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A nagyernyei Bálintitt-kastély és környéke néhány éve szomorú látványt nyújt az arra 
járóknak. A hajdani impozáns épület, az őt körülvevő dendrológiai parkkal együtt az el-
hagyatottság áldozata lett: a kastély megomlott, tetőszerkezete beszakadt, a park fái elö-
regedtek, részben elszáradtak, a kis tavat benőtte a nád, a gaz és így tovább. A jó hírünk 
azonban most az, hogy úgy néz ki, hogy a kastély és parkja jó kezekbe került. Néhány hó-
napja elkezdődött az épület és környékének a kitakarítása. Az új tulajdonost, Koré József 
építkezési vállalkozót arról kérdeztük, milyen munkálatok vannak most folyamatban a 
kastély körül, és milyen jövőbeni terveik vannak az épülettel és az azt körülvevő parkkal 
kapcsolatban.

Zajlik a Bálintitt-kastély revitalizációja 

Elege lett az oktatási
rendszerből, sajátot
hozott létre
Fél éve az országban egyedi nyelvstúdió nyílt 
Marosvásárhelyen. Az alapítók elmondásuk 
szerint forradalmasították az angol nyelvtanu-
lást, ami révén háromszor rövidebb idő alatt, 
célzottan és alaposan sajátítják el a nyelvet a 
diákjaik. Erről kérdeztük a Hollywood Nyelv- 
stúdió alapítóját, Kristóf Katát, illetve Popa 
Gittát, az intézmény vezetőjét.

10. old. //    SPORT

Éllovas maradt az Active 7
a marosvásárhelyi
teremtorna után is 
A Csíkszeredai NKSZ és a Szentegyháza elleni 
mindkét mérkőzését megnyerte a marosvá-
sárhelyi Active 7 amatőr kézilabdacsapata a 
Hargita Megyei Kézilabda-bajnokság vásárhe-
lyi teremtornáján, így továbbra is maximális 
pontszámmal vezeti a tabellát: öt mérkőzésből 
öt győzelmet értek el, a gólarányuk 210-96. 

6-7. old. //    ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A vár, melynek építéséről 
és pusztulásáról nincsenek
adatok
A Kézdivásárhelytől jó tizenöt kilométerre 
levő Ikavalva a Bodoki-hegység keleti olda-
lán, a Sajgó-patak mellett fekszik. A települést 
1334-ben Ika néven említik először. Az Ika és 
a Csernáton patak találkozásánál, keskeny 
fennsíkon állnak Ika várának romjai. Keleti 
tornya körülbelül tíz méter magasságban áll. 
Építéséről és pusztulásáról nincsenek adatok.

Mire jó a költségvetés?   
 
Egy ország, egy város, egy intézmény nem 
működhet anélkül, hogy mérnöki pontos-
sággal megtervezett költségvetése ne lenne. 
Azaz, előre tudniuk kell a vezetőknek, miből 
és mire költenek, és főleg: mennyit. Hogy tud-
ják, addig nyújtózzanak, ameddig a takarójuk 
ér. Ellenkező esetben ráfázhatnak - valóságo-
san és képletesen egyaránt. Egy ország, egy 
város, egy intézmény nem működhet anélkül, 
hogy mérnöki pontossággal megtervezett 
költségvetése ne lenne. Azaz, előre tudniuk 
kell a vezetőknek, miből és mire költenek, és 
főleg: mennyit. Hogy tudják, addig nyújtózza-
nak, ameddig a takarójuk ér. Ellenkező eset-
ben ráfázhatnak - valóságosan és képletesen 
egyaránt.

Migránsok Székelyföldön?
Néhány hete bozóttűzként terjedt a fenti „meg 
nem erősített” hír a fészbukon, de aztán pár 
óra múlva kiderült, hogy csak egy kamupor-
tál álhíréről van szó, migránsok Székelyföldre 
való betelepítéséről szó sincs. Jóformán még 
le se csengett a fenti álhír, két napra rá a Ro-
mán Katasztrófavédelem parancsnokhelyet-
tese bejelentette: elkezdték nagy menekülttá-
borok kialakításához szükséges konténerek 
beszerzését.
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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!

IMPRESSZUM

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes   

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy a szerkesztőség  
Rózsák tere 16. szám  

alatti székhelyén .  

Telefon:  0265-250.994 
E-mail: kozpont@kozpont.ro 
Honlap: www. kozpont.ro  

 KOS: Ha bármi újítást is tesz, változtat a párja távollé-
tében, azt visszaérkezése után valószínűleg vissza kell 
állítani az eredeti állapotba. Ezen a héten a bolygóállá-
sok arra figyelmezetik, hogy egy erős feszítő erővel kell 
szembenéznie.
 BIKA: Amennyiben kezdődő szerelmi kapcsolatban-
van, nagyon sok, átmeneti feszültséget tapasztalhat 
így az elején. Ez megnyilvánulhat vitákban, félreérté-
sekben. Épp ezért, ha kellően türelmes tud lenni part-
nerével ezen a héten, ez a lefutó feszültségeket kiváltó 
bolygóhatás nem fog ki szerelmükön.
 IKREK: Tele van energiával és fáradhatatlan. Most ön-
magának kell meghoznia a fontos döntéseket. Ne hagy-
ja magát befolyásolni. Meghallgat sokakat, de a végső 
döntés mindig az öné. Amíg ez így van, nagyobb bajok-
tól nem kell tartania.
 RÁK: Ez a hét kedvezőnek ígérkezik az élet művészi 
oldalának tekintetében. Engedjen meg magának né-
hány olyan apróságot, melyek dekoratívak és illenek az 
ön stílusához. Több helyzetben is tapasztalhatja ezen a 
héten, hogy a szerencse a kegyeibe vette erre a hétre.
 OROSZLÁN: Most könnyedén köthet új barátságokat.
Népszerűsége ebben az időszakban még önnek is szo-
katlan szinten megugrik. Mindenki az ön kegyeit kere-
si, sőt, bölcs tanácsai is most nyitott szívekre, fülekre 
találnak.
 SZŰZ: Ezen a héten a munka meglehetősen nagy nyo-
mást gyakorol önre. Minden kitartására most szüksége 
lesz, sőt a kiváló sasszemére is, hogy időben felismer-
je a rejtett hibákat. Ha nem vigyáz, egy rokona, vagy 
szomszédja kellemetlen helyzetet teremthet az ön éle-
tében.
 MÉRLEG: Környezetében a hét elején egy kicsit fe-
szültnek mondható a légkör. Viszont ez nem fogja lé-
nyegesen kibillenteni az egyensúlyából. Munkahelyén 
változások várhatók, amelyek egyelőre még nem ad-
nak okot félelmekre, aggodalomra.
 SKORPIÓ: Vigyáznia kell a napokban a türelmetlen-
séggel, mert az átvonuló bolygók egy kicsit ingerléke-
nyebbé tehetik önt az eddig megszokottól. Amennyi-
ben valamilyen vizsga előtt vagy nagy döntések előtt 
áll, kövesse belső vezérlését és ne térjen el tőle, mert az 
eredmény briliáns lesz.
 NYILAS: Egy vitás kérdés felmerülése esetén előbb 
győződjön meg a tényleges igazáról és csak utána fog-
laljon állást. Bármilyen írat aláírása előtt alaposan ta-
nulmányozza át a részleteket, mert erősen érződik ön 
körül a csalás aurája. Kellő figyelmességével ezt köny-
nyedén el tudja hárítani.
 BAK: Ha gondolatait vagy esetleg gondjait megosztja a 
napokban a partnerével, barátaival, házastársával, szá-
míthat segítő jó tanácsokra és gyakorlati segítségre is. 
Házassága, párkapcsolata boldog és kiegyensúlyozott 
ebben a periódusban.
 VÍZÖNTŐ: Egy rokon vagy szomszédja okozhat némi 
kellemetlen meglepetést önnek a napokban. Ameny-
nyiben új üzleti partnerre tett szert, legyen fokozottan 
körültekintő a pénzügyeit érintő döntéseiben, mert 
könnyen előfordulhat, hogy valamilyen ármánykodás, 
csalás áll a dolgok hátterében.
 HALAK: Amennyiben testvérrel, szomszéddal tervez-
nek valami újat, bátran belevághatnak, mert hosszú tá-
von jól fog prosperálni. A szerelmi élete most egy kicsit 
több törődést igényel, fordítson kellő időt, hogy holnap 
is boldog lehessen, ne csak a múlt szép emlékei éltes-
sék szerelmüket párjával.

Február 22. Gerzson, Pál, Tas
Február 23. Alfréd, Ottó, Lázár
Február 24. Mátyás, János
Február 25. Géza, Vanda
Február 26. Edina, Sándor
Február 27. Ákos, Bátor, László
Február 28. Elemér, Antónia

Méhészbál 

A Romániai Méhtenyész- 
tők Egyesületének Maros 
megyei fiókja március 3-án, 
 szombaton 16 órai kezdet-
tel tartja a hagyományos 
méhészbált a marosszent-
királyi Aranyhalacska étte-
remben. Feliratkozni feb- 
ruár 28-áig lehet a maros-
vásárhelyi, dicsőszentmár-
toni, szászrégeni és maros-
ludasi méhészüzletekben.

Teleki Sámuel és
a szabadkőművesség

Február 23-án, pénteken 
18 órakor a Teleki Téka 
freskós termében újrain-
dulnak a Beszélő Könyvek 

estek. Poór János egyetemi 
tanárt, az ELTE Középkor- 
és Kora Újkor Katedrájá-
nak tanszékvezetőjét Lá-
zok Klára, a Teleki-Bolyai 
Könyvtár főkönyvtárosa a 
18. századi szabadkőmű-
vességről, illetve annak a 
korszak magyar művelő-
désére gyakorolt hatása-
iról faggatja.

7x7 – Szakács Imre
festőművész kiállítása

A Festők Városa, Szent-
endre művészeti életének 
egyik meghatározó egyé-
nisége, Szakács Imre fes-
tőművész alkotásaiból nyílt 
kiállítás a marosvásárhelyi 
Bernády Házban. A tárlat 
március 6-ig tekinthető meg.

A hónap kiállítottja 

A Maros Megyei Múzeum 
természettudományi rész-
lege tavaly áprilisban indí-

totta el A hónap kiállítottja 
című projektjét, amelynek 
célja felhívni a figyelmet a 
múzeum gyűjteményére, 
olyan darabokra is, ame-
lyek nem képezik állandó 
kiállítások anyagát. A feb-
ruári kiállított az európai 
vadmacska, egy közel 20 
éve múzeumi raktárban 
őrzött példány, amely Gyu-
lakutáról származik, Deák 
Sándor preparálta ki.

Nincs mese! – nagy sikerű 
Hahota-kabaré 

A marosvásárhelyi Ha-
hota színtársulat rendsze-
resen színre viszi Nincs 
mese! című zenés szilvesz-
teri kabaré-előadását Ma-
rosvásárhelyen, a Maros 
Művészegyüttes előadóter- 
mében. A nagy sikerű előa-
dást február 25-én este 
7 órától tekintheti meg a 
nagyérdemű. Fellépnek: 
Puskás Győző, Székely M. 
Éva, Kelemen Barna, Gön-
czy Katalin, Cseke Péter, 
Gáll Ágnes és Szőllősi P. 
Szilárd. Énekel: Bodoni Il-
dikó. Rendező: Kovács Le-
vente. Jegyek elővételben 
a Maros Művészegyüttes 
(0746-540-292) és a Kul-
túrpalota (0265-261-420) 
jegypénztárában kaphatók.

Gézengúz
gyermektáncház 

A Gézengúz játszóház 
táncházba várja a gyerme-
keket. A játékos néptánc- 
és népdaltanulásra hétfőn- 
ként kerül sor 17 órától 
kisiskolások (5–10 év), 18 
órától óvodások (2–4 év) 
számára. Muzsikál Sinkó 
András és az Öves együt-
tes. Helyszín: Studium Pros-
pero Kulturális Központ, 
Marosvásárhely, Forrada-
lom utca 8. szám. Csereci-
pő szükséges. 
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Mire jó a költségvetés?  
 
Egy ország, egy város, egy 

intézmény nem működhet 
anélkül, hogy mérnöki pon-
tossággal megtervezett költ- 
ségvetése ne lenne. Azaz, 
előre tudniuk kell a ve-
zetőknek, miből és mire 
költenek, és főleg: meny-
nyit. Hogy tudják, addig 
nyújtózzanak, ameddig a ta-
karójuk ér. Ellenkező esetben 
ráfázhatnak - valóságosan és képletesen egyaránt. 

A büdzsé elfogadása az egyik legfontosabb, legheve-
sebb vitákat kiváltó, legádázabb politikai csatározások 
által kísért, legkeményebb érdekellentétekkel terhelt 
aktusa egy város vezetésének. És egyben komoly, el-
sősorban a lakosság által viselt, hosszan ható követ-
kezményekkel járó döntése. Hogy miért? Elsősorban 
azért, mert azon túlmenően, hogy egy intézmény, azaz 
a városháza napi működését jó vagy rossz irányba be-
folyásolja, hosszú távon meghatározhatja a városlakók 
közérzetét, otthonérzetét is. Mert nem mindegy, milyen 
utakon, járdákon, tömegközlekedési eszközökön közle-
kedünk, az utca képe miképpen befolyásolja minden-
napjainkat, milyen iskolába járathatjuk gyerekeinket, 
milyen művelődési, kikapcsolódási, pihenési lehetősé-
geket nyújt a város lakóinak.

Egy város első embere, tudjuk, maga a polgármester. 
Legalábbis annak kellene lennie. Bizony voltak idők, 
amikor nem így vala. Sőt, manapság is vannak helyek, 
itt, Romániában is, ahol nem a polgármester a város 
legfontosabb, legbefolyásosabb vezetője, ahol obskúrus 
politikai és egyéb, de főleg gazdasági érdekcsoportok 
bábúiként, kiszolgálójaként működik. Magyarán: esz-
közként. 

Marosvásárhely abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy a sors kegye által Bernády György személyében 
egy nagyformátumú polgármestere lehetett. Olyan, aki-
re méltán ragadt rá a városépítő jelző. A huszadik szá-
zadtól kezdődően ő a viszonyítási pont, minden utódja 
tevékenységét a nagy elődhöz hasonlítjuk. 

Témánkhoz visszakanyarodva azt kell mondanunk, 
az idei büdzsé nem gazdag, sőt, inkább szegényesnek 
mondható, látványos beruházásokra nem futja belőle. 
Legalábbis a legfőbb tételeket átfutva erre a következ-
tetésre juthatunk. Hiányzik belőle a merész, előre mu-
tató, a jövőt szolgáló elképzelés, terv. Pedig Vásárhely 
első választott román nemzetiségű polgármesterének, 
a lassan húsz esztendeje regnáló Dorin Floreának bi-
zony bőven lett volna ideje arra, hogy bár egy jelentős 
megvalósítással beírja magát a város történelmébe. Va-
lóságtól elrugaszkodott - az átlagpolgár szemében min-
denképp - ötletei voltak ugyan a polgármesternek, de 
csak annyi. Egyelőre a központi mélygarázs lehetne az, 
amivel viszonylag maradandót alkothatna. Igaz ugyan, 
hogy ennek is megvannak a maguk igaza mellett érvelő 
ellenzői.

Dehát Bernádynak is voltak annak idején... S lám, a 
Kultúrpalota száz évvel későbben is képes megfelelően 
kiszolgálni a város művelődés iránt érdeklődő polgára-
inak igényeit.

Zajlik a Bálintitt-kastély revitalizációja 
A nagyernyei Bálintitt-kastély és környéke néhány éve szomorú látványt nyújt az 
arra járóknak. A hajdani impozáns épület, az őt körülvevő dendrológiai parkkal 
együtt az elhagyatottság áldozata lett: a kastély megomlott, tetőszerkezete be-
szakadt, a park fái elöregedtek, részben elszáradtak, a kis tavat benőtte a nád, a 
gaz és így tovább. A jó hírünk azonban most az, hogy úgy néz ki, hogy a kastély és 
parkja jó kezekbe került. Néhány hónapja elkezdődött az épület és környékének 
a kitakarítása. Az új tulajdonost, Koré József építkezési vállalkozót arról kér-
deztük, milyen munkálatok vannak most folyamatban a kastély körül, és milyen 
jövőbeni terveik vannak az épülettel és az azt körülvevő parkkal kapcsolatban.

A nagyernyei Bálintitt- 
kastély a 19. század legele-
jén épült, majd az 1800-as 
évek folyamán megtörtént 
az azt körülvevő telek par- 
kosítása is. A II. világhábo-
rú után, az államosítást kö-
vetően az épület és dend-
rológiai kertje közprédává 
vált, de miután 1954-től 
megkezdte a kastélyban mű- 
ködését a helyi iskola, ez 
az állapot megváltozott. 
A mindenkori tanári kar 
szívén viselte az épület, 
valamint a park karban-
tartását, gondozását. Kü-
lönösen kiemelkedőek eb- 
ben a tekintetben Szabó 
László biológia szakos ta-
nár érdemei. 1976-ban új 
iskolaépület készült a kas-
tély mellett, így a tanter-
mek egy része átkerült, de 
az oktatás még tovább folyt 
mindkét helyen. 2000 után 
a helyi önkormányzat két 
ízben is bővítette az új is-
kolát, míg végül a tanintéz-
mény teljesen átköltözött. 
Ezt követően a kastély és 
környéke az enyészet út-
jára lépett. 2013. március 
14-ei lapszámunkban be-
számoltunk az akkori ál-
lapotokról, amelyek azóta 
csak rosszabbodtak. Akkor 
arról írtunk, hogy 1989 
után a jogos tulajdonosok 
visszaigényelték a kastélyt 
és a hozzá tartozó telket, 
de a helyi önkormányzattal 
való perbe kerülésük miatt 
a tényleges birtokbavétel-
re hosszú ideig nem került 
sor. A tulajdonjog tisztázá-
sa hosszú időbe telt, míg ez 
nem rendeződött, semmi-
féle tatarozás nem történt, 
ami az épület rohamos rom- 
lásához vezetett. 

Miután az iskola
kivonult, a kastély 
összeroppant 

2017 nyarán azonban va-
lami megváltozott. A kas- 
télyhoz tartozó telket kö-
rülkerítették, és elkezdő-
dött valamilyen tevékeny-
ség. Hogy pontosan mi, 
arról Koré József építkezési 
vállalkozó, új tulajdonos 
számolt be lapunknak: „Mi-
után az iskola végleg kivo-
nult a kastélyból, teljesen 

összeroppant. Mintha az 
épületnek lelke lenne, érez-
te, hogy elhagyták, nem 
csapkodták többé az ajtóit, 
nem nyitogatták ablakait, 
megbúsulta magát és omla-
dozni kezdett. Amennyiben 
lehet, a kastélyt vissza sze-
retnénk állítani úgy, ahogy 
a régi képeken látszik. Az 
épület emeletes részét meg 
szeretnénk tartani és a hoz-
zá tartozó homlokzatot, de 
a hátsó szárnyat valószínű-
leg lebontjuk. A báró csa-
lád hajdani könyvtára fölé 
tervezzük egy bástyaszerű 
rész emelését. Van olyan öt-
letünk is, hogy a Kós Károly 
által tervezett tornyok for-
máját próbáljuk lemásolni. 
De egyelőre még építkezé-
si engedélyünk nincs, csak 
urbanisztikai bizonylatunk, 
úgy hogy csak a takarításra 
és a romelhordásra össz-
pontosítunk”– mondta el 
lapunknak Koré József.

Jövőbeni terveik vannak, 
de még nem konkrétak, ez 
annak függvénye, hogy mi- 
re sikerül Európai Uniós tá- 
mogatást szerezniük. Vala- 
milyen turisztikai vonzású 
megoldáson vagy öregott-
hon berendezésén gon-
dolkodnak. „Megkezdtük a 
takarítást, mindent kihord-
tunk az épületből és pincé-
jéből, most már elkezdett 
szellőzni az épület. Ha si-
kerül végre megtalálni az 
épület funkcionalitását, van 
egy olyan elképzelés is, hogy 
húznánk mellé egy új szár-
nyat, amit a régivel egy si- 
kátor vagy alagút kötne 
össze. Ez egy adminisztra-
tív szárny lenne irodával, 
konyhával, ebédlővel, rak-
tárral, mosodákkal, de a tu- 
lajdonképpeni élet a régi 
épületben zajlana” – tudtuk 
meg még a vállalkozótól.

A továbbiakban az is ér-
dekelt, hogy mi lesz a tó 
és a park fáinak sorsa. A 
tavat kotrógéppel kezdték 
el takarítani, a nád térhó-
dításától szeretnének meg-
szabadulni, ahol, ha nem 
történne beavatkozás, a szak- 
emberek szerint, pár éven 
belül elláposítaná a terü-
letet. A tavat vízzel ellátó 
forrásokat is kitakarították 
és az oda vezető árkokat 
mélyítették. A fák 80%-
ának a metszése, száraz, 
elhalt ágaktól való megsza-
badítása is megtörtént, va-
lamint a terep egyenetlen-
ségeit is igazították. 

Érdekes „leletek”
kerültek elő a takarítás
során

A kastélyban és a park-
ban ifj. Koré József kalau-
zolt el bennünket, aki ta- 
valy szerzett oklevelet a 
marosvásárhelyi Sapientia 
EMTE Műszaki és Humán-
tudományok Karának Táj-
építészmérnöki Szakán. A 
fiatalember államvizsga dol- 
gozatát A nagyernyei Bálint 
ittkastélykert revitalizációja 
címmel írta, az ott leírtakat 
új tulajdonosként szeretné 
megvalósítani. A dolgozat a 
kastélykert története mel-
lett a jelenlegi állapotot és 
a növényállomány felméré-
sét, valamint kezelési tervét 
is tartalmazza. A fafajták 
lajstromából kiderül, hogy 
a parkban még ma is él 3 
páfrányfenyő, 3 fekete dió, 
2 lepényfa, 1 kínai mézesfa, 
1 szivarfa és más, tájainkon 
ritka növény. De a dolgozat-
ban érdekes, színes mellék-
leteket is láthatunk arról, 
hogyan képzeli el a frissen 
végzett tájépítészmérnök a 
park rendezését. 

A takarítási munkálatok 
során előbukkant érdekes- 
ségeket is láthattuk. A kas- 
tély belső udvarának egyen- 
getése során egy régi tég-
laépület alapjai bukkantak 
elő, amelyek benyúlnak a 
kastély alá. Tehát ez, a je-
lek szerint, még 18. századi 
vagy az előtti épület lehe-
tett. (Reméljük, kiderül a 
későbbiek folyamán!) De a 
földmunkák során, a tó kö-

rül újabb kori „leletek” is 
napvilágot láttak. Mint pél-
dául egy 60 cm hosszú, elég 
jó állapotban lévő oszt-
rák-magyar Werndl jatagán 
bajonett (szurony, 1867-es 
modell) és egy I. világhá-
borús üres srapnel lövedék 
teste. 

A kastély további sorsá-
nak alakulására a későbbi-
ekben visszatérünk.

Nemes Gyula
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– Milyen szükség, ok hívta 
életre a nyelvstúdiót?
– Kristóf Kata: Középis-
kolai tanárként, illetve ma-
gántanárként pályafutásom 
elején olyan sok kudarcot 
éltem át a nyelvoktatásban, 
hogy gyakorlatilag az egész 
munkásságom annak szen- 
teltem, hogy ezen a hely-
zeten változtatni tudjak. 
A hagyományos megoldá-
sokkal a tanulók 70%-át 
elveszítjük, ezzel a megkö-
zelítéssel pedig a tanulók-
nak éppen ekkora hánya-
dát tudjuk sikerre vinni. Az 
„elveszített” 30% között 
pedig soha nincs olyan ta-
nuló, aki azért adná fel, 
mert mi nem tudtunk neki 
segíteni. Őket az élet so-
dorja el, betegségek, bal-
esetek, családi, munkahe-
lyi krízisek. Az oktatóknak 
az az igénye hívta életre 
és tartja életben, sőt növe-
kedésben az iskoláinkat, 
hogy valóban szeretnének 
segíteni a tanulóiknak, és 
szerencsére ez a cél találko-
zik a diákok elvárásaival is.

– Miben rejlik az önök mód
szerének a titka?
– K.K. Elsősorban az a tény, 
hogy soha nem hagyjuk 
magára a tanulót tanulás 
közben. Mindenikük aszta-
lán van egy, az önálló tanu-
lását segítő, saját készítésű 
kiadvány, és a teremben a 
haladását felügyelő okta-
tótól is bármikor kérhet 
segítséget. Emellett a ru-
galmas időbeosztással és a 
személyre szabott tanulási 
programokkal, illetve az 
egyéni tempóval, valamint 
a rugalmas árképzéssel a 
végtelenségig alkalmazkod- 
hatunk a tanulók igényei-
hez, képességeihez és élet-
körülményeihez. Meglepő 
lehet, de nálunk nincs házi 
feladat és otthoni tanulás, 
nem hárítjuk át az oktatói 
felelősséget a tanulóra.

– Melyek azok a sarokkö
vek, amelyre épül a nyelv
tanulás?
– K.K. A teljes mértékben 
felvállalt oktatói felelősség, 
a 100 százalékos megér-
tésre való törekvés, és en-
nek elvárása a tanulóktól, a 
fokozatosan nehezedő tan-

anyag minden elemének 
begyakorlása, mielőtt to-
vább lépnénk. Ugyaneny-
nyire fontos a többszintű 
ellenőrzési rendszer, hogy 
a tanuló ne csúszhasson ki 
a tanár kezei közül felüle-
tes tudással.

– Garantált nyelvtudást 
ígérnek 1/3ad idő alatt. 
Hogyan lehetséges ez?
– K.K. A speciálisan kép-
zett tanárok korábban ész- 
reveszik a tanulón, ha va-
lamiféle tanulási akadály-
ba ütközik, mint ő saját 
magán. Így nem telik el idő 
feleslegesen arra, hogy a 
tanuló a könyve fölött áb-
rándozik, ásítozik, kifelé 
bámul az ablakon, és nem 
halad. Továbbá olyan tá-
mogató környezetben és 
akkora kiszolgálásban van 
része a tanulóknak, ami 
önmagában sokkal gyor-
sabb haladást eredményez. 
A diákjainknak nem kell 
szótárazniuk, egyedül sza-
vakat magolniuk, illetőleg 
a magyarázatokat és tanári 
utasításokat az anyanyel-
vükön kapják. Mivel szinte 
a tökéletesig gyakorolnak 
be minden új elemet, nem 
felejtenek el dolgokat újra 
és újra. Azaz itt mindennel 
csak egyszer kell foglal-
kozni. A tananyag pedig 
lényegretörő, nagyon tö-
mör, és nincs benne semmi 
felesleges.

– Miként kell elképzelni a sze
mélyre szabott tananyagot?
– K.K. Tény, hogy egyet-
len angol nyelv van, de at-
tól függően, hogy ki, mire 
akarja a nyelvtudását fel-
használni, a hangsúlyokat 
máshová kell tenni. Arról 

nem is beszélve, hogy kü-
lönböző tudásszintről in-
dulunk, még akkor is így 
lenne, ha egy ikerpár érkez- 
ne hozzánk ugyanabból az 
iskolai osztályból. Mivel kü- 
lön, egyénileg haladunk, 
mindenki pont azt tudja 
belőle magának kiragadni, 
amire szüksége van. Ter-
mészetesen magát a prog-
ramot mi, az oktatók ál-
lítjuk össze a különböző 
célokhoz, de a tanulók eze-
ket a programokat saját 
érdeklődésükhöz és egyé-
niségükhöz mérten fogják 
feldolgozni az egyéni hala-
dásuk közben.

– Egy angolul egyáltalán 
nem tudó, 18 éves fiatal 
mennyi idő alatt tanulhatja 
meg a nyelvet az önök mód
szerével annyira, hogy an
gol nyelvterületen nagyobb 
gondok nélkül boldoguljon?
– K.K. Teljesen a nulláról 
egy külföldi útra elegendő 
nyelvtudást körülbelül 60 
óra alatt lehet elsajátítani, 
de ez csak az úgynevezett 
„konyhanyelv”: ez elég be-
mutatkozni, boltban vásá-
rolni, eligazítást kérni. Eny-
nyi tudással tanulóink már 
munkát szereznek külföl- 
dön. De ami szerintem en- 
nél sokkal érdekesebb, hogy 
360–400 órás intenzív ta-
nulás után ugyanez a diák 
akár felvételt nyerhet egy 
külföldi egyetemre. Erre is 
van példa az élményeink 
színes tárházában.
 
– Volte kudarcélményük, 
például, hogy egy jelentke
zőnek mégsem sikerült el
sajátítania a nyelvet?
– K.K. Ilyen nem létezik, 
ha a tanuló nem adja fel. 
Olyan van, hogy valamilyen 
oknál fogva abbahagyja a 
tanulást, de arra még nem 
volt példa, hogy egy kitar-
tó, szorgalmas tanulónak 
ne tudtunk volna segíteni. 
Biztos vagyok benne, hogy 
az az ember, aki az anya-
nyelvét meg tudta tanul-
ni, az bármilyen idegen 
nyelvet is képes elsajátí-
tani.
– Közel fél éve vannak jelen 
a marosvásárhelyi „piacon”. 
Milyen számokról tudnak 
beszámolni?

– Popa Gitta: Ez mindösz-
sze hat hónap februárral 
bezárólag, és a számok 
hétről-hétre nőnek. Jelen- 
leg 80 személy iratkozott 
be a tanfolyamunkra, amely-
ből 70 aktív tanulóvá vált, 
ők azok, akik mindig jó-
kedvvel és tanulási vággyal 
toppannak be az ajtónkon. 
A többi jelentkező a közel-
jövőben jön el az első an-
gol órájára.

– Kik fordulnak az önök 
nyelvstúdiójához, azaz mi
lyen célból szeretne angolul 
megtanulni egyegy személy?
– P. G. Ez az első gondolat, 
amit meg kell fogalmazni-
uk, miután belépnek hoz-
zánk. Egyértelműen külön-
böző okokból: külföldön 
szeretne dolgozni, jobb ál- 
lásra vágyik, és oda szük-
séges az angol nyelvtudás, 
vagy éppen kiránduláskor 
szeretne értekezni vagy 
nyelvvizsgázni akar, van, 
aki csupán tökéletesíteni 
szeretné az eddigi tudását.

– Hogyan vélekednek a 
romániai oktatási rendszer 
 idegennyelvoktatásáról?
– P. G. Itt két dologról ér-
demes beszélni: az okta-
tási rendszerről, illetve az 
oktatásról. Mára már a ta-
nárok és a diákok is kinőt-
ték a jelenlegi rendszert. 
A gyerekeket alig lehet a 
padban tartani, míg a ta-
nárok már azt sem tudják, 
hogyan tegyék érdekessé 
egyszerre 30 gyerek szá-
mára a tananyagot. A pe-
dagógusok próbálkoznak 
ugyan, hisz mesélik a diá-
kok, akik járnak hozzánk, 

de mivel nem lehet teljes 
szabadsága az oktatónak 
a tananyag felett, és az is-
kolába járó diákok lega-
lább fele lehet, nem is akar 
megtanulni angolul, akkor 
kezd veszíteni a türelmé-
ből és motivációjából, mi-
vel folyamatos kudarcél-
ménye van. Mindenki ki 
van éhezve a változásra.

– Melyek ennek a nagyobb 
buktatói? 
– P.G. A diákok megutálják 
a tanulást, mert abban nő-
nek fel, hogy minősítésért, 
számokért tanulnak, nem 
a való világért, emiatt nem 
tudják kiszűrni, hogy pon-
tosan mi is fontos; a taná-
rok pedig: egyre keveseb-
ben születnek. A meglévők 
pedig minden erejükkel és 
azon felül is folyamatosan 
harcolnak.

– Ha ennyire hatékony a 
módszerük, gondolkoztake 
azon, hogy a hagyományos 
oktatási rendszerbe integrá
lódjanak valamilyen módon? 
– K. K. Pályafutásom kö-
zépiskolai tanárként kezd- 
tem, a módszer megisme-
rése után azonnal hadjá- 
ratot indítottam a közokta-
tásba való bekerülés érde-
kében, ennek már lassan 
20 éve. Ez alatt a 20 év alatt 
arra jutottunk, hogy a nyi-
tottság továbbra is fennáll, 
bármikor, bárkinek segí-
tünk a közoktatásban jobb 
eredményeket elérni, de 
szervezett keretek között 
erre eleddig nem találtunk 
megoldást.

Pál Piroska

Nyelvstúdió: hogy ne csak tanuld, tudd is!

Elege lett az oktatási rendszerből, sajátot hozott létre
Fél éve az országban egyedi nyelvstúdió nyílt Marosvásárhelyen. Az alapítók el-
mondásuk szerint forradalmasították az angol nyelvtanulást, ami révén három-
szor rövidebb idő alatt, célzottan és alaposan sajátítják el a nyelvet a diákjaik. 
A nyelviskola szükségességéről, a módszer sarakköveiről, a romániai oktatási 
rendszerről kérdeztük a Hollywood Nyelvstúdió alapítóját, Kristóf Katát, aki 
maga is középiskolai angol szakos tanárként kezdte, illetve Popa Gittát, az in-
tézmény vezetőjét.



|    Központ hetilap | 2018 / 8. |február 22–28.

\ 5. \|  TÁRSADALOM  |

Legyen szó fogyasztási 
cikkről, karrier- vagy pár-
választásról, egyre inkább 
világossá válik, hogy a túl 
sok lehetőség csak össze- 
zavar és elbizonytalanít. 
Amikor két amerikai pszi-
chológus lekvárkóstolást 
szervezett egy élelmisze-
rüzletben, két kísérleti szi- 
tuációt állítottak fel: az 
egyikben hat, a másikban 
huszonnégy egzotikus ízű, 
jó minőségű lekvárt lehe-
tett kipróbálni. Azok az 
érdeklődök, akik megáll-
tak kóstolni, egy dollárnyi 
kedvezményt kaptak kupon 
formájában, ha vettek egy 

üveg lekvárt, és mindkét 
esetben mind a huszonnégy 
íz megvásárolható volt az 
üzletben. 

Huszonnégy megkóstolha- 
tó lekvár esetében a poten- 
ciális vásárlók hajlamosab-
bak voltak megállni és kós-
tolgatni, mert a több lehe-
tőség vonzóbbnak tűnt, ám 
mindkét esetben nagyjából 
ugyanannyi ízt kóstoltak 
végig. De, és a lényeg: ami-
kor vásárlásra került a sor, 
a hatlekváros helyzetben 
a kóstolok 30%-a vásárolt 
valamilyen lekvárt, míg a 
huszonnégy lekváros hely-
zetben mindössze 3%. Hat 

íz közül ugyanis könnyebb 
dönteni, mint huszonnégy-
ből. Egyszerűen túl sok 
lekvár hívogat. Ha pedig 
túl sok a lehetőség, mindig 
ott munkál bennünk a fé-
lelem, hogy rosszul dön-
tünk, hogy van még von-
zóbb, még kívánatosabb, 
még finomabb, mint amit 
már kipróbáltunk. Bár az 
előbbi kísérlet eredménye 
ellentmond a józanésznek, 
hiszen azt várnánk, köny-
nyebb huszonnégy között 
megtalálni a nekünk tet-
szőt, mint hat közül, a va-
lóságban azonban nem így 
működünk.

A végtelen lehetőségek útvesztőjében – Mindjárt megörülők! 
Sokáig éltünk abban a hitben, hogy minél több lehe-
tőség közül választhatunk, annál elégedettebbek és 
boldogabbak leszünk. Valójában azonban éppen az 
ellenkezője igaz: minél több a lehetőség, annál nehe-
zebb a döntés, és a végén kevésbé érezzük elégedett-
nek magunkat, mint amikor kevesebb opciónk volt. 
A túl sok lehetőség ugyanis csak lebénít, és döntés-
képtelenné tesz. 

Nem kellenek végtelen 
lehetőségek!?

A lekváros kísérlet töké- 
letesen modellezi a mo-
dern világot, ahol sokszor 
azért maradunk kielégü-
letlenül, mert állandóan a 
tökéletest hajszoljuk. Ab- 
ba a hitbe ringatjuk ma-
gunkat, hogy nekünk csak 
a tökéletes felel meg, csak-
is azt érdemeljük, legyen 
szó egy konyharobotról 
vagy életünk párjáról. Min-
dig azt hisszük, van jobb 
annál, mint amit megsze-
reztünk. Meg lehet talál-
ni a tökéletest, csak elég 
hosszan és elég eltökélten 
kell keresgélni.

A diszkont áruházláncok 
már régen ráébredtek, hogy 
valójában, a szívünk mé-
lyén nem akarunk végte- 
len lehetőségek közül vá-
lasztani. Megelégszünk az 
elég jóval is, ha cserébe 
nem kell fél napot az üzlet-
ben töltetnünk a különféle 
márkák és változatok közti 
vacillálással. Sokan ezért 
gondolnak nosztalgiával a 
szocialista gazdaságra: ak-

koriban nem volt harminc-
féle tejföl a boltban, de ez 
az egy, ami volt, vállalható 
minőségű volt.

Megelégedők
kontra maximalisták

A megelégedők, akik be-
érik az elég jóval, és nem a 
tökéletest hajszolják, bol- 
dogabbak az életükkel, mint  
a maximalisták, akiknek 
csak a tökéletes felel meg. 
Hiszen hány tejfölt kell 
megkóstolnunk ahhoz, hogy 
tudjuk, megtaláltuk a leg-
jobbat? Minden nyomorult 
tejfölmárkát, ami csak kap-
ható. És hány személlyel 
kell találkoznunk, hogy tud- 
juk, megtaláltuk az igazit? 
Minden egyes férfival vagy 
nővel a világon. Nehéz el-
köteleződni egyetlen már-
ka vagy személy mellett, ha 
minden sarkon újabb lehe-
tőség hívogat.

A lehetőségek robbanása

Tegyünk egy sétát a leg-
közelebbi szupermarketbe, 
és számoljuk össze az ott 

kínált lehetőségeket: száz-
nyolcvan különböző cso-
ki, száztíz különféle gyü-
mölcslé és édes sütemény, 
hetvenöt sampon, negyven 
fogkrém, még annál is több 
müzli. Egy tipikus szuper- 
marketben harmincezer kü- 
lönböző termék található, 
és minden évben húszezer 
új termék érkezik.

Egy elektronikai üzletben 
ugyanakkor negyvenöt kü- 
lönböző autórádió és a 
hozzá tartozó hangszórók, 
laptopok, tévék, háztartá-
si gépek közül vásárolha-
tunk. És akkor még nem 
is beszéltünk arról, hogy 
választanunk kell szolgál-
tatót, bankot, hitelkonstruk- 
ciót, nyugdíjpénztárt, meg-
takarítási formaként pe-dig 
folyószámlát, kötvényt, ál-
lampapírt, részvényt és így 
tovább.

Felmenőink számára még 
nem volt különösebb kér- 
dés, hogyan éljék az életü- 
ket, ma azonban már ez is 
döntés kérdése lett. Régen 
az életstílus alapbeállítása 
olyan erőteljes volt, hogy 
senki nem kérdőjelezte meg. 

 Az, hogy kivel házasod-
tak össze, bizonyos kere-
tek között döntés kérdése 
volt, de az már nem, hogy 
előbb-útóbb meghozzák 
az elhatározást, majd gye-
rekeik szülessenek, mert 
mindenki így élt. Azokat a 
keveseket, akik eltértek a 
mintától, a közösség meg-
bélyegezte, pletykák és ta- 
lálgatások tárgyává tette. 
Ma azonban már egyre ne- 
hezebb megmondani, mi-
lyen típusú romantikus 
párválasztással lehetne ha- 
sonlóan erős hatást kivál-
tani a környezetünkből, 
mivel a világ afelé halad, 
hogy az emberek minden 

elképzelhető leosztásban 
élik a magánéletüket.

Amikor az életünk nem 
túl jól alakul, sokat gondo-
lunk arra, hogyan lehetne 
jobb. Ám amikor minden 
rendben megy, eszünkbe 
sem jut azon gondolkodni, 
hogyan mehetne rosszab-
bul a sorunk. Gyakorlással 
azonban el lehet sajátítani 
az életünkkel való elége-
dettség és hála érzését: 
minél többet gondoljunk 
arra, mennyivel rosszab-
bul is járhattunk volna, 
mennyivel rosszabb is le-
hetne az életünk.

Timár Tímea
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Ika várának falai még
ma is több helyen
állnak

Ahogyan azt már felveze-
tőnkben röviden jeleztük, 
Ikafalva Kézdivásárhely és 
Csernáton közelében, a Bo- 
doki-hegység keleti oldalá-
ban települt.

A község mellett, az Ika- 
patak és a Csernáton- agy 
Nagypatak találkozásánál 
a huszonöt-harminc méter 
magas Várbérc keskeny 
fennsíkján állott egykor 
a kelet-nyugati irányban 
hosszan elnyúló, aránylag 
szabályos alaprajzú Ika vára. 
Igen keskeny, alig tíz-tizen-
öt méter szélességben, de 
körülbelül nyolcvan mé- 
ter hosszúságban húzódó 
falain kívül, mindkét végén 
egy-egy mély sánc húzó-
dott.

A falak vastagsága közel 
két méter lehetett, melyek 
ma is több helyen, méter-
nyi magasan állnak. 

Az 1802. évi földrengés
ledönti a torony felső
részét

Kiss Gábor az Erdélyi 
várak, várkastélyok című 
könyvében ír arról, hogy 
a vár két végét a falakon 
belül egy-egy kör alaprajzú 
torony zárta le, melyek kö-
zül ma már csak a keleti to-
rony áll, mintegy tíz méter 
magasságban. 

Különlegessége, hogy alak- 

ja nagymértékben eltér a 
többi toronyétól: alapjától 
szélesedik, közepe táján 
összeszűkül, majd a felső 
részén ismét széles.

Eredetileg körülbelül há-
rom méterrel magasabb 
volt, de az 1802. évi föld-
rengés a felső részét le-
döntötte.

A lakótoronyba
egy hágcsón
lehetett feljutni

A ma háromemeletes to-
rony északi oldalán az első 
emelet magasságában egy 
ajtónyílás van, mely a lakó-
torony egyetlen bejárata 
volt, és ahová hágcsón le-
hetett feljutni. 

A födémeket tartó geren-
dák fészkei ma is láthatók, 
épp úgy, mint a felvezető 
lépcsők nyomai. A harma-
dik emelet boltozott volt, 
boltíveinek maradványai az 
elmúlt században még lát-
szottak. 

A toronynak ablaka nin-
csen, csupán apró, és sza-
bálytalanul elhelyezett nyíl- 
lőrései. Fala kőből épült. 

A vár építéséről
semmilyen adatunk
nincsen

A torony bejáratához so-
káig egy falépcső vezetett, 
melyet a belsejében lévő 
falépcsővel együtt évtize-
dekkel ezelőtt építettek az 
építőtábor diákjai. 

A vár nyugati végében 
állt torony már nem lát-
ható, de az alapfalai még 
megvannak. 

Ezen a részen is mély 
és széles sánc védte a fa-
lat, és itt kellett lennie a 
vár egyetlen kapujának is, 
melyhez valószínűleg egy 
felvonóhíd vezetett. 

A vár területén épületre 
utaló maradványok nem 
találhatók. Építéséről sem-
milyen adatunk nincsen. 

Háromszék vármegye
egyik legrégebbi
települése

Szintén a fent említett 
szerző, Kiss Gábor közlé-
séből tudjuk meg, hogy 
Ikafalva az egykori Három-
szék vármegye egyik leg-
régibb települése, és még a 
székelyek letelepedésekor 
alapították.

Első okleveles adatunk 
azonban csak az 1332-
1337. évi pápai tizedjegy-
zékből származik, amikor 
villa Ika Pál nevű papja öt 
régi banálist fizetett tizedül. 

Jeleztük már, hogy temp-
loma XIII-XIV. századi ere-
detű, és egykor fal vette 
körül, de azt később lebon-
tották. Ma elhagyatottan 
omladozik. 

Fontos tudni még azt is, 
hogy az 1567. évi dézsma-
jegyzék szerint Ikafalwa 
tizenhét kapuval adózott, 
Báthori Kristóf 1579-ben 
Alcsernátoni Domokos Ist-

 A vár, melynek
építéséről

és pusztulásáról
nincsenek adatok

A Kézdivásárhelytől jó tizenöt kilométerre levő Ikavalva a Bodoki-hegység kele-
ti oldalán, a Sajgó-patak mellett fekszik és közigazgatásilag Csernátonhoz tarto-
zik. A települést 1334-ben Ika néven említik először. Az Ika és a Csernáton pa-
tak találkozásánál, keskeny fennsíkon állnak Ika várának romjai. Keleti tornya 
körülbelül tíz méter magasságban áll. Építéséről és pusztulásáról nincsenek 
adatok. Régi temploma a Paphegyen áll és XIII. századi eredetű. Egykor fal vette 
körül, ma elhagyottan omladozik. 1875 körül bontották le, amikor az új refor-
mátus templomot építették. A Lukács Péter-ház XVIII. századi. 
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1868: Ika vára Orbán Balázs szavaival

Az Ika patakának Csernáton patakával való egybe
szakadásánál a két patak közé egy 80–100 láb magas 
Várbércz éle nevű hegyfok szökell elő; ennek keskeny 
tetőlapján van Ika vára, vagy más néven a csernáto
ni csonka torony. E várról semmi történeti adatunk 
nincsen; a csíki krónika homályos adataiból legfel
lebb annyit tudunk, hogy Ika Dombon fia az Upolet 
neméből a kisebb rabonbánok egyike volt, s Uopulet 
(Apold) rabonbánnal harczban élt. A hagyomány azt 
mondja, hogy Ika Póka király vezére volt, ki a Bálvá
nyos várából elüzetvén ide vonult, s itt épitett magá
nak várat, de egy véres csatában a mostani Ikafalva 
helyén megöletett. E szerint az Ikafalvát alapitó hős, 
kinek véréből Furus forrása fakadt fel, Ika lett volna. 
[…] Ika várából most csak egy zömtorony (donjon) 
áll még fenn, de ennek sajátságos és minden eddig 
ismert épitészeti styltől eltérő modora megérdemli a 
figyelmes észlelést, annál is inkább, mivel én abban 
az ős székely várépitészetnek hiszem egy fennmaradt, 
egyedüli ép példányát tisztelhetni.

vánnak, Tamásnak és Do-
mokosnak adományozta 
possessio Ikafalwát; Bát-
hori Zsigmond fejedelem 
pedig 1587-ben Cserná-
toni Damakas (így) Tamás 
részére hat jobbágytelket 
adományozott Ikafalván, 
melyek Alcsernátoni Ber-
náld Miklós halálával szál-
lottak a kincstárra. 

A Csernátoni
Csonka-torony
elnevezésről

Ikavár látható tornya a 
Csernátoni Csonka-torony 
elnevezést az Ikafalva köz-
vetlen szomszédságában 
fekvő Csernáton falutól ve- 
hette. 

Első birtokosaiként a 
nyújtódi Domokosok szere- 
pelnek, akik közül Tamást 
és Domokost 1600-ban 
Basta császári tábornok 
Markosfalvánál lefejezett. 

István és Ferenc, Bátho-
ri Gábor száműzöttei, aki-
ket az 1614. évi medgyesi 
országgyűlés mentett fel, 
míg Tamás mint csíki fő-
kapitány ismeretes, akit 

II. Rákóczi György len-
gyelországi hadjáratakor 
a tatárok elfogtak, és nagy 
váltságdíj ellenében szaba-
dultak ki. 

Ezután Béldi Pálhoz csat- 
lakozott, de az ő bukása 
után a Portára menekült, 
és emiatt a birtokait elvet-
ték. 

Itt még megjegyezzük azt 
is, hogy 1712-ben itt szüle-
tett Bod Péter, kiváló költő, 
Kazinczy sorstársa. 

Történetek és legendák

Pomjánek Béla ír arról, 
hogy a várhoz és építésé-
hez számos legenda fűző-
dik. Ezek ismeretében is 
megéri felkeresni a várat, 
ahova egy ösvény vezet fel. 

A vár környéki molná-
rok körében még él a hie-
delem, miszerint a torony 
alatti pincében kádakban 
áll a kincs, amit két – egy 
veres és egy fekete – mér-
ges kakas őriz, és amikor 
az egyik alszik, a másik éb-
ren van. 

Ha valaki megközelíti a 
pinceajtót, az őrkakas ku-

korékolni kezd, és a vasaj-
tó rögtön becsapódik. 

Egy másik történet sze-
rint egykor a vár ura egy 
szárnyas óriás volt, aki 
egyszer haragjában a vár 
sziklájára ütött, s még lát-
szik az öklének a nyoma. 
Az óriás gyakran a cser-
nátoni templom tornyára 
repült, onnan riogatta az 
embereket. 

Más történet szerint egy-
szer egy óriáskígyó lakott 
a várban, s oly nagy volt, 
hogy míg a farkával körü-
lölelte a tornyot, addig fe-
jével lenyúlt a patakra inni, 
és az arra járókat is felkap-
ta és felfalta. A kígyót nagy 
harcban egy vitéz megölte.

A néphit szerint a várnak 
egy kövét sem lehet bűn-
hődés nélkül elmozdítani –  
írja még Pomjánek. 

Volt egykor a vár alatt egy 
malom, molnárát annyira 
elkeserítette veszekedő fe- 
lesége, hogy felment, és 
bontani kezdte a torony 
falát a malom felőli olda-
lon, hogy a torony temesse 
el a malmot a feleségével 
együtt. De alig kezdte el a 

munkát, karja elszáradt, s 
a patak megáradva elvitte 
a malmot molnárnéstől. 

Viszont egy elhagyott 
vízimalom épülete még áll 
a vár alatt. 

Egy másik történetben 
egy legény fölmászott a to-
rony tetejére, s fogadásból 
ott fogott bontáshoz, de 
villám sújtott le rá, és ször-
nyethalt. Talán e mondák-
nak is köszönhető, hogy 
megmaradt ez a ritkaság-
számba menő kör alakú 
bástya.

A templom, melynek
tornya a legmagasabb
volt Háromszéken

Alsócsernáton reformá-
tus templomának tornya a 
legmagasabb volt Három-
széken, melynek eredetije –  
az egyházközség jegyző-
könyve szerint – a hatvan-
hat méter magasságot is 
meghaladta.

Ez azonban az 1836. évi 
tűzvészkor leégett, és csak a 
templomkastélyt övező kö-
zépkori, ostromoknak is el-
lenálló falai maradtak meg. 
Ezek ma is teljes épségük-
ben állnak (erre azonban 
egy későbbi lapszámunk-
ban még visszatérünk). 

Megjegyzendő még az is, 
hogy az erős falakat három 
bástya erősítette. A falak 
tizenhárom méter maga-

sak, lőrésekkel és tornyok-
kal ellátottak. 

Bejárata a déli oldalon 
volt, melynek kapubástyá-
ja előtt egy elővár is épült, 
de ennek köveit az elmúlt 
században hordták szét. 

Amiről egy régi
matricula tanúskodik

Az alsócsernátoni régi 
matricula történeti bejegy-
zése szerint: 

„… 1569ben a törökök 
beütvén, Sepsiszéket hamu 
vá égették. Sokan az alsó 
csernátoni kastélyban Isten 
csudálatos kegyelméből meg 
maradtak Barcsai Ákos 
alatt…”.

Az egyházat leégése után 
újjáépítették, és falába he-
lyezték el azt a táblát, mely 
megemlékezik Domokos 
Tamás és Domokos halálá-
ról, akiket ide temettek el. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért 
külön köszönet Keresztes 
Géza műépítész, műem-
lékvédő szakmérnöknek; 
az illusztrációkat, a régi 
és a mai képeket Demján 
László műemlékvédő épí-
tész saját munkájából és 
gyűjteményéből küldte be 
a szerkesztőségünkbe.
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Mintegy két hete, egész 
pontosan február hetedi-
kén egy új pártot jegyeztek 
be a bukaresti bíróságon: 
nemes egyszerűséggel Nea-
mul Românesc-nek hívják 
magukat, ami kábé any-
nyit tesz, hogy Román Nem- 
zet(ség), és meglehetősen 
illusztris személyiségek al- 
kotják eme új politikai (mal)- 
formáció csúcs-menedzs-
mentjét. Elnöke bizonyos 
Ninel Peia, a Nemzeti Hír-
szerző Akadémia egyik 
büszkesége, aki még 2012-
ben a PSD tagjaként, a né-
hai USL (Szociál-Liberális 
Szövetség) zászlaja alatt 
szerzett képviselői mandá- 
tumot, de a négy év alatt 
annyi szamárságot csinált 
és mondott, hogy még a 
tökkelütött idiótákkal szem- 
ben is rendkívül magas to- 
lerancia-küszöbű Szociálde- 
mokrata Párt is kénytelen 
megválni Peia komától 2016 
márciusában, amikor úton- 
útfélen azt hangoztatta, hogy 
a megszaporodott csecse-
mőhalálokért csak és ki-
zárólag az oltások tehetők 
felelőssé, azt állítván to-
vábbá, hogy „bolygószintű 
összeesküvők” gyilkolják a 
román kisdedeket, hogy 

„megfosszanak minket a 
jövőnktől és a hazánktól”.

Ezzel párhuzamosan a 
személyes blogján ilyesmi- 
ket írt: „Azonosítsátok az 
árulókat! Soros katonái meg- 
szállták Romániát!”, olyan 
törzskönyvezett értelmisé- 
gieket, közéleti személyi-
ségeket nevesítve a Soros- 
zsoldosok között, mint 
Andrei Pleşu, Gabriel Liice-
anu, Mircea Cărtărescu és 
Horia-Roman Patapievici. 
Még egy plakátot is készí-
tett a felsoroltak fényké-
peivel, az alábbi szöveggel 
megspékelve: „Engem, Ni-
nel Peiát, román képviselőt 
arról tájékoztattak, hogy 
több mint 22 000 Nemzet- 
és Hazaáruló, jól képzett 
és Soros rendelkezésére 
álló katona van, akik be-
szivárogtak a román társa- 
dalom szinte összes kulcs- 
pozíciójába, és rátették 
mocskos karmaikat az ál-
lam szinte valamennyi kul-
csintézményére. Meg kell 
találni, és rá kell mutatni 
ezekre a rosszindulatú bá- 
bokra! Nem tűrhetjük to-
vább ezt a Románia és 
Népünk integritása elleni 
fenyegetést! Eljött a cse-
lekvés ideje! Románok, ha 

ismertek ilyen közvetlenül 
vagy közvetve Soros által 
fizetett zsoldosokat, ha in-
formációitok vannak ilyen 
aljas árulókról, akkor áll-
jatok közénk, lépjetek be a 
hazafiság utolsó erődjébe, 
a románizmus utolsó bás-
tyájába!”. 

Az új párt többi nagy-
kutyája is meglehetősen 
„színes” egyéniség: az alel- 
nökök Mircea Chelaru és 
Nicolae Rotaru, mindket-
ten tábornokok, a főtit-
kár pedig az a Constantin 
Onișor, aki szintén zenész, 
izé, tábornok (ő is a hír-
szerzésben tevékenykedett 
régebb, akárcsak Peia és 
Chelaru), és aki nemrég 
keveredett valamilyen za-
varos szexuális zaklatásos 

botrányba. Érdekes az is, 
hogy az NR mögött állí-
tólag a Nulla Ügyosztály, 
azaz a román hírszerzés 
parapszichológiai különít-
ménye áll! A momentán 
még csak négyszemélyes 
pártocska fő prioritása – 
ahogy azt a Peia úrtól idé-
zettekből talán sejteni le-
hetett – nem egyéb, mint 
Soros György kiiktatása „a 
román nemzeti létből és 
tudatból”. Merthogy Soros 
tulajdonképpen maga az 
Antikrisztus. A célt pedig 
úgy fogják elérni, hogy be-
tiltatják azokat az alapít-
ványokat, szervezeteket, 
amelyeket Soros György 
pénzel Romániában. Sőt, 
közzé fogják tenni minda-
zon állami tisztségviselők 

nevét, akik szerepelnek a 
Soros-féle sztát-dé-plátán.

Végezetül: bizonyára so-
kan emlékeznek rá, hogy 
az összesen 64 halálos ál-
dozatot követelő bukaresti 
Colectiv-tragédia után kü- 
lönféle összeesküvéselmé- 
letek láttak napvilágot mind 
magával a tűzesettel, mind 
az azt követő és hetekig 
tartó utcai felvonulásokkal 
kapcsolatban. Nos, utób-
biakról azt is rebesgették, 
hogy az egész tünti-soro- 
zatot valójában Orbán Vik-
torék orkesztrálják Buda-
pestről, Románia feldara-
bolásának céljával. Egyet 
lehet tippelni, hogy ezt az 
ökörséget is ki találta ki...

Molnár Tibor

„Meg nem erősített hírek 
szerint a mai napon meg- 
érkezett Sepsiszentgyörgy- 
re a Románia által az EU 
követelésének megfelelően 
befogadandó migránsok el- 
ső ötvenfős csoportja, ame-
lyet a városban telepített 
le a román hatalom. Ko- 
vászna megyeszékhelyén kí- 
vül Kézdivásárhelyre és 
Csíkszeredába is nagyobb 
létszámú migránscsopor-
tok letelepítését tervezik. 
Feltehetően megállapodás 
született Soros György és a 
román vezetés között Ma-
gyarország megzsarolásá-
ra, amely szerint, ameny-
nyiben Magyarország nem 
fogadja be az Unió által rá-
erőltetni szándékozott mig- 
ránsokat, akkor Székely-
földet elárasztják jobbára 
fekete-afrikai migránsokkal.”

Néhány hete bozóttűzként 
terjedt a fenti „meg nem 
erősített” hír a fészbukon, 
de aztán ugyanolyan gyor-
san, pár óra múlva kide-
rült, hogy csupáncsak egy 
kamuportál álhíréről van 
szó, migránsok Székelyföld-
re való betelepítéséről, leg-
alábbis egyelőre, szó sincs. 
(Egy álhírt, értelemszerűen, 

annál könnyebben eszünk 
meg, minél hihetőbb, mi-
nél valószerűbb; ha azt 
halljuk-olvassuk, hogy ufó 
landolt a Színház-téren, az 
Ismeretlen Katona leszállt 
a talapzatról, és beült a me- 
kibe hamburgerezni egyet, 
vagy hogy Tánja elefánt 
olyan hevesen kezdett 
csapkodni a füleivel, hogy 
a levegőbe emelkedett és 
elrepült, max legyintünk 
vagy röhögünk egyet. El-
lenben, ezt a migránsost 
azért vették be sokan, mert 
tulajdonképpen hihető, sőt: 
Románia már befogadott 
pár száz migránst az el-
múlt két évben, csak nem 

dicsekedtek vele. Fokozta 
a hihetőségét az is, hogy 
kétség nem fér hozzá: ha 
allahments elkezdődné-
nek a tömeges betelepíté-
sek, Székelyföld prioritást 
„élvezne”.)

Igen ám, csak jóformán 
még le se csengett a fenti 
álhír, két napra rá a Román 
Katasztrófavédelem (IGSU – 
Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență) parancs- 
nokhelyettese, Cristian Ra-
du ezredes egy gyulafehér-
vári sajtótájékoztatón be-
jelentette (és ez már valós 
hír!): elkezdték nagy me-
nekülttáborok kialakításá-
hoz szükséges konténerek 

beszerzését. Hoppá!A mo-
bil konténertáborok jelen-
tős részét a Bánságban – 
Temes és Krassó-Szörény 
megyében – tervezik elhe-
lyezni, ahol a Szerbia felől 
érkező kontinensfoglalók 
törnek be az országba. 
Pontosabban 36 (harminc-
hat) mobil migránstábor- 
ról vagyon szó, mivel „Ro-
mánia migránsok töme-
ges érkezésére készül”. 
Elmondta továbbá, hogy 
2020-ig a katasztrófavé-
delmet bárhol felállítható 
„menekült”táborok kialakí- 
tására alkalmas speciális 
konténerekkel szerelik fel, 
valamint azt is, hogy „je-

lenleg nincsenek olyan in-
formációink, amelyek egy 
küszöbönálló válságot ve-
títenének előre, a migráci-
ós kockázat mérsékelt, de 
nem elhanyagolható annak 
veszélye, hogy a Románián 
áthaladó migráció a jövő-
ben tömegessé válik”. 

Ez kicsinyég szembe-
megy azzal, amit először 
mondott, nem? Idézzük 
még egyszer: „Románia mig- 
ránsok tömeges érkezésé-
re készül”. Hát ez, lássuk be, 
baromira aggasztó! Hogy 
miért? Azért, mert Romá- 
nia soha nem szokott (fel)
készülni semmire; itt min-
dig mindenkit minden fel- 
készületlenül, meglepetés- 
szerűen ér, hogy csak az 
útügyet és a decemberi ha-
vazásokat említsük. Úgy-
hogy ha "Románia migrán-
sok tömeges érkezésére 
készül", akkor ama mig-
ránsok meg is fognak ér-
kezni, tömegesen és hama-
rosan, efelől senkinek ne 
legyen semmiféle kétsége. 
Hacsak nem állítjuk oda a 
miniszterelnök asszonyt a 
szerb–román határra. Mo-
nokiniben.

Molnár Tibor

STOP SOROS – román verzió 

Migránsok Székelyföldön?
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Az 1918-as év nekünk, ma- 
gyaroknak emlékezetes és 
szomorú dátum, de emléke-
zetes lesz Európa számára 
is, és most nem az első világ-
háború sokszor tárgyalt tör-
ténéseire gondolok, hanem 
arra, hogy abban az évben, 
tehát száz éve publikálta 
meghatározó művét egy ad-
dig ismeretlen német gimná-
ziumi tanár, Oswald Speng-
ler (1880–1936). Igaz, A 
Nyugat alkonya címet viselő 
mű 1918 júniusában jelent 
meg, és addig hátra van még 
néhány hónap, de ezt az időt 
felhasználhatnánk Spengler 
örökségének ápolására, annak 
megvitatására, hogy meny-
nyire elháríthatatlan sorstra- 
gédia a Nyugat általa felvá-
zolt hanyatlása, vagy van-e 
még némi remény a hanyat-
lás megállítására.

Spengler szerint az embe-
riség történetében kultúr- 
körök vannak, amelyek min- 
degyike hasonló szakaszo-
kon megy át. Valamennyi 
kultúrkörre jellemző, hogy 
két-két fő szakasza van. Az 
első szakasz a kultúra idő-
szaka, amelyben originális 
műveket alkotnak, szimboli-
kusan megjelenítik az adott 
kultúrkörre jellemző legfőbb 
törekvéseket. A második 
szakasz a civilizáció idősza-
kasza, amelynek legfőbb is-
mérve, hogy döntővé válik 
a már meglévő művek, érté-
kek másolása, technikailag 
magas szintű és mennyiségi-
leg növekvő reprodukciója. 
„A civilizáció a végső állapot, 
hasonlatos ahhoz, ahogy a 
létrejövőt követi a létrejött, a 
halál követi az életet, a meg-
merevedés a terjeszkedést, 
és ahogy intellektuális kor 
és a kőből épült, megkövese-
dett világváros követi a ter-
mészeti tájat meg a dór és a 
gótikus művészet spirituális 
gyermekkorát. A világváros 
utolsó embere nem akar 
többé élni – egyénileg talán 
ragaszkodik az élethez, de 
mint típus, mint tömeg már 
nem, mivel kollektív létére 
a halálfélelem megszűné-
se a jellemző. Ami egy igazi 
földművest a legmélyebben 
rémülettel tölt el, hogy csa-
ládja és neve örökre elvész, 
most elvesztette jelentősé-
gét. A való világban a vérnek 
már nem kötelessége a vér-
vonal folytatása, és a végzet, 
utolsónak lenni a sorban, 
nem tűnik többé végső meg-
semmisülésnek. Gyermekek 
nem születnek, nem mintha 

ez lehetetlen lenne, hanem 
mert az értelem a legma-
gasabb fokán nem találja 
értelmét a létezésüknek” – 
mondja Spengler.

Sok tekintetben hasonlóan 
gondolkodott Arnold Joseph 
Toynbee (1889–1975) brit 
történész, akinek tizenkét 
kötetes elemzése a civilizá-
ciók felemelkedéséről és bu-
kásáról (A Study of History) 
ritmikusan változó, növekvő, 
virágzó és hanyatló formá-
jában láttatja a civilizációk 
történetét.

Toynbee a civilizációk bu-
kását a társadalom felett 
uralkodó kreatív kisebbség 
kudarcával magyarázza, amely 
már nem kreatív, csupán 
csak „domináns” kisebbség, 
a kihívásokra adott rosz-
sz válaszai következtében a 
többség egyre kevésbé lojá-
lis a hatalmon lévő kisebb-
séghez, ami végkifejletében 
a társadalmi egység felbom-
lásához és ennek nyomán 
a civilizáció hanyatlásához 
vezet. Toynbee a kudarcot a 
kisebbség, az uralkodó elit 
erkölcsi kudarcával magya-
rázza. Miközben elemzése 
hasonlít Oswald Spengle- 
réhez, elvetette annak deter-
minisztikus nézetét, misze-
rint a civilizációk természe-
tes és elkerülhetetlen ciklus 
szerint emelkednek fel és 
buknak el. Toynbee szerint 
a civilizációk a kihívások-
tól és az azokra adott vála-
szoktól függően buknak el 
vagy prosperálnak tovább. 
Számára a civilizációk nem 
megfoghatatlan vagy meg-
változtathatatlan gépezetek, 
hanem körülhatárolt társa-
dalmi kapcsolatok, amelyek 
bölcs vagy ostoba döntése-
ikkel befolyásolják saját sor-
sukat.

Edward Gibbon (1737–
1794) brit történész hat kö-
tetben elemezte a Római Bi-
rodalmat annak fénykorától 
(2. század, az Antoninusok 
kora) egészen Bizánc buká-
sáig (1453). Gibbon szerint 
a Római Birodalom nagy-
részt azért adta meg magát a 
barbár invázióknak, mert ál-
lampolgárai fokozatosan el- 
vesztették állampolgári eré-
nyeiket. Elgyengülve köte-
lezettségüket, hogy birodal-
mukat megvédjék, barbár 
zsoldosokra ruházták át, 
akik aztán annyira megso-
kasodtak és meggyökerez-
tek, hogy képesek voltak 
átvenni a birodalom irányí-
tását. Gibbon a keresztény-

séget is okolja. A keresztény, 
pacifista szellem aláásta a 
valamikori katonai erénye-
ket. A keresztények jobb éle-
tet ígértek a halál után, ami 
közömbössé tette a római-
akat, hogy életükben áldo-
zatokat vállaljanak hazájuk 
védelmében. Ugyanakkor a 
keresztények megosztottak 
voltak, apró, dogmatikus kér- 
déseken civódtak. Az egyik 
ok, amiért az iszlám köny-
nyedén meg tudta hódítani 
Egyiptomot, az volt, hogy az 
egyiptomiak keresztény hite 
meglehetősen különbözött a 
Konstantinápolyban köve-
tettől.

Amit az említett történé-
szek a hanyatlásról monda-
nak, igen nagymértékben rá- 
illik a mai Európára, annak 
is elsősorban a nyugati felé-
re. „A világváros utolsó em-
bere nem akar többé élni – 
egyénileg talán ragaszkodik 
az élethez, de mint típus, 
mint tömeg, már nem” – 
mondja Spengler, és Európa 
katasztrofális demográfiai 
mutatói igazolják ezt a lát-
leletet. Igen, egyénileg még 
ragaszkodunk az élethez, sőt 
nagyon is jól akarunk élni, de 
a társadalmat már nem újít-
juk meg. A meghonosodott 
értékrendben fontosabb az 
egyéni karrier, mint a család, 
a gondtalan élet, mint a gyer-
mek. A család, a gyermek, az 
anyaság retrográd fogalom-
má vált, amely terhe alól az 
embert, különösen a nőket 
„fel kell szabadítani”. Alter-
natív párkapcsolatok propa- 
gálása önti el a médiát. 
Mindez történelmi léptékkel 
mérve drámai gyorsasággal 
zajlik, mindössze két-három 
évtizedet vett igénybe, hogy 
Európa a demográfiai ön-
fenntartástól eljusson oda, 
hogy népességét csak be-
vándorlással tudja szinten 
tartani.

Toynbee a civilizációk ha- 
nyatlását a domináns kisebb 
ség, vagy mai szóhasználat-
tal az uralkodó elit kihívá-
sokra adott rossz válaszaival 
magyarázza. És valóban, a 
kihívásokra adott rossz vála-
szokra Európában bőven le- 
het példát találni. Ezek egyik 
legfontosabbika a vendég-
munkások behozatala Nyu-
gat-Európába. A második 
világháború utáni gyors fej-
lődés egy idő után felszívta a 
munkaerő-tartalékokat, Eu- 
rópa északnyugati részén 
munkaerőhiány alakult ki, 
míg déli államaiban nagy 

volt a munkanélküliség. Ek- 
kor Németország úgy dön-
tött, hogy a munkaerő ki-
egészítésére vendégmunká- 
sokat fogad a dél-európai 
országokból. Eleinte Olasz-
országgal, Spanyolországgal 
és Görögországgal kötött 
ilyen egyezményeket, de ké- 
sőbb Törökország is kezde-
ményezte hasonló szerződés 
megkötését. Theodor Blank, 
az akkori német munka-
ügyi miniszter ellenezte a 
Törökországgal kötendő egy- 
ezményt, mondván, hogy a 
kulturális különbségek túl 
nagyok a török vendégmun- 
kások fogadására, és külön-
ben is, már nincs munka-
erőhiány, ám amerikai nyo-
másra az egyezmény mégis 
megköttetett. Amerikának 
ugyanis érdeke volt a NATO 
keleti szárnyához tartozó 
ország gazdasági stabilizálá-
sa, mert Törökország tudta 
visszatartani az oroszokat, 
nehogy kijussanak a Földkö-
zi-tengerre. Eleinte úgy volt, 
hogy a török vendégmun-
kások rotációs alapon két 
év után hazatérnek, később 
azonban Németországban 
maradtak, és 1974-től lehe-
tővé vált, hogy maguk után 
vigyék a családjukat. Az eu-
rópai vendégmunkások az-
után vagy hazamentek, vagy 
asszimilálódtak, a törökök 
(és általában a mohamedá-
nok) elkülönült etnikai-val-
lási enklávékba tömörültek. 
Helmut Kohl német kancel-
lárként az 1980-as években 
még meg akarta felezni az 

ott élő török lakosságot, ám 
ez nem sikerült neki, és ké-
sőbb a Nyugaton egyre erő-
sebbé váló kultúrmarxista 
ideológia miatt erről már 
szó sem lehetett. Mindezt rá-
tett még egy lapáttal Angela 
Merkel Willkommenskultur- 
ja. A rossz döntések miatt 
Nyugat-Európa iszlamizáci-
ója és ezzel párhuzamosan 
az európai kultúra hanyatlá-
sa – legalábbis, ha a jelenlegi 
tendenciák nem változtatha-
tók meg – megállíthatatlan-
nak látszik.

Ha Spengler elemzéséből 
indulunk ki, és azt gondoljuk, 
a civilizációk hanyatlása el-
kerülhetetlen természeti fo- 
lyamat, akkor nem sok remé-
nyünk maradhat, ám vannak 
történelmi példák arra is, 
hogy a civilizációk újból és 
újból, magukat is megújítva 
feltámadhatnak, a hanyatlás 
nem végleges. Gondoljunk 
például Kína négyezer éves 
történelmére, amelyben bő-
ven voltak hanyatló és fel-
lendülő korszakok, ám Kína 
mindvégig önmagával azo-
nos kultúra maradt.

Ha a jó vagy rossz dönté-
sek, ahogy Toynbee mondja, 
a „domináns” kisebbségen 
múlnak, és ez a domináns 
kisebbség sorra rossz dönté-
seket hoz, akkor talán kultú-
ránk megtartása azon múlik, 
hogy le tudjuk-e cserélni ezt 
a kisebbséget olyanra, amely 
az európai kultúra megtartá-
sa mellett kötelezi el magát.

Lóránt Károly
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A Csíkszeredai NKSZ és a 
Szentegyháza elleni mind-
két mérkőzését megnyerte 
a marosvásárhelyi Active 7 
amatőr kézilabdacsapata a 
Hargita Megyei Kézilabda- 
bajnokság vásárhelyi terem- 
tornáján, így továbbra is 
maximális pontszámmal 
vezeti a tabellát: öt mérkő-
zésből öt győzelmet értek 
el, a gólarányuk 210-96. 
Az Active 7-et hat ponttal 
lemaradva a Zetelaka kö-
veti, mely együttes egy 

mérkőzéssel játszott ke-
vesebbet.   

Szombaton benépesedett 
a marosvásárhelyi Szász 
Albert Sportlíceum sport-
terme a hazai rendezésű 
kézilabdatorna alkalmával, 
melyet Maros megye egyet-
len amatőr, egykori kézi-
labdások alkotta csapata, 
az Active 7 női együttese 
szervezett. 

A nyitótalálkozón a Kul-
csár László által edzett ha-
zaiak 37-15-re legyőzték a 

csíkszeredai öreglányokat, 
míg a zárótalálkozón Mol-
dovan Anna Máriáék 52-
19 arányban leiskolázták 
a Szentegyházát, mely ta-
lálkozón Biró (Peres) Zita 
19 (!) találatot szerzett. A 
Székelyudvarhelyi Bányai–
Zetelaka találkozót más 
időpontra halasztották el. 

Íme, az eredmények: Ac-
tive 7–Csíkszeredai NKSZ 
37-15 (18-8), Székely- 
udvarhelyi Bányai–Szent- 
egyháza 21-40 (11-18) 

NKSZ–Székelykeresztúr 
21-13 (11-8) és Active 7–
Szentegyháza 52-19 (21-
9). Érdekességként említ-
hető, hogy nem ez volt a 
vásárhelyi alakulat legna-
gyobb arányú győzelme a 
bajnokságban, ugyanis az 
2017-2018-as idény első 
teremtornáján, Szentegy-
házán Zsók Gyöngyiék 56-
16-ra diadalmaskodtak a 
Bányai ellen. 

A következő teremtorná-
ra március 17-én, Székely-

keresztúron kerül sor, ahol 
az Active 7 a Bányai és a 
hazai csapat ellen lép majd 
pályára. A székelyudvarhe-
lyi teremtornát a zetelaki 
(április 14. vagy 15. ) és a 
székelyudvarhelyi (május 
11.) követi. 

A vásárhelyi teremtorna 
mérkőzéseit a Loredana 
Pop, Adrian Nacu és And-
rei Guşat alkotta bírói hár-
mas jól vezette.

Éllovas maradt az Active 7 a marosvásárhelyi teremtorna után is 

Kik játsztak a teremtornán az Active 7-színeiben?

A két mérkőzésen a következő játékosok léptek pályára: 
Zsók Gyöngyi és Babó Melinda-kapusok; Moldovan Anna 
Mária (csk.), Vasilescu (Gergelyfi) Erzsébet, Biró (Peres) 
Zita, Veronica (Székely) Ormenişan, Alisa Ormenişan, Or-
bán Mária, Bab Timea, Biro (Kádár) Kinga, Andrea (Ha-
lász) Iuga, Dan (Rendes) Melinda, Renata Rău és Loreda-
na Conţiu-mezőnyjátékosok. 

Objektív okok miatt nem vett részt a tornán Marie 
Dreger, viszont a pálya széléről szurkolt Margareta (Vinţe) 
Iambor és Anamaria Cerghizan, akik még sérüléssel küsz-
ködnek. 

Hol játsztak korábban az Active 7 játékosai?

Az Active 7-et inkább öreglányok alkotják, akik a rend-
szerváltás előtt is kézilabdáztak, többségük a hajda-
ni Elektromarosnál és az egykori Mureşulnál játszott, 
viszont az alakulat fiatalabb képviselői közül többen a 
minap felbomlott élvonalbeli Mureşulnál is megfordul-
tak. Íme, az Active 7 tagjai és korábbi együtteseik, ahol 
játszottak:

Zsók Gyöngyi (Bolyai, Elektromaros), Babó Melinda 
(Multiprod), Margareta Iambor (Armedica, Elektroma-
ros), Moldovan Anna Mária (Elektromaros), Biró Zita 
(ISK, Elektromaros), Vasilescu Erzsébet (Bolyai, Mureşul 
és TCMRIC), Orbán Mária (ISK), Veronica Ormenişan (Ar-
medica, Elektromaros), Alisa Ormenişan (Olimpic), Dan 
Melinda (Elektromaros, Transilvania), Anamaria Cerghi-
zan (Elektromaros), Lorerdana Conţiu (Mureşul), Biro 
Kinga (Mureşul), Bab Timea (Mureşul), Andreea Iuga 
(ISK), Renata Rău (Multiprod) és Marie Dreger (Köln). 

Anyák és lányaik egy csapatban

Az Active 7 együttesében két játékos van, aki lányával 
játszik együtt. Veronica (Székely) Ormenişan és 17 éves 
lánya, Alisa, ugyanakkor Moldovan Anna Mária csapat-
kapitány és 14 éves kislánya, Anita is játszik az együttes-
ben. Utóbbi csak barátságos mérkőzéseken lép pályára 
az Active 7-színeiben, ugyanis a helyi Pegasus Handbal 
SE igazolt játékosa. 

Korábban az Armedica és az Elektromaros színeiben 
kézilabdázott Veronica (Székely) Ormenişan, aki a Köz-
pontnak elmondta, lánya a marosvásárhelyi Papiu Ilari-
an Kollégium tanulója, aki korábban az Olimpic együt-
tesében kézilabdázott. Az édesanya szerint Alisa ügyes, 
tehetséges játékos, viszont minden téren maximalis-
ta, sőt az Active 7 mérkőzései alatt több alkalommal is 
rendre utasítja édesanyját, ha hibát követ el. 

Mindkét szülőt boldogság tölti el, amikor a pályán 
együtt játszhat lányával. 

Moldovan Anita az együttes legfiatalabb játékosa a 
maga 14 évével, őt Alisa Ormenişan (17) követi, míg az 
alakulat legidősebbjei Vasilescu Erzsébet és Zsók Gyön-
gyi: mindketten 58 évesek. Előbbit csapattársai ,,Bu-
ni”-nak becézik, hiszen szabadidejében a 4 és 5 éves 
unokáira ügyel...

Egyébként Dan (Rendes) Melindának is sportolt a lá-
nya: Edina évekig tagja volt a helyi Torpi vízilabda-együt-
tesének, mellyel 2013-ban országos gyerekbajnokságot 
nyert. 

Az Active 7 legfiatalabb szurkolója is a pályán  volt...

Egykoron a Mureşul együttesénél nevelkedett Biro 
(Kádár) Kingát férje és kislánya is elkísérte a teremtor-
nára. A 2 éves Antónia Karina a torna végén örömmel 
szaladt édesanyjához, majd a Kinga csapattársai ölébe is 
felkérezkedett. Antónia nem ismeretlen a kézilabdás lá-
nyok körében, hiszen alig néhány hónapos korában már 
végigaludt egy Active 7-bulit. Mint a teremtorna után lát-
hatni lehetett, a kislány már most örökmozgó, sőt nagy 
előszeretettel rúgta a kézilabdát, az Active 7 játékosai-
nak nem kis csodálkozására. 

Amúgy Kinga édesapjától, Kádár Lászlótól örökölte a 
sport iránti szeretetet, aki nem más, mint a helyi Helios 
darts klub többszörös bajnok versenyzője. 

A Csíkszeredai
NKSZ edzője
a marosvásárhelyi
Halmágyi Zsolt

A Csíkszeredai NKSZ 
együttesének edzője nem 
más, mint a marosvásár-
helyi Halmágyi Zsolt, aki 
egykoron a Bolyai Farkas 
Elméleti Líceumban tanult 
és egyben kézilabdázott 
is. Halmágyi 1981-től la-
kik Csíkszeredában, ahol 
kézilabdaedzőként is tevé-
kenykedik. 

Halmágyi az Active 7–
Csíkszeredai NKSZ találkozó 
után mondta el lapunknak: 

,,Vásárhelyen a Bolyai pá- 
lya szomszédságában lak-
tam és nevelkedtem, így 
nem volt kérdés, hogy me- 
lyik líceumba járjak. Nosz-
talgiával emlékszem vissza 
mindazon időkre, amikor 
Marosvásárhelyen laktunk... 
A Csíkszeredai Női Kézilab- 
da Szövetség (NKSZ) öreg-
lányok csapatát a megala-
kulása óta edzem, büszke 
vagyok rájuk, hiszen nagy 
odaadással játszanak, a fe- 
leségem is az együttes 
egyik játékosa. Sajnálom, 
hogy a csapatok létszáma 
megcsappant, az anyagiak 
hiánya miatt többen visz-
szaléptek... Gratulálok az 
Avtive 7-nek, amely jó, ösz-
szeforrt alakulat.”

Czimbalmos Ferenc Attila
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Eldugtam a fogaidat, mert folyton csak eszel!

A vásárhelyi teremtornán 
szurkolóként vett részt a 
44 éves Alina Inţa, aki ko-
rábban évekig az Active 
7-et erősítette. Alina két 
évvel korábban Angliába 
telepedett le családostól – 
férjével egészségügyi asz-
szisztensként keresik ke-
nyerüket –, de a hivatása 
mellett továbbra is kézi-
labdázik. Alina készsége-
sen válaszolt a Központ 
kérdéseire:

– Milyen alkalommal jött 
haza Marosvásárhelyre?
– A családommal jöttünk 
haza néhány napra feltöl-
tődni, így kihasználtam az 
alkalmat, és meglátogat-
tam egykori csapattársa-
imat, akikkel sok, kedves 
órát töltöttem együtt. 

– Milyen benyomást keltett 
önben az Active 7 a mai te
remtornán?
– Jó, összeforrott csapat, 

amelyben az idősebb játé-
kosok tapasztalata és el-
szántsága a fiatalok gyor-
saságával ötvöződik. A já- 
tékosok zöme – akikkel já- 
tszottam – megmaradt, a 
fiatalok közül néhányu-
kat most ismertem meg. 
Az idősebbekre büszke 
vagyok, hogy előrehala-
dottabb koruk ellenére 
még most is elszántan ját-
szanak. A barátság csep-
pet sem csorbult köztünk, 
amióta Angliába költöztem 
családostól. 

– Még kézilabdázik Angliá
ban?
– Igen! A Tyne and Wear 
megyében elhelyezkedő 
Newcastle városának öreg- 
lányok együttesében, a New- 
castle Vikings Handball Club- 
ban játszom, amely az Észa-
ki Területi Ligában sze-
repel, ahol a második he-
lyet foglalja el. Angliában 
a kézilabda alacsonyabb 

szinten létezik, mint Ro-
mániában, ott most indult 
fejlődésnek a sportág.

– Korábban hol kézilabdázott?
– Marosvásárhelyen az ISK 
színeiben kezdtem el ját-
szani, csapattársam volt 
többek közt Biró (Peres) 
Zita is, aki jelenleg az Active 
7 gólvágója. Idővel Nagy- 
váradra kerültem, ahol a 
helyi Crisul színeiben ját-
szottam három éven ke-
resztül, aztán visszatértem 
Marosvásárhelyre, ahol a 
Transilvania együttesnél foly- 
tattam a kézilabdát, majd ott 
is hagytam abba. Idővel az 
Active 7 elődjénél, a Gede-
on Richternél kezdtem el 
újra játszani. 

– A lánya is kézilabdázik?
– Igen. Alexandra itthon az 
Olimpic együttesében ját-
szott, jelenleg a Newcastle 
U 16-os együttesét erősíti. 

C.F.A. 

Elhunyt Zsombori László

A teremtorna minden találkozója elején egyperces 
néma csenddel emlékeztek a sepsikőröspataki illető
ségű Zsombori László játékvezetőre, aki a minap hunyt 
el 55 éves korában. Zsombori az utóbbi években szá
mos alkalommal vezette a Hargita Megyei Kézilab
dabajnokság találkozóit. 

Az egykori kézilabdázóból lett játékvezető Brassó
ban végezte el a sportegyetemet, majd megszerezte a 
felsőfokú játékvezetői képesítést, így az élvonalban bí
ráskodhatott, majd a Román Kézilabdaszövetség ke
retén belül megfigyelőként is tevékenykedett. 

Utoljára 2018. február 11én a chiajnai Sportcsar
nokban vett részt megfigyelőként a Steaua–CSM Fo
garas férfi élvonalbeli találkozón, amely összecsapás 
3223ra ért véget.

Alina
Inţa
meglátogatta 
egykori
csapattársait
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Szépnek lenni bármi áron

A különféle területekről 
származó emberi hajak kö- 
zül a kínai a legvastagabb, 
a Fülöp-szigeteki hasonló, 
de sokkal fényesebb, a bra-
zil testes, szép és rugalmas, 
míg az indiai természetes 
fényű, és sokoldalúan le-
het használni. Egyébként 
az európai haj a legértéke-
sebb, mert finom textúrá-
jú, a legkülönbözőbb szí- 
nekben megtalálható, köny- 
nyebb festeni, gyakorlati-
lag bármilyen árnyalatúra 
színezhető, és korlátozott 
belőle a kínálat.

A piacon lévő természe-
tes haj legnagyobb része 
olyan ügynökök révén gyű-
lik össze, akik sorra járják a 
szegény falvakat Indiában, 
Kínában, Oroszországban 
és Kelet-Európában, legfő- 
képp Ukrajnában, de itt, Ro- 
mániában is. Nem jóked-
vükben adják el ezek a 

nők a hajfonatukat, állítja 
egy ukrán kereskedő, aki 
az ország elmaradott tér-
ségeit járja. Általában ak-
kor teszik meg ezt, amikor 
pénzre van szükségük.

Nagy vihart kavart, ami-
kor 2003-ban Victoria Be-
ckham azt mondta, lehet, 
hogy egy orosz női börtön 
rabjaitól származik a pót-
haja. Viccnek szánta, de 
meglepetésére az orosz ha- 
tóságok hivatalosan is be-
ismerték, hogy foglyokat 
hajvágásra köteleztek, és 
a hajukat aztán Nyugaton 
értékesítették. Az ilyen rém- 
történetek miatt a neves 
cégek megpróbálnak etikus, 
nyomon követhető forrás-
ból származó hajat vásá-
rolni. A Balmain Hairnél 
például már majdnem öt-
ven éve Kínából szerezik 
be a hajat, és egy ottani 
férfi hat hónapos fizetésé-
nek megfelelő összeget ad-
nak a nőknek érte.

Hová tűnik el a pénz?

Nem minden nagykeres- 
kedés fizet azonban a haj-
donoroknak. A Dél-Indiá-
ban található templomok a 
világ legforgalmasabb za- 
rándokhelyei, ahol napon-
ta több tízezer nő várja, 
hogy leborotválják a haját, 
amit aztán Visnu Istennek 
ajándékoznak. „Azért tet-
tem ezt, mert köszönetet 
akartam mondani azt Iste-
nemnek. Nem érdekel, mi 
történik a hajammal utá-
na. Ha azok a nők, akiknek 
rossz minőségű a hajuk, 
szeretnék felhasználni az 
enyémet, hogy jobban néz-
zenek ki, akkor ez jobb, 
mintha a szemétbe kerül-
ne”- mondja a huszony-
nyolc éves Lavanya Kakala. 
A templomoknak az lenne 
a kötelességük, hogy a haj 
eladásából származó bevé-
telt a helyi közösség javára 
fordítsák, fejlesszék az ok-
tatást, az egészségügyet és 
az infrastruktúrát. A pénz 
sorsát azonban nehéz nyo-
mon követni.

Tirumalában több száz 
borbély vágja le és gyűjti 
össze a zarándokok haját. 
Utána a feldolgozás és fer-
tőtlenítés már a helyszínen 
megkezdődik, a begyűjtött 
hajat pedig e-aukcióban 
értékesítik a templomok.

Ez maga a kapitalizmus

Mielőtt a selymes hajfo- 
natok elérnék a divatos sza- 
lonokat, számos kézen és 
eljáráson mennek keresz-
tül. Az összegyűjtött haj-
csomókat főképp Bang-
lades és India műhelyeiben 
dolgozzák fel, ahol a bérek 
alacsonyak, de az embe-
reknek szükségük van a 
munkára. A feldolgozás el- 
ső szakaszában a hajat kéz- 
zel bogozzák ki. Emma 
Tarlo ellátogatott ezekbe a 
műhelyekbe és otthonok-
ba, ahol több tucat nő bo-
gozza ki, majd szortírozza 
a hajat a fürtök hosszúsága 

alapján. Fáradságos, nagyon 
idő- és munkaigényes fel-
adatról beszélünk. 1,5 kg 
hajat körülbelül nyolcvan 
óra munka kibogozni – 
mondja a professzor.

A póthaj biznisz maga a 
kapitalizmus. Akiknek van 
pénzük, meg akarják kü-
lönböztetni magukat azok-
tól, akiknek nincs. Hogy 
miért adja el egy nő a haját 
a másiknak? Mert az élet 
vagy a társadalom rákény-
szeríti. A tehetős pedig 
miért veszi meg? Mert a 
pénzes jobban akar kinéz-
ni, mint a pénztelen.

Timár Tímea

A póthaj jóformán egy-
idős az emberiséggel, és 
mindig a tehetősek kivált-
sága volt. Régen kender-
ből, lószőrből készítették, 
de a kitüntetett szerep már 
akkor is a valódi hajnak 
jutott. Az ókori Rómában 
a szőke volt a legkereset-
tebb, amelyhez előszere-
tettel vágták le az északról 
származó rabszolgák ha-
ját. Ma a Moszkvától több 
mint száz kilométerre lévő, 
elszegényedett Mozsajszk 
egy raktárépületben ládák 
sokasága rejti a vidék egyik 

drága kincsét: a természe-
tes szőke hajat. Az orosz 
haj a legjobb a világon, méz 
árnyalatú, a fénynek meg-
felelően változtatja a szí-
nét, és lágy tapintású – ál-
lítja büszkén a BelliCapelli 
cég tulajdonosa, ami a leg-
nagyobb ilyen jellegű vál-
lalat Oroszországban.

Napjainkban a szép haj 
hatalmas erővel bír, bár már 
nemcsak szimbólum, ha-
nem az egyik legfejlettebb 
üzletág is. Ha beírjuk a 
Google keresőbe, hogy pót-
haj több millió találat kö-

zül válogathatunk, a perui 
luxus minőségű szűz hajtól 
a natúr mongol és indiai 
hajon át a selymes euró-
pai loknikig bármi besze-
rezhető. Az ágazat fellen-
dülését még a gazdasági 
válság sem vetette vissza. 
A hajkereskedelemben pi- 
acvezető Great Lengths több 
ezer szalonnak szállít pót-
hajat világszerte, és az 
elmúlt hat évben hetven 
százalékos növekedésről  
számolt be.

A dús hajkorona
mocskos ára

Az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt a hajhosszabbí-
tás és -dúsítás iránti kereslet és a hozzá kapcsolódó hajkeres-
kedelem, ami leginkább a celebkultúrának tudható be. Ami-
óta a világ leghíresebb és legszebbnek tartott női, hosszú és 
dús hajkoronával villognak a kamerák előtt, azóta sokan haj-
landóak feltenni rá minden vagyonukat, hogy az ő frizurájuk 
is ugyanolyan szép és csillogó legyen. Ezért is éli aranykorát 
a hajhosszabbítás-biznisz, amelyhez az alapanyagot nemrit-
kán szegény indiai, orosz és ukrán nők szolgáltatják.


