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Heti Hetes

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Társadalom

A hosszú élet titkáról…

Nagyon sokan foglalkoztak már a témával: orvosok,
gyógyszerészek, filozófusok, újságírók, költők… Tudósok
és laikus egyaránt. Mégis egyelőre még megválaszolatlan
kérdés maradt az emberiség előtt, hogy mi is a hosszú élet
titka. Matuzsálemi kort megélt emberek sokaságával ké-
szült rádiós-tévés interjúk, újságcikkek ezrei láttak napvi-
lágot világszerte, rengeteg szaktanulmány jelent meg,
ami a kérdésre keresi a választ. 

Társadalom
Újra megszervezik a 
Marosvásárhelyiek Világtalálkozóját 
Idén második alkalommal is megszervezésre kerül a
Marosvásárhelyiek Világtalálkozója. Az augusztus 30.
és 31-én zajló kétnapos eseményen a helyi művészek
által gazdagított gálaműsor mellett a résztvevőknek
alkalmuk lesz ismerkedni a város véleményformálóival
és egymással egyaránt. Ugyanakkor szó lesz marosvá-
sárhelyiségről, de könyvbemutató, rendhagyó Bolyai-
túra és ökumenikus istentisztelet is színesíti a
programot. 
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MORGÓ 

Sok az eszkimó, kevés a fóka  

Ha minden igaz, Kelemen Hunor és Szilágyi
Zsolt személyében két magyar jelöltje is lesz
a novemberben esedékes államfőválasztás-
nak. Feltéve, ha mindkettőjüknek sikerül ösz-
szegyűjteni a szükséges számú támogatói
aláírásokat. Ha igen, akkor az azt jelentheti,
hogy – legalábbis az első fázisban – legke-
vesebb négyszázezer erdélyi magyar válasz-
tópolgár mutat valamiféle érdeklődést a
szavazás iránt. Ha pedig legalább az aláírókat
sikerül az urnák elé vinni, akkor biztos a vi-
szonylagos siker, hisz már többen vettek részt
a választáson, mint öt évvel korábban, ami-
kor az RMDSZ jelöltjére 384 ezren voksoltak.
Ne feledjük, ez még így is alig több mint a
fele lenne annak a 761 ezer szavazatnak,
amit 1996-ban a „szövetségi” jelöltre adtak. 
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Vélemény 

„Erdmagyar” szokásjogok

Nyugodtan befeketíthetik a jobboldali erők ve-
zetőit és jelentéktelennek tekinthetik az általuk
képviselt értékeket. Az itteni emberek ettől nem
változnak. Bárki, bármit is mondhat a balliberális
oldalon. Ez nem egy feltételezés, amit bizonyí-
tani kellene, hanem egy axióma. Sőt, adott eset-
ben, ha kell, tisztes távolságot tudnak tartani
bármilyen politikai alakulattól, nem dőlnek be a
provokációknak. Ilyen szempontból Erdély nem
követheti az anyaország példáját, ide nem gyű-
rűzhet be a politikai szegregáció. Itt nem ural-
kodhat el az a társadalmi betegség, amely az
emberek agymosási tüneteit vonná maga után.
Itt jobban érvényesül a szabad véleményhez való
jog és az emberek egymás iránti tisztelete. Re-
mélhetőleg ezt előbb-utóbb belátják azok is, akik
ez ellen dolgoznak.
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„A Rákóczi-lépcső után le kellett volna állni”

Lefestik a Hangya-lépcsőt

A napokban művészetis diákok kezdték el a Kövesdombot és a Predeal utcát összekötő Hangya-lép-
cső (Furnica-lépcső) lefestését. A projekt a – korábban a Rákóczi-lépcső kifestését is jegyző – Digi-
tális Erdély (Digital Transilvania) rendezvénysorozat részeként valósul meg. A már pénteken
elkészülő munka két részből áll majd, akárcsak a lépcső maga, amelyet korlát választ el:  egyik fe-
lében túlnyomórészt a román közösség zászlajának színeit használják majd a diákok, míg a másik
felében a piros, fehér, zöld színek dominálnak majd. A Művészeti Líceum tanára szerint a projekt-
vezetők nem konzultáltak sem vele sem más szakmabelivel, ugyanakkor nem tartja föltétlenül jó
ötletnek a lépcső kidíszítését.



Örmény est a 
Lex Art kávézóban

Augusztus 27-én, szerdán
este 7 órakor a marosvásárhelyi
Lex Art kávézóban lesz a Lettre
nyári, 93. lapszámának bemu-
tatója. Kali Kinga és Vida Gábor
örmény diaszpóráról és szub-
jektív szülőföldélményről, külső
és belső örmény ösvényekről
beszélget a szám Örmény an-
ziksz blokkjának szövegei men-
tén. Az esten Kali Kinga
örményországi fotóit vetítik.

Beszélő könyvek
Augusztus 26-án, kedden 19

órától egy újabb Beszélő köny-
vek estre kerül sor a Teleki Téká-
ban. Ezúttal a műemlék könyvtár
tereiről, azok egykori életéről
mesél Orbán János művészettör-
ténész, az est díszvendége pedig
Deé Nagy Anikó, a Teleki Téka
egykori vezető könyvtárosa, akit
Teleki Sámuel könyvtárszervező
munkájáról, a gyűjteményről, il-
letve saját tékás kutatásairól kér-
dez a házigazda, Lázok Klára.

Játékdélután
A Marosvásárhelyi Bolyai

téri Unitárius Egyházközség au-

gusztus 22-én, pénteken dél-
után 5-órától társasjáték dél-
utánt és versenyt szervez
„Fenséges játszmák" címmel. Ez
alkalommal részt vesz egy szé-
kelyudvarhelyi játékfejlesztő,
aki játékismertetőket tart és be-
mutatja szabadalmaztatott ta-
lálmányait. A szervezők
szeretettel várnak minden játé-
kos kedvű, 12. életévét betöl-
tött  jelentkezőt, a részvétel
díjtalan. A játékdélutánt a
jatszma.ro egyesület munkatár-
sai vezetik.

Romsilva díjugrató kupa
Augusztus 22–24. között a

marosvásárhelyi lovarda a ház-
igazdája a 10.000 lejes összdíja-
zású díjugrató versenynek.
Pénteken és szombaton a prog-
ram 9.30 és 18.30 között tart,
vasárnap szintén 9.30-kor kez-

dődik. A díjazás 13.30 órától
lesz. A versenyszámok mellett
az érdeklődők meglátogathatják
a lovardát, a kisebbeknek arcfes-
tésben és póniló vontatta szeke-
rezésben is részük lehet. A
belépés díjtalan.

Ősi hagyományaink 
nyomában – táborfelhívás

Augusztus 25–29. között ha-
gyományőrző tábort szerveznek
Szovátán, melyre 14–18 év kö-
zötti fiatalok jelentkezését vár-
ják. A részvételi díj 150 lej, mely
tartalmazza a teljes ellátást,
egész napos foglalkoztatást, a
tábor során elkészített kézmű-
vesmunkákat, melyeket hazavi-
hetnek a fiatalok. Az Outward
Bound Romania által szervezett
táborban, melyet a magyaror-
szági Nemzeti Erőforrás Minisz-
tériuma is támogat, a magyar

hagyományokat szeretnék meg-
ismertetni a résztvevőkkel: az
íjászatot, botforgatást, rovás-
írást, testkultúrát, ostorozást stb.
Jelentkezni augusztus 21-ig
lehet a 0265/250-939-es, a
0365/407-673-as telefonszá-
mokon, illetve az info@out-
wardbound.ro e-mail címen.

Vakációs bibliahét 
a Cserealján

Augusztus 25–29. között
óvodásoknak és általános isko-
lásoknak tartanak vakációs bib-
liahetet a cserealji református
templomban (Zsidó Vértanúk
utca 18. szám). A foglalkozásra
naponta 10 és 13 óra között vár-
ják a gyerekeket.

Kiállítás alkotótábori 
diákmunkákból

A 20. Irsai Zsolt Ifjúsági Kép-
zőművészeti Alkotótáborban ké-
szült munkákból nyílt kiállítás a
Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Stúdió Színházának
előcsarnokában. Az egyhetes
szovátai táborban marosvásár-
helyi, csíkszeredai, székelyud-
varhelyi, bukaresti és
nagyváradi nyolcadikos és tizen-
egyedikes, művészeti iskolákban
tanuló diákok alkottak. A tárlat
októberig látogatható.

Ars culinaria a Tékában
A Teleki Téka idei első, idő-

szakos kiállítása, az Ars culinaria
októberig tekinthető meg. Té-
mája Európa és ezen belül a ma-
gyar gasztronómia. A kiállítás
anyaga nagyrészt a könyvtár ál-
lományából tevődik össze. A
görög és római kort idéző étel-
áldozatokat és bacchanáliákat
bemutató, 18. századi metsze-
tek mellett látható – többek kö-
zött – az ókor egyetlen
fennmaradt szakácskönyvének
két, 18. századi kiadása és egy
idén, a Teleki Tékában felfede-
zett, 17. század eleji kézirat,
amely az egyik legrégebbi, Er-
délyben megtalált recept. Meg-
tekinthető az első Erdélyben,
Tótfalusi Kis Miklós által kiadott,
rendkívül népszerű szakács-
könyv és kéziratos másolata is.
A tárlókban német és francia
szakmunkák is láthatók.
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Horoszkóp
Kos: Ingatlanügyletben, rokoni kapcsolatokban előrelépés
várható. Akivel korábban haragban volt, kibékülhetnek. Ami-
hez ezekben a napokban a nevét adja, abban sikert, és nem
mindennapi eredményt érhet el. A párkapcsolatokban fontos,
hogy a párját elismerő szavakkal támogassa.
Bika: Lazítania kellene, pihenőt beiktatni, mert már csak az
hiányzik, hogy a kórházban kössön ki. Pénz váratlanul megy
ezekben a napokban, de jön is. Így aztán lesz miből fedezni
gyermeke, szeretője, újabb igényeit. Szakmájában sikert érhet
el, felettese elismeri a tudását, és értékeli a szorgalmát. 
Ikrek: Még az a csoda is megtörténhet, hogy nem egy,
hanem több munkaajánlatot kap ezekben a napokban, ame-
lyek közül a másodikat kellene elfogadnia. Ha a pénzügyek-
ben köti az ebet a karóhoz, akkor könyvelése bevétel oldala
lendül nagyobb mozgásba. Gyermeke vagy szerelme optimis-
tává teszi. 
Rák: Házas- vagy üzlettársának nagy szüksége van most az
ön támogatására, ezért kevesebb figyelem irányulhat a sze-
retőjére, vagy a gyermekére, akikből ez féltékenységet válhat
ki. De ezt jól tudja kezelni. Ne ellenkezzék, ha valaki adómen-
tes jövedelmet, vagy ajándékot kíván a zsebébe csúsztatni.
Oroszlán: Nagy ígéretek hangozhatnak el, amelyek miatt
szerencsésnek érezheti magát. Baráti kapcsolat miatt nyereg-
ben lehet és bármihez adhatja a nevét, sikeres lesz. A szen-
vedélyt élje meg, mert ha elfojtja, belebetegedhet. Vigyázzon
a pénzére, mert meglophatják.
Szűz: Életkedve újra a régi, mert sikeres lesz a munkában.
Jobb pozíció vagy pénz ütheti a markát, és olyan emberrel is
találkozhat, akinek a lelkesedése önre is átragadhat. Nehéz
szerelmi kapcsolata az ön szerelmének köszönhetően meg-
szilárdulhat, és ha ön szülő, a gyermekére büszke lehet.
Mérleg: A munkában fordulhat a kocka. Ami eddig nem
ment, az kitartásának köszönhetően sikerül, és így magasabb
pozíció várományosa lehet. Külföldi utazáskor varázslatos sze-
relmet élhet át. Ne hozza megalázó helyzetbe házastársát,
kollégával szemben nem engedheti meg magának, hogy az
utálat kiüljön az arcára!
Skorpió: Egy régi kapcsolat, melyre eddig a hallgatás volt a
jellemző, most megváltozik. Képes lehet olyasmiről is be-
szélni, amiről korábban nem mert. A családtagok iránti sze-
retete erősödhet, érzéseit öntse szavakba. Szerelmi
kapcsolatot a féltékenység, barátságot az irigység és egy titok
napvilágra kerülése teheti tönkre.
Nyilas: Ha kerüli a politizálást, vagy a politizálókat, akkor kel-
lemetlen helyzet elől térhet ki. Gyermeke elég állítson kisebb
akadályt! Amennyiben vitás, netán jogi ügye van, akkor
abban nyertes lehet. Mint derült égből a villámcsapás, úgy
érheti egy hír.
Bak: Munkahelyén emelkedhet az ázsiója, és fontos pozíció
betöltésére kérhetik fel. Felettes bizalmát élvezheti, és biz-
tonságban érezheti magát, még akkor is, amikor elképesztő
hírek kelnek szárnyra. Munkahelyén sokan az ön magánéle-
tével, szerelmi ügyeivel foglalkozhatnak. 
Vízöntő: Nyertese lehet peres ügynek, elképesztő módon
mászhat ki a slamasztikából, és elhitetheti környezetével,
hogy ön teljesen ártatlan. Amennyiben ön szülő, gyermek-
ének nagyobb figyelemre van szüksége! Házastársát egy el-
határozásában támogassa.
Halak: Változás várható régi szerelmi kapcsolatában, amely-
ben több volt az érzelmek elfojtása, mint kiélése. Kitartásának
köszönhetően a szerelemben is, és a gyermekvállalás vagy –
nevelés terén is nagy eredményt érhet el. Ha úgy érzi, hogy a
munkahelye olyan, mint a pokol, akkor nem téved. 

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.studium.ro



MORGÓ 

Sok az eszkimó,
kevés a fóka 

Ha minden igaz, Kelemen Hunor és Szilágyi Zsolt
személyében két magyar jelöltje is lesz a november-
ben esedékes államfőválasztásnak. Feltéve, ha mind-
kettőjüknek sikerül összegyűjteni a szükséges számú
támogatói aláírásokat. Ha igen, akkor az azt jelent-
heti, hogy – legalábbis az első fázisban – legkevesebb
négyszázezer erdélyi magyar választópolgár mutat va-
lamiféle érdeklődést a szavazás iránt. Ha pedig leg-
alább az aláírókat sikerül az urnák elé vinni, akkor
biztos a viszonylagos siker, hisz már többen vettek
részt a választáson, mint öt évvel korábban, amikor
az RMDSZ jelöltjére 384 ezren voksoltak. Ne feledjük,
ez még így is alig több mint a fele lenne annak a 761
ezer szavazatnak, amit 1996-ban a „szövetségi” je-
löltre adtak. 

Tekintettel a magyar közösség közélet és politika
iránti növekvő közömbösségére, elmondható: egyre
szűkülő érdeklődő kört kell megcélozniuk, maguk ol-
dalára állítaniuk a jelölteknek. A kezdet nem biztató,
még az aláírásgyűjtés fázisában vagyunk, máris né-
hány olyan esetnek lehettünk tanúi, amik előrevetítik,
piszkos kampánynak nézünk elébe, amelynek során
nem fogják kímélni egymást a felek. Pedig a magyar
közösség szempontjából nincs különösebb tétje a vá-
lasztásnak, annál inkább a jelöltállító szervezeteknek. 

Az RMDSZ, miután – feltételezhetően zsarolás
által – sikeresen magához láncolta, kezes báránnyá
szelídítette az MPP-t, most az EMNP bedarálására ké-
szül. Céljuk egyértelmű: egyedüli, vetélytárs nélküli
„érdek-képviseleti” szervezetként maradni az erdélyi
magyar politikai porondon. Úgy látszik, a „szövetség-
ben” belenyugodtak abba, hogy nem képesek fokozni
az egyre lanyhuló szavazói kedvet, s meg sem próbál-
koznak a kiábrándult, elfásult, passzív magyarság
megszólításával, felrázásával, ehelyett inkább a poli-
tikai vetélytárs mindenáron való kiiktatásával kísér-
leteznek. Az egyre kevesebb fókán így kevesebb
eszkimónak kell majd osztozkodnia.

A Néppárt, az EP-választástól való, jelentős presz-
tízsveszteséget okozó távolmaradása után, a számára
egyetlen lehetőséget, az előre menekülést válasz-
totta, amikor úgy döntött: megméretteti magát. A ki-
szivárogtatott hírek szerint Orbán Viktor nem
támogatja a néppárti jelöltállítást, ezt nyomatékosí-
tandó – állítólag – forrásmegvonással is fenyegető-
zött. Mindenesetre kényes helyzet: a választástól való
távolmaradás esetén a román hatóságok kiszolgálta-
tottjává válik, hisz bármikor törölhetik az engedélye-
zett pártok sorából, ha viszont részt vesz, akkor a
Fidesz vonja meg az anyagi támogatást, aminek vár-
ható következményei szintén könnyen kiköbözhetők. 

A Néppárt kockázatos vállalkozásba kezdett, ami,
ha balul üt ki – mondjuk: nem sikerül összegyűjteniük
az induláshoz szükséges aláírásokat –, akár a párt ön-
álló létének végét is jelentheti. Ez idő szerint úgy fest,
számukra nincs más hátra, csak előre. 
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Szentgyörgyi László

Nagyon sokan foglalkoztak már a témával: orvosok, gyógyszerészek, filozófusok, újságírók, költők… Tu-
dósok és laikus egyaránt. Mégis egyelőre még megválaszolatlan kérdés maradt az emberiség előtt, hogy
mi is a hosszú élet titka. Matuzsálemi kort megélt emberek sokaságával készült rádiós-tévés interjúk, új-
ságcikkek ezrei láttak napvilágot világszerte, rengeteg szaktanulmány jelent meg, ami a kérdésre keresi
a választ. Genetikai rátermettség, alkohol-, nikotin-, koleszterin-, stresszmentes életmód szükséges a 100
éves kor eléréséhez, mondják az orvosok. Az aggastyánok és matrónák véleménye azonban a témáról igen
megoszló. Van, aki a kiadós sonkás, szalonnás reggelikre esküszik, mások a vegetarianizmus, vagy a sok
zöldség-gyümölcs fogyasztás hívei. Egyesek a sok pihenésnek, laza életvitelnek köszönik hosszú életük,
mások meg éppen a kitartó, rendszeres munkának. 

A hosszú élet titkáról…

Mai lapszámunkban mi is megpróbá-
lunk érdeklődni afelől, hogy kinek mi a vé-
leménye a hosszú életről. Van-e erre biztos
recept vagy nincs?

„Az élet attól izgalmas és néha szép is,
hogy semmi bizonyosat nem tudunk
róla"

Bölöni Domokos 68. születésnapját
nemrég ünneplő író szerint az élet úgy vi-
gyázza a maga titkát, mint annak idején
Sztálin elvtárs a személyes biztonságát. Aki
hosszú életű, éppúgy szenved, mint akit
idejekorán visz el a halál. Az egész attól
olyan izgalmas és néha szép is, hogy semmi
bizonyosat nem tudunk róla. Ha pedig va-
laha válasz születik arra a kérdésre, hogy mi
a hosszú élet titka, azzal sem megy sem-
mire az emberiség.

„Törekedjünk a testi és lelki harmóni-
ára, keressük az örömforrásokat!”

Dr. Nagy Lajos ny. körorvos válasza pedig
a kérdésünkre így hangzik: „81 éves vagyok,
a feleségem 76. Ötvenöt éve vagyunk há-
zasok.  Eleve kisebb eséllyel indulnak neki
az életnek, akik nem kerülik el azokat az ár-
talmakat, amelyek mellőzése az egyén aka-

ratától függ.  Gondolok itt az alkohol-, ni-
kotin-, kábítószer-fogyasztókra. Ezek hasz-
nálatától lényegesen romlanak a hosszú
élethez való esélyek. Na persze, ezek a jó
génekkel rendelkező egyéneknél is elvégzik
a maguk romboló munkáját, és idő előtt,
esetleg egészen fiatalon sírba viszik az em-
bert. Ezekhez még hozzájárulnak az elke-
rülhető, de esetleg szexuális úton
megszerezhető betegségek is, amely közül
ma inkább az AIDS-t kell említenünk. De
lehet makkegészséges az egyén, ha olyan
munkahelyre kerül, ahol egészségére ártal-
mas anyagokkal kerül érintkezésbe, ame-
lyek rövidesen végzetes betegséget
okoznak (pl: szilikózis), vagy háborúba
kerül, ahol fiatalon meglövik, vagy éppen a
lezuhant repülőgép fedélzetén van, vagy a
karambolozó autó halálos sérültjeinek
egyike. Ha civilizált országban él az ember,
elszenvedi annak életet rövidítő civilizációs
ártalmait, ha primitív körülmények, az ősi
állapotokra emlékeztető körülmények kö-
zött, akkor  meg annak hátulütőitől (járvá-
nyos betegségek, hiányos táplálkozás stb.)
rövidül meg az élete. Nos, még számos té-
nyezőt sorolhatnék, ami meghatározza az
emberek hosszú vagy rövid életét, de sza-

kállas tudományos példabeszédek helyett
azt mondom, hogy szerencse kérdése. Ettől
függetlenül azonban azért mi is tegyük
meg, amit megtehetünk: kerüljük a fent
leírt ártalmakat, törekedjünk a testi és lelki
harmóniára, a jó családi életre, keressük az
örömforrásokat, a boldogság érzését, és
örömmel végzett munkánkkal adjunk tar-
talmat az életünknek. A tartós családi kap-
csolatok titka is talán ezek együttes
megélése" – tanácsolja a doktor úr.

„A kiegyensúlyozott 
életvitel a hosszú élet titka"

Ősz Zoltán grafikus a hetvennegyedik
életévét három hónap múlva tölti. 1965-
ben nősült, 2008-ban lett özvegy. „Eddigi
éveimnek is örülök, hisz sokan ezt a kort
sem érik meg – mondja. Aktív ember va-
gyok, természetjáró, sporthorgász, alkotó-
táborokat szervezek. Szerintem
mindenképp a kiegyensúlyozott életvitel és
rendszeres munka a hosszú élet titka.  De
még sok egyéb összetevő szóba jöhet, ami
meghatározó lehet egy ember életében."

Nemes Gyula

Újra megszervezik a Marosvásárhelyiek Világtalálkozóját
Idén második alkalommal is

megszervezésre kerül a Maros-
vásárhelyiek Világtalálkozója. Az
augusztus 30. és 31-én zajló
kétnapos eseményen a helyi
művészek által gazdagított gá-
laműsor mellett a résztvevőknek
alkalmuk lesz ismerkedni a
város véleményformálóival és
egymással egyaránt. Ugyanak-
kor szó lesz marosvásárhelyiség-

ről, de könyvbemutató, rendha-
gyó Bolyai-túra és ökumenikus
istentisztelet is színesíti a prog-
ramot. 

Kirsch Attilától, az esemény
főszervezőjétől megtudtuk,
hogy a Vásárhelyi Forgatag ré-
szeként megszervezendő talál-
kozó szombat délelőtt, a Bolyai
Farkas Elméleti Líceumban kez-
dődik, ahol Fülöp György könyv-

bemutatót kísérhetnek figye-
lemmel az érdeklődők. Ezt egy,
az udvaron történő interaktív
beszélgetés követ, Marosvásár-
helyiként itthon és a nagyvilág-
ban címmel, melynek
moderátorai B. Fülöp Erzsébet és
Bányai Kelemen Barna színmű-
vészek. Ezután rendhagyó Bo-
lyai-túrára kalauzolják el a
szervezők az érdeklődőket, ahol

a líceum névadójáról tudhatnak
meg érdekességeket, és a nem-
régiben megnyílt Bolyai-múze-
umot is megtekinthetik. 

A világtalálkozó szombat
délutáni programja a Kultúrpa-
lotában zajló gálaműsor, ame-
lyet jelnyelvi tolmácsolással
kísérnek, és ahol a közel két és
fél órás produkcióban a nagyér-
demű szimfonikus, népzenés-

táncos, könnyűzenei előadáso-
kat élvezhet, emellett pedig
versmondás, operett és fúvósze-
nekar is színesíti a programot. 

Kirsch Attila kihangsúlyozta,
hogy vasárnap délelőtt a Vár-
templomban ökumenikus is-
tentiszteletre kerül sor, ahol a
város történelmi egyházainak
képviselői teszik tiszteletüket,
ugyancsak 31-én, délután 5

órakor pedig Grossmann Péter,
világhírű zongoraművész Oh,
zordon szépség című verses elő-
adóestjével lepi meg a vásárhe-
lyieket a Kultúrpalota
Kistermében.

További információért láto-
gassanak a forgatag.ro/vilagta-
lalkozo internetes címre. 

Pál Piroska
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A napokban művészetis diákok kezdték el a Kövesdombot és a Predeal utcát összekötő Hangya-lépcső (Fur-
nica-lépcső) lefestését. A projekt a – korábban a Rákóczi-lépcső kifestését is jegyző – Digitális Erdély (Digital
Transilvania) rendezvénysorozat részeként valósul meg. Közismert, hogy a Rákóczi-lépcső piros-fekete-
fehér-szürke színei és mintázata a város magyar lakosaiból felháborodást váltott ki, többen „katrincás” lép-
csőnek nevezték az alkotást, és fájlalják, hogy a Bernády polgármestersége idején készült lépcsőt „román”
motívumokkal díszítették ki.

„Erdmagyar” szokásjogok

Mint minden közösségnek, nekünk is vannak a tör-
ténelmünk során kialakult, „begyepesedett” társadalmi
szokásaink, alapelveink, kiindulópontjaink. Ez az örök-
ségünk magán viseli elért sikereink, valamint elszenve-
dett vereségeink nyomait egyaránt. A frusztráltnak
mondható nemzettudatot főleg az utóbbi évszázad során
átélt kudarcok határozzák meg. Elvesztett háborúk, szét-
szaggatott országrészek, külföldi elnyomás, kisebbségbe
rekedt milliók, gazdasági nehézségek, külkapcsolati
konfliktusok. Ezek jellemzik a magyar nemzet mai álla-
potát. Ebben a geopolitikai helyzetben természetesnek
tűnhetnek azok a szokásjogi axiómák, amelyek első sor-
ban a konzervativizmus irányába mutatnak, de mégis
akadnak olyan személyek, akik elvárnák, hogy a moder-
nizmus jegyében, az erdélyi magyarok is liberálisabb el-
veket valljanak.

Az újkori nemzetközi egyezmények, a különféle di-
rektívák, valamint a tudatosan felépített eszmerendsze-
rek egy eléggé egyoldalú toleranciát követelnek meg
tőlünk. A jogainkról való lemondásra késztetnek. Mások
szempontjait kell fontosabbnak tartanunk, mint a saját-
jainkat. Megtanítottak a „nagy liberális szellemiség” 
jegyében csendben maradni, jól viselkedni, megalkudni.
Másfelől pedig, ha a helyzet úgy kívánta, akkor a „nem-
zeti ügy érdekében” elvtelenül kellett cselekednünk. Mi
tagadás, ez utóbbi leckét jól megtanulta közösségünk,
hiszen még soha nem szegte meg „tömegesen” az össze-
fogás intelmét. Az erős képviseletért nagy bírsággal, az
elveink feladásával kellett megfizetnünk. Sorra megdől-
tek azok az axiómák, amelyek eddig minket jellemeztek.

Az egyik ilyen példa a bukaresti partnerekhez fűződő
egyre szorosabb kapcsolat. Persze a szövetségnek min-
denáron élnie kellett a romániai parlamenti képviselet
nyújtotta lehetőségekkel, de nem lett volna szabad a
Kárpátoktól délre eső területeken zajló sárdobálásba eny-
nyire elmélyülnie, az elvtelen egyezkedéseket felvállal-
nia, a magyar kormánnyal pedig megannyiszor
konfliktusba keverednie. Az erdélyi magyar közösség, ha
választania kellene, Budapest és nem Bukarest, valamint
az egyenes beszéd és nem a hazugság mellett voksolna.
Ezt pedig minden politikai alakulatunknak tiszteletben
kellene tartania.

Egy másik axióma az erdélyi magyarok jobboldali po-
litikai beállítottsága. Hiába fáradoznak egyesek ennek a
ténynek a megváltoztatásán, eleve kudarcra vannak
ítélve. Nyugodtan befeketíthetik a jobboldali erők veze-
tőit, és jelentéktelennek tekinthetik az általuk képviselt
értékeket. Az itteni emberek ettől nem változnak. Bárki,
bármit is mondhat a balliberális oldalon. Ez nem egy fel-
tételezés, amit bizonyítani kellene, hanem tény. 

Sőt, adott esetben, ha kell, tisztes távolságot tudnak
tartani bármilyen politikai alakulattól, nem dőlnek be a
provokációknak. Ilyen szempontból Erdély nem követheti
az anyaország példáját, ide nem gyűrűzhet be a politikai
szegregáció. Itt nem uralkodhat el az a társadalmi be-
tegség, amely az emberek agymosási tüneteit vonná
maga után. Itt jobban érvényesül a szabad véleményhez
való jog és az emberek egymás iránti tisztelete. Remél-
hetőleg ezt előbb-utóbb belátják azok is, akik ez ellen
dolgoznak.

Ferencz Zsombor 

„A Rákóczi-lépcső után le kellett volna állni”

Lefestik a Hangya-lépcsőt

Múlt hét közepén hat művé-
szetis diák és néhány önkéntes
nekifogott a Hangya-lépcső fe-
hérre festésének, és e hét elejé-
től már színek is felkerültek a
fehér alapra.

Alex Năstoiu filmrendező, a
projekt vezetője elmondta, a
Hangya-lépcsőre absztrakt al-
kotásokat festenek a művésze-
tis diákok, és a
multikulturalitást, magyar-
román együttélést szeretnék
ábrázolni. „Indíttatásunkra a di-
ákok olyan ötletekkel, pálya-
munkákkal rukkoltak elő,
amelyek a képzőművészet nyel-
vén jelenítik meg a Marosvásár-
helyen élő két kulturális
közösség összekapcsolódását: a
magyarokét és a románokét. A
terveink szerint a már pénteken

elkészülő munka két részből áll
majd, akárcsak a lépcső maga,
amelyet korlát választ el:  egyik
felében túlnyomórészt a román
közösség zászlajának színeit
használják majd a diákok, tehát
a piros, sárga, kék színeket, míg
a másik felében a piros, fehér,
zöld színek dominálnak majd”
– magyarázta a projekt veze-
tője.

„Ezen akció célja, hogy a fe-
ledésbe merült köztereket újra
beemeljük a köztudatba, és
nem konvencionális kulturális
terekként használjuk azokat” –
tudtuk meg a Digitális Erdély
szervezőinek közleményéből.

Pénteken, augusztus 22-én,
este 8 órától pedig színházi elő-
adásra kerül sor a lépcsőnél „Az
emberről” címmel, amelyben a
Nemzeti Színház színművészei,
a 74-es Színház és a Bohemia
Kvartett tagjai vesznek részt.

A művészetis tanárokkal
nem egyeztettek

Lapunk megkereste Kolum-
bán-Kántor Zita tanárnőt, a Mű-
vészeti Líceum képzőművészeti
tanszékének vezetőjét, aki el-
mondta, hogy a Green Art Tour
egyesület kezdeményezésére

Digitális Erdély elnevezésű pro-
jekt indult, amely többek között
az utcai művészetet népszerű-
síti, és amely egyesület képvi-
selői felkeresték a Művészeti
Líceumot, és az ebben érdekelt
diákokat bevonták a munkába. 

„Ebben nem vesz részt a
művészeti iskola intézmény-
ként, a diákok saját belátásuk
szerint, önkéntesként vállalkoz-
tak erre. Az iskolával semmiféle
partneri szerződést nem kötöt-
tek a projekt vezetői, és a Han-
gya-lépcső lefestéséről senki
nem egyeztetett sem velem,
sem a tanintézmény más kép-
viselőjével. Sőt, a pályamun-
kákról és a kiválasztott
helyszínekről sem konzultáltak
egyetlen szakemberrel sem. A
projekt két filmrendező veze-
tője hozta meg a döntéseket” –
mondta el Kolumbán-Kántor
Zita.

A tanárnő kiemelte: bár tu-
domására jutott, hogy a román
nyelvű sajtóban az ő neve me-
rült fel mint a projekt vezetője,
ez teljességgel hamis. „Ez vala-
miféle „mosakodás”, egyfajta
kiút a projekt vezetői számára,
hogy egy magyar nemzetiségű
pedagógus neve is szerepel az

akcióban” – fejtette ki a ta-
nárnő.

A Rákóczi-lépcső kudarca
A művészeti tanárnőjétől

megtudtuk azt is, hogy a Digi-
tális Erdély projekt vezetői egy
interkulturális tevékenységet
szerettek volna létrehozni, de
amint az a Rákóczi-lépcső lefes-
tése során egyértelműen kide-
rült, rosszul sült el, és nem a
kitűzött célt, hanem annak
éppen az ellenkezőjét érte el.
„Szerintem ott és akkor le kel-
lett volna állni. Ám román rész-
ről sikeresnek ítélték meg,
pozitív visszajelzések érkeztek
az ország több részéről, és ettől
felbátorodva folytatják az ak-
ciót. Meglátásom szerint a Rá-
kóczi-lépcső lefestése hiba volt,
főleg a helyszínnek a kiválasz-
tása. Egy tömbháznegyedben
valamiféle utcai művészeti
megnyilvánulás esztétikus
lehet, de a főtér egységét meg-
bontani egy ilyen munkával
helytelen, a magam részről
nem ösztönzöm, és nem tartom
jónak, de sajnos az én vélemé-
nyem nem kérték ki” – szögezte
le Kolumbán-Kántor Zita.

Pál Piroska
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1945. elején Kolozsváron felvetődik két – román és magyar nyelvű – tudo-
mányegyetem igénye kolozsvári székhellyel. Számos román és magyar értel-
miségi támogatja ennek megvalósítását.  1945. június elsejei hatállyal alakul
meg a magyar tannyelvű kolozsvári tudományegyetem. Az egyetem mind a
négy karának működése egyazon városban nehezen volt biztosítható, az orvosi
kar működtetésére két magyarlakta nagyvárosban – Nagyváradon és Maros-
vásárhelyen – voltak ekkor reális kórházi lehetőségek. A földrajzi és demog-
ráfiai érvek végül az utóbbi javára döntöttek.

A császári-királyi iskola:

a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(folytatás a 31. lapszámunkból)

Emlékeztető: az indulás…
Az események gyors ütem-

ben követik egymást: 1945. jú-
lius tizenhatodikán zajlik le az
orvosi kar tanárainak helyszíni
szemléje Marosvásárhelyen,
majd egy rendelet jelenik meg,
miszerint a Hadügyminiszté-
rium az egyetem céljaira átadja
a marosvásárhelyi hadapródis-
kola épületét, megoldva ezzel a
preklinikai diszciplínák elhelye-
zését.

Így indult meg 1945. októ-
ber végén háromszáz hallgató-
val egyetemünk, előbb, mint a
Bolyai egyetem fakultása. Az
első felvételi vizsgát a magyar
egyetem orvosi karán 1945. no-
vember negyedikén tartották
meg. Ekkor háromszázan je-
lentkeznek az első évre, a tör-
vény biztosította százötven
helyre. 

1947-ben már kétszázötven
elsőéves diák iratkozik be.
1948-ban hétszázötvenegy
hallgatója van az egyetemnek,
az oktatók között tizenhat pro-
fesszor és hat előadótanár.
1946. február 14-én zajlik le az
első tudományos gyűlés.

Amit még tudni kell 
a költöztetésről: a 
kolozsvári rektor 
tiltakozása hiábavaló…

A magyar egyetem rektora,
Csőgör Lajos tiltakozott, mond-
ván, hogy a kolozsvári magyar
lakosság és a teljes magyar köz-
vélemény ellenzi a kormány

eme döntését. A professzor
tehát, aki néhány évig párhuza-
mosan a marosvásárhelyi orvosi
kar dékánja is volt, azt kérte,
hogy maradjon Kolozsváron a
magyar orvosi intézet. 

A végső döntés azonban
Petru Groza kezében volt, s ő
nem sokat habozott. Dokumen-
tumok tanúsága szerint a kö-
vetkezőket válaszolta: „…a
kolozsvári járóbeteg-rendelők-
ben és kórházakban bárki igé-
nyelheti az orvosi ellátást. Nem
akarom elhinni, hogy még min-
dig fontos valakinek, hogy
román, avagy magyar kórházba
megy. A kolozsvári magyar la-
kosság ugyanúgy igénybe ve-
heti a kolozsvári román klinikák
szolgáltatásait, mint ahogy a
marosvásárhelyi románság az
ottani magyar klinikákét…”.

Az intézet költöztetése
Az orvosi kart tehát

negyven öt nyarán helyezték
Marosvásárhelyre. Előbb a bú-
torokat szállították ide, mielőtt
azonban nekiálltak volna a köl-
töztetésnek, Csőgör Lajos rektor
a városba küldött két tanárt,
hogy mérjék fel a terepet, s néz-
zék meg, hol fog zajlani a kép-
zés. 

A küldöttség tagjait igen-
csak fellelkesítették a látottak,
és mint már az előző lapszá-
munkban is említettük, a
cambridge-i egyetem kampu-
szához hasonlították a létesít-
ményt. Az épületegyüttes

valóban a város szélén állt,
akárcsak az angliai egyetem,
akkor ugyanis ott ért véget a te-
lepülés. Ez az elszigeteltség, il-
letve a más képzést nyújtó
karok hiánya sokaknak nem
volt ínyére. Miskolczy Dezső
professzor – aki a kolozsvári
egyetem rektora is volt – azt
hangoztatta például, hogy e
költözés révén a diákokat meg-
fosztják az egyetemi városokra
jellemző kulturális légkörtől, a
kolozsvári könyvtárak és más
művelődési intézmények láto-
gatásának lehetőségétől, és
ezzel együtt az igazi egyetemi
élettől. 

Való igaz, hogy Kolozsvár
sokkal több lehetőséget nyúj-
tott akkor, és nyújt most is a di-
ákoknak, mint a jóval kisebb
Marosvásárhely. Manapság
azonban azt tapasztalhatjuk,
hogy az egyetemek egy része
megpróbálja minél elszigetel-
tebb helyre építeni kampuszát,
hogy megfelelő csendet tudjon
biztosítani a diákoknak a tanu-
láshoz. 

A Hadügyminisztérium át-
engedi az épületegyüttest a
Közegészségügyi Minisztérium
hatáskörébe

Két vonattal költöztették az
egyetem javait és orvosi felsze-
reléseit. Csőgör Lajos rektor Vic-
tor Groza kormánybiztoshoz és
Antalfi alpolgármesterhez for-
dult, kérve őket, hogy segítse-
nek pénzt gyűjteni a víz- és
áramszolgáltatással, illetve a

bentlakás fűtésével járó költsé-
gek fedezéséhez. Ekkor az épü-
letegyüttes átkerült a
Hadügyminisztériumtól a Köz-
egészségügyi Minisztérium ha-
táskörébe. 

A negyvenhatos első évfo-
lyam háromszázhatvan külön-
féle nemzetiségű diákot
számlált, akiknek azonban csak
a fele diplomázott le. 

A volt rektor 
sok mindenre emlékszik…

László János professzor, aki
aztán az intézmény rektora lett,
emellett pedig nagy hírnévre
tett szert az A, B és C hepatitsz-
vírus kutatása terén, arra is em-
lékszik, hogy összesen
négyszáznégy helyiségből állt
az épületegyüttes, amelynek
még úszómedencéje is volt. Ezt
még akkor építették, amikor a
katonai iskola székelt itt, és a
hetvenes évekig szolgált úszó-
medenceként, utána pedig vál-
toztattak a rendeltetésén. Azt

viszont most nem írjuk le, hogy
mire használják az úszómeden-
cét azok a diákok, akiknek ana-
tómiaórán a boncoláshoz
hullákra van szükségük.

Az orvosi oktatás ragaszko-
dik a hagyományokhoz. 
A latin nyelv ismerete 
kötelező

Az adatgyűjtésekből az is ki-
derül, hogy az évek során szá-
mos neves személyiség
látogatta meg az intézményt,
többek között Petru Groza is.
Köztudott, hogy a hatvanas
években magyar nyelven folyt a
tanítás, de mivel az orvosi okta-
tás ragaszkodott a hagyomá-
nyokhoz, a latin nyelv ismerete
is kötelező volt. Ennek értelmé-
ben a kolozsvári egyetem taná-
rai tanítottak itt, néhányan
közülük ideköltöztek, mások
pedig ingáztak a Szamos-parti
városból. 

A magyar jelleg 
megváltoztatása…

A magyar nyelvű orvosi és
gyógyszerészképzés történeté-
ben újabb állomás az 1948-az
tanügyi reform. Ennek kereté-
ben a Bolyai Egyetem Orvosi
karát kizárólag magyar tany-
nyelvű Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Intézetté alakították. Az
egyetem történetében 1962-től
kezdve egyik legsúlyosabb
problémává válik az intézet ma-
gyar jellegének megváltozta-
tása. Pártutasításra a
minisztérium elrendelte a két-
nyelvű, magyar és román
nyelvű oktatást. 

A magyar nyelvű oktatásban
is két tantárgyat, a törvényszéki
orvostant és az egészségügyi

szervezést román nyelven kel-
lett előadni. A gyakorlati okta-
tást is román nyelven kellett
vezetni. 

A professzorok nagytöbb-
sége vállalta, hogy román nyel-
ven is megtartja előadásait. Ezt
egy évig a minisztériumban el-
fogadták, majd kijelentették,
hogy román nyelven csak a
román nemzetiségű oktatók
adhatnak elő. Ezzel a szükség-
leten felül felduzzasztották az
oktatószemélyzet létszámát,
megváltoztatva annak nemze-
tiségi összetételét.

A nyílt nemzetiségellenes
pártpolitika jelei az egyetemen
csak a nyolcvanas években je-
lentkeztek. Az adott politikai és
gazdasági viszonyok hatására
az 1980-as évektől kezdődően
számos oktató választotta meg-
oldásként az ország elhagyását.
Ez a folyamat elsősorban a ma-
gyar nyelvű oktatási bázist
apasztotta.

Az 1990-ig alkalmazott fel-
vételi rendszer nem biztosította
az anyanyelven tanulók esély-
egyenlőségét, azt eredmé-
nyezte, hogy a magyar
nemzetiségű orvostanhallgatók
aránya országosan alatta ma-
radt a demográfiai adatok alap-
ján elvárhatóknál.  Az 1989.
decemberi eseményeket köve-
tően a felvételi rendszer kor-
rekté vált, javult ugyan
valamelyest a magyar hallgatók
aránya, de nem a kívánt mér-
tékben.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd
A régi képekért köszönet 

Madaras Józsefnek
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Az Asztalos és Béke utcai projektek

Claudiu Maior alpolgármester, a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal műszaki csapatával együtt 2014 augusztus 18-án
munkalátogatást tett a November 7 lakónegyedben, az Asztalos
sétányon és a Béke utcában. „Ez egy régi és sűrű forgalommal ren-
delkező része a városnak, sokan itt járnak, akik a Víkendtelepre
mennek vagy onnan jönnek. Eljöttem, hogy a helyszínen lássam
a dolgokat, hisz tudom, hogy a járdák és a tömbházakhoz vezető
sétányok tönkrementek. A múlt évben leaszfaltoztuk az Asztalos
ucát és az Asztalos sétányt. Eljöttünk, hogy véglegesítsük a fel-
újítási projektet az övezet többi részére vonatkozóan. Sok a
munka, nagy, nehéz és költséges a projekt, mivel az út teljes inf-
rastruktúráját fel kell újítani. A járdák tönkrementek a közműves
vállalatok többszöri közbeavatkozása miatt (víz, gáz, villamosság),
most pedig a Polgármesteri Hivatalnak kell kijavítani, amit mások
elrontottak. Ennek ellenére, a következő nyolc hónapban biztosan
elkezdjük e rehabilitációs projektet, a lakónegyed pedig egy tel-
jesen új arcot kap. Sok család lakik itt, sok a gépkocsi, sok a javítani
való. Ahogy a város többi részén is sikerrel jártunk, újjáalakítjuk
a teljes területet, hogy ez a lakónegyed is szép legyen.” – nyilat-
kozta Claudiu Maior alpolgármester, aki az Asztalos és Béke ut-
cában találkozott a lakosokkal.

HETI HETES
A hét dátuma. Hetven

évvel ezelőtt, 1944. augusztus
23-án Románia hivatalosan ka-
pitulált, és hátba támadta ad-
digi szövetségeseit, a német és
magyar csapatokat.

Reggel korán I. Mihály király
nevében Ion Stircea tábornok, a
Testőrség parancsnoka letartóz-
tatta Ion Antonescu marsallt,
Románia teljhatalmú katonai
diktátorát, majd tájékoztatta a
fegyverszüneti kérelméről a
köpni-nyelni nem tudó német
követet, Manfred von Killingert.
A katonai kormány lezáratta a
Bukarestbe vezető utakat és
vasutakat, és blokád alá vonta
a fővárosi német alakulatokat.
Este tízkor a rádióban bejelen-
tették a katonai-fasiszta dikta-
túra(!) felszámolását, az
ellenségeskedés beszüntetését
az Egyesült Nemzetekkel szem-
ben, valamint a román hadse-
reg csatlakozását a
szövetségesekhez.

A hadsereg parancsot kapott
a második bécsi döntés által
1940-ben Magyarországnak
ítélt Észak-Erdély elfoglalására.
24-én a román hadsereg or-
szágszerte támadásokat inté-
zett a németek ellen, a
Luftwaffe pedig bombázta Bu-
karestet. 25-én hadat üzentek a
Német Birodalomnak, és átlép-
ték a magyar határt. Az átállást

követően a dicsőséges román
hadsereg együtt harcolt a szov-
jettel, annak irányítása alatt.

Ahogy egykor a bolsevik
agyrém kitalálója, Lenin fogal-
mazott (pedig a fentieket már
meg sem érte): „Románia a tör-
ténelem prostituáltja”.

A hét támogatásai. A
szórványközösségek Kelemen
Hunort, az RMDSZ államelnök-
jelöltjét támogatják, és határo-
zottan elutasítják a romániai
magyarság újabb megosztási
kísérleteit – jelentette ki Iuliu
Winkler  tulipántos EP-képvi-
selő, az RMDSZ Hunyad megyei
elnöke a minap.

Másfelől, a Székely Nemzeti
Tanács egyelőre nem döntött,
hogy Kelemen Hunor RMDSZ-
elnököt vagy Szilágyi Zsoltot, az
EMNP alelnökét támogatja-e az
államelnöki választáson. Izsák
Balázs, az SZNT elnöke nyilatko-
zatban cáfolta, hogy szervezete
bejelentette volna az EMNP-je-
lölt támogatását. Izsák a napok-
ban találkozott Szilágyi Zsolttal,
és az egyeztetésen nem hang-
zott el, hogy Izsák Balázs az
EMNP jelöltjét támogatja – ho-
lott Toróté Tibor bizony ezt nyi-
latkozta a sajtónak! Az SZNT
elnöke azt vázolta csupán, hogy
mit várnak el a magyar állam-
elnök-jelöltektől.

A hét heterotamása. A

Kolozsvári Magyar Napok első
magyar napján a Takáts Tamás
Dirty Blues Band zenekar kon-
certjének vége felé a csapat
frontembere, Takáts Tamás, a
„Pocsolyába léptem” című örök-
ződ éneklése közben elkezdte
buziztatni, izé, buzdítani a „he-
teroszexuális” közönséget, arra
kérvén az egybegyűlteket, hogy
emelje magasba a kezeit min-
denki, aki hetero, és hálát adott
annak, akinek szokás, hogy az ő
szüleit nem melegnek terem-
tette. Kár.

A hét gondolkodója.
Semjén Zsolt, Magyarország
miniszterelnök-helyettese, a Hír
Tv stúdiójában: „Ha egy dogma-
tikus evolucionista elméletet
vallanánk, akkor az természet-
tudományos képtelenség
lenne, mert azt állítaná, hogy
valami olyat ad, amije nincsen.
Az evolúció és a teremtés gon-
dolata között nincs igazán el-
lentmondás, mert a teremtés
azt mondja, hogy az abszolú-
tum, az Isten, a fejlődést bele-
programozta az anyagba,
energiába, és ez bomlik ki a tör-
ténelem során. De eleve benne
kell lennie ahhoz, hogy ki tud-
jon fejlődni. Azt is kell látni,
hogy az evolúció egy hipotézis.
Logikai problémák is vannak
vele. Azok a fajok maradtak
fenn, amelyek alkalmazkodtak
a környezethez. Mely fajok al-
kalmazkodtak a környezethez?
Azok, amelyek fennmaradtak”.

A hét reklámkampánya.
Már óriásplakátja is van a ma-
gyarországi Igyál-több-alko-
holt-attól-leszel-boldog állami
kampánynak. Abban az ország-
ban, ahol a kereskedelmi tévék-
nek büntetőadót kell fizetniük,
mert a kormánypárt szerint ká-
rosak a társadalomra, a piálást
simán lehet közpénzből nép-
szerűsíteni.

A Boldogság Buborékai
nevű, teljesen valószínűtlen
kampányban a Magyar Turiz-
mus Zrt. próbálja rávenni a fia-
talokat, hogy fogyasszanak

több alkoholt, konkrétan ma-
gyar pezsgőket és gyöngyöző-
borokat. A szlogen: „Minden
nap van mit ünnepelni!”, ami
bizonyára az egészséges, mér-
tékletes fogyasztás felé tolja a
célközönséget.

A Boldogság Buborékai
kampánynak van Facebook-al-
kalmazása is: szelfizni kell piá-
lás közben, beküldeni a képet,
és a szerencsés nyertes még
több piát nyer. Lehet, hogy lesz
egy második kör a legjobbak-
nak, és ott a végén egy máját-
ültetést sorsolnak ki.

A hét tudományos felfe-
dezése. Az afrikai elefánt szag-
lása rendkívül jó,
illatfelismerését kétszer annyi
gén szolgálja, mint a kutyáét, és
ötször annyi, mint az emberét –
derült ki egy japán tanulmány-
ból. „Világos, hogy az elefánt or-
mánya nemcsak hosszú, hanem
igen fejlett érzékelőkkel is ren-
delkezik” – hangsúlyozta Nii-
mura Josihito, a kutatás vezetője. 

Kutatócsoportja 13 emlősál-
lat illatfelismerést irányító gén-
jeit vizsgálta meg, az elefánt
mellett patkány, egér, szarvas-
marha, ló, kutya és főemlősök
génjeit is elemezték, és majd-
nem 2000 génszakasszal az af-
rikai elefánt került az élre, ami
arra utal, hogy állat igen sokféle
szagot képes megkülönböz-
tetni. Az ember és a főemlősök
a szaglási rangsorban elég hátul
végeztek, valószínűleg azért,
mert a látás fejlődésével szaglá-
suk elveszítette a jelentőségét.

Ugyanakkor, a kábítószer-
kereső kutyák helyett aligha
válna be Coco Jumbo: a kisza-
golt kokaint egy miccre fel is
szívná!

A hét (kissé debil) vicce.
- Doktor úr, én állandóan a

pókerre gondolok.
- Értem. És miért gondol a

pókerre?
- A pók is erre gondol??? 

Molnár Tibor 

Korszerűsítési munkálatok
a Dacia Gimnáziumban 

Augusztus 18-án, kedden, Marosvásár-
hely municípium alpolgármestere, Claudiu
Maior leellenőrízte, hogy milyen ütemben
haladnak a korszerűsítési és felújítási mun-
kálatokkal az Árvácska utcai Dacia Gimná-
ziumban. „Ez egy nagyszabású munkálat,
amelybe 120.000 lejt fektettünk be. Rend-
behoztuk a kerítést a pihenő udvar övezetében, 4 illemhe-
lyet teljesen felújítottunk, padlócsempét, fajanszot raktunk
le, ajtókat és kagylókat cseréltünk. Úgyszintén, teljesen ki-
cseréltünk 250 darab világítólámpát LED csővel, hogy ta-
karékoskodjunk az energiával. Ebben az időszakban teljes
gőzzel dolgozunk a város oktatási intézményeinek korsze-
rűsítésén és felújításán, hogy a tanulók és oktatók a legjobb
körülmények között folytathassák tevékenységüket”, ma-
gyarázta Claudiu Maior alpolgármester.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája
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Labdarúgás, 1. liga
Marosvásárhelyi ASA-
Concordia Chiajna 2-0 (0-0)

Az első félidő hatperces hosszabbításától kezdődően em-
berelőnyben játszott a hazai együttes (a horvát Brlecsics ka-
pott piros lapot), majd a találkozó utolsó negyedórájára
megszűnt a vendégek emberhátránya, ugyanis Mureşant is
kiállította a játékvezető szabálytalanság miatt.

A mérkőzés hajrájában a csereként beállt két brazil ide-
genlégiós, Bruno Martins (90.) és Amauri (91.) is gólt lőtt, így
az ASA megnyerte a találkozót.

A marosvásárhelyi alakulat két győzelemmel és két dön-
tetlennel a tabella 5. helyén tanyázik, pénteken 18.30-tól
Brassóban lép pályára a helyi FC ellen.

Labdarúgás, 3. liga

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

A Szászrégen és Radnót csoportbeosztásáról
A Román Labdarúgó Szövetség közzé-
tette a labdarúgó 3. liga csoportbeosz-
tását. A sorozatban két Maros megyei
csapat is érdekelt. Az idei bajnoki
évadtól kezdődően a korábbi 3. ligás
szászrégeni Avântul mellett Radnót is
szerencsét próbál, miután megnyerte
a 4. liga Maros megyei csoportját. 

Ebben az idényben ismét módosítottak
a lebonyolítási rendszeren, pontosabban azt
a benevezett együttesek számához igazí-
tották. Miután a 3. ligában nem gyűlt össze
kellő számú résztvevő a hat 12 együtteses
csoport kialakításához, inkább négy 14 csa-
patos és egy 13 együtteses csoportot állí-
tottak össze. Ennek egyik következménye,
hogy az idén már nem rendeznek rájátszást,
hanem egyszerű oda-vissza rendszerben
alakul ki a végső sorrend. A kiírás értelmé-
ben a csoportgyőztes jut a 2. ligába, míg az
utolsó két helyezett kiesik minden csoport-
ból (a 13 csapatosból csak az utolsó), plusz
a leggyengébb eredménnyel rendelkező 12.
helyezett csapat, amelyhez csak az első 11-
gyel játszott találkozók eredményeit veszik
figyelembe. 

Íme az V. csoportot alkotó teljes mezőny:
CSC Váradszentmárton (Bihar), CS Fugyivá-
sárhely (Bihar), FCM Nagybánya (Márama-
ros),  CSM Máramarossziget (Máramaros),

FC Zilah (Szilágy), Unirea Nemeszsuk (Ko-
lozs), Sănătatea Kolozsvár (Kolozs), Arieşul
Torda (Kolozs), Unirea Dés (Kolozs), Meta-
lurgistul Kudzsir 1939 (Fehér), Industria
Gáld (Fehér),Szászrégeni Avântul, CS Rad-
nót (Maros) és Besztercei Gloria II (Besz-
terce-Naszód). 

A csoportban a Kolozs megyei csapatok
tűnnek nagyon erősnek, a tordaiak játéke-
rejét Szászrégen már az elmúlt szerdán
megtapasztalta, amikor a Románia-kupa
harmadik megyeközi szakaszában hazai pá-
lyán 0-2-es vereséget szenvedett tőlük, így
búcsúzott a Románia-kupából. 

Kézilabda, Nemzeti Liga

A Mureşul felkészüléséről 
a bajnoki kezdés előtt

Alig több mint egy hét választja el a marosvásárhelyi Mureşul
női kézilabdacsapatát a bajnoki rajttól, sőt a hét végén lesz az utolsó
formaellenőrző lehetőség a csapat számára, amikor Marosvásár-
helyen szervezik meg az utolsó barátságos tornát, amelyen a ház-
igazda Muresul együttese mellett még részt vesz a Dévai Cetate, a
Besztercei CSM . 

Az utóbbi két hétben Zilahon és Kolozsváron játszott barátságos
találkozókat Bukaresti József együttese, s az eredmények nem vol-
tak a legfényesebbek. Igaz, az ellenfelek is nagyon jó játékerőt kép-
viseltek. A HC Zilah elleni két találkozót a Gheorghe Tadici vezette
hazai csapat 33–26-ra, illetve 32–27-re nyerte. Ezeken a mérkő-
zésen mutatkozott be a csapatban a macedón bal átlövő, Szavica
Mrkics, aki az első találkozón még csak egyszer, de a másodikon,
amikor már otthonosabban mozgott, kilencszer talált be az ellenfél
hálójába. Ezeken az összecsapásokon pályára lépett a Galacról ér-
kező Maricica Trandafir, ő azonban a kolozsvári mérkőzésre már nem
utazott el, mint ahogy lemondott a klub a bosnyák beállós, Tamara
Bokarie szolgálatairól is. 

A kolozsvári tornán a Mureşul 34-17 arányban kapott ki a brassói
Coronától, 33-24 arányban a CSM Ploieşt együttesétől, míg a har-
madik találkozón 26-25 arányban alulmaradt a második vonalban
szereplő CSM Szászszebes együttesével szemben, igaz, ezeken a
mérkőzéseken igazoltan hiányzott Alina Moloci, majd Lazăr és
Comşa sérülései is bekövetkeztek, tovább gyengítve az együttest. 

Ami a keretet illeti, a bosnyák Tamara Bokarics és a macedón
Savica Mrkics a Mureşul két legújabb igazolása. 

Előbbi  az elmúlt szezonban a HCM Roman csapatában játszott.
A 24 éves játékirányító kétéves szerződést írt alá a Mureşullal, a
múlt hétvégi tornán bemutatkozott új együttesében, és mindkét
mérkőzésen szerzett egy-egy gólt a Zilahi HC ellen. 

A macedón balátlövő Mrkics a jövő hónapban lesz 23 éves és
Görögországból szerződtették a Luox Patrasz együttesétől, szintén
két évre írt alá. Ő csak a második zilahi mérkőzésen lépett pályára,
és nagyszerű játékkal kilenc találatig jutott. 

Kosárlabda, Nemzeti Liga

A Maros Kosárlabda Klub együttese 
felkészülési táborban vett részt Szovátán
Szrecsko Szekulovics és Szászgáspár
Barnabás edzőknek minden játékos a
rendelkezésére állt a szovátai edzőtá-
borban, hazatérésük után mától foly-
tatják az edzéseket a Sportcsarnokban. 

Az első barátságos találkozókat augusztus
28–30. között játssza az együttes Nagysze-
benben a Tordai Elemér-emléktornán. Ezen
a megmérettetésen a vásárhelyiek mellett
részt vesz a rendező Nagyszebeni Atlassib, a
BCM U Piteşti és a SCM U Craiova, majd ezután
Tg.-Jiun egy újabb felkészülési tornával foly-
tatják a barátságos mérkőzések sorát.

Szeptember 11–13. között pedig házi -
gazdák lesznek a Marosvásárhelyen meg-
rendezendő Maros Kupa elnevezésű tornán,
ahol a helyi szurkolóknak a szezon előtt elő-
ször adódik lehetőség buzdítani kedvenc
együttesüket. 

Ami a keretet illeti, Srecsko Szekulovics
szakvezető és Szászgáspár Barnabás máso-
dedző a továbbiakban csak négy játékost
foglalkoztat, akik tavaly is az együttesnél sze-
repeltek (Vaidotasz Peciukasz, Ivan Ivanovics,
Jakab Krisztián és Adrian Oprea), ketten, Ous-
mane Barro és Matija Cseskovics visszatértek
Piteşti-ről, illetve Nagyszebenből. Mellettük
hat új szerzemény csatlakozott az együttes-
hez: a szerb Edi Szinadinovics, az amerikai
Sammy Emile, Andrei Căpuşan, Vlad Corpo-
dean, Polyák László, valamint Lázár László.

További két fiatal játékos is bevethető
lesz: Barabási Csongor, aki román ifjúsági vá-
logatott, illetve a 19 éves Lucian Ţibârnă (a

jóval ismertebb, Nagyváradon játszó Bogdan
testvére). 

Új erőnléti edzője is van a gárdának Bog-
dan Călin személyében.

A BCM U Piteşti csapatától érkező Edi Szi-
nadinovicstól azt várják, hogy plusz energiát
és gyorsabb játékot hozzon majd a csapatba.
Lázár László visszatért Romániába, miután
tavaly Magyarországon játszott és örül, hogy
egy olyan együttesnél szerepelhet, ahol si-
kereket szeretnének elérni. 

Polyák László szintén Magyarországról
érkezett, magyar-román kettős állampolgár-
ságú játékos, neki is tetszik új együttese. And-
rei Căpuşan visszatért városunkba, ahol 2011
elején egy fél szezont már lehúzott a Maros-
parti együttesnél. Vlad Corpodean a Csíksze-
redai csapatnál is megfordult, őt Piteşti-ről
szerződtették.                     

Nagyon erős utánpótlás együttest sze-
retnének kialakítani a Maros KK-nál, onnan
pedig a játékosok fokozatosan kerülnének
fel a nagy csapatba. A kezdeményezés a Ro-

mán Kosárlabda Szövetség kérésére történik,
amely kötelezi a bajnokságban szereplő ala-
kulatokat, hogy ifjúsági csapatuk legyen a
másodosztályban. A 16, 17 és 18 éves fiata-
lokból álló keret augusztus 15-én tartja gyü-
lekezőjét, a csapat edzője George Trif lesz. Az
együttest már benevezték az ősszel induló
2. ligába.  

Egyelőre még nem ismert a bajnoki évad
kezdési időpontja, de tizenhárom együttes
indul a bajnokságban, ugyanis a Concordia
Chiajna, a Konstancai Farul és a Bukaresti Sti-
inţa visszalépett (valószínűleg anyagi gondok
miatt), és csak egy újonc csapattal, a Kolozs-
vári U-val bővült a résztvevők sora. Maros-
vásárhelyen kezdi meg menetelését a baj-
nokságban a Maros KK, az első fordulóban a
Medgyesi Gaz Metant fogadják. A következő
három fordulóban a SCM U Craiova, BCM U
Piteşti és a Temesvár KK csapataival találkoz-
nak a marosvásárhelyiek.

A Maros Kosárlabda Klub szeptember 27-
én, hazai pályán kezdi meg szereplését a Ro-
mán Kupában, ellenfele az első körben a Bu-
karesti Steaua lesz, a visszavágót négy nappal
később rendezik a fővárosban, október 1-én.

A Marosvásárhelyi Nova Vita első ligás női
együttese szeptember 20-án kezdi a szezont
szintén a Román Kupában. Rögtön az első
körben nagyon erős ellenfelet kapott, az előző
bajnoki évad bronzérmesét, a Gyulafehérvári
Universitateát. Az első találkozót idegenben
játszák, a visszavágóra négy nappal később
kerül sor Marosvásárhelyen.
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