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Tavaszi séta Vásárhelyen 

Városunk ma már messze külföldön élő, haza
ritkán látogató szülöttjével járjuk az utcákat,
s elevenítgetjük a régi idők kopottnak hitt
emlékeit. A Kövesdombról indulva, a Főtér, a
régi November 7 negyed, a víkendtelep, Kár‐
pátok sétány érintésével tartunk a Liget felé.
S beszélgetünk ráérősen, mint akiknek nem
sietős. Köszönnünk csak igen ritkán kell, bár
emberek azért sűrűn járnak az utcákon, te‐
kintve, hogy még csak kora délután van. Meg‐
jegyzi: Budapesten több egykori vásárhelyi
ismerőssel találkozott, mint itt. Erre – mit te‐
hetnénk? – hallgatunk egy sort. 

3. old. //   VÉLEMÉNYEM SZERINT

Utáljuk egymást, 
gyerekek! 

Az Országos Disz‐
kriminációelle‐
nes Tanács által
nemrég készí‐
tett közvéle‐
mény‐kutatás
szerint Románi‐
ában a többség
„gondnak tartja” a
diszkriminációt és a
gyűlöletbeszédet. A fel‐
mérés ún. bizalmatlansági listáján a magyarok
a hetedikek, ami meglehetősen szomorú ránk
nézve, hiszen azt jelenti, hogy két emberből
egynél valamivel több nem bízik bennünk.

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XIII. évfolyam // 5. szám  // 2019. március 7–20. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A világörökség 
egyik vártemploma  

Székelyderzs Székelyudvarhelytől szűk húsz
kilométerre fekszik. Vártemploma egyike azok‐
nak a romániai magyar műemlékeknek, ame‐
lyek az UNESCO‐világörökség részét képezik.
A hagyomány szerint a régi falu a Pénzes‐dű‐
lőben volt, amely a tatárjáráskor pusztulhatott
el. Ennek kápolnája is volt. 

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.

„Ahol a természet 
a legnagyobb érték”

Aki a szívén‐lelkén viseli a vadállatok, madarak
sorsát, a természet védelmét, bizonyosan hallott
már a Milvus Csoport Egyesületről. Mai lap‐
számunkban Papp Tamást, az egyesület elnökét
a csoport megalakulásáról és szerteágazó te‐
vékenységéről, jelenlegi projektjeikről kérdez‐
tük. 

3. old. // TÁRSADALOM

Csizmadi Zsolt 
a Sparthatlonra készül 

A székelykeresztúri születésű, de Erdőszent‐
györgyön élő és Korondon gyógyszerészként
dolgozó Csizmadi Zsolt Mihály hosszútávfutó
– aki mintegy kétszázezer kilométert szaladt
eddigi élete során, ami az Egyenlítő ötszörö‐
sének megkerülését jelenti –, az egyik legis‐
mertebb Maros megyében.

10-11. old. // SPORT

ÜDÍTŐ LETISZTULTSÁG
a vásárhelyi divatpiacon

MAXIN EMŐKE
első saját ruhája egy

iskolai jelmezbálra
készült. Azóta szá-

mos alkalmi visele-
tet tervezett, ügyfe-

lei elképzeléseit ön-
tötte formába, több,

saját kollekciója is
megjelent, most pe-

dig régi álmát vál-
totta valóra: külön-

leges, egyszerű és
elegáns menyasszo-

nyi ruhákat dobott a
piacra. Ezek üdítő

ellenpólusai a szalo-
nokban elérhető

túldíszített, abron-
csos ruháknak, 

a kényelmes, letisz-
tult darabok igazán 

tükrözik Emőke 
alkotói stílusát.



KOS: A most kezdődő szerelmi kapcsolatokban
mindketten úgy érezhetik, a sors a tenyerén hordozza
önöket, hiszen ilyen összhangot talán még sohasem
érztek senkivel. Baráti kapcsolatban újabb nézetel‐
térésre van kilátás, sőt az is lehet, hogy 2‐3 héttel ez‐
előtti probléma ismét terítékre kerül.
Bika: Teljes mellszélességgel a munka frontján! – le‐
gyen ez a jelmondata, mert így érhet el sikereket a
felettesénél. Főnökének nemcsak jól esne ezekben a
napokban a dicséret, hanem egyenesen elvárja, hogy
ajnározza, amelynek a bizonytalan helyzetben fan‐
tasztikus eredménye lesz. 
Ikrek: Olyan események történhetnek, amelyek ki‐
hatnak a jövőjére, sőt, azt alaposan átformálják. Meg‐
történhet, hogy olyan dolgok lesznek fontosak, amelyek
korábban nem érdekelték, illetve olyan személlyel
találkozhat, aki nagy hatást gyakorol önre.
Rák: A káprázat hete következik, amikor sok minden
csak megjátszott, sok ember hazudozik. Nagy erőfe‐
szítéseket kell tennie azért, hogy feszültséggel teli
kapcsolatában hihetően játssza el a megértőt, a
külvilág felé pedig azt, hogy minden rendben önök
között. 
Oroszlán: Soha nem volt még annyira igaz a mondás,
miszerint az életben a legfontosabb az egészség.
Többet foglalkozhat ezzel a témával, megtörténhet,
hogy nem a saját lelki és fizikai állapota okoz gondot,
hanem a környezetében egy olyan személynél merülhet
fel a probléma, aki fontos önnek. 
Szűz: Összeszedettnek kell lennie, mert ha a munka‐
helyén hibázik, ez kapóra jön egy olyan kollégának,
akivel nem szívlelik egymást. Ez a kolléga az ön háta
mögött aknásíthatja a terepet. A szerelmi kapcsola‐
tokban régi probléma újra gondot okozhat.
Mérleg: Több munkáért kevesebb bért! – lehet a jel‐
mondat a munkahelyén ezen a héten. Éppen ezért
nem ajánlatos most állást változtatni, mert az új
helyen a későbbiekben csőd helyzet állhat elő, és
nem kapja meg azt, ami jár. Nosztalgikus hangulatba
kerülhet, amikor csak a szépre emlékezhet.
Skorpió: Agytekervényei mintha berozsdásodtak
volna, lassan mozognak, ezért vannak dolgok, ame‐
lyeket nehezebben ért meg. Ami nem egyértelmű,
arra kérdezzen rá, mert így nem hibázhat. A házas‐
ságokban, együttélésekben a partnerének munka‐
helyén nehéz helyzet jöhet létre. 
Nyilas: Erotikus kisugárzása kilométerekben mérhető,
így aztán nem csoda, hogy úgy vonzódnak önhöz az
emberek, mint mágnes a vashoz. Érdemes most a
vonzás törvénye alapján cselekedni, mert amit szeretne
elérni/megkapni, az most sikerülhet.
Bak: Hihetetlen erővel rendelkezik, ennek köszön‐
hetően olyan eredményt érhet el, amely miatt irigyeinek
megtriplázódhat. Azoktól a személyektől tartson tá‐
volságot, akik azzal kezdik a mondókájuk: csak a ja‐
vadat akarom!
Vízöntő: Ragyogó hete lesz! Csak kapkodja a fejét,
hiszen egymást érik a jobbnál jobb helyzetek, amikor
még az is megtörténhet, hogy egy régi vágya –
amelyről talán már le is mondott – valóra válik. A
munkahelyén maradjon ki a pletykálkodásból, illetve
aki rangban ön fölött áll, arra ne tegyen negatív
tartalmú megjegyzést, mert ön húzhatja majd a rövi‐
debbet.
Halak: Házas vagy élettársa nehéz helyzetbe kerülhet,
amikor az ön együttérzésére van szüksége, hogy ezt
a kellemetlen szituációt gyorsan fel tudja dolgozni,
túl tudja tenni magát rajta. Sajnos újra és újra el kell
valakinek ismételnie, hogy mit szeretne, illetve mire
van szüksége, mert az illető nem akarja ezt meghal‐
lani.

Újraélt figurák – 
nőnapi előadás

A Maros Művészegyüttes
Újraélt figurák című nép‐
táncelőadását mutatja be
március 8‐án 19 óráról a
kövesdombi székházban. A
műsor Közép‐Erdély színes
hagyományaiból meríti
táncanyagát. A magyar nép‐
hagyomány erős megjele‐
nítése mellett a küküllő‐
menti cigány és román ízek
is szerepet kapnak a pro‐
dukcióban. Rendező‐kore‐
ográfus: Varga János. Jegyek
elővételben kaphatók a Ma‐
ros Művészegyüttes jegy‐
irodájában hétköznapon‐
ként 13–14 és 17–18 óra
között, jegyfoglalás a 0746‐
540‐292 telefonszámon.
Egy jegy ára 20 lej. A nem‐
zetközi nőnap alkalmából
minden hölgyvendég belé‐
pője kedvezményes áron, 3
lej értékben kiváltható.

Rendkívüli 
nőnapi hangverseny

Meglepetés hölgyeknek
címmel rendkívüli szimfo‐
nikus nőnapi hangversenyre
kerül sor március 7‐én, csü‐
törtökön 19 órakor a Kul‐
túrpalota nagytermében. Ve‐
zényel Adrian Petrescu, fel‐
lép a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia vonószenekara,
rézfúvós és ütősegyüttese.
Műsoron: Csajkovszkij – Vo‐
nósszerenád és Trepak a
Diótörő című balettből, Bizet
– Torreádor induló (Car‐
men) és Habanera,  J. Strauss
– Triccs‐traccs polka, Wo‐
odfield – Kalinka, Crespo –
Fogo da mulata, Hazell –
Kraken, Kander – New York,
New York, Hacsaturján –
Kardtánc. A hangversenyre
a 19‐es számú bérletek ér‐
vényesek.

Interaktív 
Beszélő Könyvek est

Március 8‐án, pénteken
18 órától a marosvásárhelyi

Teleki Téka freskós termé‐
ben különlegesen interaktív
Beszélő Könyvek estre vár‐
ják az érdeklődöket. A Téka
egyik legnagyobb ritkaságát,
Newton Principia Mathe‐
maticáját „szólaltatja meg”
Hartlein Károly mesterok‐
tató, a Budapesti Műszaki
Egyetem Fizikai Intézetének
munkatársa, aki szórakoz‐
tató kísérleteken keresztül
teszi megfoghatóvá Newton
törvényeit. A belépés ingye‐
nes, de annak, aki csoportot
szeretne hozni, szükséges
regisztrálni a 0265‐261‐
857 telefonszámon. 

Vágják az utat – 
folklórműsor

A Háromszék Táncegyüt‐
tes Vágják az utat című új
folklórelőadását március
11‐én, hétfőn 19 órakor a
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban mutatja be.

Ady-est az alsóvárosi 
református templomban

Bátrak voltak, akik mer‐
tek címmel Ady Endre ver‐
seiből összeállított műsort
mutatnak be március 15‐
én 18 órakor a marosvá‐

sárhelyi alsóvárosi refor‐
mátus templomban a gyü‐
lekezet fiataljai. A műsorral
a száz éve elhunyt költőó‐
riás emléke előtt tiszteleg‐
nek a szervezők és fellé‐
pők.

Március 15-i megemlé-
kezés a Petőfi-szobornál

Az Erdélyi Magyar Nem‐
zeti Tanács (EMNT) Maros
megyei szervezete az
1848/49‐es forradalom és
szabadságharc évfordulója
tiszteletére ünnepi megem‐
lékezést szervez  március
15‐én, pénteken 15 órai
kezdettel a Petőfi‐szobor‐
nál.

Ünnepi beszédet mond
Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa részéről dr.
Flender Gyöngyi konzul, va‐
lamint Márton István hatod ‐
éves teológiai hallgató. Az
ünnepi műsorban fellépnek
a Bolyai Farkas Elméleti Lí‐
ceum,  a Református Kollé‐
gium,  a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai
Líceum, a Művészeti Líceum
és a Dr. Bernády György Ál‐
talános Iskola diákjai.

Az ünnepség koszorúzás‐
sal zárul.
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Városunk ma már mesz‐
sze külföldön élő, haza
ritkán látogató szülött‐
jével járjuk az utcákat, s
elevenítgetjük a régi idők
kopottnak hitt emlékeit.
A Kövesdombról indulva,
a Főtér, a régi November 7
negyed, a víkendtelep, Kár‐
pátok sétány érintésével
tartunk a Liget felé. S be‐
szélgetünk ráérősen, mint akiknek nem sietős. Köszön‐
nünk csak igen ritkán kell, bár emberek azért sűrűn
járnak az utcákon, tekintve, hogy még csak kora délután
van. Megjegyzi: Budapesten több egykori vásárhelyi
ismerőssel találkozott, mint itt. Erre – mit tehetnénk? –
hallgatunk egy sort. 

Alighogy elindultunk, az út mellett húzódó meg‐
csonkított fasorra mutatva értetlen arccal kérdezi:
mégis mi ez, mi történik ebben a városban, ki az az
őrült, aki ezt műveli? Elképedve állunk a látvány előtt,
ami inkább a legutóbbi alabamai pusztító forgószél
után maradt tájra emlékeztet, mint hajdan hűs árnyékot
adó fasorra. Mit lehet erre válaszolni? – nézek rá tehe‐
tetlenül. Ez történik itt minden tavasszal metszés, fa‐
csonkolás címszó alatt – felelem beletörődve. Hogy
kinek az utasítására, azt pontosan nem tudnám meg‐
mondani, azt viszont igen, hogy a városvezetésé – a
döntéshozóké és végrehajtóké – a felelősség. És persze
a mienk, városlakóké, akik ezt eltűrjük, anélkül, hogy
megpróbálnánk megakadályozni. Tovább haladva, egy
másik helyen rákérdezünk a zöld munkaruhában ügykö‐
dő „kertészre”, hogy ki adta az utasítást minderre. A fő‐
nökség adja ki a munkát, hogy hol nyírjunk, de olykor a
helyszínen a lakótársulások illetékesei maguk is kérnek
ezt‐azt – volt a válasz. Nem állom meg, hogy meg ne
kérdezzem a láncfűrész kezelőjét, hogy otthon, a saját
kertjében is ugyanígy járna el? Soha nem tennék ilyent
– volt a válasz. Szerencsére a város melletti faluban
lakom – tette hozzá halkan.  

Már a ligeti stadion lelátóján üldögélve térünk újra
vissza a témára, s szóba ejtjük azt is, hogy az utóbbi év‐
tizedekben egyre zsugorodik a zöldövezet a városban,
egyre több parkot, fát, gyalogjárót áldoznak fel a meg‐
növekedett személygépkocsipark kedvéért. Pedig – ezt
már az okostelefon segítségével nyomozzuk ki a lelátón
üldögélve – egy idős fa évi oxigéntermelése közel 200
kg, vagyis több mint egy ember évi szükséglete. Egy
autó évi oxigén‐felhasználása pedig eléri az 5000 kg‐
ot, aminek pótlásához már 30 fára lenne szükség. És
itt, Vásárhelyen, ahelyett, hogy ültetnék, pusztítják őket.  

Megegyezünk abban, hogy valami nagy baj lehet az
értékrenddel ott, ahol a gépjárműveket többre becsülik
az embernél.
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Szentgyörgyi László

Tavaszi séta Vásárhelyen 

„Ahol a természet a legnagyobb érték”
Aki a szívén-lelkén viseli a vadállatok, madarak sorsát, a természet védelmét,
bizonyosan hallott már a Milvus Csoport Egyesületről. Mai lapszámunkban Papp
Tamást, az egyesület elnökét a csoport megalakulásáról és szerteágazó tevékenységéről,
jelenlegi projektjeikről kérdeztük. Ugyanakkor Sajnár György, az egyesület egyik
munkatársa a nyárádszentsimoni „madár-kórház” mostani „pácienseit” mutatja be. 

Az egyesület nagyon tar‐
talmas honlapján többek közt
arról is olvashatunk, hogy a
csoport tagjai miként hatá‐
rozzák meg a küldetésüket:
„Egy olyan világot szeretnénk,
amelyben az ember valós
harmóniában él a természet‐
tel, nem kizsákmányolva azt,
ahol a természet az egyik
legnagyobb érték, és min‐
denki ennek megfelelően is
cselekszik. Minden nap azért
dolgozunk, hogy természeti
örökségünket megőrizzük.
Tesszük ezt az emberek tu‐
datosításával, a veszélyezte‐
tett fajok gyakorlati védel‐
mével, a törvények betartá‐
sával, a természetet érintő
politika befolyásolásával.” 

Papp Tamás lapunknak
elmondta, hogy a Milvus Cso‐
port 1991‐ben alakult, ere‐
detileg baráti társaságként,
egy madarász körként mű‐
ködött, de aztán az azóta el‐
telt időszakban a „madará‐
szatból” sok minden más
lett, és alapvetően ma már
természetvédelemmel fog‐
lalkoznak. A Milvusnak több
mint 20 alkalmazottja van
jelen pillanatban, akik kü‐
lönböző, általában az Euró‐
pai Unió által finanszírozott
pályázatokkal foglalkoznak.
„A madármentés, ami Nyá‐
rádszentsimonban folyik
csak kis része a tevékeny‐
ségünknek. Jelen pillanatban
van például egy, magyaror‐
szági partnerekkel közös
munkánk, amelyik egy na‐
gyon szép, de sajnos eléggé
ritkává vált madár, a szala‐
kóta védelmében folyik, nem
Marosvásárhely környékén,
hanem Szatmár, Bihar, Te‐
mes és Arad megyékben. Ez
már egy több éves tevékeny‐
ség, ugyanis ennek a ma‐
dárnak nincs elég fészkelő
helye, és sajnos sok egyedet
megöl az áram a középfe‐
szültségű oszlopokon. Mi
mesterséges fészekodúkat
helyezünk ki nekik, az ára‐
mütött, sérült madarakat
megpróbáljuk kezelni, és az
oszlopokat igyekszünk szi‐
geteltetni. Tehát ilyen jellegű
projektjeink voltak az évek
során, amelyek közül több
jelen pillanatban is zajlik,
de sokat foglalkoztunk a bé‐
kászó sassal, a fehér gólyával,
a kerecsensólyommal is” –
tudtuk meg Papp Tamástól.

Szoros összefüggés 
van a mezőgazdaság és a
természetvédelem közt

Ezeken kívül vannak olyan
pályázataik és olyan tevé‐
kenységeik, amelyek érin‐
tőlegesen foglalkoznak a ter‐
mészetvédelemmel. Például
a csoport tagjai kidolgoztak
különböző mezőgazdasági
támogatási csomagokat is a
gazdáknak, mert vélemé‐
nyük szerint szoros össze‐
függés van a mezőgazdaság
és a természetvédelem kö‐
zött. A madárvédelem az
egyik legnépszerűbb tevé‐
kenységük, mert a vissza‐
jelzésekből az derül ki, hogy
mindenkit érdekel, ha pél‐
dául egy vándorhattyú vagy
sérült sólyom bekerül hoz‐
zájuk, azt sikerül‐e megmen‐
teni vagy nem. De vannak
szakembereik, akik emlő‐
sökkel, kétéltűekkel vagy ha‐
lakkal foglalkoznak. Tevé‐
kenységeik nagy részét or‐
szágos szinten végzik, de
mivel a központjuk Maros‐
vásárhelyen van, ezért Er‐
dély, a Partium és a Bánát
nagyobb hangsúlyt kapnak. 

„Ugyanakkor a nevelésre,
az informálásra is nagy hang‐
súlyt fektetünk. Volt olyan
nyertes pályázatunk is,
amelynek segítségével isko‐
lákban tartottunk előadáso‐
kat a természetvédelemről,
Marosvásárhelyen és a Nyá‐
rád‐mentén, de a Szász‐vi‐
déken is, valamint szervez‐
tünk versenyeket a gyer‐
mekeknek. Úgyszintén egy
egész sor publikációt is ki‐
adtunk nevelőjelleggel, va‐
lamint könyveket" – tudtuk
meg még az egyesület elnö‐
kétől. 

Gyakorlatilag a madár‐

menhely részben Marosvá‐
sárhelyen és részben Nyá‐
rádszentsimonban van. Ott
a végső állomás. Vásárhelyen
a Vets4Wild állatorvosaival
dolgoznak együtt, ha bekerül
egy állat, azt ők veszik ke‐
zelésbe, aztán csak azok ma‐
radnak, amelyek mindenna‐
pi ellátást igényelnek. Azok
a madarak, amelyek Vásár‐
helyről kikerülnek Szentsi‐
monba, már jól vannak, nem
igényelnek állatorvosi ellen‐
őrzést, és az ottani nagy ket‐
recek arra jók, hogy egy ki‐
csit felerősödjenek. Ott van
helyük bőven mozogni, ka‐
merán keresztül felügyelik
őket, élelmet is már úgy kap‐
nak, hogy nem látnak em‐
bert. Ha például bekerül egy
törött szárnyú madár vagy
egy nagyon legyengült állat,
amit állandóan figyelni kell,
az a városban marad, ame‐
lyik jobban van, az kikerül
Szentsimonba, állatorvosi
döntés alapján. Papp Tamás
elmondása szerint ilyenkor
még könnyebb szezon van,
de a nyár közepén, amikor
a gólyafiókák és ragadozó
madárfiókák kirepülnek, tele
vannak „páciensekkel”. 

Jelezni lehet, ha valaki
sérült madarat talál!

„Jelenleg 12 gólyánk van
Szentsimonban, akik nálunk
teleltek és várják, hogy sza‐
badon engedjük őket, lassan
engedjük is a legerősebbe‐
ket. Van egy uráli baglyunk,
amelyiket már megpróbál‐
tuk kétszer is elengedni,
mérgezéssel került hozzánk
és központi idegrendszeri
problémái vannak. Úgy néz
ki, hogy szép lassan helyre‐
jön és elengedhetjük. Két

egerésző ölyv vendégünk is
van, amiből az egyik már
útra kész. A másik valószí‐
nűleg bemutatómadár ma‐
rad nálunk" – mondta el la‐
punknak Sajnár György, a
csoport egyik munkatársa.
Ezeken kívül van egy vércse
is a rehabilitációs központ‐
ban, ami valószínűleg szintén
állandó lakó lesz, úgy került
oda, hogy előtte valakik tar‐
tották, és nagyon emberhez
szokott, nem lehet vissza‐
engedni a szabadba. Egy má‐
sik uráli bagolynak szárny‐
problémái vannak, amit már
nem lehet gyógyítani, ezért

szintén bemutató madár ma‐
rad. A „páciensek” közt sze‐
repel még egy barna réti
héja és egy békászó sas.  

Az egyesületnek van két
telefonszáma (0265 264
726; 0722 533 816), ame‐
lyen fel lehet hívni az ország
bármelyik részéről, ha valaki
sérült madarat talál. Ha kö‐
zelben van, elmennek érte,
ha távolabb, buszon vagy
kisbuszon el lehet küldeni.
Marosvásárhelyen várják, ál‐
latorvoshoz viszik, és aztán
eldöntik, hogy mi lesz a to‐
vábbiakban az állat sorsa.  

Nemes Gyula   
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Beszéljünk az intelligenciáról!

A mentális képesség nem
minden, ugyanis az értelmi
és az érzelmi intelligencia
nem mindig jár kéz a kézben.
Találkozhatunk időnként na‐
gyon okos, akár nagy cégeket
sikeresen irányító emberek‐
kel, akiknek az érzelmi in‐
telligenciája az átlag alatt
működik. Nem érzékelik

megfelelően a körülöttük/ve‐
lük élő emberek érzelmeit,
vagy nem reagálnak rá adek‐
vátan; sok esetben a saját
érzelmeiket sem képesek ár‐
nyaltan felismerni, ezért kom‐
munikálni sem tudják. Más
esetben egyszerű gondolko‐
dású emberek is viselked‐
hetnek nagyon együttérzően,

kedvesen, figyelmesen és se‐
gítőkészen, ami magas szintű
érzelmi intelligenciára vall.

Az a jó hír, hogy az érzelmi
intelligencia életkortól füg‐
getlenül bármikor fejleszt‐
hető, sosem késő elkezdeni,
ha felismerjük magunkon en‐
nek hiányát.

Gál Erika Noémi

Az IQ értelmezése a következő táblázat szerint történik:

INTELLIGENCIA HÁNYADOS (IQ): INTELLIGENCIA-SZINT MEGHATÁROZÁSA:
131 fölött kivételesen magas (Mensa szint)
121 és 130 között nagyon magas
111 és 120 között átlag fölötti
91-110 között átlagos
81 és 90 között átlag alatti
71 és 80 között jóval az átlag alatti
51 és 70 között enyhe értelmi fogyatékosság (debilitás)
21 és 50 között közepes szintű értelmi fogyatékosság (imbecilitás)
20 alatt súlyos értelmi fogyatékosság (idióta)

A lexikális tudás, a logi‐
kai és számolási képessé‐
gek mellett kiterjednek
olyan szempontokra is,
mint a rövidtávú memória
terjedelme, helyzetfelisme‐
rés helyes volta, racionális
és absztrakt gondolkodás
képessége, figyelem, téri
és vizuális tájékozódás,
összefüggések keresése, lé‐
nyeglátás, időhatáron be‐
lüli reakció. Ha tudjuk a jó
válaszokat, de lassúak va‐
gyunk, pontokat veszíthe‐
tünk. Persze az életkor elő‐
rehaladtával lassulnak a
reakcióink, hanyatlik az
emlékezetünk és a mentá‐
lis rugalmasságunk, amit
a klinikai intelligencia vizs‐
gálatok figyelembe vesz‐
nek. Nem lehet ugyanazt

a mentális frissességet vár‐
ni 60 éves korban, mint 20
évesen. 

A legkiemelkedőbb in‐
tellektuális képességünk
18 és 35 éves korunk kö‐
zött virágzik (egyéni elté‐
rések lehetnek), 35 év föl‐
ött az intelligencia felmé‐
rések már figyelembe ve‐
szik a lassú, de folyamatos
hanyatlás lehetőségét, mint
pl. a reakcióidő növekedé‐

sét vagy az emlékezet időn‐
kénti kihagyásait, különö‐
sen stresszhelyzetben. A
tesztfelvétel stresszhely‐
zetnek minősül, mivel a
mentális képességeinket
méri, pontszerűsíti (intel‐
ligencia quotiensben fejezi
ki – IQ), ezáltal minősíti
az eredményünket, vagyis
teljesítményhelyzetbe hoz,
ahol a legjobb formánkat
szeretnénk mutatni.

Miből is áll az intelligencia? Az interneten tömérdek gyorsan letölthető intelli-
genciatesztet találhatunk, de azok általában az intelligencia egy vagy két össze-
tevőjét mérik, például a logikai készséget, vagy a matematikai gondolkodási ké-
pességet, ezért nem adnak átfogó képet az intelligencia minden aspektusáról. A
klinikumban használt tesztek ezzel szemben figyelembe veszik az intelligencia
sokoldalúságát, és azt a lehető legkomplexebb módon térképezik fel.
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– Mióta foglalkoztat a ru-
hák, a divat világa?

– Édesanyám varrónő –
akitől rengeteget tanultam,
és ma is nagyon sokat segít
a terveim kivitelezésében,
így kiskoromban már lát‐
tam, miből áll egy ruha
megvarrása. Iskolai farsan‐
gokra már magam tervez‐
tem, varrtam meg a jelme‐
zeim, aztán később a ruhá‐
imat is én alkottam. Vélet‐
lenszerűen csöppentem
bele a divattervezés vilá‐
gába, az ismerőseim unszo‐
lására, akik kitartóan kér‐
ték, hogy számukra is ké‐
szítsek ruhákat.

– Mióta tekintesz erre
munkádként?

– Sosem kizárólag ezzel
foglalkoztam, mert alka‐
tomból kifolyólag tevékeny
vagyok. Hobbiként fogtam
neki ennek, jelenleg is ak‐
ként tekintek rá, és a jövőt
illetően is ezt tervezem. En‐
nek két oka van. Az egyik,
hogy szeretek több lábon
állni, másrészt, ezt annyira
élvezem, hogy nem akarok
a kliensek utáni vadászat
taposómalmába belesétálni,
mert akkor kiveszne a va‐
rázs az alkotásból. Szeret‐
ném, ha megmaradna ez az
életem egy olyan részeként,
amit imádok csinálni. 

– Hogyan határoznád
meg a stílusod?

– A krédóm az, hogy mi‐
nél egyszerűbb, annál
szebb. Klasszikus vonalve‐
zetés, letisztult színek és
minták jellemeznek legin‐
kább, ezekben a ruhákban
érvényesül igazán a nő al‐
kata, nőiessége.  

– Kik képezik a célcsopor-
tod?

– Nincs meghatározott
célcsoportom, de általános‐
ságba véve azok a szemé‐
lyek jönnek hozzám, akik
valami egyedit, mást sze‐
retnének, mint, ami a bol‐
tokban kapható. Azt is hoz‐
zátenném, hogy a véleke‐
désekkel ellentétben nem
mindig kerül többe egy ál‐
talam készített ruha, mint
egy tömeggyártott alkalmi
viselet egy üzletben. Az

tény, hogy időigényesebb,
próbára kell járni, cserébe
ebből csak egy készül, és
az adott személyre tökéle‐
tesen illik. 

– Hogyan zajlik az alko-
tási folyamat?

– Három pilléren alapszik
ez. Az első a saját kollekci‐
óm, ami én vagyok, ezzel
kommunikálok kifelé, és
erre jöhet vásárló. A má‐
sodik a klienseim, akik
konkrét elképzeléssel for‐
dulnak hozzám, és azt ki‐
vitelezem. A harmadik ré‐
sze pedig stílustanácsadá‐
sért jön, velük sokat kom‐
munikálok, igyekszem meg‐
ismerni a stílusukat, élet‐
vitelüket, és úgy alakítjuk
ki közösen a ruha tervét. 

– Múlt hónapban jelent
meg elsőmenyasszonyiruha-
kollekciód, amely hasonlóan
korábbi munkáidhoz az egy-
szerűbb stílust képviseli a
fősodrú trendekkel ellentét-
ben.  

– Ezzel egy nagyon régi
álmom vált valóra, nehéz
munka volt, de élveztem
minden percét. Ami a tren‐
deket illeti, tájainkon a leg‐
több leendő menyasszony
a nagyon díszített, herceg‐
nős stílusú ruhákat keresi,
ezzel is magyarázható a vá‐
ros ruhaszalonjainak kíná‐
lata. Viszont az elmúlt évek‐
ben kialakult egy reális ke‐
reslet az egyszerű ruhákra,
többek között a külföldi,
közismert személyek – Kate
Middleton, Meghan Markle
– hatására, akik a nagy na‐
pon a puritánabb stílust vá‐
lasztották. Ezt az igényt sze‐
retném én kielégíteni, és
örülök neki, hogy frissen
megjelent menyasszonyi‐
ruha‐kollekcióm pozitív
visszajelzéseket kapott.  

– Marosvásárhelyen meg
lehet élni ebből a fajta mun-
kából?

– Ha kíméletlenül őszinte
akarok lenni, akkor azt kell
mondanom, hogy nem, leg‐
alábbis az én stílusomban
az alkotás nem mindig ki‐
fizetődő. A közízlés és a
többségi igény nem mindig

találkozik az én letisztult,
minimalista kínálatommal.
Másrészt Vásárhely kisvá‐
ros, és sokan a készruhákat
részesítik előnyben. Sze‐
rencsére, mint említettem,
nem csak erre az anyagi
forrásra támaszkodom. 

– Hogyan vélekedsz a ma-
rosvásárhelyi divatról? Me-
részek vagyunk, vagy inkább
unalmasak?

– Nem jellemző ránk a
kísérletezés, visszafogottak
vagyunk, inkább maradunk
a jól bevált, konzervatív da‐
raboknál, párosításoknál.
Ez leginkább a kisvárosias
jellegből, mentalitásból adó‐
dik, és sosem leszünk any‐
nyira trendkövetők, mint
Milánó, de akár Budapest
vagy Kolozsvár. Viszont ez
nem föltétlenül baj. 

– Melyek azok a 2019-es
trendek, amelyeket tetszenek
neked, és mi az, ami előtt
értetlenkedve állsz?

– Az év színeként a Pan‐

tone a korallt választotta,
ami nekem nagyon tetszik,
igazi vibráló szín, talál a
nyárhoz. Továbbra is diva‐
tos a fehér, ami személyes
kedvencem. Trendinek szá‐
mítanak a nagy logókkal
ellátott polók is. Ami szá‐
momra értelmezhetetlen,
az a hosszú szárú, frottír‐
hatású retro zokni. 

– Tehetség, kitartás vagy
jó kapcsolatok a legfonto-
sabb összetevője a siker el-
érésének?

– Szerintem a legfontosabb
minél egyértelműbben üzenni,
hogy ki is vagy te, mit képvi‐
selsz. Illetve az sem mellékes,
hogy nagyon szeresd, amit
csinálsz. Ilyenkor az eredmé‐
nyek sem maradnak el. 

Pál Piroska

ÜDÍTŐ LETISZTULTSÁG a vásárhelyi divatpiacon
Maxin Emőke első saját ruhája egy iskolai jelmezbálra
készült. Azóta számos alkalmi viseletet tervezett,
ügyfelei elképzeléseit öntötte formába, több, saját
kollekciója is megjelent, most pedig régi álmát váltotta
valóra: különleges, egyszerű és elegáns menyasszonyi
ruhákat dobott a piacra. Ezek üdítő ellenpólusai a
szalonokban elérhető túldíszített, abroncsos ruháknak,
a kényelmes, letisztult darabok igazán tükrözik Emőke
alkotói stílusát. 

Maxin Emőke
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Székelyderzs – népiesen Dözs – Székelyudvarhelytől
szűk húsz kilométerre délnyugatra, a Nagy- (vagy
Lok-) patak völgyében magas dombsorok közt fekszik.
Neve a szláv Drž személynévből származik. Vártemp-
loma egyike azoknak a romániai magyar műemlé-
keknek, amelyek az UNESCO-világörökség részét ké-
pezik. 1334-ben Ders néven említik először. A hagyo-
mány szerint a régi falu a Pénzes-dűlőben volt, amely
a tatárjáráskor pusztulhatott el. Ennek kápolnája is
volt. Szájhagyomány szerint a mai lakosság Darócról
került ide lakosságcserével, eszerint a templomot
eredetileg szászok építették, akik Darócra költöztek
át. A falu unitárius templomerődje egy XIII. század
eleji kápolna bővítésével a XIV. század elején épült.

\ 6. \ | ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK |

A Petki család ősi fészke

Székelyderzs a Petki csa‐
lád ősi fészke, udvarházuk
a mai kultúrház helyén volt.
1910‐ben ezerháromszáz‐
kilencven magyar lakosa
volt, 1992‐ben nyolcszáz‐
negyvennégy lakosából
nyolcszázharminchat ma‐
gyar és nyolc román volt. 

A trianoni békeszerző‐
désig Udvarhely vármegye
Udvarhelyi járásához tar‐
tozott. 

A második bécsi döntés
az új határ szomszédságába
került községet magyar
többsége ellenére román
közigazgatásban hagyta, fel‐
tehetőleg azért, mivel a dön‐
tőbírák teljes hosszában Ro‐
mánia birtokában kívánták
hagyni a Segesvár‐Brassó
vasútvonalat. 

Az 1419-ből származó
freskótöredék

Ahogyan azt már a felve‐
zetőnkben röviden jeleztük,
a falu unitárius templome‐
rődje egy XIII. század eleji
kápolna bővítésével a XIV.
század elején épült, a XV.
században átépítették, erőd‐
falai XVII. századiak, az
1605. évi Basta‐féle pusz‐
títás után épültek meg.
1661‐ben Ali pasa csapatai
dúlták fel. 

Belsejében számos 1419‐
ben készült freskótöredék
került napvilágra. 

1938‐ban egyik befala‐
zott ablakából rovásírásos
tégla került elő. 

A lőrések a védelmi 
szerepet igazolják

A templom falán felül ér‐
dekes szuroköntő nyílások
láthatók, már‐már díszes
formájukat a praktika szül‐
te. 

A körítőfalon körben lő‐
rések mutatják még a vé‐
delmi szerep fontosságát. 

A kaputorony aljában ket‐
tős kapu áll: így ha a táma‐
dók a külsőn már át is ju‐
tottak, a belső kapu előtt
megtorpanni kényszerültek,
miközben a torony emele‐
téről a védők nyílásokon
keresztül szurkot önthettek
a nyakukba. 

A különleges tárolóhelyek 

Az erődtemplom érde‐
kessége, hogy a falu népe
itt tárolta a legfontosabb
értéket: az élelmet – így a
kiéheztetés ellen is fel volt
készítve. 

Külső támadás esetén
elég volt bemenekülni az
erődbe – az élelem már ott
volt. 

A bástyák között a várfal
mentén félnyereg tető alatt
hatalmas ládákban tárolták
a gabonát, a saroktornyok
emeletén pedig a szalonnák
lógtak kampókra akasztva;
és itt, külön megjegyeznénk,
hogy ezt a hagyományt a
falu lakói mind a mai napig
őrzik. 

Minden családnak saját
ládái és kampói vannak

A tornyokat és a gabonás
ládákat hetente egyszer,
szerdán reggel hétkor lehet
meglátogatni. 

A templom békeidőben
is zárva volt, kulcsát meg‐
bízott személy őrizte – ne‐
hogy egy sonka átugorjon
egy másik kampóra… –, és
szalonnát csak hetente egy‐
szer, a hét bizonyos napján
lehetett vételezni. 

Az a háziasszony, aki –
rosszul beosztva az élelmet
– ettől eltérni kényszerült,
bizony számíthatott a falu
megvetésére. 

A korai templomot a XV.
század végén átépítik

A templom építése első
formájában a XIII‐XIV. szá‐

zad fordulójára tehető. E
korai templom feltehetően
félköríves záródású szen‐
téllyel épült, hajója a mainál
rövidebb és alacsonyabb
volt. 

1419‐ben, amikor a fal‐
képeit festették, a hajófalak
már a mai hosszúságot mu‐
tatták.

A XV. század végén a
templomot gótikus stílus‐
ban átépítették a szomszé‐
dos Petekből Derzsbe tele‐
pült Petki család támoga‐
tásával. 

A hajó és a szentély bol‐
tozata egymástól eltérő mé‐
retű téglákból épült, amiből
az a következtetés vonható
le, hogy a mennyezet e két
része nem egyidős. 

A védelmi rész építésé-
hez szász templomerő-
dök valamelyike szolgál-
ta a mintát

A templom védelmi eme‐
letének építési idejéről sem‐
miféle adat nem maradt
fönn. 

Gyöngyössy János, a Szé‐
kelyföldi vártemplomok c.
könyvében ír arról, hogy
feltételezhető az, hogy épí‐
téséhez a szász templome‐
rődök valamelyike szolgál‐
tatta a mintát. 

E tekintetben a szászse‐
bes melletti Buzd erődített
temploma jöhet számításba,
amelynek szentélyében az
1523‐as évszám olvasható. 

A lőrésekkel ellátott, gyá‐
mokra és támpillérekre ne‐
hezedő mellvéd nem ké‐
szülhetett a XV. század vé‐
gén – tudniillik közvetlenül
a szentély boltozása után –
, sőt, talán a XVI. század
első évtizedeiben sem, mivel
a templomokra épült, gyá‐
mos alátámasztású mellvé‐
dek a szomszédos Szászvi‐
déken is csak később ter‐
jednek el. 

Mindehhez az is hozzá‐
tehető, hogy a székelyderzsi
templom védelmi emelete‐
inek fordított kulcslyuk ala‐
kú lőrései a könnyebb kézi
tűzfegyverek számára ké‐
szültek, ez pedig az építés
idejét illetően szintén amel‐
lett szól, hogy a védelmi
emelet nem a XV. század
végén, a késő gótikus át‐
építés alkalmával, hanem
később épülhetett.

Az 1606-ból 
származó tetőszerkezet

Az 1523‐ban befejezett
buzdi templomerőddel való
vitathatatlan hasonlatosság,
más elengedhetetlenül fon‐
tos adatok hiányában, egye‐
lőre csak mint esetleges
„terminus post quem” lehet
segítségünkre a datálás kér‐
désében.

Megvizsgálva a templom
védelmi emeletét, a padlás‐
tér felől jól kivehető, hogy
mind a hajó, mind a szentély
mellvédje falazatába foglal

néhány, a tetőszerkezethez
szervesen hozzátartozó ge‐
rendát.

Ez a tetőszerkezet, mint
tudjuk, kevés utólagos ki‐
egészítéssel 1606‐ból szár‐
mazik. 

Szintén Gyöngyössy erő‐
síti meg azt is, hogy e tény
feljogosít arra, hogy a szé‐
kelyderzsi templom védelmi
emeletének építését is erre
az időpontra tegyük, és az
eddigi datálásokkal szem‐
ben az emelet ily késői, XVII.
század eleji építése mellett
foglaljunk állást. 

A harangtorony 
a védelmi rendszer leg-
korábban épült része

A támpillérek nélküli lő‐
réses torony a templom
épületétől külön, harangto‐
ronyként épült, és minden
bizonnyal a védelmi rend‐
szer legkorábban épült ré‐
sze. 

Építését a csúcsíves be‐
járat, a keskeny‐magas lő‐
rések alapján a XV‐XVI. szá‐
zad fordulójára tehetjük. 

Legfelső emeletét a fala‐
zat tanúsága szerint don‐
gaboltozat zárta le. 

Toronysisakjának közép‐
kori felépítéséről semmilyen
adat nem maradt fenn, nincs
kizárva, hogy építésétől az
1605. évi feldúlásig is er‐
kélyes sisak fedte.

Feltételezésünk szerint a
ma fennálló szabályos alap‐

A világörökség 
egyik vártemploma
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rajzú védőrendszer kiépí‐
tése előtt a templomot ová‐
lis alaprajzra épült cinte‐
remfal övezte, amelynek be‐
járata a szóban forgó torony
alatt nyílott. 

E feltételezés az alábbi
észrevételeken alapul:

‐ a harangtoronyként
használt csúcsíves benyíló‐
val áttört kaputorony két‐
ségtelenül korábbi a ma
fennálló védőfalaknál és
bástyáknál;

‐ az alaprajzra tekintve
szembetűnő, hogy e torony
a templom hossztengelyé‐
hez képest meglehetősen
ferdén helyezkedik el, ez a
dőlés pedig nehezen egyez‐
tethető a ma fennálló sza‐
bályos erődrendszerrel,
amelynek építői szemmel
láthatóan szimmetrikus el‐
rendezésre törekedtek;

‐ a torony legalsó emele‐
tén nyíló, oldalra néző lő‐
rések a ma álló védőfalak
magas volta miatt sem a fa‐
lakon kívüli teret, sem az
udvart nem fedezik, tehát
a szabályos erődrendszer
utólagos emelése folytán
veszthették el korábbi vé‐
delmi jelentőségüket;

‐ amennyiben ovális alakú
zárt görbébe rajzoljuk a
templom alaprajzát, a ha‐
rangtorony úgy illeszkedik
ebbe a görbébe, amiképpen
a székelyföldi kerített temp‐
lomok különálló harangtor‐
nyai a cinteremfalak gör‐
bületébe.  

A Petki udvarházat 
feldúlják

Ilyen kerített templom
lehetett kezdetben a szé‐
kelyderzsi is, ugyanis a kü‐
lönálló harangtorony – a
kaputorony – építésének
csak akkor volt értelme, ha
kerítés, cinteremfal is léte‐
zett, amelynek bejáratát
védte.

Természetes, hogy e ko‐
rai, a védelemben is szere‐
pet játszó cinteremfal léte‐
zésével és alaprajzával kap‐

csolatban csak egy régészeti
feltárás adhatna megnyug‐
tató választ. 

Bethlen Farkas feljegyez‐
te Históriájá‐ban, hogy 
Basta seregei a Petki ud‐
varházat feldúlták. 

A templomon és tornyán
végzett javítások arra val‐
lanak, hogy a fosztogatók a
templomot sem kímélték. 

A dúlás időpontját és kö‐
rülményeit Gyulafi Lestár
(1557‐1616) említette anél‐
kül, hogy az említett udvar‐
ház és a templom pusztítá‐

sát szóba hozná. 
Georg Krauss (1607‐

1679) segesvári krónikaíró
is megemlékezett az ese‐
ményekről. 

Bethlen Históriájá‐ra és
a helyi hagyományokra tá‐
maszkodva később Orbán
Balázs írta le az eseménye‐
ket.

Az 1606. és 1607. évek‐
ben a templomon és tor‐
nyon tetemes ácsmunkát
végeztek. 

A templom fedélszéke és
a vaspántos ajtók ekkor ké‐

szültek, és ezek napjainkig
fennmaradtak.
(folytatás a következő apszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkért külön köszönet
Keresztes Géza műépítész, műem-
lékvédő szakmérnöknek és Gyön-
gyössy János történeti grafikusnak;
az illusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László műemlék-
védő építész a saját munkájából,
és gyűjteményéből küldte be a szer-
kesztőségünkbe. További képek:
Magyari Hunor fotográfus.
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Az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács által
nemrég készített közvé-
lemény-kutatás szerint
Romániában a többség
„gondnak tartja” a disz-
kriminációt és a gyűlölet-
beszédet. A felmérés ún.
bizalmatlansági listáját a
homoszexuálisok (74%),
a romák (72%) és a be-
vándorlók (69%) vezetik
(kumulálva: a romániaiak
egy meleg cigány migráns-
ban bíznak a legkevésbé),
őket követik a muzulmá-
nok (68%), a HIV-fertő-
zöttek (58%) és a külön-
böző vallási szekták tagjai
(57%). A magyarok (53%)
a hetedikek, amivel megelő‐
zik a zsidókat (46%), és ami
meglehetősen szomorú ránk
nézve, hiszen azt jelenti,
hogy két emberből egynél
valamivel több nem bízik
bennünk, az viszont némileg
kedvre derítő, hogy valami‐
vel kisebb az elutasítottsá‐
gunk, mint egy AIDS‐esnek

vagy egy „szektásnak”.
A felmérésben arra is rá‐

kérdeztek a rákérdezők,
hogy kit fogadna el a vála‐
szadó rokonnak, barátnak
vagy szomszédnak, vagyis
kicsit boncolgatták ama bi‐
zalmatlanságot. Íme az ered‐
mény: 59 százalék nem fo‐
gadna el homoszexuálist ro‐
konnak (ami önmagában ki‐
csit nagyon hülyeség, hiszen
mit csinálnak, ha kiderül
egy unokaöcsről vagy nagy‐
papáról, hogy meleg, kita‐
gadják? Vagy lehet csak a
leendő rokonokra vonatko‐
zik, például nem tekintik
vejnek azt, akihez hozzá‐
megy a fiúk), 52 még ba‐
rátnak sem. Őket követik a
migránsok (39%, 30%), a
muzulmánok (39%, 28%),
a különböző vallási szekták
tagjai (31%, 23%), a HIV‐
fertőzöttek (27%, 23%) és
a cigányok (29%, 18%).

És most jövünk mi: a ma‐
gyarokat 24 százalék nem
fogadná el rokonnak, 15%

barátnak se; 10% még egy
utcában sem lakna velünk,
7 százalék pedig azt sem
szeretné, hogy Romániában
éljenek (vagy hogy éljenek
egyáltalán?).

A válaszadók 46%‐a ma‐
gasabb rendűnek tartja a
románokat más nemzetek
tagjainál (vagyis kábé ket‐
tőből egy durván sovén és
meglehetősen idióta, hiszen
miért lenne egy román ‐
vagy bármilyen ‐ nemzeti‐
ségű csumpálák magasabb
rendű egy, az övétől külön‐
böző nemzetiségű bármely
más embernél?), 72 száza‐
lékuk nem ért egyet a me‐
legek házasságával, és 60
százalékuk az azonos ne‐
műek bejegyzett élettársi
kapcsolatát is elutasítja. To‐
vábbá, az alanyok 62 szá‐
zaléka potenciális veszélyt
lát a muzulmánokban, és
több mint felük úgy véli,
hogy a migránsokat nem
szabad beengedni Európába.
Utóbbi véleménnyel teljes
mértékben egyet lehet ér‐
teni, csak az a bibi, hogy er‐
ről itt – Magyarországgal el‐
lentétben – soha senki nem
fogja megközvélemény‐ku‐
tatni őket.

Néhány további érdekes

adat: 47 százalék szerint
szükséges a nacionalizmus
Romániában, az országot
bíráló külföldiekben a vá‐
laszadók fele nem bízik, és
36 százalék szerint „Ne
hagyjuk, hogy Soros neves‐
sen a végén!”, vagyis úgy vé‐
lik, hogy Soros György rosz‐
szat akar Romániának.
(Egyébiránt miért akarna
jót?) De az igazi sötétség
csak most jön: a megkérde‐
zettek 51 százaléka szerint
a fogyatékkal élőket speciális
intézményekbe kellene zár‐
ni(!), 42 százalékuk pedig
az abortuszt is betiltaná.

Asztalos Csaba, az Orszá‐
gos Diszkriminációellenes
Tanács elnöke e felméréssel
kapcsolatban elmondta,
hogy „a gyűlöletkeltő és ma‐
nipulatív közbeszéd hat az
emberekre", valamint azt is,
hogy rendszeresen mérik
az attitűdöket, előítéleteket,
és a legutóbbi felmérés óta
nagyot nőtt az intolerancia
szintje. Szerinte a homosze‐
xuálisok iránti bizalmatlan‐
sági index a tavalyi népsza‐
vazás számlájára írható (ami
egy nagy szamárság, mert
egy másfél évvel korábbi, a
melegek elfogadottságát/el‐
utasítottságát vizsgáló fel‐

mérés kvázi ugyanezt a szá‐
zalékszámot produkálta), a
romák eredménye konstans,
de a magyarokkal szembeni
53 százalék nagyon magas,
ami azzal magyarázható,
hogy „az elmúlt években a
gyűlöletbeszéd jelen volt a
közéletben, és démonizálták
például az itteni magyar kö‐
zösség Magyarországgal
való viszonyát”. Ami szintén
böszmeség: a gyűlöletbe‐
széd bennünket érintő mon‐
datai harminc éve perma‐
nensen és gyakorlatilag vál‐
tozatlan intenzitással kerin‐
genek, és az anyaországhoz
fűződő, bűnösnek vélt vi‐
szonyunkat se múlt kedden
kezdték el belengetni.

A bizalmatlansági index
nőtt ugyan Asztalos szerint,
de a magyarokat többen fo‐
gadnák el rokonnak, barát‐
nak, viszont a közvikuti egyik
meglepetése, hogy „nagy a
bevándorlók elutasítottsága,
miközben Romániában ele‐
nyésző a számuk. Ez azt jelzi,
hogy a román társadalomra
is hat a globális kommuni‐
káció, a nemzetközi média,
és a felmérésben megjelenő
„sorosozás” is ennek a bi‐
zonyítéka”.

Molnár Tibor

10 JELE ANNAK, HOGY JÓ ÉLETED VAN
- AVAGY HOGYAN CÁFOLJUNK MEG 

ÉRVÉNYESNEK TŰNŐ BAROMSÁGOKAT -

• Van tető a fejed felett, de az egyben a felső szomszéd
lakásának a padlója, és a hiperaktív kölykei már három
órája egyfolytában ugrálnak, és szétdöngetik az agya‐
dat

• Ma ettél, de olyan sokat és olyan nehezeket, hogy
két Bilagit és három kanál szódapor után is a hányinger
kerülget

• Jó szíved van, de a májad néha furcsán nyilallik
egy‐egy nagyobb ivászat másnapján

• Másoknak jót kívánsz, de ők nem kívánják vissza
• Tiszta vizet iszol, mert tiszta hülye vagy, ahelyett

hogy sört vagy bort innál
• Van, aki törődik Veled; főleg azok, akiknek tartozol,

ők naponta többször is felhívnak
• Küzdesz, hogy jobb ember legyél, ami úgy marhaság,

ahogy van, mert ez nem küzdelem vagy elhatározás
kérdése

• Tiszta ruháid vannak, mert tegnap mostál, viszont
most nem tudsz elmenni sehova, mert a béna fejeddel
mindhárom farmeredet egyszerre mostad ki

• Van egy álmod, csakhogy az rémálom, ráadásul
visszatérő

•  Lélegzel! Na, ez tényleg jó jel! Csak nem annak a
jele, hogy jó életed van, hanem annak, hogy egyáltalán
életben vagy! mt

\8. \ |  HUMOR  |

Utáljuk egymást, gyerekek!



Az LMP nevezetű társulat
igencsak kreatív az ellen-
zéki kabaréműsorok meg-
rendezésében. A tavalyi
országgyűlési választások
óta végigröhögtük Had-
házy Ákos és Sallai Bene-
dek zavaros ököl-, pardon:
ökopárbaját, Szél Berna-
dett abszurd szappanope-
ráját és Demeter Márta
honvédelmi és nemzet-
biztonsági groteszk me-
lodrámáját.

Az LMP szórakoztató pro‐
duk¬ciói legtöbbször üdí‐
tőbbek, mint például a Két‐
farkú Kutyapárt erőltetett,
mesterkélt akciói, a DK, pon‐
tosabban Gyurcsány Ferenc
egyre kiszámíthatóbb és

borgőzösebb
stand‐upja, a Jobbik tapló‐
sága vagy a Momentum ki‐
borgjainak megnyilvánulá‐
sai, melyek meggyőznek
minket arról, hogy nemcsak
mesterséges intelligenciát,
hanem mesterséges osto‐
baságot is programoznak
napjainkban.

Hangosat mosolyogtam,
amikor olvastam, hogy az
LMP belefoglalta EP‐válasz‐
tási programjába a székely
autonómia kivívását, a mul‐
tik és a klímaváltozás – ki‐
emelten a poloskainvázió –
problematikája mellé. Az
LMP és a székelyek között
tehát dialektikus összefogás
körvonalazódik. Van egy
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

sanda gyanúm, hogy erről
a székelyek is csak a sajtóból
értesültek, ugyanis nem hal‐
lottam arról, hogy Székely‐
földön magyarországi poli‐
tikusokat pszichológusi és
pszichiáteri kezelésben ré‐
szesítettek volna mostan‐
ság.

„A disznóólamat nem bíz‐
nám rád” – kedveskedett a
székely atyafi Vona Gábor‐
nak tavaly márciusban, mi‐
kor az Marosvásárhelyen
kampányolt. Nem tudom,
mire számít az LMP, amikor
az egyetlen ember, akinek
van némi fogalma egy disz‐
nóól gondozásáról – azaz
Sallai Benedek – mellékvá‐
gányra szorult.

Na jó, a hol LMP‐s, hol
„független” Hadházy Ákos‐
nak is van állatorvosi dip‐
lomája, de ő kisállat‐bel‐
gyógyászatra specializáló‐
dott, a székelyekre azonban
nem igazán jellemző a csin‐
csillák, ecsetfarkú pelék
vagy japán táncoló egerek
babusgatása; és a veseelég‐
telenség kínjaiban nyivákoló
cirmos macsekkal az ölében
a váróteremben szorongó
székely asszonyság sem
mindennapi látvány az al‐
csíki állatorvosi rendelők‐
ben.

Arrafelé a lódoktornak ki
kell mennie, ahova hívják,
sárban, hóban, fagyban,
disznóhoz, birkához, tehén‐
hez és egyéb haszonálla‐
tokhoz, nem pedig laparosz‐
kópos műtéteket végezni
egy dzsungáriai törpehör‐
csögön vagy agitálni a tün‐
tiken és az anarchista buli‐
kákban.

Megértem én, hogy az eu‐
rópai parlamenti program‐
ba bele kellett foglalni va‐
lamit, ami a nemzeti oldal
érdeklődését is fölkelti,
szimpátiáját elnyeri, de bo‐
csássanak meg nekem, ha
kajánul vigyorogni kezdek,
amikor magam elé képze‐
lem Demeter Mártát, amint
gumicsizmában téblábol
Csíkszentsimonban, és a
nagy barátkozás közepette
megpróbálja elmagyarázni
János bácsinak az ökolibe‐
ralizmus és az etnikai
auto¬nómia összefüggéseit,
valamint az antiorbánizmus
filozófiáját, némi feminiz‐

mussal fűszerezve.
Azt, hogy miket válaszol‐

na neki a székely góbé, most
inkább nem írom le, tiszte‐
letben tartva a Magyar Nem‐
zet polgári és konzervatív
mivoltát. Ellenben készítet‐
tem egy tesztet az LMP po‐
litikusainak és aktivistáinak,
mert az az érzésem, szük‐
ségük van egy kis fényre a
székely éjszakában, nehogy
megüsse őket a setét, ahogy
mifelénk szokás mondani.

Székely teszt ökoliberális
anyaországiaknak 

I. rész:
1. Hol helyezkedik el Szé‐

kelyföld? a) a Közel‐Keleten;
b) Romániában; c) Mada‐
gaszkáron. 2. Milyen nyelven
beszélnek a székelyek? a)
románul; b) magyarul; c)
székelyül. 3. Hány lakosa
van Székelyföldnek? a) a
2004. december 5‐i nép‐
számlálás alapján 23 millió
román; b) 600 ezer székely,
180 ezer román, 3200 bar‐
namedve; c) 1 millió székely,
2 millió szír, 3 millió afgán.
4. Az alábbi három település
közül melyik székelyföldi?
a) Székelybagdad; b) Szé‐
kelykabul; c) Székelyudvar‐
hely. 5. Hogyan kezdődik a
székely himnusz? a) „Merre,
te szegény cinka, merre, /
szemből jő anyád, hátulról
a berbécs”; b) „Ki tudja,
merre, merre visz a végzet,
/ göröngyös úton, sötét éj‐
jelen”; c) „Koncsentráltak
az ármáskurták, / hozta
őket beste vasuta”. 6. Mi a
székely mezőgazdaság leg‐
fontosabb haszonnövénye?
a) a banán és a gyapot; b) a
pityóka; c) a székely na‐
rancs. 7. Ha netán pityókát
termesztenek leginkább, az
micsoda? a) burgonya; b)
gluténmentes ősi gabona‐
féle; c) csonthéjas termésű
gyümölcs. 8. Hogyan neve‐
zik a székelyek a magyar‐
országiakat, különös tekin‐
tettel a fővárosiakra? a) drá‐
ga magyar testvérek; b) boz‐
gorok; c) táposok. 9. Ki a
szerzője a Székelyföld le‐
írása című műnek? a) Orbán
Balázs; b) Orbán János Dé‐
nes; c) Orbán Viktor. 10.
Kire szavazott a székelyek
szinte 100 százaléka a
2014‐es országgyűlési vá‐

lasztáson? a) természetesen
az LMP‐re; b) a Fidesz–
KDNP‐re; c) micsoda, van
szavazati joguk? 11. Kire
szavazott a székelyek szinte
100 százaléka a 2018‐as or‐
szággyűlési választáson? a)
azt a gelevőgyi mindenit,
ejszen mán meginn szavaz‐
tak?; b) a Fidesz–KDNP‐re;
c) 115 százalékban az LMP‐
re. 12. A székely liberaliz‐
mus története elfér: a) egy
háromkötetes sorozatban;
b) néhány oldalon; c) egy
SMS‐ben.

Székely teszt ökoliberális
anyaországiaknak 
II. rész:

1. Találkozott már székely
atyafival? a) igen; b) nem.
2. Közölte vele, hogy le akar‐
ja váltani Orbán Viktort? a)
igen; b) nem. 3. A sérülése
a) 8 napon belül gyógyuló
volt; b) 8 napon túl gyógyuló
volt? Bónuszkérdés: Zákhá‐
nyos vagy te, kicsi barátom?
a) igen; b) ejszen.

Remélem, hogy ez a teszt
valamennyire rávilágít a szé‐
kelyekkel való összefogás
metafizikai komplikációira,
és megóvja az LMP politi‐
kusait attól az iszonyú ver‐
bális vitrioltól, amit egy be‐
gurult góbé tud rázúdítani
egy liberális laikusra. Azok
számára, akik a székely sza‐
vakat nem értik, javaslom
Sántha Attila Bühnagy szé‐
kely szótárának beszerzését.
Azoknak az LMP‐seknek,
akik tündéri fogadtatásról
ábrándoznak a Tündérkert‐
ben, ajánlom György Attila
Bestiarium Siculorum –
Transzilvállatok című óvó‐
intő és tanulságos olvasmá‐
nyát.

A kabarétársulattá deg‐
radálódott LMP program‐
jában a székely autonómia
még a kabaréjelleg tudatá‐
ban is röhejesen és szánal‐
masan „tájidegen”, ellentét‐
ben a poloskákkal való bí‐
belődéssel, amely remekül
passzol, lehetne akár a cí‐
merállatuk is. Ha lehet más
a politika, lehet más a po‐
loska is. Ha majd sikerül
visszatoloncolni őket oda,
ahonnan jöttek, folytatjuk
a Székelyföld–LMP‐tárgya‐
lásokat. Ejszen.

Orbán János Dénes

AZ LMP ÉS A SZÉKELY AUTONÓMIA
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Csizmadi Zsolt a Sparthatlonra készül – avagy
mennyire hosszú az út Leonidász király lábaihoz?

A székelykeresztúri
születésű, de Erdőszent-
györgyön élő és Korondon
gyógyszerészként dolgozó
Csizmadi Zsolt Mihály
hosszútávfutó – aki min-
tegy kétszázezer kilomé-
tert szaladt eddigi élete
során, ami az Egyenlítő
ötszörösének megkerülé-
sét jelenti – , az egyik leg-
ismertebb Maros megyé-
ben, akiről már írtunk la-
punk sportoldalában: im-
már 30 éve számos hazai
és nemzetközi hosszútáv-
futó-versenyen, ultrama-
ratonon jeleskedett, sőt
a tavaly augusztusban ver-
senyen kívül, szakaszon-
ként leszaladta a Spart-
hatlont Görögországban,
amely 36 óra szintidőnek
felel meg Athén és Spárta
között. Ugyanakkor az
idén hivatalosan is készül
a Sparthatlonra.

A minap Csizmadi a
Központnak mesélte el a
nem mindennapi görög-
országi élményeit, sőt
még az utóbbi hónapok
megmérettetéseiről is be-
szélt.

Csizmadi egy filmből
merített ötletet

– Mint értesültem róla,
készülsz az idei Sparthat-
lonra, amely távot a tavaly
augusztusban szakaszonként
leszaladtad. Kérlek, mesélj
egy kicsit a Sparthatlon-táv
megtételéről...

– Nagyon régi álmom vált
valóra, nekem ez egy terep‐
felderítő futás volt tulaj‐
donképpen. Az ötletet az
Ultra című film adta, mely‐
ben a főszereplő, Szabó Béla
többször is próbálkozott a
táv megtételével, de egyszer
sem sikerült neki. Szaka‐
szonként sikerült leszalad‐
nom az Athén–Spárta kö‐
zötti távolságot, ez a 246
kilométeres táv az egyik
legkeményebb ultramara‐
toni szaladás a világon.
2019‐ben kvalifikálódni
szeretnék a versenyre, hi‐
vatalosan is szeretném le‐
futni.

– Hogyan sikerült felké-
szülnöd erre?

– Mintegy 30 éve hódolok
az atlétikának, hosszútáv‐

futó versenyeken veszek
részt, azóta már több tíz
hazai és nemzetközi félma‐
ratonon, maratonon és ult‐
ramaratonon vettem részt,
így hosszú évek kitartó
munkája van mögöttem.
Nagy élmény volt versenyen
kívül szaladni, de ami még
nehezebbé tette az amúgy
is elképesztőnek tűnő távot,
az a nagy meleg (néhol 45–
48 Celsius fok), a szigorú
szintidők és a nagy szint‐
különbségek voltak. 

Emellett nem ismertem
az útvonalat, egy térképre
hagyatkoztam és az alap‐
fokú görög tudásomra, ezért
a Görögországba való elin‐
dulás előtt megtanultam
mintegy 150 görög monda‐
tot, hogy tudjak ott érte‐
kezni. Szerencsémre a gö‐
rögök nagyon segítőkész
emberek, és mindig segí‐
tettek, amikor eltévedtem
és főleg megtudták, hogy
hová tartok, mivel ott a fu‐
tókat nagy tisztelet övezi.
Egyedüli segítőm a párom
volt, a korondi Virginás Zol‐
na, aki egy 20 kilogrammos
hátizsákkal követett engem.

Csizmadi Zsolt Görögországban / fotó: facebook
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A Parthenio-hegy 
szikláin is átszaladt 

– Milyen részidőkkel si-
került leszaladnod a távot?

– Szakaszonként szalad‐
tam le, szintidőkön belül.
Az Athén–Korinthosz 81 ki‐
lométeres távot 9 óra 21
perc, a Korinthosz–Nemea
43 kilométeres szakaszt 5
óra 25 perc alatt teljesítet‐
tem, aztán a Nemea–Lyrkea
24,5 km‐t 3 óra 15 perc idő
alatt szaladtam le. Lyrkeánál
találtam meg a sárga nyilat,
amely Spártáig jelöli az utat,
így a Lyrkeia–Nestani 23,5
kilométeres táv között van
a Parthenio‐hegy – ahol a
kilátás leírhatatlanul gyö‐
nyörű –, de ott közel 1209
méter kavicsos, meredek
sziklákon kellett felszalad‐
nom. Ide a futók többsége
éjjel ér, így a fáradságtól
hallucinációk adódhatnak,
de engem ezen a távolságon
is átsegített Pan isten szel‐
leme. Kalandos volt ott, hi‐
szen a zsáktól görnyedő pá‐
romat is átsegítettem az ol‐
dalon, mert azon a szaka‐
szon nem lehetett sem stop‐
pal, sem autóbusszal köz‐
lekedni, de ezt a távolságot
is a 4 óra 30 perces kiírt
idő alatt teljesítettem.

A hegyet követően Nesz‐
tani és Tegea érintése után
– ezt a 23 kilométeres sza‐
kaszt 3 óra alatt értem el a
szintidőn belül, ugyanis erre
3,30 óra adódik –, majd el‐
érkezett a szakasz utolsó
51 kilométer megtétele
Spártáig, mely távolságot a
8 óra megadott idő helyett
5 óra 23 perc alatt teljesí‐
tettem. 

– Milyen volt a táv utolsó
része?

– Spárta pálmafákkal öve‐
zett főterén Leonidász király
szobránál van a Sparthatlon
vége, ahol a próba Leonidász
lábának megérintésével fe‐
jeződik be. Spárta főterén a
szobornál a párom várt egy
olajfakoszorúval és egy nem
hivatalos érmével.

– Mit éreztél, miután si-
keresen megtetted a 246 ki-
lométeres távot?

– Földöntúli érzés kerített
hatalmába, és boldog voltam,
hogy szerencsésen célba ér‐
tem, így teljesítettem ezt az
álmom, amelyhez rengeteg
munka, küzdés, alázat, hit,
tapasztalat, élmény és öröm
társult.

Csizmadi padon aludt és
magvakkal táplálkozott

– Miket fogyasztottál a táv
megtételének ideje alatt?

– Egy 8 kilogrammos há‐
tizsákkal vágtam neki a táv‐
nak, amelyben kevés élelem,
több folyadék volt. Emellett
magvakat, hamar felbomló
szénhidrátokat és koffeint
tartalmazó energia‐géleket
fogyasztottam, fontos volt,
hogy ne száradjak ki, ne
éhezzek meg. Szerencsére
a sérülések is elkerültek, de
lanolinos krémmel kezeltem
a lábam, hogy ne legyen vér‐
és vízhólyagos és ne essen
le a körömház, ugyanakkor
vazelinnel kentem a hajla‐
tokat, de emellett elektrolit
oldatokat is készítettem ma‐
gamnak még itthon, vagyis
a gyógyszerészi tudásomat
is felhasználtam.  

– Mi volt az általad telje-
sített nem hivatalos Spart-
hatlon legérdekesebb, de
ugyanakkor legfurcsább em-
léke?

– Több volt, de a furcsa
kaland Nestaniban kezdődik,
hiszen nem volt szállásunk
és a Parthenio‐hegy meg‐
mászása után egy ortodox
templom udvarán pihentünk
a temető melletti padon és
a földön, utána a Sangas fa‐
lubeli gazda vacsorára hí‐
vott.

Nestani és Tegea érintése
előtt aludni alig tudtam 48
óra nemalvás után, mivel az
ébrenlétemről hatalmas ku‐
tyák gondoskodtak ugatá‐
sukkal, akik a közelben lévő
szőlősgazdák telkein ólál‐
kodtak, de a pihenés is tu‐
lajdonképpen 3‐4 óra volt:
az alvás mellett átöltöztem,
megmosakodtam, és már a
következő táv megtételére
készültem fel. Egyébként a
Sparthatlon versenyen 5 ki‐
lométerenként vannak fris‐
sítőpontok, ahol pihenni,
aludni, folyadékot inni, vagy
falatozni is lehet, de megállni
nem ajánlatos, mert az iz‐
mok begörcsölhetnek. 

Több jótékonysági 
futáson is részt vesz

– Hogyan tovább? Mik az
újabb célkitűzéseid?

– 2019‐ben szeretnék ver‐
senyszerűen részt venni a
Sparthatlonon, ami azt je‐
lenti, hogy nagyon kemény,
fizikailag megerőltető edzé‐
sek után, majd egy kvalifi‐
káló verseny alapján sze‐
rezhetek jogot a Sparthat‐
lonon való résztvételre, de

emellett az NN Ultrabalatont
(221 kilométeres ultrama‐
ratoni futóverseny a Balaton
körül) is bevállalom május
10–12 között. 

– Említetted, hogy a tavaly
még részt vettél egy jóté-
konysági futáson is. Arról is
mesélj, kérlek...

– Szeptember 16‐án a
Transzfogarason vettem
részt egy hasonló megmé‐
rettetésen, egy 55 kilomé‐
teres ultramaratonon (3800
méter szintkülönbséggel),
ahol a 26 futótársból a ne‐
gyedik helyen végeztem 5
óra 30 perces időeredmény‐
nyel extrém időjárási körül‐
mények között: 3 Celsius fo‐
kos hőmérsékletben szalad‐
tam, autóban aludtam, emel‐
lett ködös, esős volt az idő. 

Én a Hospice Alapítvány‐
nak szaladtam (a hospice a
súlyos betegségük végstá‐
diumában levő, főleg daga‐
natos betegek humánus, ösz‐
szetett ellátását jelenti mul‐
tidiszciplináris csoport se‐
gítségével). és 1340 lejes
adományt gyűjtöttem össze
a gyógyíthatatlan betegek
és gyerekek otthoni palliatív
kezelésére. Számomra ez is
nagy élmény volt, habár a
minap Székelyudvarhelyi Kö‐
zösségi Alapítvány Fuss
NEKI! programja keretén
belül egy futásra épülő ado‐
mánygyűjtő program sport‐
rendezvényén két órát sza‐
ladtam egy 1245 méteres
pályán  – mesélte el boldo‐
gan Csizmadi, aki soha élet‐
ében nem volt beteg. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Érdekességek a 46
éves Csizmadi Zsolt
edzésadagjaiból

Csizmadi Zsolt heti ed‐
zésadagja az idény előtt
napi 100‐130 kilométer
szaladás, amit Erdőszent‐
györgy – Balavásár és az
Erdőszentgyörgy – Szo‐
váta távon szokta lefutni,
de gyakran szalad a Bu‐
csin környékén is, sőt he‐
tente egy alkalommal
domb‐edzésen és egy
gyorsító edzésen is részt
vesz. 

Karácsony másodnap‐
ján egyedül leszaladta az
Erdőszentgyörgy – Sóvá‐
rad – Nyárádszereda –
Marosvásárhely – Erdő‐
szentgyörgy 100 kilomé‐
teres távot 10 óra 3 perc
alatt, Advent második va‐
sárnapján edzésként le‐
futotta a Gyergyóremete
– Parajd útvonalat, viszont
szintén edzésként gyakran
szalad az Erdőszent‐
györgy – Székelykeresztúr
– Erdőszentgyörgy‐távon,
sőt a minap részt vett a
Kelemen‐havasokban egy
55 kilométeres, 1850 mé‐
teres szintkülönbségű ext‐
rém szaladáson is, emel‐
lett a Gyimesbükk (Eze‐
réves Határ) – Parajd 135
kilométeres szakaszt is
simán lefutotta. 

Csizmadi január végén
pedig a Marosvásárhely
– Kolozsvár távot is kipi‐
pálta a Mezőségen keresz‐
tül, de gyerekeknek is tart
motivációs előadásokat. 

Szerinte Marosvásár‐
hely legjobb ultramara‐
ton‐futói Szilveszter Szi‐
lárd, Pap Mihály és Seres
Tibor. 

Sparthatlon
utolsó női 
győztese

Érdekességként említ‐
hető meg, hogy 2018‐ban
az esztergomi Maráz
Zsuzsanna 27:04:28
órás idővel megnyerte a
nők versenyében a Spart‐
hatlont, vagyis az Athén
és Spárta között megren‐
dezett 246 kilométeres
ultramaratont, a világ
egyik legkeményebb fu‐
tóversenyének távját.

Csizmadi Zsolt Görögországban / fotó: facebook



Marosvásárhely Polgár‐
mesteri Hivatala tájékoz‐
tatja az érdeklődőket, hogy
ebben az időszakban foly‐
tatódnak a takarítási mun‐

kálatok a város több öve‐
zetében. „A Hidegvölgyben
egy 15 fős munkáscsapat
dolgozott gépekel és egy bil-
lenős dömperrel, megköze-

lítőleg 8 köbméter hulladé-
kot szállítottak el a zöld-
övezet kitakarítását köve-
tően. Ugyanakkor a maros-
vásárhelyi fegyháztól két

csapat több szállítóeszközzel
a Maros-parton tevékeny-
kedett – a Kárpátok sétánya
övezetében és a Sportcsar-
nok környékén levő körfor-

galomnál” – nyilatkozta 
Claudiu Maior, a polgár‐
mester tanácsadója.

A köz-, bel- és 
külkapcsolati osztály

Com.nr. 185
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Javában zajlik a takarítás Marosvásárhely utcáin

Három ajánlás nők napjára, ha kitörnél a valóságból

gigszaladd a kitűzött távot.
Ezalatt pedig senkire sem
számíthatsz saját magadon
kívül. Egyedül maradni a
gondolataiddal az egyik leg‐
rémisztőbb dolog. A lelkedbe
mar. Majd lassan megerősít,
és végül szabaddá tesz. A

környezetedre hatni néha
szélmalomharc. Saját maga‐
dat legyőzni és felemelni vi‐
szont kizárólag rajtad múlik.
A rendszeres szaladás tu‐
dományosan bizonyítva bol‐
dogabbá tesz. Csökkenti a
stressz és fáradtság tüneteit,

megnöveli az endorfinszin‐
tet, és megerősíti a koncent‐
rációs képességet is. Ráadá‐
sul tavasz van, úgyhogy
mindezt kint, a friss levegőn
teheted meg. 

Brassai Eszter

Az ünnepnapok mindig jó okot adnak arra, hogy az
adott témát megerősítsük magunkban és újragon-
doljuk. Március 8-án a nőket, ezen belül pedig a női
hangok felerősödését ünnepeljük. Ennek kapcsán
három témában ajánlok a mai napra és az év további
napjaira egyaránt, nem csak nőknek.

Com.nr. 184

Könyv: Madeline
Miller- Kirké

Madeline Miller második
regénye hatalmas erővel rob‐
bant be az irodalom színte‐
rére. Tavaly többek között
a Goodreads könyvportálon
is díjazták, és nem hiába.
Kirké az istenek kirekesztett
leánygyermeke. Ugyanakkor
ő is olyan, mint bármely más
halandó nő. Szerelmes lesz,
és emiatt rossz döntéseket
hoz. Az istenek pedig ma‐
gányra ítélik büntetésül.
Majd ebből a magányból ki‐
törve új ismeretségeket köt.
Megismeri a felnőtt szerelem
érzését, édesanyává válik,
és felelősséget vállal a tet‐
teiért. És arra is rájön, hogy
nem vállalhat felelősséget
mindenért, amit a szívén vi‐
sel. Továbbá a regény többi
női szereplője kiegészítés‐
ként szolgálva varázsol elénk
egy életérzést arról, hogy
mit jelent nőként érezni.
Mindezt pedig a görög mi‐
tológia tálalja, hogy egy iz‐
galmas kalandba burkolva
olvashassunk róla. 

Sorozat: CSAJOK- A HU-
SZONÉVESEK SZEX
ÉS NEW YORKJA

Hannah Horvath és ba‐
rátnői pályakezdőként New
Yorkban próbálnak szeren‐
csét. Ismerős lehet, sok tör‐
ténet kezdődik így. A törté‐
netben a csavar az, hogy
ezeknek a lányoknak egy ki‐
csit sem hullik az ölükbe az

élet, hanem ugyanúgy, aho‐
gyan egy halandó nőnek, ne‐
kik is meg kell küzdeni azért,
hogy megtalálják önmagukat
ugyanúgy a magánéletben,
mint a karrier felé vezető
úton. A sorozat egyik fő moz‐
gatórugója a forgatókönyv,
amelyet a főszereplő Han‐
nah‐t játszó Lena Dunham
írt nagyrészben. Lena Dun‐
ham szó szerint és átvitt ér‐
telemben is levetkőzteti a
kicsit sem tökéletes karak‐
tereket. Megengedi, hogy
utáld a naivságukat vagy ép‐
pen az önzőségüket. És meg‐
mutatja neked, hogy milyen
érzés, ha a legbelső éned
felé kezdesz vájkálni. Míg a
Szex és New York a szexről,
partikról, és a felső tízezer
életéről szólt, a Csajok, és
vele együtt Lena Dunham a
valódi nők felnövéstörténe‐
tét mutatja meg.

Sport: Szaladás
A szaladás több mint

sport. A fizikum megerősí‐
tése mellett jó hatással van
az agyműködésre, és ennek
következtében a lelkiállapo‐
tunkra. Szaladni annyi, mint
kontrollt tartani az életünk
fölött, s ugyanakkor paradox
módot zöld utat ad a határ‐
aink megnyitására. Érdemes
naponta legalább fél órát
egyedül maradni önmagunk‐
kal, és erre az egyik legjobb
módszer a futás. Nincs más
választásod. Kizárod az em‐
bereket, a külső hatásokat.
Rövid távú célod, hogy vé‐


