
Tovább gyűrűzik 
a Makkai-botrány

Lassan már‐már kabaréba illő fordulatokat
vesz a Makkai‐botrány. Amely – ezt jó, ha meg‐
jegyezzük – elsősorban a Szabad Emberek
Pártja (POL) önkormányzati képviselőinek ki‐
váló helyzetfelismerő képességét dicséri: ráé‐
reztek, hogy az alpolgármester megbélyegzése
alkalmas a politikai tőkeszerzésre. Közvetve
pedig magyar választópolgárok szimpátiájának
felkeltésére, szavazatok megszerzésére a kö‐
vetkező választásokon.
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Erdély számomra 
a történelmet jelenti,
amely egyben a 
családom története is 

Szikszay Béla 1951‐
ben született Pápán, a
Dunántúl egy nagyon
hangulatos kisvárosá‐
ban, de édesapja a Ma‐
ros megyei Mezősám‐
sondon született, ezért
nagyon sok szál fűzte
a családot Erdélyhez.
Ez arra késztette a ma‐
gyar fővárosban élő
könyvtárost, hogy felkutassa gyökereit, roko‐
nait. Kutatása indokairól, eredményeiről, Er‐
délyhez való lelki kötődéséről kérdeztük. 

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XII. évfolyam // 37. szám  // november 22–december 5. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Az egyik legszebb székely-
földi műemléktemplom

Csíkkarcfalva Csíkszeredától szűk huszonhárom
kilométerre lévő település, mely egykor Felcsík
központja és egy időben járásszékhely is volt.
Első írásos említése az 1330‐as évekből való.
Neve a népies magyarázat szerint az egykori
Harcfalva alakból képződött.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

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.

Amíg tart a csoda

Antoine de Saint‐Exupéry, a finom hangvételű,
A kis herceg szerzője elsősorban hivatásos pilóta
volt. Sokszor repült a francia gyarmatok fölött,
az első és a második világháború között gyakran
kellett a Szahara fölött is átrepülnie. Többször
hajtott végre kényszerleszállást a sivatagban.
Egyszer, egy ilyen kényszerhelyzetben bennszülött
beduinok mentették meg az életét.

4. old. // VÉLEMÉNY

Csendes csentenároz(tat)ás

A háromszéki magyar elöljárókat elvárják a decem ‐
ber elsejei román nemzeti ünnepre, de nem adnak
szót nekik, nehogy megsértsék a román államot és
annak szimbólumát – írta meg a maszol.ro.Sebastian
Cucu, Kovászna megyei prefektus kedden sajtó‐
tájékoztatón ismertette az egyesülés centenári‐
umára szervezett kéthetes(!) programsorozatot
és a december elsejei ünnepség programját.

8. old. // HUMOR

Az első tiszta illóolajat Avicenna, a X. és XI. század fordulóján élt perzsa orvos csalogatta
elő a rózsából, de előtte már a kínai orvoslásban, i.e 2700-ben használták az aromás nö-
vényeket. Ma az illóolajoknak rendeltetésszerű használatai vannak, önmagukban vagy
kiegészítő terápiaként. Jók légúti megbetegedések megelőzésére, kezelésükre, de stresszes,
nehéz helyzetek feloldására is. Borbáth Annamária aromaterapeutát kérdeztük a témáról,
aki azt is elmondta, miként válasszunk tudatosan minőségi esszenciát.

Illatok, amelyek 
megváltoztatták az életét



Kos: A megérzései átlagon felül működnek ezen a
héten, ezért hallgasson rájuk, még akkor is, ha min‐
den jel arra mutat, éppen ennek az ellenkezőjét kel‐
lene tennie. Pénzügyek terén higgadtságra, fegyel‐
mezettségre van szüksége, ha nem akar veszteséget
elkönyvelni.
Bika: Kellemes hétnek néz elébe akkor, ha képes

lesz féken tartani az indulatait. Le kell győznie az
irigység és a féltékenység érzését, amelyek egyik pil‐
lanatról a másikra keríthetik hatalmukba. Amennyi‐
ben jogi problémái merülnének fel, kompromisszum‐
képesnek kell lennie, így kerülhet győztes helyzetbe.
Ikrek:Ezen a héten a legfontosabb, hogy igyekezzen

világosan fogalmazni, és ne képzelje azt, hogy vala‐
kivel akár fél szavakból is megérthetik egymást. Fe‐
lettese nyitott ezekben a napokban a hízelgésre, sőt
elvárja a dicséretet, ami önnek nem esik nehezére.
Rák: A házasságokban, régi együttélésekben elfo‐

gadhatatlan helyzet alakulhat ki, amikor felmerülhet
a szakítás gondolata. Ám ha engedékenyebb lesz, ha
elhiszi, hogy az idő önnek dolgozik, és képes lesz a
múltban elkövetett hibákból tanulni, akkor a kap‐
csolata kiállhatja ezt a próbatételt.
Oroszlán: A házasságokban, régi együttélésekben

nehéz helyzet alakulhat ki. Előfordulhat, hogy egy
titokban tartott szerelmi kapcsolat, illetve gyermek
miatt kerülnek olyan helyzetbe, amikor el kell gon‐
dolkodni a közös jövőn. Pontosabban azon, hogy mi‐
lyen jövőjük lehet együtt. 
Szűz: Ezen a héten mindennél fontosabbak lesznek

a külsőségek, talán még soha nem volt ennyire lé‐
nyeges, hogy a környezetében ki mit gondol önről,
illetve ha párkapcsolatban él, akkor a társáról vagy
a viszonyukról. Hajlamos lesz gondolatban elkalan‐
dozni.
Mérleg: Nem alkalmas a hét arra, hogy őszinte be‐

szélgetést folytasson egy olyan személlyel, aki fontos
önnek. Ugyanis minden szava falra hányt borsó lehet,
ráadásul még az illetőt meg is sértheti az őszintesé‐
gével. Anyagi ügyekben résen kell lennie, mert elő‐
fordulhat, hogy megpróbálják kihasználni.
Skorpió: Ha képes lesz segítőkészen viselkedni,

nem lesz oka panaszra, mert több minden alakul
úgy, ahogy szeretné. Ám ha köti az ebet a karóhoz,
akkor sajnos nemcsak anyagi ügyekben, hanem az
érzelmi életében is veszteséget könyvelhet el. A sze‐
relemben varázslatos pillanatokat élhet át.
Nyilas: Feletteséről jót, vagy semmit! Legyen ez a

jelmondata, így elkerülheti a kellemetlen helyzetet,
illetve hogy a megélhetése veszélybe kerüljön. A hé‐
ten a környezetében több a hazug, álnok személy,
ezért ügyeljen arra, hogy kinek mit mond.
Bak: A héten úgy érezheti, mintha egy helyben to‐

porogna. Hiába próbál dűlőre jutni bizonyos témák‐
ban, még mindig ott tart, ahol az elmúlt év végén.
Ráadásul anyagilag is nehéz, már‐már reménytelen‐
nek mondható szituációba kerülhet.
Vízöntő: Még az is megtörténhet, hogy a munka‐

helyén olyan helyzet alakulhat ki, amikor muszáj lesz
körülnéznie az álláspiacon. Felettese kényszerhely‐
zetbe kerülhet, ami az ön megélhetésére is hatással
van. 
Halak:Amennyiben jogi ügye van, észnél kell lennie,

mert megfoszthatják attól, amiért keményen meg‐
dolgozott. Amennyiben válófélben van, egy ingatlan
körüli hercehurcára készülődjön. Ne dőljön be a hí‐
zelgőknek és annak, aki úgy kezdi a mondókáját:
csak jót akarok önnek.

TÖBB NAP, 
MINT STAND UP 

A Showder Klub sztárja,
Bruti november 23‐án, pén‐
teken 20 órakor a Jazz &
Blues klubban tart fergeteges
humorestet. A belépő 20 lej.

SZIMFONIKUS 
HANGVERSENY 

Lettország függetlensé‐
gének kikiáltása és Románia
egyesülésének századik év‐
fordulója alkalmából rend‐
kívüli szimfonikus hangver‐
senyre kerül sor november
22‐ én, csütörtökön 19 óra‐
kor a marosvásárhelyi Kul‐
túrpalota nagytermében. Ve‐
zényel: Gints Glinka lettor‐
szági karmester, zongorán
játszik Franck van de Laar
hollandiai művész. Műsoron:
Emil Darzinš‐, Schumann‐,
Sibelius‐, A.Paşcanu‐művek.
A koncertre a 6‐os számú
bérletek érvényesek. 

ÉVADNYITÓ LECKE- ÉS
NEVELŐHANGVERSENYEK

November 23‐án, pénte‐
ken déli 12 órától román,
13 órától magyar nyelvű lec‐
kehangversenyt, 17 órától
román, 18 órától magyar
nyelvű nevelőhangversenyt
tartanak a Kultúrpalota nagy‐
termében. Téma: szimfoni‐
kus rock és filmzene. Fellép
a Marosvásárhelyi Állami Fil‐
harmónia, vezényel Remus

Grama. A hangversenyek té‐
máját Carla Gliga és Fülöp
Klára tanárnők mutatják be.
Műsoron: Deep Purple –
Smoke on the Water, Adele
– Rolling in the Deep, Guns
N’Roses – Sweet Child o’Mi‐
ne, Michael Jackson – Thriller,
Hans Zimmer – Pirates of
the Caribbean, Astor Piazzola
– Libertango.

DZSESSZZENE 
A KOTTÁBAN 

A Marosvásárhelyi Rádió
Kotta című műsorának no‐
vember 25‐i vendégei Tasi
Nóra énekes, zeneszerző és
Sárosi Péter zenész. Ven‐
dégművész: Puja Barna. A
dzsesszkoncert 18 órakor
kezdődik a rádió stúdióter‐
mében. A belépés ingyenes.

ARCHÍV KÉPEK A KÉT
VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI
IDŐSZAKRÓL 

Erdély kolozsvári szem‐
mel címmel nyílik kiállítás
Marosvásárhelyen, amelyet
Szabó Dénes és a Fotófilm
válogatott az OSZK gyűjte‐
ményéből. A Budapestről
érkező, főleg városképeket
és tájképeket bemutató tár‐
lat a két világháború közötti
Erdélyt idézi meg, több
olyan rögzített pillanattal,
amely többé nem látható,
közöttük 22 marosvásárhe‐
lyi városképpel. A Sapientia

EMTE keretén belül műkö‐
dő Erdélyi Audiovizuális Ar‐
chívum és a Maros Megyei
Múzeum Történeti Osztálya
által szervezett tárlat no‐
vember 23‐án, pénteken 18
órakor nyílik a Kultúrpalota
II. emeleti kiállítóterében.
Köszöntőt mond Soós Zol‐
tán múzeumigazgató, Blos‐
Jáni Melinda kurátorasszisz‐
tens és Both Gyula, a Marx
József Fotóklub elnöke. 

A NŐ – FOTÓKIÁLLÍTÁS
AZ ANDRÁS LÓRÁNT
TÁRSULATNÁL 

Az András Lóránt Társu‐
lat új eseménysorozatának
keretében havi fotókiállítást
szervez. A sorozat első ál‐
lomásán a Gyergyószent‐
miklósi Fotóklub mutatko‐
zik be A nő című kiállításá‐
val. A megnyitó november
22‐én, csütörtökön 18 órá‐
tól lesz. Kiállítók: Munzlin‐
ger Attila, Mincsor Szabolcs,
Elekes Károly, Suciu Cristi‐
an, Ádám Katalin, Munzlin‐
ger Noémi, Hadnagy László,
Erőss Zoltán‐Levente, Lu‐
kács Géza, Bartalis Előd,
Szász Adorján, Buslig Barna,
Szakállas Róbert, Szabó Csa‐
ba. A kiállításmegnyitót kö‐
vetően egy hónapon át lehet
megtekinteni a fotókat min‐
den hétfőn és csütörtökön
11‐13, illetve 18‐20 óra kö‐
zött.
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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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Lassan már‐már kabaré‐
ba illő fordulatokat vesz
a Makkai‐botrány. Amely
– ezt jó, ha megjegyez‐
zük – elsősorban a Sza‐
bad Emberek Pártja
(POL) önkormányzati
képviselőinek kiváló hely‐
zetfelismerő képességét di‐
cséri: ráéreztek, hogy az
alpolgármester megbé‐
lyegzése alkalmas a politikai tőkeszerzésre. Közvetve
pedig magyar választópolgárok szimpátiájának felkel‐
tésére, szavazatok megszerzésére a következő válasz‐
tásokon. 

A POL‐csapda kiválóan működött: kevés választópolgár
volt, lehetett, akinek ne tetszett volna a felelőtlen köz‐
pénzszórással megvádolt Makkai és társai pellengérre
állítása. Dél‐Korea messze van – a világbékéért való el‐
kötelezettség dicséretes ugyan, de az érte való harcba
szállás előtt talán a helyi etnikumközi békétlenségek
felszámolásáért kellene tenni valamit. Mindenesetre,
ha korábban szinte láthatatlan volt az alpolgármester,
a dél‐koreai kirándulás igencsak ráterelte a figyelmet:
a közpénzekkel felelőtlenül bánó vezető alakjának meg‐
testesítője lett. Legalábbis a médiában. Pedig voltak
már korábban is elöljárók, akik hasonló kiruccanásokat
tettek, szintén a városi adófizetők pénzén, például az
USA‐ba. Akkor viszont senkinek se jutott eszébe tiltakozni
emiatt. 

Eszem ágában sincs Makkait mentegetni, különösen
az ügy kipattanása óta tett fölényeskedő, a média mun‐
katársait lekezelő kijelentései után. Annyit azonban
mégiscsak megjegyeznék: semmivel sem rosszabb al‐
polgármester – igaz, jobb sem –, mint elődei. Hogy csak
Peti András, Csegzi Sándor vagy – ki emlékszik még rá?
– Bárczi Győző nevét említsem. Makkai hirtelen az
RMDSZ megyei és a városi szervezetei, elsősorban azok
vezetői között folyó belső hatalmi harc középpontjába
került. S mindkét fél rajta próbálja demonstrálni, ki az
erősebb. 

Mi is a belharc tétje? Talán emlékeznek még, hogy
annak idején, a 2016‐os helyhatósági választások után,
Kelemen Hunor kijelentette: Marosvásárhelyen, elke‐
rülendő annak látszatát, hogy az RMDSZ nem Florea
ellenzékeként viselkedik, nem állítanak alpolgármestert.
Telt‐múlt az idő, s a PSD – az RMDSZ‐szel kötött együtt‐
működési paktumra hivatkozva – kierőszakolta, hogy
Marosvásárhelyen a két párt osztozzon meg egymás
között az alpolgármesteri székeken. Így kerülhetett po‐
zícióba Makkai Gergely. 

A botrány után – a POL által kavart hullámot meglo‐
vagolva – az RMDSZ elmarasztalta – a lemondását
viszont már nem követeli! – a világbékéért harcba szálló
Makkait. Ezt követően a megyei szervezet is elérkezettnek
látta az időt a Kelemen Hunor által javasolt állapot – al‐
polgármester‐nélküliség – visszaállítására azáltal, hogy
lemondásra szólította fel. Csakhogy Makkai, bár kifizette
a városi kasszába az utazás költségeit, a lemondást
viszszautasította. 

Következésképpen olyan szorult helyzetbe manőve‐
rezték magukat a felek, amiből presztízsveszteség nélkül
mind a megyei, mind a városi szervezet, különösen
azok vezetői képtelenek kiszabadulni. Róka fogta csuka,
csuka fogta róka állapot ez a javából. Persze van egy
nevető harmadik is, ami nem más, mint a POL. Kétlem,
hogy ez lett volna a szándék.

| TÁRSADALOM/VÉLEMÉNY | / 3. /

VÉLEMÉNYEM SZERINT

| Központ hetilap | 2018 / 37. | november 22–december 5.

Szentgyörgyi László

Tovább gyűrűzik 
a Makkai‐botrány

Szikszay Béla elmondása
szerint már gyermekkorában
tudta, hogy rokonságának
csak egy része él Magyaror‐
szágon, a másik része, az apai
ág Erdélyben. Édesapja a II.
világháború után maradt Ma‐
gyarországon, ahol aztán
megnősült, és két gyermeke
született. Az erdélyi roko‐
nokkal – nagyszülőkkel, test‐
vérekkel, unokatestvérekkel
– 1956 nyarán találkoztak
először. „Ők akkor Medgyes
városában éltek. Mindenre
nem emlékszem, de már ak‐
kor megfogott az erdélyi táj,
az ottani, másféle látnivalók.
Később egyre sűrűbben jár‐
tunk Erdélybe. Volt, hogy
évente. Kezdetben vonattal,
később autóval, ami lehetővé
tette, hogy távolabbi váro‐
sokat és tájakat is megismer‐
jünk. Nagyon szerettem oda‐
járni, szerettem a nagyszü‐
lőket. Nagytata szenvedélye‐
sen römizett, és nagy csatákat
vívtunk. Jól éreztem magam
ott, és valahogy természe‐
tessé vált, annyira, hogy szin‐
te odatartozónak tartottam
magam is. Akkoriban még
nem foglalkoztatott a család‐
történet" – meséli Szikszay
Béla.

A családfakutatás iránti
érdeklődést Gárdonyi Géza
Egri csillagok című regénye
indította el benne. A könyv
végén szerepelnek az egri
védők nevei, és van köztük
egy Szikszai nevű is. De mint
később kiderült, csak név‐
rokon. „Apám nem sokat me‐
sélt a családról. Ők Mező‐
sámsondon születtek, csak
később költöztek Medgyesre.
Csak olyanokat mesélt, amit
ő élt át, bár ezek is érdekesek
voltak. Például azt, hogy Beth‐
len István miniszterelnökkel
is találkozott Sámsondon,
amikor 1943‐ban az unoka‐
testvérét látogatta meg, aki
az ottani Bethlen‐kastély
gondnoka volt. Ha lassan is,
de egyre több, apró morzsát
tudtam meg a Szikszai csa‐
ládról. Nagy áttörés volt, ami‐
kor megismertük apám uno‐
katestvérét, aki több doku‐
mentumot adott a családdal
kapcsolatban. De kezdett ér‐
dekelni, hogy van‐e még a
családból valaki más is?
Apám erről nem sokat tudott,

igaz, még gyermek volt, ami‐
kor elköltöztek Sámsondról"
– részletezi kutatásának kez‐
deteit a nyugalmazott könyv‐
táros.  

„Mára már pontos 
képem van a Szikszai 
család erdélyi tagjairól”

Aztán elkezdett kutatni a
Magyar Országos Levéltár‐
ban, könyveket böngészett,
gyűjtögette össze a töredék‐
információkat. De ezt kevés‐
nek érezte, hiányzott a hely‐
színi kutatás. Az áttörést a
véletlennek köszönhette. Az
interneten rábukkant egy
szakdolgozatra, amelyet a
sámsondi születésű, de Ma‐
rosásárhelyen élő, Szikszai
Katalin írt. Felvette vele a
kapcsolatot, és Katalin vál‐
lalta, hogy kutat a vásárhelyi
levéltárakban őrzött anya‐
könyvek között. Kiderült,
hogy Sámsondon és Mező‐
felén is élnek még rokonok. 

„2014‐ben személyesen is
elutaztam kutatni, részben a
levéltárban, részben az em‐
lített falvakban, ahol sikerült
néhány rokonnal megismer‐
kedni, sőt, apám unokatest‐
vérének a fiával is, aki Sám‐
sondon él. A rokonság fiata‐
labb tagjait részben már is‐
mertem, mert szinte min‐
denki fent van valamilyen in‐
ternetes közösségi oldalon.
Persze nem könnyű így is‐
merkedni, mert van egyféle
bizalmatlanság egy hirtelen
felbukkant emberrel szem‐
ben. Tehát mára már viszony‐
lag pontos képem van a Szik‐
szai család erdélyi tagjairól.
Sajnos, ez az érdeklődés a
család iránt csak bennem
van meg, Szikszai Katalint
kivéve, mert senki nem kér‐
dezett vissza, hogy mit ku‐

tatok és miért" – panaszolja.  
Vizsgálódásaiból kiderült,

hogy a Szikszai család első
ismert tagja Szikszai János
volt, aki 1572‐ben nemessé‐
get kapott II. Miksa császártól.
János valószínűleg valamilyen
hivatalt viselt, mert írástudói
mivolta ki van emelve. Ere‐
detileg Szikszón éltek (innen
a név), és később Ugocsa me‐
gyébe, majd – a ma Maros
megyei – Pókára költöztek.
A család részben földbirtokon
gazdálkodott, de többen egy‐
házi, lelkészi pályára léptek.
A legidősebb ág leszárma‐
zottai Erdélyben maradtak,
míg a lelkész‐leszármazottak
később visszaköltöztek Ma‐
gyarországra. Ezeket az ága‐
kat és a leszármazottakat is
sikerült megismerni, doku‐
mentálni. A kutatás célja volt
az is, hogy a – reményei sze‐
rint valahol még meglévő ‐
nemeslevelet is megtalálja.
Ezért kereste még a valaha
Pókán és Nagyernyében élt
Szikszaiak nyomait is. De,
mint később megtudta, az
oklevél elpusztult a háború
során egy háztűzben. 

„Ha Erdélyben vagyok,
otthon vagyok!”

„Hogy Erdély mit jelent?
Ugyanúgy, sőt talán egy kicsit
jobban kötődöm oda, mint a
Dunántúlhoz, a szülőváro‐
somhoz. Erdély a történelmet
jelenti, amely egyben a csa‐
ládom története is. Ha ott
vagyok, otthon vagyok! Sze‐
retem a falvakat, szeretem a
városok néha kissé közép‐
korias hangulatát. Szeretem
a tájat, azt hogy még vannak
állatok, azt hogy akármerre
nézek, ott legel egy‐két ló,
vagy bárány. A 2000‐es évek‐
től szervezetten is, busszal
és vezetővel bejártunk min‐
dent, amit csak lehetett. Má‐
ramarostól a Vaskapuig, a
Partiumtól Háromszékig és
a Gyimesekig. Laktunk csa‐
ládoknál, és mindenhol jól
éreztük magunkat. Utazás
közben mindig azt éreztem,
hogy a többiek lehet, hogy
turisták, de én itt itthon va‐
gyok" – zárta gondolatait
Szikszay Béla. 

Nemes Gyula 

Szikszay Béla 1951-ben született Pápán, a Dunántúl egy nagyon hangulatos kis-
városában. Ott kezdte meg iskoláit, majd az ELTE-n szerzett könyvtárosi oklevelet.
Budapesten maradt, ahol közel negyven éven át a Magyar Nemzeti Galéria
könyvtárosa volt. Szikszay Béla édesapja a Maros megyei Mezősámsondon
született, ezért nagyon sok szál fűzte a családot Erdélyhez. Ez arra késztette a
magyar fővárosban élő könyvtárost, hogy felkutassa gyökereit, rokonait. Kutatása
indokairól, eredményeiről, Erdélyhez való lelki kötődéséről kérdeztük. 

Erdély számomra a történelmet jelenti,
amely egyben a családom története is 
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Antoine de Saint‐Exupéry, a finom
hangvételű, A kis herceg szerzője el‐
sősorban hivatásos pilóta volt. Sok‐
szor repült a francia gyarmatok fölött,
az első és a második világháború
között gyakran kellett a Szahara fölött
is átrepülnie. Többször hajtott végre
kényszerleszállást a sivatagban. Egy‐
szer, egy ilyen kényszerhelyzetben
bennszülött beduinok mentették meg
az életét. Hálából meghívta a három
férfit szülőhazájába, Franciaországba.
Ezek az egyszerű emberek egyik
ámulatból a másikba estek a hatalmas
kulturális sokktól. Nem láttak ők ad‐
dig ilyen építészeti kincseket, metrót,
sétányokat, de mindeközben meg‐
őrizték nyugalmukat. Vendéglátójuk
az utolsó nap egy hegyi túrával is
meglepte: elvitte őket az Alpokba.
Ott egy vízesésre bukkantak, és ez a
tapasztalat lélegzetelállító élménynek
bizonyult. Ennyi vizet életükben nem
láttak. Az a vízmennyiség, ami ott
egy perc alatt alázuhogott, elég lett
volna arra, hogy egész törzsüket egy
évig tiszta ivóvízzel lássa el. A bedu‐
inok úgy oda voltak a csodálkozástól,
hogy egyszerűen nem voltak hajlan‐
dók továbbmenni. Azt mondták: ha
ők otthon egy csodát átélnek, nem
mennek tovább addig, amíg az tart.
Semmi pénzért nem akartak tovább‐
menni, míg a vízesés tart... Saint Exu‐
péry kétségbeesésében már azt
mondta: „De hát ez már ezer éve így
ömlik!” 

Ezt aztán végre elhitték a vendé‐
gek, s így folytathatták a túrát. 

Mi már nemcsak, hogy nem hi‐
szünk a csodákban, de csodálkozni
sem tudunk. Már szinte semmi sem
hat a meglepetés erejével. A jó, a
szép magától értetődő, természetes.
Annak úgy kell lennie. Már nem moz‐
dít ki a kényelmi zónánkból. Inger‐
küszöbünk sem reagál. Sőt unalmassá
is válik. Nincs hírértéke. Ami nem
botrány, nem véres, nem pikáns, nem
hazugság, nem álcázás, nem kétér‐
telmű, nem gyanús, nem giccses, már
nem is különleges. Persze az sem
tart sokáig. 

A „csodák” manapság már nem
három napig tartanak, hanem három
pillanatig. Aztán görgetjük tovább a
fészbukot, az egeret. Az elhatalma‐
sodott önimádatban, a mindent kio‐
koskodó és megkérdőjelező racio‐
nalizmusban már abban sem vagyunk
biztosak, amit magunk csináltunk, s
amit bálványozunk. Felkorbácsoltuk
magunkban a telhetetlen kíváncsi‐
ságot, a folytonos elégedetlenséget,
habzsoljuk a trendi márkák frissített,
legújabb változatát, és emiatt állandó
komorság, depresszió meg búvalbé‐
leltség kínoz. Holott tudhatnánk: a
sóvárgás és a függés ugyanannak a
kutyának kölykei. Sokkal kevesebb
energiánkat szívná el, és sokkal jobb
terápia lenne a szüntelen hála, a ben‐
nünk levő jó kimozdítása, amikor
mindenért, naponta, köszönetet tud‐
nánk mondani.

Jól belegondolva: ma is Isten cso‐

dáiból élünk. Az a túláradó, bőséges
szeretet, amellyel Isten „körülvesz”
a természetben, emberi kapcsolata‐
inkban, vagy akár karizmánkból, le‐
leményességünkből fakadó kreatív
megvalósításainkban, a szeretet és
figyelmesség, az emberi jóság meg‐
lepetéseiben, mind‐mind csodálatra
méltó. Ha nem korcsosult volna el
ezen érzékünk, ha tudnánk csodál‐
kozni, rácsodálkozni, ámulatba esni,
tágra nyílt szemekkel bámulni és
örömkönnyeket ejteni, ezek a felis‐
merések több jót, hitet, alázatot és
szerethetőséget hoznának ki belő‐
lünk. Valójában ezzel alakíthatnánk
hatékonyabban környezetünket, és
akkor nem kellene a jog, a piac, vagy
a politika bűvészmutatványaira vár‐
ni.

A tizenhetedik század legnagyobb
festője, a holland molnár fia, Remb‐
randt háromszor is megfestette Jézus
bemutatását a templomban. Legis‐
mertebb az 1631‐es Simeon a temp‐
lomban c. olajfestmény, amelyen a
festő a fénycsóvát teljesen a „nyug‐
díjas” főpap arcára fókuszálja, ahogy
magához szorítja a gyermeket, aki
Isten fia. A szülők, sőt a többi jelen‐
lévő, a szolgálatos pap is szinte kö‐
zönnyel, értetlenül, a Biblia szavait
értelmezni nem tudó tanácstalan‐
sággal bámulják az agg Simeont, aki
öröménekbe kezd, hiszen ebben a
pillanatban beteljesedtek az ószö‐
vetségi jövendölések. Ő már meg‐
halhat, mert látták szemei az Üdvö‐
zítőt. Egész életében erre a pillanatra
várt... Ő már a természet Urát vehette
karjaiba. Magához ölelhette vágyai
beteljesedését: a mindenséget egy
csecsemő képében. Ez a valódi ta‐
lálkozás. Nem hiába gondolkodik az
idős ember világméretű távlatokban...
Az öreg főpap már látja a történelmi,
sőt az üdvtörténeti „következménye‐
ket”. Gyermekként tud csodálkozni.
Érzékeli a Gyermekben a különle‐
gességet. A szolgálatos pap talán
már tízedik, huszadik gyermeket mu‐
tatta be aznap Istennek, az áldozati
adományokkal együtt. Neki ez a kis‐
baba egy volt a sok közül. Neki már
unalmasak, gépiesek ezek a mozdu‐
latok, nincs bennük semmi különös.
De Simeon, ahogy magához szorította,
megérezte az örökkévalóságot. 

Ahogyan a vízesés annak a teljes‐
ségnek a kiváló képe, amit Istentől
ajándékba kaptunk, úgy ez a kép
még inkább kitágítja a mindenséget.
Az idősödő Rembrandt újra visszatért
ehhez a jelenethez, és öregkorában
újra megfestette ezt a tiszta örömet
és mély békét, amellyel a maga életét
is Isten kezébe tette.

Milyen más ez a fajta, megbéké‐
léssel, elengedő örömmel történő
ránézés az életre, a folyamatokra,
amik bennünk és körülöttünk zajla‐
nak. Hiszen, amíg élünk, a csoda tart. 

Sőt még utána is...

Sebestyén Péter

\ 4. \ |  ÉLETMÓD |

Két dolgot tehetünk: a régi
menetrendet megpróbáljuk visz‐
szaállítani, azaz a környezetünket
igyekszünk visszaalakítani, vagy
az új helyzethez alkalmazkodunk,
vagyis mi magunk változunk,
formálódunk az újonnan felme‐
rülő igényeknek megfelelően.

A kaliforniai pszichoterápiás
iskola képviselője, Paul Watzla‐
wick elsőfokú illetve másodfokú
változásnak nevezi ezeket.  El‐
sőfokú, ha a bevált szokásokat
még intenzívebben gyakoroljuk
a megoldás érdekében, és má‐
sodfokú, ha merőben új, eddig
nem próbált viselkedések és nor‐
mák beiktatását célozzuk meg,
vagyis itt nem mennyiségileg,
hanem minőségileg változtatunk
a dolgokon.

Vegyünk egy konkrét példát,
ha nem jövünk ki a havi bérünk‐
ből mennyiségi változtatás lehet,
ha több túlórát vállalunk, hogy
több pénzt vigyünk haza, minő‐
ségi változás, ha keresünk egy
másik munkahelyet, ahol eleve
jobban megfizetnek. Egy másik
példa pedig, szülőként nem ke‐
zelhetjük ugyanúgy a tizenéves
gyermekeinket, mintha még óvo‐
dások lennének – a nevelési
módszereinknek együtt kell fej‐
lődnie a gyermekek életkorával.

Változás-félelem 
vagy kihívás?

Személyiségfüggő a változás‐
hoz való hozzáállásunk, van
olyan személy, akinek könnyen
megy, másoknak viszont nehe‐
zebben, jobban kell készülniük.
Nézzük, hogy mindezek milyen
tényezőktől függnek:

ÿ Rugalmasság: mennyire ke‐
zeljük nyitottan az új eseménye‐
ket.
ÿ Biztonságra törekvés: az

egyensúly iránti vágyunkkal függ
össze, vagyis az emberi kapcso‐
latainkban és önmagunkon belül
is harmóniára törekszünk, amit

viszont csak ideig‐óráig tudunk
fenntartani. Ha kibillenünk az
egyensúlyi állapotunkból, úgy
érezzük, tennünk kell valamit,
hogy helyreállítsuk. 
ÿKülső nyomásként éljük meg,

vagy belőlünk fakad a változás
igénye? Az első lépések megté‐
teléhez a külső kontrollos sze‐
mélyeknek szükségük van ráha‐
tásra,  míg a belső kontrollos
személyek a saját belső igénye‐
ikre figyelnek, és ha nem érzik
magukat elégedettnek valamivel,
kezükbe veszik a kezdeménye‐
zést.
ÿ Kudarckerülő vagy kocká‐

zatvállaló hozzáállásunk szintén
meghatározza, mennyire bátran
nézünk az új helyzetek elébe.
ÿ Függ a szenvedésnyomá‐

sunktól is, hogy meddig várunk
a változással. Hónapokig‐évekig
is bennrekedhetünk időnként
egy rossz állapotban, anélkül,
hogy bármit is tennénk ellene.
Míg máskor rövid idő után kész‐
tetést érzünk a változtatásra. Ha
a szenvedéstűrő küszöbünk ala‐
csonyabb, hamarabb érzünk
késztetést a proaktív viselke‐
désre, nem várunk sokáig mások
biztatására vagy segítségére. 
ÿHa krízishelyzetbe kerülünk,

mindenképp szükséges a néző‐
pontváltás a feloldásához, új
szempontok és értékek figye‐
lembe vétele.

Rámutattak a stresszkutatá‐
sok, hogy minél bejósolhatóbb‐
nak és/vagy kontrollálhatóbbnak
vélünk egy új helyzetet, annál
hatékonyabban birkózunk meg
vele. Ha azt érezzük, hogy van
ráhatásunk a változásra, és nem
csak sodródunk az árral, akkor
nagyobb elszántsággal, határo‐
zottsággal és kreativitással, ál‐
lunk elébe, ami természetesen,
a jó megoldások kitalálásához,
majd az ebből fakadó sikerél‐
ményhez vezet minket.

Gál Erika Noémi

Amíg tart a csodaMiért félelmetes a változás?
Ha új életszakaszba vagy élethelyzetbe kerülünk, az indokolttá,
sőt, legtöbb esetben szükségszerűvé teszi a változásokat, hisz
megváltozott körülmények között nem működhetünk a meg-
szokott üzemmódunkban.
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– Az aromaterápia az egyik
legősibb tudomány. Európában
és a nyugati világban az illatos
orvoslás gyökerei hatezer évnél
is régebbre nyúlnak vissza,
egészen a fáraókig. Hogyan
alakult ki a mai modern for-
mája?

– A mai aromaterápia út‐
törői a XIX. és XX. századi
francia és olasz tudósok.  Az
első laboratóriumi kísérletet
1887‐ben jegyezték le, ami‐
ben az illóolajok antibakte‐
riális hatását vizsgálták. Az
keltette fel a figyelmet, hogy
a francia virág‐ és gyógynö‐
vény‐feldolgozó munkásokat
rendre elkerülik a légzőszervi
megbetegedések.

Az aromaterápia szakkife‐
jezést egy francia vegyésznek,
dr. René‐Maurice Gattefossé‐
nak tulajdonítják, aki egy la‐
boratóriumi kísérletben égési
sérüléseket szenved a kezén,
amit hirtelen levendulaolajat
tartalmazó edénybe márt. A
hatás felülmúlja várakozásait:
nagyon gyorsan enyhülnek a
fájdalmai, és felgyorsult gyó‐
gyulási folyamatot tapasztal.
Ez elindítja őt az illóolajak
tudományos vizsgálatában. A
francia orvoslásban nemso‐
kára már használják az aro‐
materápiát. Dr. Jean Valnet
francia katonasebész az 1948‐
59‐es indokínai háborúban
illóolajokkal fertőtleníti a se‐
beket és kezeli a súlyos égési
sérüléseket. Háború után is
használja az illóolajokat pá‐
ciensei körében, és 1964‐ben
megírja az Aromaterápia a
gyakorlatban című könyvét.
Az illóolajak pszichológiai ha‐
tását az olasz tudósok kutat‐
ták. Dr. Renato Cayola és dr.
Giovanni Garri megfigyelték
az illóolajok stimuláló, nyug‐
tató és antibakteriális hatásait
is. Sikeresen kezeltek pszichés
betegeket illóolajokkal. Az il‐
lóolajok terápiás használata
mellett, kozmetikai felhasz‐
nálását Marguerite Maury
ausztriai születésű biokémi‐
kus kezdte el kutatni, nép‐
szerűsíteni. Kutatta az illatos
olajok testre, bőrre, tudatra
gyakorolt hatását. Visszanyúlt
az ősi kínai és indiai forrá‐
sokhoz. Kidolgozott egy illó‐
olajokat használó terápiás
módszert, aminek fontos ré‐
sze a masszázs.  Angliában
lett igazán népszerű és ott
bontakozott ki az ő hatására

egy szépségápolásra és egész‐
ségmegőrzésre összpontosító
aromaterápiás gyakorlat.

Számos kutatás, könyv, aro‐
materápiás iskola létezik ma
szerte a világon. Klinikák gya‐
korlatában, idősotthonokban,
várandóság‐szülés‐gyermek‐
ágy kísérésében és még sok
területen megtaláljuk az aro‐
materápiát. 

– Hogyan került ön kap-
csolatba az aromaterápiával?

– Nagyfiammal való váran‐
dóságom alatt került a ke‐
zembe Ingeborg Stadelmann,
ma is gyakorló német bába
és aromaterapeuta könyve.
Magával ragadott a szemlé‐
lete, ahogyan igyekszik a ter‐
mészet erőit engedni, hogy
segítsenek felhasználni mind‐
ezeket a bábai tevékenysé‐
gében. Olyan volt számomra,
mint egy oázis. Visszaadta a
csodaélményt, ami a kisgyer‐
mek várásához, fogadásához
kapcsolódik. Első aromate‐
rápiás keverékem is egy gát‐
masszázsolaj volt. Annyira
magával ragadott, talán nem
is az illat, hanem az aroma‐
terápiás szemléletmód, a ter‐
mészetben így is megmutat‐
kozó Isten ereje, támogatása,
hogy elindultam ezen a virá‐
gos, illatos „mezőn”, és egyre
több illatát kezdtem el hasz‐
nálni, felfedezni, illetve egy
ideje tovább is adni a kincset,
amire rátaláltam.

– Mire lehet még használni
a mindennapokban a tiszta
esszenciális olajakat?

– Felhasználási lehetősé‐
geknek nincs határa, azt hi‐
szem. Egyedül is megállja a
helyét az aromaterápia, de
nagyon jól lehet kiegészítő‐
ként is használni más terápi‐
ákkal együtt. Megelőzésben
fontos szerepe van a fertőt‐
lenítő hatásának, például egy
váróteremben vagy akár ott‐
hon. Ha gyerekek hazahoznak
közösségekből betegségeket,
és citromot párologtatásával
jelentősen csökkenthetjük a
levegőben lévő korokozók
számát. De a megelőzésben
nagyon fontos szerepe van a
stresszkezelésben remekül
segítő illóolajos masszázsnak.
Ha csökkentettük a stresszt,
akkor felszabadítottuk szer‐
vezetünk immunrendszerét,
tehát tud védekezni a gyul‐

ladásokkal, fertőzésekkel
szemben. És persze a már ki‐
alakult betegségeknél is na‐
gyon hatékonyak, így a felső‐
légúti megbetegedéseknél, ki‐
váló orrdugaszoló, nyákoldó,
fertőtlenítő, köhögéscsillapító
illóolajok vannak. 

– A hétköznapi ember be-
megy a drogériába vagy
gyógynövényboltba, és tanács-
talanul szemléli a széles vá-
lasztékot, a rengeteg márkát.
Milyen a jó illóolaj? 

– Az illóolaj minőségét sok
minden befolyásolja. Én a bor‐
hoz szoktam hasonlítani, hisz
annál sem mindegy, hogy mi‐
lyen körülmények között ter‐
mesztették, milyen vegysze‐
reket használtak, hogyan szü‐
retelték, préselték, érlelték.
Így van az illóolaj esetén is.
Nagyon fontos, hogy olyan il‐
lóolajat használjunk terápiás
célra, ami valóban tiszta, vegy‐
szermentes, és nem tartalmaz
idegen anyagokat. Ellenőriz‐
zük a gyártó céget is. Ugyan‐
akkor a minőség érzékelhető
az illóolaj árában is, mert egy
valódi illóolaj nem lehet na‐
gyon olcsó. Nem minden nö‐
vény egyforma mennyiségben
tartalmaz illóolajat, például
1 kg rózsaillóolaj előállításá‐
hoz 5 tonna rózsasziromra
van szükség, ezzel szemben
a citrusok rendkívül aromá‐
sak, könnyen előállíthatók.
Ezért már az gyanús, ha min‐
den üvegecske ugyanabban
az árban sorakozik a polcon.

– A téli időszakban gyakran
eldugul az orrunk, vagy kicsit
kapar a torkunk. Mivel lehet
ezt megelőzni, illetve ha kell,
gyógyítani?

– Három felhasználási
módja van az illóolajnak: be‐
lélegezve, bőrre kenve és
emésztőrendszeren keresztül.
A téli megbetegedésekkor
mindhárom használati mód
bevethető. Nagyon hasznos
a levegőbe jutatott illóolaj,
amit belélegezve a légutakat
tudja felszabadítani, fertőtle‐
níteni. Bőrre kenéskor fontos,
hogy mindig hígítsuk egy hor‐
dozóolajjal – mert önmagában
nagyon tömény, égési sérü‐
lőseket okozhat –, amely lehet
növényi préseltolaj, de állati
zsiradék is. Kiemelten fontos,
hogy belsőleg kizárólag terá‐
piás minőségű illóolajat hasz‐

náljunk.
Nagyon hasznos kisgyere‐

kek is és felnőttek számára
is, ha mézben, sóban, tejszín‐
ben, szódabikarbónában el‐
vegyített illóolajat teszünk a
fürdővízbe. Megfázásos tü‐
netek első jeleinél egy ilyen
fürdő megállíthatja a betegség
kialakulását.

A citromillóolaj rendkívül
jó fertőtlenítő, orrdugaszoló,
lázcsillapító, már kisgyere‐
keknél is használható, ezért
érdemes a téli időszakban a
házipatikánkban tartani. Ka‐
paró torok esetén is mézzel
elkevert citrom vagy naran‐
csillóolaj csodákra képes. A
teafa illóolaja segít torokfájás,
fertőzések, lerakódások ese‐
tén párologtatva, mellkasra
kenve hordozóolajjal. Kakukk‐
fű, angyalgyökér, tömjén, céd‐
rus, levendula, borsmenta,
szibériai fenyő vagy más fenyő
illóolaja mind hasznosak a
téli megbetegedések megelő‐
zésében, kezelésében.

– Milyen illatokat ajánl ön
különböző lelkiállapotokra?

– Az illóolaj belélegezve
azonnal hat az idegrendszer‐
re, az érzelmi és memória‐
központot úgy éri el, hogy
nem találkozik szűrőrend‐
szerrel, akadálytalanul tud
hatni a hangulatra, viselke‐
désre, hormonjainkra.  Az
anyatejből kimutatták, hogy
vanília illatanyagát tartalmaz‐
za. Nem csoda, hogy a vanília
az otthonosság, melegség il‐
lata, ezt az érzést váltja ki.
Koraszülött osztályokon gyak‐
ran vaníliaaillatot párologat‐
nak, mert a megfigyelések azt
mutatják, hogy megnyugtatja
a kicsiket.

A bergamot, citrom, na‐
rancs nagyon jó hangulatja‐
vítók. Akár súlyos depressziók
esetén is érdemes használni
párologtatással. Nyugtalan‐
ságesetén a levendula illóolaja
segíthet, de szeparációs szo‐

rongásesetén –óvodába ke‐
rülő kisgyereknek – tudja ol‐
dani a feszültséget. Számomra
a tömjén volt egy nagyon ne‐
héz periódusban támaszom.
Nemhiába „szent”illat, véde‐
lem a külső és belső ártó gon‐
dolatok ellen. 

– Aki nem hisz az illatok
gyógyító erejében, illetve szkep-
tikus az aromaterápiával
szemben, mit ajánlana, vagy
miként győzné meg?

– Elég, ha beleszagol az
üvegecskékbe, és hagyja, hogy
megszólítsák az illatok. Ha
racionálisabb érvek kellenek,
akkor rengeteg kutatási ered‐
mény elérhető már.

– A kozmetikumokba kevert
illatanyagokat, illóolajokat
számos ellenvélemény övezi
elismert bőrgyógyászok részé-
ről, akik szerint semmiféle, pl.
arckrémbe kevert illatanyag
nincs jó hatással a bőrünkre,
sőt, ezek allergiás reakciót is
kiválthatnak. Hogyan véleke-
dik ön erről?

– Pontosan a szintetikus
illatanyagok allergizáló hatása
miatt jó, hogyha a bőrápoló
termékeink természetes alap‐
anyagokból készüljenek. Az
illóolaj, préselt növényi olajok
és a hidrolátumok mélyen
beszívódnak a bőrrétegeibe,
táplálják, hidratálják, segítik
a regenerálódást. A termé‐
szetes kivonatok, olajok, illó‐
olajok tudnak igazán jól beé‐
pülni és hatékonyan támo‐
gatni. Minden bőrtípusnak
megfelelő kombinációt lehet
összeállítani. Az illóolaj hasz‐
nálatában nagyon fontos, hogy
hígítva legyen, és a kozmetikai
célra használt termékekben
az illóolaj mennyisége ne ha‐
ladja meg az 5 százalékot. Fi‐
gyeljünk a fototoxikus illó‐
olajokra, és ne használjuk
azokat napsugárzás, szolári‐
umozás esetén.

Pál Piroska

Illatok, amelyek megváltoztatták az életét
Az első tiszta illóolajat Avicenna, a X. és XI. század fordulóján élt perzsa orvos
csalogatta elő a rózsából, de előtte már a kínai orvoslásban, i.e 2700-ben
használták az aromás növényeket. Ma az illóolajoknak rendeltetésszerű használatai
vannak, önmagukban vagy kiegészítő terápiaként. Jók légúti megbetegedések
megelőzésére, kezelésükre, de stresszes, nehéz helyzetek feloldására is. Borbáth
Annamária aromaterapeutát kérdeztük a témáról, aki azt is elmondta, miként
válasszunk tudatosan minőségi esszenciát.
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Csík csodája, 
avagy az egyik 
legszebb és legjob-
ban karbantartott
székelyföldi 
műemléktemplom

Emlékeztető

A hétszázharmincöt mé‐
ter magas szikladombon
álló templomhoz a XV‐XVI.
században várfalat építet‐
tek, melynek lőrései kevés
kivétellel összetettek, két‐
három „fülkével” ellátott,
tág kilövési szögekkel. 

A várfalak védőfolyosó‐
jának kialakítása egyedü‐
lálló Székelyföldön. 

A várfal keleti bástyájából
emelkedik ki a zömök, ere‐
detileg kétemeletes kapu‐
torony – harangtorony –,
melyet Mártonffy György
erdélyi püspök, a falu szü‐
lötte költségén két emelettel
magasítottak 1720‐ban. 

A torony a várfal szerves
részeként, az őrtorony sze‐
repét töltötte be a közel‐
múltban.

A pápai 
tizedjegyzék 
régi közlői nem 
ismerték 
Nagyboldogasszonyt

Sok esetben a templom
címe több falu közös neve.

Ebben is Nagyboldogasz‐
szony négy falunak közös
temploma és egyházközségi
neve: Karcfalva, ahol a
templom áll, Jenőfalva, Csík‐
dánfalva és Csíkmadaras.
Utóbbi kettőből később ön‐
álló plébánia lett. 

A pápai tizedjegyzék régi
közlői nem ismerték és nem
is említik Nagyboldogasz‐
szonyt. 

Legújabb római kutatás
fedte fel, hogy 1332‐ben ez
is szerepel: E(cclesia) B(ea‐
tae) Mariae Virginis, amint
Domokos Pál Péter közli sa‐
ját római kutatásai ered‐
ményeként. 

1406‐ban Lőrinc pap a
csíknagyboldogasszonyi
plébános, aki Csík‐Gyergyó
alesperese is oláfalvi szár‐
mazású. 1482‐ben és 1495‐
ben Bertalan plébános sze‐
repel az okiratokban. 

1540‐ben egy kehely fel‐
iratán Tamás nagyboldog‐
asszonyi születésű papról
van adat: 

„Hoc opus fecit fieri Do‐
minus Tomas Presbiter na‐
tus de Nochboldog assan
A.D., 1540...” .

Az álló állapotban befa-
lazott emberi csontváz

A templomot Csík legma‐
gasabb négy öles várfala
veszi körül, fedett gyilok‐
folyosóval és lőrésekkel. 

Amint azt már röviden
említettük, a keleti bástyá‐
jából emelkedik ki a torony,
amelyet Mártonffy György
püspök, a falu szülötte költ‐
ségén két emelettel maga‐
sítottak. 

A torony harmadik eme‐
letén befalazott csúcsíves
ablakok vannak. 

A hajó lebontásakor ér‐
dekes régi tárgyakat – réz‐
csészék, rézkés stb. – talál‐
tak, melyek a bécsi múze‐
umba kerültek. 

Különös leletnek számít
az az emberi csontváz, mely
álló állapotban volt befa‐
lazva, kezében egy pár pat‐
kóval. 

A faluba került prédiká-
tort a nép elkergeti

A templomhoz vezető déli
oldalon szép barokk Mári‐
aszobor áll. A templom észa‐

ki oldalát a millenniumkor
ültetett fenyves övezi. 

A középkori tiszta kato‐
likus egyházközség hívei
egy kis epizódtól eltekintve
– mindmáig katolikusok
maradtak. 

Az epizód az volt, hogy
Székely Mózes idejében egy
Kelemen nevű prédikátor
került a faluba. Tartózko‐
dása rövid ideig tartott,
mert a nép elkergette és az
átállottak házait lerombolta. 

A XVIII. században Nagy‐
boldogasszony katolikus
plébánia. E század elején is
itt csak katolikus templom
és egyház van. 

A várfalon kívül, a ha‐
rangtorony közelében ta‐
lálható díszes oszlop tetején
Nagyboldogasszony, a temp‐
lom védőszentjének a szob‐
ra. Átvészelte a történelem
viharait, így sokat mesél‐
hetne a környékről. 

A vártemplom az évek
folyamán sok átalakítá-
son és javításon esett át

A legrégibb részéhez, az
1444 körül épített gótikus

szentélyhez 1796‐ban egy
új hajót építettek. 

Az 1958‐ban végzett res‐
taurálások során napfényre
került a régi, leszelt ívű, kő‐
bélletes gótikus sekrestye‐
ajtó kőkerete, amely most
a templom összképet nö‐
veli.

A templomvár egyike a
legjobban karbantartott szé‐
kelyföldi műemlékeknek.
Az egyházközség értékei:
két aranyozott ezüstkehely
– 1540‐ből és 1750‐ből –
és egy gótikus szentségmu‐
tató. 

A hagyomány szerint az
egyik kehely Báthori Endre
bíborosé lehetett, akit a kö‐
zeli szentdomokosi erdőben
gyilkoltak meg. 

A kehely azóta Gyulafe‐
hérvárra került.

A kőből épült 
várfalak ovális alakban
kerítik a templomot

A várfalak magassága hét‐
nyolc méter között ingado‐
zik, és vastagságuk az alap‐
nál a két métert is megha‐
ladja. 

(Folytatás 33-34. lapszámainkból – befejező rész) 

Csíkkarcfalva Csíkszeredától szűk huszonhárom ki-
lométerre lévő település, mely egykor Felcsík központja
és egy időben járásszékhely is volt. Csíkjenőfalvával,
Csíkdánfalvával – Oltfalvával –, és Csíkmadarassal az
egykori Csíknagyboldogasszony egyházközséget ké-
pezte, melyből a két utóbbi falu azóta önállósodott.
Karcfalva Ábránfalva és Tótfalva összeolvadásából
keletkezett, első írásos említése az 1330-as évekből
való. Közigazgatásilag napjainkra Csíkszenttamással
és Csíkjenőfalvával együtt képez egy községet. Neve a
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 Csíknagy-
boldogasszony egyházközség név is, melyet a Karcfalva
és Jenőfalva határán épült erődtemplom után kapta.
Csíkkarcfalva fő turisztikai látványossága és épített
értéke a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt római
katolikus templom, amelyet az 1440-es évek táján
építettek Hunyadi János adományából. A templom
Felcsík legjelentősebb és legszebb erődtemploma,
amely a gótika jegyeit viseli magán. Az erődtemplomot
egy nyolc méter magas várfal övezi, melynek belső
oldalán sértetlenül áll a fából épült vívófolyosó, vagyis
a gyilokjáró.
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A keleti és délkeleti ol‐
dalon az udvarszint 2,5‐3
méterrel magasabban he‐
lyezkedik el, mint a falakon
kívüli talajszint. 

Gyöngyössy János, a Szé‐
kelyföldi vártemplomok
című könyvében ír arról,
hogy a védőfolyosó megol‐
dása más székely templom‐
várak gyilokjáróihoz képest
teljesen egyedi: a falmagas‐
ság két méternyi felső része,
amelyik tulajdonképpen
mellvédként szolgált a száz‐
negyven centiméter széles
védőfolyosóhoz, csupán het‐
ven centiméter vastag.

Ezen a mellvéden igen sok‐
féle, egy‐, két‐, háromnyílású
lőréstípus található. Az éles
szögben nyíló, egymás kilö‐
vési szögét jól kiegészítő lő‐
rések a hiányzó védőtornyok
oldalvédelmét igyekeztek pó‐
tolni, jelentősen csökkentve
az ovális alaprajz miatt ki‐
alakult holtteret. 

A félköríves építmény,
mely a bejárat védelmét
biztosította

A gyilokjáró tetőszerke‐
zete, valamint az udvar felőli

tornácos mellvédje újabb
keletű: vaskapoccsal össze‐
erősített fenyőfagerendák‐
ból készült. 

Valószínű azonban, hogy
a mai tornác formáját vette
át, ugyanis az egykori tornác
néhány megmaradt eleme
– amint a védőfolyosó já‐
rószintjének egyik‐másik
átkötő gerendája mutatja –
szervesen illeszkedik a mai
tornáchoz. 

A védőfolyosó udvari fel‐
ára stációképeket helyeztek
el a XVIII. században. 

A templom északnyugati
sarkával átellenben egy
kapu nyílik: ez későbbi ki‐
vágásnak látszik, talán az
1796. évi nagyszabású át‐
építéskor nyitották. 

Elképzelhető, hogy a to‐
rony alatti szűk bejárat nem
volt elégséges az építőanyag
szállításához. 

A bejárat elé egy alacsony,
lőréses, támpillérekkel meg‐
erősített pajzsfalat építettek,
amely egyfajta elővárként,
egyszerű barbakánként is
felfogható. Szintén Gyön‐
gyössy világít rá arra, hogy
ennek a félköríves épít‐
ménynek a szerepe az volt,

hogy ostrom idején a bejá‐
rat védelmét biztosítsa. 

A várfal északi és észak‐
keleti küloldalán néhány
zömök tám látható, amelyek
nem olvadnak szervesen
egybe a fallal, tehát utólag
építették őket. 

A csíkkarcfalvi 
római katolikus 
vártemplom, egyike 
a legszebb és 
legjobban 
karbantartott 
székelyföldi 
műemlékeknek

Átlépve a XXI. század kü‐
szöbét, Karcfalva fejlődése
még látványosabb lesz,
ugyanis a községvezetők
különféle pályázatokat meg‐
nyerve nagyméretű beru‐
házásokba kezdenek. 

A XX. század elején újabb
sekrestyét építettek a régi‐
hez. Eltüntették a régiségre
utaló műemlékrészeket, be‐
falazták a régi szemöldök‐
gyámos kőajtókeretet és át‐
alakították a régi sekrestye
egy részét. 

1922‐ben kis elővárat
építettek a torony mellé. Az

1958‐ban végzett restaurá‐
lás alkalmával a gótikus kő‐
keretet újra kibontották. 

Az utóbbi években elké‐
szült a két falut átszelő ivó‐
vízhálózat és a szennycsa‐
tornarendszer, elkészült az
Olt és Székaszó folyók part‐
jainak részbeni megerősí‐
tése, felújították az iskola‐
épületeket és óvodákat, a
polgármesteri hivatalt, va‐
lamint elkészült és átadták
rendeltetésének az új piac‐
teret. 

2010‐ben folytatják a köz‐
ségközpontban a művelő‐
dési ház, a régi tanácsi épü‐
let és a közbirtokosság szék‐
házának modernizálását. Itt
található az ország első vi‐

déki műjégpályája. 2010 au‐
gusztusában került sor a ra‐
vatalozó felavatására is.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Gyöngyössy
Jánosnak és Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illuszt-
rációkat, a régi és a mai ké-
peket Demján László mű-
emlékvédő építész a saját
munkájából és gyűjteményé-
ből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe (további képek:
Hankó Zoltán).



Cucu úr az említett saj‐
tótájékoztatón nem vála‐
szolt egyenesen ama újsá‐
gírói kérdésre, hogy adná‐
nak‐e beszély‐lehetőséget
a magyar önkormányzati

vezetőknek (még jó, hogy
a sajttájon legalább kérdezni
lehetett tőle), ellenben meg‐
jegyezte: „Udvariatlan fel‐
szólalási lehetőséghez kötni
a centenáriumi ünnepségen

való részvételt; ha meghív‐
nak, jóhiszeműen részt ve‐
szel”. Hozzátette: visszauta‐
sítják olyan elöljárók rész‐
vételét, akik nem értik meg,
hogy „viselkedésükkel, fel‐
szólalásukkal diszkriminál‐
hatják a közösség egy részét,
megsérthetik a román ál‐
lamot és annak szimbólu‐
mát, hiszen a törvény sze‐
rint a nemzeti ünnep állami
szimbólum, illetve az elő‐
vetített szélsőséges és na‐
cionalista felszólalással be‐
árnyékolhatják a nemzeti
ünnepet”. Elmondta azt is,
hogy néhány napja Antal
Árpád polgármestert a ro‐
mán közösség megtapsolta,
amikor a sepsiszentgyörgyi
ortodox katedrálisban mon‐
dott beszédet. Véleménye
szerint a polgármestert a
centenáriumi ünnepségre
is elvárják, amennyiben jó‐
hiszeműen érkezik. (Vár‐
hatsz rám, kedvesem, pos‐
takocsin, izé... jóhiszeműen
érkezem...)

Háromszéken november
20‐tól indul és december

1‐ig tart a centenáriumi ün‐
nepségsorozat, amely hat
településen – Sepsiszent‐
györgyön, Kézdivásárhelyen,
Kovásznán, Bodzafordulón,
Berecken és Előpatakon –
több mint ötven, többnyire
ingyenes programot kínál;
a kulturális és civil szerve‐
zetekkel közösen összeál‐
lított programsorozat ke‐
retében lesznek kiállítások,
színházi előadások, konc‐
ertek, folklórműsorok,
könyvbemutatók, konferen‐
ciák. (Meg nem erősített hí‐
rek szerint a könyvbemu‐
tatókon Dan Tanasa minden
egyes könyvét két állig fel‐
fegyverzett kommandós
fogja őrizni, nehogy megint
lábuk keljen, mint a nyáron
ama bizonyos konferencián,

ahova bár meghívatlanul,
de jóhiszeműen érkezett.)
A december elsejei csente‐
nári főünnepséget katonai
parádé, repülős bemutató,
illetve száz lampion égnek
eresztése színesíti majd.

Megállapítható tehát,
hogy mi, magyarok (ez eset‐
ben a székelyföldi elöljárók)
olyanok vagyunk, mint az
a részeges rokon, akit nem
hívnak meg a lagziba, ne‐
hogy eltossza az egész han‐
gulatot, vagy, ha nagy kel‐
letlenül végül mégis meg‐
hívják, akkor állandóan vi‐
gyáznak rá, felváltva, nehogy
túl sokat igyon, és kivisel‐
kedje magát. Még akkor is,
ha az övé a vendéglő.

Molnár Tibor
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A háromszéki magyar elöljárókat elvárják a december elsejei román nemzeti
ünnepre, de nem adnak szót nekik, nehogy megsértsék a román államot és
annak szimbólumát – írta meg a maszol.ro. Sebastian Cucu, Kovászna megyei
prefektus kedden sajtótájékoztatón ismertette az egyesülés centenáriumára
szervezett kéthetes(!) programsorozatot és a december elsejei ünnepség prog-
ramját, ahol többek között rámutatott: a centenáriumi eseményre meghívják az
összes közintézmény vezetőjét, illetve a helyi és megyei elöljárókat, de elvárják,
hogy „jóhiszeműen vegyenek részt az ország legfontosabb nemzeti ünnepén”.
Korábban Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester és Tamás Sándor Kovászna
megyei tanácselnök többször is kifejezték abbéli óhajukat, hogy részt vennének
a román nemzeti ünnep rendezvényein, amennyiben fel is szólalhatnak. Arról
beszélnének, hogy száz év telt el az egyesüléstől, és még mindig nem teljesültek
a modern Románia alapító okiratának tekinthető gyulafehérvári nyilatkozatban
foglalt ígéretek.
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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. 

Csendes csentenároz(tat)ás

100
A România – 100 (Romá‐

nia – 100) elnevezésű ün‐
nepélyes kormányprogram‐
ajándékcsomag keretében
a frissen rémániált Dănci‐
lă‐kormány az alábbiakkal
kedveskedik a csentenárt
ünneplőknek:
☻ Száz egymást követő,

fizetett szabadnap a közhi‐
vatalnokoknak
☻ A PPP – Programul

Prima Parașută (Első Prosti
Program) lanszírozása: min‐
den romániai fiatalember,
aki az idén töltötte vagy tölti
a tizennyolcat, kap egy száz‐
lejes értékjegyet, amelyet
bármelyik kamionparkoló‐
ban „levásárolhat”
☻Benzinkutaknál ingyen

osztogatott füzetecskék, a
miniszterelnök asszony száz

legviccesebb bakijával
☻ A LBF (Loteria Bonu‐

rilor Fiscale – Nyugtalottó‐
sorsolás) mintájára LP (Lo‐
teria Porcilor – Disznólot‐
tó‐sorsolás) szervezése,
melynek során kisorsolnak
száz százkilós disznót olyan
kisnyugdíjasok között, akik
már legalább száz napja
nem ettek húst
☻ Ingyenes koncertek az

ország száz legnagyobb vá‐
rosában – fellép a Száztagú
Mánélézenekar, a székely‐
földi városokban pedig a
100 Folk Celsius
☻Egy százholdas pagony

kisorsolása azon erdőtulaj‐
donosok között, akik eddig
nem igényeltek fenyőfaül‐
tetési támogatást
☻ Olyan parizer piacra

dobása, amelynek a tíz szá‐
zalékos hústartalma száz
százaléka hús
☻ Száz kilométer autó‐

pálya importálása Magyar‐
országról
☻ Minden olyan baro‐

méter kivonása a kereske‐
delmi forgalomból, amely
már száz éve esőre áll
☻ És végül: ajándékcso‐

mag minden olyan állam‐
polgárnak, aki az idén tölti
a száz évet, és amely tartal‐
maz, többek között, egy cso‐
kor százszorszépet, egy
ezerszázas dácsiát, egy kínai
száznapos tojást, egy házi‐
kedvencként tartható tró‐
pusi óriásszázlábút és egy
százalkalmas szolárium‐
vagy konditerem‐bérletet!
mt
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A MÜNCHHAUSEN-EFFEKTUS
Tavaly 91 ezer 600 bol-
dog és szépreményű
kisgyermek született
meg Magyarországon. További 28 ezer 500 bol-
dogtalan kisgyermek azonban nem született meg,
mert művi abortusz áldozatául esett. Ezt úgy is
meg lehet fogalmazni, hogy 100 élve születésre
31 halva születés (abortusz) jutott. Egy közkeletű
felfogás szerint az abortuszok engedélyezése
vagy tiltása nem befolyásolja a születésszámot.
Tényleg nem lennénk többen, ha csak tavaly ezt
a közel 30 ezer embert (ennyien élnek Eszter-
gomban) engedtük volna megszületni? – teszi fel
a kérdést a CitizenGo közösség, amely nemrég
petíciót tett közzé az abortuszmentes Magyaror-
szágért.

Isten óvjon attól, hogy darázsfészekbe nyúljak. Az
abortusz körüli vita körülbelül egyidős az emberi ci‐
vilizációval, mivel az úgynevezett nem kívánt ter‐
hességtől való megszabadulás vágya egy civilizációs
korszak csúcspontjához közeledve mindig föl¬erő‐
södik. A történettudomány szerint a római kultúra
lehanyatlásának egyik fő oka a népességfogyás és az
azt ellensúlyozni kívánó bevándoroltatás volt, viszont
a népességfogyás egyik kiváltó oka a korabeli hedo‐
nista egoizmus volt.

Ma úgy fest a dolog, hogy egyszerre látjuk egy
régi civilizáció hanyatlását és egy új fölemelkedését.
A régit az örök egoizmus – „nekem jár minden jó,
mert megérdemlem” –, az újat az örök reménység –
„hiszünk a szeretet és összefogás erejében” – jellemzi.
Miközben a gazdag, soha nem látott jólétnek örvendő
Európa még ma sem hajlandó fölismerni saját sorsában
a rómaiak végzetét, és az egyre kevesebb számban
születő gyermekekből felnövő, egyre gyérebb és
egyre lustább munkáskezek pótlására a harmadik
világból (háborús övezetek, mély Afrika) vándoroltat
be százezreket, sőt milliókat, aközben Magyarországon
egy fantasztikus kísérlet zajlik, amelynek a Münch‐
hausen‐effektus nevet adhatnánk, hogy a világ meg‐
értse, miről van szó.

Ahogy a legendás Münchhausen báró a saját hajánál
fogva rántotta ki magát a mocsárból, úgy próbálja a
kormányzat a magyarságot a népesedési apály mo‐
csarából kirántani. A most induló nemzeti konzultáció
e törekvéshez kíván újabb lendületet nyerni a lakosság
megkérdezésével. Amint e lapban is látható, az
előjelek biztatóak, bár több mint valószínű, hogy a
jövőben e kérdésben mélyebb szociológiai kutatások
lesznek szükségesek, hogy ne csak a pillanatnyi ered‐
ményeket lássuk, hanem azok időbeli változását is.

A magyarságot növekvő pályára állítani ugyanis
egy olyan korban, amikor kivétel nélkül minden
olyan nemzet, amelyik felért az általános jólét legalább
elégséges fokára, azonnal megfertőződvén a neoli‐
beralizmus vírusával – „nemzet nincs, csak az egyén
számít, aki nem felelős az utána jövőkért, csakis ön‐
magáért, sőt még önmagáért sem” –, fogyni kezd,
nos ez fölér egy világszenzációval. A feladat azért is
nehéz, mert a jólét elégséges fokára fel¬érő magyar
társadalom is, megfertőződvén a vírussal, szintén
fogyóban van, az előrejelzések számunkra is aggasz‐
tóak.

Ebben az erőtérben az új civilizációs korszak elő‐
futárának lenni herkulesi vállalkozás, amely ezért
nem is sikerülhet akkor, ha nem leszünk képesek
megfogalmazni azt az új ethoszt, azt az újjászülető,
kozmikus isten‐ és világfelfogást, az anyagin túl a
szellemi és a lelki térben is, amely hitet, erőt és len‐
dületet ad a létezés továbbörökítéséhez, miáltal az
abortusz kényes kérdése is a helyére kerül. Egy
újfajta ember‐ és életszeretetnek kell itt megszületnie. 

Bencsik András

GRUEVSZKI BŰNE

MAGYAR DEMOKRATA

De nézzük a tényeket!
Gruevszki a migránsválság
kellős közepén, országa
jobboldali vezetőjeként ke‐
rítést épített a görög határ‐
szakaszra, és bejelentette,
hogy mindenáron feltartóz‐
tatja az inváziót.

Az akkor még éppen mig‐
ránsimádatba ájult unióban
és persze Soros köreiben
Gruevszki (Orbán mellett)
a legfőbb céltáblává vált. S
ahogy ez ilyenkor lenni szo‐
kott, elindultak azok a fo‐
lyamatok, amelyek a Gru‐
evszki‐kormány bukásához
vezettek. A folyamatokat itt
is a számolatlan mennyisé‐
gű pénzzel ellátott Soros‐
szervezetek (NGO‐k) irá‐
nyították.

A forgatókönyv ismerős:
egy nyilvánosságra kerülő
hangfelvétel (vagy hamisít‐
vány, vagy sem), ezt köve‐
tően erőszakos tüntetések
(volt olyan Soros‐szerveze‐
tek által szervezett és az el‐
lenzék támogatta tüntetés,
amelyben nyolc rendőr is
meghalt). E tüntetéseket az
albán kisebbség támogatá‐
sával szították, és a poszt‐
komcsi ellenzék mindent
megígért az albánoknak arra
az esetre, ha hatalomra jut.

Az előre hozott választá‐
sokon ugyan Gruevszki
pártja kapta a legtöbb sza‐
vazatot (győzött), ám nem
tudott kormányt alakítani,
így került mindenféle ma‐
chinációk végeredménye‐
képpen hatalomra Zoran

Zaev, aki az albánok segít‐
ségével, valamint a Soros‐
féle NGO‐k támogatásával
és pénzével vergődött végre
a kormányrúdhoz.

Immáron semmi akadá‐
lya nem volt, hogy az igazság
és a korrupció elleni harc
lovagjaiként nekilássanak
a jobboldali politikusi gárda
ellehetetlenítésének. Ehhez
erős támogatást nyújtott a
Soros kezébe került mace‐
dón média, továbbá a So‐
ros‐féle NGO‐k nyomására
felállított különleges ügyész‐
ség.

Majd hirtelen öt eljárást
is indítottak Gruevszki ellen,
míg Zaev ellen az összes el‐
járást megszüntették. Pél‐
dául azt, amelyben a vád
szerint közel kétszázezer
euró kenőpénzt fogadott el
egy vállalkozótól még pol‐
gármester korában. Miköz‐
ben Zaev ellen mindent
megszüntettek, kétévnyi
próbálkozás után Gruevsz‐
kit elítélték, valami Merce‐
des megvásárlásáért (rö‐
hej!).

Majd – és ezt már Gru‐
evszki állítja! – többször is
életveszélyesen megfenye‐
gették, ami a 2016‐os kam‐
pány, a fenyegetések, listá‐
zások és rendőrhalálok is‐
meretében nem tűnik élet‐
szerűtlen állításnak. Gru‐
evszki ezután Magyaror‐
szágra menekült, és mene‐
dékkérelmet nyújtott be. S
hogy ez különleges esetnek
számít‐e?

Nos, akkor ismét a tények.
Jelenleg Belgiumban tartóz‐
kodik és vár ügyének elbí‐
rálására Rafael Correa volt
ecuadori államfő; szintén
Belgium „vendége” Charles
Puigdemont volt katalán el‐
nök; Franciaországban nyúj‐
tott be menedékkérelmet a
hazájában nem Mercedes‐
vásárlással, hanem kokain‐
csempészéssel megvádolt
Sébastien Ajavon benini el‐
nökjelölt és ellenzéki poli‐
tikus – ügyének érdemi el‐
bírálásáig Franciaország
nem adja ki és nem nyilat‐
kozik.

Franciaország ezenfelül
politikai menedékjogot
adott a Chilében jogerősen
elítélt Ricardo Palmának,
aki életfogytiglant (!) kapott,
miután meggyilkolta Jaime
Guzmánt. Isak Dar volt pa‐
kisztáni miniszter pedig
Nagy‐Britanniában nyújtott
be menedékkérelmet és vár
ügyének elbírálására.

Ennyit a Gruevszki‐ügy
„különlegességéről”, és per‐
sze arról, hogy egy Gyur‐
csány Ferenc nevű fekete
öves gazember egy hete
olyanokat írogat, miszerint
Orbán egy „bűnözőt” bújtat,
és hogy Orbán majd nem
fog tudni elmenekülni.

Álmodik a nyomor…
Amúgy pedig a legjobb, ha
Gyurcsány befogja a száját,
de tényleg, és örül, hogy
szabadlábon beszélhet os‐
tobaságokat.

Bayer Zsolt

A (volt) macedón miniszterelnök, Nikola Gruevszki Magyarországon nyújtott be
menedékkérelmet. Ennek elbírálása folyamatban van. Ezt a teljesen normális
ügymenetet a fékevesztett ellenzék és a szokás szerint bármiről bármit és bármikor
összevissza hazudozó balliberális revolversajtó arra használja fel, hogy a legkép-
telenebb összeesküvés-elméletekkel álljon elő, és Orbán Viktort, valamint kormányát
immáron azzal vádolja meg, hogy Putyin „csalta tőrbe” a Gruevszki-üggyel.
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Kezdetét vette a Ma én vagyok a te sporttanárod című rendezvénysorozat

Kik vettek részt a lapbemutatón?

A sajtótájékoztatón – amely egyben a lapbemutató is
volt – , részt vett Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke (főpartner); Illés Ildikó főtanfelügyelő‐helyettes
(támogató partner); Beatrice Mercado, a Junior Sport
Egyesület elnöke, egyben a Junior Sport Karaván kezde‐
ményezője; Alin Romulus Păcurar, a szászrégeni Asociația
Sportul pentru Toți egyesület elnöke, az ötletgazda;
Bálint Zsombor, a Junior Sport magazin szerkesztői igaz‐
gatója, Kádár Zoltán, a Junior Sport magazin főszerkesztője,
valamint a fent említett települések magyar polgármesterei
és nem utolsó sorban különleges meghívottként jelen
volt néhány sportoló, edző és sportvezető, akik a Junior
Sport magazin magyar nyelvő példányában szerepelnek. 

Így többek közt jelen volt a rendezvényen Kovács Ella
Európa‐bajnok és világbajnoki bronzérmes atlétázó; ifj.
Simon László, a Mureșul SK birkózó edzője; Fazakas
Árpád és Hajnal Gyula, az egykori AS Armata hajdani
kiváló labdarúgói; Bartalis Károly vízilabdaedző, a helyi
CSM‐klub vízilabda‐szakosztályának menedzsere; Szeg‐
halmi Andrea, az ISK úszóedzője és a Torpi Sportklub
alelnöke; Klosz Péter, a marosvásárhelyi Master Ski&Bike
sportegyesület és a Román Triatlon Szövetség elnöke;
Horváth Attila Wu‐shu edző, Maros megye minden idők
legsikeresebb edzője; tanítványa Apostolache Kiss Andrea
világ‐ és Európa‐bajnok harcművész; Traian Rus több‐
szörös világ‐ és Európa‐bajnok kempós; Ungvári Imola
asztalitenisz‐edző; valamint lánya, Ungvári Evelin asz‐
taliteniszező, a Sportlíceum VII. osztályos diákja.  

A sajtótájékoztató elején bemutatót tartott a Sportlí‐
ceum ritmikus gimnasztika szakosztálya, a vívószakosztály
és Szántó Attila, a Sakura SK látássérült jiu jitsu‐sa.

Maros megye magyar tannyelvű iskoláiban híres baj-
nokok, élsportolók, edzők segítségével megtartott
különleges testnevelési órák keretén belül osztják
szét ingyenesen a diákok között a Junior Sport magazin
6500 magyar nyelvű példányát, mely kiadványnak a
minap a marosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceum
sporttermében volt a bemutatója, és amelyet a Junior
Sport Egyesület kezdeményezett, ugyanakkor a Maros
Megyei Tanács főpartnerként támogatott.

A magazin 104 oldalas,
A4 ‐es formátumban jelent
meg, ugyanakkor ezzel egy‐
időben elkezdődött a Ma én
vagyok a te sporttanárod
című rendezvénysorozat is,
melyet a Junior Sport Egye‐
sület a szászrégeni Asociația
Sportul Pentru Toți (Szász‐
régeni Tömegsport Egyesü‐
let) egyesülettel közösen
szervezett. 

A Junior Sport 
magazint román nyelven
augusztusban adták ki
Maros megyében

A Karaván keretében ta‐
valy sor került a Născut
pentru sport (Sportra szü‐
letett) című díjkiosztó gálára,
8000 példányban sikerült
kiadni a Junior Sport ma‐
gazin román nyelvű példá‐
nyát, amelyeket a Ma én va‐
gyok a te sporttanárod spe‐
ciális testnevelés órákon be‐
lül osztották szét ingyenesen
marosvásárhelyi, valamint
szászrégeni, radnóti, ludasi,
nyárádtői, nagysármási, dé‐
dai, mezőrücsi, ratosnyai,
marosoroszfalvi, marosfel‐

falui, bátosi, görgényorosz‐
falvi, libánfalvi és vajdaszen‐
tiványi iskolák diákjai között,
ahol a települések önkor‐
mányzatai a román nyelvű
kiadvány partnerei voltak.

A Junior Sport Karaván
országos projekt első állo‐
mása Maros megye volt, ahol
a támogató intézmények a
megyei Ifjúsági ás Sport‐
igazgatóság, illetve a tanfel‐
ügyelőség voltak.

Kik kapják kézbe a Juni-
or Sport magazin ma-
gyar nyelvű kiadványát?

A magyar nyelvű Junior
Sportot a Szász Albert Sport‐
líceum 93 IV‐VII. osztályos
tanulója kapta meg ingye‐
nesen a lapbemutatón,
ugyanakkor a jelenlévő baj‐
nokok autogramokat osz‐
tottak a gyerekeknek és
sportolásra biztatták őket. 

A magyar nyelven meg‐
jelent sportmagazin 3000
példánya a Maros Megyei
Tanács támogatásával ké‐
szült el, a további 3500 pe‐
dig a következő helyi ön‐
kormányzatok segítségével:

Szováta, Nyárádszereda, Er‐
dőszentgyörgy, Marosszent‐
györgy, Ákosfalva, Panit,
Gyulakuta, Jedd, Balavásár,
Nyárádremete, Kerelőszent‐
pál, Gernyeszeg, Nagyernye,
Magyaró és Marosvécs.

A november 19‐23‐a kö‐
zötti héten a következő hely‐
színeken jelentkezett az ak‐
ciósorozat: kedden a ma‐
rosszentgyörgyi Szent
György Általános Iskolában
Hajnal Gyula, a marosvásár‐
helyi labdarúgás legendája,
ifj. Simon László birkózó‐
edző, valamint a községből
származó Bartha Ilona teke‐
világbajnok és Berki András
többszörös íjász országos‐
és Balkán‐bajnok voltak az
aznapi sporttanárok min‐
tegy 600 tanuló számára,
szerdán Gernyeszegen szin‐
tén Hajnal Gyula volt a min‐
tegy 600 gyerek sporttanára.

Csütörtökön 10 órától a ma‐
rosvásárhelyi Dacia Általá‐
nos Iskolában Kovács Ella
atléta, egykori Európa‐baj‐
nok és világbajnoki bron‐
zérmes lesz 80 tanuló sport‐
tanára, pénteken 14 órától
pedig Nyárádszeredában
600 magyar tannyelvű osz‐
tályokba járó tanuló aznapi
sporttanára Fülöp István
futballista lesz, a Sepsi OSK
élvonalbeli labdarúgója, aki
egykoron a településen foly‐
tatta a líceumi tanulmánya‐
it.

A fent említett helysége‐
ken rendezett akciókon
részt vesznek a települések
polgármesterei, valamint
Marosvásárhelyen is külön‐
meghívott Illés Ildikó főtan‐
felügyelő‐helyettes, az ese‐
mény támogató partnere. 

A Junior Sport Maros ma‐
gazin magyar nyelvű kiadá‐

sának 3000 példányát az
alábbi települések IV‐VII.
osztályos tanulói között
osztják ingyenesen szét: Ma‐
rosvásárhely (minden isko‐
la), Szászrégen (minden is‐
kola), Segesvár (Aurel
Moșora Általános Iskola),
Dicsőszentmárton (Traian
Általános Iskola), Maroslu‐
das (1‐es számú Általános
Iskola), Nagysármás (Samuil
Micu Elméleti Líceum). 

A magyar nyelvű Junior
Sport Magazin támogatói a
szponzorok mellett: Biró
Zsolt RMDSZ‐es képviselő,
Ballai Sándor, a Román Bir‐
kózó Szövetség alelnöke, a
Mureșul SK szakosztályának
elnöke, a marosvásárhelyi
birkózó olimpiai központ
vezetője. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Bálint Zsombor, a Junior Sport Magazin 
szerkesztői igazgatója a kiadványt méltatja

A Szász Albert Sportlíceum diákjai szép számban vettek részt az eseményen

Bartális Károly a Junior Sport Magazin 
magyar nyelvű kiadásat böngészi



Példaképek a gyerekek számára
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Befolyásolt alkotókészség c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Nagy művész! De mióta megnősült, csak csatajeleneteket fest!

Egy gyermek életében nagyon fon-
tos, hogy legyen kire felnéznie,
különösen, amikor tinédzserkorba
lép. Legyen egy felnőtt – ez a sze-
mély elsődlegesen az anya és az
apa –, aki utat mutat, akit ő elismer,
aki példa a számára.

Öntudatlanul is másolja, amit lát
maga körül, és amiről azt gondolja,
hogy az jó, megfelelő, vagy akár menő,
ugyanakkor igyekszik ellesni mások‐
tól, főleg családtagoktól a csodálatra
méltó tulajdonságokat, viselkedés‐
mintákat. 

A személyek, akiket utánozni pró‐
bál, akire felnéz, továbbá aki motiválja
és inspirálja őt, azok a példaképek. 

A példaképek két fajtáját külön‐
böztethetjük meg: a pozitív és a ne‐
gatív példaképeket. Pozitív példaké‐
pek, akik kiemelkedő sikerekkel büsz‐
kélkedhetnek (jelen esetben spor‐
tolók), és inspirálják az embereket
arra, hogy ők is hasonló teljesítményt
nyújthassanak, amikért érdemes küz‐
deni. 

A Junior Sport magazin magyar
nyelvű bemutatóján több, egykori
Maros megyei sportolónak tettem
fel a kérdést, hogy mennyire fontos,
hogy a gyerekeknek, az ifjú sporto‐
lóknak példaképeik legyenek? Íme,
a válaszok:

Horváth Attila önvédelmi edző, szá-
mos marosvásárhelyi világ- és Eu-
rópa-bajnok felfedezője, edzője:
,,Mindenhol, minden téren hiányoznak
a példaképek! A sportban is, aki valami
különlegest megvalósít, jó eredmé-
nyeket ér el, az húzza maga után a
többit. Ha ők nincsenek, nincs cél sem,
viszont ha léteznek, akkor a cél elérhető.
Ha ezeket a célokat megvalósíthatónak
érzik a gyerekek, akkor elindulnak
azon az úton.” 

Fazakas Árpád, az AS Armata haj-
dani kiváló játékosa:
,,Nagyon hiányoznak a példaképek a
mai fiatal generáció számára! Ma is
sokan jöttek aláírást kérni tőlünk –
ami jó dolog – , de emellett el is kell ol-
vassák a folyóiratban a rólunk szóló
cikket, hogy megtudják, kik voltunk.
Mit lehet tenni azért, hogy példaképeik
legyenek a mai gyerekeknek? Elsősor-
ban jól kell teljesíteni a sportpályán!”

Hajnal Gyula, az AS Armata volt
válogatott futballistája:
,,A legfontosabb, hogy a gyerekek

sportoljanak, másodsorban el kell jár-
niuk a sportrendezvényekre, és nem
utolsó sorban a szülők is fel kell hívják
a gyerekek figyelmét a hajdani és je-
lenlegi élsportolókra. Ugyanakkor

hasznos lenne, ha ezek az élsportolók
edzéseken, versenyeken is részt ven-
nének, nem lenne szabad megfeled-
keznie senkinek róluk, hogy betölt-
hessék a példakép szerepét. Amikor
mi sportoltunk, mi jól ismertük Maros
megye élsportolóit, még azokat is,
akik idővel nem Maros megyei klubo-
kat képviseltek, sőt szétszéledtek a
nagyvilágban a jobb megélhetés re-
ményében. A helyi sportkultúra nagyon
fontos szerepet játszik a sportolók ne-
velésében.”

Ifj. Simon László birkózó edző (a
néhai világ- és kontinens-bajnok,
olimpiai bronzérmes, id. Simon
László fia):
,,A példaképek léteznek, de a kérdés

az, hogy ki kit választ példaképnek?
A fiatalok ki kell válasszák a megfelelő
sportágban a megfelelő sportolókat,
akik nyomdokaiban haladhatnak, nem
utolsó sorban ki kell tűzzék saját ma-
guknak a célt, hogy ,,Bajnok akarok
lenni!”. Ha ez sikerült, azon túl már
könnyebb a cél elérése, de ezek után
is sok ezer óra munka és sok százezer
mozgásgyakorlat van még a sikerek
mögött. És még valami nagyon fontos
számukra: ha megbotlanak, legyen
erejük felállni, és tovább folytatni a
küzdelmet.” 

Tóth Sándor, Nyárádszereda polgár-
mestere, egykori helyi labdarúgó:
,,A példaképek nem hiányoznak a sport-

életben, de sajnos a mai gyerekek életéből
bizony igen. Bizonyos okok miatt a hazai
gyerekek nem a sportolókat tekintik
példaképüknek. Itt nem Messiról, Ro-
naldóról kell beszélnünk – hiszen rájuk
nem reálisan kell tekinteniük, mivel
ritkán születnek hozzájuk hasonló zsenik
–, de nekünk is van például egy Fülöp
Istvánunk, aki évek óta jó hazai, élvo-
nalbeli labdarúgó, tehát egy követhető
példa.  A gyerekek is meg kell járják a
lépcsőfokokat, a gyerekkorosztálytól a
felnőttkorig – amíg a sportból meg tud-
nak élni, és tudnak biztos anyagi hátteret
biztosítani a maguk és a családjuk szá-
mára – , de addig is célokat kell kitűz-
zenek és elérjenek. 
Ott kellene kezdenünk, mint hajdanán,
amikor a grundon a mezekre felfestettük
a példaképeink nevét, trikójuk számát,
a csapatuk nevét, s nem pedig azt várni,
hogy az iskolabusz felvegyen a kapu elől
és eljuttasson az edzésekre. Sajnos így
változott a gyerekek sporthoz való hoz-
záállása is. És még megemlíthetem, hogy
mintegy 20 évvel korábban a gyerekek
inkább bevállaltak a szülőktől egy szidást
vagy egy elpáholást, mert elszöktek ed-
zésre, de ez most sajnos fordítva van:
küldeni kell őket, hogy egészséges élet-
módban legyen részük...” C.F.A.



A szakik nem is hajlan‐
dóak mázliról vagy szeren‐
csés csillagzatról beszélni,
csak az érdekli őket, hogy
külső vagy belső körülmé‐
nyeinknek tulajdonítjuk‐e
kudarcainkat, sikereinket.
Ha valaki azzal kezd egy te‐
rápiát, hogy a sors üldö‐
zöttje, a főnöke pszichopata,
a férje csalja, a szülei pedig
a Grimm‐testvérek meséiből
kölcsönözték a nevelési
módszereket, a kognitív
pszichológia hívei közöm‐
bös arccal hümmögnek.
Mindannyian abban a meg‐
győződésben nőttünk fel,
hogy nem csupán a tetteink
befolyásolják a sorsunkat,
léteznek jó és rossz előjelek,
Fortuna hol ellenünk dol‐
gozik, hogy pedig mellet‐
tünk van.

Biztosan vannak olyan
szerencsések, akik nem bíz‐
nak semmit a véletlenre, ki‐
zárólag a saját hatékonysá‐
gukra, felkészültségükre tá‐
maszkodnak. Tudom, hogy
léteznek ilyenek, valahol
éppen önfejlesztő tréninget
tartanak, este pedig ‐ mi‐
után lefutottak 30 kilomé‐
tert ‐ egy elegáns koktél‐
partin elismerő pillantások
kereszttüzében koccintanak
a sikerre. 

A jó hír, hogy nagynevű
tudósok foglalkoznak mos‐
tanában a szerencsével, és
egyikük sem gyűjt lóheré‐
ket. A legunalmasabb sta‐
tisztikai módszerekkel dol‐
goznak azon, hogy kiderít‐
sék, létezik‐e valamilyen
megbízható, tudományos
módszer, amellyel feltur‐
bózhatjuk kissé a szeren‐

csénket. Szerencsére ‐ a sze‐
rencse igenis létezik. Ez volt
a jó hír. A rossz hír az, hogy
tanulható, de sajnos ki kell
hozzá mozdulni a komfort‐
zónánkból.

A valószínűtlen alapelv

A tudósok szerint senki
sem szerencsésebb vagy
szerencsétlenebb másoknál.
Csak úgy érzi, mivel agyunk
eleve a szerencsére van
programozva, ösztönösen
úgy próbáljuk magunkat
óvni az erőfeszítéstől. A sze‐
rencse nem a felsőbb erő‐
kön múlik, hanem egy meg‐
küzdési stratégia, amellyel
a váratlan lehetőségekre re‐
agálunk. Észrevesszük az
esélyeket, és élünk velük,
vagy hagyjuk, hogy elsu‐
hanjanak mellettünk.

Megütni a főnyereményt

Mert megütni a főnyere‐
ményt, akár a lottón, akár
a szó átvitt értelmében, bi‐
zony traumatikus dolog. Bo‐
ulogne‐ban működik Euró‐
pa legnagyobb lottónyerte‐
sekkel foglalkozó központja,
ahol segítenek feldolgozni
a nyerteseknek azt a sok‐
koló tényt, hogy egyik nap‐
ról a másikra multimilliár‐
dosokká váltak. A szerencse
kegyeltjei különböző fázi‐
sokon esnek át, az eufóriától
a bűntudaton át a tagadásig
igen széles a sokkszerű átélt
érzelmek skálája. Hogy mi‐
ért? Nagyobb vagyon felett
rendelkezni stresszesebb,
mint kilenctől ötig dolgozni.
Aki egyik pillanatról a má‐

sikra lett vagyonos, nincs
hozzászokva a pénzügyi
kockázatvállaláshoz. Azok‐
nak az embereknek a het‐
ven százaléka, akiknek hir‐
telen csöppen ölükbe a va‐
gyon, pár éven belül ugyan‐
azon az életszínvonalon él‐
nek majd, ahonnan indultak.
Csak azok számára hoz bol‐
dogságot a vagyon, akiket
határozott életcélokkal, ter‐
vekkel ér a szerencse.

Egy ötvenes éveiben járó
házaspár még a saját lá‐
nyuknak sem merte beval‐
lani, hogy elvitték a főnye‐
reményt, mert attól tartot‐
tak, hogy menthetetlenül
félrevinné a már egyébként
is elkényeztetett lányukat.
A magukat szerencsésnek
valló emberek talán nem
nyernek a lottón, de értik a
módját, hogy a véletleneket
elősegítsék.

Higgyük el, nem 
vagyunk pechesek!

„Olyan pechem van, hogy‐
ha milliárdos pályadíjat tűz‐
nének ki a legpechesebb
ember számára a világon ‐
azt se én nyerném meg” ‐
szól Karinthy Frigyes egyik
bonmot‐ja. Miért tűnik úgy,
hogy egyes emberek burok‐
ban élnek, míg másokat
egyik csapás éri a másik
után? Sokféle magyarázatot
lehet erre találni, ott van
például a világhírű pszicho‐
lógus, Richard Wiseman ku‐
tatása, aki éveken át több
száz, magát szerencsének
és pechesnek tartó ember
életét kísérte figyelemmel.

A kutatás talán legpeche‐

sebb önkéntese a huszonkét
éves Patrícia volt. A légi‐
kisasszony afféle rossz
ómenné vált a légitársaság
számára, mert mindjárt a
pályája elején egymás után
három kényszerleszállás
volt. Élete első repülésekor
részegen randalírozó utasok
miatt hajtott végre kény‐
szerleszállást a pilóta, az‐
után erős villámlás miatt,
majd műszaki meghibáso‐
dás történt. A magánéletben
sem volt szerencsés, meg‐
csalták, elhagyták, számta‐
lan apró baleset és bosszú‐
ság érte, úgy tűnt, szegény
lány mindig rossz időben
van rossz helyen.

A professzor szerint Pat‐
rícia példája remekül iga‐
zolja, hogy a balszerencsés
emberek hogyan látják a vi‐
lágot. Ők abban a meggyő‐
ződésben élnek, hogy életük
pozitív eseményei pillana‐
tokon belül elenyésznek, és
visszatérnek a baljós, sötét
fellegek. Ezzel szemben a
magukat szerencsésnek val‐
ló emberek múló epizódnak

tekintik, ha valami balul sül
el, mert mélyebb meggyő‐
ződésük azt sugallja, hogy
velük igazán nagy baj nem
történhet.

Semmi sem bír olyan
mindent elsöprő önbetel‐
jesítő erővel, mint ha meg
vagyunk győződve a saját
balszerencsénkről. Ilyenkor
rossz emberekkel vesszük
magunkat körül, rossz dön‐
téseket hozunk, ésszerűtlen
kockázatokat vállalunk. De
ennek az ellenkezője is igaz.
A történelem során számos
tehetséges ember tudta ja‐
vára fordítani az átmeneti
kudarcot, a penicillintől a
Viagráig egy sor orvosi fel‐
fedezést köszönhetünk a té‐
vedéseknek.

Senkit sem kerülnek el a
balszerencsés helyzetek. A
pech üzenet a tudattalantól,
hogy valamin változtatnunk
kell, mert a jelenlegi irány
nem válik hasznunkra. Egy
biztos, aki szerencsés sze‐
retne lenni, ne bízza a vé‐
letlenre!

Timár Tímea
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A szerencsés emberek anatómiája
Létezik-e a szerencse? A tudósok szerint badarság, nem létezik. Mindjárt be is
bizonyítják. De a hétköznapi emberek, a babonások, szerényebb játékosok, akik
naponta találkoznak a balszerencsével és a mázlival, azért csak keressék meg a
gombjukat, ha kéményseprőt látnak, kopogják le gyorsan, egyék meg szilveszterkor
a ropogós malacot, alázattal, felfelé tekintgetve, ahogy illik!
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