
Mintha itt se lennénk
Még mindig az egyetem-ügyről 

Megállíthatatlannak látszik a marosvásárhelyi
magyar orvos‐ és gyógyszerészképzés felszá‐
molásának folyamata. A helyzet jelenlegi állása
szerint hiába az oktatási törvény által biztosított
jog – legalábbis ama három intézmény esetében,
amelyre a multikulturális díszt aggatta a jog‐
alkotó –, ha valakik – természetesen jelentős
politikai és egyéb természetű támasszal a
hátuk mögött – másként akarják. Márpedig itt
és most kifejezetten ilyen helyzettel van dol‐
gunk. Amikor is a „valakik” akaratuk minden‐
áron való érvényesítését a törvény betartásánál
is előrébb valónak tartják. Miközben az egye‐
temi autonómia hamis érvére hivatkozva egy
kormány akaratával is dacolni képesek. Mi
több: a történet végül nem a törvényszegők
megbüntetésével, hanem a kormány bukásával
zárult. Mivel magyarázható mindez, ha nem
az utóbbi időben sokat emlegetett háttérha‐
talom létezésével?
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Új illetékek a fapados 
légitársaságoknál

☻ Csak az alsóneműért nem kell fizetni, min‐
den egyéb ruhadarab (nadrág, ing, szoknya,
blúz satöbbi) 5 euró darabonként
☻ Az utazás közbeni esetleges spontán me‐
revedésért erekciós díjat szabnak ki
☻ Nem büntetnek a dohányzásért, viszont
minden szál nálad lévő cigiért 5 eurót fizetsz

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XII. évfolyam // 36. szám  // november 8–21. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Az életközépi krízis

Az életközépi krízis más néven, a középkorúak
válsága a természetes fejlődési krízisek közé
tartozik, melynek az a jellemzője, hogy előbb‐
utóbb mindenkinél bekövetkezik, viszont nem
egyforma mértékben viseli meg az embereket.
40‐65 év közötti emberek tartoznak az élet‐
középi periódusba, ők azok, akik már nem fi‐
atalok, de még nem is idősek.

4. old. // ÉLETMÓD

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.

Olyan látnivalót terveznek,
amelyért érdemes megállni 

Havadtőről ma már a mesterien faragott sír‐
kövek és a helytörténeti múzeum jut eszébe
az embernek. De ez nem volt mindig így. Sok
lelkes ember munkája eredményezte a mai ál‐
lapotot. Egyik közülük Kinda István néprajz‐
kutató...

5. old. // TÁRSADALOM

Székelyföld őrtüzei
Október huszonnyolcadikán több mint száz
székelyföldi település közelében gyúltak őrtüzek
a magaslatokon a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) által meghirdetett Székelyföld Auto‐
nómiájának Napján. A minden év október
utolsó vasárnapján megtartott Székely Auto‐
nómia Napja kezdeményezéshez az erdélyi és
magyarországi települések mellett számos fel‐
vidéki helyszínen is őrtüzeket gyújtottak. 

6-7. old. // TÁRSADALOM

Marosvásárhely országos szinten második helyen áll az éttermek és üzletek elérhetősége
szempontjából, egészségügyi létesítmények lefedettsége tekintetében is dobogós, azaz
harmadik helyet ért el, illetve negyediknek rangsorolták a tanintézményi hálózat kiépí-
tettsége szempontjából. A felmérést a D&D Research végezte a Storia.ro ingatlanközvetítő
portál megrendelésére, amelyben itt élőket kérdeztek lakóhelyükről.  

Oktatás, tisztaság, közszállítás, biztonság
Melyek Marosvásárhely 
legélhetőbb lakónegyedei?



KOS: A hét rendkívül kedvező pénzügyeket
érintő szerződések, megállapodások aláírására.
Ha bármit is újítást tesz, változtat a párja távol‐
létében, azt visszaérkezése után valószínűleg
vissza kell állítani az eredeti állapotba.
BIKA: A pénzügyeit érintő döntéseit lehetőleg

jól fontolja meg. Óvakodjon az elhamarkodott
döntésektől, melyeknek később több kárt okoz‐
hatnak, mint hasznot önnek. Amennyiben kez‐
dődő szerelmi kapcsolatban van, nagyon sok, át‐
meneti feszültséget tapasztalhat így az elején.
IKREK: Ez a hét meghozhatja azt a várva várt

fordulatot, ami az élete több területére is nagyon
kedvezően kihat. Szellemileg is és érzelmileg él‐
vezheti a bolygók kedvező támogatását. Tele van
energiával és fáradhatatlan. 
RÁK: Több helyzetben is tapasztalhatja ezen a

héten, hogy a szerencse a kegyeibe vette. Fogadja
el és használja az élet adta jól megérdemelt aján‐
dékokat. Ez a hét kedvezőnek ígérkezik az élet‐
művészi oldalának tekintetében.
OROSZLÁN: Tele van tennivalókkal. Nem kizárt,

hogy egy extrabevétele legyen ezen a héten a
munkájából vagy egyéb forrásból, mivel talált
pénz is áll önnek. Most könnyedén köthet új ba‐
rátságokat.
SZŰZ: Az átvonuló bolygók megváltoztatják az

ön szemléletét és viselkedését ezen a héten. Ha‐
tározottabban védi az érdekeit és akarva, aka‐
ratlanul is sok mindent megváltoztat ön maga
körül ebből kifolyólag.
MÉRLEG: Elege van abból, hogy a kedvese mos‐

tanság olyan sűrűn felemlegeti a múltat. Nem
csak felemlegeti, hanem az utóbbi napokba olyan
dolgok kötik le, aminek nem sok értelme van.
Ez könnyen az idegeire mehet.
SKORPIÓ: Amennyiben valamilyen vizsga előtt

vagy nagy döntések előtt áll, kövesse belső ve‐
zérlését és ne térjen el tőle, mert az eredmény
briliáns lesz. Vigyáznia kell a napokban a türel‐
metlenséggel, mert az átvonuló bolygók egy ki‐
csit ingerlékenyebbé tehetik az eddig megszo‐
kottól.
NYILAS: Ezen a héten elég sokat foglalkoztatja,

sőt aggasztja önt az aktuális anyagi helyzete.
Óvakodjon a spekulációktól. A jól bevált utat kö‐
vetve nem fog hibát véteni. Egy vitás kérdés fel‐
merülése esetén előbb győződjön meg a tényle‐
ges igazáról és csak utána foglaljon állást.
BAK: Akkor is jónak és sikeresnek mondható

ez az erőszak, ha olykor úgy érzi, hogy a csőd
kerülgeti. Egyetlen problémában sem marad ma‐
gára, remek szövetségesekre és támogatókra ta‐
lál. 
VÍZÖNTŐ: Egy kicsit zaklatottan kezdi a hetet,

és úgy érzi, hogy semmihez sincs kedve. Szeren‐
csére ez a hatás alábbhagy. Való igaz, hogy min‐
dent alaposan szemügy alatt kell tartania ezen
a héten, ami iratokkal és kommunikációval kap‐
csolatos.
HALAK: Minden lehetséges, ami az ön javát

szolgálja, ugyanis a hét során irattal kapcsolat‐
ban igen nagy szerencse mosolyog Önre. Érde‐
mes nyitott szemmel járnia, mert ez a jó szeren‐
cse áramlat kint, nyilvános helyen is meglepheti
egy kis talált pénzzel.

A Föld körül – 
Vujity Tvrtkóval 

November 11‐én, vasár‐
nap 19 órakor a Maros Mű‐
vészegyüttes kövesdombi
székhelyén A Föld körül Vu‐
jity Tvrtkóval címmel mo‐
tivációs előadást tart a ma‐
gyarországi újságíró, tele‐
víziós szakember. Jegyek
elővételben a Maros Mű‐
vészegyüttes jegyirodájában
kaphatók hétköznap 13–14
és 17–18 óra között, jegy‐
foglalás a 0757‐059‐594‐
es telefonszámon.

Gyermekfesztivál 
a Sapientián 

November 10‐11‐én,
szombaton és vasárnap 2
napos kaland Csillaghonban
címmel gyermekfesztivált
szervez a Creactivity Egye‐
sület a Sapientia egyetem
koronkai épületében. A 6–
12 éves gyermekeknek
szánt fesztiválon számos in‐
teraktív játékra kerül sor,
szombaton délelőtt 11 óra‐
kor galaktikus barangolás,
15.30‐tor űrüberelés, va‐
sárnap 11 órától hétpróbás
űrutazó játék, 15.30‐tól
bolygóvásár lesz, állandó
programpontok: bátorság‐
próba, szundimotel, tánc‐
tanítás, kézművesműhely,
néptánc‐ és sportbemuta‐
tók. Szombaton 18 órakor
a Mesehetes zenekar kon‐

certezik. Bővebb tájékozta‐
tás az esemény Facebook‐
oldalán.

Bibliaismereti 
tanulmánysorozat 

A Restoration House Cen‐
ter Egyesület szervezésében
bibliaismereti tanulmány‐
sorozatot tartanak minden
kedden 16 órától Isten ha‐
talma és ereje címmel. A
Szakszervezetek Háza 23B
termében felekezeti hova‐
tartozástól függetlenül min‐
denkit szívesen látnak. Tel:
0729‐567‐876.

Ember és víz – 
fotókiállítás 

November 8‐án, csütör‐
tökön 18 órakor a maros‐
vásárhelyi Bernády Házban
Ember és víz címmel fény‐
képkiállítás nyílik. A 14
szerző felvételein tetten ér‐
hető az emberi élet nélkü‐
lözhetetlen eleme, a víz és
az ember kapcsolata. A ki‐
állítást Nagy Miklós Kund
művészeti író méltatja. Lá‐
togatható munkanapokon
8‐18 óra között. 

Nagy Attila: 
Égi tócsa, földi sár 

November 12‐én, hétfőn
17 órától a marosvásárhelyi
Bernády Házban bemutat‐
ják Nagy Attila Égi tócsa,

földi sár című újabb ver‐
seskötetét. A szerzővel Ko‐
vács András Ferenc beszél‐
get. A kötet a Lector kiadó
gondozásában jelent meg. 

Festészeti és 
fafaragászati 
kiállítás 

November 10‐én 11 órá‐
tól a marosvásárhelyi Köz‐
társaság tér 9. szám alatti
Egyesülés kiállítóteremben
Marin Iuliana festészeti és
Duha László fafaragászati
kiállítását nyitják meg. A
tárlat november 23‐áig te‐
kinthető meg hétköznap
12–17 óra között. 

A cukorbetegek 
világnapja 

November 14–16. között
a cukorbetegek világnapja
alkalmából a Maros Megyei
Sürgősségi Klinikai Kórház
járóbeteg‐rendelője labo‐
ratóriumában, a 4089‐es
teremben naponta 14–17
óra között vércukorszintet
mérnek. 14‐én a klinika
igazgatósága az ASCOTID
szervezettel és a családor‐
vosok egyesületével szak‐
mai szimpóziumot szervez,
amely 11 órától kezdődik
a kórház I‐es számú amfi‐
teátrumában (Gh. Marines‐
cu utca 50. szám). Este a
kórház homlokzatát kék
fénnyel világítják meg.
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Megállíthatatlannak lát‐
szik a marosvásárhelyi
magyar orvos‐ és gyógy‐
szerészképzés felszámo‐
lásának folyamata. A
helyzet jelenlegi állása
szerint hiába az oktatási
törvény által biztosított jog
– legalábbis ama három
intézmény esetében,
amelyre a multikulturális díszt aggatta a jogalkotó –,
ha valakik – természetesen jelentős politikai és egyéb
természetű támasszal a hátuk mögött – másként akarják.
Márpedig itt és most kifejezetten ilyen helyzettel van
dolgunk. Amikor is a „valakik” akaratuk mindenáron
való érvényesítését a törvény betartásánál is előrébb
valónak tartják. Miközben az egyetemi autonómia hamis
érvére hivatkozva egy kormány akaratával is dacolni
képesek. Mi több: a történet végül nem a törvényszegők
megbüntetésével, hanem a kormány bukásával zárult.
Mivel magyarázható mindez, ha nem az utóbbi időben
sokat emlegetett háttérhatalom létezésével? 

Ahogyan haladt előre – mára már kész, visszafordít‐
hatatlan ténnyé válva – az egyetemegyesítés, lassan a
magyar érintettek, elsősorban az intézmény oktatói is
mintha rádöbbentek volna a valóságra: a jelenlegi, s
még inkább a jövőbeni állapotok szerint ők csak mel‐
lékszereplők, másodhegedűsök, megtűrt páriák lesznek,
lehetnek az intézményben. Amolyan díszmagyarok,
akikre szükség esetén – elsősorban olyankor, amikor a
multikulti létét, illetve a magyarok egyenjogúságát kell
bizonyítani –, mint holmi kirakatbábúkra, mutogathatnak
majd az egyetem urai. Akiknek azonban jelentős befo‐
lyásuk nem lehet majd az egyetem életében. Hát ilyenkor
aztán egyéni vérmérséklete, emberi tartása függvényében
ki‐ki másként és másként reagál a helyzetre. Vannak,
akik karjukat széttárva jelzik tehetetlenségüket, bele‐
törődésüket, mások mintha még mindig – a „a remény
hal meg utoljára” mintájára – valami csodában bíznának.
Aztán vannak olyanok is, akik – a nyilvánvaló rossz lel‐
kiismeret hatására – hárítanak, természetesen másra
mutogatva. 

Mielőtt ismételten nyegleséggel vádolnának, sietek
leszögezni: nem tartom magam a téma szakértőjének,
még bennfentesnek mondható információk illetéktelen
birtokosa sem vagyok, tájékozottságom – ha annak
lehet nevezni – kizárólag a sajtóból szerzett informáci‐
ókon alapul, de számomra annyi a pálya széléről is
világos: ezt a csatát elveszítettük. Nem állítom, hogy
kizárólag a magyar egyetemi vezetők által választott
harcmodor, a passzív ellenállás – sokak szerint a konflik‐
tus kényszeres kerülése – vezetett ide, de biztosan köz‐
rejátszott abban, hogy ide jutottunk. A karakteresebb
kiállás, a hangosabb tiltakozás, az aktívabb ellenállás,
ha nem is akadályozhatta volna meg a vereséget, de
legalább azt az érzést sugallhatta volna kifelé is, hogy
nem önként, gyávaságból, mögöttes számításból fakadóan
adtuk fel. Mert magyarázhatják bárhogyan is a bizo‐
nyítványt az „illetékesek”, sokak számára, sajnos, ez a
sztori olvasata. Ezért is illetné inkább elismerés – a fu‐
migáló megjegyzések helyett – a RMOGYKE szélma‐
lomharcát.  

Ami a legszomorúbb a történetben: mondjon bárki
bármit, az egész úgy esett meg velünk, mintha itt se
lennénk. És ez a jövőre nézvést semmi jót nem ígér. 
Véleményem szerint.
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Szentgyörgyi László

Mintha itt se lennénk 
Még mindig az egyetem‐ügyről

Oktatás, tisztaság, közszállítás, biztonság

A cég 2016 novemberé‐
ben indította el kutatását,
amelyben Románia régióit,
városait és lakónegyedeit
hasonlították össze külön‐
böző szempontok szerint.
Az eredményeket részletek‐
ben tették közzé, most már
a kutatás végleges eredmé‐
nyei is elérhetőek. Az átfogó
kutatás – amelynek kérdőí‐
vét 258 948 személy töltötte
ki – összesen tíz szempont
alapján rangsorolta a tele‐
püléseket és azok városne‐
gyedeit is: a megélhetési
költségek, a biztonság, a tisz‐
taság, a zajszint és a közle‐
kedési körülmények alapján,
az üzletek és vendéglők hoz‐
záférhetősége, az egészség‐
ügyi létesítmények, valamint
a tanintézményi hálózat ki‐
építettsége, lefedettsége
alapján, illetve a levegő mi‐
nősége és a pihenési lehe‐
tőségek is egy‐egy szempont
volt, amelyből kiderült, hogy
mennyire élhetők Románia
városai.

Az országban a tízedik
helyet érte el Vásárhely

Marosvásárhely amúgy
összesítésben a megszerez‐
hető 100 pontból 61‐et szer‐
zett meg, és országos össze‐
sítésben a tízedik helyet fog‐
lalja el, a különböző szem‐
pontok szerinti értékelések‐
ben pedig nagyon változó
eredményeket ért el. Míg az

éttermek és üzletek elérhe‐
tősége szempontjából az or‐
szág második legelőnyösebb
városnak vélik a lakosok –
csak Nagyvárad előzi meg
ebben a kategóriában –,
egészségügyi létesítmények
lefedettsége tekintetében is
dobogós – Nagyvárad és
Brassó áll előtte –, valamint
a tanintézményi hálózat ki‐
építettsége szempontjából
is az ország negyedik lege‐
lőnyösebb városaként vég‐
zett, addig a levegő minősége
tekintetében nagyon lepon‐
tozták, 22. az országban, de
a lakosok elégedetlenek a
város közszállításával is, e
tekintetben is csak 16. helyre
futotta. A felmérés lehető‐
séget adott a különböző vá‐
rosrészek értékelésére is:
Marosvásárhelyen a Kornisa
negyed lakosai a legelége‐
dettebbek lakhelyükkel, a
Somostető a második köz‐
kedvelt lakhely, de a busz‐
állomás környéki, a Gyémánt
és az 1848 sugárút lakosai
sem elégedetlenek. A legke‐
vésbé szeretik viszont lak‐
helyüket a volt Ady negyed
környékén marosvásárhe‐
lyiek. Marosvásárhelyen
6.107 személy töltötte ki a
kérdőívet. 

Ami az oktatási intézmé‐
nyek szempontjából történő
rangsort illeti, itt is a Kornisa,
azaz Párkány lakónegyed
került a dobogó legmaga‐
sabb fokára – 100 pontból

81,25‐et ért el –,ezt tíz pont
lemaradással követi a főtér‐
közeli övezet. Utolsó helyen
a Belvedere lakónegyed vég‐
zett, amely a maximális 100‐
ból csupán 25 pontot ért el. 

Biztonság, levegő 
tisztasága, közlekedés

A város legbiztonságosabb
lakónegyedének a Kikelet
(Rasaritului) lakónegyedet
értékelték, a legkevésbé biz‐
tonságosnak pedig a Bodoni
út környékét. A levegő tisz‐
taságát a Somostetőn élő
személyek vélik a legjobb‐
nak, a legszennyezettebb zó‐
nák pedig a Kisállomás és a
Bodoni út környéke. A köz‐
lekedés és tömegközlekedés
első négy helyezettje Tudor
lakónegyedbeli zónák, a leg‐
nehézkesebbnek a közleke‐
dést pedig a Somostető és a
Kikelet negyedben élő lako‐
sok értékelik. 

Somostető országosan 
a második helyen

Városnegyedek rangso‐
ra országos viszonylatá‐
ban a dobogó három fo‐
kára erdélyi városrészek
kerültek. A brassói Rako‐
dó negyed kapta a legtöbb
szavazatot, majd a maros‐
vásárhelyi Somostető, il‐
letve a kolozsvári Grigo‐
rescu negyed következik.

Pál Piroska

Marosvásárhely országos szinten második helyen áll az éttermek és üzletek el-
érhetősége szempontjából, egészségügyi létesítmények lefedettsége tekintetében
is dobogós, azaz harmadik helyet ért el, illetve negyediknek rangsorolták a tan-
intézményi hálózat kiépítettsége szempontjából. A felmérést a D&D Research
végezte a Storia.ro ingatlanközvetítő portál megrendelésére, amelyben itt élőket
kérdeztek lakóhelyükről.

Melyek Marosvásárhely 
legélhetőbb lakónegyedei?
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Miről szól ez a periódus? 

Az életközépi krízis, más
néven a középkorúak válsága
a természetes fejlődési krí‐
zisek közé tartozik, melynek
az a jellemzője, hogy előbb‐
utóbb mindenkinél bekövet‐
kezik, viszont nem egyforma
mértékben viseli meg az em‐
bereket. 40‐65 év közötti em‐
berek tartoznak az életközépi
periódusba, ők azok, akik már
nem fiatalok, de még nem is
idősek.

A frankfurti fejlődéspszi‐
chológus, Erik Erikson sze‐
rint a 40‐60 éves kor általá‐
ban az alkotásról szól, akkor
éri el a legtöbb ember az al‐
kotóképessége csúcsát. Vi‐
szont még nem érzi magát
elég idősnek ahhoz, hogy
változtasson az életén, és ki‐
próbáljon új, valamint addig
elmulasztott lehetőségeket.
Ha ez sikerül, akkor nyuga‐
lommal tud átlépni a követ‐
kező életszakaszba, amely
az életútjának a kiértékelé‐
séről szól. Viszont, ha nem
érzi ebben a stádiumban a
saját hatékonyságát, vala‐
mint azt érzi, hogy megre‐
kedt, akkor azt krízisként
éli meg. Erikson szerint a
krízis sikeres megoldása a
lelki gyarapodást szolgálja,
ami elengedhetetlen jelen‐
ség.

Elindíthatja a krízist akár
a munkahelyi elbocsátás, az
otthoni, megoldatlannak lát‐
szó konfliktushelyzet, akár
egy súlyosabb betegség, vagy
a kezdődő klimax is. Igye‐
keznek kitölteni a furcsa hi‐
ányérzetüket azzal, hogy a
régi, mélyre süllyesztett,
megvalósítatlan vágyaikat
életre keltik, és egy mély lé‐
legzetet véve megpróbálják
mégis megvalósítani őket,
hátha nem késő! Ebben a
periódusban nehéz lehet

szembesülni a testi változá‐
sokkal, az öregedési folya‐
matokkal, valamint az egyre
többféle betegség szembesít
azzal, hogy az élet mulandó,
ami elől nehéz menekülni.
Az újonnan felvett szokások
és a pótcselekvések ideig‐
óráig elterelhetik erről a fi‐
gyelmünket, de nem hosszú‐
távon. A munkába való te‐
metkezés például ugyanezt
a célt szolgálja. 

Az életközépi krízist vé‐
gigkíséri a szorongás, a szo‐
morkodás, és felelősségre
vonjuk magunkat a múltbéli
elhalasztott lehetőségek mi‐
att, miközben a jelen hely‐
zetünket kifejezetten nyug‐
talanítónak tartjuk. Aggo‐
dalmat jelent a jövő, hogy
mi lesz velünk, a családunk‐
kal, a szeretteinkkel, az ál‐
lásunkkal, a fiatalságunkkal?
A lemaradás érzése keve‐
redhet az emberben, a túl‐
hajszoltság, az összezava‐
rodottság, a remény. Tovább
ronthat a helyzeten ha, ösz‐
szehasonlítjuk magunkat
más hasonló korú/helyzetű
emberekkel, hiszen fruszt‐
rációként éljük meg, ha ők
esetleg előrébb tartanak,
mint mi.

Hogyan lehet jól 
megoldani ezt 
az élethelyzetet? 

Fel kell ismerni, hogy ezen‐
túl más életfeladatok várnak
ránk, mint eddig. Erőszakkal
a múltat nem lehet felélesz‐
teni, új kihívásokat rejt ez a
korszak, a tapasztalataink, a
megszerzett bölcsességünk
kreatív, hasznosításának le‐
hetőségét, előremutató, reális
célok kitűzését.

A krízis feloldásához né‐
zőpontváltásra mindenképp
szükség van, valamint az új
értékek és szempontok figye‐
lembevétele. Ne mindenáron
a múltbéli szokásainkat eről‐
tessük, hanem nézzünk a jelen
és a jövő felé, arra, ami még
ránk vár, és ami építő hatású.

Minél kontrollálhatóbbnak
véljük a krízishelyzetet, annál
hatékonyabban birkózunk
meg vele. Vegye mindenki a
kezébe a sorsát, hogy ne csak
sodródjon, hanem érezze,
hogy van ráhatása a válto‐
zásra! Ez nagyon jó hatással
van a biztonságérzetünkre,
valamint a kreativitásra is,
ami a jó megoldások kitalá‐
lásához vezet.

Gál Erika Noémi

Az optimális testsúly 
megtartásának művészete 

Kultúránként és koronként változik, hogy a kerek-
ded formák vagy a vékony testalkat minősül szép-
nek. Napjainkban a karcsúságideál vált a követendő
normává, ami azt eredményezi, hogy a normál test-
tömegindex tartományba beleeső emberek közül
is sokan kövérnek érzik magukat. Nagyon szubjektív
alapon nyugszik legtöbb estben, hogy ki, mit tart
kövérnek, ezért nem csak a túlsúlyos vagy elhízott
emberek fogyókúráznak, hanem sokszor az átla-
gosnak vagy esztétikusnak tekinthető emberek is
igyekeznek megszabadulni a fölöslegesnek vélt ki-
lóktól, hogy jobb formába hozzák magukat.

A testtömegindex (BMI‐ Body Mass Index) alapján
mérhető túlsúlyosság és elhízottság minden esetben
indokolttá teszi a súlycsökkentést, hisz a túlsúly és az
elhízás növeli a valószínűségét a szív‐ és érrendszeri
betegségeknek, a 2‐es típusú cukorbetegségnek, az or‐
topédiai és reumatológiai betegségeknek, a mentális‐
(szorongás, depresszió) és az önértékelési problé ‐
máknak, gyermekkorban az iskolai alulteljesítésnek.

Miért hízunk meg?

Eredményezhetnek elhízást a hormonális és genetikai
betegségek, szteroidos kezelések mellékhatásai, rossz
táplálkozási szokások, mozgásszegény életmód, aka‐
raterő és motiváció hiánya. Kisebb a ráhatásunk a
kiváltó tényezők egy részére, ugyanakkor az életvitellel
összefüggő faktorokat, mint a testedzés, valamint az
elfogyasztott étel mennyisége és minősége, tudjuk be‐
folyásolni, és ez a kezünkbe adja a kulcsot a súlycsök‐
kentéshez.

Magunknak akarunk 
tetszeni vagy másoknak?

A külső és belső kontrollos attitűd fogalma Julian
Rotter amerikai pszichológus nevéhez fűződik. A külső
kontrollos ember jelentős mértékben függ a külvilág
véleményétől, előrébb helyezi mások nézeteit a saját
tapasztalatainál, önmagát mindig másokhoz viszonyítja,
így könnyen befolyásolhatóvá válik. Ezzel szemben a
belső kontrollos személy érzékeli és meghallgatja
mások véleményét, de azt csak támpontnak tekinti,
amit megfontolás után vagy elfogad, vagy elvet. Így a
fogyás motivációja az esztétikai dimenzió mentén meg‐
oszlik: a külső kontrollos személy, ha nem is érzi magát
túlsúlyosnak, de időnként olyan visszajelzést kap, hogy
fogynia kellene, nagy valószínűséggel elkezd intenzí‐
vebben sportolni vagy diétázni, hogy megfeleljen az
elvárásoknak. A belső kontrollos személy pedig akkor
kezd fogyókúrába, ha kezdi rosszul érezni magát a
bőrében, függetlenül a külső visszajelzésektől.

Túlzottan leegyszerűsítő lenne azt gondolni, hogy
csak a szépség határozza meg a fogyás vágyát, ehhez
társulhatnak egészségügyi problémák, orvosi javaslatok,
mozgási nehézségek és egyéb szempontok is. Elfoga‐
dottabb lesz idősebb korban a pocak, a szélesebb csípő,
viszont egészségügyi szempontból továbbra sem ajánlott
a túlsúlyosság, de az esztétikai tényezők már kevésbé
hangsúlyosak. A tetszeni akarás ösztönző ereje vissza‐
szorul.

Az énképünknek a testképünk szerves részét képezi,
ezért nehéz elfogadnunk a testünk hirtelen megválto‐
zását. Lassú, fokozatos változás esetén van időnk hoz‐
zászokni, beépíteni az énképünkbe, ezért nem érint
olyan lesújtóan; vagy megpróbálunk tenni ellene, ha
képtelenek vagyunk megbarátkozni az új megjelené‐
sünkkel. Ugyanakkor, vannak olyan korszakok életünk
során, amikor a szervezetünk hormonális áthangolódása
miatt gyorsan, feltűnően változnak meg a testarányaink,
ilyen a serdülőkor, a várandósság ideje, a klimax
időszaka, amit nehezen élünk meg. 

Gál Erika Noémi

Az életközépi krízis
\ 4. \ |  ÉLETMÓD |
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Olyan látnivalót terveznek, amelyért érdemes megállni 

Havadtőn van egy cse‐
lekvőképes, fiatal értelmi‐
ségi csapat: tanítók, óvónők,
mérnökök, helyi vállalkozók,
akik már több mint tíz éve
azon gondolkodnak és dol‐
goznak, hogy a falu kultu‐
rális életét fellendítsék. Ren‐
dezvényeket, közösségépítő
eseményeket szerveznek,
és sikerült olyan történelmi
elemet is találniuk a falu
múltjából, ami köré szer‐
veződhet a „havadtőiség",
amire büszkék a havadtőiek.
2013‐ban bejegyeztettek
egy egyesületet (Pro Ha‐
vadtő Egyesület), amely
szintén azt a célt tűzte ki,
hogy a falunak a kulturális
életét egy kicsit felrázza,
színesebbé tegye. Több
irányba kezdődött el a mun‐
ka. 

Havadtő régi sírköves 
temetője az Erdélyi 
Értéktár része

„Ott van az a régi temető,
amiről keveset tudtunk,
amikor elkezdtük a kutatá‐
sát. A temető nagyon le‐
pusztult állapotban volt: a
sírkövek elsüllyedve, kidől‐
ve, tudtuk, hogy valamilyen
módon helyre kellene eze‐
ket állítani, hogy el ne tűn‐
jenek. Több szakembert be‐
vontunk a munkába, taná‐
csokat kértünk. A sírkövek
földbesüllyedt része sokkal
jobb állapotban maradt
meg, mint a felszíni, amit a
savas eső és a fagy tönkre‐
tett. Amellett úgy döntöt‐
tünk, hogy ezeket a köveket
kiemeljük, több kalákát hir‐
dettünk meg a faluban, és
420 darab követ állítottunk
vissza a helyére. Két ízben
is segítettek nekünk ebben
belga cserkész fiatalok.
Egyetemről hívtunk resta‐
urátorokat, akik néhány
szép követ algamentesítet‐
tek, lekezeltek, bevonták
vízhatlan anyaggal, kísérleti
jelleggel, hogy lássuk 2‐3
év alatt mi történik. Ezek
eléggé drága beavatkozások.
A kövek valamikor le voltak
festve, meszelve, ami védte
őket. Célunk az volt, hogy
gondozzuk is a mesterien
megmunkált sírjeleket, il‐
letve egy tanösvényt is sze‐
retnénk kialakítani a dom‐
bon. Ezt a programot is meg

szerettük volna ismertetni,
példaként az egész Székely‐
földön, ezért jelentkeztünk
a temető leírásával, bemu‐
tatásával az Erdélyi Értéktár
projektbe. Két javaslattéte‐
lünk volt. Egyik a Menyhárt
Károly kőfaragó munkássá‐
ga, aki helybéli mester volt
az 1800‐as évek derekán,
sok szép ember és állat ala‐
kú kő maradt meg Havadtőn
és a szomszédos települé‐
seken az ő keze nyomán. A
másik javaslatunk: Havadtő
régi sírköves temetője. Ez
utóbbit beválasztották az
Erdélyi Értéktárba, az előbbi
a Maros megyei értéktár ré‐
sze lett, ami azt jelenti, hogy
kisebb szintű értékként ke‐
rült be a nyilvántartásba.
De ezzel közismertebbé vált,
felkerült az értéktár hon‐
lapjára, így elérhetőbbé vá‐
lik. A projekt csúcsa az volt,
hogy könyvet is adtunk ki,
a legszebb száz kőnek a le‐
írása előtanulmánnyal fel‐
vezetve" – tájékoztatta la‐
punkat Kinda István, a Szé‐
kely Nemzeti Múzeum mun‐
katársa, aki maga is a térség
szülötte.

A helyi múzeumban te-
matikus kiállítás látható

A havadtői helytörténeti
és néprajzi múzeum anya‐
gát Donáth István gyűjtötte
a faluban és a környékbéli
településekről. Sokan adtak
tárgyakat, több mint 600
darab gyűlt össze. Az első
kiállításra 2010‐ben került
sor az iskola épületében,
egy használatlan teremben,
de folyton költözni kellett.
„Végülis az önkormányzat
látva, hogy komolyak a szán‐
dékaink és gyarapodik az
anyag, 2016‐ra kibővíttette
a kultúrotthon udvarán álló
rég használatlan gázházat,
és ekkor nyílt meg a múze‐
um. Két terem van és a te‐
tőtér, ahol tematikus kiállí‐
tás látható. Az egyik az
1900‐as évek legelejének
kultúráját mutatja be, hogy
hogyan élt egy Amerikában
is megfordult helybéli em‐
ber, vagy milyen emlékeket
őriztek a helyiek a világhá‐
borúkból, milyen pénzek
voltak akkor forgalomban.
A másik teremben pedig
egy helyi ezüstkalászos gaz‐

dának a tárgyaiból, emlék‐
lapjaiból, kitüntetéseiből
van kiállítás, egy 1940‐es
éveket idéző konyhában. A
többi tárgy a tetőtérben van
elhelyezve. A gyűjtemény
gyarapodik folyamatosan,
a tervünk az, hogy 2‐3 éven‐
te frissítsük a kiállításokat.
Szeretnénk, hogy a helyi‐
eknek is vonzó legyen, de
az iskola másként program
keretén belül érkeznek lá‐
togatók más településekről
is. A cél az, hogy itt, a Bala‐
vásár‐Szováta útvonalon egy
olyan látnivaló legyen, ame‐
lyért érdemes megállni" –
tudtuk meg a néprajzkutató
szakembertől.  

Fényképgyűjtés a terve-
zett monográfiához

Amellett, hogy tárgyi
anyagot gyűjtenek, az is a

csoport céljai közt szerepel,
hogy hosszabb távon a fa‐
lunak a monográfiáját is
megírják. A közelmúltban
történt fényképgyűjtés en‐
nek egy állomása, amelynek
segítségével megismerhetik
a családok fényképtárában
lévő anyagokat egészen az
1800‐as évek végéig vissza‐
nyúlóan. Ezt a gyűjtést szin‐
tén Donáth István végezte
az elmúlt egy évben, több
mint 3000 fényképet sike‐
rült összeszednie. Ez egy
olyan adatbázis lehet, ami‐
ből alkalomadtán kiállítá‐
sokhoz is lehet háttéranya‐
gokat készíteni. „Amit most
megnyitottunk: 11 fényké‐
pes pannó igazából egy ál‐
landó dísze a kultúrotthon‐
nak, olyan tematikák szerint
vannak összeállítva, hogy
akár keresztelő, akár teme‐
tési tor van, ez passzol oda.

Az emberek megállnak a
képekkel szemben, próbál‐
ják felfedezni, hogy kik van‐
nak rajta, megindul a közös
emlékezés, a történetek me‐
sélése, és itt éri el igazából
a célját az egyesület: egy
kicsit a közösségi kohézió
által erőssebbé válik. 2016‐
ban jelent meg a temetőről
szóló könyv, 17‐ben lett be‐
mutatva a Kontrasztok, ami
szintén Havadtőről szól
részben, és nemrég mutat‐
tuk be Nagy Sándor egykori
havadtői lelkész, igazgató‐
tanító emlékiratait. Míg 10
évvel ezelőtt Havadtőről
nem volt, ami az emberek‐
nek eszébe jusson, most
már sok minden történt a
településen és maradandó
emlékei is vannak" – zárta
gondolatait Kinda. 

Nemes Gyula

Havadtőről ma már a mesterien faragott sírkövek és
a helytörténeti múzeum jut eszébe az embernek. De
ez nem volt mindig így. Sok lelkes ember munkája
eredményezte a mai állapotot. Egyik közülük Kinda
István néprajzkutató, akit arra kértünk, ismertesse
azt a tevékenységet, amely a helyi értékek feltárására,
megőrzésére, közkincsé tételére irányul. 



\ 6. \ |  TÁRSADALOM |

| Központ hetilap | 2018 / 36. | november 8–21. |

Székelyföld őrtüzei

Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács elnöké-
nek közleménye:

A székely haza ünnepe

‐ Október 28‐án, este, őr‐
tüzek, lármafák lobbantak
Székelyföld több mint száz
településén és több telepü‐
lésen Kárpát‐medence szer‐
te. Négy évvel a mozgalom
elindítása után elmondhat‐
juk, a közösség megértette,
és elfogadja, hogy szükség
van legalább egy évben egy‐
szer egy olyan emléknapra,
amelyen a székely telepü‐
lések közösségeit a székely
haza eszménye mozgósítja.
Esztendőkkel korábban, ép‐
pen ezért neveztük ezt az
alkalmat Székelyföld Auto‐
nómiája Napjának. Az egyé‐
ni és kollektív jogokon túl,
jogunk van egy olyan hazá‐
hoz, ahol élünk, amelyhez
a múltunk és hagyománya‐
ink kötnek, és amelynek
erőforrásai biztosítékai a
jövőnknek. A patriotizmus,
túl ezen a jogon, jelenti még
azt a ragaszkodást és sze‐
retetet, amelyet minden em‐
ber érez a szülőföldje iránt.
Száz évvel ezelőtt elveszí‐
tettük Magyarországot, de
megtartottuk többségünket
annak egy kicsiny szigetén,
Székelyföldön. Ahogy a ha‐
zafiság nem összeegyeztet‐
hetetlen a lokálpatriotiz‐
mussal, úgy az egész Kár‐
pát‐medencére kiterjedő
magyar hazafiság sem el‐
lentétes a székely patrio‐
tizmussal, amely Székelyföld
határai közötti szülőföldünk
iránt táplált elkötelezettsé‐
get és szeretetet jelenti. A
székely patriotizmus azt is

jelenti, hogy nem hagyjuk
el a szülőföldünket, gyer‐
mekeinket, unokáinkat úgy
neveljük, hogy szeressék,
és ragaszkodjanak Székely‐
földhöz, és haza várjuk azo‐
kat is, akik innen kiteleped‐
tek. A székelyek hazatele‐
pedését segítenie kell az
önkormányzatoknak, az
egyházaknak, minden köz‐
képviseleti szervezetnek, a
magyar államnak és a nagy‐
világban működő magyar
szervezeteknek. A székely
patriotizmus azt is jelenti,
hogy nem adjuk el távoli
tájakról érkezett emberek‐
nek a földjeinket, erdeinket,
házainkat. A székely patri‐
otizmus azt is megköveteli,
hogy a magunk hagyomá‐
nyai, a magunk hite szerint
éljünk, és ne kövessünk ide‐
gen divatokat. Székelyföld
Autonómiájának Napja a
székely haza ünnepe. Bí‐
zunk abban, hogy a jövőben
ez a gondolat még több em‐
ber szívébe fog beférkőzni,
és el fog jönni az a nap is,
amikor ezernél több helyen
gyúlnak őrtüzek Székely‐
földön.

Toró T. Tibor, az 
Erdélyi Magyar Néppárt
ügyvezető elnöke:
Őrtüzek a Székely 

Autonómia Napján

‐ Október utolsó vasár‐
napjának estéjén őrtüzek
gyúltak az idén is Székely‐
föld településein, több he‐
lyen Erdélyben, de az anya‐
országban és Európa több
városában is. Emlékeztetni
arra, hogy Székelyföld re‐

gionális közigazgatási, gaz‐
dasági és kulturális auto‐
nómiája iránti igény nem
csak számító politikusi utó‐
pia, ahogyan azt Bukarest‐
ben látni és láttatni akarják,
hanem élő és erős közösségi
akarat. A szerte a nagyvi‐
lágban egyszerre fellobbanó
tüzek, a Székely Himnusz
égig lobogó hangjai és az
együtt dobbanó szívek je‐
lezték, az erdélyi magyarság
és a Székelyföld autonómi‐
ája kérdésében együtt a
nemzet. Az erdélyi és a szé‐
kelyföldi önrendelkezés
ugyanis nem elszigetelt he‐
lyi érdek, hanem egyetemes
magyar ügy. Az idén, a Bu‐
karest által a modern román
nemzetállam politikai legi‐
timációjaként felmutatott
Gyulafehérvári Nagygyűlés
centenáriumának évében
különösen fontos, hogy még
erősebben lobogjon az au‐
tonómia lángja. Emlékez‐
tetni arra, hogy a száz éve
a Gyulafehérvári Nyilatko‐
zatban megígért közösségi
jogoknak nemhogy törvényi
kerete nem valósult meg
azóta sem, hanem a buka‐
resti főhatalom az erről szó‐
ló egyenes beszédet is az
egységes és homogén ro‐
mán nemzetállami merény‐
letnek minősíti, kimondóit,
képviselőit pedig nemzet‐
biztonsági kockázatként ke‐
zeli. Pedig Bukarestnek –
és Brüsszelnek annál inkább
– tudnia kellene: a közösségi
autonómiák szabadságot,
jólétet és stabilitást hoznak
egy régiónak és közösségé‐
nek, ugyanakkor erősítik a
többséget és az országot
egyaránt. Működő európai
példák egész sora bizonyít‐
ja: az autonómia a megol‐
dás. De úgy tesznek, mintha
nem értenék. Nekünk vi‐
szont az a dolgunk, hogy
ezt a helyzetet ne fogadjuk
el. Ne engedjünk a csaló‐
dottság, a beletörődés kö‐
zönyt eredményező érzé‐
seinek. Ezért fontos, hogy
az égig érjen a láng. Meleget
adjon, erőt és reményt a jö‐
vőépítéshez. És égesse meg
azt, aki rosszul sáfárkodik
a közösség bizalmával.

Ötvös József, nyugalma-
zott református esperes:

Égő őrtüzek 
a Székelyföldön

‐ Hogy mit jelentenek ne‐
kem az őrtüzek? Számomra
mindenekelőtt: jelzés és fel‐
hívás. Jelzés, hogy történik
valami minket érintő ese‐
mény, ami személyesen
megérint engem, mert sze‐
retném és akarom az auto‐
nómiát. Egyébként egész
életemben függetlenségre
törekedtem kapcsolataim
minden szintjén, és akkor
voltam igazán boldog, ami‐
kor ezt sikerült elérni. Gon‐
dolom, a legtöbb ember így
van ezzel, még ha meg sem
fogalmazza mindezt tuda‐
tosan, mert az alárendelt
életmódban görcsösen él
az egyén és a közösség egya‐
ránt. Márpedig valakitől‐
valamitől függően olyan ne‐
héz igazat és szépet alkotni.
Az alkotáshoz – minden
szinten – szabadságra van
szükségünk, ezért állok be
én is az autonómiáért küz‐
dők sorába. Számomra fel‐
hívás, amely személyes val‐
lomásra kötelez: vállalom‐
e a küzdelmet, a jelenlé‐
temmel igazolt harcot azért
a szabad, független életmó‐
dért itt, Erdélyben, szülő‐
földemen, hogy szépen él‐
hessek. Református lelki‐
pásztorként mindezt meg‐
élni már sokkal nehezebb,
hiszen egy lelkipásztor –
függetlenül, melyik vallás‐
felekezethez tartozik –

többféle gondolkodású
emberi közösség szolgálat‐
tevője. Nyugdíjasként ugyan
már nem köt ez a kihívás,

mégis úgy érzem, egy kicsit
bátorság és szó nélküli pél‐
daadás. Gondolom, felnőtt
már annyira az erdélyi val‐
lásos ember, hogy elfogadja
lelkipásztora véleményének,
meggyőződésének nyílt vál‐
lalását. Szilárd meggyőző‐
désem, hogy egy nemzeti
ügyhöz való csatlakozás
nem politikai tett, hanem
nyílt kiállás, önmagunk fel‐
vállalása. Az erdélyi ma‐
gyarság számára – szerin‐
tem – egy megmérettetés
és állásfoglalás. Megméret‐
tetés abból a szempontból,
hiszik‐e még ezt a megér‐
demelt székelyföldi auto‐
nómia, szabad élet megva‐
lósulását Románia területén,
vagy éppen a nagyhangú
Európai Unióban. A székely‐
földi autonómia külső ké‐
pében azt jelenti, hogy Mak‐
falván a polgármesteri hi‐
vatal erkélyén az ország
zászlója, az EU lobogója
mellett az ott élő székelyek
zászlója is büntetés nélkül
loboghat. Ez lenne igazsá‐
gos, mert a másik kettő a
hatalom jelképe, a széke‐
lyeké pedig a makfalvi ha‐
tárt egykor megdolgozók
és otthont építők jelképe, s
amíg mindez nem így tör‐
ténik, addig égnie kell a szé‐
kely őrtűznek.

Demján László 
műemlékvédő építész:

Vasszékely

‐ Székelyföld, Terra Sicu‐
lorum, azaz a mindig is lé‐
tező terület megnevezése a
Kárpátok karéján belül. Az‐
tán az itt élő, ezernél is több
éve családjukat, földjüket,

Október huszonnyolcadikán több mint száz székelyföldi
település közelében gyúltak őrtüzek a magaslatokon
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által meghirdetett
Székelyföld Autonómiájának Napján. A minden év ok-
tóber utolsó vasárnapján megtartott Székely Autonómia
Napja kezdeményezéshez az erdélyi és magyarországi
települések mellett számos felvidéki helyszínen is
őrtüzeket gyújtottak. A rendkívüli eseményt kihasz-
nálva ezen a héten arra kerestük a választ, hogy kinek,
mit jelent a Székely Autonómia Napja; mit jelent ez a
kezdeményezés, és persze mit Erdély őrtüzei?
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szentkirályukat hűségesen
szolgáló, de nem szolga,
mindentudó emberek feje
fölött döntöttek külső csú‐
nya hatalmak, és egy drámai
kardcsapással rabszolgák
sorsára jutottak. Így lett a
hűséges életszolgálókból
rabszolga, a véráldozattal
védett gazdag és meseszép
földjük meg idegenek pré‐
dája. Aztán száz évvel ez‐
előtti érdek‐ és nagyhatal‐
mak kitaláltak egy jól csen‐
gő frázist: „nemzetállam”.
Erre hivatkozva a csodálatos
óraműként működő szép‐
hazánkat szétszedték. Szét‐
szedték az egész öreg föld‐
részünket és újralegózták.
Lett ám sok kisállam és
mindegyikében mesekirá‐
lyok, dölyfös nagyhatalmak,
akarnokok birodalma. Ezzel
az ősöktől jussul kapott
földjeiken, házukban és ha‐
zájukban váltak földönfu‐
tóvá a székely‐magyarok.
Elveszített álmaik, értékeik,
vágyaik helyére a nincste‐
lenség, bizonytalanság és a
másodlagosság érzetének
hátborzongató ténye vált
mindennapossá. Ezzel a
nem otthonról hozott, ide‐
gen uraságok által rájuk ag‐
gatott batyunehezékkel
kezdték újraélni életüket.
Aztán száz évvel a Nagyhá‐
borút lezáró békediktátum
után új módi, mai szlogen
terjed az Európai Unióban,
„Európai Egyesült Államok”.
Itt mindenki egyenrangú,
egyen…, minden egyen.
Csak ezt már nem hisszük
el ugyanazoktól, akik azért
tették tönkre országunkat,
hogy kishatalmakat gyárt‐
sanak. Most ugyanők, a li‐
berális eszmék nevében
próbálják megszüntetni az
általuk kitalált műállamok

létét. Hát akkor kérjük, hogy
a demokratikus földrészün‐
kön ígéretet adók és csak
reményt kapó kisnépek él‐
hessenek tovább a beha‐
rangozott jogaikkal. Ennyit
kérünk. Minden évben csak
a megígért önrendelkezé‐
süket szeretnék végre ér‐
vényesíteni a székelyek. Csö‐
könyös elhatározással és
székely közösségi összefo‐
gással vonul minden év utol‐
só októberi vasárnapján
előbb a helyi templomokba,
majd esteledvén a legma‐
gasabb pontokra tüzeket
gyújtani. Őrtüzeket, amelyek
fénye olyan erősen világít
a legsötétebb tájba, hogy
az elvakult hatóságok mind‐
mind láthassák. Ezzel a haj‐
dani, nagy csaták előtti ösz‐
szefogás jelképével láncsze‐
rűen meggyújtott lármafák
jelzéseivel a közeliek és tá‐
voliak tudtára kell adni a
veszély közeledtét. Most ve‐
szély van. Nagy veszély!

Mindennapok életterébe be‐
sűrűsödött végveszély. Itt
félelem nélküli erős, vas‐
akaratú székelyek független
Székelyhonát szabad csak
elképzelni. Végre fásultság
és rejtőzködés nélkül kell
világgá kiáltani közakarattal,
igazi és önálló Székelyföldet!                                                   

Simó Márton író, 
szerkesztő, újságíró:  

Őrtüzekről – 
haza a magasból

‐ Pár éve, amióta elkez‐
dődött az őrtüzek gyújtása
Székelyföldön, többnyire
csak távolról figyelem ezt
a kezdeményezést. Jónak
tartom, bár tudom, hogy
nem sok eredménye van.
Ott. Az ország tájidegen fel‐
ső vezetése és a megyékbe
kihelyezett hatalmi ágak
nem kedvelik túlságosan.
Tudjuk jól, hogy cinikusan
kétségbe vonják az úgyne‐

vezett történelmi régiónk
létét. A mi szülőföldünk
azonban – ezzel tisztában
vagyunk – igencsak létezik!
És entitás. Az egyik eszten‐
dőben magam is kimentem
az egyik magaslatra. Inkább
fotózni, semmint aktívan
részt venni a tűzgyújtás ak‐
tusában. Rossz idő volt,
esett, köd lepte be a kör‐
nyéket, de azért kitartottunk
az elhatározás mellett, vé‐
gigvittük, amit szerettünk

volna. Jól éreztük magunkat.
Lelkész is volt közöttünk,
úgyhogy az ima sem maradt
el, s volt utána közös ének‐
lés. Majd csendbe mélyed‐
tünk. Jó volt ott lenni. Meg‐
maradt az élmény, és mit
több: három székely honfi‐
társammal ott és akkor is‐
merkedtem meg. Azóta is
tartjuk a kapcsolatot. Őr‐
ködni márpedig kell! És nem
megszokásból, hanem be‐
lülről fakadó kötelességtu‐
datból kell vigyázni a pa‐
rázsra, s időnként felszítani,
mert másképp tán magunk
is elfeledjük, hogy itt len‐
nénk, s itt vagyunk legin‐
kább itthon. Az idén ked‐
vezett az időjárás. Sajnos,
én most távolmaradtam,
csak kibicként követtem e
tüzes ünnepet. Mondják
többen is, hogy emlékeze‐
tesebb, meghittebb volt. És
messzire világítottak a lán‐
gok. A fénynyalábok látható
módon, optikai kép formá‐
jában itt‐ott össze is értek
a látóhatár‐peremeken. És
a fejekben. Szép fotók ké‐
szültek. Azt viszont nem tu‐
dom, hogy készült‐e olyan
felvétel hőlégballonról, eset‐
leg repülőről, amelyen lát‐
szanak a „nemlétező” régió
körvonalai. Én arra vágyom,
hogy megláthassam a ma‐
gasból fényképezett kicsiny
hazát, a megvilágított élő
és égő körvonalakkal. A jól
ismert kontúrokat szeret‐
ném fentről viszontlátni.
Mert akkor azok is meglát‐
ják, s előbb vagy utóbb be‐
léjük ívódik, rögzül a va‐
kokban is mindaz, amit értő
szemmel, látó tudattal kép‐
telenek tudomásul venni
ők, azok, aki a többség által
fizetett hivatalok mélységes
bugyraiban ülnek.

Nagy-Bodó Tibor
Fotó: Csedő Attila



A romániai kivándorlás
mértékéről az edupedu.ro
oktatási szakportál készített
összesítést a minap, számos
forrás felhasználásával. Az
Országos Statisztikai Hivatal
adataira hivatkozva arról
számoltak be, hogy csak ta‐
valy mintegy kétszázhúszez‐
ren hagyták el hosszú távra
az országot, ez pedig 600
személyt jelent naponta, il‐
letve huszonnégyet órán‐
ként. Habár ezek az adatok
már nem számítanak újdon‐

ságnak, a felmérés a téma
egyéb sajátosságaira is rá‐
mutat: az említett dokumen‐
tum szerint Románia egyike
az elvándorlás által legin‐
kább fenyegetett EU‐tagál‐
lamoknak, hiszen 1990 óta
több mint hárommillióan
hagyták el az országot, ez
pedig azt jelenti, hogy kö‐
rülbelül hárompercenként
lelép valaki.

Az elmigrálók fele Romá‐
nia 2007‐es EU‐s csatlako‐
zása óta hagyta el az orszá‐

got, ezzel pedig első helyen
áll a tagországok között a
kivándorlók tekintetében,
népesség‐számarányosan. A
felmérésben arra is rámu‐
tattak, hogy az első jelentős
migrációs hullámokért a ma‐
gyar és német kisebbség „fe‐
lelős”, akik tömegesen köl‐
töztek Németországba és
Magyarországra, majd ezt
az etnikai migrációs hullá‐
mot fokozatosan váltotta fel
2007 után a román nemze‐
tiségűek kivándorlása a jobb
lehetőségek reményében,
azaz péntru‐un‐tráj‐décsént.
Jelenleg Romániából szár‐
mazik a Spanyolországban,
Olaszországban és Magyar‐
országon élő bevándorlók
zöme (ami nyilván az EU‐n
belüli migrációra vonatkozik,
mert Spanyolországban, de
főleg Itáliában már alaposan
leköröztek bennünket a Pén‐
tekek, a 2015‐ös migrációs
válság kirobbanása óta).

A külső migráció bizonyos
mintái regionális és megyei
szinten is megfigyelhetők a
tanulmány szerint: a kelet‐
romániai kalandorok zöme
Olaszországba költözött, a
középső és a déli régióban
élők pedig főként Spanyol‐
országot választották, az ot‐
taniak nagy örömére. Har‐
gita megye az egyetlen,
ahonnan Magyarországra tá‐
voztak a legtöbben perma‐
nensen, az összes többi me‐
gyéből „olaszba” vagy „spa‐

nyolba” költöztek a legna‐
gyobb arányban; Maros me‐
gye utóbbiakhoz tartozik.

A kivándorlók többsége
(71%) munkahely miatt,
16%‐uk családi okok (még
mindig az innen kicucukáz‐
tatott anyuka/anyós a legol‐
csóbb bébiszitter Nyugat‐
Európában), 3% turisztikai
célból, 2% tanulmányok, 8%
pedig egyéb okok miatt
hagyta el az országot (ebbe
a kategóriába tartozik pél‐
dául Elena Udrea, Radu Ma‐
zăre és Sebastian Ghiță). A
legtöbben (44%) a szolgál‐
tatási szektorban vállaltak
munkát (prietenii stiu, de
ce...), 28% építkezéseken
dolgozik, 20% a mezőgaz‐
daságban tevékenykedik, 8%
pedig ipari dolgozó. A ma‐
radék nulla százalék fejlesz‐
tési, kutatási és innovációs
területen dolgozik.

Mindeközben, a százezret
közelíti Romániában azon
gyerekek száma, akiknek
egyik vagy mindkét szülője
külföldön dolgozik; többsé‐
güknél érzelmi és viselkedési
rendellenességek figyelhetők
meg. 2017 végén hetvenhé‐
tezer olyan kiskorút tartottak
nyilván Romániában, akinek
egyik szülője, és tizenhétezer
olyat, akinek mindkét szülője
külföldre távozott. Tanáraik
szerint gyakran hiányoznak,

iskolai teljesítményük, ér‐
deklődésük csökken, kom‐
munikációs és érzelmi za‐
varokkal küzdenek, könnyen
apátiába esnek, vagy éppen‐
séggel hiperaktivitással, szó‐
beli és fizikai erőszakkal pró‐
bálják felhívni magukra a fi‐
gyelmet.

A legtöbb hátrahagyott
gyerek (több mint 31 ezer)
az ország észak‐keleti (mold‐
vai) térségében él; a legki‐
sebb arány a fővárosban és
az ország nyugati régiójában
figyelhető meg, ahol az or‐
szág lakosságának 20%‐a,
de a hátrahagyott gyerekek
alig 2%‐a él. A statisztikai
intézet szerint a vendég‐
munkások által hátrahagyott
gyerekek alig fele részesül
egyéni vagy csoportos taná‐
csadásban; több mint há‐
romnegyedüket anyjuk, tíz
százalékukat apjuk neveli
egyedül, öt százalékukat
nagyszülők vagy más csa‐
ládtagok gondjaira bízták a
külföldre távozott szülők.

Amennyiben nem lassul
az exodus, illetve nem ja‐
vulnak a demográfiai mu‐
tatók, Románia az elkövet‐
kezendő száz év alatt telje‐
sen el fog néptelenedni. Ki
ünnepli majd akkor a bi‐
csénténárt?

Molnár Tibor
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Kiürülő Románia
Több mind hárommillióan(!) hagyták el Romániát az elmúlt 28 évben, csak
tavaly közel 220 ezren. A kivándorlók 71%-a munkavállalás miatt hagyja el az
országot, de vannak, akik családi, turisztikai vagy egyéb okok miatt – derül ki,
egyebek mellett, a Mágnesvárosok – Migráció és ingázás Romániában nevű,
nemrég közzétett tanulmányból.

ÚJ ILLETÉKEK A FAPADOS LÉGITÁRSASÁGOKNÁL
☻ Csak az alsóneműért

nem kell fizetni, minden
egyéb ruhadarab (nadrág,
ing, szoknya, blúz satöbbi)
5 euró darabonként
☻ Az utazás közbeni

esetleges spontán mereve‐
désért erekciós díjat szab‐
nak ki
☻ Nem büntetnek a do‐

hányzásért, viszont minden
szál nálad lévő cigiért 5 eu‐
rót fizetsz
☻ A gyűrű is kézipogy‐

gyásznak számít, amiért
ugyancsak fizetni kell, a fül‐
bevaló meg fülipoggyász‐
nak, amiért szintén
☻A pocak hasipoggyász‐

nak minősül, ami szintén
illeték‐köteles
☻Pálinkát tilos korsóban

vagy butykosban szállítani,
szét kell tölteni kicsi féldecis

üvegekbe
☻Az ún. Ceausescu‐taxa,

azaz tapsolás leszálláskor
– 25 euró
☻ Ha még sose repültél,

és felszálláskor összetojod
magad, az seggpoggyásznak
számít, amit szintén felszá‐

molnak
☻Ha épp névnapod van,

minden stewardessnek kell
vegyél egy általuk választott
parfümöt a reptéri duty
free‐ből
☻Kényszerleszállás ese‐

tén az oxigénmaszkból jövő
cuccért külön kell fizetni
☻Az olvasnivalóra (könyv,

folyóirat stb.) is illetéket vet‐
nek ki, mert intellektuális
„bágázs”‐nak veszik
☻Ha zavarnak a fenti il‐

letékek, akkor utazhatsz ult‐
ra low cost egy, a repülő
után kötött karosszékben
☻ És végül: a Wizz Air

bevezette a sapkailletéket:
akinek nincs sapkája, az 50
eurót fizet becsekkoláskor;
akinek van, az is!

(Részben a tnr nyomán)
mt
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A Carit San 
Medical 
Járóbeteg-rendelő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő‐Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730‐619‐401
E-mail: contact@caritsanmed.ro

Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265‐250‐874 vagy 0730‐619‐404

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 
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Család és nemzet 

Horthy Miklós, Bethlen
István, Klebelsberg Kunó –
ők voltak.

Hármójuk közül Klebels‐
berg volt a legfantasztiku‐
sabb, aki azt mondta: nem
lehet Magyarországon olyan
tanyasi gyerek, aki legfeljebb
fél óra gyaloglással nem jut
el a legközelebbi iskolába.
És megszervezett egy olyan
közoktatást, amelynek cso‐
dájára és tanulmányozására
egyebek mellett Franciaor‐
szágból szalasztottak kül‐
döttséget. Akkor így kellett
megmenteni a nemzetet. És
persze bethleni konszoli‐
dációval és Horthy rendte‐
remtésével.

Most ismét sorskérdés
előtt állunk: elfogyunk vagy
nem fogyunk el? Fekete
Gyula (Isten nyugtassa) év‐
tizedekkel ezelőtt hajtogat‐
ta, hogy baj lesz ebből, ha
nem történik sürgősen va‐
lami. És persze Fekete Gyu‐
lát az SZDSZ és „szellemi”
holdudvara monomániás,
együgyű megszállottnak
szerette és akarta láttatni,
és szólt a „vicc” a pesti asz‐
falton, hogy „fogyik a ma‐
gyar”, höhöhö… És tényleg.

A magyar is és majdnem
minden európai nemzet ép‐
pen „fogyik”. Van, ahol már
visszafordíthatatlannak tű‐
nik a folyamat. Az előbb val‐
lási identitásától, majd nem‐
zeti identitásától is meg‐
fosztott Nyugatot pedig ép‐
pen most fosztják meg leg‐
utolsó identitásától, még‐

pedig a nemi identitásától.
És akinek nincsen már sem‐
milyen identitása, az nem
fog szaporodni sem, még
annyira sem, hogy önmagát
reprodukálja.

Ebben a sorsdöntő pilla‐
natban a nyugati „elit”
(pfuj!) azt találta ki, hogy
idegen populációval pótolja
a meg nem született, és im‐
már soha meg sem születő
népességet. A magyar kor‐
mányzat pedig (és a lengyel,
és remélhetőleg az egész
Lajtán inneni világ) úgy
döntött, megpróbálja meg‐
fordítani a tragikus népsza‐
porulat trendjét. Ehhez van
szükség számos eddigi in‐
tézkedés után a nemzeti
konzultációra.

A nemzeti konzultációt
illik kiröhögni és kigúnyolni
azon a fertályon, ahol nem‐
hogy mondani nem tudnak
semmit a nemzetnek, de
kérdezni sem tudnak immár
semmit sem a néptől. Úgy‐
hogy most is jön majd az
infantilis röhögés, a kamasz‐
korból kinőni képtelenen
idióták bicskanyitogató ci‐
nizmusa – de ez már mind
nem számít.

Ugyanis hosszú‐hosszú
évek óta úgy általában nem
számít, hogy ezek mit mon‐
danak, mit akarnak s hogy
mi nem tetszik nekik. Lévén
most ismét a magyarság jö‐
vője a tét, úgyhogy nincsen
idő ápolási teendőkre.

Miképpen várni sincsen
mire. De el kell dönteni,

hogy akarunk‐e népszapo‐
rulatot, legalább önmagunk
reprodukálását első körben.
Vagyis hogy támogatjuk‐e
a több gyermeket vállaló
családok nagyobb támoga‐
tását, a főállású anyaság in‐
tézményét, az anya és az
apa védelmét, vagyis hogy
minden gyermeknek joga
van egy anyához és egy apá‐
hoz (úristen, ezt ma meg
kell kérdezni!), s hogy a csa‐
ládoknak járó költségvetési
támogatásokat ne lehessen
elvenni, csak kétharmados
felhatalmazással (egyszer
2002 után már beleszalad‐
tunk ebbe is).

Ezt kell eldöntenünk,
hogy aztán a kormány is
dönthessen, erős felhatal‐
mazással a háta mögött.
Vagy ne döntsünk, és bízzuk
a kormányra az egészet. 

Vagy ne döntsünk, és néz‐
zük, ahogy 1100 évnyi küsz‐
ködés és létezés és megma‐
radás egyszerűen eltűnik a
semmiben.

Ne döntsünk, hanem dob‐
juk a gyeplőt a lovak közé,
carpe diem, „most gyertek
szabad mellű örömök”, „ne‐
hogy már feláldozzam az
életem, a karrierem egy gye‐
rekért”, „fogyik a magyar,
höhöhö, kit érdekel?”. Igen.

Ezt is lehet döntés helyett.
Csak aztán utána senki ne
panaszkodjon.

Vagy mégis inkább, ha ja‐
vasolhatom, álljunk bele.
Nem magunkért, de a gyer‐
mekeinkért. A már megszü‐
letettekért és mindazokért,
akik remélhetőleg meg fog‐
nak születni.

Már persze ha elfogadjuk,
hogy az élet nem a hétvégéig
és a következő fizuig tart, s
hogy az örökkévalósághoz
a Jóistenen kívül mégis csak
a gyermekeinken keresztül
lehet közünk.

Bayer Zsolt

Amikor a trianoni „béke” után itt maradtunk két-
harmadnyi ország és minden ásványkincs nélkül,
halálra szánva, akkor a gondviselés küldött három
embert a magyarságnak, akik megmentették ezt az
országot és ezt a nemzetet.

A BESOROLÁSI SZAKASZ DÖNTÉSÉRŐL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY
„A kórház térségében található, intenzív gyalogosforgalmú

utcák átalakítása gyalogos- és kerékpárosbarát útvonalakká”

Marosvásárhely megyei
jogú város, „A kórház térsé‐
gében található, intenzív gya‐
logosforgalmú utcák átala‐
kítása gyalogos‐ és kerékpá‐
rosbarát útvonalakká” elne‐
vezésű projekt tulajdonosa,
tájékoztatja az érdeklődőket
a besorolási szakasz dönté‐
séről – a környezetre gya‐
korolt hatás felmérése nélkül
és/vagy a megfelelő felmérés
elvégzés nélkül – a Maros
Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség által, a környe‐

zetre gyakorolt hatás felmé‐
rési folyamata és/vagy a meg‐
felelő felmérés során, a Ma‐
rosvásárhelyen, Maros me‐
gyében megvalósítandó „A
kórház térségében található,
intenzív gyalogosforgalmú
utcák átalakítása gyalogos‐
és kerékpárosbarát útvona‐
lakká” elnevezésű projekt
számára. A besorolási hatá‐
rozat tervezete és az azt alá‐
támasztó indoklás megte‐
kinthető a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynök‐

ség székhelyén, Marosvásár‐
helyen, a Hídvég utca 10.
szám alatt, hétfőn 9 és 15
óra között, keddtől péntekig
pedig 9 és 12 óra között, va‐
lamint a következő internetes
e l é r h e t ő s é g e n :
http//apmms.anpm.ro. Az
érdeklődők a besorolási ha‐
tározat tervezetéhez meg‐
jegyzéseket, észrevételeket
nyújthatnak be a jelenlegi
közlemény közzétételét kö‐
vető 5 napon belül, 2018.
november 12‐ig. 

Ing. Moldovan Florian ing. Bataran Viorel
Igazgató szakszolgálat-vezető

Klebelsberg Kunó
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Az összejövetelen a szá‐
mos valamikori olimpikon
mellett díszmeghívottként
részt vett és felszólalt töb‐
bek közt Mihai Covaliu, a
Román Olimpiai Bizottság
elnöke, Dumitru Graur egy‐
kori sportbemondó, a Ro‐
mániai Sportújságírók Egye‐
sületének elnöke is. Dorin
Florea, Marosvásárhely pol‐
gármesterének gratulációit
tanácsosa, Claudiu Maior
közvetítette. 

Maros megyei 
sportolók, akik 
érmeket szereztek az
olimpiákon

Maros megyét képviselve
14 sportoló volt dobogós
helyezett az olimpiai játé‐
kokon. Közülük jelen volt a
rendezvényen és kitünte‐
tésben részesült Mircea Gra‐
bovschi kézilabdázó (ezüs‐
térmes, 1976 Montreal),
Nyilka Sándor kardvívó
(bronzérem csapattal, 1976
Montreal) – ő egyébként
Moszkvában is részt vett,
de 5. lett a román kardcsa‐
pat tagjaként –,  Gelu Radu
súlyemelő – mindenidők
legsikeresebb Maros megyei
olimpikona, hiszen ezüstér‐
met nyert 1984‐ben Los An‐
gelesben a 60 kg‐os súly‐
csoportban – , és az erdő‐
szentgyörgyi Ecaterina Oan‐
cea evezős. Utóbbi az egyet‐
len olyan olimpikon, aki két
olimpián a dobogó mind‐
három fokára felállhatott
(aranyérem, kormányos
négypárevezős, 1984 Los
Angeles, illetve ezüstérem,
váltottevezős nyolcas és
bronzérem, kormányos né‐
gyes, mindkettő 1988 Seul). 

Nem vett részt az ese‐
ményen, illetve már koráb‐
ban elhunyt a többi tíz egy‐
kori sportoló, akiket meg‐
említett Aurel Rațiu és Szu‐
cher Ervin, a rendezvény
házigazdái: 

Hazai Kálmán vízilabdázó
(aranyérem Magyarország
színeiben, 1936 Berlin), Za‐
lai‐Kövi Mária tornász
(ezüstérem Magyarország
színeiben, 1948 London, il‐
letve aranyérem és bron‐
zérem szintén magyar szí‐
nekben, 1952 Helsinki),
Radu Voinea (bronz 1972
München, ezüst 1976 Mont‐
real és bronz 1980 Moszk‐
va) és Roland Günesch
(bronz 1972 München és
ezüst 1976 Montreal) ké‐
zilabdázó, Simon László
(bronz 1976 Montreal) sza‐
badfogású birkózó, Neculae
Pop (bronz 1980 Moszkva)
röplabdázó, Mátéfi Eszter
(bronz piros‐fehér‐zöld szí‐
nekben 1996 Atlanta) ké‐
zilabdázó, Feri Attila (1992
Barcelona, bronz Magyar‐
országot képviselve 1996
Atlanta és 2004 Athén) sú‐
lyemelő, Lunka Zoltán
(bronz 1996 Atlanta) ökől‐
vívó és Mironcic‐Barabás
Enikő (bronz, kormányos
nyolcas, 2008 Peking és
London 2012) evezős.

Milyen Maros 
megyei sportolók 
vettek még részt 
olimpiákon és jelen 
voltak az eseményen?

Az eseményen részt vett
több, olimpián részt vett
sportoló is, akik nem lép‐
hetek fel a dobogó valame‐
lyik fokára, mint például a
marosludasi születésű Ko‐
vács Ella atléta – aki 1992‐
ben Barcelonában a 800
méteres síkfutásban 6. lett
–, a Csíkszeredában élő, de
egykori bolyais, Hodos Lász‐
ló bobos – ő 1992‐ben Al‐
bertville‐ben 20. volt a ro‐
mán csapat tagjaként a 4‐
es bobbal –, Viorel Bubău
lovagló – aki 2004‐ben At‐
hénban vet részt a nyári
olimpián Carnaval nevű lo‐
vával – , ugyanakkor

Soós Rozália kézilabdázó
(1976 Montreal), Ioan Se‐
bastian Dogariu súlyemelő
(2004 Athén) , Ambrus La‐
jos (1972 München) és Bal‐
ló Ferenc szabadfogású bir‐
kózó (1964 Tokio és 1968
Mexico City), Vasile Csaba
Coroș (1980 Lake Placid‐i
Téli Olimpia), Jakab Andrea
(2002 Salt Lake City‐i Téli
Olimpia) és Madarász Csaba
(Magyarországot képviselve
az 1992‐es Albertville‐i Téli
Olimpián) gyorskorcsolyá‐
zó, Szabó Árpád cselgán‐
csozó (1980 Moszkva) és
Berki András íjász (1980
Moszkva) is, illetve Bobi Si‐
mion és Enea Dacian Mak‐
szin Roman – paralimpiai
asztaliteniszezők (mindket‐
tő 2016 Riói Paraolimpia). 

Kik azok az olimpikonok,
akik még részt vettek az
olimpiai játékokon?

Megemlítettek és kitün‐
tettek még néhány olyan
olimpikont, akik valamilyen
okból nem vettek részt az
eseményen, vagy már tá‐
voztak az élők soraiból:

Dósa Csaba (1968 Mexico
City) és Viorica Țigău (2000
Sidney, 2008 Peking és 2012
London) atléták, Nagy József
(1976 Montreal és 1980
Moszkva) diszkoszvető, Les‐
tyán Imre biatlonista (1984
Szarajevói Téli Olimpiai Já‐
tékok), Székely Mária kaja‐
kozó (1960 Róma), Radu
Niculescu (1924 Párizs) és
Molnár Attila (1924 Párizs)
labdarúgó, Gál István (1976
Montreal), Ioan Cristian Bă‐
tagă (2012 London) és Ad‐
rian Bucur tornász (2008
Peking), Both Mária (1956
Melbourne) és Trandafir
Norbert úszó (2008 Peking,
2012 London és 2016 Rió),
Dörfler‐Antal Emese (1994
Lillehammer és 1998 Na‐
gano, mindkettő téli olim‐
pia) és Daniela Oltean (2006

Torinoi Téli Olimpia) gyors‐
korcsolyázó, Kovács Adal‐
bert öttusázó (1972 Mün‐
chen), Bordi János (1956
Melbourne), Kelemen Attila
(1952 Helsinki), Ștefan Kro‐
ner (1960 Róma és 1964
Tokio), Deák Gyula (1952
Helsinki), Nagy ,,Poczó” Gá‐
bor (1956 Melbourne) és
Simon Ferenc (1952 Hel‐
sinki és 1956 Melbourne)
vizilabdázók, Dr. Pongrácz
Antal vívó (1972 München
és 1976 Montreal), Vánky
Péter tőrvívó (1988 Seul,
1992 Barcelona, 1996 Ata‐
lanta és 2000 Sidney, mind
a négyszer svéd színekben)
és Zilahi József kardvívó
(1960 Róma), Aurora Chin
(1980 Moszkva) és Octavia
Terezia Preda (1980 Moszk‐
va) íjász, Nemes Olga (1988
Seul, 1992 Barcelona és
1996 Atlanta, mindhárom‐
szor Németországot képvi‐
selve), Szőcs Bernadette
(2016 Rió), Cornelia Vaida‐
Molnár (2004 Athén és
2012 London, mindkét al‐
kalommal horvát‐színek‐
ben), Iuliana Enescu (1980
Moszkva) asztaliteniszezők. 

Edzők, akik 
az olimpikonokat 
készítették fel

Díjazták az ötkarikás já‐
tékokon részt vett edzőket,
ugyanakkor nem feledkez‐
tek meg azokról a szakve‐
zetőkről sem, akik olimpián
részt vett sportolókat ké‐
szítettek fel: így felemleget‐
ték a Mircea Călin Buhlea
(Viorica Țigău edzője), Sán‐
ta Károly (2011 óta Török‐
ország olimpiai atlétázóit
késziti fel) és Szabó Zoltán
atlétikaedző (Dósa Csaba
edzője), Mircea Chivărșuță
lovaglóedző (Viorel Bubau
edzője), Claudia Balint eve‐
zőedző (Mironcic‐Barabás
Enikő edzője), Cserháti Fe‐
renc kajakedző (Székely Má‐

ria edzője), Barabás Ferenc
(Gál István edzője), Oláh Já‐
nos (Cristian Bataga edzője)
és Pánczél Rudolf (Cristian
Bataga es Adrian Bucur ed‐
zője) tornászedzők, Kovács
János (Sebastian Dogariu
edzője), Ioan Marcel Iridon
(a Besztercei Olimpiai Köz‐
pont súlyemelő‐edzője) sú‐
lyemelőedzők, Cornel Ca‐
covean (Radu Gelut hozta
Marosvásárhelyre), id. Gyar‐
mati Ferenc birkózóedző
(1972 München, a svájci vá‐
logatott edzője), Tóth Pál
József úszóedző (1952 Hel‐
sinki és 1956 Melbourne),
Székely Zoltán (a magyar
short‐track válogatott ed‐
zője az 1992‐es Albertvil‐
le‐i Téli Olimpián) korcso‐
lyaedző, Daróczi László (a
román válogatott edzője –
1956 Melbourne és 1960
Tokio) és Kiss Andor András
(Simon Ferenc és Bordi Já‐
nos edzője) vizilabdaedzők,
Iosif Matei íjászedző (Tere‐
zia Preda, Aurora Chin és
Berki András edzője), Ka‐
menitzki Árpád (Soós Ro‐
zália felfedezettje) és Kul‐
csár László (Mátéfi Eszter
edzője) kézilabdaedzők, Fü‐
löp Ferenc és Peteley Attila
úszóedzők (mindketten
Trandafir Norbert edzői),
György István (Simon Lász‐
ló, Balló Ferenc és Ambrus
Lajos edzője) birkózóedző,
id. és ifjú Gáll Károly (Antal
Emese, Madarász Csaba, Ol‐
tean Daniela és Jakab And‐
rea edzője) korcsolyaedzők,
Verzár Sándor (Nemes Olga
edzője), Florin Vaida (Cor‐
nelia Vaida‐Molnár edzője)
és Ungvári Imola (Szőcs
Bernadette első edzője) asz‐
taliteniszedzők, Kakucs
András (Dr. Pongrácz Antal
és Nyilka Sándor edzője)
vívóedző, Nicolae Neagu
egyetemi tanár (Feri Attila
felfedezettje), illetve Grün
László (Neculae Pop edzője)
röplabdaedző nevét. 

Az elmúlt héten, pénteken a Kultúrpalota Tükör-
termében tartották a Közösség értékei elnevezésű
rendezvényt, amelyen a nyári, téli, ifjúsági, valamint
paralimpián résztvevő helyi olimpikonokat (sportolók,
edzők, játékvezetők, sportorvosok és a sajtó képviselői)
díjazták. Az eseményt a Romániai Rádiós és Televíziós
Újságírók Egyesülete kezdeményezésére a helyi pol-
gármesteri hivatal a Play Mureș Sportklubegyesülettel
karöltve első alkalommal szervezte meg. Ugyanakkor
Aurel Rațiu helyi újságíró erre az alkalommra írott
könyvének, a Mureșeni la Jocurile Olimpice și Parao-
limpice (Maros megyeiek az Olimpiai és Paralimpiai
Játékokon) bemutatójára is sor került. 

A Közösség értékei
találkozón a Maros
megyei olimpikonok

Fotó: Mihai Fabian /  radiomures.ro
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Kezdő jogász c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Most már kapiskálom! A válások oka minden esetben csakis a házasság. 

Játékvezetők, sportor-
vos, ifjúsági olimpiko-
nok, sportújságírók

Érdekességként említhe‐
tő meg, hogy olimpiai játé‐
kokon Maros megyét még
két játékvezető –  Florea
Romulus (atlétika,1960
Róma) és Gyarmati Ferenc
(birkózás, 2016 Rió) – , va‐
lamint az ugyancsak olim‐
piai részvétellel büszkélke‐
dő Ioan Dorgo sportorvos
(1952 Helsinki, 1956 Mel‐
bourne és 1960 Róma) is
képviselte.

Kiválósági oklevelet ka‐
pott még Mădălina Florea
atléta – aki részt vett a
2010‐es ifjúsági olimpián –
, Soós Levente atléta az Eu‐
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesz‐
tiválon történt 1993‐as rész‐
vételéért, valamint Andreea
Târşoagă és Monica Bărăbaş

kézilabdázók, akik ezüstér‐
met szereztek 2017‐ben a
Győrben rendezett Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. 

A helyi sportélet támo‐
gatásában játszott szerepü‐
kért a szervezők különdíjat
adtak Dorin Florea polgár‐
mesternek, valamint sze‐
mélyes tanácsosának, Cla‐
udiu Maiornak és Magyary
Előd helyi tanácsosnak.

Hányan képviselték Ma‐
ros megyét az olimpiai já‐
tékokon?

A nyári, téli, ifjúsági és
paralimpiai olimpiák során,
azaz 122 év alatt (1896–
2018) Maros megyét 70
résztvevő képviselte (akik
helyi illetőségüek, vagy az
olimpia ideje alatt Maros
megyei klubnál voltak le‐
igazolva): 59 sportoló, 8
edző, 2 játékvezető és egy
sportorvos, közülük 19‐en

már csak az égi pályákon
sportolnak. Ugyanakkor a
70 személy közül 19‐en más
országot képviseltek az
olimpián: Magyarorszság 7,
Németország 4, Egyesült Ál‐
lamok 2, Ausztria, Török‐
ország, Svájc, Svédország ,
Kanada és Horvátország 1‐
1 sportoló. 

A sportolók 21 érmet sze‐
reztek (2 arany, 7 ezüst és
12 bronz) csapatban és
egyéniben kilenc sportág‐
ban (kézilabda, súlyemelés,
evezés, vízilabda, művészi
torna, vívás, szabadfogású
birkózás, ökőlvívás és röp‐
labda). 

Az 59 valamikori sportoló
közül 14 lépett fel egykoron
a dobogó valamelyik fokára. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Kádár Zoltán atyja 
nyomdokain haladna...

Az eseményen három
sportújságíró – a ma-
rosvásárhelyi Aurel
Rațiu (aki a 2004-es At-
héni Nyári Olimpiáról,
a 2006-os Torinói Téli
Olimpiáról és a 2008-
as Pekingi Nyári olim-
piai Játékokról tudósí-
totta a Marosvásárhelyi
Rádió román műsorát) és Kádár Zoltán (aki a 2012-es Londoni
Paraolimpián, a 2016-os Riói Paraolimpián és a 2018-as
Pyeong Chang-i Téli Olimpián vett részt), illetve a csíkszeredai
Szép Zoltán (a 2016-os Riói Nyári Olimpiai Játékokon és a
2018-as Pyeong Chang-i Téli Olimpiai Játékokon volt jelen).
Utóbbi kettő a Marosvásárhelyi Rádió Magyar műsorának
tudósítottak. 

Kádárt olimpiai résztvevőként sportújságírói minősítésben
díjazták,  ugyanakkor a néhai édesapja, Kádár Antal tornász
is kitüntetésben részesült, amit az egykori kiváló tornász
özvegye, Borbála vett át. 

Mint ismeretes, Kádár Antalt 1955-ben Gedeon Zoltán
fedezte fel a helyi Lemnárulnál. Idővel Kádár a bukaresti
sportegyetemen szerzett oklevelet és párhuzamosan tornászott
az egyetem csapatában, majd a Dinamo szerződtette le.1963-
ban országos bajnok volt egyéni összetettben, ugyanakkor
több szertorna-gyakorlatban is országos bajnoki címmel büsz-
kélkedett: lólengés (1963, 1964, 1967 és 1968), gyürű (1963,
1964 és 1967), korlát ( 1963, 1964, 1966 és 1967). 

Mindezek mellett több alkalommal diadalmaskodott Románia
Nemzetközi versenyén, ugyanakkor 1963-ban Dinamo-kupát
nyert. 

1964-ben a Sportmesteri címmel kitüntetett Kádár 23
évesen tagja volt Románia tornászválogatottjának, amely 12.
lett az 1964-es Tokiói Nyári Olimpiai Játékokon, ahol egyéniben
51. helyen zárt. 

Fiának, Zoltánnak az a vágya, hogy sportújságíróként
kijusson 2020-ban Tokióban sorra kerülő nyári olimpiai
játékok helyszínére, ahol egykoron édesapja bizonyított...

Kádár Antal / Fotó: Kádár Borbála /  Facebook

Fotó: Mihai Fabian /  radiomures.ro



A Maros megyei közösség értékei!
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Pénteken, 2018. novem‐
ber 2‐án 11 órától a ma‐
rosvásárhelyi Kultúrpalota
Tükörterme adott otthont
a Közösség értékei elneve‐
zésű gálának. A rendezvé‐
nyen jelen volt a polgár‐
mester tanácsadója, Claudiu
Maior is, aki a városvezető,
valamint saját személyes
üzenetét tolmácsolta a je‐
lenlevőknek: „Kedves olim-
pikonok, a Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hivatal
támogatásával ma gya-
korlatilag egy olyan fel-
emelő rendezvényen vesz-
nek részt, ahol az idők so-
rán a városunk számára
jelentős sportteljesítmé-
nyeket ünnepeljük. Romá-
nok és magyarok együtt,
akiknek közös szenvedé-
lyük: a sport. Ez az az ága-
zat, amely – bárki bármit
is mond – egyelőre Romá-
nia egyik legfontosabb
nagykövete külföldön.
Mindannyian tudjuk, hogy
az olimpiai részvétel min-
den sportoló életében a
csúcsot jelenti. Az önök ál-
tal bizonyított tehetség,
erőfeszítés és elkötelezett-
ség Marosvásárhely szá-
mára számtalan olimpiai
érmet, valamint a nyári,
a téli és az ifjúsági játékok
különböző kiadásain való
részvételt eredményezett.
Örülök, hogy ezen a gálán,
amelyet a Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hivatal

éppen a centenárium évé-
ben megszervezett, a spor-
tolók mellett az edzők, or-
vosok, bírók és újságírók
is résztvesznek, olyanok,
akik szenvedéllyel és szak-
értelemmel hozzájárultak
a marosvásárhelyi sport
olimpiai szellemiségéhez.
A nehézségek ellenére arra
törekszünk, hogy újraé-
pítsük a marosvásárhelyi
sport egykori piramisát,
amely magába foglalja az
összes sportágazatot és
ahol kinevelhetjük az or-
szág leendő bajnokait. Ép-
pen ezért az újonnan lét-
rehozott Városi Sportklub-
nál végzett minden tevé-
kenységgel arra törek-
szünk, hogy a sportot kö-
zelebb hozzuk az iskolá-
hoz, hiszen ott nevelked-
nek a jövő bajnokai. Sze-
retném mindannyiuknak
megköszönni mindazt,
amit eddig tett és biztosí-
tom önöket arról, hogy a
Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal sport irán-
ti tisztelete rendületlen.
Az önök jelenléte bizonyít-
ja, hogy Marosvásárhely
sport élete mindig is kie-
melkedő volt. Megígérem,
hogy a polgármesteri hi-
vatal mindent megtesz
azért, hogy Marosvásár-

hely a továbbiakban is
ezen az úton haladjon.
Minden jót és sok sikert
mindenkinek!”.

A díjak átadását követően
a szervezők csoportfotózás‐
ra hívták a résztvevő olim‐
pikonokat a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal elé.
Ezen a találkozón meghívotti

minőségben részt vett a Ro‐
mán Olimpiai és Sportbi‐
zottság elnöke, Mihai Cova‐
liu, valamint az ismert sport‐
kommentátor, Dumitru Gra‐
ur. A polgármester tanácsa‐
dója, Claudiu Maior mellett
jelen volt Magyary Előd, Csí‐
ki Zsolt és Bakó Szabolcs
helyi tanácsos is. Továbbá

a rendezvényen bemutatták
Aurel Rațiu sportújságíró
„Mureşeni la jocurile olim‐
pice şi paralimpice” (azaz
Maros megyeiek az olimpiai
és a paralimpiai játékokon)
elnevezésű könyvét is. 

A bel- és 
külkapcsolati osztály

Egy indiai sportruházatot
gyártó cég két évvel ez-
előtt részben átállt az új-
rahasznosított műanyag
flakonokból előállított ru-
hák készítésére. Naponta
most már több ezer darab
textilt gyártanak műanyag
hulladékból, de sajnos
még ez az eljárás sem any-
nyira környezetkímélő,
mint gondolnánk.

A Paragon Apparels indiai
sportruházat‐gyártó vállalat
2001 óta olyan nagy nem‐
zetközi brandeknek szállít
ruhákat, mint a Rebook
vagy az Adidas. A cég tulaj‐
donosa, Roshan Baid pedig
két évvel ezelőtt döntött
úgy, hogy létrehozza az Alcis
Sports nevű almárkát,
amely a cég kizárólag az új‐
rahasznosított műanyagból
készült ruházati terméke‐
keit jelöli.

Ma már a Paragon Appa‐
rels ruháinak az 50 száza‐
léka gyakorlatilag újraér‐
telmezett PET‐palack, na‐

ponta több mint 4000 darab
ilyen újrahasznosított ru‐
házati termék gördül le a
futószalagról, havonta pedig
több mint ötvenezret adnak
el közülük az indiai nagy‐
városokban kihelyezett out‐
letekben. A Roshan Baidet
meginterjúvoló Quartz azt
írja, hogy egy sportpóló elő‐
állításához körülbelül nyolc
újrahasznosítható műanyag
flakon szükséges.

India a 2015‐2016‐os
években 1500 kilotonna po‐
lietilén‐tereftalátból (PET)
készült műanyag terméket
gyártott, és ez a szám vél‐
hetően csak növekszik, mert
2014‐ben még ezer kilo‐
tonna alatt volt az előállított
PET‐palack mennyisége. Az
emberek ezzel párhuzamo‐
san pedig egyre több sze‐
metet termelnek, becslések
szerint 2022‐re az egy főre
jutó termelt műanyag sze‐
mét 20 kiló lesz Indiában.
Az alapító Roshan Baid
érezte, hogy felelős gyártó‐

ként nem lehet tétlenül néz‐
nie ezt az egyre nagyobb
méreteket öltő szennyezést,
ekkor döntött  2016‐ban az
Alcis Sports létrehozása
mellett.

Még ez sem elég 
környezetkímélő

Ugyanakkor az újrahasz‐
nosítás melletti érv volt az
is, hogy a PET‐palackokból
készült fonál előállítása ol‐
csóbb és környezetbará‐
tabb, mint a poliészter gyár‐
tása.

A rugalmassága miatt oly
kedvelt műszál előállítása
ugyanis rengeteg vizet, ke‐
mikáliákat, kőolajszárma‐
zékok felhasználást igényli,
a melléktermék pedig mér‐
gező. Ehhez képest ‐ mondja
Baid ‐ az újrahasznosított
műanyagból készülő fonál
gyártásához a poliészternél
27 literrel kevesebb víz kell,
az energiafogyasztása is 50
százalékkal kevesebb és a

gyártás során a károsanyag‐
kibocsátás is a poliészter
esetéhez képest 54 száza‐
lékra esik vissza.

Ugyanakkor ‐ hívja fel a
figyelmet a Quartz cikke ‐
a sportruházati cég eljárása
sem teljes mértékben kör‐
nyezetkímélőt. Hiszen már
eleve egy a majdani fonál‐
hoz szükséges PET‐palack
előállítása sem az, de ami
fontosabb, hogy minden
egyes mosáskor ezekből az
újrahasznosított műanya‐

gokból készült textilekből
mikroműanyagok szivárog‐
hatnak ki, amelyek így aztán
újfent a vizeinket és a talajt
szennyezik. A veszélyes mik‐
roműanyagokról mostaná‐
ban rengetget lehet olvasni,
ami nem csoda: becslések
szerint a környezetünket
szennyező félmillió tonna
mikroműanyag több mint
50 milliárd darab eldobott
műanyag flakonnak felel
meg.

forrás: hvg.hu

Tudta, hogy nyolc PET-palackból kijön egy új póló?
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