
Tisztul vagy tovább 
bonyolódik?   

Áll a bál a vásárhelyi RMDSZ‐ben, folyik a
felek közötti adok‐kapok, kétségbeesetten pró‐
bálja ki‐ki a maga álláspontját igazolni. A konf‐
liktus kirobbantó oka: Dél‐Korea. Pontosabban
a világbéke. Lám, lám nemzetközi tényezővé
avanzsált a „Szövetség”, legalábbis annak vá‐
sárhelyi leágazása. Ha mégsem lenne érthető,
miről is van szó, akkor szűkítem a kört: a
„mennyek hírvivője” által összetrombitált bé‐
kekonferencia, amelyre a fényes tekintetű vá‐
sárhelyi albíró, név szerint Makkai Gergely is
fontosnak tartotta, hogy megjelenjen. Oly‐
annyira, hogy négy alkalommal is a tanács
napirendjére tűzte a meghívás megtárgyalását.
Azaz addig szavaztatta az önkormányzati kép‐
viselőket, amíg az általa kívánt döntés meg
nem született. Ügyes, így kell ezt csinálni. Hogy
kitől tanulhatta ezt az alpolgármester? Nehezen
hihető, hogy a Szent György‐lovagrendben
preferált lenne az eljárás...   
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Homofóbként 
kirekesztve 

Újabb posztmodern varázsige. Ha valaki ilyen
minősítést kap, bújhat el az ujja mögé, „mony‐
nyonle”, nincs mit keresnie a közéletben. Hát,
amikor egy egész közösség, nemzetrész, ne
’adjisten vallás kap ilyen minősítést, megbé‐
lyegzést? 

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XII. évfolyam // 33. szám  // szeptember 27 – október 10. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Fecsík legjelentősebb
erődtemploma

Karcfalva már az 1330‐as években létezett.
Neve népies magyarázat szerint az egykori
Harcfalva alakból képződött. A Nagyboldog‐
asszony tiszteletére szentelt római katolikus
vártemploma Hunyadi János adományából
1448 körül épült...
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A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OLVASÓK HŰSÉGÉRE SZÁMÍT.

Székelykakasdi 
Találkozások negyedszerre 

Hétvégén már negyedik alkalommal szervezték
meg a Székelykakasdi Találkozások elnevezésű
rendezvényt a Marosvásárhely közvetlen kö‐
zelében fekvő faluban. Az első találkozásra
2015‐ben került sor, amikor az út fölött átívelő
székelykaput avattak...

4. old. // TÁRSADALOM

Jól érzik magukat 
Marosvásárhelyen 

A marosvásárhelyi Romgaz Elektromaros női
tekecsapatának két magyarországi illetőségű
tekézője, Méhész Anita és Sáfrány Anita az
együttes történetének első idegenlégiósai, akik
a budapesti Rákoshegyi Vasutas Sport Egye‐
sülettől kerültek városunkba. 

10. old. // SPORT

A nagy erdélyi orvostudós és polihisztor nevét viselő Pápai Páriz Ferenc Alapítvány évente
díjazza elismerése jeléül azokat a hazai magyar orvosokat, gyógyszerészeket, akik kiváló
szakmai és tudományos tevékenységet fejtenek ki. Idén egy magyarországi professzor és
három hazai szakember kitüntetéséről döntött a kuratórium, közöttük szerepel 
dr. prof. Benedek István marosvásárhelyi hematológus is – adta hírül a Hargita Népe napilap.

Életműdíjat vett át 
dr. prof. Benedek István 
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KOS: Ezen a héten a dolgok egy kicsit irányíthatat‐
lannak tűnhetnek. Vigyázzon, mert megpróbálják
rávenni, hogy olyan dologban vegyen részt, ami a
jóhiszeműség határait súrolja. 
BIKA: Ezen a héten a csillagok állásai arra figyel‐

meztetik, hogy legyen türelmes, csendben végezze
a munkáját, mert olyannak tűnhet ez az időszak,
mintha minden lépését tesztelnék. Főképp szakma‐
ilag kell alkalmaznia a fokozott elővigyázatosságot. 
IKREK: Sok izgalmat hoznak önnek ebben az idő‐

szakban a csillagok állásai. Szerencsére ezek olyanok
lesznek, melyeket szívesen fogad. Jelentkezhet egy
különleges képzésre, ahol sok új barátra lel.
RÁK: Fokozottan figyeljen azokra a személyekre,

akik sok jót tettek eddig önnek, és ma is örömmel
egyengetik sikerei útját. Ne kerülje a társaságukat,
mert szeretik önt, és a továbbiakban is számíthat
rájuk.
OROSZLÁN: Boldog lesz a héten, mert azokban,

akik most önt körülveszik, megbízhat, és azokban
is, akikkel ezen a héten bármilyen nemű üzletet köt.
Olyan új ismeretségek vannak kilátásban egy tár‐
sasági összejövetel révén, melyekből a későbbiekre
nézve nagyon jó kapcsolat alakulhat ki.
SZŰZ: Ezen a héten olyan kozmikus hatások érik,

melyek segítségével lélektanilag szokatlanul magas
szinten lehet. Amennyiben szeretne megtanulni me‐
ditálni, vagy egyéb szakrális technikával próbálko‐
zott, ezekben a napokban az eddigieknél kiemelke‐
dőbb élményeket élhet meg.
MÉRLEG: Ezen a héten fokozottan ügyelnie kell az

objektivitására, és arra, hogy különbséget tegyen a
dolgok között. Most vegye nagyon komolyan a mun‐
káját, még akkor is, ha olyan területen tevékenyke‐
dik, ami nem szívügye. 
SKORPIÓ: A jelenlegi bolygóállások egy lényegi

változást indítanak el életének több területén is. En‐
nek hatását legfőképpen a környezetében élőkkel
levő kapcsolataiban, a munkatársi kapcsolataiban
érezheti. 
NYILAS: Ezen a héten tegyen eleget minden felké‐

résnek. Most mutassa ki elszántságát a munkájában
és az elképzelései mellet. A folyamatban levő ügyeit
illetően ebben az időszakban legyen fokozottan meg‐
fontolt és figyelmes. 
BAK: A héten a környezetében fokozott feszültség

érezhető. A közúti forgalomban is érezni fogja ennek
hatását. Vezessen fokozott körültekintéssel, ugyanis
feltűnően sok óvatlan autóssal találkozhat ezen a
héten az utakon. 
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten úgy érezheti, hogy a karri‐

ere és a munkáján kívül semmit sem tud komolyan
venni. Ezt az időszakot jól tudja kamatozatni, ha új
ismeretségek szerzésére is szán időt. Használja ki a
veleszületett adottságait. 
HALAK: A héten egy kicsit nehezen tud szót érteni

egy önhöz közelálló személlyel. Kívülről nézve már‐
már viccesnek tűnhet az értetlenkedésük. Jobb, ha
abbahagyják a téma feszegetését és egy későbbi idő‐
pontra teszik azt.

Kicsi Svejk háborúja 

Szeptember 27‐én, csü‐
törtökön 19 órakor bemu‐
tatják a Kicsi Svejk háborúja
című táncszínházi művet a
Maros Művészegyüttes kö‐
vesdombi székhelyén. Is‐
métlés 28‐án 19 órakor.
Jegyek a Maros Művész‐
együttes jegyirodájában
kaphatók hétköznapokon
13–14 és 17–18 óra között.
Jegyfoglalás a 0757‐059‐
594‐es telefonszámon.

Idősek világnapja 
a Maros 
Művészegyüttesnél

A Maros Művészegyüttes
és a Diakónia Keresztyén
Alapítvány marosvásárhelyi
szervezete a Ha te tudnád,
amit én című ünnepi folk‐
lórműsorra várja az alapít‐
vány szépkorú tagjait hoz‐
zátartozóikkal, támogatóit,
beszállítóit, szimpatizánsait
és minden érdeklődőt ok‐
tóber 1‐jén, hétfőn 18 óra‐
kor a Maros Művészegyüt‐
tes székházába. A belépés
ingyenes, előzetes helyfog‐
lalás szükséges. A helyszí‐
nen adományokat fogadnak
el az alapítvány otthoni be‐
teggondozói tevékenységé‐
nek támogatására. Helyfog‐
lalás/információk: a Maros

Művészegyüttes jegyirodá‐
jában hétköznaponként 13–
14 és 17–18 óra között, va‐
lamint a 0757‐059‐594‐es
telefonszámon. 

Hőlégballon-
fesztivál Vármezőn

Szeptember 28–30. kö‐
zött Vármezőn hőlégballon‐
fesztivált tartanak. Az ese‐
ményre idén is több hazai
és külföldi csapatot várnak.

Felvételi a Kamaszoknál

A Kamaszok ifjúsági szín‐
társulat felvételit hirdet szep‐
tember 28‐án, pénteken dél‐
után 6 órától a marosvásár‐
helyi vár Kádárok bástyájá‐
ban. Az érdeklődők a 9–13
és a 13–17 éves korosztályba
jelentkezhetnek. A felvételire
egy‐két verssel és egy ének‐
kel készüljenek a jelentke‐
zők. Érdeklődni a 0726‐221‐
504‐es telefonszámon lehet. 
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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!
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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

\ 2. \ |  NAPTÁR |

KÁR KIHAGYNI 

HOROSZKÓP |



Áll a bál a vásárhelyi
RMDSZ‐ben, folyik a felek
közötti adok‐kapok, két‐
ségbeesetten próbálja
ki‐ki a maga álláspontját
igazolni. A konfliktus ki‐
robbantó oka: Dél‐Ko‐
rea. Pontosabban a világ‐
béke. Lám, lám nemzetközi
tényezővé avanzsált a
„Szövetség”, legalábbis
annak vásárhelyi leága‐
zása. Ha mégsem lenne érthető, miről is van szó, akkor
szűkítem a kört: a „mennyek hírvivője” által összet‐
rombitált békekonferencia, amelyre a fényes tekintetű
vásárhelyi albíró, név szerint Makkai Gergely is fontosnak
tartotta, hogy megjelenjen. Olyannyira, hogy négy al‐
kalommal is a tanács napirendjére tűzte a meghívás
megtárgyalását. Azaz addig szavaztatta az önkormányzati
képviselőket, amíg az általa kívánt döntés meg nem
született. Ügyes, így kell ezt csinálni. Hogy kitől tanulhatta
ezt az alpolgármester? Nehezen hihető, hogy a Szent
György‐lovagrendben preferált lenne az eljárás...   

Egyébként már a tavalyi kiruccanás sem nyerte el
az adófizetők egyöntetű rokonszenvét. Amiben felte‐
hetőleg komoly szerepe volt a kirándulást ellenző
Szabad Emberek Pártja (POL) képviselőtestületi frak‐
ciójának, illetve az ügyet megszellőztető médiának is...
Idénre azonban nem várt akadályok gördültek a „bé‐
keharcosok” dél‐koreai útja elé, most először az RMDSZ‐
ben is elhangzottak a kirándulás hasznosságát vitató
vélemények, maga a városi szervezet próbálta vissza‐
tartani a világbéke elszánt harcosait, mármint Makkai
Gergelyt és Bakos Leventét a költséges és fölösleges
úttól. Vass Levente, a városi szervezet elnöke azzal
próbálta menteni a helyzetet, hogy felszólította a ki‐
rándulókat, az útiköltséggel azonos összeggel támo‐
gassák a Református Kollégium sportpályájának fel‐
újítását. A marosvásárhelyi választmányi elnök, Kozma
Mónika pedig levélben fordult a tízfős önkormányzati
képviselőcsoporthoz ez ügyben, de ő sem talált meg‐
hallgatásra. 

Első látásra úgy tűnik, „otthonülők” és „kirándulók”
között folyik a küzdelem, de akár azt is mondhatnánk,
két alapállás, életszemlélet, stílus ütközésének vagyunk
a szemtanúi: az egyik a közösségi érdekek szolgálatát
tartja a legfőbb céljának, a másik kizárólag a saját
pitiáner érdekeit követi jobb ügyhöz méltó kitartással,
mindenáron. Ez utóbbiakhoz csatlakozott a két turista,
Makkai Gergely és Bakos Levente, akik ezzel – magyarán:
a közpénzekhez való felelőtlen viszonyulásukkal – gya‐
korlatilag kiírták magukat politikából. Legalábbis jobb
helyeken cselekedetüknek ez lenne az elkerülhetetlen
következménye. 

És még valami: Vass Levente és Kozma Mónika
említett állásfoglalásaikkal igen jól pozícionálták ma‐
gukat az RMDSZ‐en belül folyó hatalmi harcban. Sokkalta
jobban, mint Péter Ferenc, a megyei elnök, akit az
érintettek a kirándulást megszavazók hátterében sej‐
tetnek. Úgy fest, előbbiek – az ügy kimenetelétől, azaz
Makkai és Bakos politikai karrierjének alakulásától
függetlenül – ezt a csatát megnyerték. A háborúnak
azonban még nincs vége... Véleményem szerint. 
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Szentgyörgyi László

Tisztul vagy tovább bonyolódik?  

Életműdíjat vett át dr. prof. Benedek István 

A 2000‐ben, Székelyud‐
varhelyen megalapított Pá‐
pai Páriz Ferenc Alapítvány
kiemelt céljai között szere‐
pel az orvosok, gyógysze‐
részek folyamatos szakmai
továbbképzésének támoga‐
tása, illetve a hazai szak‐
emberek tudományos mun‐
kájának ösztönzése, elisme‐
rése is. A Pápai Páriz Ferenc
díjak átadására szeptember
elején került sor Székely‐
udvarhelyen. A díj közel két
évtizedes történetében ed‐
dig 47 személy kapott elis‐
merést, köztük 36 egyetemi
oktató, 10 főorvos és egy
főgyógyszerész. 

Négy személyt díjaztak

Elsőként a díjat a ma‐
gyarországi professzor, dr.
Bereczki Dániel vehette át,
aki a Pápai Páriz életmű‐
vében végzett kutatásokért
ismertek el, továbbá azért,
mert évek óta aktív támo‐
gatója, segítője az erdélyi
orvosok, gyógyszerészek to‐
vábbképzésének. 

Dr. prof. Benedek István 
a fiatal magyar orvosok
támogatásáért

Ugyancsak életműdíjat adtak
át a székelyudvarhelyi születésű
dr. prof. Benedek István he‐
matológusnak, a MOGYE ta‐
nárának, a Marosvásárhelyi
Hematológiai és Csontvelő‐át‐
ültetési Klinika igazgatójának
– amint a laudációban elhang‐
zott – „45 év munkájáért, har‐
cáért, áldozatáért, a fiatal erdélyi
magyar orvosok támogatásá‐
ért”.

Dr. prof. Benedek István
neve ismerősen cseng min‐

den vásárhelyi számára, de
neve ismert Románia szerte
is. Közel fél évszázada or‐
vosként dolgozik, és meg‐
alapította a mára európai
szinten működő Hematoló‐
giai és Csontvelő‐átültetési
Klinikát, illetve a Carit San
járóbeteg‐rendelőt, amely
a rendszerváltás utáni első
ilyen intézmények közé tar‐
tozott. A pályaválasztása
családi örökség is, emiatt
nagyon fontosnak tartja,
hogy továbbadja a tudást a
fiatal generációnak, de a hi‐
vatás szépségét is feltárja
előttük. Gyerekei között is
vannak orvosok, és rezi‐
denseit is úgy képezi, hogy
húsz év múlva nyugodt lel‐
kiismerettel küldene hoz‐
zájuk beteget.

„Igyekszem megmutatni
a hivatás szépségét is”

„Több száz évet is vissza‐
menve az időben, felmenő‐
im között olyan személyek
voltak – egyházi emberek,
tanárok, helyhatóságban te‐
vékenykedők –, akik a mun‐
kájukat a közösségük szol‐
gálatába állították. Ebbe a
sorba illik bele az orvoslás
is, ami a közösség irányába
vállalt felelősség egyik leg‐
szebb példája. Édesapám
orvos volt, és gyerekkorunk
óta belénk nevelte azt a
mentalitást, hogy segíteni
kell a beteg embereken.
Emiatt választottam én is
ezt az utat, és ezt adom át
a gyerekeimnek is, hisz há‐
rom közülük az egészség‐
ügyben dolgozik. Sok he‐
lyütt elmondták már, de az
orvoslás ténylegesen több
mint szakma, ez hivatás,

amit szeretni kell, másképp
nem lehet jól, de talán nem
is érdemes művelni. Anyagi
javak, titulus vagy hatalom
hajhászása céljából doktor‐
rá válni teljesen fölösleges”
– mondta el lapunknak az
orvosprofesszor. 

Ami az orvos‐utánpótlást
illeti, Benedek doktor el‐
mondta, hogy annak szen‐
teli a pályán hátralevő idejét,
hogy az orvosképzésben ak‐
tívan részt vegyen. „Büszke
vagyok arra, hogy sikerült
létrehozni egy hematológiai
iskolát és klinikát, európai
nívón működő csontvelő‐
átültetési központot. Jelen‐
leg több mint tíz fiatal or‐
vosnak folyik a hematológiai
képzése, és meggyőződé‐
sem, hogy ők a szülőföld‐
jükön maradnak, és itt ve‐
szik ki a részüket a beteg‐
ellátásban. Örömmel és
büszkén állítom, hogy van‐
nak olyanok közöttük, akik‐
hez húsz év múlva nyugod‐
tan küldeném a betegeket.
Úgy érzem, nem csak a tu‐
dást adtam át, hanem igye‐
keztem megmutatni nekik
a hivatás szépségét is, amely
minden tapasztalt orvos fel‐
adata kellene legyen” – vé‐
lekedik.

Továbbá díjakat 
vehetett át…

Dr. László Ilona maros‐
vásárhelyi főorvos, nyugal‐
mazott gyer‐meksebész, or‐
topédtraumatológus Udvar‐
helyszékről, aki Székely‐
szentkirályról indult, Szé‐
kelyudvarhelyen tanult,
majd a gyermeksebészet
országosan elismert szak‐
emberévé vált. 

A nagy erdélyi orvostudós és polihisztor nevét viselő Pápai Páriz Ferenc Alapítvány évente
díjazza elismerése jeléül azokat a hazai magyar orvosokat, gyógyszerészeket, akik kiváló
szakmai és tudományos tevékenységet fejtenek ki. Idén egy magyarországi professzor és
három hazai szakember kitüntetéséről döntött a kuratórium, közöttük szerepel 
dr. prof. Benedek István marosvásárhelyi hematológus is – adta hírül a Hargita Népe napilap.

A 40 év alatti fiatal kuta‐
tóknak, szakembereknek
járó díjat a székelyudvar‐
helyi Székely Pál szakgyógy‐
szerésznek ítélte meg a Pá‐
pai Páriz Ferenc Alapítvány
kuratóriuma. A Székelyud‐
varhelyre hazaköltöző, vi‐
déki gyógyszertárakat mű‐

ködtető Székely Pál egye‐
temi oktatóként dolgozott
a MOGYE‐n, 2016 óta pedig
a Megyei Gyógyszerészkol‐
légium alelnöke. 

Az elismeréseket dr. Balla
Árpád, az alapítvány elnöke
adta át.

Pál Piroska

fotó: www.papaialapitvany.org



\ 4. \ |  TÁRSADALOM |

| Központ hetilap | 2018 / 33. | szeptember 27 – október 10.  |

Székelykakasdi Találkozások negyedszerre

A Pro Veritas (Igazságért)
Egyesületet 2010 novem‐
berében alapította 13 szé‐
kelykakasdi lokálpatrióta.
A profitmentes, mindenféle
pártpolitikai ideológiától el‐
zárkózó, civil szerveződés
legfontosabb célja akkor az
volt, hogy a megyei fontos‐
ságú regionális szemétát‐
rakó‐ és komposztálóállo‐
másnak a falu lakosai szem‐
pontjából megfelelőbb he‐
lyet próbáljon keresni és
biztosítani. De gondoltak a
jövőre is. Az egyesület to‐
vábbi céljai közé tartozik a
helyi hagyományok, népi
kultúra, a helytörténet ápo‐
lása és ismertetése, a kö‐
zösségi élet fellendítése,
testvértelepülési, baráti kap‐
csolatok keresése és meg‐
teremtése. 

Az egyesület fontosabb
tevékenységei az utóbbi
három évben

2015 – Székelykakasd
első írásos említésének 500
éves évfordulója alkalmából
megszervezett ünnepély;
Székelykapu‐állítás helyi és
anyaországi támogatásból;
Falumonográfia megjelen‐
tetése; A magyarországi Ka‐
kasddal testvértelepülési
szerződés aláírása; A Kele‐
biai Levente Sportegyesü‐
lettel partnerségi szerződés
aláírása.

2016  – A Nemzeti Össze‐
tartozás Hálózata szerző‐
désének aláírása Kelebián,
anyaországi, kárpátaljai és
délvidéki egyesületekkel; A
Bethlen Gábor Alaphoz be‐
nyújtott sikeres pályázat ál‐

tal egy rend népviseleti ru‐
hát biztosított a helyi Ka‐
kasmandikó gyermek nép‐
tánccsoport fellépéseihez.

2017  – Partnerségi szer‐
ződés aláírása a Budapesten
bejegyzett Magyar Patrióták
Közösségével.

A Pro Veritas Egyesület
2015 óta minden év őszén
megszervezi a Székelyka‐
kasdi Találkozások elneve‐
zésű rendezvényét, amelyen
részt vesznek partnerei és
mindazok, akik valamilyen
formában kötődnek Szé‐
kelykakasdhoz és az egye‐
sülethez. Ilyenre került sor
idén szeptember 20‐23 kö‐
zött is. Pénteken a Magyar‐
országról érkező vendégek,
székelykakasdiak egy cso‐
portjával szászföldi kirán‐
duláson vettek részt. Úti
cél: Segesvár, Berethalom,
Medgyes volt. Szombaton
délelőtt istentisztelettel kez‐
dődött az ünnepély, ame‐
lyen Molnár Endre helyi re‐
formátus lelkész hirdette
az igét, majd a helyi kórus
és a Fagyöngy Citeraegyüt‐
tes tartottak rövid műsort.
Ezt követően a református
egyházközség Gyülekezeti
Házában újra bemutatásra
került a falu monográfiája,
amelynek kapcsán a szerző
kivetítős előadást tartott a
település múltjáról. (Nemes
Gyula: Székelykakasd 500
éves történetéből, Maros‐
vásárhely, 2015, 2018) A
helyi kultúrotthonban tar‐
tott ünnepi ebéd után Csegzi
Attila, a Pro Veritas Egye‐
sület elnöke köszöntötte a
résztvevőket, majd zenés,
irodalmi előadásra került

sor, amelyen felléptek: a Fa‐
gyöngy, a Kakasmandikó
helyi néptánccsoport, a Mol‐
nár lányok és barátaik, va‐
lamint további helyi elő‐
adók. A rendezvény zenés
táncos mulatsággal ért véget
a vendégek tiszteletére,
amelyen a zenét és jókedvet
Gyéresi Erzsébet biztosítot‐
ta. 

„Ünnepeink 
megtartása hitünk, 
identitásunk melletti 
bizonyságtétel is”

A szombati istentisztele‐
ten és az azt követő törté‐
nelmi előadáson részt vett
Kőrösi Viktor Dávid, Ma‐
gyarország Csíkszeredai Fő‐
konzulátusának konzulja is,
akit arról kérdeztük, hogy
miért is fontos neki a szé‐
kelykakasdi rendezvénye‐
ken megjelenni, illetve miért
támogatják ezeket. 

„Erdélyi magyar közös‐
ségeink megőrzése, meg‐
erősítése úgy lehetséges, ha
van mód együtt megélni a
közösségek erejét. Erdély‐
ben a kisebbségi lét sajá‐
tosságainak tudható be,
hogy ünnepeink megtartása
a felhőtlen szórakozás mel‐
lett egyúttal hitünk, identi‐
tásunk melletti bizonyság‐
tétel is. Így jelezzük a világ
– és saját magunk – felé,
hogy erősnek érezzük ma‐

gunkat ahhoz, hogy tovább‐
ra is magyarként maradjunk
meg a szülőföldünkön.
Amennyiben lemondunk
közösségi alkalmainkról, le‐
mondunk az együttlétről,
közös dolgaink megbeszé‐
léséről, az önfeladás talajára
tévedünk. Székelykakasdon
évente legalább egyszer ta‐
lálkoznak erdélyi és anya‐
országi barátok, ami egy‐
felől a magyar nemzetré‐
szek összetartozásának is
szimbóluma, másfelől pedig
példa minden Kárpát‐me‐
dencei magyar közösség
számára, hogy keressük
meg egymást, és amikor
csak lehetséges, legyünk
együtt. Magától értetődő,
erkölcsi kötelességünk tá‐
mogatni minden olyan kez‐
deményezést, amely rávi‐
lágít 15 millió magyar em‐
ber összefogásának az ere‐
jére" – mondta el lapunknak
Kőrösi Viktor Dávid konzul. 

Botha Dániel‐Töhötöm, a
Pro Veritas Egyesület alel‐
nöke arról tájékoztatta la‐
punkat, hogy hogyan sike‐
rült az idei rendezvényüket
megszervezni, kik segítettek
ebben illetve, hogy vannak‐
e jövőbeni terveik. „Nem
vagyunk profi rendezvény‐
szervezők, így elég nagy
energiát igényel egy ilyen
esemény lebonyolítása. De
ezelőtt már hármat meg‐
szerveztünk, így volt egy

kis tapasztalatunk. Mivel
profit nélküli civil szervezet
vagyunk, az anyagi fedezet
megteremtése sem egysze‐
rű. Az idén a Maros Megyei
Tanács mellett a Bethlen
Gábor Alaptól is sikerült tá‐
mogatást nyernünk, így csü‐
törtök estétől vasárnap dél‐
előttig hosszabbítottuk meg
a Székelykakasdi Találko‐
zásokat. Egy egynapos ki‐
rándulással lett gazdagabb
a rendezvény. A kirándulás
amellett, hogy ismeretekkel
gazdagította vendégeinket,
a kötetlen beszélgetések ál‐
tal lehetőséget teremtett a
személyes kapcsolatok, ba‐
rátságok kialakítására is. A
kirándulás végén az volt az
érzésünk, hogy már nagyon
rég ismerjük egymást. A
rendezvény társszervezője
a református egyházközsé‐
günk volt, Molnár Endre lel‐
készünk nagyon sokat se‐
gített. Ugyanakkor sok egye‐
sületünkön kívüli személy
is segített a négy nap fo‐
lyamán. Szeretnénk, ha jö‐
vőben is meg tudnánk szer‐
vezni. A Székelykakasdi Ta‐
lálkozásoknak már hagyo‐
mánya van. A jövőt illetően
szeretnénk, ha fiataljaink
több feladatot vállalnának,
így lehetne távlatilag biz‐
tosítani a folytonosságot"
‐ állítja Botha. 

Nemes Gyula

Hétvégén már negyedik alkalommal szervezték meg
a Székelykakasdi Találkozások elnevezésű rendezvényt
a Marosvásárhely közvetlen közelében fekvő faluban.
Az első találkozásra 2015-ben került sor, amikor út
fölött átívelő székelykaput avattak és falumonográfiát
mutattak be. A rendezvényt minden évben a Pro Ve-
ritas Egyesület tagjai szervezik, és a helyieken kívül
részt vesznek rajta magyarországi és Erdély különböző
részeiről érkező vendégek is.
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HOMOFÓBKÉNT KIREKESZTVE
Újabb posztmodern varázsige. Ha valaki ilyen minősítést

kap, bújhat el az ujja mögé, „monnyonle” , nincs mit
keresnie a közéletben. Hát, amikor egy egész közösség,
nemzetrész, ne ’adjisten vallás kap ilyen minősítést, meg‐
bélyegzést? Mindezt a toleranciát bőszen hirdetők, a
haladást és a fejlődést, az abszolút erkölcsi értékek, igaz‐
ságok, elvek átlépésével, arrogáns agresszivitással, képvi‐
selők szájából hallva, egyszerűen disszonáns, fület‐lelket‐
értelmet zavaró, visszatetsző, mondhatni hazug álláspont. 

Azt állítják, hogy azért akarunk népszavazni, hogy ez
által toljuk a PSD szekerét, lepaktáljunk a magyarellenes
Koalíció a Családért szervezettel, többszázmillió lejt el‐
pocsékoljunk e fölösleges szavazósdira. Mert különben is
ez a szavazás csak éket ver, kárt okoz, elmélyíti a társadalmi
szakadékot, kisebbségeket ugraszt egymásnak, meleg‐el‐
lenes, nem oldja meg sem a családosok, sem a család nél‐
küliek problémáját, meg hát demagóg, maradi, haladás‐
ellenes és egyebek. De a legfőbb „érvük” mindezek felett,
hogy azért nem szavaznak, mert, aki igennel voksol, az ki‐
rekesztő és homofób... Ők meg nem akarnak ilyenek lenni:
sértené a liberális politikai ízlésdiktatúra önérzetét.  

Vagyis a keresztény ember,  – aki a normalitást vallja,
az Isten által teremtett világban, a  férfi és nő által kötött
házasságban, az erre alapuló családi életben, – a hímnemű
férj és a nőnemű feleség, valamint az általuk nemzett, el‐
fogadott és nevelt gyermekekben testesíti meg a társadalmat
is fenntartó legkisebb közösséget. Nos, ők, a keresztények,
akik vallják a családi élet szentségét, félnek, betegesen ir‐
tóznak a nemi eltévelyedésektől, sőt utálják azt. 

Ezzel szemben a felvilágosult, szabadelvű, posztmodern,
nemcsak hogy gőgösen vállalja „másságát”, feszít, tüntet
azzal a nyilvános tereken, de a normálisabb többség torkán
mindenáron lenyeletné a békát, mert ugye „ez a 21. század”.
Mi az, hogy minket „elnyomnak”? Inkább átműteti magát,
hiszen neki mindenhez joga van. Nemcsak kvázi, valósá‐
gosan is olyan akar lenni, mint a többiek, miközben ő
más... Halkan jegyzem meg, hogy az ellenérdekeltek
remélik: egyre többen lesznek majd, akik e „jogokért”
harcolnak. De mondja már meg valaki, a számszerű növe‐
kedés az igazság megszületésének velejárója? Attól, hogy
egy hazugságot egyre többen szajkóznak, abból igazság
lesz? Az igazság, az abszolút értékek, a természeti törvények,
a teremtett világ szabályai nem változnak meg tüntetések
és parlamenti szavazások eredményeképp. Ezt csak olyan
elvetemültek gondolják, akik azt hiszik: uralják az életet. 

Magyarán, attól, hogy ők egyre többen lesznek, attól a
bűn erény lesz? Még a törzsfejlődés során sem lett minőségi
ugrás, csak egyesek szerették volna. A Napból nem lett
Hold és fordítva.  És ők nem nevezik a bűnt bűnnek, baga‐
tellizálnak, elkennek, hígítanak, viszonylagossá tesznek
örök, napnál világosabb értékeket vagy szelektálnak a
bűnök között, csak azért, mert az ő szívük joga eldönteni,
mi a bűn és mi nem?  Akkor mi alapján szavaznak lelkiis‐
meretük szerint, ha az nem Isten szava? Különben is a
népszavazás nem valami ellen, hanem valamiért lesz.
Hogy egyértelműsítsünk egy fogalmat. Hogy félreérthe‐
tetlenül azt jelentse, ami: nem házasfelek, hanem férfi és
nő közös döntése. Ezen alapszik a család.

Ugyanez áll a divatos kirekesztés szóra is. 
Mert ezek szerint Isten is kirekesztő, amikor a Sátánt

nem engedi a mennyországba, és a sas is kirekesztő,
amikor a fiókáit szó szerint kilöki a fészekből, hogy zuhanva
tanuljanak meg önállóan repülni, és a mozigépész is kire‐
kesztő, amikor leoltja a villanyt, és nem enged be senkit,
amikor már megkezdődött a filmvetítés, és a munkaadó
is kirekesztő, mert csak azzal köt szerződést, aki dolgozik,
és nyugdíjat is csak annak biztosít, sőt, az iskola is
kirekesztő, mert ha nem jár valaki iskolába, nem kaphat
arról bizonyítványt, hogy elvégezte a nyolc általánost. 

Tehát az is kirekesztés, ha az alkotmány nem jogosít fel
házasságra olyanokat, akik nem is köthetnek ilyen szö‐
vetséget, hiszen nem felelnek meg a feltételeknek?

Jézus Krisztus azt mondja: „Juhaim hallgatnak szavamra,
ismerem őket és a nyomomban járnak. [...] A béres ellenben
béres, elszalad, amikor jön a farkas, mert nem pásztora a
juhoknak, csak béres. Én vagyok a Jó pásztor. [...] Azért
jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.” (Jn 10,11‐
17) És ő azt szeretné, ha az akolon kívül bóklászók is nyá‐
jához tartoznának. 

De elsősorban azokat védi, akik követik őt, és ha kell,
meghal értük. 

Hogy ők éljenek.
Sebestyén Péter

Mikor érdemes terápiára jelentkezni
magánéleti problémákkal?
Életünk során előfordul jó párszor, hogy szép reményekkel indulunk egy új
munkahelyre, egy párkapcsolatba, vagy egy baráti közösségbe, viszont kis idő
elteltével kisebb-nagyobb csalódások és frusztrációk kezdik átszőni ezeket az
ígéretesnek tűnő kapcsolatokat. Itt merül fel a kérdés, vajon hol rontjuk el?

Ahol emberek vannak, ott
nézetkülönbségek is kiala‐
kulnak előbb vagy utóbb.
Bárki könnyen felismeri,
hogy ő maga alapvetően
konfrontálódó vagy konflik‐
tuskerülő típus. Ha például
nem tud jól aludni addig,
amíg nem tisztáz egy adott
helyzetet az érintettel, akkor
a konfrontálódó csoportba
tartozik. Ha pedig azért for‐
golódik az ágyban éjjelente,
mert attól tart, hogy terí‐
tékre kerül az aktuális prob‐
léma, amiért mindent meg‐
tenne, hogy minél tovább
elhúzódjon a beszélgetés
időpontja, vagy esetleg soha
ne is történjen meg, akkor
a konfliktuskerülő csoport‐
ba tartozik. Egészen jól érez‐
heti magát egymás társasá‐
gában két konfliktuskerülő
ember, mert nagy a valószí‐
nűsége, hogy a kényes té‐
mák nem kerülnek napvi‐
lágra. Ezt úgy nevezik, hogy
struccpolitika, amely hosz‐
szútávon nem hoz jó meg‐
oldásokat, viszont rövidtá‐
von egy kis enyhülést jelent.
Ennek az ellentéte a két kon‐
frontálódó ember, akik egész
biztosan beszélni fognak a
problémákról, ugyanakkor
ennek több kimenete lehet,
attól függően, mi vezérli a
feleket: a hibás fél megke‐
resése, önigazolás, erős kri‐
tikai érzék, és ennek meg‐
felelően önkényes igazság‐
szolgáltatás, a helyzet őszin‐

te tisztázási szándéka, illet‐
ve, a megoldások keresése,
összedolgozás. Ha egy konf‐
liktuskerülő és egy konfron‐
tálódó ember között alakul
ki a feszültség, a konfliktus‐
kerülő ember számára na‐
gyon kellemetlen lesz a szi‐
tuáció, és megpróbál min‐
denáron kimenekülni az
összes olyan helyzetből, ahol
alkalma lehet a feszültség
tisztázására. Ha viszont egy‐
szerre több embert érint a
felmerülő kérdés, az egész
családot, vagy akár egy mun‐
kacsoportot, ott tud csak
igazán beindulni a csoport‐
dinamika, és a különböző
irányú és erejű szándékok
egymásnak feszülnek, és
összegubancolódnak.

Mi lehet az utolsó csepp
a pohárban, ami elindít-
ja a változási szándékot?

Ha sokszor kerülünk kí‐
nos szituációba, érdemes
elgondolkoznunk, hogy mi
a szerepünk ezeknek a hely‐
zeteknek a kialakulásában,
esetleg a fenntartásában?
A nagy kérdés viszont az,
hogy hogyan segíthet a pszi‐
chológus, ha mi magunk
nem tudjuk jól kezelni a
konfliktusainkat?

Aki érzelmileg érintetté
válik egy konfliktusban, az
a személy már csak részben
képes átlátni a saját szere‐
pét a kialakult helyzetben.

Másoknak nagyon jó ma‐
gánéleti tanácsokat tud
adni, viszont önmagával
szemben teljesen vakká vá‐
lik, és ugyanígy a másik fél
szerepét sem látja teljesen
reálisan, hanem felnagyítva,
esetleg eltorzítva szemléli,
így olyan, mintha két bekö‐
tött szemű ember hadakoz‐
na egymással. 

A konzultációknak a célja
nem a hibás fél megtalálása,
hiszen mindenki a maga
módján hozzájárul a feszült‐
ségekhez. Megoldásokat kell
keresni, illetve, hogy melyek
azok a hatékony konfliktus‐
kezelési módok, amelyeket
még nem próbált ki.

Ha belső szenvedésnyo‐
mást érzünk, valamint a sa‐
ját stratégiáink elakadását,
akkor érdemes igénybe ven‐
ni a pszichológus segítségét.
Csökkentik, az ismétlődő
sikertelen megoldások, az
önbizalmunkat, elbátorta‐
lanítanak, vagy akár pszi‐
choszomatikus betegségek
kialakulásához is vezethet‐
nek, ilyen pl. a krónikus fej‐
fájás, magas vérnyomás,
gyomor‐bélrendszeri pana‐
szok stb. Ezeknek a tüne‐
teknek a jelentkezését nem
ajánlott megvárni, illetve,
ha már tapasztalja magán
valamelyiket, akkor pont itt
az ideje, hogy kezébe vegye
az életének, egészségének
az irányítását! 

Gál Erika Noémi
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Felcsík legjelentősebb
erődtemploma
A Hargita megyei Karcfalva – más néven Csíkkarcfalva
– Karcfalva, Ábránfalva és Tótfalva összeolvadásából
keletkezett, már az 1330-as években létezett. Egykori
járási székhely, mely Csíkjenőfalvával, Csíkdánfalvával
és Csíkmadarassal együtt alkotta a Csíknagyboldog-
asszony községet. Madaras 1742-ben önállósul, Dán-
falva az 1920-as években. Ma Csíkjenőfalva tartozik
hozzá. Neve népies magyarázat szerint az egykori
Harcfalva alakból képződött, mások szerint a kepe
régi karc alakjával függ össze. Nevét egyesek szerint
egy Kurs nevű törzsről nyerte. Ritkábban használatos
a Csíknagyboldogasszony egyházközség név is. Ezt a
nevet a Karcfalva és Jenőfalva határán épült vár-
templom után kapta. A Nagyboldogasszony tiszteletére
szentelt római katolikus vártemploma Hunyadi János
adományából 1448 körül épült a régebbi templom
újjáépítésével, 1720-ban, 1796-ban és 1922-ben át-
építették. Védőfalai a XV-XVI. század fordulóján épül-
tek, védőfolyosóinak kialakítása egyedülálló a Szé-
kelyföldön. Tornyát 1720-ban magasították, 1850-
ben bádoggal fedték be. A templom 1796-os átépíté-
sekor sok pogány rituális emléket találtak.

Amit Karcfalváról 
tudni kell

Karcfalva Csíkszeredától
huszonegy kilométerre
északra, a Madicsa és a Szé‐
kászó‐patak Oltba ömlésé‐
nél fekszik. A hagyomány
szerint a falu eredetileg a
mai Madicsa helyén feküdt
és Nagymadicsa volt a neve. 

1566‐ban Karchijfalva né‐
ven említik. 1840‐ben vá‐
sárjogot kapott. 

1853‐ban a falu leégett.
1910‐ben túlnyomórészt
magyar lakosai voltak. A
trianoni békeszerződésig
Csík vármegye Felcsíki já‐
rásához tartozott. 

Felcsík egykori egyetlen
templomának romjai

A közigazgatásilag Csík‐
karcfalva községközponthoz
tartozó Csíkjenőfalva és
Csíkszenttamás a Hargita
aljában még abban az idő‐
ben települt, amikor a me‐
dence nagy része mocsaras
volt. 

A község határában, a
Csonkatoronynak nevezett
rom Felcsík egyetlen temp‐
lomának maradványa, aho‐
vá a hívek még csónakkal
jártak misére. 

A három falu közül Csík‐
karcfalva lakossága a leg‐
kevesebb, mégis előnyös
fekvése és fejlettsége a kör‐
nyék központjává tette. 

Egy időben járásszékhely
is volt. A templom alatti tér
ünnep‐ és vasárnapokon pi‐
actérré alakult, majd 1840‐
ben Bécsben szerzett vá‐
sárjog alapján minden csü‐
törtökön hetivásárt tartot‐
tak. Ez a hetivásár mai napig

fennmaradt. 
A hetivásárok mellett

számtalan üzlete és kisipari
termékeket előállító műhe‐
lye is működött. 

1863‐ban a településen
nagy tűz pusztított, ezért
nem találhatók túlságosan
öreg házak a faluban. 

Amit az évszázadosnál
idősebb hársfa tudna
mesélni…

Már az 1800‐as években
Csíkkarcfalvának volt gyógy‐
szertára, és itt működött
Felcsík egyetlen kórháza. 

A várfalon belül áll a te‐
rebélyes, évszázadosnál idő‐
sebb hársfa. Ha beszélni
tudna, elmesélné, hogy
1334‐ben még csak Jenő‐
falváról van írásos emlék,
1567‐ben is még Jenőfalva
volt népesebb. 

Később Karcfalva vette
át a vezető szerepet, anya‐
egyházához tartozott Ma‐
daras és Dánfalva is. Csík‐
madaras a XVIII. századig
volt filiája, Csíkdánfalva pe‐
dig még 1830‐ban is hozzá
tartozott. 

A hársfa tehát sokat me‐
sélhetne a templomról, mely
a Csíki‐medence legszebb
vártemploma… 

Az iskola is nagy 
múltra tekint vissza

A székelység, a szászok
mintájára, azután kezdte a
templomokat fallal körül‐
venni, miután az 1396. évi
nikápolyi csatavesztést kö‐
vetően a török betörések
rendszeressé váltak Erdély‐
ben. 

Karcfalva két önálló tíze‐

se, Ábrahámfalva és Tóth‐
falva is a XVII. századi török
dúlások nyomán néptele‐
nedett el. 

Nagy múltra tekint vissza
az iskola, melynek léte
1585‐ig vezethető vissza. 

A 2000. augusztusi Nagy‐
boldogasszony Napokon,
amelyet a Nagyboldogasz‐
szony alapítvány szervezett,
az iskolát a falu szülöttéről,
Mártonffy György püspökről
nevezték el. 

Ugyancsak Karcfalván te‐
vékenykedett Léstyán Fe‐
renc plébános, aki Megszen‐
telt kövek címmel összeírta
Erdély összes templomát. 

A polgárosodás éveiben
Karcfalva városias külsőt
öltött. Előnyös fekvése a
szűkebb vidék központjává
tette. Az Olt vizén több ma‐
lom működött, sok iparos
dolgozott a faluban, a temp‐
lom alatti tér pedig piactér
volt. 

Az erődített templom

Amint azt már röviden
jeleztük, a szóban forgó köz‐
ség a Madicsa és Székászó
patakok mellett fekszik. 

A település és a szom‐
szédos Csíkjenőfalva közös
erődített temploma a két
falu találkozásánál, a Ma‐
dicsa‐hegy keleti kiszögel‐
lésénél, meredek, sziklás
hegyfokon áll. 

Kiemelten fontos tudni
azt, hogy bizonyos források
szerint az 1334. évi pápai
tizedjegyzék még csak Je‐
nőfalváról tud, ahol: „…Item
Stephanus sacerdos de

Sancto Johanne (!) slovit I.
grosum…”.

János Zsigmond ado‐
mánylevele 1566‐ban Kar‐
chijfalwa néven nevezte.

Az 1567‐es összeíráskor
Jenőfalva volt a népesebb,
mivel az ott behajtott har‐
minchat dénár adóhoz ké‐
pest Karcfalva csak huszon‐
egy dénárt fizetett. 

Az adómennyiség szerint
mindkét falu a közepes lé‐
lekszámú csíki települések
közé tartozott. 

Az elnéptelenedett és
egybeolvadt falvak

Gyöngyössy János, a Szé‐
kelyföldi Vártemplomok
című könyvében ír arról,
hogy mind a karcfalvi, mind
a jenőfalvi plébániatemp‐
lomnak számos filiája volt.
Ide tartozott Karcfalva két
némileg önálló tízese: Áb‐
rahámfalva és Tóthfalva is,
amelyek feltehetően a XVII.
század török‐tatár dúlásai‐
nak nyomán néptelenedtek
el. 

Tudjuk, hogy Csíkmada‐
ras a XVIII. század végéig
volt filiája a karcfalvi és
csíkjenőfalvi egyháznak;
Csíkdánfalva pedig 1930‐
ban is hozzá tartozott.

Ennek az együvé tarto‐
zásnak az emléke a Tarkő‐
havas, amelyet a legutóbbi
időkig a három plébánia –
Karcfalva, Dánfalva és Ma‐
daras – közösen használt. 

Napjainkra Karcfalva és
Jenőfalva teljesen egybeol‐
vadt. Híres Madicsa nevű
ásványvizéről. A lakosság

döntő többsége római ka‐
tolikus vallású. 

Egy évszámos kő több
vitára ad alkalmat

A Nagyboldogasszony
tiszteletére szentelt gótikus
temploma a XV. században
épült. Építésében a filiák
minden bizonnyal jelentős
szerepet vállaltak. 

Datálása a templomban
található évszámos kő alap‐
ján sok vitára adott alkal‐
mat. A számos levélben és
publikációban olvasható a
888 évszám helyes olvasata
talán 1444, 1448, 1484 vagy
1488. 

Ezek közül elvileg bár‐
melyik időpont elfogadható,
de az is bizonyos, hogy az
építkezést egyetlen év le‐
forgása alatt nem fejezhet‐
ték be. 

A Historia Domus szerint
a fehérmészkőből faragott
szentségház 1478‐ban ké‐
szült el. Ám erre vonatko‐
zólag a dokumentum sem‐
miféle forrást nem nevez
meg.

Egyházi adatok szerint a
tornyot 1720-ban maga-
sítják

A templom építésével
párhuzamosan vagy azt kö‐
vetően a kaputorony is fel‐
épült. Befejezése a XV. szá‐
zad végére vagy a XVI. szá‐
zad legelejére tehető. 

Ez a torony eredetileg zö‐
mök, kétemeletes építmény
volt, és egy testet képezett
a szintén ez idő tájt készített



várfal, amelynek bejáratát
védte.

Igen valószínű, hogy a
csíki templomtornyok nagy
többségétől eltérően, a csík‐
karcfalvinak ekkor még nem
voltak csúcsíves hangabla‐
kai. 

Nem kizárt, hogy az ak‐
kor már minden bizonnyal
létező harangját egy erké‐
lyes toronysisaknak nyitott
fedélszékében állították föl. 

A külvilág felé eső, ere‐
detileg boltíves kapunyílást
később védelmi meggon‐
dolásból ajtónyi nagyságura
szűkítettek az újonnan hú‐
zott falban, a bejárattól balra
pedig egy lőrést nyitottak. 

A bejárat elé húzott pajzs‐
fal későbbi, mint maga a
várfal. Alacsony és megle‐
hetősen vékony falával XVII.
századi bővítésnek látszik. 

A fent említett szerző,
Gyöngyössy még arra is rá‐
világít, hogy egyházi adatok
szerint, a tornyot 1720‐ban
magasították. 

Feltehetően ekkor készült
el a középfaltól erős övpár‐
kánnyal elválasztott harma‐
dik lés negyedik emelet. 

Ez utóbbit a csíkvidéki
hagyományokhoz híven
csúcsíves hangablakkal lát‐
ták el. 

Az Istenházát átépítik

1796‐ban a templomot
barokk ízlés szerint átépí‐

tették, a gótikus szentélyt
azonban megtartották. 

Farkas János plébános le‐
veléből kitűnik, hogy az új
hajót az eredetinél nemcsak
hosszabbra, hanem széle‐
sebbre is építették. 

Vámszer Géza szerint, ek‐
kor építették a toronyra a
mai ötödik emeletet is, a
barokk harangházat. 

Némethy József csíkkarc‐
falvi főesperes‐kanonok
Aranka Györgyhöz címzett,
1802‐es keltezésű levelében
további információk olvas‐
hatók az épületről. 

A XIX. század közepén a
templomot és a tornyot bá‐
dogsisakkal fedték be. 

A nyomtalanul eltűnt vé-
dőfalak az elővárral egy-
idősek lehettek

Orbán Balázs a vár nyu‐
gati oldalán sáncot és egy
második védelmi gyűrűt
említett, amelynek azonban
már ő is csak a nyomait re‐
gisztrálhatta.

Mint írta, ez a külső véd‐
mű csakis a nyugati részen
létezett, mivel meredek,
sziklás keleti oldalán nem
volt rá szükség. Ennek a fal‐
szakasznak két pontban kel‐
lett csatlakoznia a ma is
meglévő várfalakhoz.

Mivel ez utóbbinak kül‐
sején sehol sem láthatók
kiálló szegletkövek, sem
egyéb jele annak, hogy a

külső fal szervesen egybe‐
épült volna a mai várfallal,
valószínűnek látszik, hogy
e második védelmi gyűrű
későbbi bővítés eredménye
lehetett.

Nincs kizárva, hogy a
mára nyomtalanul elpusz‐
tult védőfalak a kaputorony
bejáratát védő pajzsfallal –
elővárral – egyidősek lehet‐
tek. 

(folytatás a következő 
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-

tott dokumentációkért külön
köszönet Gyöngyössy Jánosnak
és Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédő szakmérnöknek;
az illusztrációkat, a régi és a
mai képeket Demján László mű-
emlékvédő építész a saját mun-
kájából és gyűjteményéből küld-
te be a szerkesztőségünkbe.

| Központ hetilap | 2018 / 33. | szeptember 27 – október 10.  

| ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK | / 7. /



| Központ hetilap | 2018 / 33. | szeptember 27 – október 10.  |

\8. \ |  HUMOR  |

Szextérkép – avagy hol szerelmeskedjünk Marosvásárhelyen?

Pesszimista a jövőt ille-
tően, és visszasírja a kom-
munizmust a romániai la-
kosok zöme, derül ki egy
friss felmérésből; a romá-
niaiak kapitalizmushoz
való viszonyulását vizs-
gálta az IRES közvéle-
mény-kutató intézet nem-
rég közzétett felmérése,
amely meglehetősen le-
sújtó képet fest 2018
csentenáros Romániájá-
ról. Íme, a 867 fős, repre-
zentatívnak kikiáltott em-
bermintán végzett kutatás
érdekesebb eredményei:

• rossz irányba tart az
ország, véli 10 romániai la‐
kosból 8, azaz a megkérde‐
zettek 80%‐a, de sebaj, mert
jövő ilyenkor még rosszabb
lesz! Legalábbis 10 ember‐
ből 4 így gondolja, és csupán
a megkérdezettek 22%‐a
reméli azt, hogy jobbra for‐
dulnak a dolgok (vagyis a
vizsgált populáció mintegy
egynegyede tökkelütött idi‐
óta)

• 29 évvel a rendszervál‐
tás után roppant alacsony
a vállalkozói kedv: a meg‐
kérdezettek csupán 18%‐a
mondta azt, hogy a család‐
jában van valakinek vállal‐
kozása, továbbá csak 15 szá‐

zalékuk tervez vállalkozást
indítani a közeljövőben; ezt
a legtöbben (53%) a pénz‐
hiánnyal indokolják, de fon‐
tos ok az előrehaladott élet‐
kor, valamint a hozzá nem
értés is (érdekes mód ez a
kilencvenes évek elején nem
volt impedimentum: min‐
den ex‐párttitkárocska,  for‐
radalmárrá átvedlett szekus
verőlegény és nyolcosztály‐
os műhelytanár, akiknek si‐
került némi pénzmagot át‐
menteni az új rendszerbe,
egyből melegszendvicsest,
kocsmát vagy konszignációt
nyitott)

• bár a legtöbben egye‐
tértenek azzal, hogy jó, ha
valaki a maga ura, a romá‐
nokat az elővigyázatosság
jellemzi: tízből hat gondolja
úgy, hogy jobb kis, de biztos
fizetésből élni, mint nagy,
de bizonytalan jövedelem‐
ből („Mai rău să nu fie”‐fi‐
lozófia)

• a romániai lakosok há‐
romnegyede a középosz‐
tályhoz sorolja magát, kvázi
egyharmaduk (be)vallja azt,
hogy az alsó társadalmi ré‐
teghez tartozik, míg 4 szá‐
zalékuk, hogy a felső tíze‐
zerhez (valaki szólhatna ne‐
kik, hogy ha egy ánélés
blokk tizedik emeleti gar‐

zonlakásában tengődsz, at‐
tól még nem tartozol a felső
tízezerhez)

• a gazdagokról is sajátos
felfogásu(n)k van: 60% azt
gondolja, hogy törvénytelen
módon tettek szert a va‐
gyonukra, és szinte ugyan‐
ennyi ember szerint luxus‐
adót kellene fizetniük (ez
kissé kommunista szemlé‐
let, célravezetőbb lenne
megvizsgálni akkurátusan
és egyenként, tételesen,
hogy melyik luxuscikket mi‐
ből vették)

• bár 10 megkérdezettből
9 szerint jó dolog a piac‐

gazdaság, azok körében,
akik a szocializmusban is
él(degél)tek, nagyon erős a
nosztalgia: a „Jobb volt 1989
előtt?” kérdéssel, azaz ki‐
jelentéssel az alanyok 35
százaléka teljesen egyetért,
és 31 százalék egyetért

• és most jön a legszo‐
morúbb – „Szinte minden
jobb volt a rendszerváltás
előtt”, véli a megközvéle‐
mény‐kutatottak zöme: az
ipar (81%), a politikai hely‐
zet (74%), az infrastruktúra
(65%), az oktatás (69%),
az egészségügy (65%), a
munkaerőpiac (61%) és

nem utolsósorban az élet‐
színvonal (58%); a kapita‐
lizmus és szocializmus közül
a románok fele az Aranykort
választaná, csupán 44 szá‐
zaléknyian részesítik előny‐
ben a rendszerváltás utáni
kapitalista társadalmat

Hogy is szólt anno a szo‐
cializmusban ama „sláger”
refrénje? „Oare cum va fi
in douămii, când nu vom
mai fi copii?”. Hát, minden
akkori elképzelést felülmúló
lett..., túlteljesítettük a ter‐
vet!

mt

Bár a legtöbb európai országban (ha nem mindegyik-
ben) a törvény tiltja a nyilvános szexet, ez nem szegte
kedvét annak a spanyol mucsácsónak, aki elkészítette
a világ nyilvánosszex-térképét, a Mispicaderos nevű
weboldalt; Romániában két város három helyszínét,
míg Magyarországon két budapestit ajánl kalandvágyó
pároknak a pajzán honlap.

A térkép spanyol kitalá‐
lója származásából adódóan
már tizenkétezer(!), nyilvá‐
nos szexelésre alkalmas
helyszínt listázott Spanyol‐
országban, de Olaszország
és Franciaország is bővel‐
kedik „látogatható” helyszí‐
nekben. A térképre már fel‐
került Magyarország is két
helyszínnel, és három ro‐
mániai lehetőséget is pro‐
ponál a térkép: kettő ezek
közül Bákóban van, míg a
harmadik Kolozsváron, a
Fellegváron, a Belvedere
szálló mellett. Folyamatosan
bővül, és a felhasználók is
könnyedén hozzáadhatnak
újabb helyszíneket, igaz,
némi mexikói‐sorozatos mi‐
nimál spanyol nyelvtudás
szükségeltetik hozzá. Bár a
térképen főleg európai or‐
szágok helyszínei szerepel‐
nek, megtalálható néhány
amerikai, afrikai, sőt ázsiai
lehetőség is!

És most lássuk, Vásárhe‐
lyen mely helyszínek len‐
nének alkalmasak egy kis
outdoor etyepetyére, vagyis
hol szexelhetnénk mi is a
szabadban imádott váro‐
sunkban – kizárólag éjszaka,
hogy erotikus tevékenysé‐
günk közben ne zavarjunk
másokat, és ők se minket:

☻ A víkendi kicsihídon,
mert úgy mi is eljutnánk
végre a Sóhajok hídjára
☻ A felújítás előtt álló

Maros‐híd alatt, mert az
plusz adrenalin, hogy bár‐
mikor a nyakunkba szakad‐
hat
☻ A szüliparkban a

„Mama si copilul” szobor
mögött, mert ott legalább
nem felejtenénk el óvszert
használni
☻ A somostetői régi ki‐

csivonaton, mert fiatalko‐
runkban annyiszor eresz‐
tettek meg a vonaton blat‐

tolás miatt, hogy most jól
esne kicsit törleszteni
☻ A kornisai Ifjúsági

parkban, mert azokon az új
padokon ülni nem lehet,
egyebet hátha
☻ A Görbe utcai nagy

szomorúfűzfánál, hogy dob‐
juk fel egy kicsit a hangula‐
tát
☻ A Rákóczi‐lépcsőn, a

legalsó lépcsőfoknál kezdve,
lassan haladva a csúcs felé
☻ A Vár udvarán, ahol

annyiszor fickósak lettünk,
amikor Dancs Annamari
énekelt régebbi Vásárhelyi
Napokon falatnyi miniru‐
hácskában, de mindig azzal
maradtunk
☻ A kompon, hogy ne

csak a kocsma legyen bez‐

zeghangos
☻ A volt Pionírház ud‐

varán, ahol a tökünk tele
volt anno a sok repülőmo‐
dell‐ragasztással meg egyéb
marhaságokkal
☻ És végül: az RMDSZ

székházának lépcsőjén –
amennyiben szeretünk más‐
ra gondolni szex közben...

Molnár Tibor

Vissza a... kommunizmusba!
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Jelentés a virtuális háborúból

A III. (virtuális) világhá‐
ború frontján a szemben
álló felek a napokban jelen‐
tős csapatmozgásokat haj‐
tottak végre. Mivel a har‐
madik világháború a virtu‐
alitás erőterében zajlik, és
a leghatásosabb csapásmérő
eszközökkel a tömegek be‐
folyásolására törekszik,
hogy egy‐egy sorsdöntő pil‐
lanatban – szavazás – a
szemben álló felek valame‐
lyikének javára dőljön el az
ütközet, hasznos egy pil‐
lantást vetni a harctérre. Mi
a háború célja? Kik a szem‐
ben álló felek? Hogy áll a
küzdelem?

A háború célja az Európai
Egyesült Államok. Az egyik
fél uralomra törekszik, a
másik pedig meg akarja aka‐
dályozni ezt. Globalisták
(imperialisták) az egyik ol‐
dalon és patrióták (szuve‐
renisták) a másikon.

Hogy áll a küzdelem? Ez‐
úttal a globalisták mértek
csapást a patriótákra. Céljuk
az volt, hogy megakadályoz‐
zák a patrióták azon törek‐
vését, hogy a népvándorlás
tömegpusztító eszközének
további alkalmazását a tö‐
megek tájékoztatásán ke‐
resztül a jövő nyári uniós
választásokon megfékezzék.
A migránspárti, illetve a pat‐
rióta ellentétpár ugyanis az
egyre irritálóbb nyugat‐eu‐
rópai migránsbűnözés el‐
terjedésével a patrióták szá‐
mára teremt előnyös hely‐
zetet. Ezért a globalisták
egy másfajta ellentétpár el‐
fogadtatására törekszenek.

Ez nem ma kezdődött.
Franciaországban, majd egy
sor másik államban az el‐
múlt években kisebb‐na‐
gyobb mértékben előretör‐
tek azok a pártok, amelyek
kezdettől fogva ellenezték
a bevándorlást. (Németor‐
szág, Ausztria, Olaszország,
Svédország…) Globalista ol‐
dalról nézve ezt a tendenciát
meg kellett állítani. A fran‐
ciáknál ez úgy sikerült, hogy
miután egy rágalomhadjá‐
rattal likvidálták François
Fillont, a biztos befutó jobb‐
közép párt vezetőjét, két‐
pólusúvá alakíthatták a vá‐
lasztási terepet, ahol a fran‐
ciáknak a „mérsékelt” Mac‐
ron és a „szélsőséges” Le
Pen között kellett választani.

Macron simán győzött. A
virtuális háború egy fontos
manővere sikeresnek bizo‐
nyult.

Most ugyanezt kívánják
megismételni egy másik te‐
repen. A cél az, hogy a ma‐
gyar mintájú politikai tö‐
rekvéseket eltávolítsák a
„patrióta” (védekező) erő‐
térből, és behúzzák a „szél‐
sőséges” (fenyegető, dikta‐
tórikus) erőtérbe. Velük
szemben pedig a „liberális
demokrácia” (emberbarát,
demokratikus) hadseregét
jelenítsék meg.

A kérdés ezért az, mikép‐
pen lehet megakadályozni
ezt a manővert? Miképpen
lehet európai uniós kom‐
munikációs szinten helyre‐
állítani az értékrendeket?
Ha ugyanis az lesz a fő kér‐
dés jövő nyáron, hogy az
európai választók akarják‐
e vagy sem a demográfiai
hanyatlás miatti népvándo‐
roltatás folytatását annak
minden szörnyű és végzetes
következményével, akkor a
választók a patriótákat sok‐
kal nagyobb arányban tá‐
mogatják majd, mintha az
volna a fő kérdés, hogy meg
akarják‐e a választók aka‐
dályozni a kelet‐európai au‐
toriter diktatúrák ember¬el‐
lenes és „szélsőséges” elő‐
retörését.

A Sargentini‐komédia ez
utóbbi látszatot szolgálta.
Nem számít, hogy a jelentés
alapjaiban hamis, ugyanis
a célközönség, a nyugat‐eu‐
rópai választópolgárok eleve
torz képet látnak a magyar
viszonyokról, ezért elhiszik,
amit a fősodratú média tálal
nekik. Ezért indított utcai
tüntetéseket a jelentéktelen
súlyú hazai ellenzék. Vágó‐
képek kellenek a „demok‐
ratikus” kontra „náci‐fasisz‐
ta” ellentétpár sulykolásá‐
hoz.

A válaszcsapás sikere ez‐
úttal a szuverenitásban rej‐
lik. A szuverén határvéde‐
lem elleni támadás ugyanis
elhamarkodott volt. Hirtelen
nagyon sok országra ijesz‐
tettek rá a globalisták. Most
mi jövünk.

Bencsik András

Kígyók kígyóznak

Akkor aztán villámgyorsan
támad, halálos ölelésével meg‐
fojtja áldozatát, amely gyak‐
ran majdnem ugyanakkora,
mint ő maga, egyben lenyeli,
aztán hetekre elvonul –
emészteni.

Izgalmas, centenáriumi
éveket élünk Közép‐Európá‐
ban: száz éve ért véget az
első világégés és indultak
meg a rablóhadak, hogy foltos
zsákjaikban széthordják Ma‐
gyarország népeit, földjét,
kincseit. Miután mindenki
bekebelezte a maga jussát,
kezdődhetett az évszázados
emésztés.

A jóllakott csendes pihe‐
nőhöz persze mese is jár. Az
egyik fabula, hol volt hol nem
volt varég vitézekről, kozá‐
kokról, a hős Sztepan Ban‐
deráról meg a daliás galíciai
SS‐ről szól. A mese passzol a
kígyó természetéhez is, per‐
sze, s az ukrán külügyminisz‐
terből, Klimkinből is kiszakadt
egy adag Freud, amikor kö‐
zölte: akárhogy ugrálnak a
magyarok, „több és több Uk‐
rajna” lesz Kárpátalján. Uk‐
rajna, amely saját népei bör‐
tönévé épül át – lopott törté‐
nelmi alapokra a banderista
terrorizmus tégláiból és gyű‐
lölethabarcsból – nem is akar‐
hatna szebb tetőt erre a cso‐
dás építményre, mint a jog‐
fosztó asszimilációs politika
cserepeit: kirekesztő oktatási
törvényt, állampolgársági tör‐
vényt, majd médiatörvényt.

Meg rejtett kamerás komp‐
romatot ukrán–magyar kettős
állampolgárokról, miközben
a fél kijevi parlament rejtegeti
amerikai és egyéb nyugati
papírjait a párnacihában baj
esetére. S teszi Kijev mindezt
egy, az államánál negyven‐
szer‐ötvenszer régebb óta ott
élő nemzeti kisebbséggel –
talán az is afféle freudi elszólás
volt, amikor a megszállt te‐
rületekért felelős tárca he‐
lyettes vezetője érezte magát
illetékesnek megszólalni Kár‐
pátalja ügyében vasárnap.
Joggal: ahol a Szics‐gárdisták
bátor, símaszkos utódai Be‐
regszász magyarok építette
főutcáján, a magyar pénzből
felújított Sevcsenko‐szobor
előtt gyalázzák a magyarokat,
ott nehéz nem megszállásról
beszélni. Jellemző, hogy Kijev
a marással azt azért megvárta,
hogy Budapest a keblén me‐
lengetve elvigye‐ellobbizza
legalább az EU küszöbéig. Az
ajtónyitás már nem a hüllő
kompetenciája.

Persze kígyóból sem egy
van, hát meséből sem. A má‐
sik anakonda anekdotájában,
akarom mondani objektív
eredettörténetében Decebal
dák király a román államiság
első védelmezője, Vitéz Mi‐
hály, Horea és Iancu meg nem
barbár martalócfőnök, hanem
nemzeti hős. 

S nem a románok borítot‐
ták vérbe Erdélyt, hanem el‐
lenkezőleg, éppen a magya‐

rok. Hogy a sírfeliratokon is
magyarok nevei szerepelnek,
azon meg könnyű segíteni
egy vésővel, az csorbulhat,
csak a mese nem. Az szent,
gombjához meg nemcsak po‐
litikusi öltönyöket, de aka‐
démiai és bírósági talárokat
is varrnak – nem csoda, hogy
egyre inkább tiritarka bohóc‐
jelmezformát ölt.

Egyvalamit tud ez a mese
még: hízni. Így eshetett meg,
hogy Nagyváradon, Szent
László és Ady Endre városá‐
ban egy akkora óriás‐Romá‐
nia‐térképet sikerült kitenni,
hogy még az egykori dákó‐
makedón‐atlantiszi‐román
birodalom határait is túlszár‐
nyalta: Magyarország a Ti‐
száig, Bulgária Várnáig, Kár‐
pátalja, Galícia is román föld
a birodalom‐karikatúra sze‐
rint. Az üzenet persze egyér‐
telmű: a telhetetlen kígyó
még mindig éhes, Erdély meg
csak aperitif.

De volt másik üzenet is,
ugyancsak a Partiumban, a
„több Ukrajna” mintájára. Or‐
szágimázs‐értékű az is: valaki
kultúrhazafias felbuzdulásá‐
ban Széchenyi István szat‐
márnémeti szobrának talap‐
zatára hányta fel kék‐sárga
pirossal, helytelen szótago‐
lással, hogy „ez itt már Ro‐
mánia”. Mit is mondhatnánk
a forma és tartalom e csodás
egységére? Köszönjük, látjuk.

Veczán Zoltán 

ÁLLÁSPONT. ÉRDEKES ÁLLAT A ZÖLD ANAKONDA. AMAZÓNIA ERDŐIBEN, LESBEN REJTŐZ-
KÖDIK, ÉS VÁRJA, HOGY A KISZEMELT ZSÁKMÁNY LEHETŐLEG HÁTAT FORDÍTSON NEKI
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Jól érzik magukat Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi Romgaz Elektromaros női tekecsapatának két magyarországi
illetőségű tekézője, Méhész Anita és Sáfrány Anita az együttes történetének első
idegenlégiósai, akik a budapesti Rákoshegyi Vasutas Sport Egyesülettől kerültek
városunkba. A minap a két sikeres sportolóval a tekecsapat egyik edzése után
beszélgettem. Anitáék sportpályafutásukról, ugyanakkor családjukról és hiva-
tásukról is meséltek a Központnak. 
Méhész hamarabb 
ismerte Marosvásár-
helyt, mint a Romgaz
Elektromarost

Először a 35 éves Méhész
Anita került a vásárhelyi
alakulathoz, így ő mesélt
idekerülésével kapcsolato‐
san:

– A Romgaz Elektroma‐
rost már a nemzetközi ku‐
pasorozatok alkalmával
megismertem, de én mégis

először a hivatásomon ke‐
resztül kerültem kapcsolat‐
ba Marosvásárhellyel:
egészségügyben dolgozom,
ugyanakkor konferenciákra
jártam ide a városba, s ko‐
rábban felhívtam a klub al‐
elnökét, Antal Matildot,
hogy edzhetek‐e a Romgaz‐
zal az itt tartózkodásaim
során? Ezt a klub vezető‐
sége örömmel vette tudo‐
másul, rögtön bele is egyez‐
tek, azóta pedig baráti vi‐

szony alakult ki közöttünk. 
Mintegy évvel korábban

a Romgaz edzőivel fecseg‐
tem a világhálón, majd gra‐
tuláltak nekem, hogy volt
csapatommal megnyertük
a Szuperligás‐bajnokságot,
én is gratuláltam nekik,
hogy Románia‐kupagyőzte‐
sek lettek és akkor az Eu‐
rópa‐kupára készültek.
Azon időszakban az együt‐
test megtizedelték a sérü‐
lések, de az edzők tőlem
kérdezték meg, hogy tudok‐
e játékost ajánlani a csa‐
patnak. Addig egyeztettünk,
amíg én igent mondtam fel‐
kérésüknek, és azóta itt ját‐
szom – mondta el Méhész
Anita, majd sportpályafu‐
tásának kezdetéről ezt me‐
sélte:

Öt alkalommal volt 
az Év női sportolója a
magyar tekesportban

– Tatabányán sportisko‐
lába jártam általános isko‐
lában, nagyon vékony, ma‐
gas és törékeny alkat vol‐
tam, de így is több sportágat
kipróbáltam, köztük a ko‐
sárlabdát is. Sajnos a négy
év alatt öt törésem volt, ami
nem volt jó a fejlődő szer‐
vezetnek, így idővel abba
kellett hagynom a kosár‐
labdát. Azon időszakban
egy szomszédházban lakó
barátnőm egykori tekéző
édesapja vitt le a tekepá‐
lyára először. Egy év után,
azaz 13 évesen megszeret‐
tem a tekét és ott ragadtam,
aztán 10 évet ott játszottam.
Most meg el sem tudom
képzelni az életem teke nél‐
kül – emlékezett vissza Mé‐
hész, aki a tavalyi, Kolozs‐
váron rendezett világbaj‐
nokságon második lett ma‐
gyar színekben és a kolozs‐
vári Aréna egyéni legjobb
eredményét is elérte a maga
667 pontjával a Románia
Kupán. 

Teke‐pályafutásáról így
vélekedett:

– Miután Budapestre ke‐
rültem főiskolába – ahol el
is kezdtem dolgozni 2007‐
ben –, oda is költöztem,
majd én is a Ferencvároshoz
igazoltam két évre, de 5
évet a BKV‐nál is játszottam.
Idővel úgy tűnt, hogy a BKV
felbomlik, így a csapat mag‐
ja Rákoshegyre igazolt.
2017‐ben onnan kerültem

a Romgazhoz – említette
Méhész Anita, aki egyébként
már öt alkalommal nyerte
el az Év női sportolója címet. 

A csapat célkitűzéséről a
tehetséges sportoló ezt
mondta: 

– Mind a Románia Kupát,
mind a bajnoki címet meg‐
célozzuk, megyünk a Világ
Kupára is, ahol nem lesz
könnyű dolgunk, hiszen ott
mindig van mintegy 8 na‐
gyon jó csapat. Ha az első
négy között végeznénk, az
nagyon jó eredmény lenne
– fejezte be a beszélgetést
Méhész. 

Mindketten csapattár-
sak voltak a Rákoshegyi
VSK-nál

Barátnője és egyben csa‐
pattársa, a 38 éves szegedi
Sáfrány Anita – aki a fel‐
nőttegyüttesből egy évig hi‐
ányzó Adela Iulia Ban hely‐
ére érkezett –,  ezt mesélte
el sportpályafutásának kez‐
detéről:

– Szegeden kezdtem el
tekézni 16 évesen, ott, ahol
édesanyám 36 évet tekézett.
Idővel serdülő, majd ifi vá‐
logatott lettem, aztán a Fe‐
rencvároshoz kerültem, de
sajnos egy komolyabb ge‐
rincsérülés miatt a tekét
profi szinten 10 évig abba
kellett hagynom, de időköz‐
ben Szegeden városi szinten
játszottam. 2011‐ben Bot‐
házy Ferenc edző visszahí‐
vott a Fradiba, aztán három
év után a budapesti Rákos‐
hegyhez igazoltam, ahol Mé‐
hész is játszott. A Romgaz
Elektromaros vezetősége a
kolozsvári teke világbajnok‐
ság után megkeresett, szer‐
ződést ajánlottak, én meg
elfogadtam, hiszen ki akar‐

tam magam próbálni nem‐
zetközi szinten is – mondta
Sáfrány Anita, aki tudta,
hogy milyen célokat kitűző
egyesülethez került:

Sáfrány mindent meg
szeretne nyerni a Rom-
gaz Elektromarossal

– Barátnőmön és egykori‐
jelenlegi csapattársamon, Mé‐
hész Anitán keresztül kellő‐
képpen tájékozott voltam arról,
hogy hová kerülök, mik a cél‐
kitűzései az Elektromarosnak
és milyen munka vár rám Ma‐
rosvásárhelyen – összegezett
Sáfrány.  

Marosvásárhelyről és a
Romgaz Elektromarosról
így vélekedett:

– Nagyon kedves, aranyos
és rendes velem mindenki
a csapaton belül, a város
barátságos. Tulajdonképpen
voltam én már Vásárhelyen
a tavaly egy mérkőzés ere‐
jéig, sőt az id. Seres Sándor
ismert engem még váloga‐
tott mérkőzésekről, tornák‐
ról, ő még az édesanyámat,
Sáfrány Mihálynét is ismer‐
te. Szeretném, hogy újra ro‐
mán bajnok legyen a Rom‐
gaz Elektromaros, persze
én is részese legyek a si‐
kernek, ugyanakkor a no‐
vember végén sorra kerülő
Bajnokok Ligája‐sorozatban
is szeretnénk bejutni, ott
helytállni, illetve az október
1–7‐e között a Horvátor‐
szágban sorra kerülő Világ
Kupán is jól teljesíteni –je‐
lentette ki Sáfrány, aki a leg‐
jobb eredményét 2013‐ban
érte el, amikor Zalaegersze‐
gen a magyar női tekecsapat
tagjaként világbajnoki címet
nyert, de volt egyéni, tan‐
dem vb‐ezüstérme és egyéni
bronzérme is Világ Kupán. 

Méhész Anita és Sáfrány Anita / fotó: facebook
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Addig röhögtünk a főnök viccén, amíg megértettük, hogy az a mai feladat.

Csoma újra válogatott lett
A marosvásárhelyi City us
teremlabdarúgó-csapatá-
nak egykori kiválóságát,
a szovátai 33 éves Csoma
Alpárt – aki a minap 2019.
május 30-ig kötött szer-
ződést a Székelyudvarhe-
lyi FK-val –, újra behívták
a román teremlabdarú-
gó-válogatott bővített ke-
retébe. 

A több mint 200 váloga‐
tott találkozón pályára lé‐
pett Csoma Alpár a követ‐
kezőket mondta el a Köz‐
pontnak az albánok elleni
találkozók előtt: 

– A csíkszeredai Imperial
Wet két válogatott, de idő‐
közben megsérült játékosa,
Szőcs László és Cristian Ma‐
tei helyébe hívtak be engem
és egy temesvári játékost.
Albánia ellen soha nem ját‐
szottunk, nem igazán ismer‐
jük őket, de én bízom a ket‐
tős győzelemben. Ha hasz‐
nálni fog engem Robert
Lupu szövetségi kapitány,
ezúttal is szeretnék bizo‐
nyítani, hiszen a jövő hónap
második felében Székely‐
udvarhelyen meg Csíksze‐
redában játszunk szintén
felkészítő találkozót a jobb
képességű Magyarország el‐
len. 

Amúgy jól érzem magam

Székelyudvarhelyen, jól
megy a játék, gólokat is szer‐
zek, és élvezem az edzőnk
bizalmát. Erősségem, hogy
még a komolyabb sérülések
után is pozitívan néztem a
jövő elé – mondta el Csoma. 

A hazai pontvadászatról
a válogatott támadó a kö‐
vetkezőképpen vélekedett:

– Négy jó csapat van a
hazai bajnokságban, ame‐
lyek beleszólhatnak a baj‐
noki cím megszerzéséért
folyó harcba: a galaci United,
a csíkszeredai Imperial Wet,
a devai Autobergamo és a
temesvári Informatica.
Mindamellett, hogy a Szé‐
kelyudvarhelyi FK gyengébb
játékerőt képvisel, de fiatal,
tehetséges gyerekek alkot‐
ják a keretet, akik hétről‐
hétre bizonyítanak. Örven‐
detes, hogy mind hazai, szé‐
kely gyerekek a tagjai az
FK‐nak, akik idővel maga‐
sabb szinten is játszhatnak.
Szerintem ez a Székelyud‐
varhelyi FK erőssége –
mondta el Csoma Alpár.  

Az első mérkőzésen, ked‐
den délután Románia együt‐
tese 3–1 arányban győzte
le Albániát, a második ta‐
lálkozóra szerda délelőtt,
lapzártánkkor került sor. 

C.F.A.

Elválaszthatatlan 
a két Anita

Arra a kérdésre, hogy mi
a véleménye csapattársáról,
Sáfrány Anitáról, Méhész
Anita ezt válaszolta:

– Örvendek, hogy Sáfrány
Anitával, legjobb barátnőm‐
mel játszom együtt itt Ma‐
rosvásárhelyen is. Minden
lélegzetvételemet tudja, any‐
nyira jól ismerjük egymást,
ő a mindenkori szobatár‐
sam: ő az, aki korán kel,
hozza a kávét és a reggelit
az ágyhoz, én vagyok az, aki
többet alszik. Viccelve azt
is mondhatom, hogy ez
olyan, mint egy rossz há‐
zasság, de a viccet félre téve
örvendek neki, hiszen jó já‐
tékos és a Romgaz egyik
erőssége lehet. Jó párost ala‐
kítunk, jól megértjük és mo‐
tiváljuk egymást a tekepá‐
lyán is. 

Méhész egyébként mű‐
tősként dolgozik egy katé‐
terterápiás laborban, illetve
egy gyógyszeres cégnél kli‐
nikai kutatásokat ellenőriz,
ami eléggé kitölti az idejét.
Szabadidejükben mindket‐
ten a lehetőségeknek meg‐
felelően szívesen járnak
koncertekre, bulikba, emel‐
lett strandra és előadásra
is, de Méhész Anita a főtér
és a Somostető környékén
is szívesen sétálgat.  C.F.A.

Méhész Anita  / fotó: facebook
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Titkok, tabuk, hazugságok...Te miért (nem) szoktál hazudni?
Akár egy film címe is lehetne az alábbi felsorolás,
pedig nem az. A könnyű kis vétkektől a nagy bűnökig
sok mindent megélünk az évek során, és bármennyire
próbáljuk távol tartani őket, gyermekkorunktól vé-
gigkísérik és behálózzák életünket. 

Füllent, blöfföl, nagyot
mond, megtéveszt, ferdít,
elhallgat, szépít, lódít, meg‐
vezet, kamuzik...Nem vélet‐
len, hogy ennyi szó van a
hazugságra, hiszen az igaz‐
ság elferdítésének ezer arca
van. Emlékszel még a csú‐
nyácska karácsonyi aján‐
dékra és a mosolygós reak‐
cióra? Vagy egy ismerősöd
borzasztó nyakkendőjére és
a dicsérő szavaidra? Végül
is megérte, nem? Igen, a ha‐
zugság lehet kényelmes, és
a titkolózás is lehet örömteli
‐ gondoljunk például egy
meglepetésszerű lánykérés‐
re. Ám ez ritkább, sokkal
inkább társul szégyenérzet
vagy szomorúság az elhall‐
gatott dolgokhoz. Bár a ke‐
gyes hazugsággal, a segítő
szándékú füllentéssel sen‐
kinek sem ártunk, az igazán
fontos ügyekben elenged‐
hetetlen az őszinteség.

Ha valaki azt állítja, hogy
mindig igazat mond, az
gyorsan szégyellje el magát,
mert biztosan hazudik. Hi‐
szen a szentek, próféták és
egyéb csodalények kivéte‐
lével nemigen létezik olyan
ember, aki soha nem esett
volna a füllentés bűnébe.
De vajon hogyan működne
a világ, ha tökéletesen őszin‐
ték lennénk egymáshoz?

Százezernyi formában,
alattomosan

Ha szeretnénk lemérni a
hazugsággal foglalkozó,

könyvek, tanulmányok, cik‐
kek súlyát, a világ legerő‐
sebb mérlegére lenne szük‐
ségünk, mert a hazugság
nagyjából egyidős az em‐
beriséggel. Nem véletlen,
hogy Szent Ágoston már az
első században nyolcféle
hazugságtípust határozott
meg, amelyek mindegyike
„használatos” ma, és a Szent
Tamás hármas tipológiája
is megállja a helyét a hu‐
szonegyedik században.
Eszerint vannak jó szándé‐
kú, segítő hazugságok, van‐
nak tréfás, viccelődő, gyak‐
ran önfényezést, önvédel‐
met szolgálók és a „klasszi‐
kusak”, a rosszindulatúak,
ártó szándékúak.

Ady Endrét is foglalkoz‐
tatták az emberi és politikai
hazugságok, aminek zseni‐
ális bizonyítéka A hazugok
országa című remek cikke
1908‐ból. Ebben Démokri‐
tosznak tulajdonítja azt a
legendát, miszerint „valaha
együtt éltek a hazugok, s
gyönyörűeket hazudtak egy‐
másnak, és végül ‐ mindenki
hitt egymásnak. S mikor az
igazság csak egy kicsit kö‐
zeledett hozzájuk, jajgattak,
jajgattak és biztatták egy‐
mást, hogy az igazság ‐ nem
igaz...” Ahogy Andersen A
császár új ruhája című me‐
séjében egy hatalmas felnőtt
tömeg viselkedik, úgy mint‐
ha az igazság nem lenne
igaz, s csak egy pici gyerek
meri világgá kiabálni, amit
mindenki lát, de senki nem

mer kimondani: a császár
meztelen!

„Nem kell mindent el-
mondani, ami igaz, 
de minden, amit mon-
dunk, igaz legyen.”

Bár a hazugságot bűnnek
tartja valamennyi vallás, és a
társadalom is elítéli, az igazság
manipulálása életünk része.
Egyes kutatások szerint min‐
den nap hazudunk, többször
is. Bár arról is olvashatunk
már tudományos cikkben,
hogy egy hétköznapi beszél‐
getés során háromszor hazu‐
dik egy átlagember tíz perc
alatt! A helyzet ma különösen
súlyos, hiszen a közösségi ol‐
dalakon igen könnyű „csúsz‐
tatni”. Míg szemtől szemben
a másik számára árulkodó le‐
het egy‐egy gesztus vagy a
mimika, addig a chatablakban
a lebukás esélye egyenlő a
nullával.

A hazugság persze nemcsak
a felnőttek kiváltsága, köztu‐

dott, hogy minden gyermek
műveli. A kisgyermekkori fül‐
lentés legfőbb funkciója a vágy‐
teljesítés, a „bárcsak igaz lenne”
gondolat áll mögötte. A kicsik
ebben az életszakaszban ta‐
nulják meg elkülöníteni a fan‐
táziát és a mesét a valóságtól.
A kisgyermek sokszor figye‐
lemfelkeltés céljából lódít, de
irányulhat a hazugság arra is,
hogy szeressék, elfogadják, el‐
ismerjék, törődjenek vele. Az
is előfordulhat, hogy szeretne
megkapni valamit, amire ret‐
tenetesen vágyik, és még nem
tart ott az erkölcsi fejlődésben,
hogy bármi problémája legyen
azzal, ha ezt hazugsággal érti
el.

Bárcsak elmondhatná...

A gyermeki szárnypró‐
bálgatásokat követően a ka‐
maszok már többször, sőt
olykor nagy előszeretettel
hazudnak. A tinik közel hat‐
van százaléka naponta leg‐
alább ötször hazudik, to‐
vábbi tizenöt százalékuk
ennél is többször. „Anyám,
apán mindenből ügyet csi‐
nál, semmit sem lehet el‐
mondani nekik” ‐ vallják a
kamaszok. Ezért is sokkal
célravezetőbb értékelni az
őszinteséget, mint kiakadni
azon, hogy nem mondott
teljesen igazat.

Kapcsolati kamuk

Nem léteznek száz szá‐
zalékig őszinte kapcsolatok,
ahogy nincsenek tökéletes
emberek és helyzetek sem.
Miért éppen a gyengéd ér‐
zelmeknél vagy a házasság‐
ban ne fordulnának elő ki‐
sebb‐nagyobb hazugságok
vagy titkok? Egy brit tanul‐
mány szerint minden tíze‐
dik párkapcsolatban élő
rendszeresen hazudik a
partnerének, ami erősen ki‐

kezdi a bizalmat. Kérdés
ugyanakkor a valótlanság
súlya, hiszen a „nem vagy
kövér ebben a ruhában”
vagy „nem bámultam azt a
nőt” típusú hazugságok ár‐
tatlannak tekinthetők.

Fontos különbséget tenni
a párkapcsolati tabu (pél‐
dául milyen volt a szex az
ex‐szel), a titok (eltitkolt
bankszámla), a hazugság
(nincs szeretőm), illetve a
tapintat között. Utóbbi azt
jelenti ugyanis, hogy nem
akarjuk feleslegesen meg‐
bántani a másikat. Kerüljük
a nyers őszinteséget! Sokan
hajlamosok a szókimondás
álcája mögé rejtőzve tudatos
bántást, kritikát, haragot és
irigységet epésen és maró
gúnnyal tálalni, megfogal‐
mazni. Az őszinteség, tehát
nem önmagában jó vagy
rossz, hanem attól függ,
hogy mire használjuk.

A tagadás betegség

„Minél több titkod van,
annál betegebb vagy” ‐ így
hangzik a felépülő szenve‐
délybetegek egyik nagy
igazsága. A függés és a tit‐
kok, a hazugság kéz a kéz‐
ben járnak. Ma, amikor sok
az átverés, becsapás, félre‐
vezetés a magán‐ és közé‐
letben, csodás lenne, ha a
hazudósak Pinokkióra ha‐
sonlítanának, és megnőne
az orruk, ha eltérnek a va‐
lóságtól. Ha vesszük a fá‐
radtságot, hogy végiggon‐
doljuk és elfogadjuk a zse‐
niális G. B. Shaw megálla‐
pítását, valamivel szebb le‐
het az életünk még a hazu‐
dós világban is. „A hazug
ember büntetése nem az,
hogy nem hisznek neki, ha‐
nem az, hogy ő sem tud hin‐
ni senkinek.”

Tímár Timea


