
Vezet a párt          A minap tartották az iskolaigazgató-jelöltekszámára kiírt versenyvizsgát. A kitöltendőrácsteszt három részből állt, s csak az utolsóhozvolt szükséges némi szakmai jártasság. Azelső rész – hogyan is fogalmazzak, hogy senkitmeg ne sértsek? – a betűvetést még kellőképpenel nem sajátítottak számára összeállított logikaitesztnek tűnt.

3. old. // VÉLEMÉNYEM SZERINT 5. old. // TÁRSADALOM

Az elpusztult 
nagyteremi kastély            Nagyteremit Theremy néven 1263-ban említikelőször. A faluban a XVI. század végén SükösdGyörgy két udvarházat is építtetett. Majd Beth-len János építtetett udvarházat, melyet a XVII.században nagyobb szabású várrá bővítettek.A hagyomány szerint a Galamb-hegyen is várállt, melyet Törökvárnak neveztek. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A Tékában dolgozni 
kötelességgel jár             Deé Nagy Anikót, a Teleki Téka nyugalmazottosztályvezetőjét kérdeztük arról, hogyan kerülta könyvtárhoz és hogyan emlékszik vissza azott ledolgozott évtizedekre. Szerencsésnekérzi magát emiatt, de a fiatal dolgozókkal ismeg van elégedve.

3. old. // TÁRSADALOM
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Színvonalas III. Armura
Kupa kick-box gála       Precíz, erős és jól eltalált rúgások és ütések,T-KO, vér, verejték, akarat, lélek, sportemberinagyság, győzni akarás és látvány jellemeztea marosvásárhelyi sportcsarnokban október15-16. között megrendezett III. Armura Kupaelnevezésű, nagyszabású kick-box gálát.

10. old. // SPORT

„Medvekarmok” között            

Székelyföldön nem újkeletű probléma, hogy amedve jelentős károkat okoz a gazdaságokban.A Maros megyei Nyárádmagyarós községbenaz idén volt, hogy disznót, juhot ölt meg, de atelepülés lakosai nem merik megközelíteni agyümölcsösüket sem – már amit épen hagyottbelőle a medve. Újabban Marosvásárhelyen, aTudor lakónegyed szélén lévő erdőben is med-venyomot fényképeztek. 

4. old. // TÁRSADALOM

Önkéntesként Afrikában, 
a szegénység „fellegvárában”

Önkéntes munkát végezni fiatal pályakezdőként igencsak nemes és emberi cselekedet,
hát még akkor, ha ez közel 8000 kilométerre van a szülőföldtől, egy olyan kontinensen,
ahol idegenek az emberek, a kultúra, a hagyományok, a vallás, a nyelv, és az életkörülmények
elkeserítőek. Fazakas Emese leküzdve minden félelmét egy olyan országba utazott, ahol
hatalmas szükség van a segélynyújtásra az élet minden területén. Boldog, szomorú,
megható, vicces történetek, erről mesélt nekünk két társával együtt, akik lassan 2 hónapja
tartózkodnak Beninben, Afrika nyugati részén.
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KOS: Itt az ideje, hogy egy újabb partit szer-vezzen! Hiszen nagyon szeretné már egy idejeegybegyűjteni azokat az embereket, akivel szí-vesen tölt időt. Az egyik rokona érdekes ötlettelrukkolhat elő.
BIKA: Ezekben a napokban érdemes több szá-lon gondolkodnia, hogy ha szükséges, mindigkéznél legyen egy mentőöv. Ezen a héten elő-fordulhat, hogy egy előadást vagy beszédet kelltartania.
IKREK: Ezekben a napokban ügyeljen nagyonaz öltözetére! Gondosan válogassa ki a kiegé-szítőket, hiszen az ízléses megjelenés fokozzaa kisugárzását, szépségét. 
RÁK: A boldogság, a gondtalanság hete érke-zett el önnek! Élvezze ennek az időszaknak azörömeit. A későbbiekben majd többször isörömmel fog vissza emlékezni a most bekövet-kező eseményekre. 
OROSZLÁN: A héten szembesülnie kell egykissé kellemetlen helyzettel. Ebben az időszak-ban minden adott ahhoz, hogy végre a sarkáraálljon és rendet tegyen maga körül.
SZŰZ: Ezen a héten koncentráljon a pénzügye-ire! Minden mást másodlagos pozícióba helyez-het az életében, a magánéleti problémáit is. Havan ilyen, most tegye félre egy kis időre! 
MÉRLEG: A hét közepén váratlan kiadásokkalszembesülhet! Pánikra azonban semmi ok,ugyanis ezzel egy időben a kiadásait meghaladóváratlan bevételre számíthat a hét vége felé,egyelőre ismeretlen forrásból.
SKORPIÓ: Fortuna most a kegyeibe fogadtaönt egy kis időre. Egy nagyobb összeget is nyer-het valamilyen szerencsejátékon. Ezen a hétenfelerősödik a személyes varázsának kisugár-zása.
NYILAS: Legyen nagyon elővigyázatos az egyikszélsőséges magatartású ismerősével, mertkönnyen kihasználhatja az ön nyíltságát.Amennyiben nagyobb értékét érintő pénzügyidöntésre készül, semmi szín alatt ne tervezzepéntekre!
BAK: Ezen a héten nagyon kedvezően alakul-hat a magánélete, a pénzügyei és az erőnléte is.Ez a szokatlan plusz energia kiválthat önbenazonban némi átmeneti feszültséget. Ne keressea forrását, ugyanis nincs baj!
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten Fortuna most önremosolyog! Váratlan pénzbevételre számíthat,méghozzá nem is kevésre. Ha el szeretne köl-tözni a jelenlegi lakóhelyéről, akkor viszont ér-demes lenne még várnia egy kis időt.
HALAK: Amennyiben befektetései vannak,rendezze azokat minél hamarabb! A szükségestranzakciókat is időzítse erre a hétre, ha lehet.Ne kockáztasson, csak biztosra menjen! 
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
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\ 2. \ |  NAPTÁR |KÁR KIHAGYNI |
A Tűzmadár az ArielbenA marosvásárhelyi ArielIfjúsági és Gyermekszínház-ban október 20-án, csütör-tökön és 21-én, péntekendélelőtt 9.30-kor és 11 óra-kor a Tűzmadár című gyer-mekelőadás tekinthető meg.
Madame de Sade – 
idén utoljáraOktóber 21-én, péntekeneste 7 órakor idén utoljáralátható az Ariel Színházbana Madame de Sade címűfelnőttelőadás. A helyek szá-ma korlátozott, ezért elő-zetes helyfoglalás szükségeshétköznap 11-17 óra közötta 0747-942-181-es telefon-számon, sms-ben is.
Rendkívüli szimfonikus
hangversenyOktóber 20-án, csütörtö-kön 19 órakor rendkívüliszimfonikus hangversenyrekerül sor a nemzetközi zeneifesztivál keretében a Kul-túrpalota nagytermében. Ve-zényel Fakhraddin Kerimovazerbajdzsáni karmester,zongorán játszik a szinténAzerbajdzsánból érkező JuliaKerimova. A hangversenyrea 3-as számú hangverseny-bérletek érvényesek.
Újra Marosvásárhelyen
Földes László HoboVisszatér egyéni előadó-műsorával Földes LászlóHobo. Október 29-én 19órától a marosvásárhelyiSpectrum Színházban (Ró-zsák tere 13. szám) A föltá-madás szomorúsága címmelAdy Endre verseiből össze-állított műsorával lép ismétközönség elé. "Nem Ady-körképet szeretnék adni,hanem azokat a verseketmondom el, amelyekben vá-laszokat találtam a sajátproblémáimra. Ezekben aversekben megmutatkozikaz útja végéhez közeledő

férfi nem lankadó felelős-ségű, harcos, ostorozó ha-zaszeretete Európa köze-pén, viszonya a múlthoz, atörténelemhez, sorstársai-hoz, a Nyugathoz, valaminthálás emlékezése az elmúltszerelmekre, álmokra és re-ményekre" – így ajánlja mű-sorát az előadó. Jegyek awww.biletmaster.ro-n vagya Spectrum Színházban vá-sárolhatók.
30 éves a Musica HumanaOktóber 22-én 18 órátóla református Vártemplom-ban ünnepli fennállásának30. évfordulóját a MusicaHumana női kamarakórus.Meghívottként fellép a Pas-toral férfikar, karigazgatóBíró Jenő. Műsoron: Kodály– Ave Maria, Schubert – Or-gonás mise (részlet) és L.Delibes – Missa brevis. Szó-lót énekel Tóth Tímea ésKeresztesi Tekla, orgonánLőrinczi Lehel, zongoránMakkai Gyöngyvér játszik.A meghívottakkal közösenéneklik el Kodály Esti dalát.Karnagy: Csíky Csaba
Gálaműsor 
a nyugdíjasoknakA Maros Megyei Nyugdí-jasok Önsegélyző Pénztáraoktóber 21-én, pénteken 19órától a Maros Művész-együttes által szervezett gá-laműsorra hívja tagjait és anyugdíjasokat. A rendez-vény az együttes kövesdom-bi előadótermében lesz. Ameghívókat az egyesületBolyai utca 36. szám alattiszékházában vehetik át. Abelépés díjtalan, a meghívókfelmutatásával.
Hahota-kabaré 
MarosvásárhelyenA Hahota Színtársulat 30.évfordulójára készült Hu-mor Forte című ünnepi elő-adás újra látható Marosvá-sárhelyen november 5-én,

szombaton és november 6-án, vasárnap este 7 órátóla művészegyüttes előadó-termében. Jegyek már kap-hatók a Maros Művész-együttes és a Kultúrpalotajegypénztáránál.
Időszakos kiállítás nyílikOktóber 14-én megnyílta Teleki-Bolyai Könyvtárleg újabb időszakos kiállí-tása, melynek címe Ex Ar-chivo Telekiana. A TelekiNemzetségi Levéltár törté-nete. A Magyar Nemzeti Le-véltár Országos Levéltárávalközösen szervezett kiállításrollupokon nyújt betekintésta nagy múltú nemesi családiratanyagába. A kiállítás ja-nuár 31-ig látogatható.
Fotókiállítás 
a Bernády HázbanA Hargita Megyei Kultu-rális Központ kőrispatakifotótáborának anyagábólnyílt kiállítás a marosvá-sárhelyi Bernády Házban. 
Gyümölcs ízek sokadalmaA Romániai Magyar Gaz-dák Egyesülete Maros Szer-vezet (RMGE MAROS) ok-tóber 29-én első alkalommalszervezi meg az egész napotbetöltő, 10 órától kezdődőGyümölcs ízek sokadalmacímű versennyel, kiállítássalés tematikus előadásokkalegybekötött rendezvényt. Aszervezők 27-ig várják aversenyre jelentkező Marosmegyei termelőket, illetve,azon személyeket, akik sze-retnék kiállítani termékei-ket. A verseny feltétele, hogysaját készítésű, térségi gyü-mölcstermék legyen, az el-bíráláshoz 2 üveg leadásaszükséges. Besorolható ka-tegóriák: gyümölcslé, gyü-mölcsbefőtt, gyümölcsszörp,gyümölcsíz, cukrozott gyü-mölcsök, dzsem. Az ese-mény nyitott minden érdek-lődő számára.



Deé Nagy Anikó TelekiSámuel úti jegyzeteinek há-nyattatásairól tartott elő-adást a szombati marosvá-sárhelyi konferencián. Hogymiként is került kapcsolatbaa Telekiekkel és a könyv-tárral, arról a következőketmondta el lapunknak: „Szin-te azt mondhatnám, hogyvéletlenül kerültem a Té-kába. Német szakos tanárivégzetséggel nehéz helyzet-ben voltam, nem volt abbanaz időben Marosvásárhe-lyen ilyen irányú álláslehe-tőség és mint helyettes ke-rültem be a Tékába, aholegy beteg kolléganőt he-lyettesítettem. Sajnos aztán1964-ben ez a hely meg isürült, és én bekerültem akönyvtárba, ahol mondha-tom, ›megfertőződtem‹. Azéletem legnagyobb szeren-cséjének tartottam, hogyodakerültem és közel 40évig dolgoztam ott. A Tele-ki-Bolyai Könyvtárban szin-te minden munkafázisbanrészt vettem: kezdő helyet-tes könyvtárosként leltá-roztam, pecsételtem, pór-talanítottam és mindent azalapoktól kezdtem, amely-nek során a könyvek a ke-zemen átmentek és mindjobban-jobban megismer-tem." 
„A Tékában rendkívüli
embereket ismertem
meg”„Akkor történt, hogy azegyik kolozsvári professzo-rom, Csehi Gyula ellátoga-tott a Tékába, amikor énéppen szolgálatos voltam.Elcsodálkozott, hogy ott va-gyok, ‹Anikó, milyen sze-rencséje van, hogy itt dol-gozhat, de aki idekerül, an-nak kötelessége is van!‹ –mondta. Tulajdonképpen ővezetett rá arra, hogy kezd-jek el Teleki Sámuellel ér-demben foglalkozni, amitmeg is fogadtam. Későbbezért iratkoztam be dokto-rálni is hozzá. IA Tékábanrendkívüli embereket is-

mertem meg, például dr.Fikk Lászlót, aki felkarolt,és tömte belém az ismere-teket és a könyvtár meg akönyvek szeretetét.”
A fiatal kollégák 
jól végzik a dolgukatTöbb évtizednyi könyv-tárosi tapasztalat után af-felől érdeklődtünk, hogy ho-gyan látja Deé Nagy Anikóa hajdani és mai könyvtár-látogatási kedvet a Tékában.„Nagyot változott. Csodála-tosan nagy változás az, hogya Téka épületét kiürítették,ott már nincsenek idegenintézmények, lakók. Ezzelegy hatalmas probléma ol-dódott meg. Felújították azépületet, tehát most a kö-rülmények nagyon jók. Énlegjobban annak örülök,hogy valamiféle váltás van,hogy most a Tékában in-kább a népszerűsítésre áll-tak rá, ami érthető is. Máramár a kutatás is sokat vál-tozott, bizonyos anyagok

már elektronikusan érhetőkel, lassan már kikopik, hogyaz olvasóteremben körmöl-jenek a kutatók. Ezáltal afunkció is változott, de úgylátom, a mostani fiatal kol-légák nagyon jól végzik adolgukat" – állítja Deé NagyAnikó. Vajon eljön az idő, amikoraz elektronikusan elérhetőkönyvek kiszorítják a pa-píralapú  könyveket? – ér-deklődtünk a továbbiak so-rán. „Én remélem, hogynem. Még annak sem látoma végét, hogy az elektroni-kusan feldolgozott anya-goknak mi lesz a hosszútávú sorsa. Ezen a konfe-rencián is több száz évespapíralapú dokumentumok-ról tudunk beszélni, de hogymi lesz az elektronikusanyagoknak a sorsa száz évmúlva, azt ma még nem tud-juk megmondani” – véle-kedik a nyugalmazottkönyvtáros. 
Nemes Gyula
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A minap tartották aziskolaigazgató-jelöltekszámára kiírt verseny-vizsgát. A kitöltendőrácsteszt három részbőlállt, s csak az utolsóhozvolt szükséges némiszakmai jártasság. Azelső rész – hogyan is fo-galmazzak, hogy senkitmeg ne sértsek? – a betűvetést még kellőképpen elnem sajátítottak számára összeállított logikai tesztnektűnt, a másodikkal való megbirkózás egy átlagos ké-pességű általános iskolai tanulótól elvárható szöveg -értést feltételezett csupán. És még így is voltak olyanokszép számban, akik elbukták a versenyvizsgát. Nekiksem kell nagyon búslakodniuk, ha „csak” ideiglenesenkinevezettként is, de a folyó tanévben zavartalanuligazgathatnak.                Hogy miért a színjáték, a demokrácia színlelése,amikor mindenki tudja, főleg az érintettek, hogy apolitika dönt ebben a kérdésben is, azt fel nem fogha-tom. Így volt ez régebben is, legalábbis az én generációmidején, amikor az egyetlen párt akarata szerint mozdult,ha mozdult minden, s ha nem, az is az elvtársi akaratszerint volt. Az 1989-es gengszterváltás után egyideig még adtak a látszatra, igen, évekig azt hittük, anyugati „fejlett” demokráciák, az EU-s normák eztmegkövetelik, aztán „illetékeseink” gyorsan kiismertéka brüsszeli boszorkánykonyhát: ma már olyan apró-ságokra, mint esélyegyenlőség, szaktudás, korrektségsemmit sem adnak. Magyarán: folyik a kontraszelekciózavartalanul, a lényeg: mindenütt a bizalmi emberekkerüljenek pozícióba, ki-ki építi és próbálja jóllakatni– tisztséggel, pénzzel, mikor mivel – a saját klientúráját.Róka fogta csuka, csuka fogta róka helyzet az, amimára kialakult. Hogy közben padlón az oktatás, az szinte senkitsem érdekel, még  – egyre nehezebb leírnom a peda-gógus szót – a tanügyi dolgozókat sem. Képmutatásban,fásultságban már odáig jutott az erdélyi magyarpolitika, de a pedagógus társadalom is, hogy szintesenkit sem érdekel – legalábbis nem nagyon hallottunkarról, hogy emiatt tiltakoztak volna –, hogy a politika– esetünkben az RMDSZ – dönti el, ki viselhet iskola-igazgatói/aligazgatói tisztséget. Akárcsak régen, amikormindenben az állampárt volt a legilletékesebb: a jóelvtárs nem lehetett más, mint jó szakember, ergo:járt neki – csak neki járt! – a „jutalom” is. Huszonhét esztendővel a politikai rendszerváltásután ott tartunk, hogy már nem kell közvetlenül aromán hatalomnak – jelentsen bármit is ez – beleszólniaaz erdélyi magyar nemzeti közösség belső ügyeibe,megteszi helyette annak politikai és közképviseletiszervezete, amelyet körmönfont eszközökkel magaalapított, s irányít belső bizalmi emberei által a mainapig...Véleményem szerint. 

VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Vezet a pártA Tékában dolgozni 
kötelességgel jár
Amint már megszokhattuk a marosvásárhelyi Teleki Tékában mindig történik va-
lami mostanában. A múlt hét végén is két érdekes esemény volt: pénteken Ex ar-
chivo Telekiana – A Teleki Nemzetségi Levéltár története címmel nyílt tárlat,
amely a tervek szerint jövő év májusáig lesz látogatható, szombaton pedig  egész
napos tudományos konferencia zajlott a Maros Megyei Múzeum várbeli épületé-
ben A Telekiek és a kultúra címmel. A rendezvényen a Teleki Téka munkatársai
mellett a régi könyves szakma nagyjai tartottak előadást a könyv-, nyomda-, levél-
és művelődéstörténet témakörében. Egyik szünetben Deé Nagy Anikót, a Teleki
Téka nyugalmazott osztályvezetőjét kérdeztük arról, hogyan került a könyvtárhoz
és hogyan emlékszik vissza az ott ledolgozott évtizedekre.  
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Névjegy: 
Deé Nagy Anikó könyvtártörténész, nyugalmazott

osztályvezető. 1939. október 10-én született Marosvá-
sárhelyen. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
német–magyar szakán szerzett tanári képesítést. 1964-
től a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár biblio -
gráfusa, 1981–1999 közt, nyugdíjazásáig ugyanott osz-
tályvezető. 1975-ben doktorált. 

Több  tanulmánya jelent meg szakfolyóiratokban, kö-
tetekben. 1994-ben az EMKE részéről Monoki István-
díjat, 2000-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riumától Szinnyei József-díjat kapott.



\ 4. \ |  TÁRSADALOM |„Igazságot” a medvéknek!  A székely mondás lényegét – pontosab-ban azt,  hogy „a medve nem játék” – eddigis elég komolyan vettem. Arra azonbannem számítottam, hogy egy medve „sze-mélyes jogai” ekkora port kavarnak, ésarra sem, hogy a szóban forgó négylábúegycsapásra médiaszereplővé lépik elő. Ahétvégén Nagyszebenben történt esemé-nyek minden kétséget eloszlattak arról,hogy a medve „státusza” erősödőben van.Az történt, hogy egy eltévedt „maci” órákigháborítatlanul korzózott a város központiterületein, mígnem egyszer csak felmá-szott egy ház tetejére, ahol meglepően jólegyensúlyozott. A járókelők és a környé-ken lakók valószínűleg nem tekintették ajelenséget megszokottnak, sem turistalát-ványosságnak, ezért riasztották az illeté-kes szerveket. A helyszínre kiérkezőszakemberek (rendőrök, tűzoltók, orvo-sok, erdészek és mások) hosszas próbál-kozás után elfogták és lelőtték az állatot,arra hivatkozva, hogy az valós veszélyt je-lent a polgárokra. Az eset azonnal kivál-totta az állatvédők élénk tiltakozását.Bukarestben, Nagyszebenben és Kolozsvá-ron egyaránt tüntetéseket szerveztek, éskomoly vádakkal illették az akcióbanrésztvevő személyeket. Az állatvédők sze-rint a legnagyobb vétség, hogy az állatotkegyetlenül megölték ahelyett, hogy altatólövedéket használtak volna. Ezzel szem-ben a szakemberek azzal érveltek, hogyerre egyszerűen nem volt idő, és mivel avadat nem sikerült elaltatniuk, nem koc-káztathatták, hogy a medve agresszívváváljon. Az állatvédők azon nyomban bűn-ügyi feljelentést tettek, és hajthatatlanokmaradtak. A tüntetők plüssmacikkal fel-szerelve, beszédes transzparensekkel hív-ták fel az esetre a figyelmet.      „Legyen vége az állatkínzásnak”, „Igaz-ságot a macinak”, „Mondassák le és bün-tessék meg a vétkeseket” – üzenik azállatvédők, ám a csúcsot vitathatatlanul a„Je suis ursuleț” feliratú tábla jelenti, amitfölösleges lefordítani, úgy szép, ahogy van. El kell ismernünk, hogy az állatvédők-nek is megvan a maguk igaza. Az minden-képpen valós érv, hogy a medvék egyreszűkülő életterük miatt gyakorta kénysze-rülnek hosszabb útra élelmet keresni. Akegyetlen erdőirtás miatt az állatok kiszol-gáltatott helyzetben vannak, és ezért tud-juk, hogy kik a hibásak. A mohóság márrégen megpecsételte erdeink sorsát. A le-hető legszigorúbban kellene fellépni a ter-mészet pusztítói ellen. Mindnyájunkérdeke ezt kívánja. A medve-ügynek vi-szont más vonatkozásai is vannak, amelye-ket nem kellene figyelmen kívül hagyni. Milesz a gyakran panaszkodó falusi gazdákjószágaival, amelyeket már-már rendsze-resen megdézsmál a medve? Hogyan ésmikor térítik meg a keletkezett károkat?...és hogyan védik meg a turisták testi ép-ségét az olyan üdülőhelyeken, ahol egye-lőre csak mosolyogva bólintanak: igen,tegnap is itt járt a medve...(?) Igen, úgytűnik! Nahát! 
Demeter Attila
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„Medvekarmok” között 
Székelyföldön nem újkeletű probléma, hogy a medve jelentős károkat okoz a gazdaságok-
ban. A Maros megyei Nyárádmagyarós községben az idén volt, hogy disznót, juhot ölt meg,
de a település lakosai nem merik megközelíteni a gyümölcsösüket sem – már amit épen
hagyott belőle a medve. A megye határában lévő Siklód és Küsmöd falvakban még ennél is
súlyosabb a helyzet, hisz egy hónap leforgása alatt 13 disznót ölt meg a nagyvad. A mára
már elnéptelenedett Siklódban éjszaka zajkeltéssel, petárdázással próbálják elijeszteni a
medvéket. Újabban Marosvásárhelyen, a Tudor lakónegyed szélén lévő erdőben is medve-
nyomot fényképeztek. 

„Az állatvédőket 
elküldeném gombászni
az erdőbe!”A Nyárádmagyarós községheztartozó Torboszlóról és Búza-házáról sok panasz érkezett amedvék garázdálkodásáról. „Azidén a kukoricásokban, valaminta szilvásokban tettek nagyobbkárt. A faluban villanypásztorralvédik a birtokokat, de a gyü-mölcsösöket nem lehet meg-őrizni. A mi vidékünk mindiggyümölcstermesztő zóna volt,a falubelieknek volt egy-egy da-rab földjük, amit megműveltek,és a termékeiket a piacon áru-sították, ebből volt jövedelmük.Ez mára megszűnt, még a dió-fákat is összetöri a vadállat.Mindemellett három éve senkinem kapott kártérítést” – ecse-telte lapunknak az áldatlan ál-lapotokat Kacsó Antal, Nyárád-magyarós polgármestere.De elmondta azt is, hogy atérségben az elmúlt öt évbenötszörösére nőtt a medvepo-puláció, és a falubeliek nemmernek az erdőre menni. „Hi-vatalos felmérésünk nincs, hogypontosan hány medve él itt,mert akár 50 kilométert is meg-tehet az állat egy nap alatt. Ámaz erdőgazdálkodási őrség egyilletékese délután 5 éa 9 közöttTorboszlóban 11 medvét re-gisztrált. A nagyszájú állatvé-dőket pedig elküldeném gom-bászni a közeli erdőbe, hogyutána véleményezzék a hely-zetet” – fakadt ki a polgármester. Nyárádmagyaróson egyéb-ként idén június óta 15 hivatalospanasz érkezett vadkárokról,de az elöljáró elmondása szerinta valóságban ennél sokkal többtörtént, csak a lakosok nem je-

lentik be, mert értelmetlennektartják, nem bíznak abban, hogykártérítést kapnak.
Petárdázással, zajkeltéssel
ijesztik el a medvéketEnnél súlyosabb a helyzet aMaros és Hargita megye hatá -rában fekvő Siklód és Küsmödtelepüléseken. A közigazgatá-silag Etédhez tartozó falvakbanidén legalább 100 kisebb-na-gyobb vadkár keletkezett, ámebből csak 30-at jelentettek le. Szőcs László polgármesterlapunk érdeklődésére elmondta,hogy Küsmödben például júni-usban egy hét alatt 13 disznótölt meg a medve, és úgy véli,csak az jelentene megoldást,ha néhány egyedre kilövési en-gedélyt kapnának. „Fényes nap-pal lehet látni a nagyvadat afalu határában. A nagyszüleinkidejében csak hallgattuk a med-vés sztorikat, most már látjukis őket” – fejtette ki.A vadak nyilvántartásávalfoglalkozó Hubertus Vadász- ésSporthorgász Társulat szerintEtéd község területén 50-60medve él.Kiss Károly nyugalmazott lel-

kipásztor Siklódon él, elmon-dása szerint a medve idén tönk-retette a cseresznyeszilvát és akukoricát, a veteményesbe isbejárt, megette a csemegeku-koricát is. A falubeliek zajjalvédekeznek, éjszaka petárdáz-nak, vagy tárcsalapot ütnek ka-lapáccsal, hogy „elvegyék a ked-vét” a garázdálkodástól. A Maros megyei Makfalváhoztartozó Szolokma lakosa, DánielSándor, akinek két éve a disznóitsebesítette meg a medve, máramár villanypásztort szerelt, amimegfelelő védelmet biztosít avadállat ellen. „Itt járnak, merta nyomaikat látom, de a vil-lanypásztortól félnek, így nemjönnek egy méterrel közelebb”– mondta.
Medvenyom a Vásárhely
melletti erdőbenA minap medvelábnyomotfényképeztek a Marosvásárhelyhatárában lévő, a volt Számo-lógépgyár melletti erdőben.Mikó István helyi lakos, egy Fa-cebook-csoportban tette közzéa vadállatnyomot. 

Pál Piroska

Medvenyom egy Vásárhely határán lévő erdőben
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– Mi vitt rá, hogy egy ilyen
csodálatos, bár sokak szá-
mára érthetetlen cselekedetre
szántad el magad?– Múlt évben befejeztema szülésznőképző szakot amarosvásárhelyi orvosiegyetemen, utána pedig fel-tevődött a jól ismert kérdés:hogyan tovább? Nem akar-tam otthon maradni, elegemlett a rendszerből, és perszevágytam az utazásra. ElőszörAusztriában dolgoztam né-hány hónapot, majd meg-láttam egy hirdetést „Egyéletre szóló lehetőség. Ön-kénteskedj az afrikai Benin-ben” címmel, amelyet a szé-kelykeresztúri székhelyű Er-délyi Ifjúsági Egyesület hir-detett meg. A programbanégy önkéntest vártak, ígykönnyen és hamar meghoz-tam a döntést, amit a sze-retteimnek már nem voltilyen könnyű elmondani. Aszüleim eleinte nem örülteka döntésemnek, de amintlátták, hogy komolyan gon-dolom, mellém álltak és se-gítettek mindenben, akár-csak a barátaim.

– Mesélj a készülődés lelki
és fizikai folyamatáról. Mit
foglalt magába, mennyire
volt nehéz?– A lelki felkészülés nemtartott sokáig, pozitívan áll-tam a dolgokhoz. Néha ha-tározatlan vagyok, de ha va-lamit eldöntök, akkor aztkomolyan is gondolom. Mivelutolsóként jelentkeztem aprogramba, két hónaponmaradt a formális készülő-désre. A szervezet intézte avízumot, repülőjegyet, egész-ségügyi biztosítást. Egy hó-nap alatt megkaptam min-den oltást, a sárgaláz ellenivolt kötelező, de kaptam mégHepA, HepB, DiTePer, hastí-fusz és veszettség elleni ol-tást, malária ellen pediggyógyszert szedünk.

– Milyen volt az érkezés?
Hogyan fogadtak a helyiek?– Amikor megérkeztünka Cotonu-i reptérre, csakámultam és bámultam, mint

egy kisgyerek, néztem a soknéger emberkét és koncent-ráltam, hogy vajon mitmondhatnak. Persze nemértettem semmit, aztán rá-jöttem, hogy törzsi nyelvenbeszélnek. Nagy volt a hőség,párás a levegő, itt öt percalatt csurom víz a tested, éskapkodsz levegő után. Na-gyon megnyugodtam, ami-kor láttam, hogy a helyiektárt karokkal és ölelésselvártak, meg persze helyi va-csorával. A nevét sajnos nemtudom, de valami laskaformamegfőzve, főtt paradicsom-mal, hagymával, tojásrán-tottával és csípős szósszal,aztán sült banán, ami valamiisteni finom volt.
– Milyen különbség van az

európai, illetve az ottani em-
berek között? – Itt nincs az embereknekmagánszférájuk. Néha úgyérzem magam, mintha egynagy családba csöppentemvolna, ahol nincsenek tabuk,és ami az enyém, az a tiéd istörvények szerint élnek. To-vábbá itt elfogadott a több-nejűség, és teljesen átlagoscsaládnak számít, ahol 5-6gyerek van. Minden harma-dik nő egy kisgyereket horda hátán, és keményen dol-goznak, fejükön viszik por-tékájukat a piacra. A kisfiúkinkább apjuknak segítenekaz asztalosmunkában vagybenzinárulásban, mivel ittnincsenek benzinkutak, ígyüvegben, az út mentén árul-ják.

– Tényleg olyan szegény
Afrika, ahogyan azt a sajtóból
is hallani lehet?– Itt Ketouba nem látniazt a bizonyos szegény Af-rikát, viszont a környékbelifalvakban sokszor találkoznimezítláb futkározó, alultáp-lált gyerekekkel. Kis, sárbólépített házikókban laknak,2-3 négyzetméteren sokanelalszanak. A mellékhelyiségházon kívül található, aho-gyan a „tusoló” is – vödörtele vízzel, és természetesenkint főznek.

– Mesélj az ottani mun-
kádról. Milyen a kórház, a
körülmények, az árak?– A klinika most épült, Jo-seph, a helyi vezetőnk öne-rejéből. Bár újabb és felsze-reltebb épület, de távol állaz otthoni kórházaktól. Je-lenleg egy szülésznő, egy la-boráns és egy asszisztensdolgozik itt, és mi, az ön-kéntesek. A laborban csak afontosabb vizsgálatokat tud-ják elvégezni, van egy ultra-hang gép, amivel mi vizs-gáljuk az anyukákat, amit ahelyiek még nem tudnakhasználni. A szülésnek itt ismegvan a szépsége, akárcsakotthon, de távol áll az ideáliskörülményektől. Nincs meg-felelő berendezés, nincseneksteril dolgok, egy szülőszobavan, ahol a nők faágyon, ágy-tállal a fenekük alatt szülnek.Általános információkéntmegtudtuk, hogy a nők 50-60 százaléka otthon szül, ti.sok az anya, nagymama,lánytestvér, aki segíthet aszülésnél, és pénzük sincsaz embereknek. Itt is, akár-csak máshol drága az egész-ségügyi ellátás (650 CFA-1EURO). A klinikán 1000-1500 a konzultáció, ahol ál-talában meghallgatják a babaszívverését, megmondjákhozzávetőlegesen, hogymennyi idős a terhesség ésfelírnak valami gyógyszert.Általában vasat és vitami-nokat, abból is a legolcsób-bat. 7000 CFA a császármet-szés az állami klinikán,25000-300000 CFA a privátklinikán, mert hát van az is.
A „leg”-ek hazája

Legmeghatóbb pillanat

– Egy szülésnél voltunk,
az anyuka átvajúdta az egész
éjszakát, nagyon kimerült
volt, és sehogy sem haladt a

folyamat. Sok minden eszünk-
be jutott, hogy hogyan segít-
hetnénk, de a lehetőségeink
korlátozottak. Az anyuka
imádkozott és nem adta fel,
minden erejét összeszedte, és
megszülte csodaszép kislá-
nyát. Egészséges, hangos kis-
baba született, akit gyorsan
elláttunk, felöltöztettünk és
megnyugodott karjainkban.
Az anyuka pedig igazán hálás
volt a segítségünkért. Itt érez-
tem eddigi legmeghatóbb és
legboldogabb pillanatom is.

Legbizarrabb pillanat

– A főváros felé utaztunk,
amikor sofőrünk hátraszólt
nekünk, lányoknak, hogy
gyorsan bukjunk le. Nem ér-
tettük, mi történik, de 15-20
percig így utaztunk. Aztán
megtudtuk, a faluban, ame-
lyen áthaladtunk, valamilyen
hagyományos ünnep volt, és
aznap nem léphettek nők az
utcára.

Legszomorúbb pillanat

Csíki Réka Zoltánia: Af-
rika a legek lehetősége volt
számomra. A legnehezebb
döntés, a legnagyobb távolság
a szeretteimtől, a legjobb le-
hetőség, hogy tanuljak és fej-
lesszem önmagam. Itt minden
nap tartogat egy új esélyt
arra, hogy újabb „leg”-ek jöj-
jenek létre. Mégis ki tudok
emelni egy számomra leg-
nagyobb és egyben legszo-
morúbb élményt. Egy éjjel
szüléshez hívtak, amihez nem
volt sok kedvem, de hamar
magamra szóltam, hogy
azért vagyok itt, hogy segít-
sek. Éjjel 2 óra volt, a klini-
kára érve gyorsan kesztyűt
húztam, és máris vizsgáltam
az anyukát. A kisfiú hamar
a világra jött, látszott, hogy
nagyon kicsi, koraszülött, de
lélegzett, és úgy tűnt, hogy

minden rendben. Ekkor jött
egy hatalmas élmény, ugyanis
szóltak, hogy ikrek. Boldog
voltam, hogy végre levezet-
hetek egy ikres szülést. Kis-
lány született. Nem lélegzett,
nem adott semmi életjelt. Fu-
tás vele a másik szobába,
körbe néztem, hogy mi az,
ami számomra kézzelfogható,
ahhoz, hogy oxigént kapjon
a baba. Én voltam az…A
számmal lélegeztettem hosz-
szú időn keresztül, mellette
a testvére jól volt, szuszogott
és sírdogált. Tudtam, hogy
otthon, a klinikákon élhetne
a kislány, de itt egyszerűen
tehetetlen voltam. És akkor
elérkezett a második csapás.
Amint a kislány abbahagyta
a harcot, abban a pillanatban
a fiú testvére is. Ugyanaz a
folyamat és harc következett,
de sikertelenül. Fáradtan ül-
tem le a kinti lépcsőkre és
zokogtam. Értelmetlenül áll-
tam a dolgok előtt. Ez volt
az én legnagyobb és egyben
legszomorúbb élményen.

Gagyi Réka: Hogy itt va-
gyok életem egyik csúcspont-
ja. Nap mint nap találkozom
valami olyan dologgal, ami
meglep, megborzaszt, boldo-
gít vagy elszomorít. De a leg-
furcsább számomra a temetés
volt, ahová szeptember elején
elvittek ünnepelni, ami szó
szerint értelmezendő. Leg-
boldogabb pillanatom egy
egyszerűnek tűnő délután
volt, amikor útra keltünk és
egy 2 éves kisfiú, akivel ko-
rábban már találkoztam, me-
zítláb szaladt felém, és addig
meg nem állt, amíg a leve-
gőben nem tartottam. Leg-
jobban akkor lepődtem meg,
amikor az iskolaigazgató ki-
jelentette, hogy az osztályban,
ahol tanítani fogok a létszám
50 fő. 

Timár Tímea

Önkéntesként Afrikában, a szegénység „fellegvárában” 
Önkéntes munkát végezni fiatal pályakezdőként igen-
csak nemes és emberi cselekedet, hát még akkor, ha ez
közel 8000 kilométerre van a szülőföldtől, egy olyan
kontinensen, ahol idegenek az emberek, a kultúra, a
hagyományok, a vallás, a nyelv, és az életkörülmények
elkeserítőek. Fazakas Emese leküzdve minden félelmét
egy olyan országba utazott, ahol hatalmas szükség van
a segélynyújtásra az élet minden területén. Boldog,
szomorú, megható, vicces történetek, erről mesélt ne-
künk két társával együtt, akik lassan 2 hónapja tartóz-
kodnak Beninben, Afrika nyugati részén.



Orbán Balázsnak 
köszönhető, hogy 
a kastély homlokzati
képe rekonstruálhatóA több utcás falu a Nyá-rádba rohanó Verescserépés Vajdakuta egyesített pa-taka torkolatánál, az Erős-és a Kriptahegy által köz-bezárt völgyben terül el. Az Erőshegy nevét min-den bizonnyal hirtelen nagymeredeksége százötven-százhatvan méter magas-ságáért kapta; a Kriptahegya tetőn gróf Bethlen Farkasés Bethlen Lipótné kriptájalévén.A szájhagyomány szerinta Galambhegyen vár is állt,melyet a nép Törökvárnaknevez ma is. Ennek a várnakOrbán Balázs az elmúlt szá-zad közepén nem találtasemmi nyomát, de az akkormég fénykorában lévő Beth-len kastélyról fényképfel-vételeket készített, melyekalapján a kastély homlokzatiképe rekonstruálható.
A századokkal ezelőtt 
épített híres udvarházak
és a XIX. századi kastélyKeresztes Gyula, a Marosmegyei kastélyok és udvar-

házak című könyvében írarról, hogy 1662-ben ApafiMihály a birtokot gróf Beth-len Jánosnak adományozta,majd Bornemisza Annának,feleségének. Gróf bethleni Bethlen Ka-milló a XIX. században épí-tette a képen látható kas-télyt, késő jozefinista felfo-gásban. 
Sokszínű értékek 
maradtak fenn az
elmúlt évezredekbőlA középkori oklevelekbőla XIII. századtól ismertNagyteremi község Erdélyszinte mértani központjá-ban, Nyárádtő határában,Marosvásárhely belső, vá-sárhelyt (piac) ellátó leg-belső övezetének peremén,de a Maros völgyében hú-zódó fő útvonaltól néhánykilométerre déli irányban,a Nyárád torkolatának bal-oldalán, a Tejeskerek pat-aknak torkolatában helyez-kedik el. A terület a Nyárád mentiközépkori vásárhely (piac)ellátó térben a legbelső vá-rosellátó övezet és az er-dőövezet határán, Maros-vásárhelytől 12 kilométerretalálható Nagyteremi köz-

ségben és környezetébenigen sokszínű földtudomá-nyi, történelmi, néprajzi, bi-ológiai értékek maradtakfenn az elmúlt évszázadok-ból és évezredekből. A te-lepülés a Nyárád menténekalsó részén, a döntően har-madidőszaki üledékekbőlálló Nyáradmenti dombságterületén helyezkedik el. 
A betlehemezést az
1940-es évek végén 
betiltjákA legfontosabb értéke adombsági helyzete ellenérea rendkívüli erdősültségelehetett. A virágporszemelemzések alapján Erdélybelső dombvidékén csak azelmúlt 200-300 évben, atradicionális egyeléses er-dőművelés elhagyását kö-vetően csökkent le jelentősmértékben az erdősültségmértéke. Így a névadás ide-jén, a középkor során, vagya középkor végén Nagyte-remi és környezete, a dön-tően 300-400 méter ten-gerszint feletti magassággaljellemezhető dombsági te-rület uralkodóan erdősültlehetett.A település pereme ép-pen határos a Marosvásár-

hely székhelyű, 1876-ig lé-tező történelmi és néprajziszempontból kiemelkedőjelentőségű Marosszékkel,ahol Teremiújfaluban, Nyá-rádmentén a betlehemezésreformátus hagyományvi-lága, akárcsak Mezőségben,Kalotaszegen, vagy a Ma-gyar Nagyalföldön fennma-radt. A betlehemezést az1940-es évek végén betil-tották, de az 1970-e évekközepén Vetési András gaz-da újra betanította a legé-nyeket és azóta minden év-ben újra betlehemeznek. 
A közösségeket 
pusztító hatalmak 
megsemmisítik 
a tradíciókatA legújabb, csoportlélek-kel foglalkozó kutatások ismegerősítették, hogy ezeka népszokások, a családok,a kisebb és nagyobb közös-ségek által fokozatosan tör-ténelmi jelentőségűvé válókulturális események ésrendezvények alapvetőek aközösségek megmaradásaés nyelvgyakorlása szem-pontjából. 

Így nem véletlen, hogy amindenkori közösségeketpusztító hatalmak pont eze-ket a szokásokat, tradíciókatsemmisítik meg először, kü-lönböző stratégiával: val-lásellenességgel, városba éslakótelepekre tereléssel,kulturális és társadalmi get-tók kifejlesztésével, közös-ségi létformák szelektálá-sával, a kisebb közösségektörténelmi tudat formájánakelsöprésével. Éppen ezértfontosak a személyre bont-ható történelmi ismeretekés megemlékezések a helyitörténelmet formáló egyé-niségekről, személyekről.Ebben a folyamatban éppenolyan fontosak az alkotók,a történelemformáló egyé-niségek, mint az emlékeze-tet őrző egyéniségek, mivelez utóbbiak fenntartják ésfolyamatossá teszik a tör-ténelmi és kulturális öna-zonossági tudatot.
Nagyteremi nagyjaiKiemelkedő jelentőségűa fentebb írt gondolatokszempontjából, hogy Nagy-teremi és környékén lévő
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Nagyteremit Theremy néven 1263-ban említik elő-
ször. A faluban a XVI. század végén Sükösd György két
udvarházat is építtetett. 1568-ban Bethlen János épít-
tetett udvarházat, melyet a XVII. században nagyobb
szabású várrá építették ki. A település katolikus la-
kossága a XVI. században unitárius lett, de Bethlen
János 1662-ben református hitre térítette őket és
1672-ben megkapták a román kori templomot is. A
megmaradt tizenhat unitárius család új templomhe-
lyet kapott, ahol hamarosan fel is épült az imaházuk.
A régi református templomot 1904-ben bontották le,
mivel a falun kívül állt, újat a faluban építették. A ha-
gyomány szerint a Galamb-hegyen is vár állt, melyet
Törökvárnak neveztek. A XIX. század végén gróf Beth-
len Kamilló épített kastélyt a lankás hegyoldalba,
amely az első világháború után pusztult el, romjai lát-
hatók. A Bethlenek a XVIII. században görög katolikus
románokat telepítettek az addig katolikus, majd uni-
tárius, később pedig református faluba.

Az elpusztult nagyteremi kastély

A nagyteremi Bethlen-kastély rekonstruált homlokzata (az
Orbán Balázs könyvében lévő metszet alapján készített rajz) Bethlen-kripta Házsongardon
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falvakból több híres személyszármazik, akikre érdemesés kell is emlékezni, mintpéldául Dózsa Gergely, amarosvásárhelyi Reformá-tus Kollégium jogprofesszo-ra. Dózsa András, Dósa Elek,Kolozsvári Sándor jogászok,Dósa Gergely irodalmár,Gergely Sámuel történészjelentősen gyarapították Er-dély szellemi munkásainaka számát. Dr. Benkő Samuművelődéstörténész, a köz-ség díszpolgára tudományosmunkásságával, a különbö-ző tévéadásokban való sze-replésével, nemzetközi tu-dományos tevékenységekenvaló részvételével igen nagyszolgálatot tett magyar nép-ének és román államnak,egyaránt kiérdemelve a ro-mán és magyar állam magasrangú kitüntetéseit.
(befejező rész a 

következő lapszámunkban)

Az oldalt összeállította:
Nagy-Bodó Tibor és
Prof. dr. Sümegi Pál 

tanszékvezető 
egyetemi tanár

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációért külön köszö-
net Keresztes Pál mérnöknek, és
dr. Fekete Albertnek, továbbá a régi
és a mai képekért Demján László
műemlékvédő építésznek

Marosszek címere
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ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Füll-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat
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• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

s z ó -rakozása-ik egyike, hogyéjszaka odalopóznak az alvóalpinisták sátraihoz, és ösz-szebogozzák a bakancsfű-zőiket, aztán reggel a közelibokrokban röhögik a cset-lő-botló hegymászókat.Máskor meg egyszerűencsak halkan befekszenekközéjük, és azon szórakoz-nak, ahogy felkeléskor ijed-tükben szörnyethalnak. A jeti számára nagyon fon-tos a család, a hagyományoskeresztény értékek. A leg-jelentősebb családi eseménya jetigyerekek konfirmálása,ezt igen komolyan veszik,már hároméves koruktól já-ratják őket kátéórákra.Egyéb vallási ünnepeik kö-zül feltétlenül említést ér-demel még a híres katman-dui búcsú, amikor testüle-tileg felkerekednek, és el-zarándokolnak a fővárosba,még a nagyszülőket is viszik.Ezt az eseményt a Gangesztelevízió mindig élőben köz-vetíti.Intenzív társadalmi életetélnek, szívesen eljárnakszimfonikus koncertekre,színházba, moziba. Viszonttélen a Himalája még nekikis egy kicsit hűvös, ezértilyenkor jobbára csak ülneka barlangban, lencsét válo-gatnak, szőnyeget és terve-ket szőnek, Markó Béla-ver-seket olvasnak fel egymás-nak, a jetiasszonyok pediga férjeik zokniját stoppol-gatják.
VÁSÁRHELYI BuLVÁR-

LAP INDuL. A Központmunkatársai utcai és kocs-mai felmérést végeztek múlthéten, és a járókelők megaz ülősörözők kérdezgetésesorán kiderült: igény volnaegy vásárhelyi bulvárlapra,nagyon is. Így tehát, hall-gatva az utca hangjára és akocsmák zajára, jövő héttől 

fogva h e t e n -ként külön szí-nes, szagos, négyol-dalas bulvár-melléklettelkedveskedünk pletykaéhesolvasóinknak; arról, hogymi legyen a hiánypótló ki-advány címe, a Központhonlapján lehet majd sza-vazni, illetve választani a„Tátti!”, a „Pista legyek, hanem igaz!” és az „Eldobodaz agyadat!” verziók közül.Kedvcsinálónak íme néhány,a jövő heti első bulvár-kü-lönkiadványunkba tervezettcikk címe:
☻ Peti András alakváltógyíkember?
☻Dancs Annamari nagy-apás szülést tervez
☻ Való Világ az ErdélyTV-ben – a már biztos vill-alakók: Csegzi Sándor, SoósZoltán, Vass Levente, CsépAndrea, Smaranda Enache,Illés Ildikó és a főtéri min-digdurcás mérleges néni
☻Koszikát elrabolták azufók, majd sírva hozták visz-sza, mert effektíve lyukatbeszélt a hasukba – interjúegy pórul járt ufonautával
☻ Spágazsolti jelöltsé-gének kulisszatitkai, avagymivel szorongatja Kelementökét – egy régi kelemen-telki legénybúcsúba vezet-nek a szálak…
SZÉKELYFOGÁS BuKA-

RESTBEN. Bukarestiek szá-zai hívták kétségbeesve az112-t kedd reggel, amikorészrevették, hogy egy szé-kely szabadon kószál az ut-cán, veszélyeztetvén a fő-város területi egységét.Szemben a nagyszebenimedveboccsal, akivel barbármódon bántak el, a székely-lyel kíméletesek voltak ahatóságok: altatólövedékkelelkábították, majd vissza-szállították Székelyföldre.„Habár ártalmatlannaktűnt, bármelyik pillanatbanmegvadulhatott volna, au-

tonóm területet követelvemagának Bukarestben, hi-szen mégiscsak egy székely-ről van szó” – mondta a szé-kelyt meglövő vadász, majdhozzátette: „Most már útonvan Székelyföld felé, vissza-visszük Kézdivásárhelyre.Mélyen le van szedálva, hi-szen nem kockáztathatjuk,hogy útközben felébredjen,és román területeket tá-madjon meg”. (A tnr nyo-mán)
ÚJABB VÁSÁRHELYI

SZEXBOTRÁNY. Még jófor-mán el se csitult az előze-tesben ülő Apostolache kö-rüli vihar, máris itt van akövetkező szexbotrány!(Ahogy bizonyára ismeretes,egy vásárhelyi hatvanéveszenész-koreográfus több(nő)társával közösen szex-szektát hozott létre mégévekkel ezelőtt. A befűzött,majd utólag agymosott, deeredendően sem túl agyas,jobbára fiatal színis lányokata perverz Apo apó szexuá-lisan kihasználta, vagyis be-teg szex-szeánszokon őketnemileg abajgatta, a külvi-lágtól elszigetelte – miköz-ben magát félisten-gurukénttiszteltette –, intellektuáli-san, emocionálisan és fi-nanciálisan zsarolta, vala-mint éheztette, azaz túrósmakarónival és dzsemes ke-nyérrel táplálta.)Nos, a minap egy neveés beceneve elhallgatásátkérő DILICOT-nyomozó azalábbiakat nyilatkozta la-punknak: „A sorozatgyilko-soknál ismert jelenséggel,azaz személlyel, egy ún.utánzóval van dolgunk, akikigyekeznek minél ponto-sabban lemásolni az általukvenerált bűnöző által vég-rehajtott bűn cselek -mény(eke)t. Nemrég őri-zetbe vettünk egy hatvan -egynéhány éves nőszemélyt,bizonyos L.P.T.-t, akivelszemben alapos a gyanú,hogy Apostolache tetteibőlihletődve majdhogynemidentikus tetteket bűncse-lekedett: fiatal informati-kushallgató fiúkat édesge-tett magához, szennyes al-sógatyáikat és agyukat át-mosta, magát gurinának be-céztette, szexuálisan az if-jakat kihasználta, továbbátejfölös spagettivel és a keb-leire kent barack-dulcsácá-val etette. Apostolachéhozhasonlóan őt is előzetes le-tartóztatásba helyeztük.”
Molnár Tibor

Hírcsárda 
JETI A SOMIN! Hatalmas,fél méter hosszú, harminccenti széles és értelemsze-rűen ismeretlen eredetűlábnyomokat fedeztek felhétfőn a Somostetőn, az ál-latkert bejárata mellett,amelyeket a „City’Us, Altius,Milvius” természet- és vad-védelmi egyesület orienta-lista nyomszakértője szerintegy jeti hagyhatott hátra. Aszakember elmondta azt is,hogy a szírekhez és afgá-nokhoz hasonlóan a Hima-lájában élő jetik is elkezdtekaz utóbbi időben Európábamigrálni, de nehéz őket be-azonosítani, mert ők se haj-landóak ujjlenyomatot adni,nem hagyják magukat le-fényképezni, és többségükhamis nepáli útlevéllel ren-delkezik. Figyelmeztetett,hogy amennyiben jetivel ta-

lálkozunk, ne hangoskod-junk, ne próbáljunk felemeltkarokkal magasabbnak lát-szani, és semmi esetre setetessük magunkat halott-nak, mert a jetinek vanegy olyan hülye szokása,hogy eltemeti a találthullákat öt méter mély-re. Olyankor is villám-gyorsan és észrevétlenültérjünk ki az útjából, hanővel van, mivel roppantféltékeny: ahogy a para-noiás anyamedve mindigazt hiszi, hogy bántani akar-juk a bocsait, úgy a jeticsávóis feszt meg van győződvearról, hogy le akarjuk csapnia mancsáról a jeticsajt.
Néhány további érde-

kesség a jetikről:Kevesen gondolnák, deroppant fejlett humorér-zékkel bírnak. Kedvenc 
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Határ a csillagos ég! 

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc kijátszá-
sára, emlékének beszeny-
nyezésére alapított Nép-
szabadság ’56 hatvanadik
évfordulóján megszűnt,
vagy legalábbis nagy a va-
lószínűsége annak, hogy
ha pár napon belül nem
ránt elő egy jóravaló (van
olyan?) kommunista mág-
nás pár milliárdot, akkor
a formálisan még csak
szünetelő napilap tényleg
elhalálozik, teljessé téve
a jó huszonöt évet késő
erkölcsi rendszerválto-
zást.Egy szellemi műhely hir-telen halála mindig szomorúesemény, még akkor is, haaz adott szellemi műhelytöbb kárt okozott a megpu-hult kommunista diktatúraerkölcstelenségéből lábado-zó nemzettudatnak, minthasznot. A latin szólás sze-

rint halottról vagy igazat,vagy semmit. A Népszabad-ságban megjelent hamisítottTeller-levél éppen úgy nemvált a szerkesztőség dicső-ségére, mint az úgynevezetthelikopteres hajtóvadászatsem. De ezen már – istennekhála – túl vagyunk.Egy régi emlékkel szeret-nék búcsút mondani az egy-kor diadalmas orgánumszellemiségének. 1997 későnyarán, amikor már érez-hető volt az 1998-as ország-gyűlési választási kampányelőszele, egy reggel hat óratájban munkatársam tele-fonja ébresztett: baj van,mondta, a mai Népszabad-ságban megjelent, hogymegszűnt a Demokrata. Alap akkor egy üzletembertulajdonában volt, ő nyilat-kozott a Demokrata meg-szüntetéséről. Szó szerintazt mondta, amit most a

Népszabadság tulajdonosais, hogy üzleti okokból kény-szerült erre a lépésre.Kiugrottam az ágyból, ro-hantam, vettem egy Nép-szabadságot, és elolvastambenne a halálos ítéletünket.Nem túl elegáns kivégzésvolt. A tulajdonost csak dél-tájban sikerült elérni, akisajnálattal közölte, hogy va-lóban végünk van. A Nép-szabadság mai munkatár-saitól eltérően minket senkinem siratott, aláírást semgyűjtöttek értünk, igaz, misem tüntettünk. Néhány na-pon belül bejegyeztettük aMagyar Demokrata hetila-pot, és két hétre rá megje-lentünk. És élünk.De ami csak most jutottaz eszünkbe: a Népszabad-ság szerkesztői a dolgokrendje szerint legkésőbbelőző nap délután már tud-ták, hogy a Demokrata meg

fog szűnni. És valahogyegyiknek sem jutott eszébefölemelni a telefont, és szól-ni, hogy kollégák, nem ér-tünk veletek egyet, de saj-nálunk titeket, ezért készül-jetek föl az elkerülhetetlenülbekövetkező végre… Denem. Nem szóltak. Lapítot-tak a másnap reggeli meg-jelenésig. Mit tesz a könyör-telen sors, most ők is egymásik hírforrásból tudtákmeg, hogy végük.Az ellenzéki média és aszocialista internacionáléviláglapjai persze jajonganakés átkozódnak, a sajtósza-badság haláláról meg az Or-bán-kormány diktatúrájárólkiáltoznak. Még a Jobbik isbeállt az üvöltő kórusba,ami igazán különös, mertnekik aztán nagyon nemkéne szeretniük a Népsza-badságot. Holott mindösszeannyi történt, hogy egy po-

litikai tábor, a legendás bal-oldal gyakorlatilag megsem-misült. Bukása a mostaninépszavazáson lett teljessé,ahol szavazói belesüppedteka mindig minden iránt kö-zönyösök szürke mocsarába.A szocialisták előbb eladták– a szó minden értelmében– vezérhajójukat, a Népsza-badságot, majd magárahagyták.Ami pedig a Magyar Időknapilap nyilvános elégetésétilleti, ez a náci könyvégeté-sek emlékét idézi föl. Sajnosazonban biztosak lehetünkabban, hogy a máskor azilyen provokációkra hiper-érzékenyen reagáló világ-média most hallgatni fog. Akommunista csürhe ugyanisnem lehet náci. Lehet akártömeggyilkos is, de nem le-het náci. Az a bűn, az a vádmásoknak van fönntartva.
Bencsik András

Lángoló újságlapok

A minap a The Guardian
terjedelmes cikket közölt
arról, hogy „Donald
Trump amerikai elnökje-
lölt hogyan bánik a nők-
kel.” Az írásban hosszanecsetelik, milyen tisztelet-lenül és megalázóan visel-kedett a dúsgazdag üzlet-ember és médiaszemélyiséga gyengébb nem képviselő-ivel élete során. Első olva-sásra – no meg azoknak,akik nem veszik figyelembe,hogy a kampány legforróbbszakaszába érkeztünk –tényleg úgy tűnik, hogyTrump a rossz bácsi, akiminden nőt el akar csábítani,még a kiskorúakat is (a cikk-ben erről is felvilágosítjákaz olvasókat!). Tényeket so-rakoztatnak fel, és közismertszemélyeket szólaltatnakmeg, akik nagy igyekezetteltálalják a velük állítólag meg-

történt felháborító és meg-alázó eseteket. Azt állítják,hogy Trump szándékosanrontott be az öltözőbe a2001-es Miss USA szépség-versenyen, amikor az otttartózkodó két versenyzőépp meztelen volt. Nem vé-dem Trumpot, de lehet, hogyakkor még csak nem is sej-tette, hogy valaha ilyen közelkerül az államelnöki szék-hez.  Másfelől a női szépséggyakran megigézi az em-bert... Az viszont rémesen„komolynak” tűnik, amit egy74 éves hölgy mesél el a hí-res üzletemberről. A sorsállítólag a repülőgép elsőosztályán hozta össze őt Do-nald Trumppal, aki épp mel-lette ült, és 45 percnyi utazásután már „nem tudott pa-rancsolni a kezeinek.” Azegészben az a furcsa, hogyaz eset harminc évvel ezelőtt

történt, és a szóban forgókét személy nem is ismerteegymást. A hölgy azonban30 év távlatából mégis kris-tálytisztán emlékszik erre.Van ilyen...Hogy a kép még össze-tettebb és még komorabblegyen, egy másik ősrégi tör-ténetet is előhoztak Trumphiteltelenítésére. Amikor amostani elnökjelölt 46 évesvolt, a CBS adón közvetítettkarácsonyi ünnepség alkal-mával állítólag azt mertemondani egy 10 éves kis-lánynak, hogy tíz év múlvarandizni fog vele. Csak úgy,viccből... Ám ezek szerintegy olyan ember, aki a poli-tikában akar szerepet vál-lalni, ne legyen vicces. Köny-nyen pedofilnak nézhetik,bár ő valószínűleg 10 percenbelül el is felejtette, amitmondott. A kampányban –

persze egy „jó ügyért” – sem-mi sem drága, és mindenmegengedett. A határ a csil-lagos ég! Rögtön eszembejut a Clinton-Lewinsky bu-gyiháború (bár ez nem kam-pány alatt dúlt), amin hó-napokon át el lehetett csám-csogni, és még könyv is ké-szült belőle, több millió dol-láros profittal. Csakhogy ez

Trumpot nem vigasztalja.Ha veszít, tudomásul kellvennie, hogy a nők buktattákmeg. Másfelől, kísért a múlt-ja, és kísértenek azok a ki-jelentések, amiket sohasemgondolt komolyan. Néha asemmi is visszaüt... Mertegy választási kampány„nem semmi!”
Demeter Attila
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Színvonalas III. Armura Kupa kick-box gála Marosvásárhelyen 

A nagy junior és felnőttkategória résztvevői egyszabályos ökölvívó szorító-ban, a kis juniorok és a gye-rekek egy kialakított tata-min küzdöttek, ahol a meg-mérettetések során teljeserejű ütésekkel és rúgások-kal támadták meg ellenfelüktestét és fejét. Tudnivaló,hogy a küzdősport alapve-tően a gyorsaságról, pon-tosságról és az erőről szól,ezt a versenyen részt vevősportolók is bizonyították,hiszen akár kiütéssel (egye-nes ütés, keresztütés, horog,alsó horog, rúgás szemből,forgó rúgás, oldalrúgás),vagy lábsöpréssel próbáltakdiadalmaskodni. Vlad Amariei, a helyi sajtóképviselője a moderátorszerepében szólította szín-padra a mintegy 200 ver-senyzőt, akik 31 hazai ön-védelmi klubot – Professi-onal Fight Gym Beszterce,Pretorienii Déva, Hemi Gu-ard Fight Brassó, DrobetaFighting Men, Kombat Aca-demy Pitești, KickboxingRadna, Tsunami Bukarest,Somokickboxing Temesvár,Tengu Kolozsvár, Kami Bu-karest, Scorpions Harló, En-joy Fitness Brassó, TigersSzováta, SCM Bákó, PowerGym Craiova, Tai Chi DoRyu Konstanca, KorondFight Team, Scorpions Jász-vásár, Thain Shin Do GymUrlați, Román Kendó Klub,Ex-Stream Gym Gura Hu-morului, Gladiators Nagy-bánya, Wing Chun Nagybá-nya, Samurai Olt Slatina,Rey Zsilvásárhely, Fire KickSzamosújvár, MMA Transil-vania Kolozsvár, Hard Wor-kout Nagyszeben, Rei FightMarosvásárhely, Body Fac-tory Kickboxing Marosvá-sárhely és Black DiamondFight Marosvásárhely – kép-viseltek. Az előző évekhez képesta gyerek és a kis junior ka-tegóriában kick-light rend-szerben, míg a nagy juniorés a felnőtt kategóriában aK1 szabályai szerint küz-döttek a versenyzők. 

A legtöbb sportoló (21)a konstancai Tai Chi Do Ryuegyesületet képviselte, dea kolozsvári Tengu 13, anagybányai Gladiators 11,a harlói Scorpions 9, a ko-rondi Fight Team 7 kick-boxost sorakoztatott fel arendezvényen, míg a szo-vátai Tigers 10 gyerek éskis juniort, a marosvásár-helyi Body Factory Kickbo-xing egyesületet 4 verseny-ző képviselte.A megmérettetésekentöbb, világszinten is elismertkick-boxos, illetve edző vettrészt, így érdemes megem-líteni az Armand Nicolae(Power Gym Craiova), Cris-tian Brejan és Dario Drotar(Firekick-Boxing SK Szamo-sújvár) Európa-bajnokok ésAndrei Leuștean (ScorpionsSK Jászvásár) amatőr K1 vi-lágbajnok nevét, de az edzőkközül is a legismertebb a2005-ben Nyíregyházán Vi-lág Kupát nyert brassói Ni-nel Ianculescu (Grand Fit-ness Fight Club) és MihaiConstantin volt. Utóbbi atornán legsikeresebb csapat,a Jászvásári Scorpions SKfelnőtt csapatának edzője,aki egyébként CătălinMoroșanu és Sebastian Ci-obanu K1-versenyzők sze-mélyi edzője is egyben. A rendezők egyéni díjakatis kiosztottak a verseny vé-gén, míg a kategóriák elsőhárom helyezettje Armuraönvédelmi sportfelszerelé-seket, kupákat kaptak, arendezvény összes sporto-lója érmeket és okleveleketvehetett át.A gálán legsikeresebb Ma-ros megyei versenyzők a kö-vetkezők voltak: 10-12 évesgyerekek kategória – Gál Ed-mond (Tigers Szováta; felnőttkategória -75 kilógrammossúlycsoport – Florin Pop(Black Diamond Fight Ma-rosvásárhely) és -80 kilóg-rammos súlycsoport – LucianCasoni (Black Diamond FightMarosvásárhely).Az Armura Kupán részt-vevő legsikeresebb Marosmegyei klub edzője, a 39

éves Poczó Zoltán – aki 2014-ben Prágában thai-box vi-lágbajnoki címet szerzett aWKF (World Kickboxing Fe-deration) verzióban –, a kö-vetkezőképpen vélekedettaz eseményről:
– Az előző évekhez képest

jobban megszervezett, szín-
vonalasabb gála volt az idei,
ami egy országos bajnokság-
nak felel meg. Felnőtt és gye-
rek kategóriában sok, kivá-
lóan felkészült versenyző vett
részt, akik nívós mérkőzéseket
vívtak egymás ellen. Ezen
sportolók nagytöbbsége ki-
sebb rendezvényeken is részt
vesz, ezért is vannak jól fel-
készülve. 

Az általam képviselt ma-
rosvásárhelyi Black Diamond
Fight klub versenyzői (Florin
Pop, Lucian Casoni, Erdős Sán-
dor és Koncz Attila) is jól tel-
jesítettek, előbbi kettő diadal-
maskodott is. Mind a négyen
fiatalok, erős,ügyes, tehetséges,
ambíciózus fiúk, remélem, ki-
tartóak lesznek ezek után
is,akik sok munka árán fen-
nebb is kerülhetnek, és még
sokat hallatnak majd maguk-

ról. Részemről a munka meg
a kitartás a legfontosabb, idő-
vel jönnek a győzelmek – mondta el Poczó Zoltán.

Czimbalmos Ferenz-Attila

Precíz, erős és jól eltalált rúgások és ütések, T-KO, vér,
verejték, akarat, lélek, sportemberi nagyság, győzni
akarás és látvány jellemezte a marosvásárhelyi sport-
csarnokban október 15-16. között megrendezett III. Ar-
mura Kupa elnevezésű, nagyszabású kick-box gálát,
amelyet a SportLife Group részét képező Armura önvé-
delmi védjegy a Gombos Martial Arts egyesülettel és a
Herlitz Románia céggel közösen rendezett meg. Emellett
a rendezvény szakmai pozitívumai mellett családias,
baráti, sportszerű jelzők jutottak eszembe, igazi szóra-
kozás volt a két nap összes küzdelme, ahol a versenyzők
bebizonyították, hogy nem csak a küzdősport űzői,
hanem igazi harcművészek.

Újabb vb-cím elnyerésével 
szeretne visszavonulni PoczóPoczó azt is elmondta, hogy november 7-12. között Olasz-országban fog részt venni a WKF kick-box és thai-box világ-bajnokságon, ahol úgy a veteránoknál, mint a fiatalkategóriában (18-35 év) próbálja megszerezni a világbajnokicímét, azt, amit két évvel korábban Prágában hódított el.Poczó akkor a 75 kilogrammos súlycsoportban a házigazdaCsehország bajnokát, Tomas Kocakot győzte le a döntőben.– Ha újra megnyerem, akkor beteljesedik az álmom, majdnyugodtan hagyhatom abba a versenyzői pályafutásom. Ahogy telnek az évek, mind több és több versenyző veszrészt egy hasonló megmérettetésen. Én a tavalyi thai-box Eu-rópa-bajnokságon második lettem, és ott is láttam, hogy sokkiváló sportoló küzdött az érmekért – jegyezte meg Poczó. 



A teremlabdarúgó uEFA Fut-
sal Kupa legjobb tizenhat
együttese közé került a román
bajnok Marosvásárhelyi
City'us csapata, miután a cseh-
országi Chrudimban rende-
zett tornán a házigazda ERA-
PACK Chrudim mögött egy-
egy győzelemmel, döntetlen-
nel és vereséggel a 6. főcso-
port második helyén végzett.A marosvásárhelyiek a tornaelső játéknapján 3-3-as döntet-lent játszottak a ciprusi APOELNicosiával, majd 8–3-ra legyőz-ték a szlovák Pinerola Bratisla-vát, így már a pénteki zárónapona harmadik forduló mérkőzéseielőtt közel voltak a továbbju-táshoz, hiszen 4 ponttal a má-sodik helyen álltak. A City'ustovábbjutási esélyeit növelte,hogy csak egy döntetlenre voltszüksége, ugyanakkor pont-egyenlőség esetén sokkal jobbgólkülönséggel (11–6) rendel-kezett, mint a második helyremég esélyes ciprusi APOEL Ni-cosia (3–10). Az utolsó játéknapelső találkozóján az APOEL Ni-cosia 6-5 arányban diadalmas-kodott a pont nélküli PinerolaBratislava ellen, ezzel pontszám-ban ugyan beérték a City'ust amásodik helyen, azonban így iskevés esélyük maradt a tovább-jutásra, ugyanis ehhez arra voltszükségük, hogy az utolsó ösz-

szecsapáson a marosvásárhe-lyiek tizenkét góllal kapjanakki a hazai együttestől.Végül a City’us 3-0-s vereségetszenvedett a csoportgyőztesERA-PACK Chudrimtól, így amásodik helyen végzett cso-portjában, hiszen jobb gólkü-lönbségével (+2 gól) megelőzteaz APOEL Nicosiát (-6).A City'us 2010, 2011 és 2013után negyedik alkalommal jutottbe az UEFA Futsal Kupa elitkö-rébe, a kontinens legjobb tizen-hat alakulata közé. Az elitkörsorsolását holnap, október 21-én tartják Nyonban, az ősz végénnégy négyes kvartettben küz-denek a csapatok a csoportel-sőségért, amely biztosítja a jövőév áprilisában megrendezendőnégyesdöntőben való bejutást.A City’us színeiben a követ-kező játékosok léptek pályára

a három találkozó során: Tătar,Molina (kapusok),  Duque, Sto-ica, Cardenas, Gherman, Csala,Țipău, Togan, Pop, Küsmödi, Co-vaci, Dobai és Boroș (mezőny-játékosok).Az UEFA Futsal Kupa elitkö-rébe jutott együttesek a követ-kezők: Kairat Almaty (Kazahsz-tán), Ugra Yugorsk (Oroszország,Inter Movistar (Spanyolország),Dinamo Moscova (Oroszország),Győri ETO (Magyarország), Brez-je Maribor (Szlovénia), ArazNaxcivan (Azerbajdzsán), FC Fe-niks (Koszovó), Nikars Riga(Lettország), Hamburg Panthers(Németország), Economac Kra-gujevac (Szerbia), National Zag-reb (Horvátország), Sporting Li-sabona (Portugália), Real Rieti(Olaszország), ERA-PACK Chru-dim (Csehország) és City’us (Ro-mánia).  C.F.A.
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Az elitkörben a City'us Ötödik helyen végeztek a tekések a Világkupán A román bajnokságban aranyérmes Ma-rosvásárhelyi Elektromaros Romgaz felnőttnői teke csapata a minap az ötödik helyenvégzett az olaszországi Bolzanóban meg-rendezett 28. Világkupán, amelyen a hazájukbajnokságát megnyerő klubcsapatok vettekrészt. Romániát a nőknél a marosvásárhelyicsapat, a férfiaknál pedig a Kolozsvári CFRképviselte. Az Orosz István és Seres Józsefedzők által felkészített Elektromaros Romgaza selejtező körben jó teljesítményt nyújtott,és nagyon kevéssel maradt le az elődöntőről,ugyanis 3348 ledöntött fával az ötödik lett(a várakozások szerint a továbbjutáshozlegalább 3400 kellett volna). A marosvá-sárhelyi csapatnál a nagy tapasztalattalrendelkező Duka Tilda érte el a legjobberedményt 595 ledöntött fával, mögötteAlina Suciu 574, Gyéresi Anna 554, a szinténveterán Doina Baciu 551, Alexandrina Bor-nert 538, Adela Iulia Ban 536 ledöntöttfával végzett.    A Világkupát a német bajnokSKC Viktoria Bamberg nyerte, amely a dön-tőben a magyarországi Rákoshegyi VasutasSE-t győzte le, míg a horvát MM MlakaRijeka a bronzmeccsen jobbnak bizonyultaz osztrák BBSV Bécs előtt. Ötödik helyénekköszönhetően a Marosvásárhelyi Elektro-maros Romgaz kvalifikálta magát az idénősszel megrendezendő Bajnokok Ligája elsőkörébe, ahová a Világkupa első nyolc he-lyezettje jutott be. A férfiaknál a KolozsváriCFR a tizedik lett, a megmérettetést szinténegy német csapat, az SKV Rot-Weib Zerbstnyerte. C.F.A.
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Rengeteg izgalom, féle-lem, vizsgadrukk, közös sö-rözések, bulik, örök barát-ságok és szerelmek…megpersze tanulás. Az egyetemiévek nagyban meghatároz-zák az életút alakulását, hi-szen legtöbben ekkor sza-kadnak el szülőföldjüktőlés családjuktól, kilépnek anagybetűs életbe, önállóaklesznek, mindezt az egye-temi város inspiráló, izgal-mas községében. 
Az egyetemek „szülőanyja”Aki Bolognában tanulbüszkén kijelentheti magá-ról, hogy Európa első egye-temének a hallgatója, aminem meglepő módon a vi-lágon is elsőnek számít.Szinte hihetetlen, de a mahetedik legnépesebb itáliaiváros felsőoktatási intéz-ményét 1088-ban alapítot-ták, jelenleg pedig 80 ezerhallgatója van, akik büszkénmutogatják a turistáknakaz öreg épületeket. Egyikkihagyhatatlan látványos-sága a híres Anatómiai Szín-ház, ahol látni lehet, hogysok-sok évvel ezelőtt hol éshogyan képezték ki az ifjoncorvospalántákat. Ha Sha-kespeare és kortársai drá-máiban felbukkan egy or-vos, az teljesen biztos, hogyBolognában tanult, és mivela drámaíró hősei közül sen-ki sem orvosi műhiba kö-vetkezménye által halt meg,hanem megfojtották, meg-mérgezték vagy leszúrták,ez önmagában is igazoljaaz orvosképzés magas szín-vonalát.Tudományos időutazásBolognában tanult VitézJános, de szép számmal jár-tak magyarok Heidelbergbeis, hogy csak Eötvös Lorán-dot említsük. A német városegyetemét 1385-ben alapí-tották, és bár a háború sokkárt tett benne, a város ésaz egyetem vezetőségeigyekszik tudományos idő-utazásra hívni a turistákat.Végig lehet járni például aFilozófusok sétaútját, ezt aháromszáz éves ösvényt,ahol egykoron Friedrich He-gel is bolyongott gondola-taiba merülve. Ezen kívülbárok, kávézók, olcsó étter-mek várják a diákokat, akik

állandó jelenlétükkel fenn-tartják a vendéglátóhelye-ket. Nem messze innen, Le-uvenben is van egy olyanutca, ahol a diákok nagyszámban töltik az időt, amiazonban a Stella Artois sör-nek is köszönhető, hiszenitt készül.
Alice csodaországbanOxford ma a tanulás böl-csője, de valamikor egészmás miatt volt stratégiaifontosságú hely: remek át-kelőhely kínálkozott itt aTemzén az ökrök számára.Innen ered a város neve is:a ford for oxen, azaz ökör-gázló. Mivel a középkorbanaz oktatás az egyház mar-kában volt, az ő mintájukraalakultak ki az egyetemek,így a kollégiumok nagyonhasonlítanak a kolostorokra.Mivel Anglia számára mégmindig fontosak ezek a tra-díciók, a diplomaosztó latinnyelven zajlik, akárcsak azima a vacsora előtt. A hosz-szú faasztaloknál az étke-zések akkor is történelmihangulatúak, ha farmeresfiatalok veszik körül. A vá-ros pubokkal és ajándék-boltokkal van tele, be lehetülni például abba a kocs-mába, ahol annak idején aNarnia könyvek írója, C.S.Lewis iszogatott barátaival,és véget nem érő mennyi-ségű ajándékot lehet vásá-rolni Alice-szal kapcsolat-ban, akinek írója szinténezen az egyetemen tanult.
Amerika AthénjaCambridge diákja volt az1600-as években egy bizo-nyos John Harvard, aki fia-talon hajózott át az újvilág-ba, és első adományozójalett az ott alapított új egye-temnek, a New College-nak,amely hálából felvette a ne-vét. A Harvard udvarán mais ott áll a szobra, a cipőjétlelkesen simogatják a ba-bonás diákok, a bukás el-kerülése érdekében. A ba-bona annak ellenére is él,hogy kiderült: a szobor nemábrázolhatja a fiatalon el-hunyt Johnt, akiről semmi-féle ábrázolás nem maradtfenn. A Harvard vörös téglásépületét több filmben is lát-

hattuk már, például a LoveStory-ban vagy a Mark Zuc-kerberg történetét elmesélőSocial Networkben, de méga Szívek Szállodája című té-vésorozat egyik epizódjábanis. Az amerikai egyetemekfelvételi rendszerre egymeglehetősen komplex el-járás, és nem csupán a ta-nulmányi eredmény számít.Interjúk, esszék és ajánlásoksora után alkotnak képet ajelentkezőkről, és sokatnyom a latba, milyen kö-zösségi szolgálatot végezvalaki. Nagy vihart kavar,hogy sok diák, különösen akínaiak olyan önkéntesprogramokat valósítanakmeg, amelyeknek inkább azegyetemre bekerülés a célja,nem pedig az önzetlen se-gítségnyújtás. Egy fiú pél-dául Tibetben osztott se-gélycsomagokat, csakhogy

az apja magángépe repítetteoda-vissza.Míg Angliában college-okban, a Harvardon ház-rendszerben élnek a diákok,de itt is, ott is célszerű ke-rékpárral közlekedni. Bos-ton városa olyasmit lépett,amire sok marosvásárhelyiis vágyna: szinte a teljesközlekedést levitte a föld-felszín alá, így a dugók ar-rafelé ismeretlenek. 
Lovagi vizsgaA diákok szeretik és tisz-teletben tartják a hagyomá-nyokat, bár néha vissza isélnek vele. Néhány évvelezelőtt egy cambridge-i hall-gató teljes páncélzatban je-lent meg egy vizsgán, mertazt olvasta az egyetem több

száz évre érvényben lévőszabályzatában, hogy akiilyen öltözetben áll a vizs-gáztatók elé, azt köteleseka tanerők kenyérrel és sör-rel kínálni. Az oktatók vettéka lapot, kólát és sült krump-lit vettek a diáknak, mertúgy ítélték meg, hogy ez amodern kor megfelelője.Azt nem tudni, hogy áten-gedték-e a kreatív hallgatót,de azt igen, hogy ezek árátkésőbb kiszámlázták neki,mivel hosszas böngészésután kiderült, hogy csak aza vizsgázó jogosult az el-látmányra, aki kardot is vi-sel… Hát így is múlatják azidőt a világ egyik legjobbegyetemén.
Timár Tímea

Ősi falak, latin imák, középkori rituálék
- Híres egyetemi városok a nagyvilágban –

Pár hete a város ismét megtelt élettel, hiszen az egyetemek újra megnyitották
kapuikat a szorgos diákok előtt. De „utazzunk” csak egy kicsit néhány mérföldre
innen, lássuk, mi zajlik a nevezetes egyetemi városokban, milyen szokások hó-
dítanak még mindig a több évtizedes, elit egyetemek színfalai mögött. Köztudott,
hogy a világ legnívósabb intézményei legalább akkora hangsúlyt fektetnek a
régi szokások és hagyományok ápolására, mint a magas szintű oktatásra és
modern tudományokra. 
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