenfelei akadályozták a tervek megvalósítá-sában. A polgármester tevékenységének értékelésében2016-os vetélytársa, az RMDSZ által a napokban reak-tivált Soós Zoltán messzebb merészkedett: „a regnálópolgármester nem az a koherens tárgyalópartner, akivelma megbeszélek valamit, és tudom, hogy az egyezségholnap is érvényes. Sajnos a jelenlegi városvezető sem-miben nem partner. Tudjuk, hogy Floreát –  bizonyosszervek, hadd ne említsem melyek, hisz mindenki tudja– mesterségesen, lélegeztetőgépen tartják a város élén,nem tudom, hány bűnügyi dossziéval a háta mögött”. Kérdezhetném azt is: abban, hogy az utóbbi másfélévtized alatt esetleg megtanuljon valamennyire magyarul- a város lakóinak még mindig jelentős hányada beszélia nyelvet, közülük sokan rá is szavaztak - vajon ki aka-dályozta meg a polgármester urat? Senki. Csak és ki-zárólag rajta múlott. Mint ahogyan az is, hogy kettejükrőlszólva kénytelen voltam a szellemi, lelki, erkölcsi érte-lemben vett jelképes és nagyon is valós tálentomokatszóba hozni. Véleményem szerint.   
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Szentgyörgyi László

Polgármesterek 

„A Téka legújabb idősza-kos kiállítását szeptember22-én nyitottuk meg, amelyErdélyben az egyetlen köny-ves jellegű emlékezés a re-formációra. Ez nem vélet-lenszerű, mert Teleki Sámuel,a könyvtáralapító is refor-mátus főúr volt, az egyháznagylelkű támogatója. Többkönyvet szerzett, amelyek areformáció kezdeti idősza-kában láttak nyomdafestéket.Emellett idekerült az álla-mosítás után a Marosvásár-helyi Református Kollégiumés a Székelykeresztúri Uni-tárius Gimnázium könyvtá-rának egy része is. Tehát há-rom protestáns gyűjteményis itt van ebben az épületben,szinte értelemszerű volt,hogy készítünk egy kiállítást.A terem mérete, a rendelke-zésünkre álló tárlók és a fal-felületek, amelyekre a ma-gyarázó pannókat fel tudtukfogni, határozták meg, hogymennyit tudunk ebből a na-gyon gazdag gyűjteménybőlmegmutatni. Sokat és keve-set. A könyvek mennyiségiszempontjából sokat, kevesetabban az értelemben, hogycsak a fő reformátori irány-zatokat sikerült így bemu-tatni. Természetesen a ma-gyarországi és erdélyi moz-galmakat, illetve a 16. szá-zadban lezajlott eseménye-ket" – tájékoztatta lapunkatLászló Annamária. A kiállítás kronológiai sor-rendben mutatja be a refor-mációt: a Luther előttielőzményeket, azokata reformtörek-

véseket, amelyeknek egy ré-szét az egyház integrálta, ígyalakultak meg a különbözőszerzetesrendek, másrészü-ket pedig eretnekként elítélte.Legismertebb ez utóbbiakközül Husz János, akit Kons-tanzban máglyán égettek el.Szó esik Erasmusról, hiszenaz ő fordításai alapozták mega későbbi reformátori mun-kásságot. Így érkezünk elLuther Márton tevékenysé-géhez, mellette természete-sen ott van Philipp Melancht-hon is. Luther volt ugyan azelindítója akaratlanul is amozgalomnak, de ő nem egy-házat akart szervezni, csakmegreformálni a meglévőt,nem is foglalkozott egyház-szervezéssel. Aki ezt az egé-szet formába öntötte az Me-lanchthon volt. Következika svájci reformáció: ZwingliUlrich, aki az itteni reformá-ció elindítója. De természe-tesen láthatóak Kálvin Jánosmunkái is, akinek a ne-

véhez fűződik a reformátusvallás. „A protestáns egyházakminden tanításban meg-egyeznek az úrvacsorát le-számítva. Luther azt vallotta,hogy a kenyérben és a borbanvalóságosan jelen van Krisz-tus teste és vére, Zwingli aztmondta, hogy ez csak egyszimbólum, egy emlékezés,és innen kezdődik a vita, amivégül egyházszakadáshoz ve-zetett. Kettéválik a protestánsirányzat: egy lutheránusevangélikusra és egy zwing-liánus svájcira. Ez utóbbitrendszerezi végül Kálvin amaga Úrvacsora tanával, amia Luther és a Zwingli képvi-selte álláspont között helyez-kedik el. Szervét Mihály mun-kái is láthatóak a tárlókban,ő az, akit az unitárius egyházősatyaként tartunk számon,a Szentháromság-tagadókközül ő az első és legismer-tebb. Érdekes az ő élettörté-nete is, már 1531-ben meg-jelent egy, a Szentháromságotmegkérdőjelező munkája, ezis látható a kiállításon" – tud-tuk meg a tárlat kurátorától.  
Az erdélyi szászok 
Luthert, a magyarok 
Melachthont hallgattákHogy miért vált reformá-tussá a magyar peregrinusdiákság, miután Wittenberg-ből hazatért, erről BuzogányDezső, a kolozsvári Protes-táns Teológiai Intézet tanáraad feleletet egy könyvében: 

folyt. a 4. oldalon

Egyedi könyvpéldányok 
a reformációról a Tékában 
A 2017-es évet a reformáció emlékévévé nyilvánította több ország kormánya.
Idén Erdély-szerte több száz rendezvény zajlott az emlékév jegyében. Januárban
az ünnepet a marosvásárhelyi Kultúrpalotában rendezett Égjen a láng elnevezésű
keresztyén zenei fesztiválon nyitották meg. Júliusi lapszámunkban erdélyi refor-
mátus lelkészek svájci biciklitúrájáról számoltunk be, amely 500 év – 500 kilo-
méter jelszó alatt zajlott. Október 14-én szoboravatásra, felvonulásra, ünnepi
műsorra, úrvacsoraosztásra került sor a Vártemplomban és a marosvásárhelyi
Sportcsarnokban. Az említettek közé sorakoztatható a Teleki Tékában megnyílt
időszakos kiállítás is, amely a Reformáció a 16. században címet viseli. A tárlat
kurátorát, László Annamáriát arra kértük, beszéljen a kiállításról. 
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valószínűleg az a nyitja adolognak, hogy a magyardiákok, beleértve az erdé-lyieket is, Wittenbergbenfőleg Melanchthont hall-gatták, nem Luthert. Ami-kor hazajönnek a diákokés találkoznak a zwingliá-nus úrvacsoratannal, akkorez nekik már ismerős éselfogadható tantétel Me-lanchthon óráiról. Így már1559-ben Marosvásárhe-lyen elfogadják az Úrvacso-ráról való keresztényi ta-nítást, vagyis a svájci min-tát, és ekkor válik ketté Er-délyben is a protestáns egy-ház. Itt viszont nemzetiségivonalak mentén is szakada protestáns egyház: a szá-szok maradnak lutheránu-sok, a magyarok pedig re-formátusok. „Az erdélyi reformáto-rokat és munkásságukat isbemutatjuk mind a pannó-kon, mind a könyveken ke-resztül. A magyar nyelvűkönyvek közt láthatunk uni-kumokat, ritka példányo-kat. Például Méliusz JuhászPéternek a Keresztényi val-lásról írt könyve. Ennek makét példánya ismert: azegyik a Tékában, a másikpedig a British Library ál-lományában maradt fenn.Bejthe István könyve ésMolnár Gergely katekizmu-sa is unikum. Hangsúlyosanvan jelen az unitárius ta-nítás, hiszen Erdélyben egyadott pillanatban szinteminden fontos személy uni-tárius volt: a fejedelem, pa-pok, nyomda volt a kezük-ben, így nem meglepő, hogya 16. században az unitáriusnyomtatványok számosab-bak, mint az egyéb feleke-zethez kapcsolhatók. Érté-kes darabja a kiállításnak,egy eredeti, görög nyelvűMelanchthon kézirat, amelyegy könyvtáblán maradtmeg, és a Teleki gyűjte-ményhez tartozik. Nem tud-juk, mikor került ide, azon-ban a 19. században akönyvtárosok már tudnakróla. Erdélyben két ilyenkézirat van: egyik Kolozs-váron, egy könyvbejegyzés,a másik nálunk, egy Krisz-tus-portré, leírás. Ugyan-abban a tárlóban tekinthetőmeg két német reneszánszkötés, melyeknek első bo-rítóját Melanchthon, a hát-sót pedig Luther alakja dí-szíti. Mindkettő az előbbiéletéről, munkásságárólszól” –– mondta még el la-punknak a könyvtáros.  A tárlat egész évben lá-togatható.
Nemes Gyula

Iskola helyett a világot 
járja és regényeket 
ír a tinilány
A Kaponay család hat évvel ezelőtt két tízéves gyerek-
kel indult el a nagyvilágba Ausztráliából. Eladták
mindenüket, becsomagolták a maradékot, és azóta
úton vannak. A gyerekek a szülőktől és az élettől ta-
nulnak, nem tankönyvekből. Az elmúlt években 39
országban jártak, de hogy mennyire érvényes élet-
forma ez, talán a család legfiatalabb tagja, Réka bizo-
nyítja a legjobban. Az Ausztráliában született,
csíkszeredai gyökerekkel rendelkező lány 12 évesen
regényírásba kezdett, 14 éves korában Ausztráliában
publikálták a könyvét, idén ősszel Az Őrző hajnala
magyarul is megjelent. A Kaponay család nemrég Vá-
sárhelyen is járt, ennek apropóján kérdeztük a mára
már 16 éves Rékát, aki a magyar mellett angolul és
spanyolul is beszél és ír.

– Hat éve utazol a csalá-
doddal a világban. Mi a ta-
pasztalati tanulás legna-
gyobb előnye?– A tapasztalati tanuláslényege, hogy a tanulási fo-lyamat a gyakorlatra is ki-terjed. Ez lehet mentorok,illetve saját magunk által,de van, hogy a természet a„vezérünk”. A legnagyobbelőnye ennek, hogy a szá-munkra igazán jelentős dol-gokat sajátítjuk el, illetve aleckék kiállják a gyakorlatpróbáját. Számomra éppenez az inspiráló és izgalmasrésze a tanulásnak, ami saj-nos hiányzik a hagyományosoktatásból. Ez a módszervezetett rá arra, hogy kö-vessem írói álmaim, illetvehogy még jobbá váljak eb-ben. Ugyanakkor az életfor-mánk azt is megmutattaszámomra, hogy a tanulásegy életen át tart, nagyonfontos, hogy folyamatosanfejlődjünk, tágítsuk a hatá -rainkat, és hogy az életrelehetőségek sokaságakénttekintsünk. 

– Életmódotokból faka-
dóan sosem vagytok egy he-
lyen hosszú ideig. Hogyan
lehet így kapcsolatokat, ba-
rátságokat kialakítani?– Ez a legnehezebb részeaz utazásnak. De ahogyanmi tesszük ezt – lassú uta-zásnak hívjuk –, egy helyenhosszabb ideig is maradunk,ahol aztán kapcsolatokat épí-tünk ki, elmerülünk az ottlévő kultúrába, megtanuljuka nyelvet: azaz a közösségtagjaivá válunk. Az elmúlthat év utazásai során két„alaptáborunk” volt, aholhosszabb idő eltöltésére ren-dezkedtünk be: Budapestenegy, illetve Spanyolországbankét évre. Most újra a magyarfővárosban vagyunk öt hó-napig. Ezidő alatt is kirán-

dulunk más országokba, devan egy biztos pont, ahovavisszatérünk, illetve itt van-nak barátaink, akikkel ápol-juk a kapcsolatot. Ugyanak-kor ez az életmód arra ismegtanított minket, hogykönnyen barátkozzunk, ésigazán értékeljük az együtteltöltött időt, éljük meg apillanatot. Viszont a búcsúgyakran szomorú, ám tudjuk,csak azért, mert egy más or-szágba utazunk, nem szakadmeg a kapcsolat közöttünk,sőt, vannak olyan barátainkis, akik együtt utazgattak ve-lünk, ami nagyon jó mókavolt. 
– Mit ad neked ez az élet-

mód?– Azt a lehetőséget, hogyőszintén értékeljem az éle -tet, ezzel együtt a családo-mat, a barátokat, kapcsola-tokat. Azt hiszem, rávezetettarra is, hogy megéljem a je-lent, hogy tiszteljem az em-beriséget, a különböző kul-túrákat és ezt a csodálatosFöldet, ami az otthonunk. 
– Hogyan lehet ehhez az

életmódhoz szükséges eg-
zisztenciát előteremteni?– Ma már a technológiaolyan mértékben átalakí-totta a munkaerőpiacot is,hogy a hagyományos érte-lemben vett munkahelyreszámos alternatíva létezik.Sokan azt hiszik, hogy na-gyon költséges beutazni avilágot, és így élni, ahogyanmi, de ez nem így van, hi-szen nagyon alacsony költ-ségvetésből jövünk ki. Ehhezhozzátartozik az a tény is,hogy nincsenek óriási szük-ségleteink, megtanultuk,hogy nem kell sok tárgyvagy pénz ahhoz, hogy bol-dogok legyünk. Jelenlegnincs saját lakásunk, így ki-esnek azok a költségek,

amelyek a helyhez kötöttéletmód velejárói: lakásbiz-tosítás és -fenntartás, au-tóbiztosítás stb. Ezen anyagikötelezettségek törlesztésenélkül meglehetősen sokpénz megmarad egyébre.De természetesen vannakcsaládi vállalkozásaink, pro-jektjeink, amelyekből fenn-tartjuk magunkat: ilyen pél-dául a könyvemből szárma-zó honorárium, illetve a test-vérem keresete, aki sze-mélyre szabott utazási tip-pekkel látja el az őt felke-resőket, illetve a szüleimvállalkozása, a Labour ofLove, amely révén tanácso-kat adnak embereknek, ho-gyan tudnának értelmesmunkát végezni, amit tény-leg szeretnek.
– A világon melyik hely

nyerte el a tetszésed legin-
kább, illetve hova térnél visz-
sza szívesen?– Nagyon nehéz lenneerre válaszolni, hiszen a lé-tező közel 200 országbólcsak 39-ben voltunk, viszontmindenikben nagyon szépés emlékezetes tapasztala-tokkal gazdagodtunk. Deszámomra Skócia, illetve fő-ként a Skót-felföld volt kie-melkedően csodálatos, ésbár számos gyönyörű helyenjártunk, ide szívesen vissza-térnék. 

– Édesanyád erdélyi, szé-
kelyföldi. Örököltél-e „széke-
lyes” tulajdonságokat tőle,
hiszen a regényedbe beépí-
tetted a rovásírást is.– Számomra nagyon fon-tos a székelység, ez identi-tásomnak a része. Ha ottjárok, otthon érzem magam,és minden, ami ehhez kap-csolódik, mély benyomássalvolt a fejlődésemre, sőt, aregényem történetét is ins-pirálta. Nem árulhatok el

sokat, de a második regé-nyemben Székelyföld is ben-ne lesz. 
– Nemrég Marosvásárhe-

lyen jártál. Mit láttál a vá-
rosból?– Nagyon tetszett a város,érdekes és színes kulturálismúlttal, sőt, ebben a város-ban járt nagymamám szak-középiskolába. Számomraa régi és az új egyvelege,meleg és befogadó. Voltammár itt néhányszor, de min-dig szívesen térek vissza. 

– Nemrég magyarul is
megjelent az Őrző hajnala
c. regényed. Mi késztetett
arra, hogy ilyen fiatalon re-
gényt írj?– Egy élmény volt a kiin-dulópont, amit csupán tíz -évesen éltem át Közép-Ausztráliában. Akkor jöttemrá, hogy az életünk törté-netekből tevődik össze,amelyekből összeáll aztána személyiségünk. Ottlétünksorán egy bölcs ausztrál ős-lakos, azaz aboroginal keh-teyak (közösségében elis-mert, bölcs, spirituális sze-mély) elmesélt nekem egytörténetet, amely rádöbben-tett a történetünk másokkalvaló megosztásának fontos-ságára. Jómagam, mióta azeszem tudom, szeretek ol-vasni és írni, de a másik lö-ket az volt, amikor 2013 vé-gén Andalúziában utaztunk,az utam Füko kutya, a re-gényem főhősének történe-téhez vezetett. Akkor márbiztosan tudtam, hogy ezregénybe kívánkozik. Azótaa szenvedélyem vezérelt en-nek megvalósítására, és so-sem gondoltam zsenge élet-koromra akadályként.

– Segített valaki az írás-
ban? Honnan tudtad, miként
kell egy regényt felépíteni?
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Az érzelmi biztonság 
összetevői A szülő egyik legfontosabbfeladata, hogy gyermeke szá-mára olyan családi környezetet,légkört teremtsen, ahol bizton-ságban érezheti magát. Az ér-zelmi biztonság kialakításánakalapköve olyan szabályok, ke-retek világos meghatározása,amelyek a gyerek életét kiszá-míthatóvá teszik, és amelyekhezalkalmazkodnia kell. MagdaGerber magyar származású ne-velési tanácsadó szerint „a fe-gyelem hiánya nem kedvesség,hanem elhanyagolás”. PorkolábAnnamária kiemelte, a gyerekbiztonságérzetéhez szükségesaz alá-fölérendeltségi viszony.„Gyakran hallom azt, hogy aszülő és a gyerek barát, én úgygondolom, hogy a szülő az szülő,és a gyerek az gyerek. Az érzelmibiztonságnak az első lépése,hogy van, aki gondoskodjon ró-lam, van, akihez forduljak, van,aki tud segíteni nekem külön-böző élethelyzetekben, meg-emel, megölel, tehát erősebb,mint én. Erre a védelemre nagyszüksége van a gyerekeknek”– ecsetelte a szakember. A ne-velési tanácsadó a másik leg-fontosabb – érzelmi biztonságoterősítő – tényezőként a szülőgyerekre fordított idejét hatá-rozta meg.„Én azt gondolom,ne arról beszéljünk, hogy meny-nyi időt töltünk a gyerekkel,hanem arról, hogy az a kevésidőmennyire tud minőségi idővéválni” – hangsúlyozta. Minőségiidőnek számít például az estibeszélgetés, a családi narratívákközös építése, a kölcsönös él-ménymegosztás. „Az esti be-szélgetések létfontosságúak. Maanya mit csinált, ma apa holvolt, hol dolgozik apa, hol dol-gozik anya, elvinni a gyereketa munkahelyre és megmutatni,hogy itt dolgozik anya, itt dol-gozik apa. Ezek azért annyirafontosak, hogy a gyereknek nelegyenek szorongásai az irány-ban, hogy mi történik az ő biz-tonsági személyével, amíg nemtalálkoznak” – részletezte Por-koláb Annamária. A szakemberelmondta, gyakori szülői panasz,hogy a gyermekek nem osztjákmeg, mi történik velük az óvo-dában, iskolában, pedig ez el-kerülhető lenne, ha a szülők isképesek lennének megnyílni,mesélni magukról. Az otthonés család fogalmának össze kellkapcsolódnia a gyerekben azelfogadás, a feltétel nélküli sze-retet pozitív érzéseivel. „Az ér-zelmi biztonság egyik megala-pozása, hogy tudom, hogy vanegy hely, környezet, van egy

ölelés, amit este megkapok,ahova visszatérhetek, ahol nyu-godtan elmondhatom, hogy mitörtént velem, ahol megoldá-sokat találok, ahol szeretnekfüggetlenül attól, hogy mi tör-tént” – sorolta a tanácsadó. Aszakember szerint fontos, hogyadott legyen a gyerek számáraa hibázás lehetősége, ez esetbenviszont ne őt, hanem a csele-kedetet minősítsük, utasítsukel. „Fontos kimondani a gye-reknek, hogy ugyanúgy szeret-lek, nem az érzelmek változnak,nem módosul a mi érzelmi kap-csolatunk” – hangsúlyozta. Hoz-zátette, attól kezdve, hogy agyerek megkapta büntetését, afölösleges felemlegetés, a prob-lémák újrarágása és a lelki sé-rüléseket okozó szeretetmeg-vonás, gyerektől való elforduláshelyett a megbocsátásra és to-vábblépésre kell koncentrálni.
Hibás fegyelmezési módok:
fizikai és verbális bántal-
mazásA fegyelmezés kapcsán el-kerülhetetlen a fizikai és verbálisbántalmazás témájának érin-tése. A fizikai agresszió alkal-mazása a gyereknevelésbentöbb szempontból is káros: nemnyújt differenciált visszajelzésta gyerek cselekvéseire, hibásviselkedésmintára tanít, sérti agyerek önérzetét, testi épségét.„Hasonlóan agresszív megnyil-vánulásokat vesz át, csökkentiaz önértékelését, negatívan be-folyásolja az énképét, nem ala-kulnak ki egészséges megoldásistratégiái, növeli a szorongást”– foglalta össze Porkoláb An-namária a testi fenyítés negatívhatásait. A szakember megje-gyezte, a testi fenyítés nem ha-tékony nevelési módszer márcsak azért sem, mert a gyereknem érti meg, mit tett rosszul,a figyelem nem a cselekedetreirányul, hanem a büntetés el-kerülésére. Ennek következté-ben a gyerek bizalmatlan lesz,bezárkózik, kialakulhat az el-kerülő magatartás, hazudozás.A nevelési tanácsadó hangsú-lyozta, sokszor csak a testi fe-nyítésről beszélünk, pedig averbális erőszak gyakran mé-lyebb nyomokat hagy a gye-rekben, rombolja az önértéke-lését, erősíti szorongását.„Ugyanolyan káros következ-ménye lehet az erős kritikának,az alulértékelésnek, mint a testibántalmazásnak. Verbálisan isugyanúgy tudunk rombolni,mint fizikálisan, sőt, néha mégerősebb a hatása” – jegyeztemeg. A szakember szerint fon-tos, hogy ha a szülő hibásan

járt el egy helyzetben, tudjonutólag bocsánatot kérni a gye-rektől. Ezzel nemcsak erősíti agyerek bizalmát, hanem azegész életminőségét meghatá-rozó útravalóval látja el: ön-reflexióra, belátásra, az érzel-mek szabad kifejezésére tanítja.A bocsánatkéréstől sokan azérttartózkodnak szülőként, merttévesen a tekintélyvesztésselazonosítják, pedig éppen az el-lenkezője történik. „A tekintélya határozottságból jön, meg ab-ból, hogy a gyermek bízik ben-nem. Ha bízik és felnéz a szülőre,az onnan ered, hogy pozitív él-ményei vannak a szülővel ésaz ő döntéseivel kapcsolatosan”– fejtette ki a szakember. 
Amikor nem érdemes 
fegyelmezniVan néhány olyan helyzet,amikor a fegyelmezés fölöslegesvagy hatástalan. Porkoláb An-namária szerint a szülők hajla-mosak túlszabályozni a gyere-ket, és nem csak a nem meg-engedett cselekvésektől tiltjákel őket. A játszótereken nemhagyják például összekoszo-lódni, szabadon játszani. „Úgygondolom, hogy ezt fegyelmezninem kell, ezek mögött a gyer-mek egészséges felfedezési vá-gya van. Valahol a szülőknekitt kell határt keresni, hogy me-lyek azok a cselekedetek, ame-lyek veszélyesek, nem megen-gedettek, társadalmilag esetlegnegatív kihatással vannak, ésmelyek azok, amelyek a gyer-meknek a teljesen normális ésegészséges környezet-felfede-zéséhez tartoznak, amelyekkelpróbálja felfedezni a tárgyaknaka használhatóságát, ok-okozatotkeres a történések között, ésegyszerűen próbálkozik. Fontoskülönbséget tenni, nehogy a fe-gyelmezéssel a gyermeknek csí-rájába fojtsuk a felfedezési vá-gyát” – figyelmeztetett a szak-ember. A beteg gyerekek gyak-ran dacosak és zsémbesek,ilyenkor viselkedhetünk elné-zőbben velük. Ha hisztizik, szin-tén nem hatékony a fegyelme-zés, mert ilyenkor általábannem jut el a tudatáig a szülőiszó. „A gyermekek a legkelle-metlenebb helyzetekben, üz-letben vagy orvosnál produkál-ják ezeket a hisztiket vagy düh-kitöréseket. Ilyenkor az a le-ginkább bevált módszer, ha ölbeveszem és simogatom, kifeje-zem, hogy ha dühös is, ugyanúgyszeretem, és megtanítom düh-levezetési módokra” – fejtetteki a szakember.

Kozma Ágnes

Korlátok között szabadon
Hol vannak a fegyelmezés határai? Hogyan lehetünk szülőként gyerekünk biztos támaszai?
Hogyan határozzuk meg egyszerre a gyermekünk életét keretező szabályokat, és segítsünk
neki a kibontakozásban? Miért fontos a szülői bocsánatkérés? Ezekre és ehhez hasonló
kérdésekre keressük a választ a múlt heti cikkünk témáját tovább boncolgatva Porkoláb
Annamáriával, a Maros Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ igazgatónőjével. 

– Mire eldöntöttem,hogy megírom a sajátregényem, szó szerinttöbb ezer könyvet ol-vastam el. Az egyik szó-rakozásom pedig éppenaz volt, hogy azon agyal-tam, hogy ezek a törté-netek hogyan vannakfelépítve, illetve elme-sélve, és ez sokat segí-tett a sajátom megal-kotásában. Bevallom, ahatodik fejezet írásánálelakadtam, de akkorédesapámhoz fordul-tam, aki segített az öt-leteimet forgatókönyv-vé alakítani, ami általminden kikristályoso-dott. Természetesen azírás alatt kikértem aszüleim és a testvéremvéleményét, de amikorszakavatott visszajel-zést kerestem arról,hogy a könyvet érde-mes-e publikálni, men-torokat, ügynököket éskiadókat kerestem fel.Találtam is két író men-tort, akik számos konst-ruktív visszajelzéssel

szolgáltak, és aztán kö-zel egy év után találtamegy kiadócsoportot,amely úgy vélte, érde-mes kiadni a könyvem.Ez óriási és szükségespozitív visszacsatolás,önbizalompumpa voltegy 13 éves lánynak.
– Írói pályában gon-

dolkozol? Azaz: mi leszel,
ha nagy leszel?– Jelenleg az írás aszenvedélyem. Sőt,most már szakmai tö-rekvés is számomra, hi-szen szerződés is köte-lez erre, valamint ho-noráriumot is kaptama szabadúszóként írtcikkeimért. Bár mégnem tudom, mi leszek,ha nagy leszek, de eltudom képzelni magamíróként. Ugyanakkor lá-tom, hogy az élet dina-mikusan és folyamato-san változik, így nyitottvagyok a jövő által ho-zott lehetőségek irányá-ba is. 

Pál Piroska

A Kaponay család
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Az erdélyi magyarság szellemi
fellegvárának templomai 
Székelyudvarhely a hajdani Udvarhelyszék anyavárosa, a későbbi Udvarhely vár-
megye székhelye volt. Udvarhely Hargita megye második legnépesebb városa.
Fontos közúti csomópont, vasúton viszont végállomás. Ma Székelyudvarhely a
Hargita megye nyugati harmadát magában foglaló udvarhelyi körzet központja,
az erdélyi magyarság egyik szellemi fellegvára. A város az Udvarhelyi-medence
egyik legkorábbi települése. Székelyföld és a székely székek központja évszáza-
dokon keresztül. A települést valószínűleg Zsigmond király emelte városi rangra,
aki ugyancsak járt a településen, amikor István erdélyi vajdával gyűlt meg a baja,
de az erdélyi fejedelmek is megadtak minden kiváltságot a városnak. Székelyud-
varhely nem tervszerűen épített, fejlesztett város, hanem a Nagy-Küküllő mind-
két partján elterülő négy kisebb telep és három falu fokozatos egybeolvadásából
nőtt várossá.
A városközpontSzékelyudvarhely nemtervszerűen épített, fejlesz-tett város, hanem a Nagy-Küküllő mindkét partján el-terülő négy kisebb telep éshárom falu fokozatos egy-beolvadásából nőtt várossá.Az idők folyamán téglalapalakúvá formálódott Főtérés közvetlen környéke al-kotja a Belvárost, háromfőút és néhány utca össze-futó öblében. Műemlékei,műemlék jellegű épületei ésépülettömbjei itt összpon-tosulnak: az Ó-város lényegesűrűsödik ott. 

A kereskedelmi gócpontotalkotó és patinás műemléképületekből fölépülő Kos-suth Lajos utca, a romanti-kus és festőien emelkedő,macskakövekkel kirakottSzentimre utca, a virágpi-acnak helyet adó Patkóbanelhelyezett Vasszékely, a Fő-gimnáziumhoz fölvezető, ésa város panorámájára rálátó,hangulatos lépcsősor, a kö-zelmúltban restaurált Ó-várnyugat-európai hangulatotárasztó, pazar szórakozó-helyei, a városnak a Küküllőmellett található, andalgásracsábító Sétatere, a TomcsaSándor Színház impozáns

épülete, a nemzet nagyjaitmegörökítő Szoborpark, aszombatfalvi negyed csinosvillái, avagy a Malom utcainegyed modern és ízlésesépületei nem egy európainagyváros urbanisztikaiösszképébe is beleillenének. Ez a sokszínű, sűrített vá-roskép ragadja meg a láto-gatót. 
A Ferences 
templom és kolostorA műemléképületet né-piesen Barátok templomá-nak és zárdájának nevezik.A templom és a kolostor

1728-1779 között épült fel,a barokk és a klasszicizmusközötti átmeneti korszakstílusjegyeit ötvözi. A templom harminchatméter hosszú, tizenhét mé-ter széles, belső magasságatizennégy méter. Keleti tor-nyában két harang van.A XVIII. században a szé-kelyudvarhelyi kolostor azegyik legnépesebb erdélyiferences ház volt, ahol többkáptalani ülést is tartottak,1755-ban konventi rangotkapott. A kolostor elemi is-kolát is működtetett, majd-nem a második világhábo-rúig. 1949-ben az épületet ha-tóságilag lefoglalták, előszörraktárként, majd fiúbentla-kásként működtették. A rend az 1989-es fordulatután kapta vissza épületeit,1991-től apácák élnek itt. A Főtéren, a reformátustemplom mellett, a parkbanáll Orbán Balázs (1829-1890), a legnagyobb székelybronzszobra, alkotója Hu-nyadi László marosvásár-helyi képzőművész.
A műemléktemplomban
1734-ben már miséztekA mai épületegyüttes épí-téstörténetének több részletemég tisztázatlan. Az 1712-ben emlegetett munkálatokvalószínűleg már a mai épü-letegyüttesen folytak, ám egy-behangzó vélemények szerinta telek déli sarkán álló temp-lom alapkövét csak 1730-ban rakták le.Ennek ellentmondani lát-szik a főbejárat kereténekoromzatán feltűnő 1728-asévszám, ami az építkezésekkezdetét jelezheti, de a ka-pukeret származhat akáregy régebbi épületből is. Tény, hogy az épületben1734-ben már miséztek, akész templomot ábrázoljaa Székelyudvarhelyről ké-szült 1735-ös JohannesHaas-féle vízfestmény a J.Conrad von Weiss-gyűjte-ményből, és egy 1740 előtt

készült metszet a templomMadonna-szobráról. Weisz Attila közlésébőlderül ki, hogy Boros Fortu-nát rendi történetíró a temp-lom átadását 1737-re kel-tezte, de fontos megjegyezni,hogy 1753-ban Veress Lajosmég nem tekintette késznekaz épületet, belsejét ekkorvalószínűleg még famennye-zet fedte, s tornyai is ala-csonyabbak voltak. Mai magasságukat az1780-as években nyertékel.
A zárókő, ahol az 1728-
as felirat olvashatóA templom és a kolostoregyüttese a már meglévőépületsorba illeszkedik, ígya templom sem keletelt –szentélye északkeletre néz. A templom alaprajza jel-legzetesen barokk, utcai ol-dalán két homlokzati sarok-toronnyal, a széles hajót kétoldalt alacsonyabb kápol-nasor követi három-háromkápolnával. A tornyok négyszögesalaprajzúak, és eredetilegalig nyúltak a főhomlokzatoromfala mögé. A főkapu késő reneszánszkerete kőből készült, bejáratinyílása félköríves, lapos fa-ragású, gyöngysoros kom-pozíciójú füzérek és virág-díszek borítják. Zárókövé-ben az 1728-as felirat ol-vasható. A kapu oromzatában aszépen faragott ferences jel-vény, a két keresztbe tettkar látható, mögöttük a ket-tős kereszttel. 
A XVIII. századi feszület
eredetileg a főoltár 
főszobra voltA főbejáratból nyíló, tor-nyok által közrefogott elő-csarnokból két oldalkápolnanyílik a toronyaljban, azegyikben XVIII. századi fe-szület áll – eredetileg a fő-oltár főszobra volt. A hajóhoz három-három



| ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK | / 7. /

| Központ hetilap | 2017 / 43. | okóber 26– november 1.

oldalkápolna csatlakozik,melyek dongaboltozata fél-köríves árkádsorral kapcso-lódik a hajó fiókos donga-boltozattal fedett teréhez. A sekrestyék ajtói egyeneszáródásúak, a szentélyből asekrestyékbe ablakok is nyíl-nak. A templom belső teré-nek építészeti kiképzésesokkal erőteljesebb, sod-róbb, barokkosabb, mint ahomlokzatoké. 
Az épületek befejezése
1752-ben történtSzintén a fent említettszerző, Weisz Attila ír arról,hogy a kolostor kétszintesépülettömbje négyzetes, bel-ső udvaros kompozíció. A történeti adatok értel-mében a nyugati és az északiszárnyak épültek meg elő-ször, így a várostól való el-zártság már érvényesülhe-tett. Ezeket a szárnyakat a

templommal egyszerre kezd-hették el, egyik szárnya már1739-ben állt, amint a belsőudvarról nyíló ajtó kőkere-tének a felirata mutatja. Az épületek befejezése1752-ben történt, de a ko-lostorudvar teljes bezárásáraaz 1900–1908 közötti épít-kezésig kellett várni. 
Az egyedi alaprajzVeöreös András építész fi-gyelt fel arra, hogy a templomalaprajza egyedi az erdélyiXVIII. századi ferences temp-lomok között, hiszen a je-zsuita – a római Il Gesú alap-rajzát követő – térszervezésiformát alkalmazza. Ez a megfigyelés azért igenfontos, mert eszerint az ud-varhelyi ferences templomonerdélyi viszonylatban igenkorán érvényesült ez a tér-típus, a nagybányai (1717–1720) és a kolozsvári (1718–1724), tervezője Christoph

Tausch jezsuita templomok-nál nem sokkal később. 
A református templomA református templomSzékelyudvarhely főterén –a mai Szabadság tér és aMárton Áron tér között –épült fel 1780-81 között, kétrészre osztva az egykori pi-acteret. Építtetője BaczkamadarasiKis Gergely (1737-1787), areformátus kollégium nevesrektorprofesszora, akinek aKG monogramja a templomnyugatra néző cserépfedelénolvasható az 1781-es év-számmal.A templom alapterületeötszázhuszonnyolc négyzet-méter, az új templom nem arégebbi Szent Anna kápolnamaradványaira épült, a re-formátus templom stílusaeltér a plébániatemplom stí-lusától, a homlokzati felépí-tése is más. 

A templom építését
1781-ben fejezik beA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott szakvéle-ményezésből tudjuk meg,hogy a templom jó arányúbelső tere, a pilléreken nyug-vó két oldalkarzat, ezeknektömör, tükrös mellvédje, apillérek párkányfejezete ésa rájuk támaszkodó félkörí-ves árkádok a klasszicizmusstílusirányzatát rögzítik. A protestáns barokk ele-mei- a keleti kiugró bejáratirész hajlított kontűrje, a to-ronybejárat szemöldökpár-kánya, az északi feljárat ésaz északi oldal három félkö-ríves ablaka kagyló- és le-véldísz. A református templomépítését 1781-ben fejeztékbe, 1782-ben berendezték.Elkészült a díszes márvány-szék, majd sorra a padok, a

szószékkorona, az úrasztala,az orgona. 1783-ban vásárolták a ha-rangokat, 1789-ben kifes-tették a templomot. A kisebbik négyszázötvenkilogrammos harang 1784-ből való, Dániel István ésgróf Mikes Anna ajándéka. 
(befejező rész a 

következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illusztrá-
ciókat, a régi és a mai képeket
Demján László műemlékvédő
építész és Csedő Attila a saját
munkájukból és gyűjtemé-
nyükből küldték be a szer-
kesztőségünkbe.
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A holokauszttal kapcso-latos ismereteket és a ki-sebbségek megítélését szám-szerűsítő felmérés készítőiaz úgynevezett Bogardus-skálát használták, amelyenaz 1-es a legmagasabb (csa-ládtag) fokú elfogadást, míga 7-es a legkisebbet (nemkellene Romániába jönniük)jelenti. (A bogárdús-skála azattitűdmérés egyik különle-ges fajtája, a „társadalmi tá-volság” mérésének az 1920-as években kidolgozott ésazóta is gyakran alkalmazottmódszere; a vizsgált sze-mélynek arra kell választ ad-nia, hogy milyen interakci-ós-kommunikációs közössé-get vállalna egy más nem-zetiségű, etnikumú, bőrszínűstb. személlyel. A felsoroltlehetőségek a családi kötelék,szomszédság, közös munka-hely, turista – lásd: Magyarvagyok, nem turista! –, illetvea teljes elutasítás.)A legkisebb fokú elutasí-tást (3,8) a zsidókkal szem-ben mutatták a megkérde-zettek, akárcsak két évvelkorábban. A magyarok el-utasítása 4-ről 4,1-re, az ara-boké 4,8-ról 5-re nőtt, acigányokkal szembeni into-lerancia-szint pedig 5-ről 4,8-ra „csökkent”. Két éve a meg-

kérdezettek 26%-a mondtaazt, hogy nem akar – max.látogatóként – magyarokatlátni az országban, arányukmára 29 százalékra emelke-dett, és ezzel párhuzamosan18-ról 14 százalékra csök-kent azok aránya, akik elfo-gadnának egy magyar csa-ládtagot, és 16-ról 12 szá-zalékra azoké, akiket nemzavarna, ha magyar lenne aszomszédjuk. (Ez érdekes: amegkérdezettek „csak” 86%-át zavarná egy magyar menyvagy vő, de ennél valamiveltöbbüket, 88%-ot enerválnaegy magyar szomszéd; vél-hetően annak tudható be,hogy míg egy utált, más hely-ségben élő rokonnal elégévente egyszer, karácsonykortalálkozni, addig a szomszédpofáját naponta látjuk.) Csökkent a magyarság„megbecsültsége” is: a ta-valyelőtti 10-ről 5%-ra(!)apadt azok aránya, akik aromán társadalom értékestagjainak tekintik a magya-rokat, továbbá 31-ről 33 szá-zalékra nőtt azok aránya,akik problémaforrást vagyegyenesen fenyegetést látnakbennünk. Nos, ha nem írtákel a számot, akár véletlenül,akár szándékosan (hogy ez-zel is tovább fokozzák az

utóbbi évben veszettül esz-kalálódó magyarellenes han-gulatot, Elie Wiesel intézetide vagy oda), ha valóbanreprezentatív populáción vé-gezték a felmérést, és nemvoltak sunyin tendenciózu-sak a megválaszolandó kér-dések – a közvélemény-ku-tatások eredményeit nagyon

könnyű manipulálni, már akérdések megfogalmazásánális, nemcsak a kiértékelésnél–, akkor a helyzet, ránk nézve,igencsak siralmas. Mert haszázból csupáncsak öt romántekint bennünket „értékes-nek” (ergo kilencvenöt ér-téktelennek, fölöslegesnek,nyűgnek tart), akkor bizony

baj van, és nem is kicsi. AkkorRománia – amely „példásankezeli a kisebbségeket” – va-lójában a világ legintolerán-sabb országa, a földkerekséglegsovénebb „nemzet”állama,húszmillió funar, vadimtudorés radubanciu hazája. Úgy-bizonydá!
Molnár Tibor

Utált magyarok 
Csökkent a magyarok elfogadottsága és megbecsült-
sége a román társadalomban a két évvel ezelőtti
szinthez képest – derült ki a romániai Elie Wiesel
Országos Holokausztkutató Intézet által végeztetett
közvélemény-kutatásból, melynek eredményeit múlt
héten tették közzé. 

Nagyüzem 
a városi 

tanácsban
Pest megér egy estetAzaz pontosabban Újbu-da, és pontosabban négyet,legalábbis annak az öttagúvásárhelyi delegációnak,amely november közepénutazik oda négy napra azújbudai polgármester, Dr.Hoffmann Tamás meghívá-sára; a tervek szerint a csá-vók november kilencedikénruccannak ki, majd tizen-kettedikén ruccannak vissza.A küldöttség összetétele: kétvásárhelyi elöljáró (egyikükvélhetően maga a polgár-mester, hiszen Hoffmannneki címezte a meghívást),két városi tanácsos és egysofőr. A két utazó tanácsosta mai, csütörtöki ülésen vá-

lasztják ki.A tervek szerint az egészkirándulás mindösszesen650 eurójába fog kerülni avárosnak: napi 17,5 eurózsebpénz (napidíj) fejenként,ami összesen 350 euró, plusz300 euró a benzin. Nos, nemárt, ha mindenki visz mégmagával egy kis lóvét (megzakuszkát), mert napi 17,5euróból (kábé 5000 forint)nem nagyon lehet ugrálniPesten, még kevésbé Újbu-dán. Ezzel ellentétben a 300euró (1350 lej) benzinpénzkissé bőkezűen mérődött azoda-vissza ezer kilométeresút megtételéhez, hiszen eny-nyiből majdnem háromszázliter üzemanyagot lehet vá-sárolni. Hacsak nem után-

futós Ferrarival mennek...Arról, hogy az RMDSZ-esdelegált(ak)nak kell-e majdútibeszámolót írnia/írniukVass Leventének, nincs tu-domásunk, de valójábanmindegy is, mivel tudtunkkala dél-korei utólagos (időjá-rás)jelentés se készült mégel.
Vásárhely napjaNem fognak unatkozni ta-nácsosaink a mai, októberhuszonhatodikai tanácsülé-sen: a fent említett újbudaivizita mellett azt is megvi-tatják, hogy legyen-e áprilishuszonkilencedike Maros-vásárhely napja. Azért pontezt a napot tippelték ki, mert

1616. április 29-én váltunkszabad királyi várossá, azazBethlen Gábor erdélyi feje-delem jóvoltából akkor lettMarosvásárhely „civitas”,amikor a tőle kapott kivált-ságlevél értelmében „Vera,a nobis creata, et indubitatalibera, regia et murata civi-tata” („Igazi, általunk létre-hozott, valódi szabad, királyiés kerített város") rangotnyertünk. Egyébiránt Vásár-hely Erdély egyetlen városa,melyet a fejedelem ezzel ajoggal felruházott. A szabadkirályi város státusz nem-csak egy üres díszmegneve-zés volt akkoriban, mint pél-dául ma az Európa IfjúságiFővárosa meg hasonlók, ha-nem rengeteg kiváltsággal

és előjoggal járt: a szabadkirályi városok csak a ki-rálynak voltak alávetve, la-kóinak joguk volt fallal be-keríteni a települést, plébá-nosaikat maguk választhat-ták, és adóikat évente egyalkalommal, egy összegbenfizették be a királyi ANAF-ba.Tehát ma dől el, hogy Ma-rosvásárhely hivatalos napjalesz-e április huszonkilen-cedike, vagy sem. Amennyi-ben igen, nagyon reméljük,hogy nem úgy fogják majdhirdetni óriásplakátokon ésbannereken, ahogy a punc-tul.ro honlapján szerepel azerről szóló cikkben: „ZiuaTîrgu Mureşului/Marasvá-sárhely Napja". mt
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a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: contact@caritsanmed.ro
Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
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• Nőgyógyászat
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• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia
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A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Ünnepeljünk, de mit?  Olvasom a kulturális miniszter nyilatkozatát, hogyhát milyen jó lenne, ha a magyarok is együtt ünnepel-nének a románokkal jövőre, hiszen Románia betartottaaz 1918-as ígéreteket... Egy kicsit „dezsávű”-érzésemtámadt, akárcsak az 500+ ünneplés kapcsán. Hiszenazt sem ildomos ünnepelni a katolikusoknak, legföljebbemlékezni rá, ahogyan Fabinyi Tamás evangélikus püs-pök nagyon találóan megfogalmazta nemrég. Olyan ez,mintha az elvált fél ünnepeltetné magát az elválást, azáldozat aztán még vágjon jó pofát hozzá. A házasság-kötés évfordulójára, az első szerelemre már nem is em-lékszik... Egyik internetes vallomásban éppen a nő ecse-telte részletesen, hogy nem ment már a közös élet, sbékességgel elváltak. Azt elfelejtette hozzátenni, amitszerencsére a férfi megemlített: egyszer csak kijelen-tette, hogy nem szeret... A férfi szerint, ha valamire jó aválás, hát fogyókúrának mindenképp...A babiloni fogságban a zsidókkal ünnepeltetni akar-ták, hogy őket elhurcolták, és milyen jó sorsuk van. Akommunisták az augusztus 23-i dicsőséges szovjet fel-szabadítást akarták velünk ünnepeltetni. A legyőzöttünnepelje az elnyomót? Még mit nem?Erről van szó. Amíg a magyarok közellenség, bizton-sági tényező, amíg meg kell szüntetni, be kell olvasztani,románná kell kényszeríteni őket, amíg mindmáig köz-utálat és közgyűlölet célpontjai – legalábbis a médiaáltalánosságában, bukaresti vezénylettel –, amíg otttesznek keresztbe, akadályoznak, csúsztatnak, hazud-nak, hízelegnek és hátba szúrnak, ahol csak lehet: addigmit is ünnepeljünk? Még a saját román erdélyi zászló-jukat is betiltották, és hallani sem akarnak arról, hogymi egy ugyanolyan önálló nemzet-nép vagyunk, mintbárki más itt, Erdélyben. Vagyis nemcsak ők vannak avilágon. Hogy egy cseppet nekünk is közünk lenne itt-hon saját sorsunkhoz, az kit érdekel?Az egyoldalú bizalom, ragaszkodás már Kós Károly-nak sem ment. Pedig aztán ő tényleg idealista volt azerdélyiség kérdésében. Ha valaki tett ezért, ő biztosan.Nem véletlenül vezette a legjobb négy között is egyideig a transzindexes lájkversenyt. Mostanig.Szeretnénk mi is kiegyezni a bukaresti hatalommal,mint a katalánok a spanyolokkal. Pedig nekünk mégautonómiánk sincs. Nekik meg az van veszélyben. Ésők csak azt akarnák: legyen a katalán nyelv is használ-ható az állam nyelveként, ha már ők is államalkotónemzet. Mi lenne nélkülük a spanyol világhódítókkal?Hm...De egyoldalú szerelem nincs. Ha van is, előbb-utóbbkialszik a szív lángolása. A mégoly erős és überelhe-tetlen keresztény szeretet ellenére sem. Marad a konokkitartás a Gondviselés karjaiban, a rejtett tartalék, hogyellenszélben is kifogják a szelet vitorláink, és tarthatjukaz irányt, elérhetjük a célt. Megtéve a tőlünk telhetőt.Kincseinkbe, feladatunkba és az isteni kegyelembe ka-paszkodva, azzal az eltökélt meggyőződéssel, hogy ígyis van értelme hazánknak tartani Erdélyt, szülőföldünk-ként ragaszkodni Székelyföldhöz, és testvérként ma-gunkhoz ölelni minden embert, akiért Isten egyszülöttFiát adta. Inkább ezt ünnepeljük, minden nap.De ezt erősen. Megalkuvás nélkül.
Sebestyén Péter

Talán durva a hasonlat, deigaz, hogy Rákosiék Pócspetriközségben a falu jegyzőjét,Királyfalvy Miklóst kivégez-ték, mert egy koncepciós pertakartak kreálni. Azért, merta községben tüntettek az is-kolák államosítása ellen. Ezta tüntetést egy rendőr felakarta oszlatni, a puskája tu-sával lökdöste szét a tömeget.A cső a feje felé állt, s dula-kodás közben a fegyver ma-gától elsült. A kommunistarezsim a „klerikális reakciómegtörését”, az egyház tár-sadalmi befolyásának meg-semmisítését kívánta, de nemezt írta le, a vádiratban nemez szerepelt, a Szabad Népsem ezt harsogta, hanem azt,hogy a rendőr a demokrati-kus rendet védte, és a hata-lom a rendőrgyilkosságot to-rolta meg.Nemcsak a diktatúrák él-nek ilyen félrevezető eszkö-zökkel, hanem a háttérhata-lom és nem is akármilyenerővel. Sorosnak 200 fölöttifizetett cimborája van az EUparlamenti képviselői között,államfőnek kijáró ceremóni-ával fogadják bizonyos ve-zetők. A Soros-terv olvasható,leánykori neve a nyílt társa-dalom eszmerendszere. Ez,Soros intencióinak megfele-lően azt mondja ki, hogy anemzeti szuverenitásba vetetthit a fejlődés útjában áll. Anemzetállamok felszámolá-sához a migráció kiváló esz-köz, ezért támogatja azt.Navracsics kijelentése többmint bűn, hiba.A nyilvánvaló tények elle-nére talán demokratikus mi-voltát, a maga liberális mi-voltát akarta ezzel bizonyí-tani, és talán bizonyos unióselvárásnak akart ezzel meg-felelni. Mindegy. Az ő sze-mélyes szempontjából.De a kormány alatt senkisem fűrészelheti a fát.Orbán jól mondja, hogyigenis, van Soros-terv. Nekinincs szüksége arra, hogyaz ellenség megveregesse avállát. Orbán azért példaképa jó irányba változtatni aka-ró európaiak számára, mertnemcsak jó hazafi, de remekpolitikus is, aki ismeri a tör-ténelmet és pontosan tudja,hogy XVl. Lajos idején a nagyfrancia forradalom úgy tör-hetett ki, és úgy győzhetett,hogy az udvar elhitte ma-gáról, hogy már nem legitim

Orbán igazsága
Köreinkben sokan felvetik, nem bűn-e, amiért arra az újságírói kérdésre, hogy
van-e Soros terv napirenden az EB-ben, Navracsics Simicska tévéjének azt
válaszolta: „Én ezt a választási kampány retorikájának tartom, az Európai Bi-
zottságban nincsen ilyen, nem beszélünk ilyenről, és a bizottság munkatervében
nem szerepel ilyen feladat”.

és a felforgatóké az igazság.Alámosták a monarchiát, ésa rendszer előbb megdőltbelsőleg, mint ahogy a tö-meg lerombolta volna a Bas-tille-t.A magyar kibontakozássalszembeni ellenséges háttér-hatalom léte ma már nemlehet kétséges. Belső ügyeinknemzetközi színtérre kivitele,és ottani aljas kezelése min-den józan ember előtt nyil-

vánvalóvá kell, hogy tegye,ellenséges támadások ke-reszttüzében élünk. Ezértegység kell. Kötelezően. Nincskibeszélés fél évvel a válasz-tások előtt. Ezt mindenkinektudomásul kell vennie.Ha a Soros-terv gazdájátólelköszönünk, a béreseitől ismeg kell válnunk, amennyi-ben életben akarunk marad-ni. 
Czyla
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Nagybányai színekben a
masters úszó-vébén

– Újabb világversenyen
vett részt, ezúttal Budapes-
ten.  Milyen volt a verseny?–  800 méter gyorson, 50és 100 méter mellúszásban,4X50 vegyesváltóban és4X50 méteres gyorsváltó-ban versenyeztem. Egy csa-patot alkottunk egy kolozs-vári, egy nagybányai és egybukaresti lánnyal, aki Ame-rikában él, a vébén állt összeez a váltó. A legjobb ered-ményem váltóban egy 15.és egy 16. helyezés, az 50mellúszásban 25. lettem.Számomra a jelenlét volt afontos, hiszen nekem csakez a hobbim van, amire köl-

tök, azaz részt veszek a ver-senyeken. A veterán vébénis a Goldstar Nagybánya szí-neiben voltam jelen.
– Kik képviselték Maros-

vásárhelyt a veterán világ-
versenyen?– Nagyon sok, mintegy60 versenyző volt Románi-ából, akik Bukarestet, Ara-dot, Nagybányát, Brassót,Galacot, Kolozsvárt képvi-selték, viszont Marosvásár-helyről rajtam kívül többekközt Szikszai Brúnó, MolnárJózsef, Molnár Péter, BalázsiLóránd, Nagy Júlia is ver-senyzett, többségük nyíltvízi versenyen, azaz a Ba-latonban úsztak. Amúgy ami versenyeinkre két me-

dencében került sor, de úsz-tam a Duna Arénában is.
Volt vásárhelyi 
úszókkal is találkozott

– Milyen élményekkel lett
gazdagabb egy ilyen rangos
világverseny után?– Kedves emberekkel ta-lálkoztam, kitűnő volt aszervezés, hihetetlen élmé-nyekben volt részem.

– Példát is említene?– Persze. Többek közt az-zal az újságíróval is talál-koztam a stafétaváltó után,aki négy évvel korábban írtlányunkról, Krisztináról,amikor bedobta az első gólta női válogatottban vízilab-

da-mérkőzésen. Így a bu-dapesti Dobos Sándornakmegköszöntem az akkoricikket. Amikor időnk en-gedte, Dobos Sándor bemu-tatta a Duna Arénát, amelyegy csodálatos létesítmény.Mi több, a versenyeinkenSimon László marosvásár-helyi birkózó barátunkkalis találkoztunk, aki a tri-bünben szurkolt nekünk. Őegyébként azon időszakbanpihenőszabadságát töltötteBudapesten. Mellette évekóta nem látott ismerősökkel,régi barátokkal találkoztamott, ami nagyon jól esett. 
– Egykori vásárhelyi

úszókkal is összefutott?– Igen. Egykori sportis-

kolásbeli csapattársaimmal,Almásiné Nagy Annamári-ával, Gergelyfy Mariettávalis találkoztam, jelenlegmindketten a Budapesti Del-finek Szenior Úszóklub szí-neiben járnak veterán ver-senyekre. Mint köztudott,én 1981 – 1993 között ver-senyszerűen úsztam Vásár-helyen, aztán abbahagytam,majd 2010-ben, 35 évesenfogtam neki újra úszni ésversenyekre járni, miutána világhálón bejelöltem azegyik volt hajdani úszótár-sam, akit gyerekkorombancsodáltam és mindig felnéz-tem rá. Őt Szigyártó And-reának hívják, aki egy nagy-bányai úszólány, jelenlegSan Franciscóban lakik. Neki

Az edző veterán
úszó, de nem
öreglány... 
A 42 éves marosvásárhelyi úszóedző, veterán úszó
Szeghalmi Andrea (a válogatott vízilabdázó, Szeghalmi
Krisztina édesanyja) – a helyi ISK edzője, emellett a
Torpi sportklub alelnöke és edzője – , augusztus 14–
20. között  Budapesten vett részt a 17.  FINA Masters
Világbajnokságon, miután 2014-ben sikeresen szere-
pelt a montreáli világversenyen, aztán 2016-ban a lon-
doni Masters úszó EB-n is. Andrea budapesti
úszóélményeiről mesélt a Központnak.
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Bizonyítottak az 
ifjú vásárhelyi tekések

Aranyérmet, s egybenbajnoki címet szerzett Fe-kete Hunor egyéniben éssprintben, Maria Ciobanuegyéniben és Gál BeatrixTímeával kiegészülve pá-rosban, Fekete Réka sprint-ben, illetve Seres Bernadetta Jászvásári Olimpia spor-tolójával, Vasile Maximmalvegyespárosban. Bronzér-mesek lettek Gál Beatrix Tí-mea egyéniben, Melisa Un-gureanu sprintben, FeketeRéka vegyespárosban, SzászTibor Levente és Szász Attilapárosban, valamint Szász

Tibor Levente sprintben,Szilágyi Ervin párosban, Ma-ria Ciobanu és Melisa Un-gureanu vegyespárosbanbronzot szereztek. Az érmekszámának tekintetében aMarosvásárhelyi Elektro-maros versenyzői összesí-tésben, a legjobb eredmé-nyeket érték el az országosbajnokság döntőjén, meg-előzve a Conpet Ploiești-et,a Vajdahunyadi Siderurgi-cát, a Szatmárnémeti CSM-t, a Jászvásári CFR Olimpiát,a Kolozsvári CFR-t és az In-ter Petrillát. C.F.A.

Hat bajnoki címet és összesen tizennégy érmet nyertek
a Marosvásárhelyi Elektromaros tekései a hazai
pályán megrendezett ifjúsági, U23-as egyéni országos
bajnokság döntőjén. Négy versenyszámban osztottak
érmeket a rendezvényen a lányok és a fiúk mezőnyé-
ben: a sportolók egyéniben, sprintben, párosban és
vegyespárosban teljesítették az elvárásokat. Az esé-
lyesként számon tartott, Orosz István és Seres József
edzők által felkészített vásárhelyi tekés lányok kilenc,
a fiúk öt érmet szereztek, és minden versenyszámban
sikerült dobogós helyezést elérniük.

köszönhetően mentem elaz első, majd a következőmasters úszó vébére is.
Felkészülése a gyerekek
felkészítésén alapszik

– Hogyan sikerült felké-
szülnie a világbajnokságra?– Szinte sehogy, hiszen anap nagyrészében a gyere-kek oktatásával vagyok el-foglalva, ha nem edzem, ak-kor az irodai teendőket vég-zem, nem utolsó sorban acsaládomra is kellő figyel-met kell fordítsak. Amúgyegy masters vébén teljesenmás a hangulat, mint egyúszó világbajnokságon, ottmindenki boldog, nevet, jólérzi magát. Nekem nincsedzőm, nem vesz elő senkiaz eredményeimért, ezértnincs is stressz számomra.Például a spanyolok, a me-xikóiak edzővel jöttek, őkebből élnek meg, de jobbanállnak anyagilag, mint mi.A távokon való részvételkellő fizikai felkészülést igé-nyel. A montreali vb-re job-ban sikerült fel készülnöm,mint az Eb-re. Annak idejénPeteley tanár úr nem igazánengedte a hosszú távok le-úszását, most pedig kiélemezt a gyerekkori vágyam.Amikor megnyitották a ne-vezési listát, 24 óra múlvabe is zárták, így nagyon so-kan fellebbeztek, ezért újramegnyitották. Így csak amásodik körben sikerült ne-veznem, ezért rövid időm

volt a felkészülésre.
– Apropó gyerekek. Hogy

megy a gyerekek edzése?– Kicsi gyerekeket edzek,akik az idén először vettekrészt az országos bajnoksá-gon, ők 10 évesek, eddig ba-rátságos versenyeken vettekrészt. Mintegy 30 gyerekvan ott a heti 5-6 edzésen,őket viszem versenyekre is. A Torpinál a legkisebb ta-nítványom még nincs 4 éves,ő játékos úszásra jár, aholmegszokja a vizet, utánaidővel tanul meg úszni. Eb-ben a korban még nem buk-kan elő bennük a tehetség.Ha kiskorukra halomszámranyerik az érmeket, akkoridővel kiéghetnek, már nemlesz számukra motiváció azúszás. Én is 12 éves korom-ban léptem fel először a pó-diumra, akkor Peteley Attilavolt az edzőm... 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Szeghalmi Andrea korábban a követ-
kezőket mondta egykori úszósikere-
iről a helyi sajtóban:

– Van két ezüstöm, az elsőt 1987-ben
nyertem, a Kárpát-kupán, a másodikat
az országos bajnokságon, az ifi II-es kor-
osztályban. Bronzérmet 1987-ben, ugyan-
csak a Kárpát-kupán, 1988-ban az or-

szágos bajnokságon, illetve 1989-ben egy
a Kárpát-kupán és egy az országos baj-
nokságon szereztem. Ezenkívül van még
kb. 50-60 oklevelem olyan versenyekről,
amelyeken nem osztottak érmet – mondta
el Szeghalmi Andrea, akinek édesapja
nem más, mint az Aranycsapat egykori
csatára, Fazakas Árpád.
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Célzottan használják kom-munikációs célokra a kutyáka mimikájukat – állapítottákmeg brit kutatók. A ScientificReports című szaklap aktu-ális számában megjelent ta-nulmány elkészítéséhez Ju-liane Kaminski, a Porthmo-uth-i Egyetem biológusa éscsapata 24, különböző fajtájúcsaládi kutyával dolgozottegyütt. Szinte minden gerincesállatnak vannak arckifeje-zései. Eddig elsősorban ab-ból indultak ki a kutatók,hogy az állati mimika – füg-getlenül attól, hogy gyakranmennyire kifejező – egy ér-zelmi állapot önkéntelen ki-fejeződése, nem tudatoskommunikációs próbálko-zás. Csupán az embersza-básúaknál, például az oráng-utánoknál figyelték meg,hogy mimikájukat befolyá-solta a közönség jelenléte.Kaminski és csapata aztvizsgálta, a kutyák mimikájátbefolyásolja-e az ember fi-gyelme. A nagyra nyílt sze-mű, felhúzott szemöldökű"bánatoskutya-nézés" célzottalkalmazása az ember és ku-tya együttélésének evolúcióseredménye lehet.A vizsgálatok során négy

különböző helyzettel szem-besítették a kutyákat: juta-lomfalattal a kezében ésanélkül fordult feléjük egy-egy ember, valamint juta-lomfalattal vagy anélkül for-dított nekik hátat. Mind anégy helyzetben lefilmeztékaz állatok mimikáját.Az eredmények szerint akutyák lényegesen több mi-mikai mozgást végeztek, haaz ember feléjük fordult. Ajutalomfalat meglepő módonsemmilyen szerepet nem ját-szott ebben. "Kiindulhatunktehát abból, hogy a kutyákarckifejezése a közönség fi-gyelmétől függ, nem pedigattól, hogy az állat izgatott-e vagy sem" – fejtette ki Ka-minski. A kutatók következ-tetése szerint a mimika aktívkommunikációs eszköz, nemcsak egyszerű érzelmi meg-nyilvánulás. Ugyanakkor a szakértőkhangsúlyozzák, hogy a meg-figyelések ellenére nemmondható ki teljes bizonyos-sággal, hogy a kutyák való-ban megértik-e a velükszemben álló egyén pers-pektíváját. Az is lehetséges,hogy csak tanult viselkedés-ről van szó.
forrás: mti

Kiderült:
tudatosan 
vágnak fejeket 
a kutyák

A megbocsátás nem min-
dig tesz jót a kapcsolatnak
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A bánatoskutya-tekintet nem véletlenül olyan, amilyen.
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Házassági problémákat
okozhat, ha a „megbocsátás
és felejtés” beváltnak tűnő
módszerét alkalmazzuk.Azaz ráfizethetünk, ha a po-zitív pszichológia tanításaitkövetjük – ez a népszerű is-kola azt hirdeti ugyanis, hogya megbocsátás, az optimiz-mus, a kedvesség és a pozitívgondolkodás segítségével apárkapcsolatok helyrehozha-tók, még ha a másik fel vala-milyen kihágást követett isel – véli James McNulty.A Floridai Egyetem pszi-chológuskutatója szerint adüh kifejezése elengedhetet-len lehet a kapcsolati prob-lémák megoldásában, és ezarra indította, hogy utána-járjon, milyen hatással van apozitív pszichológia a jóllét-re.Friss eredményei szerint

a megbocsátás nem mindenesetben tesz jót a kapcsolat-nak, bizonyos helyzetekbenszükség van az elégedetlenségkifejezésére.Természetesen a kihágásmértéke, a jóvátételre törek-vés megléte vagy hiánya, afelek viszonyának minőségemind befolyásolják, melyikstratégia a célravezető.„Rugalmasan kell kezelnia kapcsolati problémákat,nincs olyan aranyszabály,amely minden esetben alkal-mazható lenne” – foglalta ösz-sze a tanulságot McNulty.
forrás: hvg.hu


