
Társadalom

„A Bolyaiak úgy beszéltek,
hogy minden szavukat kőbe
kellene vésni”

Beszélgetés
Oláh-Gál 
Róbert 
Bolyai-
kutatóval
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Sport

„Az Astra elleni találkozó volt a
kulcsmérkőzésünk”

Interjú Sepsi Lászlóval, az ASA válogatott balhátvéd-
jével, akit az idényben mutatott kiváló teljesítményéért
a minap Anghel Iordănescu szövetségi kapitány behí-
vott a román válogatott bővített keretébe, amely június
13-án Észak-Írország ellen játszik Európa-bajnoki se-
lejtezőt Belfastban. Lacival az 1-2-es vereséggel vég-
ződött ASA-Oțelul találkozó után beszélgettünk. 

Sport

Bajnok lett a City’us!

Három bajnoki címben reménykedtek a vásárhelyi
szurkolók az elmúlt napokban, de csak az egyiket si-
került megszerezni. A City’us teremlabdarúgói hódí-
tották vissza azt a kupát, amit tulajdonképpen a tavaly
a Dévának odaajándékoztak. A teremlabdarúgó 1. liga
döntőjének harmadik, mindent eldöntő találkozóján
a Marosvásárhelyi City'us 6–2-es győzelmet aratott a
Futsal Klub Székelyudvarhely felett.

>>>7. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Tíz százalékkal boldogabbak 

Jobban tesszük, ha ellazulunk, hiszen újra itt
van a nyár. A strandolás, a vakáció és a sza-
badság ideje. Egyre melegebben süt a nap, és
ezt áfamentesen is élvezni lehet. Olcsóbb lett
a banán, a sör, a csórékolbász meg a többi élel-
miszer. Június elsejétől kezdődően tíz száza-
lékkal boldogabbak lehetünk!

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Trianon

1920. június 4-én írták alá az első világháborút
lezáró Párizs környéki békeszerződések rend-
szerének részeként a trianoni békeszerződést.
Ennek a gyalázatos békediktátumnak kellett
volna rendeznie a háborúban vesztes Magyar-
ország (az Osztrák–Magyar Monarchia egyik
utódállama) és a háborúban győztes antant
szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Francia-
ország, Olaszország) közötti viszonyt, továbbá
az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása után
létrejött Magyarország és Ausztria, Románia,
valamint az új államalakulatok: Csehszlovákia
és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság új határait. 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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>>> 4. oldal

Bolyai téri műhelyében látogattam meg Bandi Kati iparművészt – akinek a neve számos vásárhelyi-
nek ismerősen csenghet –, ő pedig éppen egy fiatal lánynak ajánlott alkalmi ruhához anyagot. A
szobában próbababák viselték a Bandi Kati-ruhákat, de a számos néprajzi, népművészeti és öltöz-
ködéskultúráról szóló könyvtől roskadozó polc elárulta: ez nem hobbi, ez hivatás. Így nem is csoda,
hogy nem emlékszik az első elkészített ruhájára, hisz annak már közel ötven éve.

A vásárhelyi iparművész, aki
fricskát ad a globalizációnak



Pál utcai fiúk
Június 4-én, csütörtökön 17

órától A Pál utcai fiúk című nagy-
termi előadás van műsoron a
Nemzeti Színházban.

Szomorú vasárnap 
a Spectrum Színházban

Június 5-én, pénteken dél-
után 6 órától a Spectrum Színház
társulata a Baja – Marosvásárhely
Baráti Társaság kérésére megis-
métli Müller Péter Szomorú va-
sárnap című musicaljét. Rendező:
Kincses Elemér. Helyfoglalás:
0744-301875. Jegyek a helyszí-
nen válthatók előadás kezdete
előtt egy órával.

Pinokkió
Június 4- én, csütörtökön és

5-én, pénteken délelőtt 9.30-tól
és 11 órától a Pinokkió című me-
sejáték látható az Ariel Bábszín-
ház nagytermében.

Szimfonikus hangverseny a
Kultúrpalotában

Június 4-én, csütörtökön este
7 órára  szimfonikus hangver-
senyre várják a zenebarátokat a
Kultúrpalota nagytermébe. Vezé-
nyel a franciaországi Alexandre

Myrat karmester, gordonkán ját-
szik a magyarországi Várdai Ist-
ván. Műsoron: Dvorak, Schu-
mann, Brahms művei. A
hangversenyre a 32-es számú
bérletek érvényesek.

Évadzáró lecke- és 
nevelőhangverseny

Június 5-én, pénteken déli 12
órától  román, 13 órától magyar
nyelvű évadzáró lecke- és neve-
lőhangversenyre kerül sor a Kul-
túrpalota nagytermében. Téma:
Fiatal tehetségeink hangverseny-
színpadon. Vezényel: Remus
Grama karmester, közreműködik
a Marosvásárhelyi Filharmónia
szimfonikus zenekara. Szólisták:

Kardos Eszter, Vajda Roland, Csiz-
madia Kinga, Illyés Brigitta, Bar-
tos Botond, Mutiu Bristena, Ro-
gozan Sebastian, a
marosvásárhelyi Művészeti Lí-
ceum tanulói. Bemutatják: dr. Do-
rina Pop és Fülöp Klára tanárnők.

Az állatkert éjszakája
A népszerű Múzeumok éjsza-

kája rendezvényhez hasonlóan a
marosvásárhelyi állatkert is éjsza-
kai látogatásra, Állatkerti Éjsza-
káZoóra hívja az állatbarátokat jú-
nius 6-ára. Az állatkert reggel 9-től
látogatható, de az esti, éjszakai
program 20 órakor kezdődik a ja-
pán makákók látványetetésével,
majd 21 órakor az oroszlánok, 22-

kor a koatik, 23-kor pedig a szuri-
káták vacsorájával folytatódik.
Közben lesz rovarcsapdázás is. A
csapdába került rovarokról a hely-
színen szakemberek tartanak rö-
vid ismertetőt. A program éjfélkor,
azaz 24 órakor zárul.

Kontrasztkiállítás 
a Bolyai Klubban

A Kontrasztkiállítás egy mul-
timédiás tárlat, amely a reformá-
tus egyház és a rendőrség közös
család- és ifjúságmentő projekt-
jeként kerül megrendezésre, a fi-
atalok és a családok életét érintő
kérdéseket hozza felszínre, az eh-
hez kapcsolódó témákat állítja
kontrasztba. A kiállítás június el-
sejétől 26-ig látogatható hétköz-
naponként 10 és 16 óra között a
Bolyai Klubban (Teleki–Köpeczi-
ház, Forradalom utca 1. szám).
Tíz főnél nagyobb csoportok ese-
tén előzetes bejelentkezés szük-
séges a 0749- 191175-ös tele-
fonszámon. 

Jobb agyféltekés 
rajztanfolyam

Június 12-14-e között újra
megszervezik Marosvásárhelyen
a jobb agyféltekés rajztanfolya-
mot. A tanfolyam három napos,
péntek délután kezdődik és szom-
baton, valamint vasárnap egész
napos oktatás zajlik. A részvételi
díj 490 lej, tartalmazza az eszkö-
zök árát is, amelyekkel dolgozni
fognak és a tanfolyam végén ha-
zavihetőek. Iratkozni az alábbi te-
lefonszámokon lehet:
0758482621, 0746427289, illetve
a jobbagyfelteke@gmail.com e-
mailcímen.
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Június 4. Bulcsú, Tormás, Fatime
Június 5. Fatime, Valéria, Bonifác
Június 6. Norbert, Cintia, Kolos
Június 7. Róbert, Nándor, Berengár
Június 8. Medárd, Ágnes, Vilmos
Június 9. Félix, Bódog, Diána
Június 10. Margit, Gréta, Diána

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Itt az ideje, hogy egy újabb partit szervezzen, hogy
teljesüljön a kívánsága: egybe gyűjteni azokat az em-
bereket, akivel szívesen tölt időt együtt. Egy új ismerő-
sével való kapcsolata románccá alakulhat.
BIKA: Érdemes több szálon gondolkodnia, hogy mindig
kéznél legyen egy mentőöv, ha kell. Előfordulhat, hogy
előadást vagy beszédet kell tartania. Győzze le lámpa-
lázát. Ha sikerül felülkerekednie félelmein, önmagát is
meglepi majd a nyújtott teljesítményével, sikerével.
IKREK: Ezen a héten bármilyen meghívást kapna, fo-
gadja el, ugyanis olyan emberekkel találkozhat, akikkel
akár közösen tervezhetnek hosszú távon. Főképp egy
öntől idősebb hölgy kínálja fel kapcsolatait, befolyását
egy közös elképzeléshez, ami nagyon kedvezőnek bizo-
nyul mindegyik félnek.
RÁK: A boldogság, a gondtalanság hete érkezett el
önnek! Nem baj, ha kissé infantilis, élvezze ennek az
időszaknak az örömeit. A későbbiekben majd többször
is örömmel fog visszaemlékezni a most bekövetkező
eseményekre.
OROSZLÁN: A hét elején szembesülnie kell egy kelle-
metlen helyzettel. Azzal, hogy amennyiben a közelmúlt-
ban kölcsön adott egy személynek, ő nem hajlandó azt
visszaadni önnek. Tegyen róla, hogy visszakapja azt, ami
az öné.
SZŰZ: Most koncentráljon a pénzügyeire. Minden mást
másodlagos pozícióba helyezhet az életében, a magán -
életi problémáit is, ha van, most tegye egy kicsit félre
egy kis időre. Meghatározó lesz a későbbiekre nézve
minden pénzügyeit érintő döntése. 
MÉRLEG: Ezen a héten legyen óvatos az újdonsült is-
merőseivel. Önnek is fel fog tűnni a túláradó kedvessége
a másik részéről. Érzi, hogy ez mögött valami nem stim-
mel. Most az egyszer hallgasson a megérzéseire és óva-
kodjon ettől a személytől.
SKORPIÓ: Ennek a hétnek a csillagászati konstellációi
fokozottan erősítik önben a személyes varázsának kisu-
gárzását. Ezzel egy időben új erők, új ambíciók ébrednek
önben, melyekhez kézre állnak a lehetőségek, a támo-
gatók, hogy sikerre vihesse őket.
NYILAS: Szélsőséges magatartású ismerősével legyen
nagyon óvatos. Az ön nyíltságát a saját előnyére hasz-
nálhatja ki. Amennyiben nagyobb értékét érintő pénz-
ügyi döntésre vagy karrierjében változtatásra, vagy
otthonváltoztatásra készül, semmi szín alatt ne tervezze
csütörtökre.
BAK: Ha úgy érzi, hogy egyik barátjának támogatásra,
bátorításra van szüksége, adja meg neki. Töltsön vele is
egy kis időt. Most egy olyan periódus veszi kezdetét az
ön életében, amikor olyan hatások érik, mint amikor a
tűzmadár hamvaiból feltámad.
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten a csillagok jóslataiban az áll,
hogy Fortuna most önre mosolyog, Váratlan pénzbevé-
telt ígérnek önnek és nem keveset. Ha el szeretne köl-
tözni a jelenlegi lakhelyéről, még várni kell egy kis időt.
HALAK: Az élet örömteli perceiért érdemes fáradozni.
Befektetéseit rendezze minél hamarabb. A mostani csil-
lagállások kedvezőnek bizonyulnak ezen a téren. A tran-
zakció is időzítse erre a hétre, ha lehet.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
továbbra is ingyenes jogi taná-
csadást biztosít minden érdeklő-
dők számára, ám a helyszín
változott. Az EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 10. Jogász: Novák
Venczel. Időpont egyeztetésért a
0754-061240-es telefonszá-
mot hívhatják.
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Déliek otthon / Péterfi József grafikája



Tíz százalékkal 
boldogabbak 

Nem lehet fogást találni a
román kormány áfacsökken-
tési intézkedésén. Egy olyan országban, ahol az átlagkereset
az egyik legalacsonyabb az Európai Unión belül, ahol a sze-
génység és a gazdasági kilátástalanság szinte mindenkit nyo-
maszt, ahol nem beszélhetünk értékteremtő gazdaságról, ott
mindenképpen szükség van az élelmiszerek áruforgalmi adó-
jának a csökkentésére, illetve annak az európai trendekhez való
kiigazítására. Igaz ugyan, hogy Magyarországon ez kivételesen
magas, de az uniós országok többségében még a nálunk be-
vezetett 9%-nál is alacsonyabban van meghatározva. Így tehát
lépéskényszerbe kerültek azok a szomszédos országok – töb-
bek között Magyarország és Bulgária –, amelyek uniós tagál-
lamok, de mivel jóval magasabb adókulcsot alkalmaznak,
komoly adókieséssel kell számolniuk. Ebből a szempontból
mindenképpen elismerés jár Pontáéknak.

De mi van akkor, ha a részleteit is megvizsgáljuk a kialakult
helyzetnek, ha benézünk a populista intézkedések mögé, és
felrajzoljuk ennek a Trianon-szülte országnak a teljes gazdasági
profilját? Akkor bizony sokkal sötétebb kép tárulkozik elénk,
mint az oly kedves és népszerű áfacsökkentési idill. Nem is
olyan régen ugyanez a kormány az üzemanyag jövedéki adó-
jával és a pincéreknek szánt borravalóval „szórakozott”. Az adó-
zási rendszert minden téren csak tovább bonyolította. Nem
tudta megvédeni a hazai termelőket az uniós dömpinggel
szemben. Ráadásul kilátásba helyezte az eddig járulékfizetési
mentességet élvező jövedelmek megadózását, illetve más
megszorító intézkedéseket. Ezután jöhet tehát a nekünk szánt
feketeleves.

Természetesen nagy örömmel tölt el mindannyiunkat, hogy
tíz százalékkal csökkenthetjük az élelmiszerekre szánt költség-
vetésünket, de ez nem jelenthet vigaszt azokra a problémákra,
amelyek szintén fájdalmasan nyomasztanak bennünket. Ilyen
például az egészségügyi szolgáltatások alattomos megvonása,
az erre szánt pénzügyi keretek eltékozlása, az autópályák hiá-
nya, illetve az ezekből származó mindennapos kockázatok
kényszerű felvállalása. A fiatalok tömeges elvándorlása. A rossz
közhangulat és a közönséges politikai torzsalkodások. A pénz-
hiánnyal okolható gyenge oktatási rendszer, a mindent át-
eresztő szociális háló, a közbiztonságot fenntartani képtelen
rendőri felügyelet. És még számtalan hasonló kivetnivaló.

De hiábavaló az aggódás. Bármennyire is szeretnénk, nem
áll módunkban ezekre a kérdésekre megtalálni a megoldást.
Csak fölöslegesen erőlködnénk. Jobban tesszük, ha ellazulunk,
hiszen újra itt van a nyár. A strandolás, a vakáció és a szabadság
ideje. Egyre melegebben süt a nap, és ezt áfamentesen is él-
vezni lehet. Olcsóbb lett a banán, a sör, a csórékolbász meg a
többi élelmiszer. Június elsejétől kezdődően tíz százalékkal bol-
dogabbak lehetünk!

3. oldalTársadalom / Vélemény  <<2015. június 4–10.

Ferencz Zsombor„A Bolyaiak úgy beszéltek, hogy 
minden szavukat kőbe kellene vésni” 

– Beszélgetés Oláh-Gál Róbert Bolyai-kutatóval –

– Kérem, beszéljen magáról:
mikor, hol született? Hol végezte ta-
nulmányait? Hol dolgozott, dolgo-
zik?

– 1958. július 13-án születtem
Marosvásárhelyen. A Bolyai Farkas
középiskolában érettségiztem,
majd a Bukaresti Tudományegye-
tem Matematika Karán végeztem.
Három évet tanítottam a csíksze-
redai 3-as számú ipari középisko-
lában, aztán „elmenekültem” a
tanügyből.  A csíkszeredai területi
számítóközpontban dolgoztam
1985–2000 között. 1990–1992-
ben a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen, Debrecenben dokto-
ráltam, majd a doktorátusomat
2000-ben egyenértékesítettem a
Bukaresti Tudományegyetemen.
2000-ben a Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem létrehozott egy ki-
helyezett informatikai főiskolát,
és engem bízott meg annak a
megszervezésével. Ez nagyon jól
működött 2010-ig, amikor is a kar
vezetősége úgy döntött, hogy fel-
számolja. Ekkor átkerültem a Sa-
pientia Egyetem Csíkszeredai Gaz-
daság- és Humántudományok
karára, adjunktusi beosztásba.

– Mióta foglalkozik a Bolyaiak
életének, munkásságának kutatá-
sával? Mi késztette erre? 

– A Bolyaiak szelleme 1970-
ben ragadott meg, amikor Né-
meth László: A két Bolyai című
drámájának Marosvásárhelyen
volt az ősbemutatója. Nagyszü-
leim voltak a színházi bemutatón,
hazahozták a műsorfüzetet és
nagyapám mesélt nekem róluk.
Én akkor 12 éves voltam. Ez na-
gyon megmaradt az emlékeze-
temben. Komolyabban aztán csak
a bukaresti egyetemen foglalkoz-
tam a Bolyai-geometriával, mert
az államvizsga dolgozatomat is
ebből írtam, pontosabban, a Bo-
lyai-Lobacsevszkij-féle sík eukli-
deszi terekben való megvalósu-
lásából.

„Bolyai János társaságba
járó, kedves ember volt”

– Melyek azok a Bolyaiakról
szóló ismeretek, amelyek az ön ku-
tatásai eredményeként kerültek be
a köztudatba?

– Lényegében rengeteget tud-
tak és írtak a Bolyaiakról, de né-
hány alapvető dologra talán én
hívtam fel a közvélemény figyel-
mét. Ezek nagyon röviden: Bolyai

Farkas mint báró idős Kemény Si-
mon támogatottja nem Marosvé-
csen lakott, hanem Alsógáldon,
mert akkor ott lakott Felső-Fehér
vármegye és Kolozsvár főispánja.
A főispán igen szigorú ember volt,
ő verette le a Horea-féle véreng-
zést.

Bolyai Farkas mint peregrinus
egy kicsit túlköltekezett Göttin-
genben, és csak akkor kapott
pénzt az adósságai rendezésére a
báró fiától, ifjú Kemény Simontól,
mikor az öreg Kemény Simon
meghalt.

Bolyai János nem élt 12 évet
Domáldon, hanem csak 6 évet. A
családi állapotát is sikerült elég
alaposan tisztáznom, gyermekei
számát és későbbi sorsukat. Ma-
rosvásárhelyi házbérleteit, szol-
gáit, orvosait, barátait is sikerült
elég alaposan felkutatnom. Ma is
levelezek és igyekszem jó viszonyt
tartani a Bolyai-utódokkal. Mate-
matikai tevékenységéből csak pa-
rányi észrevételeket sikerült kö-
zölnöm: A lánctörtek rekurzióját,
a Sturm-tétellel való foglalatos-
ságát, mely az algebrai egyenletek
gyökei számára ad egy numerikus
lehetőséget, diákkori jegyzetét a
kockakettőzés kérdésköréről, a
tengelyes affinitásról stb. 

Ugyanakkor sikerült kiegészí-
tenem a 700 éves Bolyai család
történetét. Van néhány kedves
anekdota a Bolyaiakról, melyeket
felkutattam, megírtam, aztán va-
lóban bekerült a matematikai folk-
lórba. Bolyai János nem volt 
mogorva, emberkerülő, ele fánt -
csonttoronyban élő tudós! Társa-
ságba járó, kedves ember volt.

Unokahúga, Hints Dánielné azt
mondta róluk: a Bolyaiak úgy be-
széltek, hogy minden szavukat
kőbe kellene vésni. Bolyai János
sakk és muzsika partnere Dobolyi
Sándor volt, az akkori Marosvá-
sárhely fontos közéleti embere,
akit a székely vértanukkal együtt
elítéltek, csak nem végezték ki. Az
akkori marosvásárhelyi intelligen-
cia tudta Bolyai Jánosról, hogy egy
rendkívüli koponya. Az akkori helyi
tanács is megbízta néhány mun-
kával, amit Bolyai János mérnöki
pontossággal, ingyen és bér-
mentve el is végzett.

„Bolyai Farkas féltette 
a fiait a nőktől”

– Említsen meg kérem néhány
érdekesebb témát, amiket közölt a
Bolyaiakkal kapcsolatban. 

- Érdekes például, ahogy Bolyai
Farkas féltette a fiait a nőktől. El-
lenezte is a nagyobbik fia házas-
ságát, és nem egyezett bele a ka-
ucióba. De a kisebbik fiának,
Gergelynek a házasságát is eleinte
rossz szemmel nézte, főleg mert
Gergely egy nála tíz évvel idősebb
másod unokanővérét, a torboszlói
Bereczki Károlinát vette feleségül.
A kecskeméti Forrásban megjelent
cikkemet tisztelettel ajánlom
azoknak, akik meg akarják érteni
Bolyai Farkas nézeteit a nőkről.
Bolyai János vásárhelyi házáról is
több cikket írtam. A levéltárakban
megtalálni azokat az okiratokat,
melyek a Bolyaiakra vonatkoznak.
Több ilyen értékes dokumentumot
találtam, ezek közül az egyik leg-
értékesebb az a levél, melyet a

Kolozsvári Állami Levéltárban ta-
láltam, Bolyai Farkas levele báró
Wesselényi Miklóshoz.

– A Bolyaiakon kívül más tu-
dósok is „képbe” kerültek a kuta-
tásai során. Kik ők? Mit kell róluk
tudnunk?

– Minden, ami képbe került,
a Bolyaiaktól származik. Például
egy könyvemet kiadta a Magyar
Tudománytörténeti Intézet Buda-
pesten: Az értől az óceánig: Réthy
Mór (1846-1925) akadémikus
élete és munkássága. Lényegében
Réthy Mór volt az első igazi Bo-
lyai-kutató és szakértő. Tehát a Bo-
lyaiakon „keresztül” jutottam el én
is Réthyhez! Vályi Gyula is Réthy
Mór tanítványa volt! De szinte
mindenki, akivel foglalkoztam,
közvetlenül vagy közvetve kap-
csolódik a Bolyaiakhoz: Szász Ká-
roly, Schmidt Ágoston, Schlesinger
Lajos, Klug Lipót. Ezekről a tudó-
sokról forrásértékű életrajzi ada-
tokat közöltem, amelyek tényleg
bekerültek a köztudatba.

– Hogyan látja, mennyire lett
része a vásárhelyiek identitástuda-
tának az, hogy ők a Bolyaiak váro-
sának lakói? Mennyire van jelen ez
a köztudatban? 

– Igen, Marosvásárhely a két
Bolyai városa. Viszont van egy szo-
morú helyzet, ami nem csak Ma-
rosvásárhelyen áll, hanem minden
magyar nyelvterületen. Ha meg-
kérdezünk művelt embereket,
hogy mondjanak 5 összetett mon-
datot a Bolyaiak munkásságáról,
akkor az 5 mondatból három biz-
tos, hogy hamis. De a szomorú az,

hogy ha az életükről kell 5 mon-
datot mondjanak, akkor az ötből
kettő lesz biztosan hamis. Itt van
a baj, mert ez sajnos Marosvásár-
helyen is így van.

– Mi az, amit még fontosnak
tartana közölni eddigi kutatási ta-
pasztalatairól? 

– Elmesélek egy kedves tör-
ténetet: élt Marosvásárhelyen egy
igen kiváló, de mostoha sorsú ma-
tematikus, dr. Páter Zoltán. Zoltán
bácsi elmesélte nekem, hogy a
nagynénjének, Páter Jolánnak ud-
varolt Lőcsén Riesz Frigyes – Bo-
lyai után a legnagyobb magyar
matematikus –, de a nagyapja
nem adta hozzá Jolánt, mert Riesz
kikeresztelkedett zsidó fiú volt. Ha
Riesz lett volna a „nagybácsija”,
Páter Zoltán sorsa is másképpen

alakul. Nos, mondtam Zoltán bá-
csinak, hogy ezt a dolgot írja meg,
valóban megírta néhány sorban
és Kása Zoltán professzor segítsé-
gével meg is jelent a Matlapban.

2012-ban Prof. Dr. Czeizel
Endre megkeresett itt, Csíkszere-
dában – könyvet írt a matemati-
kusokról, és kért néhány adatot a
Bolyaiakról – elmesélte nekem
ezt a történetet, amit ő T. Sós Vera
professzor asszonytól hallott! Ilyen
kicsi ez a világ, és ilyen a jó sztori.

Nagyon fontos volna, hogy a
matematikatanárok meséljenek
jó történeteket a matematikából
vagy a matematikusokról, akkor
megszeretnék a diákok is a ma-
teket. Egy jó tudománytörténeti
mese, legalább olyan hasznos,
mint egy jó matekfeladat.

Nemes Gyula

Oláh-Gál Róbert matematikus több évtizede foglalkozik Bolyai Farkas és Bolyai János életének, munkás-
ságának kutatásával. Könyvei, tanulmányai, tudománynépszerűsítő cikkei sokasága jelent meg, amelyek
a két híres vásárhelyi matematikatudós életéről tár fel eddig széles körben nem ismert részleteket. A Bo-
lyai-kutató matematikust eredményeiről kérdeztük.
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Bolyai téri műhelyében látogattam meg Bandi Kati iparművészt – akinek a neve számos vásárhelyinek
ismerősen csenghet –, ő pedig éppen egy fiatal lánynak ajánlott alkalmi ruhához anyagot. A szobában próba-
babák viselték a Bandi Kati-ruhákat, de a számos néprajzi, népművészeti és öltözködéskultúráról szóló könyvtől
roskadozó polc elárulta: ez nem hobbi, ez hivatás. Így nem is csoda, hogy nem emlékszik az első elkészített ru-
hájára, hisz annak már közel ötven éve.

1920. június 4-én írták alá az első
világháborút lezáró Párizs környéki bé-
keszerződések rendszerének részeként
a trianoni békeszerződést. Ennek a gya-
lázatos békediktátumnak kellett volna
rendeznie a háborúban vesztes Ma-
gyarország (az Osztrák–Magyar Monar-
chia egyik utódállama) és a háborúban
győztes antant szövetség hatalmai
(Nagy-Britannia, Franciaország, Olasz-
ország) közötti viszonyt, továbbá az
Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása
után létrejött Magyarország és Ausztria,
Románia, valamint az új államalakula-
tok: Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–
Szlovén Királyság új határait. 

Az első világháborút lezáró béke-
rendszer alapján az őshonos magyar

népesség öt, a mai állapot szerint nyolc
államban találta magát. A trianoni dön-
tés összesen 23,4 millió lakost érintett:
közülük 5,3 millióan Romániához ke-
rültek. Magyarországon egyébként az
összmagyarság alig kétharmada, azaz
7,6 millió lakos maradt.

Románia 102 724 négyzetkilomé-
ternyi területet kapott, ami nagyobb,
mint a maradék magyar állam területe.
Erdély – tulajdonképpen Bánság, Par-
tium, Erdély és Székelyföld – nemzeti-
ségi viszonyai az 1910-es magyar
népszámlálás szerint: 

1 658 736, azaz 31,65 % magyar, 2
821 773, azaz 53,84 % román, 556 009,
azaz 10,61 % német, 204 879, azaz 3,9
% egyéb (szerb, szlovák, bolgár, ukrán).

Az 1930-as román népszámlálás szerint
pedig: 1 353 675, azaz 24,42 % magyar,
3 206 261, azaz 57,84 % román, 543

662, azaz 9,11 német, 439 692, azaz
7,93 % egyéb.  

A közel 300 ezres magyar csökkenés:
részben az 1918 és 1924 közötti töme-
ges repatriálás: 197 035 fő, részben a
magyar anyanyelvű zsidóság – az
1930-as népszámlálás szerint számuk
178 699 fő – külön nemzetiségként
való kezelésének tudható be. 

A Románia által aláírt kisebbségi

szerződés – Traité entre les principales
puissances alliées et la Roumanie, Pá-
rizs, 1919. december 9. – 8. cikkelye ki-
mondja: „Egyetlen román állampolgár
sem korlátozható bármely nyelv szabad
használatában a magán- vagy üzleti
forgalomban, a vallási életben, a sajtó
útján történő bármilyen közzététel
terén vagy nyilvános gyűléseken.”, a 11.
cikkely pedig: „Románia hozzájárul
ahhoz, hogy az erdélyi székely és szász
közületeknek a román állam ellenőr-
zése mellett, vallási és tanügyi kérdé-
sekben helyi önkormányzatot
engedélyezzen”. 

Hogy mit tartott, tart be mindebből
a román kormányzat, azt naponta a bő-
rünkön érezzük. 

Az 1920. június 4-én aláírt doku-
mentum az eredője annak a tagadha-
tatlan, napjainkban is ható trianoni
pszichózisnak, ami kimutathatóan
megvan mind a korábban példa nélküli
módon megalázott magyarságban,
mind a nem remélt mértékű ország-
gyarapodást feldolgozni azóta is képte-
len románságban. 

A múlt feltárása, a valósággal és ön-
magunkkal – mulasztásainkkal és bű-
neinkkel – való őszinte szembenézés
nélkül az, amit fentebb trianoni pszi-
chózisnak neveztünk tovább hat majd,
s rontja közösségi és történelmi közér-
zetünket, megkeseríti mindennapjain-
kat.   

Szentgyörgyi László 

Trianon

Mondom 
a magunkét

A vásárhelyi iparművész, 
aki fricskát ad a globalizációnak

A ruha teszi-e az embert? –
tettem fel az első kérdést. „Vala-
milyen mértékben – és nem is
kevésben – föltétlenül igen. Az
első impresszió kialakulásához
az öltözet nagyban hozzájárul, és
ezt csak egyszer van alkalmunk
megteremteni. Ha az első be-
nyomás negatív, annak változta-
tásán, javításán hosszasan kell
dolgozni. Azonkívül elhanyagol-
hatatlan szempont, hogy a vise-
letünk oda-vissza hat. Az első
impressziót nem csak az hatá-
rozza meg, hogy mit lát a külső
szemlélő, hanem az is, hogy mi-
ként viselkedünk mi magunk,
hisz különböző öltözékekben kü-
lönféle attitűdöt tanúsítunk. Van
egy megrendelőm, aki két éve
csak az általam készített ruhákat
hordja, mert saját bevallása sze-
rint olyan lelki viszonyulást és fi-
zikai tartást vált ki belőle, hogy
már nem hajlandó felvenni a
gardróbja régebbi ruháit. Ebben

a viseletben kihúzza magát,
másként jár, nagyobb az önbi-
zalma, mert látja, miként néznek
utána az utcán. Tehát az öltözkö-
dés egy nyelvezet: láthatóan, sza-
vak nélkül befolyásoljuk,
manipuláljuk – a szó nem pejo-
ratív értelmében – környezetün-
ket és önmagunkat egyaránt” –
magyarázza a magát iparmű-
vésznek valló Bandi Kati, de hoz-
záteszi: a grafika, pasztell és a
szobrászat területeire is kirándul. 

„Elutasítom 
az uniformizálást!”

A művészetbe szó szerint be-
leszületett, hisz édesapja szob-
rászművész, keramikus,
néprajzkutató, népművelő volt.
Azt mondja, neki tulajdonképpen
csak tennie kellett egyik lábát a
másik után. „Feltételezem, hogy
ennek a családi közegnek is kö-
szönhető az, hogy az öltözéster-
vezésen belül pont a magyar

népviselet lett az inspirációforrá-
som. Emellett úgy vélem, magyar
emberként előbb-utóbb eljutot-
tam volna egyedül is erre a felis-
merésre, hiszen ez nem más,
mint napjaink világának provo-
kációjára, a globalizálódásra
adott válaszom. Úgy vélem, ha be
akarják a nemzeteket olvasztani,
uniformizálni egy „nagy mos-
lékba”, mindenkinek kötelessége
megmutatnia saját értékeit, ez-
által elutasítani a szürke össze-
mosást. Az én művészetem
ennek egyik formája: a szakterü-
letemen belül erre ezt a választ
tudom adni” – vallja krédóját a
művész.

A magyar népi 
kultúrából inspirálódik

Amikor azt kérdezem, miként
határozná meg a Bandi Kati-stí-
lust, egész egyszerűen azt vála-
szolja, hogy sehogy. Nem állítja,
hogy nincs ilyen, de mivel nem
csak egyetlen jellemzője van, va-
lamint nagyon sok eszközt hasz-
nál a stílus létrehozásához, ezért
nem tudja megnevezni, hogy
pontosan micsoda is ez. Előfordul,
hogy hagyományos anyaggal,
mintával, elkészítési technikával
dolgozik, de lehet teljesen mo-
dern anyagból varrt és díszítőe-
lem nélküli a ruha, elkészültekor
mégis azt a világot sugallja,
amelyben ő él, és amelyre érték-
ként tekint.

Azt is megtudtuk, hogy inspi-

rációját leginkább saját kútfőből
meríti, mert úgy véli, mindenki-
nek az alaptermészete határozza
meg, hogy milyen inspirációs for-
ráshoz nyúl. „Az én karakterem
letisztultan és elrendeltetéssze-
rűen a magyar kultúra továbbél-
tetésének az ügyét szolgálja – én
ezt vállalom és hangoztatom. Így
természetszerűleg a magyar nép-
viselet rendkívül gazdag tárházá-
ból ihletődöm. Kedvelem és
értékelem az összes népi kultúrát,
de mégis egyértelmű, hogy a sa-
játomat választottam. Ezt isme-
rem a legjobban és feladatom,
hogy ezt vigyem tovább, és ezzel
üzenetértékű tevékenységet foly-
tassak.”

„A hagyománytiszteletnek
találkoznia kell a modernnel”

Az iparművész azt is el-
mondta, hogy okvetlenül mo-
dern anyagokból dolgozik, mert
a jelenkori ember életviteléhez
kell alkalmazni az öltözetet. A
ruha kényelmes csomagolásunk
kell legyen, nem szabad akadá-
lyozzon a mindennapi tevékeny-
ségeinkben. „Ekképp modern
anyagokkal elfogadhatóbbá
tudok tenni hagyományos mo-
delleket. Valahol, valamilyen mo-
mentumban találkoznia kell a
hagyománytiszteletemnek a mo-
dernnel, hogy ne demonstratív,
múzeumi tárgyat hozzunk létre,
hanem életünk szerves és szíve-
sen használt része legyen az

adott ruha” – állítja. Továbbá azt
is elmondta, hogy bár azt hin-
nénk, külföldön nagyobb az
anyagválaszték, a textíliákat a vá-
rosban szerzi be. „Külföldön oly-
annyira a konfekcióipar
termékeibe öltöznek az emberek,
hogy a készíttetett ruhadarab
méregdrága, és emiatt a nyers-
anyagára nem épül kereskede-
lem. Viszont Erdélyben még él ez
a tevékenység, ennélfogva az
anyagválaszték is bőséges.”

„Nem vagyok 
megmondóember”

És milyen a Bandi Kati ruháit
hordó személyek profilja? Kö-
zépkorú nők, akiknek kialakult
az egyéniségük és biztos anyagi
lábakon állnak, illetve olyan kö-
zegben élnek, ahol megenged-
hetik maguknak, hogy olyan
viseletet hordjanak, amilyet
szeretnének. Érdekes mód ma-
gyarok és románok is felkeresik
ruhakészítésért, viszont külön-
böző preferenciájuk van. 

Elmondása szerint nem sze-

reti, ha trendekről vagy divatról
kérdezik, mert nem tartja magát
megmondóembernek, és a tutit
sem fogja megmondani, mert
nem érdekli. Úgy gondolja, a ru-
házkodása mindenkinek a sajátja
kell legyen, és senkinek nem kell
föltétlenül megfogadnia mások
tanácsát arra vonatkozóan, hogy
milyen színbe öltözzön vagy mi-
lyen hosszúságú szoknyát öltsön
magára. „A divat mindig az le-
gyen, ami jól áll az adott sze-
mélynek. Egyébként is a divat
akkor értékes, amikor éppen a te-
remtés fázisában van, az első –
kifutón való – megmutatkozása.
Az a tömegtermék, amit millió-
számra ont minden kínai gyár, az
már nem divat: az egyenruha”. De
örvendetesnek tartja, hogy ha
székelyföldi divatról beszélünk,
akkor szabad szemmel megfi-
gyelhető a magyaros jelleg. „Ma-
rosvásárhelyen is, de más
székelyföldi megyékben tényle-
gesen látható már az öntudato-
sabb öltözködés” – véli a
művésznő.

Pál Piroska
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A Liget a város északi felén, a Maros és a turbina árok közti térségen terül el, mely területet a vasúti
töltés szeli keresztül. Sziget elnevezését onnan kapta, hogy a Maros két ága által volt körülvéve. Az elmúlt
század elején ezen a helyen rendezték a városi ünnepségeket. A Liget első bérlője, Houchard József, aki
Napóleonra emlékezve, ezt a helyet előbb az Elba-szigetnek, majd Elba-ligetnek nevezi el.

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

A lanyha gyűjtés

1858-ban többek előterjesz-
tésére a marosvásárhelyi városi
tanács elhatározta, hogy az Elba
létesítőjének emlékére, az Erzsé-
bet- ligetben egy Houchard em-
lékművet állít, melynek érdeké-
ben gyűjtőíveket bocsátott ki a
következő felhívás kíséretében: 

„…Élni fog ugyan emléke
ebben a kertben, az általa szak-
értőleg művelt és toronymagas-
ságra emelkedett fákban, de a
méltányosság sugallatát kö-
vetve, polgári kötelességének is-
meri ezen Tanács önöket tisztelt
polgárok felkérni, hogy néhai
nevezett polgártársunknak ál-
lítsunk azon mulató kertben
Emelvényt, mi a késő nemzedék
előtt is jelen korunk általi meg-
tiszteltetését képviselhesse…”
– e felhíváshoz a gránit emlék-
oszlop tervrajzát is csatolták.Mi-
vel a gyűjtést lanyhán kezdték,
az nem járt megfelelő ered-
ménnyel.

Az 1905. július 21-én meg-
tartott törvényhatósági ülés el-
határozta, hogy az Erzsébet-li-

getben egy teniszpályát épít,
melynek költségeire felhasznál-
tatnak: 1. a Tanács által kezelt
Houchard alap összege, azaz
4.208 kor. 70 f.; 2. az 1905. június
24-én megtartott ligeti népün-
nepély 1100 k. Jövedelme; 3. az
esetleges többlet a város 1906.
évi költségvetésében vétetik fel.
Továbbá Gáspár Antal indítvá-
nyára: „…a teniszpályához épí-
tendő pavilont „Houchard em-
lék”-nek nevezik el, és ennek
nyomatékául megfelelő feliratú
emléktáblát, helyeznek…”. Az
építési költség 5.778 k. 56 fillért
tett ki. 

Ágyúlövéssel kezdődő 
mulatságok

Az elmúlt század elején ezen
a helyen, vagyis a Ligetben ren-
dezték a városi ünnepségeket.
Arról is tudomásunk van, hogy
innen indult ki a kerékpáros
egyesület felvonulása, és ugyan-
itt tartották a tűzoltó egyesület
ágyúlövéssel kezdődő mulatsá-
gait is. Houchard József 1841-
ben tért vissza teremtőjéhez.

Emlékére 1858-ban a város köz-
adakozásból gránit szobrot akart
állíttatni, azonban Sipos Lajos
ismeretei szerint ez azért nem
valósult meg, mert a kellő összeg
sajnos nem gyűlt össze.

Ma már csak nagyon keve-
sen tudnak Houchardról

1905-ben, amikor teniszpá-

lyát építettek a Ligetben, jegyző-
könyvbe vette a város, hogy egy
épületet nyilvánítsanak Hou-
chard-emlékháznak, és ezt jelöl-
jék meg egy ehhez méltó emlék-
táblával. Sajnos a történelem azt
bizonyítja, hogy ez is elmaradt.
Talán ennek is köszönhető az,
hogy ma már csak nagyon keve-
sen tudnak Houchard Józsefről…

A megváltoztatott 
rendeltetés

Az elmúlt század elején a
tragikus véget érő, közszeretet-
nek örvendő Erzsébet királynő
emlékére a Ligetet Erzsébet-li-
getnek nevezik el. 

A későbbi években a szóra-
koztató jellegét a Liget egyre
inkább elvesztette, és amint azt
ma is láthatjuk, sportintézmé-
nyek helyszíne, otthona lett.

1906-ban kisméretű labda-
rúgópályát építenek, majd pe-
dig a kilencszázhúszas évek ele-
jén nemzetközi méretű pályát,
melyet ma is használnak. 

A régi „labdarúgópálya”
helyére az újabb időkben épí-
tették fel a Sportpalotát. 

A Liget szélére az 1950-
1960-as években a megyei kli-
nikai kórház balneo-fizioterápiai
részlege került. 

A foltos káderlap

Köztudott, hogy Vásárhelyen
az első világháború után kezdett
népszerűvé válni a tenisz. E nép-
szerűséghez nagyban hozzájá-
rult Ovits Tibor is. 

Neve szerepel a MSE maros-
vásárhelyi sportegyesület fenn-
állása huszonötödik évforduló-
jára kiadott évkönyvben, a
működő és ifjúsági tagok között.

A leírtak az 1924-es évet jelölik.
Ovits ekkor mindössze kilencéves
volt. 

Ugyancsak Ovitsnak köszön-
hető az a tény is, hogy a városi
vezetőség az ő közbenjárására
alakította át a liget beton tenisz-
pályáit salakpályákká. 

Az Orient Express című heti-
lap erről így ír: 

„…Marosvásárhelyen össze-
forrott, kiváló teniszcsapat jött
össze Ovits Tibor edző keze
alatt…, aki több-, nagyon ko-
moly eredményeket elérő sport-
embert nevelt ki. Ovits olyan
hangulatot alakított ki a csapa-
ton belül, amelyben a sportsze-
rűség, az egymás tiszteletben
tartása dominált, és olyan erköl-
csi normákat állított fel, amelyek
nyomokat hagynak egy gyermek
életében…”.

Ovits Tiborról még azt is
tudni, hogy több mint tíz évig
volt Románia első osztályú ver-
senyzője. 

Ugyancsak Sipos Lajos találta
meg azt az információt is, mi
szerint a Népújság 1992. április
7-i száma ezt említi:

„…húsz évi késéssel nyúj-
totta át Ovits Tibornak az Ifjúsági
és Sportminisztérium az érde-
mes edzői címet. A késés oka:
foltos volt a káderlap…”.

Napjaink

Az Elba a városnak hosszú
ideig egyedüli szórakozóhelye
volt. A nyári vendéglőn kívül itt
volt az egykori nyári színkör is,
melyet 1914-ben, tűzveszélyes
volta miatt lebontottak. Ugyan-
itt volt a város egyedüli meleg
fürdője is… Igen, nagyon sok
minden már csak a múlté.

Az alábbiakban hadd idézzük
még dr. Flórián Csabát: „…a szín-
kör lebontásával a víg élet elköl-
tözött az Elbából. A gyönyörű dísz-
fákat a Houchard József halála
utáni haszonbérlők megritkítot-
ták, sőt később a sportpálya épí-
tésével, majd napjainkban a jég-
pálya pavilon építkezésével több
óriás, évszázados fát kivágtak, mi-
által az eredetileg amúgyis elha-
nyagolt liget sokat vesztett érté-
kéből és szépségéből. Újabban a
sportőrület dühöngi ki magát a
megkopasztott tereken, miköz-
ben a hihetetlenül elszaporodott
csókák a fákat teleülve, elhomá-
lyosítva az eget, siránkoznak a
pusztuláson…”.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek: 
Madaras József, 

Nagy-Bodó Szilárd, 
Szász Attila

Houchard József és a vásárhelyi Elba-sziget (2.)
(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész)



A hét idézete. Napra pon-
tosan 95 évvel ezelőtt, 1920. jú-
nius 4-én írták alá a trianoni
békediktátumot a franciaor-
szági Versailles-hoz tartozó
Nagy-Trianon-kastély 52 méter
hosszú és 7 méter széles folyo-
sóján, a La galérie des Cotelles-
ben. Théophile Delcassé akkori
francia külügyminiszter imí-
gyen kommentálta Nagy-Ma-
gyarország széttrancsírozását,
néhány hónappal később: 

„Egy nemzet sincs megalázva
azzal, hogy legyőzték, vagy ha
aláírt késsel a torkán egy végze-
tes békeszerződést. Becstelenné
válik azonban, ha nem tiltakozik,
ha tönkretételéhez maga is hoz-
zájárulását adja. Nem a vesztés
a bukás, hanem a lemondás.”

A hét figyelemfelhívója.
Egy szenátusi javaslat szerint jú-
nius 4-ét, a trianoni diktátum
napját szeretnék minden évben
megünnepelni (és megünne-
peltetni) a román honatyák;
erre Markó Béla volt RMDSZ-
góré hívta fel a figyelmet a hét-
végi, marosvásárhelyi
SZKT-ülésen.

A 90 ingyenélő által kezde-
ményezett indítvány június 4-
ét „a trianoni szerződés

napjának” kívánja nyilvání-
tani.  Újabb megalázó román
ünnepnapra számíthat tehát az
erdélyi magyarság, december
elseje után és mellett: a tria-
noni „béke”diktátum napját ter-
vezik minden évben
meg  ünnepelni a románok.

Markó szerint az RMDSZ-nek
szembe kell szállnia „a román
politikában tapasztalható ha-
sonló, veszélyes törekvésekkel,
amelyek fel akarják számolni
azt az elmúlt évtizedekben ne-
hezen kialakított kisebbségpo-
litikai koncepciót, amely
biztosította a kisebbségek be-
vonását az őket érintő problé-
mák megoldásába”. 

Hát akkor… rajta!

A hét javaslata. Ha már
készülnek kiírni városszerte né-
hány hagyományos (magyar)
utcanevet, akkor egyúttal ke-
gyeskedjenek kitenni egy két-,
de inkább négynyelvű táblát az
ortodox templomra, hogy
ennek helyén egykoron Bodor
Péter zenélő kútja állott…,
Mihai Viteazu szobrának talap-
zatára egy másikat, hogy itt
régen Kossuth Lajos szobra
állt…, és így tovább…

Ezenközben a valódi két-
nyelvű utcanévtáblák kihelye-

zése is napirenden és folyamat-
ban van (izé, valójában nincs);
sajtóértesülések szerint első
körben az alábbiak fognak kike-
rülni: 

Str. Baladei – Kádár Kata utca
Str. George Enescu – Ötlejes utca
Str. Meteor – Ménkű utca
Str. Caprioarei – Bambi utca
Str. Lalelelor – Trálálá utca
Str. Cernavoda – Cérna vajda utca
Str. Stelelor – Csillagok háborúja utca
Str. Iuliu Maniu – Mániákus Gyula utca
Str. Mioritei – Konyak utca
Str. Piatra de Moara – Toldi utca
Str. Crisan – Horea és Closca havere utca
Str. Ion Mihut – Azmegkiaha-
lálvót? utca
Str. Eroilor – Hőscincér utca
Str. Liliacului – Batman utca
Str. Valea Rece – Jócka utca

A hét ötlete. Hatalmas
botrányt kavart a minap Hel-
sinki petiandrása (alpolgármes-
tere) egy Facebook-
be jegyzéssel, amelyben azt in-
dítványozta, hogy a Finnor-
szágba érkező afrikai
be vándorló férfiakat sterilizálni
kellene, ha már van három gye-
rekük. 

Az Olli Sademies nevű 67
éves politikus szerint az afrikai
bevándorlókkal az a baj, hogy

túl sok gyerekük van, és ezt a
problémát azzal lehetne meg-
oldani, ha államilag sterilizál-
nák a férfiakat. „A bevándorlók
tesztelik a szociális rendszerünk
tűrőképességét. Afrikában ez a
rendszer működik, hogy az em-
berek sok gyereket nemzenek,
így néhányuk sokáig él majd, és
gondoskodik az öreg szüleiről”
– írta Olli bátya, és azt is hozzá-
tette, hogy a finn rendszer ösz-
szeomlásának az elkerüléséhez
arra van szükség, hogy szabá-
lyozva legyen, hány gyerekük
lehet az afrikai bevándorlók-
nak. „Ha kötelezően sterilizáljuk
őket három gyerek után, akkor
egy idő után nem is jönnek
majd az országba” – érvelt a
politikus.

Szavai óriási felháborodást
váltottak ki Finnország liberális
köreiben, nácinak és fasisztának
nevezték, ő viszont csak annyit
mondott, hogy ez egy ötlet a
probléma megoldására, és
várja, hogy mások álljanak elő
egy jobbal.

A hét taplói. Egy Európa-
szerte nemrég elvégzett kutatás
eredményei szerint Románia a
legutolsó helyen végzett, ami
az állampolgárok IQ-szintjét il-
leti. A komparatív eredménye-
ket Dr. Anca Dobrean egyetemi
előadó tanár jelentette be egy
bécsi konferencián. Intelligen-
cia terén utolsók vagyunk, leg-
alábbis a nemzetközileg
legelismertebb és legszigorúbb
vizsgálatok egyike, a RAVEN-
teszt szerint.

Egy másik recens kutatás
(Tudomány és társadalom – a
népesség érdeklődése és felfo-
gása a tudományos kutatások
vonatkozásában) azt vizsgálta,
mennyit tud a román nép a vi-
lágról, amelyben él, illetve mi a
tudományosság és a vallásos-
ság közötti arány. Az eredmé-
nyek önmagukért beszélnek: a
románok majdnem fele (42%)
úgy gondolja, a Nap forog a
Föld körül! További 10% nem
válaszolt, ergo fel se fogták a
kérdést.

Továbbá, hazánk lakosságá-

nak egyharmada úgy gondolja,
hogy főzés által a radioaktív tej
ihatóvá válik, és 32%-uk meg
van győződve arról, hogy létez-
nek olyan emberek, akiket
megszállt az ördög.

A hét mondása. Ami le-
hetne akár az év mondása is –
„the queen of Europe”-ként
konferálta be a tavalyi győztes,
szakállas lánylegény Koncsitát
az Eurovízió bécsi műsorvezető
punettije a két héttel ezelőtti
Eurovízió fináléjában; a magyar
kommentátor, Gundi (Gundel
Takács Gábor) szépen le is for-
dította: „következik Európa ki-
rálynője”, majd hozzátette:
„aztán mindenki döntse el,
hogy akar-e az alattvalója
lenni”… 

A hét (borzasztó) szó-
vicce. A csajom bevallotta,
hogy gyakorta másra gondol
szex közben.

Ki az a Gyakor Tamás?   

Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Interjú Sepsi Lászlóval, az ASA válogatott balhátvédjével, akit az idényben mutatott kiváló teljesítményéért
a minap Anghel Iordănescu szövetségi kapitány behívott a román válogatott bővített keretébe, amely
június 13-án Észak-Írország ellen játszik Európa-bajnoki selejtezőt Belfastban. Lacival az 1-2-es vereséggel
végződött ASA-Oțelul találkozó után beszélgettem, amikor is az ASA elvesztette a bajnoki címet.

,,Az Astra elleni találkozó
volt a kulcsmérkőzésünk”

Elvesztette a bajnoki
címet az ASA!  

ASA-Galaci Oțelul 1-2 (1-0)

Elvesztette a mindenki által áhított bajnoki címet az ASA, mi-
után az elmúlt hét csütörtökén, a bajnokság utolsó, 34. fordu-
lójában 2-1 arányban kikapott a Sziget utcában a gyengébb
képességű, már fordulókkal korábban biztos kiesőnek számító
Galaci Oțelul együttesétől. 

Így a bajnoki cím a fővárosba került, miután a Steaua „mind-
össze” 0-0-ás döntetlenre játszott a Jászvásári CSMS otthonában,
így a két együttes közötti különbség háromra duzzadt az utolsó
mérkőzés után. 

Labdarúgó 1. liga, 34: Marosvásárhelyi ASA-Galaci Otelul 1-0
(1-2)Marosvásárhely, Trans-Sil stadion. Vezette: Bîrsan Marcel (
Bukarest)–középen; Vladimir Urzică (Karácsonkő), Mircea Orbuleț
(Bukarest)–partjelzők; Claudiu Lucian Rusandru (Kovászna)–gól-
bírók; Florin Paul Păunescu (Rîmnicu Vîlcea)–tartalék. 

Gólszerzők: Mureşan (39., 11-esből), illetve Tudorie (68.),
Helder (90+5.)

Sárga lap: Solomou (38.) és A. Tudorie (71.), illetve Gabi
Mureșan ( 67.) és S. Ilie (81.). 

ASA: Stăncioiu – Hanca (N'doye 82.), Constantin, Bejan, S.
Ilie - Mureşan, Gorobsov – Zicu (Goga 70.), Voiculeţ, Bumba –
Manolov (Axente 22.). Edző: Liviu Ciobotariu.Oţelul: Abraham –
Solomou (Grădinaru 46.), Sissoko, Miron, Dan Popescu – Helder,
Cucu (Tătar 80.), Mauricio – Iorga, Cernat, Tudorie. Edző: Florin
Marin.

Az élmezőny végső állása: 1. Steaua 71 pont2. ASA 68
pont3. Kolozsvári CFR 57

Liviu Ciobotariu, ASA: „Sajnálom, hogy a sportkarrierem
legsötétebb napján kell önökkel beszélnem… Ha legyőztük volna
galaci alakulatot, akkor bajnokok lettünk volna, sajnálom, hogy
erre nem került sor…”

Narcis Răducan, ASA: „A játékvezetők is ellenünk fújtak, leg-
alább egy büntetőtől fosztottak meg.”

Gabriel Mureșan, ASA: ,,Nem kívánom egyetlen játékosnak
sem, hogy azokat a pillanatokat megélje… Bánom, hogy nem
szereztünk még egy gólt, sokat gondoltunk a Jászvásári CSMS-Ste-
aua mérkőzés eredményére... Én szívesen maradok, ha a csapat
célkitűzése nem a kiesés elkerülése lesz.”

Alexandru Tudorie, Oțelul: „A marosvásárhelyi labdarúgók
a mérkőzés előtt mondták, hogy 4-0 arányban győznek ellenünk,
minket ez nagyon motivált... Ha a Steaua megnyerte a bajnoksá-
got, azt jelenti, hogy jobbak voltak.”

Tică Varodi: „Gyenge színvonalú bajnokság volt, de érdekes.
Nem hiszem, hogy a közeljövőben lesz még egy ilyen esélye az ASA-
nak, hogy bajnok legyen...”

Hajnal Gyula: „A bajnokság vége nagyon ,,zavaros” volt, vi-
szont  a játékosokban sem volt kellő erő, de gratulálok a fiúknak,
a vezetőségnek és köszönöm a közönségnek, csodálatosak voltak
a bajnokság folyamán!”

– A bajnokság legutolsó for-
dulójában hazai pályán marad-
tatok alul 2-1 arányban, így el-
vesztettétek a bajnokságot.
Megítélésed szerint hol, mikor ve-
szett el a bajnokság?

– Sajnos vereséget szenved-
tünk ma, higgyék el, nem így
akartunk elbúcsúzni a hazai kö-
zönségünktől. Szerintem az Astra
elleni találkozó volt a kulcsmér-
kőzésünk, azelőtt Medgyesen is
nyernünk kellett volna! Ha ott
győzünk, akkor nem lett volna
az Astra elleni találkozó a kulcs-
mérkőzés, s akkor biztos, hogy
ma teljesen másképpen játszunk.
De nem úgy sikerült, ahogyan el-
terveztük! Talán senki sem hitte
volna, hogy vereséggel zárjuk a
bajnokságot hazai pályán, ami a
bajnoki cím elvesztésébe is kerül.
Dehát ilyen a foci...  

– Mi történt a második félidő-
ben, miért húzódott be a saját tér-
felére az együttes, s engedte át a
kezdeményezést az ellenfelének?

– Ha jól meggondoljuk, még
így is esélyünk volt arra, hogy
gólt, vagy gólokat szerezzünk. Mi
nagyon akartuk a győzelmet, de
végül ez lett a vége a görcsös
akarásnak... Nem hiszem, hogy
mentálisan nem bírtuk volna. Va-
lóban nagy nyomás nehezedett
ránk a bajnokság vége felé, ezt
főleg a kevesebb tapasztalattal
rendelkező játékosok érezték job-
ban. Ez a vereség annál fájdal-
masabb, hogy a Steaua is csak
döntetlenre játszott Iași-ban, így

az elég volt nekik a végső dia-
dalhoz. Nekünk viszont a kezünk-
ben volt a bajnoki cím, de nem
tudtunk élni a lehetőséggel.

– Hogyan tovább? Maradsz
Marosvásárhelyen?

– Szívem szerint maradnék,
mivel nagyon megszerettem és
megszoktam Marosvásárhelyen.
Boldog vagyok itt, hiszen én ma-
rosbogáti születésű vagyok, ezért
is sokat jelent nekem az ASA-nál
focizni. Nagyon jó évem volt ez,

a csapattársaimnak is és gondo-
lom, a közönségnek is, mind-
amellett, hogy a bajnokság vége
kicsit szomorúra sikeredett. Vi-
szont szerintem mindenkinek
örülnie kell a második hely meg-
szerzésének is, ami nem akármi-
lyen fegyvertény egy újonc csa-
pattól. 

– Mit üzensz a vásárhelyi szur-
kolóknak, akik a bajnokság során
végig drukkoltak nektek?

– Azt kívánom nekik, hogy
maradjanak meg mindig a csapat
mellett, még akkor is, ha gyen-
gébben játszik az együttes. Most
a tavaszi idény második felében
végig teltház előtt játszottunk,
amiért köszönet jár mindenki-
nek. Ezentúl is őrizzék meg e szo-
kásukat!

– Mikor „érik meg” ez az ezüst-
érem?

– Remélem, hogy az elkövet-
kező időszakban, habár nagyon
nehéz lesz ezután is!

Bajnok lett a City’us!
Három bajnoki címben re-
ménykedtek a vásárhelyi
szurkolók az elmúlt napok-
ban, de csak az egyiket si-
került megszerezni. A
City’us teremlabdarúgói hó-
dították vissza azt a kupát,
amit tulajdonképpen a ta-
valy a Dévának odaajándé-
koztak. 

A teremlabdarúgó 1. liga
döntőjének harmadik, mindent
eldöntő találkozóján a Maros-
vásárhelyi City'us 6–2-es győ-
zelmet aratott a Futsal Klub Szé-
kelyudvarhely felett, így egy év
után újabb bajnoki címet szer-
zett.

Miután a City’us játékosai el-
könnyelműsködték a sorozat
első mérkőzését hazai pályán,
amikor az udvarhelyiek bünte-
tőkkel 7-6 (1–1, 1–1, 1–1, 0–
0) arányban nyertek, a második
összecsapáson a vásárhelyiek
8–6 (0–5, 5–5, 8–5) arányban
diadalmaskodtak Székelyudvar-
helyen, így1-1-re fordították az
összmérkőzések arányát. 

A harmadik székelyudvarhe-
lyi mérkőzésen újra Kacsó Endre

játékosai diadalmaskodtak 6-2-
re, így a bajnoki cím egy éves
szünet után újra Marosvásár-
helyre került.

A City’us úgy szerezte meg
az ötödik bajnoki címét, hogy
az alapszakaszt a 4. helyen vé-
gezte, és két ellenfelének sem-
legesítette a pályaelőnyét a rá-
játszásban. 

Megemlítendő, hogy a har-
madik találkozón jobban kezd-
tek a házigazdák, ellentáma-
dásból két gólt is szereztek, de
játékrész felénél a tapasztaltabb
City'us átvette a vezetést, majd
ellentámadásokból újabb gólo-
kat szerzett. A két székelyudvar-
helyi mérkőzés legjobbja, a
City’us brazil hálóőre, Carlao
gólt is rúgott.

Teremlabdarúgó 1. liga,
döntő sorozat, harmadik
mérkőzés: Székelyudvarhelyi
Futsal Klub–Marosvásárhelyi
City’us 2-6 (2-3).

City’us: Carlao – Răducu, P.
Ferreira, Csoma Alpár, Stoica (Al-
Ioani, Gherman, Ruxandari, Nu-
ninho, Nicușan, Dobre). 

Székelyudvarhely: Péter
Róbert (Klein) – Mihály, Szécsi,
Szabó, Csoma Ferenc (Mánya,
Kovács, Simon, Péter Levente,
Kedei). 

Gól: Csoma Ferenc (5.), Ko-
vács (6.), illetve Al-Ioani (12.),
Răducu (12.), P. Ferreira (18.,
39.), Gherman (34.), Carlao
(38.). 

Erősíteni fog a City’us

Kacsó Endre, a marosvásár-
helyi együttes vezetőedzője a
mérkőzés után a sajtó képvise-
lőinek elmondta, hogy erősíteni
fog az általa irányított alakulat:

„Gratulálok a játékosoknak,
valamint az Udvarhelyi FK-nak
is, hogy idáig eljutott. Hiányzott
három teremlabdarúgójuk, akik-
kel másképp alakult volna a ta-

lálkozó, de ettől függetlenül ne-
künk jobb a keretünk. Előnyt je-
lent számunkra, ha van tíz jó já-
tékosunk, ugyanis négy-öt
emberrel nehéz bajnoki címet
nyerni. Nagyon rosszul kezdtük
ezt az összecsapást, egy kicsit
megszeppentek a játékosaink a
helyi nézők által keltett hangu-
lattól. Kaptunk két gyors gólt, de
mi uraltuk tovább a mérkőzést,
főleg a második félidőben. Sze-
rintem megérdemelten nyertük
meg a bajnokságot, habár nehéz
volt az út idáig, a rájátszásban
kiejtettük a Sepsi Futsalt, majd
Dévát is, ami sok motivációt je-
lentett számunkra. A téli szün-
időben hozott öt labdarúgó nél-
kül nehéz lett volna mindezt
elérni, de a 2015-2016-os
idényre szeretnénk tovább erősí-
teni”– mondta el Kacsó.
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – ... és akkor minden maradék erőmmel ebbe belekapaszkodtam...

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetés

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON


