
Az idő bizony dolgozik

Jelentősebb botrányok nélkül lejárt a „csente‐
nár” is. Pedig sokan és sokat dolgoztak szűkebb
pátriánkban is azért, hogy lehetőleg addig fe‐
szítsék a húrt, addig szítsák a magyargyűlöletet,
amíg valamiféle politikai profitszerzésre al‐
kalmas cirkusz ki nem pattan belőle.  Ezúttal
nem jött össze nekik. Hogy miért? Két oka
lehet: vagy azért, mert a hivatásos gyűlölködők
primitív eszköztára elavult, elveszítette haté‐
konyságát, vagy azért, mert a célszemélyek
ilyen irányú fogékonysága kopott meg annyira,
hogy már nem ugornak azonnal, ha azt hallják:
viszik Erdélyt. 
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Marosszentgyörgyi 
vállalkozók a Jászságban  

A St. Georgius
Manager Klu‐
bot maros‐
szentgyörgyi
és marosvá‐
sárhelyi vállal‐
kozók alapí‐
tották, hogy
érdekeiket a döntéshozók és a potenciális be‐
fektetők előtt közösen tudják képviselni. A
klub tagjai néhány napja látogattak el Jászbe‐
rénybe, az ottani menedzserklub meghívására.
A tapasztalatcsere programjáról, kimeneteléről,
élményeiről Bereczki Sándor, a klub titkára
számolt be lapunknak.

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XII. évfolyam // 38. szám  // december 6–19. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A Thököly-vár

Szilágycseh a Szilágy patak völgyében fekszik,
harminc kilométerre Zilahtól Tövishát központja.
A település története szorosan összefonódott
a város fölötti magaslaton épült Cseh várával,
melyet 1319‐ben említettek először az oklevelek.
A város műemléktemploma 1519‐ben épült
mint kápolna. A második világháborúig a tele‐
pülésen jelentős zsidó közösség is élt.

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.

1000 km-en át a 26 japán
mártír nyomában

Izgalommal és némi félelemmel indultam neki a
régóta várt nagy utazásnak. Izgalommal indultam,
mert annak ellenére, hogy jártam már távoli or‐
szágokban, úgy gondoltam, hogy Japán lesz az
igazi kultúrsokk. És némi félelemmel, hogy lelkileg
megterhelő lesz a 26 mártír útját végigjárni...

4. old. // TÁRSADALOM

Visszatért Marosvásár -
helyre Kovács Ella 

A marosludasi illetőségű, 800 méterre speci‐
alizálódott középtávfutó Kovács Ella szülővá‐
rosában kezdett el atletizálni, majd fiatalon a
marosvásárhelyi Sportiskolához került, ahol
a néhai Szász Albert kezei között formálódott.
Onnan az egykori Steauához szerződött...

10. old. // SPORT

Lakossági igényre való válaszként született meg az az önkormányzati határozattervezet,
amely a kereskedelmi egységek – hiper-, szupermarketek, diszkontáruházak – reklámúj-
ságainak terjesztését szabályozná. A múlt heti önkormányzati ülésen egyelőre azt szavazták
meg a képviselők, hogy a lakók beleegyezésétől teszik függővé, hogy a cégek képviselői
szórólapozni beléphessenek a lépcsőházakba.

Szórólapozni ezentúl csak a 
lakók írásos beleegyezésével lehet



Kos: Ajánlott figyelnie az eheti kiadásait, és nem
lesz gond. Az érzelmi szenzorjai egy kicsit felfo‐
kozottabban reagálnak a környezeti ingerekre
az öntől eddig megszokottól. Ebben a periódus‐
ban a népszerűsége is fokozottan nő a környe‐
zetében lévők körében. 
BIKA: Előfordulhat, hogy provokációnak lesz

kitéve. Ne hagyja, hogy bárki is ki tudja hozni a
sodrából. Kerülje ki a méltatlankodókat. Ez a hét
nem alkalmas elhamarkodott döntésekre.
IKREK: Legyen fokozott körültekintéssel a kockáza‐

tokat igénylő tevékenységeknél. Sokkal jobb lenne, ha
a praktikum oldaláról közelítené meg a dolgokat ezen
a héten. A héten nehezebben megy a kommunikáció a
környezetében lévőkkel.
RÁK: Egyes dolgok még váratnak magukra ezen

a héten. Egy kicsit nehézkesen halad az elkép‐
zelései megvalósításában az eddig megszokottól.
Ez ki is hozhatja a sodrából, ha nem vigyáz. Épp
ezért szükséges, hogy egy kicsit lazábban kezelje
a dolgokat. 
OROSZLÁN: Bőséges pénzbevétel lehetőségei

tárulkoznak fel különböző forrásokból. Óvakod‐
jon a pazarlásig terjedő költekezésektől. Ameny‐
nyiben a társadalomba aktívan tevékenykedik,
elismerésekre számíthat a befektetett erőfeszí‐
téseiért.
SZŰZ: Bárminemű pénzügyi ügyeket tanácsos

egy pár nappal elhalasztani. Egy olyan személy
segítségére számíthat, aki szakmailag kellő fel‐
készültséggel bír, ugyanakkor részletekbe 
menően biztosítani tudja az ön ügyének sikeres 
kimenetelét a közreműködésével és szakér te l ‐
mével.
MÉRLEG: Az átvonuló bolygók hatásai ezekben

a napokban nem igazán vannak a legjobb hatás‐
sal a magánéletére, de ettől függetlenül érdemes
az óvatosság főképp a párkapcsolatot illetően. 
SKORPIÓ: Anyagi helyzete ezen a héten lénye‐

ges javulásnak indul. Minden oka meglesz az op‐
timizmusra. Új szerződések megkötésére, kül‐
földi és belföldi utazásokra, ilyen irányú
terveknek nagyon kedvező ez a hét.
NYILAS: Pénzügyekben ezen a héten nem ha‐

zárdírozhat, mert túl nagy a veszteség veszélye.
Hitelfelvétellel is legyen nagyon körültekintő. In‐
gatlan adás‐vétel esetén az ár kifizetésének fel‐
tételeiben jobb, ha nem köt kompromisszumot.
BAK: Tele van energiával, tetterővel. A bevált

módszereitől ezen a héten nem tanácsos eltérnie.
Amennyiben életberendezkedésében változta‐
tásokat tervez, az átvonuló bolygók azt tanácsol‐
ják, hogy ne hamarkodja el.
VÍZÖNTŐ: Több irányból is kaphat olyan im‐

pulzusokat a környezetéből, amelyek próbára
teszik a türelmét. Lehet, hogy a baráti társaság‐
ból valaki távozni készül. 
HALAK: Ön igazi jó barát. Testvérként szereti a

barátait, akik önt is nagyra becsülik. Erről meg‐
bizonyosodhat a hét során. Családjában egye‐
tértés és szeretet van. Egy szép közös hétvégi
kirándulás igazi nagy öröm lesz mindannyiuk‐
nak.

KARÁCSONYI 
NÉPSZOKÁSOK 
KICSIKNEK ÉS 
NAGYOKNAK

December 8‐án, szom‐
baton délelőtt 10 órától téli
hagyományokkal és a ka‐
rácsonyi ünnepkör népszo‐
kásaival ismerkedhetnek az
1‐4. osztályosok a Világló
Egyesület, valamint a Nép‐
rajzi és Népművészeti Mú‐
zeum szervezésében. A
Néprajzi és Népművészeti
Múzeumban népdalok, népi
játékok, karácsonyfadísz‐
készítés, mézeskalács‐díszí‐
tés és még sok más érde‐
kesség várja a gyerekeket,
szülőket, nagyszülőket. Be‐
lépő: 5 lej. Jelentkezni a kö‐
vetkező elérhetőségeken le‐
het: gyimola@yahoo.com,
tel.: 0742‐920‐390. 

TÉLI 
SZALON 

Idén is jelentkezik ha‐
gyományos téli kiállításával
a Romániai Képzőművészek
Szövetségének Maros me‐
gyei fiókja. A 2018‐as Szalon
átfogó válogatást mutat be
a megyében alkotó hivatá‐
sos művészek újabb műve‐
iből. A vizuális művészetek
szinte valamennyi ágát és
minden nemzedéket kép‐
viselő munkákból álló ki‐
állítás a marosvásárhelyi
Kultúrpalota Art Nouveau
Galériájában december 8‐
án, szombaton délelőtt 11
órakor nyitja meg kapuit
az érdeklődők előtt.

AZ EUFÓNIA ADVENTI
KÓRUSHANGVERSENYE 

December 12‐én, szerdán
18–19 óra között a marosvá‐
sárhelyi Bolyai téri unitárius
templomban adventi kórus‐
hangversenyre kerül sor az Eu‐
fónia pedagóguskórus előadá‐
sában. A műsorprogram a
klasszikus kórusirodalomra és

a kortárs dzsesszmuzsikára fó‐
kuszál. A felcsendülő dallamok
időutazásra hívják a hallgatót
olyan szerzők művein keresztül,
akik fontos helyet töltenek be
a zeneirodalomban.

KARÁCSONYI VÁSÁR 
A PHILOTHEÁBAN 

A marosvásárhelyi Phi‐
lothea klubban december
5–18. között karácsonyi vá‐
sár lesz. A szervezők hétfőn,
szerdán és pénteken 10–
16 óra között, kedden és
csütörtökön 10–18 óra kö‐
zött várják a Kossuth utca
2. szám alatti székhelyre az
érdeklődőket.

ANGYALVÁRÓ 
MESEMONDÁS A 
SPECTRUM 
SZÍNHÁZBAN 

A Spectrum Színház a me‐
sék varázsával igyekszik az
adventi időszakban az ün‐
nepre hangolódni. De cem ‐
ber 9‐én, advent második
vasárnapján 17 órakor Sza‐
bó Enikő mesemondót, me‐
seterapeutát hallgathatják
meg a gyermekek és felnőt‐
tek a színház Rózsák tere
13. szám alatti székhelyén.
Jegyek a biletmaster.ro hon‐
lapon válthatók.

XXIX. EGYHÁZZENEI 
NAPOK – FESZTIVÁLNYI-
TÓ HANGVERSENY 

A 29. alkalommal meg‐
szervezett egyházzenei fesz‐
tivál december 6‐án, csü‐
törtökön 19 órakor rend‐
kívüli szimfonikus hangver‐
sennyel kezdődik a Kultúr‐
palota nagytermében. Ve‐
zényel: Max Bragado‐Dar‐
man, Amerikai Egyesült Ál‐
lamokból érkező karmester,
zongorán játszik Josu de
Solaun spanyol művész. Mű‐
soron: Corelli‐, C. Saint‐Sa‐
ëns‐, C. Franck‐művek. A
hangversenyre a 8‐ as szá‐

mú bérletek érvényesek.
SZÁSZ ATTILA 
KÖNYVBEMUTATÓJA 

Szász Attila Villanófény
a Zászpád alatt. Emléktö‐
redékek egy református lel‐
kipásztor életéből című
könyvét mutatják be dec‐
ember 6‐án, csütörtökön 18
órakor a marosvásárhelyi
Gecse utcai református egy‐
házközség gyülekezeti há‐
zában (Ştefan cel Mare utca
26. szám). A kötetet ismer‐
teti és a szerzővel beszélget
Lakatos Péter lelkipásztor. 

VÖLGYHÍD-
BEMUTATÓ 
AZ ARIELBEN 

December 8‐án, szombaton
este 6 órától az Ariel színház
nagytermében (Marosvásár‐
hely, Nyomda u. 4.) bemutatják
Háy János Völgyhíd című ifjú‐
sági darabját. Az előbemutató
7‐én, pénteken este 7 órától
lesz, a következő előadás pedig
január 11‐én. Az előadást drá‐
mafoglalkozás követi, amely
egyrészt továbbviszi a látott
történetet, másrészt segít az
iskolás nézőknek kibeszélni,
feldolgozni azt. A drámafog‐
lalkozásra 9–12. osztályosok
jelentkezését várják a
0747942‐181 számon, akár
sms‐ben is, vagy a rablopan-
dur@yahoo.com e‐mail‐címen.

ÖNVIZSGÁLAT A 
TÁNCSZÍNHÁZ 
NYELVÉN

December 7‐én, pénte‐
ken, este 7 órától újra meg‐
tekinthető az Introspectio
c. produkció az András Ló‐
ránt Táncszínház székhe‐
lyén (Brăila utca 10. szám,
a régi a zsinagóga épületé‐
ben).  A rendező‐koreográ‐
fus András Lóránt. Jegyeket
a helyszínen lehet vásárolni,
illetve előzetes jegyfoglalás
a 0754 782 216‐os telefon‐
számon lehetséges.
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NÉVNAPOK |
December 6. Miklós, Nikolett, Miksa
December 7. Ambrus, Ányos, Agaton
December 8. Mária, Mátyás, Emőke
December 9. Natália, Ábel, Leona
December 10. Judit, Lívia
December 11. Árpád, Artúr, Dániel
December 12. Gabriella, Bulcsú
December 13. Luca, Otília, Elza, Lúcia
December 14. Szilárda, Bertold, Szilárd
December 15. Valér, Mária, Dezső
December 16. Etelka, Aletta, Beáta
December 17. Olimpia, Lázár, Belizár
December 18. Auguszta, Mária, Dezső
December 19. Viola, Urbán, Orbán

Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön.

Kiadó: Medical Publicity Kft.
ISSN 2069 – 900X

Lapigazgató:
Gergely Zoltán

Szerkesztő: 
Pál Piroska

Főmunkatárs: 
Szentgyörgyi László

Munkatársak: 
Czimbalmos Ferenc‐Attila

Molnár Tibor
Nagy‐Bodó Tibor

Nemes Gyula
Keresztrejtvény-szerkesztő:

Hideg András 

IMPRESSZUM

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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Jelentősebb botrányok

nélkül lejárt a „csentenár”

is. Pedig sokan és sokat

dolgoztak szűkebb pát‐

riánkban is azért, hogy

lehetőleg addig feszítsék

a húrt, addig szítsák a

magyargyűlöletet, amíg va‐

lamiféle politikai profit‐

szerzésre alkalmas cir‐

kusz ki nem pattan belőle. 

Ezúttal nem jött össze nekik. Hogy miért? Két oka

lehet: vagy azért, mert a hivatásos gyűlölködők primitív

eszköztára elavult, elveszítette hatékonyságát, vagy

azért, mert a célszemélyek ilyen irányú fogékonysága

kopott meg annyira, hogy már nem ugornak azonnal,

ha azt hallják: viszik Erdélyt. Talán, mert nem hiszik,

talán mert éppen annak a félmilliós tömegnek a sorait

gazdagítják, amelyik külföldön vállalt munkát, s amelynek

tagjai közül sokan már soha nem akarnak Nagyromá‐

niába visszatérni. Ezt látszik alátámasztani a Bestjobs

legutóbbi felmérése is, amely kimutatta: tíz romániai

munkavállaló közül nyolc inkább külföldön próbálkozna. 

Mindenesetre, akik nem találtak más elfoglaltságot

maguknak, s kíváncsiságukat kielégítendő követték a

médiában, a közösségi oldalakon a csentenározás ese‐

ményeit, azok esetenként igen jól szórakozhattak...

A kerek évfordulón túl azért történt még egy s más,

ami felkelthette a figyelmünket, s ami azt bizonyította,

hogy az idő bizony dolgozik rendületlenül. Ilyen például

az öt‐öt éves börtönbüntetésre ítélt „székely terroristák”

ügyének legújabb fejleménye: Beke István és Szőcs

Zoltán rendkívüli felülvizsgálatért folyamodott a leg‐

felsőbb bírósághoz. Arra hivatkoztak, hogy az a csele‐

kedet, amiért elítélték őket, nem meríti ki a bűncse‐

lekmény tényállását. Beke felesége az MTI‐nek elmondta,

azt is kérték, hogy függesszék fel az ítélet végrehajtását,

ami azért is méltányos lenne, mert félő, hogy mire

döntés születik majd a rendkívüli kérésről, már letöltik

a büntetésüket. 

A másik „esemény” Hajdú Győzőnek (vagy Haidu

Victornak?), a Ceaușescu‐éra kegyeltjének, a nacionál‐

kommunista diktatúra elvtelen kiszolgálójának a ha‐

lálhíre volt. Neve a nemzetárulás szinonimájaként vált

ismertté. Hogy ki is volt őkelme? Hát maradjunk annyi‐

ban, hogy tökéletesen illett rá a Tamási által megfogal‐

mazott megállapítás: aki embernek hitvány, az ma‐

gyarnak alkalmatlan. Mindenesetre tájainkon nem hor‐

dott hátán a föld – az utóbbi fél évszázadban semmi‐

képpen – nálánál nagyobb gazembert.  

És végül: újra előkerült a főtér alá tervezett mélygarázs

terve. Az tagadhatatlan, hogy a térség jelentősebb

városai közül Vásárhely az egyetlen, ahol lényegében

semmi sem történt a parkolás megoldása terén. Ennyi

járdán parkoló gépjárművet sehol nem látni esténként,

ami egyben azt is jelenti, hogy ennyire sehol sem vetik

meg, veszik semmibe a gyalogpolgárt, mint épp Ma‐

rosvásárhelyen. Ezért csak üdvözlendő lenne minden

arra irányuló terv, cselekedet, ami egyáltalán enyhíthetné

e gondot. Mindenesetre nem úgy tűnik, hogy a főtér

alá tervezett mélygarázs lenne erre a megfelelő meg‐

oldás… Véleményem szerint.
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Szentgyörgyi László

Az idő bizony dolgozik 

A Peti András önkor‐
mányzati képviselő által be‐
terjesztett tervezet október
9‐e óta nyilvános a polgár‐
mesteri hivatal honlapján,
illetve az intézmény szék‐
helyén, és az említett hónap
19‐éig fogadták írásban az
ajánlásértékű javaslatokat,
véleményeket.

Betörések 
visszaszorítása 
lenne a cél

A tervezet szerint a sza‐
bályozást az indokolja, hogy
az elmúlt tíz évben gomba‐
mód elszaporodtak Maros‐
vásárhelyen a kis‐ és nagy‐
kereskedelmi egységek,
amelyek a forgalmuk növe‐
lése érdekében szórólapo‐
kat, reklámanyagokat jut‐
tatnak el a potenciális vá‐
sárlói bázisukhoz. „Ha szá‐
molunk azzal, hogy Maros‐
vásárhelyen legkevesebb 15
hipermarket létezik, ezen‐
felül számos szupermarket,
és ezek mindenike hetente
vagy kéthetente reklám‐
anyagokkal tölti meg a la‐
kosok postaládáit, nagy
mennyiségű papírszemét
gyűl fel” – szerepel a szö‐
vegben. Továbbá azt is meg‐
jegyzik a tervezet megszö‐
vegezői, hogy a földszinten
lakó családokat zavarják a
naponta többször becsen‐

gető terjesztők.
„Egy másik tényező, amit

figyelembe kell venni, hogy
Marosvásárhelyen számos
lakásbetörést jegyeztek az
elmúlt időszakban. Többször
közölték velünk, hogy a tol‐
vajok számára jelzésértékű
lehet a tele postaláda, vagy
a népszerűvé vált, lakásajtó
kilincsére akasztott szóró‐
lap, hogy a lakásban nem
tartózkodik senki” – tudjuk
meg.

A cégek a tulajdonosi
társulásukkal 
egyeztetnek

Korábban is próbálták a
kéretlen reklámlapok szó‐
rását visszaszorítani Maros‐
vásárhelyen, de akkor a kez‐
deményezést nem szavazta
meg a városi tanács képvi‐
selőinek többsége. 

A mostani tervezet értel‐
mében a cégek a tulajdonosi
társulásokon keresztül kell
kérniük a lakók beleegye‐
zését ahhoz, hogy a képvi‐
selőjük beléphessen a lép‐
csőház területére, és bevigye
oda a reklámújságokat, szó‐
rólapokat.  

A lakótársulások számára
a városháza költségvetésé‐
ből felszerelnek majd egy
ládát, amelyet el lehet he‐
lyezni a lépcsőházak elé,
közterületre is, ezekbe majd

bármilyen reklámlapot el
lehet helyezni. Egyébként
ez a megoldás igen elterjedt
városszerte, számos tömb‐
ház kaputelefonja alatt a la‐
kók saját költségükön sze‐
reltek ládát, polcot, amelybe
a szórólapokat tehetik a ter‐
jesztők. Szintén a város pén‐
zéből biztosítanak a lakók‐
nak majd öntapadós matri‐
cákat, Stop Pub vagyis Meg‐
álljt a reklámnak felirattal.
Aki ilyent ragaszt a posta‐
ládájára, jelzi, hogy nem
akar szórólapot, reklámúj‐
ságot.

Pápai László, a Szabad
Emberek Pártjának képvi‐
selője szerint kommunista
reflexeket idéz az írásos en‐
gedélykérés, Radu Balas sze‐
rint pedig nem etikus kor‐
látozni a cégek reklámozási
lehetőségeit. 

Akár ezer lejes 
büntetést is róhatnak ki

Írásos beleegyezés hiá‐
nyában való szórólapozás
100‐1000 közötti büntetést
vagy figyelmeztetést von
maga után, ha viszont nem
a kijelölt dobozba, illetve
ha matricával ellátott pos‐
taládába tesznek szórólapot,
100‐500 lej közötti bírságra
számíthat a kereskedelmi
társaság, illetve a terjesztő.

Pál Piroska

Lakossági igényre való válaszként született meg az az önkormányzati határozat-
tervezet, amely a kereskedelmi egységek – hiper-, szupermarketek, diszkontá-
ruházak – reklámújságainak terjesztését szabályozná. A múlt heti önkormányzati
ülésen egyelőre azt szavazták meg a képviselők, hogy a lakók beleegyezésétől
teszik függővé, hogy a cégek képviselői szórólapozni beléphessenek a lépcsőhá-

Szórólapozni ezentúl csak a 
lakók írásos beleegyezésével lehet
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Visszanézve a Japánban eltöltött
két hétre, nem tudok elég hálás lenni
mindazért, amit átéltem. A tapasz‐
talatok nagyon sokrétűek voltak:
kulturális tapasztalatok, élmények
és látványok mérhetetlen sokasága,
valamint a lelki kincsek és ajándékok,
amiket kaptam. Hétfős kis csapatunk
hamar át tudta adni magát teljes lé‐
nyével az utazásnak, hiszen idegen‐
vezetőnk és lelki vezetőnk kezeiben
testi‐lelki biztonságban érezhettük
magunkat. Így lehetett, hogy 2 perces
vonatcsatlakozást elértünk, máskor
13 perces átszállás közben ebédet
is vásároltunk, a legkülönbözőbb
közlekedési eszközöket kipróbáltuk
csomagjainkat magunk hordozva
1200 km‐en keresztül. És így olyan
helyeken fordulhattunk meg, ahol
az elmúlt egy évben fehér embert
nem láttak.

Kyotóban kezdtük élményeink
gyűjtését, ahol alapos betekintést
nyertünk a buddhista és sintoista
vallásokba, valamint ezek helyileg
jellemző keveredésébe. Az építészeti
remekek megtekintése mellett test‐
közelből tapasztalhattuk meg a rí‐
tusokat: az adománynak szánt pén‐
zérmék koppanását a faládákban, a
hívő jelenlétét jelző harang meg‐
kondulását, a csendes meghajlást és
az oly jellemző, jól kivehető két egy‐
más utáni tapsot. A sinto hívők az
üres szentélybe tekintenek, ahol az
isteneket és lelkeket sejtik, és kérnek,
mindig csak kérnek: jó szerencsét,
bőséget, egészséget. Csak pár perc
az egész. Aztán imafüzeteikbe em‐
léket pecsételtetnek, hagyományos
japán ecsettel festett írásokat raj‐
zoltatnak, jószerencse‐cédulát húz‐
nak, imatáblákat helyeznek el. Élő
helyek ezek, mindig szól a csengő,
hallatszik a taps, koppan az apró‐
pénz. Aztán az élet ritmusa szalad
tovább.

Merthogy Japánban 
soha nincs semmittevés.

Mint egy forgalmas hangyaboly‐
ban, úgy sürög‐forog mindenki, a
legnagyobb lelkiismerettel végzi a
rábízott feladatot. Reggel tele a met‐
ró, mégis mindenki felfér rá, bőrön‐
dökkel megpakolva is. Egyenruhás

gyermekek sokasága igyekszik is‐
kolába, kíséri figyelemmel tanára
magyarázatát a látványosságoknál,
iskolai feladatként békeüzenetet
gyűjt a világ turistáitól. A nap vé‐
geztével diszkózenétől hangos já‐
téktermekben felejti a felejteni valót
fiatal és öreg egyaránt, gyorsétte‐
remben fogyasztja el rizsalapú va‐
csoráját, melegvizű onsenben áztatja
és tisztítja megfáradt tagjait. A 15
négyzetméteres lakásába csak aludni
jár haza.

Szemetét utcai kukák híján haza‐
viszi, gondosan szelektálja, majd ex‐
portálja. Tárolásra való hely a szi‐
geten nincs. A tisztaság elképesztő,
még az állomás illemhelyének ülő‐
kéje is fűtött, a diszkréciót hangos
vízcsobogás hangja biztosítja.

A patyolat tisztasággal pedig az
emberek kedvessége jár együtt.

Az örök mosolygás és segítőkész‐
ség, ami mindig a tökéletes harmó‐
niára törekszik. A buszsofőr türel‐
mesen vár, amíg mindenki leszáll az
első ajtón, személyesen köszöni meg
a felmutatott igazolványt, figyelmez‐
teti az utasokat fékezés és indulás
előtt. A szakadó esőben egy világvégi
vonatállomáson az állomásfőnök sa‐
ját esernyőjével védve a víztől kísér
át minket egyenként a másik vá‐
gányra, az érkezőknek pedig esernyőt
ad, amit majd a következő állomáson,
boltban, bankban letesznek. Hasz‐
nálja újra, akinek szüksége van rá.
Táskádat, értékeidet, pénzedet is le‐
teheted, hagyhatod közhelyen. Senki
nem nyúl hozzá. A magántulajdon
szent.

Na, és akkor ebbe a japán világba
megérkeznek a XVI. században az
első hittérítők. Jönnek jezsuiták, akik
inkulturációval, a helyi kultúra meg‐
ismerésével és elemeinek felhasz‐
nálásával terjesztik Krisztus tanait.
És a bűnbocsánat üzenetét, ami oly
nagyon hiányzik mai napig is a keleti
vallásokból, és magas számú öngyil‐
kossághoz vezet. Jönnek a ferencesek
is. Segítik a rászorulókat, de ragasz‐
kodnak a merev latin rítusokhoz. És
jönnek az angol és holland protestáns
kereskedők, akik a gazdasági fellen‐
dülés lehetőségét jelentik.
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Tehát nem csak a szándékos
és átgondolt kommunikációval
közlünk, sőt, a témában végzett
vizsgálatok kimutatták, hogy a
nonverbális, automatikus üze‐
netek sokszor nagyobb erővel
hatnak, mint a kimondott szavak.
Képzeljünk el egy jelenetet, ahol
a feleség megkérdezi a férjét:
„Csinosan áll rajtam ez a ruha?”,
amire egy erőltetett mosoly kí‐
séretében érkezik a válasz:
„Aha…nagyon jó...” Minek fog
hinni a feleség, az igenlő válasz‐
nak vagy az akadozó feleletnek
a torz mosollyal? Ha a hallott
szavak és a hozzájuk kapcsolódó
gesztusok nincsenek összhang‐
ban, általában megérezzük, hogy
nem őszinte a válasz, még ha
nem is tudjuk mindig megindo‐
kolni, hogy miért gondoljuk úgy. 

Létezik egy másik használt
változata is szavak nélküli kom‐
munikációnak, a passzív‐agresz‐
szív kommunikáció. Ehhez fo‐
lyamodik az az illető, aki folyton
késik, nem tartja tiszteletben
mások idejét, vagy aki bár ked‐
vesen, de következetesen eluta‐
sítja a többiek javaslatait, még
a jó érvelések ellenére is, ezáltal
tanúsítva folyamatos ellenállást.
Bármit hall, mindig talál valami
kivetnivalót a felvetéseket ille‐
tően. Jellemzően dühöt és/vagy
frusztrációt vált ki a többi részt‐
vevőből ez a típusú viselkedés,
ezért feszültté válik a légkör. 

Testi tünetekkel is lehet kom‐
munikálni, különösen a pszicho‐
szomatikus betegségek esetében.
Ez a legkevésbé tudatos kom‐
munikáció, ami a vegetatív (nem
akaratlagosan működtetett) ideg‐
rendszer szabályozása alatt áll.
Észrevehetjük akár magunkon,

akár másokon, hogy a tünetek‐
nek sokszor jól levezethető oka
és/vagy rejtett célja van. Ilyen
lehet a hirtelen fellépő fejfájás
egy kényes helyzetben, vagy egy
rossz hír hallatán, de akár kró‐
nikus gyomorfekély is kialakulhat
szépen lassan emésztve magun‐
kat egy vagy több problémán,
amire nem találunk megoldást.

A tipikus pszichoszomatikus
betegségek a következők: 

• kardiovaszkuláris betegsé‐
gek: pl. magas vérnyomás, szívtáji
fájdalmak

• gyomor‐bélrendszer beteg‐
ségei: pl. fekélyes vastagbélgyul‐
ladás, gyomor‐ és nyombélfekély,
reflux

• táplálkozási zavarok: pl. ano‐
rexia és bulimia nervosa

• légzőrendszeri betegségek:
pl. asztma bronchiale

• nőgyógyászati betegségek:
pl. premenstruális tünetcsoport,
meddőség egy része

• bőrgyógyászati betegségek:
pl. pikkelysömör (psoriasis)

• fájdalmak: tenziós fejfájás
(nyomásszerű), migrén (erős,
lüktető), alsó háti fájdalom szind‐
róma.

Sajnos elég szövevényes mó‐
don tudunk kommunikálni, és
ennek sokszor nem is vagyunk
tudatában. Hasznos lehet, ha
megfigyeljük magunkat, a bejá‐
ratott kommunikációs csatorná‐
inkat és stílusunkat, ha szükségét
érezzük, bátran próbáljunk ki
új, hatékonyabb közlésmódokat.
Ennek segítségével érthetőbbé
válunk mások számára, ami ja‐
vítja a kapcsolataink minőségét,
és még a testi‐lelki betegségek
egy részétől is megóv minket.

Gál Erika Noémi

Ha nem kommunikálunk,
akkor is kommunikálunk!
A kaliforniai Palo Alto-i kommunikációs iskola szerint lehetetlen
nem kommunikálni. Cselekedeteinknek, szavainknak és azok
hiányának, a hallgatásnak és passzivitásnak is üzenetértéke
van, akarva vagy akaratlan befolyásolunk vele másokat, ők
pedig képtelenek nem reagálni ezekre az üzenetekre.

Keresztény
Japán. 
Avagy
1000 

km-en át 
a 26 japán

mártír
nyomában

Izgalommal és némi féle-
lemmel indultam neki a
régóta várt nagy utazás-
nak. Izgalommal indul-
tam, mert annak ellenére,
hogy jártam már távoli
országokban, úgy gondol-
tam, hogy Japán lesz az
igazi kultúrsokk. És némi
félelemmel, hogy lelkileg
megterhelő lesz a 26 már-
tír útját végigjárni egé-
szen keresztre feszítésük
helyszínéig, testközelből
megismerni a japán ke-
resztények hányattatott
sorsát. Nem is beszélve a
Hiroshima és Nagaszaki
atombomba-történelmé-
vel való szembesülésről.



Sokan térnek át keresz‐
tény hitre, amit a japán
felsővezetés nem néz jó
szemmel. A vallásgyakor‐
lást betiltják, a kereszté‐
nyekre nagyon magas fej‐
pénzt tűznek ki. Elretten‐
tő példaként pedig Kyo‐
tóban letartóztatnak 26
keresztényt: számos fe‐
rences szerzetest, jezsu‐
itákat, világiakat, de még
gyermekeket is. 1000 km‐
en át gyalogoltatták őket
végig az országon, hogy
végül elérjenek Nagasza‐
kiba, a japán keresztény‐
ség mai napig legfonto‐
sabb központjába, ke‐
resztre feszítésük hely‐
színére. Az elkövetkező
200 évben, Japánban min‐
den egyes újév napján
mindenkinek részt kellett
vennie abban a szertar‐
tásban, ahol nyilvánosan
megtaposták a Bibliát.

Mégis mindez 
nem tudta kiirtani 
a kereszténységet.

A hívők eldugott szi‐
getekre, a Goto‐szigetekre
menekültek, a városok‐
ban pedig próbálták ti‐
tokban gyakorolni a hi‐
tüket. Őket nevezzük rej‐
tőzködő keresztényeknek.
Papok híján egy teaszer‐
tartásra hasonlító rítussal
emlékeztek az utolsó va‐
csorára, imáik szájról száj‐
ra terjedtek generációkon
át. Közben pedig várták
egy prófécia beteljesülé‐
sét, miszerint 5‐6 gene‐
ráció múlva újra lesznek
papjaik. A jezsuiták visz‐
szatérésével az 1800‐as
években beteljesült a pró‐
fécia: előmerészkedtek a
rejtőzködésből, újra lettek
papjaik, és templomot
építettek Nagaszakiban,
amely a 26 japán mártír
kivégzésének helyszínére
néz.

Jelenleg Japán 130 mil‐
liós lakosságából 1.5 mil‐
lióan vallják magukat ke‐

reszténynek. De egybe‐
hangzó vélemények sze‐
rint sokkal többen szim‐
patizálnak a keresztény
tanokkal. Templomok tel‐
nek meg vasárnapról va‐
sárnapra, a szentmisében
pedig egyesül ez a há‐
nyattatott keresztény ja‐
pán történelem: az asszo‐
nyok fehér csipkével bo‐
rítják be fejüket, kézfogás
helyett meghajolnak egy‐
más felé a béke jeléül, ősi
dallamok csendülnek fel.

Mit hozott hát ebbe a
távoli országba a keresz‐
ténység? Kellett‐e elvinni
oly messzire a jézusi ta‐
nokat? Számomra ezt a
kérdést a XX. század tör‐
ténelmének egyik legsö‐
tétebb epizódja válaszolta
meg. A sors furcsa fintora,
hogy a második atom‐
bomba‐támadás napján
nagyon felhős volt az ég.
Egy lyuk volt a felhők kö‐
zött, ide engedték le a
bombát, ami így a város‐
központ helyett Nagasza‐
ki legnagyobb katolikus
templomát, az Urakami
katedrálist találta el. A
környéken sok keresztény
lakott, több ezren lettek
a robbanás áldozatai. A
pusztítás teljes volt a kör‐
nyéken, a túlélők pedig
inkább elmenekültek.
Csak a keresztények ma‐
radtak. Hitük erőt adott,
hogy új életet kezdjenek
a romokon, és újraépítet‐
ték városukat.

Demeter Dorka
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A magyarországi Jászbe‐
rény és az erdélyi Maros‐
szentgyörgy kapcsolata több
évtizedes és többpilléres
alapokon nyugszik. A baráti,
hivatalos és kulturális kap‐
csolatokon túl azonban az
idén egy újabb jött létre,
ezúttal vállalkozói, mene ‐
dzseri szinten, amelynek
máris tapasztalathatóak az
eredményei. A frissen ala‐
kult St. Georgius Klub szű‐
kebb régiónk érdekeit pró‐
bálja képviselni, érvényesí‐
teni azért, hogy ez a térség
ne maradjon le a szomszé‐
doktól gazdasági téren és
próbálja ösztönözni a fiatal
generációk itthon maradá‐
sát. Jelmondataik közé ilye‐
nek tartoznak: „Ha nem mi,
akkor ki? Ha nem most, ak‐
kor mikor? Igazi életminő‐
ségi fejlődést csak közös
erővel lehet elérni!” A ma‐
rosszentgyörgyi vállalkozók
egy 18 fős csoportja no‐
vember 29 és december 1‐
je közt vett részt magyar‐
országi tapasztalatcserén. 

„Olyan fogadtatást 
szerveztek nekünk, 
amilyenre csak a 
jászságiak képesek”

„Már a bemutatkozó, ala‐
kuló összejövetelünkön szó‐
ba került egy jászberényi
látogatás ötlete, de a tagok
elfoglaltsága miatt csak
most tudtuk megvalósítani.
Olyan lényegretörő, tömör
programot szerveztek ne‐
künk a vendéglátóink – ösz‐
szekapcsolva a kellemest a
hasznossal –, tele szeretet‐
tel, nyíltsággal, amilyenre
véleményem szerint csak a
jászságiak képesek. Csodá‐
latos fogadtatásban volt ré‐
szünk, bebizonyították azt,
hogy a 22 éves jászsági me‐
nedzserklub, amely több
cégvezetőt, oktatási szak‐
embert, értelmiségi körök‐
ből jövő tagot számlál sorai
közt, nagyon meg van erő‐
södve, és világszintű ered‐
ményekkel büszkélkedhet”

– tájékoztatta lapunkat Be‐
reczki Sándor vállalkozó.
Már a fogadás után Jász‐
fényszarura vitték a vendé‐
geket, ahol az ottani ipari
parkot látogatták meg, a he‐
lyi polgármesterasszony ka‐
lauzolásával. Ott több mint
30 cég települt le már, mint
például a Samsung Elect‐
ronics, vagy a Thyssen‐
Krupp. A vacsora is úgy volt
megszervezve, egy szak‐
munkásképző tankonyhá‐
ján, hogy ez alatt is tanul‐
janak, tapasztalatokat sze‐
rezzenek az erdélyi vállal‐
kozók. Például bemutatták
azt, hogy mit próbálnak ten‐
ni a Jászságban a munkae‐
rőhiány ellen. Másnap a For‐
taco Zrt.‐vel kezdték a lá‐
togatások sorát, amely Finn‐
országból indult, de ma már
Magyarországon is jelen
van. Ott készítik a legna‐
gyobb tömegű és méretű
berendezéseket az építőipar
vagy az energiaipar számá‐
ra. 

„Egyetlen esélyünk 
a gazdasági megerősö-
désre az ilyen
jellegű összefogás” 

„A videó projektoros be‐
mutatók után, közvetlen és
hasznos dialógus alakult ki
a tulajdonosok, gyárvezetők
és a látogatók közt. Innen
mentünk a Scintilla Kft‐hez,
amely elektromechanikus
alkatrészek és belső veze‐
tékek gyártásával foglalko‐
zik. Megtapasztalhattuk azt,
hogy a Jászságban épült
nagy ipari parkok mellett,
mivel nagyon sok embert
foglalkoztatnak, felfrissültek
a szállító, a csomagoló, a
vendéglátó és a szakmun‐
kásképző cégek is. Ebéd
után a Szatmári Ipari Park‐
ban vártak minket, egy óri‐
ási cégcsoport, amely négy
nagy területen tevékenyke‐
dik: épületgépészet, malom‐
ipar, agráripar és autóipar.
A sütőipar iránt érdeklődő‐
ket nagy szeretettel fogadta,

és színvonalas előadást tar‐
tott a pékek világszövetsé‐
gének volt alelnöke, jelenleg
is annak vezetői bizottsá‐
gának tiszteletbeli tagja,
egyben a Jászsági Mened‐
zserklub lelkes alapembere,
Ilonka Boldizsár. Mivel két
pék volt közöttünk, meg‐
néztük az ő modern pékárú
gyárát is. Vacsorára a Túri
Pince látott vendégül ben‐
nünket, ahol megtudtuk azt
is, hogy mi a helyzet az idei,
a tavalyi, a régebbi borokkal,
hogyan mozog a világpiac
a borok terén és így tovább,
de egy pálinkalovagrend el‐
nöke is megosztotta velünk
szakterülete tapasztalatait.
Összefoglalásként azt je‐
lenthetem ki, hogy a jász‐
berényi gazdaság pulzusá‐
nak megtapasztalása moti‐
váló lehet a marosszent‐
györgyi menedzserek szá‐
mára is, hogy a jövőben itt‐
hon minél több gyakorlati
megvalósításra törekedje‐
nek" – állítja Bereczki. 

A klub továbbra is sze‐
retne értékes, fiatal mene ‐
dzsereket toborozni, tapasz‐
taltak már irányukba ér‐
deklődést Székelyföld terü‐
letéről, de Kolozsvárról is.
„Ha sikerül összehoznunk
fiatal vállalkozókat, mened‐
zsereket, leleményes em‐
bereket, akik elhiszik, hogy
›lehetne másképp is‹ – azaz
sokkal jobban –, és ezek le‐
ülnek egy asztalhoz, beszél‐
getnek, jól érzik magukat,
abból csak jó dolgok szár‐
mazhatnak. Elmondja a sa‐
ját tapasztalatainkat, meg‐
kérdezzük a másik vélemé‐
nyét, és ebből csak jó sülhet
ki. Számunkra egyetlen
esély az ilyen jellegű össze‐
fogás a gazdasági megerő‐
södésre, és arra, hogy sza‐
vunk legyen, hogy mozdulni
tudjunk előre, hogy próbál‐
junk lelkesen plusz dolgokat
csinálni” – zárta gondolatait
a menedzserklub titkára.  

Nemes Gyula

Marosszentgyörgyi vállalkozók a Jászságban
A St. Georgius Manager
Klub ünnepélyes bemu-
tatkozásáról mi is hírt ad-
tunk lapunk egy májusi
számában. A klubot ma-
rosszentgyörgyi és ma-
rosvásárhelyi vállalkozók
alapították azzal a céllal,
hogy érdekeiket a külön-
böző döntéshozók, vala-
mint a potenciális befek-
tetők előtt közösen tudják
képviselni. A május óta
eltelt időben a klub tagjai
többször találkoztak és
vettek részt tevékenysé-

geken. Ilyen volt például
az is, amikor néhány nap-
ja marosszentgyörgyi vál-
lalkozók látogattak el
Jászberénybe, az ottani
menedzserklub meghívá-

sára. A tapasztalatcsere
programjáról, kimenete-
léről, élményeiről Berecz-
ki Sándor, a St. Georgius
Klub titkára számolt be
lapunknak. 
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A Thököly-vár

A király jutalma, 
avagy a vár birtokosai

A város első ízben 1405‐
ben tűnik fel Chehy alakban.
A várat 1319‐ben említik
castrum Chehy, illetve Che‐
ewar néven, amikor Elefánti
Dezső volt a birtokosa. 

Az oklevél szerint a király
azért jutalmazta meg Ele‐
fánti Dezső sebesvári vár‐
nagyot különböző birtokok‐
kal, mert: 

„… midőn ezen Dezső a
király megbízása következ‐
tében Csehvár királyi várát
őrizné, István, a Loránd vaj‐
da fia és Bekcs a Kopasz is‐
mert lázadók fia által a vár
megtámadtatván és felgyúj‐
tatott, ezen Dezső a várból
kitőrve velük szemben szál‐
lott s dicsősségesen meg‐
harcolt…”.

1351‐ben a romos vár
aranyosmedgyesi Pok Si‐
mon birtokaként szerepelt.
Ezután a kusalyi Jakcs János
bélteki Drágffy Miklósnak
zálogosította el, aki további
összeg lefizetése után 1464‐
ben végleg megszerezte a
birtokot. 

A végrendelet nem emlí-
ti a nyomtalanul meg-
semmisült régi várat

Bélteki Drágffy János a

régi vár helyén vagy annak
közelében egy várkastélyt
építtetett, melyről az 1526‐
ban „… Mohács mezején,
Szent János nyaka vágása
napjának előtte való hét‐
főn…”, II. Lajos király tábo‐
rában Perényi Ferenc váradi
püspök és mások előtt, mint
„… Közép‐Szolnok várm‐
egyének és Krasznának eö‐
rökre való ispánja…” tett
újabb végrendeletében írja: 

„… a mely kastélyt most
csináltattam, melynek neve
Cseh: hagyom minden tar‐
tományostól Ferencz fiam‐
nak, a kit kivettem én a fattyú‐
ságból és igaz fiammá tettem,
mint akármelyik fiamat…” . 

A végrendelet nem említi
a korábban már nyomtala‐
nul megsemmisült régi vá‐
rat, így ekkor tehát egy tel‐
jesen új, a mohácsi csata
előtt néhány évvel épült,
megerősített várkastély ha‐
gyományozásáról van szó. 

A vár újabb birtokosai

Kiss Gábor, az Erdélyi vá‐
rak, várkastélyok című
könyvében ír arról, hogy
Bélteki Drágffy György ha‐
lála után Izabella királyné
Cseh várát és uradalmát
Báthori Györgynek, Szatmár,
Szabolcs, Közép‐Szolnok és
Kraszna vármegyék főis‐

pánjának adományozta, ami
ellen 1557‐ben eredmény‐
telenül tiltakoztak Kusalyi
Jakcs Mihály fiai.

1569‐ben a hűtlen Bát‐
hori Györgytől elvett birto‐
kot János Zsigmond fejede‐
lem rátóti Gyulaffy László‐
nak adományozta a várkas‐
téllyal együtt. Gyulaffy ha‐
lála után, 1606‐ban özve‐
gyét, Széchy Katát iktatták
be e birtokba. 

Szilágycseh a Prépostvá-
ri család kezében marad

Bethlen Gábor 1616‐ban
„… Csehit megszállja – írja
Sepsi Laczkó Máté – ágyúval
lőteti, megveszi, Prépostvári
Zsigmondot benne megfo‐
gák…”, kinek csak Széchy
György közbenjárására – 40
ezer forintért – kegyelme‐
zett meg.

Prépostvári ugyanis a fe‐
jedelem ellen fellázadva
nem engedte át Cseh várát
a császáriaknak.

Úgy látszik azonban, hogy
Szilágycseh továbbra is a
Prépostvári család kezében
maradt, mert 1616. decem‐
ber huszonhetedikén Beth‐
len Gábor Nagyváradról írt
levelet Prépostvári Zsig‐
mondnénak, Széchy Katá‐
nak, aki a várban hagyott
katonaság ellen panaszko‐

dott. 
„…Afféle dolognak – írja

Bethlen Gábor – békét hagy‐
janak és vagy kend akar az
urához jönni, vagy az ura
oda bemenni, szabados ki‐
jövetel, bemenetel és ott
való mulatás engedtessék
tőlük…”. 

A veszély közeledtekor 
a lakosság elhagyja a várost

Szintén Kiss Gábor köz‐
léséből tudjuk meg, hogy
1667‐ben, a Várad elfogla‐
lása és a török terjeszkedése
miatt sokat szenvedett vi‐
dék védelmének érdekében
a rendek elhatározták, hogy
– bár a csehi vár magán‐
birtok – őrségét országos
adóból fizessék.

Lakossága a veszély kö‐
zeledtekor elhagyta a vá‐
rost, majd amikor vissza‐
térhettek, levélben fordultak
segítségért az ország rend‐
jeihez:

„… mivel a nem régen el‐
múlt siralmas esztendőben
a hatalmas török nemzetnek
rajtunk eltöltött rettenetes
és elviselhetetlen sarczol‐
tatását semmiképpen el
nem szenvedhetvén, kény‐
szeríttettünk volt lakóhe‐
lyünket pusztán hagyni és
ide s tova szélylyel elbuj‐
dosni; már azon naponként

innét amonnét elő bolyong‐
ván, feleskén visszatelepe‐
dünk . . .  Ngtoknak és
Kgyteknek könyörgünk alá‐
zatosan, tekintsen reánk ke‐
gyelmesen s vegye méltó
tekintetbe kérésünket . . .
néha dicséretes fejedelmek‐
től . . . adatott privilégiu‐
munkban megtartani és ke‐
gyelmes protekciója alá ven‐
ni méltóztassék. Mely Ngtok
és Kgytek velünk ügye‐fo‐
gyotokkal cselekedendő ke‐
gyelmességéért hogy Isten
kegyelmeteket hosszú élet‐
tel megáldja  . . .” .

A visszatelepülők három
esztendei adó elengedéséért
könyörögtek, hogy elpusz‐
tult városukat, lakóházaikat
felépíthessék. 

A fejedelem a kérést tel‐
jesítette. 

A várkastély elrendezé-
séről kevés adat van

Szilágycseh 1671‐ben há‐
zasság révén Thököly Imre
birtoka lett. 

A Keresztes Gáza műépí‐
tész, műemlékvédő szak‐
mérnök által a rendelkezé‐
sünkre bocsátott dokumen‐
tációból tudjuk meg, hogy
Thököly Imre harcai után,
1685‐ben II. Apafi Mihály
birtoka lett, majd öröklési
joggal Kászoni Jánosnak ad‐

Szilágycseh a Szilágy patak völgyében fekszik, harminc
kilométerre Zilahtól Tövishát központja. A
vármegye/megye északkeleti részének legjelentősebb
helysége. A település története szorosan összefonódott
a város fölötti magaslaton épült Cseh várával, melyet
1319-ben említettek először az oklevelek. A város
neve két részből tevődik össze: a cseh utónév az itt
megtelepedett cseh vagy morva telepesekre utal, a
Szilágy előtag a Szilágy-patak mellékét jelöli, amely a
település nyugati szélén folyik. Szilágycseh főbb bir-
tokos családjai a XV. század folyamán a kusalyi Jakcsok
és a bélteki Drágffyak voltak, mely utóbbiaknak később
sikerült megszerezniük a teljes uradalmat. A város
műemléktemploma 1519-ben épült mint kápolna.
Építtetői a Drágffyak és a Jakcsok voltak, címereik
megtalálhatók a templomban: a Drágffy családé hold
és nyíl, a két oldalán egy-egy hatágú csillaggal, a Jak-
csoké pedig egy koronából kinövő mancspár. A temp-
lom nyugati homlokzatán az 1614-ben épített torony
emelkedik, melynek barokkos bádogsisakja 1869-
ből való, addig fiatornyos sisak fedte. Szilágycseh
római katolikus temploma 1865-ben épült. A város
román lakosságát a XVIII. század első felében említették
először. Napjainkban is látható templomuk 1935-
1940 között épült a főtér nyugati oldalán. Az épületet
1948-tól, a görög katolikus vallás betiltása óta, az or-
todox felekezet használja. A második világháborúig a
településen jelentős zsidó közösség is élt, akik díszes
templomot építettek maguknak, melyet az 1960-as
évek elején lebontottak. A településen 2004-ben már
harmadszor rendezik meg a Zsibai Tábor elnevezésű
rendezvénysorozatot, ahol többek között szilágysági
és kalotaszegi néptáncokat tanulhatnak az érdeklődők.
Szilágycseh északi részén épült várának maradványai
ma is jól láthatók, és a helybeliek Thököly-várnak
nevezik.
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ták el az uradalmat. 
Később a Wesselényi csa‐

ládnak és számos kisne‐
mesnek is voltak itt rész‐
birtokai. 

A várkastély elrendezé‐
séről kevés adat van. I. Rá‐
kóczi György fejedelem egy
1638‐ban kelt levelében
Barcsai Zsigmondné Gyu‐
laffy Borbála védelmére uta‐
sította a vármegyét, mert
Barcsainé azt panaszolta,
hogy:

„… Thökölyi prefectusa,
udvarbírája s egyéb alattok
való tisztek miatt nem kicsin
injuriája és háborgatása vol‐
na Cseh várbeli Felső‐Hosz‐
szúház és az alatt való két
házainak bírásától tilalmaz‐
va…”, amelyeket a birtok‐
osztálykor neki adtak. 

Egy XVII. század végéről
származó keltezés nélküli
irat szerint a kastélynak a
kapu mellett való oldala „…
ki akar dőlni egész a bás‐
tyáig…”

A lakosság széthordja 
a lakóház köveit

A várkastély falait az el‐
múlt század ötvenes évei‐
ben rombolták le. 

1887‐ben Bunyitay egy‐
szerű, földszintes lakóházat
látott a várkastély helyén,
melynek köveit a lakosság
építkezéseihez hordta szét:

„…De kútja még a régi –
írja Bunyitay –  Kámvája fa‐
ragott és szép, renaissance
ízlésű díszítése van rajta.
Hihetőleg maga a vár is több
ilyen csínos és ízléses rész‐
lettel bírt…”.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; az illusztrációkat, a
régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész a
saját munkájából és gyűjtemé-
nyéből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe.



Egy középkori legenda
szerint Miklós püspök egy‐
szer megneszelte, hogy az
egyik szomszédja nagy sze‐
génysége miatt nyilvános‐
házba akarja adni három

lányát. Segíteni szeretett
volna rajtuk, így hát egy
este a szomszédja nyitott
ablakán keresztül bedobott
egy erszény aranypénzt, és
így mindhárom bige férjhez

mehetett (a középső csak
később, mert őt pont fejen
találta, és két évig éberkó‐
mában feküdt). Ezért a jó‐
tettéért a nép elnevezte
„Noel Baba”‐nak, ami annyit
tesz, hogy „Ajándékozó Apa”.
Ez az alapja annak a ke‐
resztény hagyománynak,
amikor a vallásos szülők az
ablakba tettetik gyermeke‐
ikkel a kitisztított kiscsiz‐
máikat, hogy reggelre abban
találják meg azt, amit éjjel
a Mikulás ajándékként be‐
lepottyantgat... Aki azt sze‐
retné, hogy a lánya néhány
szaloncukornál és savanyú‐
cukorkánál többet kapjon
a Mikulástól, az híresztelje
el december elején, hogy
albán emberkereskedőknek
tervezi eladni egy müncheni
kuplerájba.

Angolszász területeken
Santa Claus néven karácso‐
nyi ajándékhozó alakká me‐
tamorfozálódott a Mikulás,
aki az Északi‐Sarkon/Lapp‐
földön lakik, és a gyerekek
karácsony előtt levelet kül‐
denek neki a kívánságaikkal
(az okosabbak smirglipa‐
pírra írják a kívánságlistát,
mert azt kisebb eséllyel fog‐
ja nem rendeltetésszerűen
használni az öreg). A glo‐
balizált (Mikulás/ Télapó/
Karácsony apó) Santa Claus
a kilenc repülő rénszarvas
által vontatott szánjával dec‐
ember 25‐én egy éjszaka
alatt körbejárja a Földet, és
a kandallóra tett zoknikba,
harisnyákba apró ajándé‐
kokat helyezve lepi meg a
gyerekeket, akik tejjel és
süteménnyel várják. Nálunk
karácsonykor szerencsére
az angyal hozza az ajándé‐
kot, akinek nem kell kitenni
semmit, mert nemcsak
neme, de étvágya sincs.

Magyar vidékeken a ha‐
gyományos ünneplés váro‐
sokban és falvakban egya‐
ránt az álarcos‐jelmezes já‐
ték (alakoskodás) volt Mik‐
lós‐napon, december 6‐án.
A huszadik század elejéig
„miklósoláskor” a fiatalok
házról‐házra jártak Miklós

napján ijeszteni, amikor
hosszú láncokat csörgettek,
sőt, még meg is verték vele
a járókelőket, akik ilyenkor,
érthető módon, a házaikból
sem mentek ki szívesen jár‐
nikelni meg kuglert venni.
A népszokásból tehát ki‐
szorult a karácsonyra való
lelki készülődés, s a gono‐
szűző jelleg lett hangsúlyo‐
sabb. Nem ismert, hogy a
Mikuláskor történő ajándé‐
kosztó népszokás pontosan
mikor került Magyarország‐
ra; egy, a 18. század végén
megjelent tiltás árulkodik
először jelenlétéről, mely‐
nek oka a gyermekek pa‐
ráztatása volt, mivel nem a
ma ismert joviális, piros‐
pozsgás, endivajnás Mikulás
járt házról házra, hanem
egy félelmetes, koromfekete
képű, láncot csörgető rém,
alias „Láncos Miklós”, aki
egyszerre jutalmazott és
büntetett, mint egy domina.
Az első magyar nagyonhan‐
gosfilm is ezt a történetet
dolgozza fel, címe: A mo‐
hácsi láncfűrészes Mikulás.

A huszadik század má‐
sodik felében a Szovjetúni‐
óban Gyed Moroz, azaz Fagy
Apó szorította háttérbe
Szent Miklóst, Moszkva és
Oroszország védőszentjét,
akit újév napján ért az aján‐
dékozás. Romániában a Moș
Gerilă (magyarul ugyancsak
Fagy Apó, esetleg Zimankó
Tata) nevű Mikulás‐altere‐
gót találták ki a kommuniz‐
musban, aki a nevéhez híven
olyasmiket is hozott: kőke‐
mény szaloncukrot, amit
csak szopogatni lehetett,
szétzúzni még légkalapács‐
csal sem; Gumela rágógu‐
mit, amelynek állagáról so‐

kat elmond, hogy véko‐
nyabb ablaküveget simán
méretre lehetett vágni a sar‐
kával; Eugeniát, amit mindig
továbbadtunk a kutyának,
mert sokkal többet tartott,
mint egy velőscsont, meg
hasonló ínyencségeket.

A Mikulás‐ünnep idővel
egyre inkább szekularizá‐
lódott: elszakadt Szent Mik‐
lós alakjától, a tömegkultúra
átalakította a keresztény le‐
gendát, és az ünnep foko‐
zatosan elvilágiasodott és
elüzletiesedett. „Ügyes”
marketingesek megszüntet‐
ték a Mikulás évközi morális
felelősséget hangsúlyozó,
bírói szerepét, és kiretusál‐
ták mellőle a büntetést
szimbolizáló krampuszokat
meg egyéb gonosz gnómo‐
kat. Angolszász hatásra min‐
den európai nagyvárosban
elszaporodtak karácsony
előtt az utcai Mikulás‐
ügynökök (Agent Santa), az
édesség‐ és játékipar mellett
pedig ma már egész sor ter‐
mék használja alakját rek‐
lámfiguraként (csokimiku‐
lásból mindig túl sokat gyár‐
tanak, ezért a megmarad‐
takat húsvét előtt átöltöz‐
tetik csokinyulakká).

Apropó, reklámfigura:
tévhit, hogy a Mikulás kö‐
vérkés, jókedvű, pirosruhás
megjelenését a Coca‐Cola
találta volna ki 1931‐ben;
egy korábbi magyar gyer‐
mekkönyv már 1928‐ban
hasonló megjelenéssel áb‐
rázolta, így ez a feltevés
nem állja meg a helyét, sok‐
kal inkább az, hogy – a leg‐
több hollywoodi híresség‐
hez hasonlóan – a Mikulás
is magyar!

Molnár Tibor
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A piros palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal ajándékokat posztolgató
Mikulás eredetileg a katolikus vallású vidékeken mint Szent Miklós népies
alakja jelent meg, aki a gyermekek és diákok védőszentje, ezért a későbbi
korokban a népi vallásosság hatására kialakult ajándékosztó Mikulás előképének
és mintájának tartják. A Mikulás szó cseh eredetű, maga az ajándékozás szokása
pedig osztrák hatásra terjedt el a magyar családoknál, még a Monarchia idején
(maga Ferenc József is szívesen öltözött Mikulásnak, amikor beforraltborozott).
Később azonban a magyar néphagyomány a globalizáció hatására megváltozott:
míg a két világháború között a Mikulás alakja a mennyben élt, onnan sasolta a
gyerekeket, segítői pedig manók, angyalok vagy krampuszok voltak, addig a
mai fogyasztói társadalmakban egyre inkább elterjedt az a nézet, hogy a Mikulás,
illetve országonként más-más alak, aki a mi jóságos Mikulásunk megfelelője,
Lappföldön él, szánját rénszarvasok húzzák, az asszisztensek pedig általában
elmaradnak mellőle.
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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. 

MIKULÁS
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December 31. – IDŐSKORÚAK SZILVESZTERE

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 
szeretettel vár mindenkit! 

Marosvásárhely Polgár‐
mesteri Hivatala, együtt‐
működve az időskorúak
egyesületeivel, meghívja
a marosvásárhelyi lakcím‐
mel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező nyug‐
díjasokat az IDŐSKORÚAK
SZILVESZTERÉRE, 2018.
december 31‐én. 

Jelentkezni a Mihai Emi‐
nescu Kulturális Központ
előcsarnokában lehet szer‐
dától, 2018. november 21‐
étől kezdődően, naponta
9 és 13 óra között.

Feltételek: Jelentkezés‐
kor az érdeklődőknek fel
kell mutatniuk: a szemé‐
lyazonossági igazolványu‐
kat és a nyugdíjszelvényt
(eredeti és másolat). Rész‐
vételi díj: 15 lej.

Ugyanakkor értesítjük
az érdeklődőket, hogy a
rendezvény napján 15 órá‐
tól a város főbb övezetei‐
ből autóbusz‐különjáratok
indulnak, amelyek bizto‐
sítják a rendezvény iránt
érdeklődők szállítását. To‐
vábbá a találkozó végén,

22 órától ugyanazok a
szállítási eszközök bizto‐
sítják a résztvevők haza‐
utazását.

MACRON NAGY ÁLMA
A FRANCIA ELNÖK A G20-CSÚCSON 
VACSORÁZIK, MIKÖZBEN PÁRIZS ÉG 

– ÍRTA VASÁRNAP AZ EXPRESS
A cím nem csak a ha‐

gyományos francia–brit
rokonszenvet tükrözi,
Emmanuel Macronról ugyanis odahaza is úgy gon‐
dolják, vészesen eltávolodott az emberektől. Az elmúlt
hetek franciaországi eseményei mára világosan nem
csak az üzemanyagárakról szólnak. Egyre többen
vannak az utcákon, már nem tüntetnek, hanem lá‐
zadnak, és ahogy egyre több problémát hánytorgatnak
fel, úgy válik egyre kilátástalanabbá a helyzet a francia
vezetés számára. A sárgamellényeseket felmérések
szerint a franciák több mint háromnegyede támogatja,
a tömeget pedig a jobbszéltől a balszélig bezárólag a
legkülönbözőbb emberek alkotják, egy közös bennük:
úgy érzik, vesztesei a mai Franciaországnak.

Választási kampányában Emmanuel Macron egy
új messiásként adta el magát, és most is ezzel pró‐
bálkozik. Miközben ég a főváros, könnygáz borítja a
Champs‐Élysées‐t, a radikalizálódó tömeg basebal‐
lütőkkel veri szét a belváros pompáját, az elnök
Buenos Airesben koccintott a nagyokkal. Ez történt
november közepén is, amikor Macron a Bundestagban
beszélt Európát megváltó vízióiról, miközben otthon
az utcákon tiltakoztak. És a tüntetők legtöbbje való‐
színűleg azt se bánta volna, ha az elnök nem jön haza
Németországból. Macron akkor arról beszélt, hogy
erősebb integrációra, egy új, európai szuverenitásra
van szükség, ami egyúttal a nemzeti szuverenitás bi‐
zonyos feladásával is jár. A francia elnök már korábban
is világossá tette, ő akar az új, integráltabb, egységesebb
Európa vezetőjévé válni, az európai parlamenti vá‐
lasztásnak is ezzel az ambícióval fut neki. Nagyszerű
társra talált Guy Verhofstadt belga liberális vezetőben:
közös tulajdonságuk, hogy egyiküket sem zavarja, ha
terveik köszönő viszonyban sincsenek azzal, amit az
emberek többsége akar. 

Macron többször egyértelműsítette, májusban nem
csak az Európai Parlament tagjait kell megválasztani,
hanem Európa jövőjéről dönteni. Ő a liberálisok élére
áll – kétségkívül nagyobb karizmával, mint mondjuk
Verhofstadt –, Orbán Viktort pedig kikiáltja a „sötét
oldal” vezetőjének, nacionalizmust emleget, a nem‐
zetállami szuverenitást pedig természetesen káros,
reak ciós jelenségnek tekinti. 

Macron ezzel egyébként éppen a nemzetek Európáját
támogatóknak tesz szívességet, hiszen Verhofstadttal
való szövetségével eloszlatja a céljaival kapcsolatos
kételyeket, nagyzolásával és Orbán démonizálásával
pedig egyértelműsíti, hogy valóban nagy a tét május‐
ban.

A Macron lemondását követelő franciákban közben
joggal vetődik fel a kérdés, miért is európai ambícióival
foglalkozik az elnökük, amikor közben eltűnik mögüle
a hátországa. „Az a bűnünk, hogy túlságosan eltávo‐
lodtunk a franciák valóságától” – látta be Sté phane
Guérini, Macron pártjának vezetője, a belügyminiszter
pedig arról beszélt a minap, hogy a kormány több
kommunikációs hibát is vétett. Ez önmagában persze
igaz, de ha csak a kommunikációval akarják megoldani
a problémákat, hamarosan új munka után nézhet‐
nek.

Macron valóságérzékelése nagyon hasonlít az Eu‐
rópai Parlamentben garázdálkodó liberális barátaiéhoz.
A magyar kormány elleni boszorkányüldözés, a mig‐
ránsvízumok újra és újra napirendre erőltetése, saját
szabályaik sutba dobása mind annak a jele, hogy a
demokrácia és a jogállamiság csak akkor érték szá‐
mukra, ha furkósbotként használhatják a szuvereni‐
tásukhoz ragaszkodó tagállamokkal szemben. Közeleg
a május, amikor az európaiak kimondhatják, nem
ilyen Európai Parlamentet akarnak. És főleg nem
ilyen messiást.

Őry Mariann 

A FENE SE ÉRTI…

MAGYAR DEMOKRATA

November 2‐án, délután
5 után, a Klubrádióban
hangzott el e cikkemet ki‐
provokáló betelefonálás tar‐
talma, ami rendszeresen is‐
métlődik, sőt, még a kár‐
pátaljai magyarságot is
megnevezik a szerintük föl‐
háborító támogatások ked‐
vezményezettjei között.
Nem fogják föl, hogy ezek
a honfitársak, mint az isz‐
lám környezetben élő ke‐
resztények, örökös veszély‐
ben vannak. Szóval novem‐
ber 2. után odafigyeltem
erre a kérdéskörre, rádiót
hallgatva és tévét nézve. És
így megérthettem, hogy a
magyargyűlölet mára rend‐
szerré vált a baloldalon. A
zseniális humoristának in‐
dult, de bedugult Gábor An‐
dornál ez a fullánkozás még
Horthyra szűkült, de ma‐
gyarellenes felhangja ennek
is megvolt. A moszkoviták
is Horthyra koncentráltak
egy ideig, majd lassan rá‐
ömlesztették az egész ma‐
gyarságra gyűlöletüket. A
Kádár‐korszakban már el‐
marasztaló minősítés volt
a „magyar” jelző.

Elképesztő öngyilkos, kö‐
zösségellenes metódus volt
ez, nemcsak magyar, hanem

emberellenes uszítás. Tu‐
datos rosszérzés‐keltés a
közösségben.

Sajnos, a magyarság ön‐
tudathiányos része majom‐
kodva utánozta és szajkózta
a nemzetelleneseket. A ma‐
gyar¬ellenesség ugyanaz a
kategória, ami a tótlesajná‐
lás, az oláhmegvetés vagy
a zsidózás. Ez utóbbiak he‐
lyesen a tiltott kategória kö‐
rébe tartoztak az ántivilág‐
ban, furamód azonban a
magyarmegvetés államilag
támogatott közösségi indu‐
latnak számított.

Abban az időben még úgy
hirdették áruikat a keres‐
kedők, hogy olasz, német,
francia, vagy mit tudom én,
milyen termék. Az utóbbi
húsz évben már azt hang‐
súlyozzák a piacokon, hogy
magyar áru! Mert egyértel‐
művé vált a magyar minőség
fölénye. Rákosiék még csín‐
ján bántak a magyarellenes
értelmű jelszavakkal. Mert
újabb háborúra készültek.
De 1956 után, a szabadság‐
harcot ráfogva a volt
horthysta tisztikarra és a
reakcióra, szabad teret ka‐
pott a nemzetgyűlölet. Leg‐
utóbb, név szerint említem:
Vadai Ágnes DK‐s politikus

undorkodott a kárpátaljai
magyarság támogatásától!
Vagyis főnöke, Gyurcsány
meghirdetett kajla magyar‐
ellenességét fuvolázta to‐
vább. De igazságtalan csak
őt megneveznem, mert ez
jellemzi az egész balliberális
mozgalmat. És ennek a moz‐
galomnak a része a nem‐
zetközi jogvédőktől a hazai
leágazókig az ellenzék túl‐
nyomó többsége. Még a Job‐
bik is! Politikusa (valami
Somogyi‐féleség) tett ma‐
gyarellenes kijelentést, amit
meg is írtam rögtön.

Zsugorított agyukban
képtelenek fölfogni, hogy
azok a humanitárius elvek,
amiket a nők egyenjogúsá‐
gáról szajkóznak, a határon
túli magyarokra is érvénye‐
sek. De sem őket, sem a
nemzetközi szervezeteket
nem aggasztja a szórvány‐
magyar sorsa, mint ahogyan
a szíriai vagy egyiptomi ke‐
resztények üldözése sem.

Mondjuk ki durván, kerek
perec. Micsoda rohadt lelkű
emberek élnek közöttünk,
és mi sunyoncok jó pofát
vágunk antihumanizmusuk‐
hoz! 

Szalay Károly

…a határon túlra szorított magyarok elleni gonosz fenekedéseket a balliberális
médiában. Amit nem az alkalmazottak követnek el (Rónai, Bolgár, Krug és így
tovább), hanem részben a hisztero-liberális politikusok, részben a hiszterizált,
sorvadt agyú betelefonálók. A médiadolgozók azonban szó nélkül hagyják: és
bűnös, aki néma.
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A minap az 54 éves Ellát
a marosvásárhelyi Közösség
értékei találkozón ismertem
meg, ahol a nyári, téli, ifjú‐
sági, valamint paralimpián
résztvevő helyi olimpiko‐
nokat (sportolók, edzők, já‐
tékvezetők, sportorvosok
és a sajtó képviselői) díjaz‐
ták. Ella készségesen vála‐
szolt néhány kérdésre. 

Kovács a 
Bolyai diákja volt

– Üdvözlöm Marosvásár-
helyen. Milyen érzés vissza-
térni ide, ahol a sikeres sport-
karriere elkezdődött?

– Öröm számomra, hi‐
szen mindig úgy éreztem,
hogy egy ajtó nyitva maradt
magam után, de ezen a gá‐
lán való részvétellel úgy ér‐
zem, hogy becsuktam ma‐
gam mögött az ajtót, amit
mindig is szerettem volna
becsukni. Hogy miért? Én
Vásárhelyről kerültem el
Bukarestbe, és nem tudtam
ide visszakerülni sportoló‐
ként. Még a kilencedik osz‐
tályt a Bolyaiban jártam,
aztán tízedik osztálytól kez‐
dődően Dévára kerültem,
hiszen ott volt hajdanán az
országos atlétikai távfutó
válogatott. Déván végeztem
el az iskolai tanulmányai‐
mat, ugyanakkor a helyi
sportiskolánál edztünk na‐
ponta kétszer. 

– Milyen periódusban
sportolt Bukarestben?

– 1984–1997 között a
Steauánál eltöltött évek je‐
lentették számomra a sport‐
karrierem legsikeresebb
időszakát, hiszen 400 és
800 méteren országos baj‐
nokként kerültem oda, az‐
tán 1500 méteren is a leg‐
jobb lettem, idővel követ‐
keztek a nemzetközi jó
eredményeim. Megjegyzem,
nálam minden eredmény
váratlanul jött mindamel‐
lett, hogy mindig remény‐
kedtem, mert fiatalként
nem igazán fogtam fel az
eredményeimet. 

Kétszeres Európa-baj-
nok, de vébén és 
olimpián is szerepelt

– Gondolom, büszke az
eredményeire...

– Mindenik érmemért

alaposan megdolgoztam,
nem tettem különbséget a
sikereim között, de a leg‐
nagyobb gond nem a mun‐
kával, hanem a lemondá‐
sokkal volt. Épp ezért azt
javasolom a mai fiataloknak,
próbáljanak lemondani
minden jóról, és a sport‐
karrierükre koncentrálja‐
nak, hogy sikeresekké vál‐
janak. Ez érvényes minden
közegben! 

– Számtalan hazai és
nemzetközi megméretteté-
sen diadalmaskodott a pá-
lyafutása során. Mely ered-
ményeire a legbüszkébb?

– 1985‐ben az athéni fe‐
dettpályás Európa‐bajnok‐
ságon aranyérmet szerez‐
tem a kedvenc próbámban,
a 800 méteren 1:55,68‐as
időeredménnyel, aztán
1990‐ben a spliti Európa‐
bajnokságon 5. lettem. Egy
év múlva bronzérmet sze‐
reztem a sevillai fedettpá‐
lyás és a tokiói szabadtéri
világbajnokságon, aztán
1992‐ben szintén Eb‐címet
szereztem, ezúttal Genová‐
ban. A Barcelonai Nyári
Olimpiai Játékokon hato‐
diknak értem célba. 

Még elmondhatom, hogy
1993‐ban a stuttgarti világ‐
bajnokságon szintén bron‐
zérmes, majd egy év múlva
a párizsi Európa‐bajnoksá‐
gon ezüstérmes lettem szin‐
tén 800‐méteren. 

– Miért nem volt jelen az
1988-as szöuli nyári olimpián,
hiszen akkor az országban
a legjobbak közt szerepelt?

– Gondolom, azért nem
kaptam vízumot, mert ma‐
gyar vagyok, ezért is kellett
elszerződjek a Steauához,
hogy érvényesüljek, pedig
azon időszakban 1:58,10‐
as kiváló időeredményem
volt a 800 méteres síkfu‐
tásban. 1988‐ban Szöulba
csak néhány sportoló uta‐
zott ki Romániából, akik
éremesélyesek voltak.  

Marosludason 
lakik és edzősködéssel
foglalkozik

– Mikor hagyta félbe az
aktív sportolást?

– 1997‐ben. Akkor kezd‐
tem el edzősködni Nagyvá‐
radon, de két évre rá abba‐

hagytam, mivel semmi re‐
ményt nem láttam. Észre‐
vettem, hogy az általam fel‐
nevelt és felkészített atléták
14 éves korukban úgy lát‐
ták, hogy nincs már remé‐
nyük a sportágban és ab‐
bahagyták, ami megviselt
lelkileg is. Ebben sajnos fe‐
lelősek a szülők, akik a leg‐
jobban tudják motiválni
gyerekeiket.

– Gyakran jár Marosvá-
sárhelyre?

– Alkalomadtán. A Bo‐
lyai‐pálya mindig is kedves
marad számomra, hiszen
hajdanán ott kezdtem el ed‐
zeni, így amikor Marosvá‐
sárhelyen járok, oda mindig
ellátogatok. Sajnos, már
nincs az a varázsa Vásár‐
helynek, mint egykoron,
ezért is van kevés barátom
ott.

– Jelenleg hol lakik, mivel
foglalkozik?

– Ideiglenesen élek Ma‐
rosludason, hiszen betegek
az idős szüleim, emellett
van egy beteg testvérem,
így őreájuk vigyázok.
Amúgy újra elkezdtem ed‐
zősködni: helyi, tehetséges
lányok felkészítésével fog‐
lalkozom. 

Kovács Ella 
Emlékverseny évente
megszervezve

Érdemei és szülővárosa,
Marosludas hírneve iránti
tiszteletből immár 14 éve

szervezik a Kovács Ella Em‐
lékverseny nevet viselő, gye‐
rekeknek és fiataloknak
szánt középtávú futóver‐
senyt, amelynek díszven‐
dége maga a volt atlétabaj‐
nok. Ilyenkor mindig jó ta‐
nácsokkal látja el a fiatal
sportolókat, arra buzdítva
őket, hogy kitartó edzéssel
ők is bajnokokká válhatnak. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Visszatért Marosvásárhelyre Kovács Ella
A marosludasi illetőségű, 800 méterre specializálódott
középtávfutó Kovács Ella szülővárosában kezdett el
atletizálni, majd fiatalon a marosvásárhelyi Sportis-
kolához került, ahol a néhai Szász Albert kezei között
formálódott. Onnan az egykori Steauához szerződött,
így elkezdődött a sikeres sportpályafutása. 

Kovács Ella 
/ Fotó: Marosvásárhelyi Rádió

Kovács Ella 
/ Fotó: Junior Sport
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Mámoros kábulat c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Nem kellett volna annyit inni? A fenét! Menni nem kellett volna! 

Vasárnap tartották meg
a 2020‐as Európa‐bajnok‐
ság selejtezőcsoportjainak
sorsolását Dublinban. Az
55 országot öt darab ötcsa‐
patos (A–E) és öt darab
hatcsapatos (F–J) csoportba
osztották, a csoportok első
két helyezettje, azaz 20 ala‐
kulat jut ki a 2020‐as Eb‐
re. A maradék négy válo‐
gatott a Nemzetek Ligája
2020‐as rájátszásából kva‐
lifikálhatja magát. Az Eb‐
tornát rendhagyó módon
tizenkét országban játsszák,
köztük Romániában (Buka‐
restben) és Magyarországon
(Budapesten) is.

A csoportok kialakításá‐
ban a sorsolás házigazdá‐
jának képviseletében az ír
Ronnie Whelan és Robbie
Keane, valamint a címvédő
portugálok részéről Nuno
Gomes és Vítor Baía segéd‐
kezett. Az UEFA a sorsolási
kalapokat a Nemzetek Li‐
gája végeredménye alapján
alakította ki: hat kalapból

húzták ki a csapatokat, Ma‐
gyarországot és Romániát
a 4. kalapból. A sorsolás
után a következő csoportok
alakultak ki:

A: Anglia, Csehország,
Bulgária, Montenegró, Ko‐
szovó B: Portugália, Ukrajna,
Szerbia, Litvánia, Luxem‐
burg C: Hollandia, Német‐
ország, Észak‐Írország, Észt‐
ország, Fehéroroszország
D: Svájc, Dánia, Írország,
Grúzia, Gibraltár E: Horvát‐
ország, Wales, Szlovákia,
Magyarország, Azerbajd‐
zsán F: Spanyolország, Svéd‐
ország, Norvégia, Románia,
G: Lengyelország, Ausztria,
Izrael, Szlovénia H: Fran‐
ciaország, Izland, Törökor‐
szág, Albánia I: Belgium,
Oroszország, Skócia, Ciprus
J: Olaszország, Bosznia‐Her‐
cegovina, Finnország, Gö‐
rögország, Örményország,
Liechtenstein.

A selejtezőket 2019 már‐
ciusa és novembere között
játsszák. C.F.A.

Euro 2020: Románia és Magyarország is nehéz csoportba került
Magyarország a világbajnoki ezüstérmes Horvátország,
valamint Wales, Szlovákia és Azerbajdzsán együtte-
sével szerepel majd egy csoportban a 2020-as Euró-
pa-bajnokság selejtezősorozatában, míg a román lab-
darúgó-válogatott ellenfelei Spanyolország, Svédország
és Norvégia lesznek. 

Minden idők legdrágább Eb-je

A 2020‐as Európa‐bajnokságra kvalifikálódott 24 csapat összesen 371 millió
euróban részsül az UEFA‐részéről, ami 23 %‐kal nagyobb, mint az 1996‐os konti‐
nensviadal költségvetése.

Az Európa‐bajnokságra való kijutásra 9.25 millió eurót zsebel be mindegyik
alakulat, továbbá a csoportgyőzelmekért 1,5 milliót, egy döntetlenért 750000
eurót kapnak az együttesek, ugyanakkor az elődöntőbe való jutás ára 5 millió, a
döntőbe kerülésért 7 milliót ér, míg az Eb‐címért 10 millió eurót kap a győztes.

Egy gyors számítás alapján a 2020‐as Európa‐bajnok mintegy 41,25 millió
eurót nyerhet.



A második világháború
után az anyagi javak meg‐
szerzése még értelmes élet‐
célnak tűnt: a nélkülözés, hi‐
ány és alulfogyasztás után a
saját ház, autó és a kényelmet
biztosító háztartási gépek bir‐
toklása boldogságot jelentett.
Mára azonban az anyagi javak
hajszolása egyre többekben
okoz kiábrándultságot, a tö‐
megtermelésnek, tömegfo‐
gyasztásnak és felhalmozás‐
nak tömeges depresszió lett
az eredménye.

150 évre volt szükség, hogy
az ipari forradalomtól eljus‐
sunk a túltermelésig, majd
további 80 évre, hogy a túl‐
fogyasztás uralja el az élet‐
ünket, amikor szó szerint
kezd minket a lakóhelyeinkről
kiszorítani mindaz a cucc,
amit összevásároltunk. Mil‐
liók kezdik világszerte meg‐
kérdőjelezni a materialista
értékeket, és teszik fel ma‐
guknak a kérdést: hogyan él‐
jem az életem, ha boldog sze‐
retnék lenni?

Az interneten 12 millió
ember nézte meg a filmet,
amelynek a címe: The Story
of Stuff, azaz A cucc története,
s ami a materialista életszem‐
lélet katasztrofális ökológiai
következményeit taglalja. Ro‐
nald Inglehart szociológus a
hetvenes évek óta vizsgálja
az emberek viszonyát az
anyagi javakhoz a nyugati or‐
szágokban, és azt találta, hogy
amíg a hetvenes években még
öt emberből négy a magáénak
vallotta a materialista érté‐
keket, ma már csak a meg‐
kérdezettek fele gondolja így.
Az embereknek elegük van
a túlfogyasztásból, unják, hogy
lépten‐nyomon arra akarják
rávenni őket, vásároljanak
minél többet, így elkezdték
már kidobálni a lakásból

mindazt, amit feleslegesen
vásároltak.

A materialista értékrend‐
ben csalódottak ma már egy‐
re több alternatív életmód
közül választhatnak. Ott van
például az egyre népszerűbb
minimalista mozgalom, ami
a materializmus tökéletes el‐
lentéte, és pont emiatt feltű‐
nően hasonlít rá. Annyiban
különbözik a kettő, hogy míg
a materialisták azon verse‐
nyeznek, kinek van nagyobb
háza és több tulajdona, addig
a minimalizmus hívei azt szá‐
molgatják, hány dologról si‐
került megszabadulniuk, és
mi a használati tárgyaknak
az a minimális száma, amivel
boldogulni tudnak a minden‐
napokban.

Szintén sokan próbálják
az életmódváltást környezet‐
változással megoldani. Fel‐
adják a nagyvárosi életüket,
és leköltöznek vidékre, vesz‐
nek egy tanyát, és ott gaz‐
dálkodnak. A boldog élet az
egyszerűségben és a termé‐
szetközelségben rejlik, mond‐
ják ők, és vannak, akiknek ez
a váltás beválik. Egy amerikai
statisztikai szerint ugyanak‐
kor a 25‐49 év közöttiek 75
százaléka vágyott egyszerűbb
életre 1989‐ben, de már csak
69 százaléka 1991‐ben. A
csökkenés minden bizonnyal
azt jelzi, hogy a többség va‐
lójában csak elméletben sze‐
reti az egyszerű, stresszmen‐
tes, természetközeli élet hang‐
zását, de a vele járó kemény
fizikai munkát már jóval ke‐
vesebben vállalnák, és nehe‐
zen adnák fel a modern élettel
járó kényelmet is.

Az élményközpontú élet
szintén kiutat kínál a felhal‐
mozásból. Szingli fiatalok, de
akár párok vagy családok is
döntenek ma már tömegesen

úgy, hogy nem akarják az
életüket röghöz kötve leélni,
hanem a világot járva sze‐
retnének minél több élményt
gyűjteni. Ennek a mozgalom‐
nak számtalan altípusa van
a digitális nomádoktól az él‐
ményvásárlók egyre népe‐
sebb hadáig, az élmény ‐
vásárlás ráadásul a világ gaz ‐
daságot sem fenyegeti, hiszen
a szörföléshez, az utazáshoz
vagy a kiállítások látogatá‐
sához ugyanúgy költeni kell,
mint a tárgyak vásárlásához.

Csak az első pár 
cipő tesz boldoggá!?

A lassítás ellentrend nálunk
is egyre jobban erősödik, mert
az emberek egyre hajszol‐
tabbak is kiégettebbek. Egyre
többen jönnek rá, hogy a bol‐
dogságot nem a felhalmozás
jelenti, mivel a sokadik pár
cipő megvásárlása már nem
adja azt az örömöt, amit az
első pár szerzett. Ezért is van
ma egyre nagyobb divatja az
élmények vásárlásának, mert
ha valaki shopping helyett
elutazik, hegyet mászik vagy
elmegy egy kiállításra, erő‐
södnek a társas kapcsolatai,
másrészt olyan ingerek érik,
amelyektől tartósan jobb ér‐
zelmi állapotba kerül annál,
mint amikor megveszi a hu‐
szadik pár cipőt.

Persze a megatrend még
továbbra is a gyorsulás, a fi‐
atalság kultusza, a technológia
és az információfogyasztás,
egyre erősödnek azonban
erre reakcióként azok az el‐
lentrendek, amelyek a lassítás,
a természethez való vissza‐
térés és a tartalmas társas,
családi és közösségi élet ér‐
tékeit hangsúlyozzák. A tár‐
gyak gyűjtése és felhalmozása
ugyanakkor az érzelmi kifá‐
radásunkat is jelzi, hiszen
rossz érzelmi állapotunk ki‐
egyensúlyozására ma legin‐
kább azt a módszert hasz‐
náljuk, hogy berontunk egy
üzletbe, és veszünk magunk‐
nak valamit. Egy tárgy azon‐
ban csak rövid ideig képes
jó érzést kelteni bennünk, de
nem tudja azt hosszan fenn‐
tartani, mert arra csak a jó
társas környezet alkalmas.

A kulcs a mértékletesség

Ha az emberek hallgatná‐
nak magukra, mindenki meg‐
találhatná azt az életformát,
ami boldoggá teszi. Mert van,
akinek tényleg arra van szük‐
sége, hogy tanyára költözzön
és gazdálkodjon, másnak elég,
hogy az erkélyen paradicso‐
mot vagy bazsalikomot nevel,
és rendszeresen jár kirándul‐
ni. Az mindenesetre biztos,
hogy a túlhajszolt, információs

technológiával telített életmód
az emberek többségéből hát‐
rálást vált ki, túl sok ma a
boldogtalan, kiégett, depresz‐
sziós ember. Túl nagy árat
kell fizetni azért, hogy egzisz‐
tenciális értelemben sikeres‐
nek mondhassuk magunkat.

De minek sok pénzt ke‐
resni, ha nincs időnk élvezni
az életet? A mértékletesség
a megoldás, az egzisztenciális
bizonytalanság azonban nagy
az emberekben, és ahogy
nagyanyáink kamrájában
mindig ott volt biztonsági
tartalékként öt kiló liszt, öt
kiló cukor és öt kiló bab,
ugyanígy jólesik ránézni a
mai embernek a gyűjtemé‐
nyére, legyen szó könyvekről,
kortárs festményekről vagy
ásványokról. A materiális ja‐
vak azzal kecsegtetnek, hogy
ha rájuk nézünk, jó érzésünk
támad. A túlzott felhalmozó‐
dásnak azonban éppen az a
jele, hogy amikor ránézünk
a tárgyainkra, már nem ér‐
zünk semmit, vagy éppen
rossz érzésünk támad, hogy
annyi „kacatunk van”.

Egy nagyvárosban ugyan‐
úgy lehet boldog vagy bol‐
dogtalan valaki, ahogy egy
kisvárosban vagy egy tanyán:
nem a körülményeink hatá‐
roznak meg minket, hanem
fordítva. Rengetegen vannak
például kiégéshez közeli ál‐
lapotban a munkahelyükön,
mégsem váltanak évek óta,
csak azért, mert az anyagi le‐
mondással járna. 

Az Y generáció, vagyis a
mai 35 év körüliek az elsők,
akiknél hangsúlyosan meg‐
jelenik a karrier és a magá‐
nélet közötti normális egyen‐
súly vágya. Ők már nem sze‐
retnének megszakadni a
mun kában, mert látják, sem‐
mi értelme nincs a bankszám‐
laegyenleg vagy a névjegy‐
kártyán feltüntetett titulus
nézegetésének egy kórházi
ágyon fekve.
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Jóból is megárt a sok! Mi jön a materializmus után?
Az anyagi javak kergetése már egyre kevésbé teszi az
embereket boldoggá, de mi fogja leváltani a materia-
lista értékrendet? Mi lesz az élet értelme, amikor
már nem a legújabb autó, a legnagyobb ház és a leg-
modernebb okostelefon a cél?
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