
Kit szolgál a DNA?   Ha pontosan akarnék fogalmazni – s már miértne akarnék? –, akkor a kérdést a következő-képpen fogalmaznám meg: kinek az érdekeitszolgálja a korrupcióellenes harc? Mert azontúlmenően, hogy látszólag a korrupciómentestársadalmi, politikai, gazdasági élet megte-remtését, valakinek az érdekeit is szolgálniakell. Másként ez, sajnos, elképzelhetetlen ajelen Romániájában. Ahol, mint tudjuk, semmisem az, aminek látszik. Az a szomorú helyzet,hogy bárhová nézünk, mindenütt a korrupciójeleit fedezhetjük fel. Úgy hozzánk tartozik,mint kóbor kutyához a bolha. Mondhatnámazt is, hogy a vérünkben van. Már akinek – te-hetné hozzá bárki.

Tornyokkal megerősített
templomerőd A Kovászna megyei Illyefalva Sepsiszentgyörgy-től délre, az Illyefalvi-patak völgyében, az Oltjobb oldali teraszán fekszik. Nevét a településfölött emelkedő magaslaton álló reformátustemplomának középkori védőszentjéről, Illésprófétáról kapta. 
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Tévhitoszlatás magyar tör-
ténelmi személyiségekrőlTöbb magyar történelmi személyiség nevéhezfűződtek az évtizedek, évszázadok során tév-hitek, mendemondák, mesék, legendák. Azutóbbi években azonban kibontakozni látszikegy olyan tendencia, amely igyekszik ezen vál-toztatni.

5. old. // KULTÚRA

„Egy nép értékeit a megőrzött és továbbadotthagyományok, műemlékek, alkotások képezik.Ezeket elhallgatni annyit jelent, mint cinkosnaklenni egy nép kiirtásában. Nem törekedni aszellemi értékek építésére, felelőtlenségről tesztanúbizonyságot, és az identitástudat elvesz-téséhez vezethet” – vélik a Kemény-kasélytörökbefogadó csapat tagjai, a szászrégeni LucianBlaga Technológiai Líceum diákjai.

Új sorozat, XII. évfolyam // 9. szám  // március 1–7. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Az Északi-sarkkörön 
melegebb van, mint nálunk

Az elmúlt napokban jóval alacsonyabb hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben és az
egész országban, sőt, Európában is, mint az elmúlt évek ezen időszakához viszonyítva.
Pethő-Dévay Ildikó meteorológus – a Marosvásárhelyi Területi Meteorológiai Központ
munkatársa – szerint ez tényleg nem jellemző február végére, de főleg az idei enyhe tél
miatt érezzük a lehűlést. 

Hogyan irigyeltesd a vásár-
helyi blokk-szomszédaidat?

☻ Esténként potyolgass a húspotyolóval egyösszehajtott konyharuhát a konyhaasztalonpár percig, hogy higgyék azt: minden nap rán-tott húst vacsoráztok ☻ Mindig taxival menja buszmegállóig reggel, majd este a buszme-gállóból haza 

8. old. // HUMOR

A Kemény-örökség 
fiatal ápolói
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KOS: Közömbösségével és nemtörődömségévelszabályosan megrémíti a környezetét. Legyenóvatos ezzel, mert valakinek szüksége lehet asegítségére, de ha ön megtagadja, csak mertnincs kedve hozzá, abból később kellemetlen-sége származhat.
BIKA: Igazán nem mondhatja azt a héten, hogynincsenek lehetőségei, vagy nem érik önt izgal-mak, mert kalandos hét elé néz. Olyan lehető-ségek jönnek szembe önnel, amelyekre régótavágyott.
IKREK: A következő napokban izgalmas élmé-nyek várnak önre. Barátainak vagy munkájánakköszönhetően új arcokat ismerhet meg, új ba-rátságokat köthet. Élénk társasági életet kezdhetélni, ami pozitív hatással lesz az egész szemé-lyiségére.
RáK: Hirtelen rádöbben arra, hogy túl sok min-dent hanyagolt el mostanában. Kár is tagadnia,hogy fáradt, energiátlan és talán még kedvtelenis. Még az is lehet, hogy egy kis betegség bujkálönben, csak éppen arra se figyel oda, mert nincsrá ideje, hogy beteg legyen.
OROSZLáN: Ezen a héten nem ismer majd le-hetetlent. Kész tűzön-vízen keresztülvinni azakaratát. Ez egyszerre jelent jót és rosszat is.Nem baj, hogy sok mindenre hajlandó céljainakelérésnek érdekében, de ügyeljen arra, hogy nelegyen gátlástalan.
SZŰZ: Mostanában az lehet az érzése, hogyegyes események megismétlődnek az életében.Ön pedig ezt észrevéve, nyitottá válik arra, hogymeglássa a korábbi hibáit, ezáltal javítson raj-tuk.
MÉRLEG: Ezen a héten elégedett lehet, hiszenminden rendben halad a maga útján. Nem kellaggódnia, de még csak túl sokat se tennie azért,hogy sikerekben legyen része. Szabályosan azölébe pottyannak a lehetőségek.
SKORPIÓ: Lassan kezd talpra állni a múlt hetiérzelmi megrázkódtatásokból. A héten feltétle-nül szánjon időt olyan tevékenységekre, ame-lyek feltöltik önt. Szerencsére a csillagok is kül-denek önnek friss és jótékony energiákat, demég konkrét segítséget is, hogy mielőbb talpratudjon állni.
NYILAS: A héten nagyon szenvedélyes és túl-fűtött lesz, aminek lesznek előnyei és hátrányai.Legyen óvatos azzal, hogy folyton mindig min-dent ki akar mondani, mert nem mindenkineklesz ínyére az őszinteségi rohama. 
BAK: Kicsit jobban is odafigyelhetne az egész-ségére, mert a kellemetlen gyomor- vagy légútipanaszok nem biztos, hogy maguktól megol-dódnak. Amellett, hogy felkeresi orvosát, tart-hatna egy alapos önvizsgálatot is, hogy mik le-hetnek azok a lelki problémák, amíg ígypróbálják felhívni magukra a figyelmet.
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten rászánja magát arra,hogy jelentős tetteket vigyen véghez. Idáig csaktervezgetett és várt az alkalomra, de mostanramegunta a várakozást, és úgy érzi, készen áll atettek mezeire lépni.
HALAK: A héten fáradt és nyűgös. Valószínűlegazért is, mert bujkál önben valami, és nem ár-tana elejét venni a bajnak, mielőtt komolyanmegbetegszik. Ugyanakkor lelkileg is kimerült-nek érezheti magát.
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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
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Peron music 
tehetségkutató versenyMárcius 3-án, szombaton13 és 19 óra között a ma-rosvásárhelyi Jazz & Bluesklubban a magyarországiPeron music alapítvány te-hetségkutató fesztivált szer-vez, amelyre előzetes je-lentkezést követően rock-és alternatív zenekarok ne-veznek be. A három számottartalmazó produkciókatmagyarországi és helyi ta-gokból álló szakmai zsűriértékeli. Első alkalommal aRocksuli diákjaiból álló zsűriis véleményt mond a pro-dukciókról. A számos érté-kes nyeremény mellett alegjobb csapatot a zsűri de-legálja a 2018. évi Öröm azene tehetségkutató versenybudapesti döntőjére.
A Kelekótya 
együttes a Jazzben Március 2-án 18 órától abaróti-sepsiszentgyörgyiKelekótya együttes gyerek-koncertjére kerül sor a ma-rosvásárhelyi Jazz&BluesKlubban. Az együttes tagjai:Boér Tímea – ének, furulya,Bogyor Attila – ének, gitár,mandolin, Bogyor Gábor –ének, billentyűk, harmonika,xilofon, Oláh József – dob,ütőhangszerek, Vitályos Le-hel – nagybőgő. 
Ördöngölő – lemezbe-
mutató koncert Hideg Anna nénivel Er-délybe indul lemezbemutatókoncertturnéra a felvidékiHorsa Banda legújabb, Ör-döngölő című lemezével. A

zenekar arra törekszik, hogya magyar népzenét eredetiformájában szólaltassa meg,ahogyan a falvakban is szóltgenerációkkal korábban.Leg újabb lemezükön ördön-gösfüzesi dallamok hallhatókHideg Anna néni és HavayViktória énekes kíséretével.Marosvásárhelyen március5-én 19 órától lépnek fel aJazz &Blues Klubban.
Előadások 
a Levél utcában A marosvásárhelyi Levélutcai Stúdió 2-ben márciuselsején, csütörtökön 11 és13 órakor a Holle anyó címűmesejátékra várják a gyer-mekeket. Március 2-án, pén-teken 19 órakor a Játszmákcímű felnőttelőadás leszműsoron.

Kézműves- és 
régiségvásárFebruár 26-a és március8-a között a Góbé Antik-várium kézműves- és régi-ségvásárt szervez a MarosMallban. A vásáron többekközött be lehet szereznirégi és új könyveket 4 stan-don, régiségeket festmé-nyeket, népi szőtteseket éskerámiát, kézművestermé-keket, természetes édes-ségeket és kozmetikumo-kat, kézműves ékszereket,díszeket, egyedi ajándék-tárgyakat.
Moziba hívják 
a hölgyeket Marosvásárhely Polgár-mesteri Hivatala március1-jén és 8-án ingyenes be-lépést biztosít a hölgyekneka Művész mozi vetítéseire.A jegypénztárnál kialaku-landó zsúfoltság elkerülése,illetve az ülőhely biztosí-tása végett arra kérik azérdeklődőket, hogy miha-marabb vegyék át meghí-vójukat a filmszínház Ró-zsák tere 34–35. szám alattiszékhelyén, naponta 9 és20 óra között. A meghívóta személyazonossági iga-zolvány felmutatásával le-

KÁR KIHAGYNI 



Az Örökségünk őrei ver-seny a középiskolás diákokrészére indult, amelyben mű-emlékeket tárnak fel, eleve-nítenek meg és tanulmányoz-nak abban a reményben,hogy megmentik a feledésbemerüléstől, illetve tudatoscselekvésre tudják buzdítaniazokat, akik tehetnek azért,hogy ezek az értékek felve-hessék a harcot a rombolóidővel szemben.A szászrégeni, 15 tagú csa-pat a Kemény-kastélyt „fo-gadta örökbe”, amely soránáttanulmányozták az épület-ről szóló dokumentumokat,és az ismereteket több nyel-ven – magyar, román, angol,francia, török, albán, orosz,svéd, arab, koreai, görög ésspanyol – közzétették a Fa-cebook-oldalukon. A diákokidősebb személyektől és aKemény család leszármazot- taitól informálódtak a rég-múlt idők eseményeiről. Akisiskolásoknak meseszerű-en mutatták be a fontosabbszemélyiségeket és a kastélykörül zajló egykori tevékeny-ségeket, de emellett fény-kép- és régipénzérme-kiál-lításokat szerveztek, valaminttöbbnyelvű Helikon-szavaló-versenyt tartottak a várkas-télyban. Ezek mellett a diákokcsapatszellem-építőtáborbanés személyiségfejlesztő gya-korlaton vettek részt.
államosítás, 
rendszerváltás 
és visszaszolgáltatásA várkastély tulajdonosaiközött volt Szobi Mihály, Wer-bőczy István, Kendi Ferenc,Báthory Zsigmond, BocskaiIstván, Bethlen Gábor, I. Rá-kóczi György, II. RákócziGyörgy. 1648-ban KeményJános tulajdonába került, és300 évig a Kemény családnakvolt a birtokában. Az álla-mosítás miatt a Kemény csa-lád elvesztette a birtokot, arendszerváltás után kaptavissza a várkastélyt.A Kemény család híres bá-rók egész sorát nyújtotta amagyar népnek, közülük alegismertebb Kemény Jánosfejedelem, de a hasonló nevűíró is ismertté vált a Helikonírói társaság megalapításarévén. Ezenkívül ispánok,tisztek, politikusok képviselika családot, de volt közöttükmatematikus is.
„Ez a legfontosabb ma-
gyar műemlék környé-
künkön”A csapat tagjai azért vá-lasztották ezt az épületet,mert elmondásuk szerintkörnyékükön ez a legfonto-

sabb magyar műemlék tör-ténelmi és irodalmi szem-pontból egyaránt. Emellettminden eszközzel segíteniszeretnének a tulajdono-soknak abban, hogy fenn-tarthassák, és az utókornaktovábbíthassák mindazt azértéket, amit az épület hor-doz.Külön élményként köny-velik el azt is, hogy a kastélyegykori arculata megtalál-ható Wass Albert írásaiban,így manapság összehason-líthatják, hogy mi az, amimegmaradt az idő és a rend-szerek váltakozásai során.„Véleményem szerint fon-tosak és hasznosak azok aversenyek, melyek által is-mereteinket bővíthetjük, ha-gyományokat ápolhatunk,és műemlékeket őrizhetünkmeg. Ebben a versenybenrengeteg információval bő-vítettük ismereteinket, me-lyeket továbbadhatunk gye-rekeinknek a közeljövőben”– vallja Szabó Emőke diák,aki lelkesen támogatja a csa-patot.
Jó alkalom megismerni
nemzeti értékeinket„Ez a verseny fantasztikusalkalom arra, hogy jobbanmegismerjük nemzeti érté-keinket, történelmünket,kultúránkat és hogy mások-kal is megismertessük ezt.Továbbá a csoporttársak kö-zött nagyon szoros kapcso-lat alakult ki, nagyszerű él-ményekkel és kellemes em-lékekkel gazdagodhatunk.Ezáltal jobban kötődünk akiválasztott műemlékhez ésmindahhoz, ami hozzá fű-ződik” – mondta Tóth Tímea,a csapat tagja, a középiskolaX. B osztályos tanulója.

Igaz mese

Volt egyszer, hol nem volt
Egy hegylábon álló vár,
Mely most is minden magyart
Tárt karokkal hazavár.

Kacsics Simon árulás okán
Dénes tárnokmesterternek adta,
A Losonczi-Bánffy család is
Időtlen időkig lakta.

Werbőczy Hármaskönyve
Itt látott napvilágot
És ide jártak vadászni
A fejedelem-óriások.

Végül aztán Rákóczi György
Kemény János bárónak adta
Azóta családját szerencse és 
Balszerencse váltogatta.

Ő lett Erdély fejedelme
És legyőzött sok ellenséget
S a kastély 1848-ban
Szomorúan viselte a vereséget.

Aztán a hetedhét országra szóló
világégés
Új rendet szabott rája,
Mert nem értette vágyait
Az újdonsült mostohája.

S amikor már a pogácsából
Részére nem futott,
Megfosztották a jussától,
S vándorbotra jutott.

Édes gyermekem, 
itt van a te örökséged,
Játssz vele szabadon -
Mondják ma s én megfogadom.

Őrizzétek közös kincsünk
Fiatal hévvel,
Örökségünk rátok bízom,
Járjatok szerencsével.

A Kemény-kastély őrei

Ha pontosan akarnék fo-galmazni – s már miért neakarnék? –, akkor a kér-dést a következőképpenfogalmaznám meg: kinekaz érdekeit szolgálja akorrupcióellenes harc?Mert azon túlmenően, hogylátszólag a korrupciómentestársadalmi, politikai, gaz-dasági élet megteremtését,valakinek az érdekeit is szolgálnia kell. Másként ez, sajnos,elképzelhetetlen a jelen Romániájában. Ahol, mint tudjuk,semmi sem az, aminek látszik. Az a szomorú helyzet, hogybárhová nézünk, mindenütt a korrupció jeleit fedezhetjükfel. Úgy hozzánk tartozik, mint kóbor kutyához a bolha.Mondhatnám azt is, hogy a vérünkben van. Már akinek –tehetné hozzá bárki.Mindezt annak kapcsán írtam, hogy már két hete, hogya balliberális kormányzat csúcsra járatta a korrupcióellenesügyészség, a DNA-vezér körül hatékony médiasegédlettelkirobbantott és folyamatosan táplált botrányt. A jelenlegikormánykoalíciónak a jelek szerint semmi sem drága, amia diabolizált Kövesi elmozdítását szolgálja. Meg is teszmindent, csak sikerre vihesse az ügyet. Mint ismeretes, azigazságügyi miniszter, a vádhatóság tevékenységének át-világítása után, a DNA vezetőjének leváltását kérte. Adöntés, úgy fest, a Iohannis kezében van. Merthogy a DNA-igazgatót, az igazságügyi miniszter javaslatára, az államelnöknevezte ki. Következésképpen ő is válthatja le. CsakhogyIohannis nem látja indokoltnak Kövesi leváltását. Egyelőre.  Alig jelentette be szándékát Toader, máris utcai tünteté-sekre került sor: az egyik oldal üdvözölte a bejelentést, amásik ellenezte. A feszültség, az utcai megmozdulásokazóta is folyamatosak. Eltérő a magyar politikai erők vi-szonyulása is az ügyhöz: a balliberális kormánykoalícióttámogató RMDSZ elnöke szerint Toader jelentése korrektvolt, és logikusan kérte Kövesi lemondását, ezzel szembenaz EMNP közleményében az áll, hogy a párt elnöksége aminiszter kezdeményezését a korrupcióellenes harc aka-dályoztatására vonatkozó törekvésként értelmezi, s mintilyent határozottan elutasítja. Mindenesetre kedvező alkalomvolt ez a Néppártnak arra, hogy jelezze különállóságát azRMDSZ-től, mert nagyon úgy tűnt már, belenyugodtakabba, hogy valakik az MPP sorsát szánták nekik is.A nyilatkozók, a véleményüknek hangot adók hevességét,indulatosságát tapasztalva talán nem árt, ha kimondjuk:értelmetlen kihegyezni az ellentétet, hisz a DNA kapcsánnem a jó ütközik meg a rosszal, hanem mindössze különbözőérdekek, a legfőbb hatalmi erőközpontok. A DNA pedig, alegfőbb titkosszolgálat aktív részvételével – gyaníthatóanbizonyos washingtoni körök támogatásával – belefolytebbe a hatalmi harcba. Hogy ez jó-e így vagy sem, helyes-evagy sem, azt nem tudni. De az, hogy a hatalmi harc eldőlteután a korrupció továbbra is virágozni fog e tájakon, nos,az holtbiztos. Véleményem szerint. 
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Szentgyörgyi László

Kit szolgál a DNA?   A Kemény-örökség fiatal ápolói  
„Egy nép értékeit a megőrzött és továbbadott hagyományok, műemlékek,
alkotások képezik. Ezeket elhallgatni annyit jelent, mint cinkosnak lenni egy
nép kiirtásában. Nem törekedni a szellemi értékek építésére, felelőtlenségről
tesz tanúbizonyságot, és az identitástudat elvesztéséhez vezethet” – vélik a Ke-
mény-kasélyt örökbefogadó csapat tagjai, a szászrégeni Lucian Blaga Technológiai
Líceum diákjai.

„A két legérdekesebb te-vékenység számomra a kas-télyban szervezett farsangés a palotás tánc volt. Úgyvélem, nagyon hasznosakezek a tevékenységek, mertmindenki kreativitását kie-meli, illetve mindenki te-hetsége szerint vehet résztbennük. Ezért nagyon ör-vendek, hogy része leheteka csapatnak” – vallotta BorosNorbert, tízedik osztályosdiák.

„Nagyon örülünk, hogyalkalom nyílt erre a tevé-kenységsorozatra, valaminthogy a diákok ilyen nagylelkesedéssel vesznek résztbenne. Bár elég sok időt ésenergiát igényel, megéri afáradtságot” – összegzik avezető tanárok, Reichem-berger Iringó turizmus ésSzékely Rozália történelemszakos oktatók.
Pál Piroska
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40 éves a lombik

Az Északi-sarkkörön melegebb van, mint nálunk
„A hőmérséklet jóval amegszokott átlag alatt van,hiszen a napokban Maros-vásárhelyen, délben -5 Cel-sius-fokokat mértünk, ámmás esztendőkben átlagosan5-6 Celsius-fok szokott lenni.Ez mégsem nevezhető ext-rémnek, hiszen a közelmúlt-ban, amikor kemény telekvoltak jellemzőek, ennél ala-csonyabb hőmérséklet volttérségünkben. A hidegetmost azért érezhetjük in-

kább, mert az idei tél nagyonmeleg volt, napközben szin-te minden nap pozitív hő-mérsékleti értékeket mér-tünk” – mondta el. 
Minek tulajdonítható 
ez a tél végi hideg?Pethő-Dévay Ildikó kér-désünkre elmondta, hogy atél végi hideg oka az, hogyaz idén erősebb volt a nyu-gati áramlás, így több meleg

levegő érkezett Európa föléaz Atlanti Óceán térségéből.Emiatt nem volt esélye aKelet-európai síkság fölé aszibériai hidegnek beára-molnia. Az is érdekes tény,hogy jelenleg az Északi-sark-körön, illetve Grönlandonmelegebb van, mint Erdély-ben. Ugyanakkor megtud-tuk, hogy létezik összefüggésaz amerikai nagy hidegekés a mi enyhe telünk közöttis, hiszen náluk leáramlott

a sarkköri hideg, itt viszontmost, tél végére enyhült anyugati áramlás, és bejött aszibériai hideg” – magya-rázta a szakember, aki aztis hozzátette, hogy az elmúltévek teleikor többször isvolt hideg a szibériai áram-lás miatt, idén ez az első.  Hogy milyen hatása van,lehet a mezőgazdaságra atél végi hidegnek, a meteo-rológus elmondta, hogy arügyezés még nem indult

be, így a hóréteg, ami a na-pokban hullt, védi annyiraa növényzetet, hogy ez a hi-deg ne ártson neki. Bár az időjósok hétvégérefelmelegedést jeleznek és va-sárnapra már esőt – illetve aMátyás-napi népi időjárásjós-lás is korai tavaszt ígér –, aszakember hosszabb távúbecslésekbe nem bocsátkozna,de nem kizárt, hogy márciusfolyamán is lesz még hideg. 
Pál Piroska

Az elmúlt napokban jóval alacsonyabb hőmérsékleti
értékeket mértek Erdélyben és az egész országban,
sőt, Európában is, mint az elmúlt évek ezen időszakához
viszonyítva. Pethő-Dévay Ildikó meteorológus – a Ma-
rosvásárhelyi Területi Meteorológiai Központ mun-
katársa – szerint ez tényleg nem jellemző február vé-
gére, de főleg az idei enyhe tél miatt érezzük a lehűlést. 

1978. július 25-én későeste Angliában, a Manches-terhez közeli Oldhambankamerák kereszttüzében, asajtó nagy érdeklődésétőlkísérve császármetszésselvilágra jött egy LouiseBrown nevű kislány. Az ese-mény azért számított ennyi-re különlegesnek, mert ővolt az első üvegedényben,külső megtermékenyítésieljárással fogant gyerek,azaz lombikbébi. Az eljárásazóta hatalmas utat tettmeg, hiszen mára közelnegyvenmillió társa él szer-te a világon, boldogan ésegészségesen. A statisztikákszerint jelenleg a világ ösz-szes lombikeljárásának min-tegy felét Európában végzik,legtöbbet az északi orszá-gokban.
Kezdetek 
és előzményekA meddőséget a 18. szá-zad vége óta kezeli az or-vostudomány, részleges si-kerekkel. Az emberen azelső eredményes inszemi-nációt John Hunter hajtottavégre 1770-ben, Magyaror-szágon pedig Bánk Endre1952-ben. A 18. század ótapróbálkoztak az ivarsejtektárolásával is, sikeres mód-szert (folyékony nitrogénbatárolás) azonban csak 1949-re fejlesztettek ki, és az első,fagyasztott hímivarsejtekbőlfogant gyerek 1977-benszületett meg Ausztráliában.A méhen belüli megtermé-kenyítés azonban nem je-

lent mindenkinek megol-dást, ezért Robert G. Ed-wards és Patrick Steptoe ahatvanas évektől megpró-bált kidolgozni egy olyaneljárást, mellyel az ivarsej-teket a nő testén kívül egye-síthetik, károsodás nélkül.A gyermekre tíz éve hiábaváró Leslie Brown házior-vosa hallott a két tudós kí-sérleteiről és hozzájuk irá-nyította páciensét. A leendőanyának először peteéréstgyorsító hormonokat kellettszednie. Két hét elteltévelaz orvosok leszívták a tü-szőfolyadékot és elkülöní-tették belőle a petesejteket.Mikroszkóp alatt (valójábanegy Petri-csészében) létre-hozták a „nagy találkozást”,majd a megtermékenyítettpetesejteket a korábbi pró-bálkozásoknál hamarabb,két és fél nap után vissza-helyezték az anya méhébe.Az egyik szerencsésen meg-tapadt és a terhesség nemszakadt meg, így már semmisem állt a szülők boldogsá-gának, egyben a tudomá-nyos világszenzációnak azútjába.

Egy sztárbaba életeA hirtelen sztárrá váltBrownék tetemes összegértadták el a baba első fotóita Daily Mailnek, aztán pedigkülönböző televíziós csa-tornák meghívására bejár-ták az egész világot. Elmon-dásuk szerint nemcsak azanyagi előnyök miatt tettekeleget a felkéréseknek, ésnem is csak azért, hogy re-ményt adjanak más meddőpároknak, hanem azért is,hogy megmutassák: szokat-lan módon fogant gyermek-ük teljesen normális, sem-miben nem különbözik tár-saitól. A barátságos, szőkekislányt – aki már hat hó-naposan amerikai turnénvett részt, majd Japánbautazott – nem különöseb-ben viselte meg a figyelem.Néhány év múlva azonbana házaspár megelégelte arivaldafényt, és elhatároz-ták, hogy nyugodt életetbiztosítanak a felcseperedőLouise-nak. Ekkor már csakalkalmanként vállaltak, nyil-vános szereplést, de a ki-vágott újságcikkeket és a

felvételeket gondosan meg-őrizték. Louise az iskolábankénytelen volt elmagyaráznitársainak: annak ellenére,hogy a sajtó úgy hivatkozikrá mint „kémcsőbébire”,nem a laboratóriumba szü-letett.A szülők nem terveztekújabb gyereket, mert úgygondolták, hogy Louise szü-letése is maga a csoda, ami-ért hálásak lehetnek, deamikor az anya kibökte,hogy valójában örülne egykistestvérnek, az orvos pá-ros meggyőzte, hogy jogavan újra igénybe venni atudomány adta lehetősége-ket. Így született meg Louiseután négy évvel Natalie: avilágon a negyvenedik lom-bikbébi, 1990-ben pedig, fi-atal anyaként, az első ilymódon fogant ember lett,aki maga is szülővé vált. Atestvérpár összesen hatgyermekének mindegyiketermészetes úton fogantmeg.A lombikeljárást kidol-

gozó orvosok, Edwards ésSteptoe követték Brownékéletét, Louise elmondásaszerint egyfajta „pótnagy-papa” szerepet töltöttek be,így Steptoe doktor halálamegviselte az akkor tízéveskislányt. Louisera megle-hetős nagy terhet ró, hogyélete minden eseménye –esküvője, gyermekei szüle-tése, szülei halála – az új-ságokban landol, ennek el-lenére boldog családanyá-nak mondja magát. Próbáltvisszavonultan élni, de anem szűnő médiaérdeklő-dés ezt megnehezítette,ezért 2015-ban kiadta élet-rajzát. Azért vállalja a nyil-vánosságot, mert maga isnépszerűsíteni akarja amesterséges megterméke-nyítő eljárásokat, célja azazokhoz tapadó stigma, ne-gatív hozzáállás megszün-tetése és a főleg vallási iden-titású erkölcsi aggályoktompítása.
Timár Tímea

Aki lombikeljáráshoz folyamodik, az túl van többévnyi várakozáson, reménykedésen
és rengeteg csalódáson. Aki lombizik, az nem lehet biztos benne, hogy lesz-e valaha
gyereke. Aki lombizik, az elszánta magát arra, hogy életét és vérét áldozza azért,
hogy szülővé váljon. Mindez 40 éve lehetséges!
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Pál-Antal Sándor akadé-mikus több évtizedes kuta-tásainak köszönhetően je-lent meg 2015-ben egy for-ráskiadás, amely egy a Bo-dor Péter élettörténetét be-mutató bevezető tanul-mánnyal indul. A székelyezermesterrel többen fog-lalkoztak, regény is jelentmeg róla, cselekedeteit vers-be foglalták, de érdemlegeslevéltári kutatást – JózsaGerő marosvásárhelyi tanárkivételével – senki nem vég-zett ezidáig. Pál-Antal Sán-dor Mesterségem címere:Bodor Péter. Egy zseniálisszékely elme című könyvé-nek célja azonban az, hogya népemlékezet által ho-mályba burkolt ezermesteréletének és tevékenységé-nek igazi arcát feltárja. „Bo-dor Péter még életében hí-res emberré, legendás alak-ká vált. Több csodás vagycsodával határos, romanti-kus köntösbe öltöztetett le-genda kapott szárnyra velekapcsolatosan. Elismerésseldicsérték leleményességét,furfangos észjárását és kéz-ügyességét. A legenda pediga nép ajkán terebélyesedettés színeződött, míg mindentette szép történetté nemkerekedett. Életrajzírói isinkább a róla szóló mon-dákkal foglalkoztak, azokatkész tényekként kezelték,mintsem élete és munkás-sága valós történetének fel-tárásával foglalkoztak volna"– olvasható a könyvben. Ez-zel ellentétben a könyv szer-zője kritikailag megszűrtkönyvészet és feltárt levél-tári adatok alapján egy va-lósághűbb képet rajzol megBodor Péterről. 
ágyút már Gábor áron
előtt is öntöttek 
a SzékelyföldönÁgyúcső és puskapor. Bo-dor Ferenc, a 48-as csíkiágyúöntő és lőporgyártócímmel jelent meg 2017-ben egy tanulmánykötet,

amely Pál-Antal Sándor, SüliAttila, Hermann Róbert ésKomán János történészekdolgozatait foglalja össze.A kötet egy méltatlanul el-felejtett személy nevérőltörli le a port, aki jelentősszerepet vállalt az 1848-49-es forradalom és szabad-ságharc alatt a Székelyföl-dön. Bodor Ferenc, a balán-bányai rézbánya üzemve-zetője nemcsak szaktudá-sával szolgálta a szabadság-harc ügyét, hanem családjavagyonát is feláldozta erre.„De ő volt az is, akinek azérdemeit letagadták, hogya kézdivásárhelyi ágyúgyár-tás, főként Gábor Áron kul-tusza fényesebben csillog-hasson" – olvasható a könyvelőszavában. Süli Attila had-történész az 1848-49-benmegszervezett erdélyi had-sereg tüzérségének törté-netét tárja az olvasó elé,amelyben a következőketírja: „...a történészek meg-különböztetett figyelmetszenteltek Gábor Áron élet-pályájának és tevékenysé-gének. Az utóbbihoz hoz-zájárult a kiegyezés utánmegszülető Gábor Áron-kul-tusz. A székely hős olyantörténelmi személyiség volt,amely lényegében mindenpolitikai irányzatnak meg-felelt a 19. és 20. században.A Gábor Áront heroizáló ésabszolutizáló szemlélet ural-kodott a szépirodalomban,sőt, néhány kultikus filmbenis." Új szempontokra BözödiGyörgy hívta fel a figyelmet,aki szerint a közhiedelem-mel ellentétben ágyút márGábor Áron előtt is öntötteka Székelyföldön, sőt Három-széken is! Bözödi szerintGábor Áronnak a rakéta-gyártásban és a lyukasön-tésben sem volt akkora sze-repe, mint ahogy azt eddigvélték. 2017-ben egy konferen-ciakötet is napvilágot látottKőrösi Csoma Sándor. Gyö-kereink cím alatt, amelybenDr. Nagy Lajos ny. körorvos,

helytörténész Tévedéseknyomában. Legendák, mí-toszok a Kőrösi Csoma Sán-dor-irodalomban című dol-gozata is olvasható. A szerzőolyan könyveket és inter-netes oldalakat vesz górcsőalá, amelyek a nagy magyartibetológus, világutazó, ős-hazakutató életével és mun-kásságával foglalkoznak. „ACsoma-irodalommal foglal-kozó írókkal, lektorokkalszemben elvárásként kelle-ne állítani, hogy ne hasz-náljanak olyan régi kútfők-ből származó adatokat, ame-lyeket az újabb kutatásokeredményei már megcáfol-tak. (...) A nagy tudós életétszépirodalmi formában fel-dolgozó írók a fikciókat úgykellene alkalmazzák, hogyazok ne okozzanak zavart,hamis kép kialakítását kelt-ve abban az olvasóban, akiesetleg először találkozikKőrösi Csoma Sándor ne-vével" – olvasható a dolgo-zatban. 
„A történész feladata 
a történelem hiteles 
feltárása"Süli Attila hadtörténészta marosvásárhelyi könyv-bemutató alkalmával arrólkérdeztük, hogy miért vanszükség ilyen, komoly levél-tári kutatásokon alapuló ta-nulmányok közlésére, kik-hez szólnak ezek és, hogyle kell-e bontani a tévhiteket,illetve kell-e tanítani a gyer-mekeknek olyan története-ket, amelyek a történelmiszemélyiségeket dicsfény-ben tűntetik fel.  „Vélemé-nyem szerint: igen, szükségvan ilyen jellegű írásokra.Thomas Mann a József éstestvérei című művében aztírja, hogy ›Mélységes mélya múltnak kútja‹ , vagyis amúlt feltárása egy kimerít-

hetetlen aranybánya. A tör-ténész elsődleges feladatapedig a történelem hitelesfeltárása a források alapján.Ezek a tanulmányok min-denkihez szólnak, akiketérint és érdekel a téma. ABodor Ferenc-kötet irántierős lokális érdeklődés pél-da erre. A legendák valóbansok esetben érdekesebbek,mint a száraz múlt, de ettőlfüggetlenül az emberek fo-gékonyak a történelem hi-telesebb megismerése irántis. Példaként említem a Gör-gey árulási mítosz feladását.

Én úgy vélem, hogy egy-egyszemélyiség életútjánakszakmailag korrekt feldol-gozása nem legendarombo-lás, hanem az életének hi-telesebb megismerése. Ettőlfüggetlenül a gyermekeknekaz iskolában szerintem lehetolyan történeteket tanítani,amelyek meseszerűen, dics-fényben mutatnak be tör-ténelmi személyiségeket –például Mátyás királyt – decsak a szépirodalom kereteiközt" – mondta el vélemé-nyét lapunknak Süli Attila. 
Nemes Gyula

Tévhitoszlatás magyar történelmi személyiségekről
Több magyar történelmi személyiség nevéhez fűződtek
az évtizedek, évszázadok során tévhitek, mendemon-
dák, mesék, legendák. Mint például Mátyás király,
Kinizsi Pál, Dózsa György, Kőrösi Csoma Sándor, Bodor
Péter, Gábor áron és a sort folytathatnánk. Sok
esetben róluk olyan írások jelentek meg, amelyeknek
szerzői úgy mutatják be életüket, munkásságukat,
hogy azelőtt bárminemű utánajárást, komolyabb le-
véltári kutatást végeztek volna. Az utóbbi években
azonban kibontakozni látszik egy olyan tendencia,
amely igyekszik ezen változtatni. A közelmúltban
több könyv, tanulmány, dolgozat jelent meg szűkebb
térségünkben, amely egy-egy magyar történelmi sze-
mélyiséget az alapos levéltári kutatások fényében
mutat be, eloszlatva ezáltal sok tévhitet.

Kibédi orgona / Bodor Péter műve
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Tornyokkal
megerősített
templomerőd
A Kovászna megyei Illyefalva Sepsiszentgyörgytől szűk
tíz kilométerre délre, az Illyefalvi-patak völgyében,
az Olt jobb oldali teraszán fekszik. Községközpont,
Aldoboly és Sepsiszentkirály tartozik hozzá. Nevét a
település fölött emelkedő magaslaton álló református
templomának középkori védőszentjéről, Illés prófétáról
kapta. Így bukkan föl először 1322-ben a pápai tized-
jegyzékben Villa Helye néven, amikor Pál nevű plé-
bánosa 5 régi báni garast fizetett. 1333-ban villa Elye,
egy évvel később pedig villa Hellye néven szerepelt
ugyanott. Az 1567. évi regesztrumban jelent meg ma
is használt megnevezése Illyefalva alakban. Akkor
Szentgyörgy mellett Sepsiszék második legnagyobb
települése volt. 1578-ban elnyerte a mezővárosi rangot
és – egészen 1876-ig, amikor újra község lett – egy
bíróból és tizenkét esküdtből álló magisztrátus vezette.
A trianoni békeszerződésig Háromszék vármegye
Sepsi járásához tartozott.

A templomvárA község a Sepsiszent-györgyből Brassóba vezetőút mentén, az Olt jobb part-ján fekszik. Vára, tulajdon-képpen egy falakkal és tor-nyokkal megerősített temp-lomerőd, a falu északkeletivégében, a Felszegi-pataktólkörülvett, körülbelül hatvanméter magas domb tetejénépült.A vár közepén emelkedikmaga a XV. századi templom,amit egy százhatvan méterkerületű, négy méter magas,1,8 méter vastag fal veszkörül. Ezt csak egyetlen bástyaerősítette, a déli oldalon. Ezvolt a vár kapubástyája, éserre épült a templom tornyais.
A titkos alagútA belső várat övező, sza-bálytalan hatszög alaprajzú,öt méter magas, egykor pár-tázatos és védőfolyosóvalellátott falat három ötszögűés két négyszögű bástyaerősítette. A legmagasabb volt a déli,négyzet alakú, emeletes bás-tya, mely a felvonóhíddalellátott kaput vigyázta. Eme-letén a kapuőrök szobái he-lyezkedtek el. A külső várfalait mély és széles árokvette körül. Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok címűkönyvében ír arról, hogy avár nyugati szögletéből in-dult ki a földalatti titkosalagút, melynek kijárata aszemben levő dombon azelmúlt század elején is lát-ható volt.

A középső védőív mellett,a kapu bal oldalán egy kisépület látszik, az egyetlenmegmaradt olyan kamra,melyekben az erdélyi pa-raszt várakra jellemzően alakosság nem csak védelmettalált, hanem értékeit is eltudta raktározni. A XIX. szá-zad közepén száztizennyolcilyen kamra volt a várban.
Az elsőrendű várAmint azt már a felveze-tőnkben röviden említettük,a helység első ízben az1332-1337. évi pápai tized-jegyzékben tűnik fel villaElye alakban. Báthori Kristóf erdélyihelytartó 1578-ban a Sep-siszéken lévő Illyefalunakhárom országos és hétfőn-kénti vásártartást engedé-lyezett.A templomvárra előszöraz 1560. évi enyedi, majdaz 1574. évi marosvásár-helyi országgyűlés jegyző-könyve utal: elsőrendű vár-nak említik, és a török be-törések ellen megerősítésétrendelik el. Bethlen Gábor erős fa-lakkal és bástyákkal vétettekörül a várat, melynek fon-tosságát az 1651. évi gyu-lafehérvári országgyűlés iselismerte, mert a „hadbanjártas” kapitány, Kovács Gás-pár védelmére bízta. 
Az elfoglalt templomvárSzintén a fent említettszerző közléséből tudjukmeg, hogy Giczi István1612-ben a létesítményteredménytelenül ostromol-ta, de még ez évben sikerült

elfoglalnia Weiss Mihálybrassói bírónak. 1658-ban a török vettekörül, és az ide menekülte-ket sikerült kicsalnia a vár-ból s közülük nyolcszáz em-bert rabszíjra fűzve magávalhurcolt, a templomvárat pe-dig elfoglalta.Az iktári Bethlenek ki-halta után Thököli István,majd fia, Imre kezére került.Amikor a török a bánságivárak nagy részét elfoglalta,I. Apafi Mihály idejében,1670-ben „…országos és fe-jedelmi közmegegyezéssel,elhányattatása elvégezte-tett…”.Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy II. RákócziFerenc szabadságharca ide-jén, 1708-ban a háromszékilakosság féken tartására anémetek Illyefalván is egysáncot emeltek, ahová gya-logosokat, tüzérséget he-lyeztek el és innen raboltáka környéket. 
Az 1658-ban elpusztult
oklevelekA falu fölötti magaslatonáll a XVIII. században át-épített református templom.Az épülettől délre különállóharangtorony emelkedik,melynek két oldalán méglátható a templomot egykorkörülölelő várfal egy-egymaradványa. Ezt a belsőerődövet egykor mély árokvette körül. Nyomai ma iskivehetőek.A belső várat egy ötszögűalaprajzú külső vár övezi,sarkain védőtornyokkal. Be-járata a déli oldalon, a ka-pubástya alatt nyílik. A dél-keleti, északkeleti és dél-

nyugati toronynak csak ma-radványai látszanak, azészaknyugati viszont meg-lehetősen épen maradt fönn.A nyugati oldalon a sa-roktornyot összekötő fal-szakasz középtájén kissékiszögellik. Ezt a külső erő-dövet egykor szintén árokvette körül. Maradványai anyugati oldalon ma is lát-szanak. Gyöngyössy János, a Szé-kelyföldi vártemplomokcímű munkájában jegyzimeg, hogy a község temp-lomának és erődítményei-nek építéstörténetéről gyéradatok állnak a rendelke-zésére. A kutatást nehezítiaz is, hogy a település ok-levelei 1658-ban elpusztul-tak. 
Illyefalvának létezett
egy, a mai helyén álló
temploma isAz erődítmények mind-máig legrészletesebb leírá-sát Orbán Balázs közölte.Építési idejét az 1443 körüliévekben jelölte meg. EntzGéza mindkét falgyűrű épí-tését a XVII. század elejéretette. Szintén a fent említettszerző adataiból tűnik ki azis, hogy mások is megerő-sítették az 1443 körüli da-tálást, továbbá a belső erő-döv építését a XV. századközepére helyezik, a külsőtpedig XVII. századi bővítés-nek tartják. Kiemelten fontos tudniazt, hogy a pápai tizedjegy-zék alapján bizonyosra ve-hető, hogy Illyefalvának lé-tezett egy, a mai helyén állótemploma, amelyet a XV.

század végén gótikus stí-lusban átépítettek. Ennek alakjáról csak egynagyobb méretű ásatás,esetleg a mai templom tü-zetes falkutatása nyománlehetne nyerni valamiféleképet. Feltételezhető azon-ban az, hogy sokszögzáró-dású szentélyből és hajóbólálló boltozott templom le-hetett.
A torony a mainál ala-
csonyabb lehetettAz erődítmények datálá-sát illetően különbséget kelltenni a belső és a külső várközött. A belső vár szuro-köntős, öles vastagságú kő-falait valószínűleg a harang-toronnyal egy időben, fel-tételezhetően a templomgótikus átépítése idejénemelték. Eszerint a belsővár valamikor a XV-XVI. szá-zad fordulóján épülhetett. A torony a mainál ala-csonyabb, két-háromeme-letes lehetett, figyelőerké-lyes toronysisakkal. Ebbena formájában az illyefalvivár nem sokkal különböz-hetett Uzon, Gidófalva, Sep-siszentgyörgy, Feltorja ésmég néhány más három-széki település hasonlótemplomerősségétől. 
A vár védelmi szerepe
megszűnikA vár védelmi szerepe akurucvilág után szűnhetettmeg. Feltehetően ezutánkezdték magtárnak hasz-nálni a saroktornyokat. Lehetséges, hogy az1658-ban történt pusztításnyomait már nem is hozták
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helyre teljesen. Gyöngyössy szerint nemvalószínű, hogy az ekkor le-égett, kizárólag védelmi ren-deltetésű védőfolyosókat ki-javították volna a későbbiidőkben. A kapubástya 1735-ösévszámot viselő bádog szél-vitorlája – ha eredeti helyénvan – egy javítás évét jelzi. Az 1735-as földrengés atemplomot annyira meg-rongálta, hogy azt kisebbjavítások után 1782-1785között gyökeresen át kellettépíteni.A mai templom szentély-hajó méretaránya a falakvastagsága, a falazás mi-lyensége, a középkori ele-mek hiánya a gyökeres új-jáépítés mellett szól. 
Egy újabb földrengés kö-
vetkezményeiAz új templomot 1785-ben kazettás mennyezettelés festett bútorzattal láttákel. 1802. október huszonha-todikán újabb nagyméretűföldrengés sújtotta a vidé-ket, a templom falai meg-repedtek, a harangtoronypedig összeomlott. A templomot elsőkéntmár 1803-ban kijavították,a tornyot pedig 1816-1819között újjáépítették. Örvendetes tény, hogy né-hány múlt század végi fény-képfelvétel maradt ránk,melyek az 1977-ben leom-lott délnyugati saroktornyot,a szintén ekkor megrongá-lódott északkeleti bástyát,valamint a csak töredékei-ben fennmaradt belső váratábrázolják.

A felvételeken láthatók afalak mentén sorakozó,deszkából vagy boronákbólépített, zsindelyekkel fedettkamrák, valamint a belsővár délnyugati védőtornyá-nak maradványai is.  
Amit még tudni kellEgyházi adatokból tud-ható, hogy 1902-ben a belsővár délkeleti szakaszát le-bontották, anyagát pedig azakkor épülő lelkészi lakhozhasználták fel. 1940-ben a templomotés tornyot újabb földrengésrongálta meg, 1944-ben pe-dig a közeli frontvonal irá-nyából ágyúlövedékek értéka várat. Az 1977. március negye-diki földrengés okozta károkmiatt a templom, a belsőtorony és a kaputoronyhasználhatatlanná vált. A helyreállításokhoz mégabban az évben hozzákezd-tek, és be is fejezték a ka-putorony kijavítását, 1978-ban pedig a templomot ésa tornyot sikerült helyreál-lítani.  

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkértkülön köszönet GyöngyössyJánosnak és Keresztes Gézaműépítész, műemlékvédőszakmérnöknek; az illuszt-rációkat, a régi és a mai ké-peket Demján László mű-emlékvédő építész sajátmunkájából és gyűjtemé-nyéből küldte be a szer-kesztőségünkbe. További fo-tók: Hlavathy Károly.
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Márciusosdi
Március az év harmadik,
31 napos hónapja a Ger-
gely-naptárban. Nevét
Marsról, a háború római
istenéről kapta; az ókori
Rómában szerencsét ho-
zónak tartották, ha a há-
borúkat ez idő tájt indít-
ják, főleg hogy régen már-
ciusban már nem volt
olyan csontrepesztő hideg,
mint most Marosvásárhe-
lyen. Mars eredetileg növé-nyi termékenységisten, amezők, az erdők, a termésés a tavasz védnöke volt.Termékenységi jelentőségé-ből adódóan később a férfi-erő jelképe is lett, majd kö-zösségi oltalmazó, a háború,a harc, a viszálykodás vé-

dőistene. (Lásd a magyarnyelvben ma is használatosveszekedéslezáró „Mars ki!”formulát.) A prefektúra előt-ti szoptatósfarkas-szoborkapcsán vásárhelyi kötődéseis van:Habár Mars komának voltegy gyönyörű felesége (Ne-ria, akit, mivel utálta a lány-kéréses gezemicéket, egy-

szerűen elrabolt magának),egyszer fészbukozás közbenRhea Silvia, Numitor AlbaLonga-i király leánya is na-gyon megtetszett neki; láj-kolta a képeit ezerrel, főlega bikiniseket, bejelölte, ráis írt cseten, de Szilvike tojtvisszaigazolni vagy válaszol-ni. Ezért aztán elosont a Ves-

ta-kolostorhoz, ahol a rányinevelkedett, és esténkéntkis szmájli-alakú kavicsokkaldobálta az ablakát, de mind-hiába, ignore-ra volt téve.Ám egy reggel, amikor anémber vízért csámpázotta közeli folyóhoz, és elaludtannak partján (egész éjszakanem tudott pihenni a sze-rencsétlen, mert a marhahajnalig éjjelizenézett a szo-bája ablaka alatt), Mars akarjaiba vette, bevitte egyközeli erdőbe, óvatosan rhe-afeküdt, hogy fel ne ébred-jen, és álmában jól teherbeejtette. Kilenc hónappal ké-sőbb megszülettek a világ-történelem leghíresebb ik-rei: Romulus és Remus, de

mivel Szilviának pár napmúlva elapadt a teje (és atejpor még nem volt felta-lálva), a kicsiket egy anya-farkas és egy apaharkálytáplálta. A madár utólag fe-ledésbe merült, szerencsére,mert mégiscsak esztétiku-sabb látvány, ahogy a cse-csemők egy nőstényfarkascsicseit szopják – bár ez iselég beteg –, mint ha olyanszobrokkal lenne tele egészEurópa, hogy egy hatalmasfakopács kukacokat tömködcsőrből a pici pucások szá-jába. Mars később Venus is-tennőt is molesztálta, akiegy újabb fiút szült neki –Ámort, alias Cupidót –, deez már egy másik történet.MárciuskaA márciuska(románul:mărțișor) egy apró, többnyirefémből készült biszbasz, aromán néphagyományhozkötődő jelképes ajándék-tárgy, amely mára már el-vesztette hagyományos jel-formáját. Sokáig négylevelűlóherét formázott, manapságviszont egyre több alakot ésjelet vonultat fel.Ma, március elsején már-ciuskát ajándékozni lányok-nak, asszonyoknak szinte kö-telező figyelmesség Romá-niában. Egy olyan románnépszokásról, tavaszvárógesztusról van szó, amit azidők folyamán a romániaimagyarok is átvettek, a fak-túra, csentura és ádeverincaszavakkal együtt. A márci-uska, azaz mörcisor a sze-rencse, az öröm, a szeretetvagy a szerelem szimbóluma,a rajta éktelenkedő piros-fe-hér zsinórban a piros a ta-vaszt, a fehér a telet jelképezi.Zöld színű márciuska nincs,

érthető okokból.Végül egy friss márciuskásörömhír: pár napja a dél-ko-reai Jehuban tartott UNES-CO- konferencián a KulturálisÖrökség Megőrzéséért Fele-lős Kormányközi Bizottságaz UNESCO kulturális örök-ségei közé iktatta a márci-uskát! Kulturális örökségbevételét Románia kezdemé-nyezte, de – a Moldovai Köz-társaság mellett – Bulgáriaés Macedónia is támogatta.(A mörcisor bulgáriai meg-felelője a martenica, amit abolgár hölgyek március el-sejétől egészen addig visel-nek, amíg meg nem látnakegy gólyát, fecskét vagy egyWizz Air repülőgépet.)Adrian Cioroianu (a kevésnormális hazai politikusokegyike, a 2oo7-ben „remá-niált” Tăriceanu-kabinet röp-ke egy évig miniszterkedőkülügyminisztere), az UNES-CO romániai delegátusánaktagja megjegyezte, hogy a

márciuska adományozásá-nak hagyománya a fent em-lített országokban kisebb el-térésekkel ugyan, de mind-ben létezik; az elmúlt évbenvégzett etimológikás tanul-mányok bebizonyították,hogy a mörcisorozás Romá-nia mellett Bulgária és Al-bánia népi hagyományai kö-zött is szerepel. A hiánypótlótanulmány rávilágít arra is:régebben a parasztok úgyhitték, hogy a márciuskamegvédi annak viselőjét be-tegségektől, balszerencsétőlmeg egyéb nyomorúságok-tól.Ajándékozzunk hát már-ciuskát feleségünknek, ba-rátnőnknek, barátaink fele-ségeinek, barátnőinek, kol-léganőinknek, szomszédasz-szonyainknak meg minden,számunkra szexuálisan nemközömbös hölgyismerősünk-nek, mert... sose lehet tud-ni!
Molnár Tibor

☻ Esténként potyolgassa húspotyolóval egy össze-hajtott konyharuhát a kony-haasztalon pár percig, hogyhiggyék azt: minden naprántott húst vacsoráztok
☻Mindig taxival menj abuszmegállóig reggel, majdeste a buszmegállóból haza
☻ Hirdess vásárhelyifészbukoldalakon Avon-ter-mékeket negyedáron, ígyállandóan fiatal nők fognakjárni hozzád
☻ Vegyél ötszáz pizzás-dobozt angrós áron, éjjelcsempészd be a lakásodba,és délutánonként vigyél kikettőt-hármat a szemétbe
☻ Vásárolj pár méreg-

drága macskakaja-konzer-vet, és a tömbház előtt min-den délben kapard ki belő-lük a kóbor macskáknak akonyhában beléjük töltötthagymatokány-, paprikásk-rumpli-, rántotta- megegyéb maradékot
☻ Ne disznót vágj atömbház előtt, mint a többiurbánparaszt, hanem vad-disznót
☻Nyitott ablakkal böm-böltess szimfonikus zenét,hadd higgyék, hogy műveltvagy (közben fülhallgatóvalhallgathatsz Zámbó Jimmyt,Kis Grófot vagy egyéb ret-tenetet)
☻Kérjed el a kocsmából

a kiürült Teacher's-viszkis,Hennessy-konyakos, Abso-lut-vodkás üvegeket, ültessbeléjük muskátlit, majd teddki az ablakba
☻Rendelj hatalmas mé-regdrága virágcsokrokat, dene nyiss ajtót a futárnak,így az összes szomszédotkörbe fogja kérdezni, hogymost mit csináljon az általadrendelt 300 lejes csokorral
☻ És végül: folyasd ál-landóan a vizet, hogy min-denki lássa a közköltség-listán, milyen menő vagy; afelgyűlt adósságért ne ag-gódj: azt itt Vásárhelyenúgyse hajtják be rajtad! 

mt

HOGYAN IRIGYELTESD A VáSáRHELYI BLOKK-SZOMSZÉDAIDAT?
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Nincs csodafegyver
Sokan a „főpróbának” be-harangozott voksolás ered-ménye láttán máris meg-nyertnek vélik az április 8-i országgyűlési választáso-kat. Az eufória azonban többszempontból is alaptalan.Miért? 1. Az ellenzék márnagyon régen nem ért el avasárnapihoz hasonló si-kert, de az valójában egypártoktól független, „homonovus” politikusé. 2. Egyhelyi időközi választásbólértelmetlen bárminő orszá-gos következtetést levonni.3. A teljes – a szélsőbaltól aszélsőjobbig húzódó, hete-rogén ellenzék – összesítetttársadalmi támogatottságanem éri el a két kormány-pártét; kilenc mérvadó köz-vélemény-kutató cég januáriadatainak átlagolása szerinta kormánypártok 51 szá-zalékos eredményt érnénekel listán egy „most vasár-napi” voksoláson, ami hétszázalékponttal jobb a2014-es választások ered-ményéhez képest, és az ak-kori 44 százalék is kéthar-mados parlamenti többsé-get eredményezett.A váratlan siker miatt ki-

csordult örömkönnyek és amegfújt harci kürtök jelzik,negyven nappal a választáselőtt a rosszkedvű, kishitűellenzék elkezdett remény-kedni, hogy a Fidesz mégis– minden előjel ellenére –legyőzhető. Vérmesebb po-litikusok és zugelemzők sze-rint akár kétharmaddal is.Persze a józanabbak hoz-záteszik, hogy csakis akkor,ha most már tényleg min-denki mindenkivel kibékül,összeborul, és valamennyiválasztókerületben „koor-dinál”, azaz egyetlen jelöltmögé áll be minden ellen-zéki párt a szélsőbaltól aszélsőjobbig. Máris megin-dult az izgatott puhatolózás,üzengetés, titkos tárgyalás,hogy ki kivel fogna össze,milyen feltételekkel, és holmelyik jelölt lenne az a bi-zonyos csodafegyver, aki aszázhat egyéni választóke-rület legalább felében győz-ne (négy éve összesen tíz-ben sikerült), s így megaka-dályozzák a Fidesz–KDNPabszolút többségét.A következő negyven nap– a piszkos kampány fel-turbózása és a bülbül szavú

mesés ígéretek dömpingjemellett – nyilván a lázasszámolgatással, a bábuk ide-oda mozgatásával telik azellenzéki pártközpontok ésagytrösztök terepasztalán.Abban eddig sem kételked-tünk, hogy – többek közötta két Bolyai, Fejér Lipót, Ri-esz Frigyes, Neumann János,Erdős Pál, Rényi Alfréd, Sze-merédi Endre és LovászLászló révén – hazánk a ma-tematikusok országa, de rej-tély, hogy az online felüle-teken hogyan és honnan si-került annyi újdonsült ma-tematikuszsenit lízingelni,akik tutira kiszámolják: me-lyik ellenzéki pártnak hol,hány jelöltet kell állítania,visszaléptetnie, elosztania,hogy minden reménybelikormányváltó szavazót mö-géjük lehessen állítani akormánypárti jelölttel szem-ben. Ezek a zsenik azt hiszik,hogy a pártok – néhány ki-vételtől eltekintve – sajátjelöltjeiket a riválisaik je-löltjei javára majd vissza-vonják, s ezáltal saját magukgyengítik vagy hiúsítják megrészvételüket a következőOrszággyűlésben. A parla-

menti küszöb átugrásánaktöbbismeretlenes egyenle-tével nehezen birkózó pár-tok ezt nem engedhetik megmaguknak – de ha mégismegtennék, akkor sem biz-tos, hogy szimpatizánsaikfelsőbb utasításra, automa-tikusan átszavaznak a rivális(nem egyszer gyűlölt) pártjelöltjére.Igaz, számolni és mérle-gelni hasznos dolog, de apolitika nem (csak) mate-

matika. Hanem például al-kalmasság és hitelesség kér-dése, amit hosszú idő ke-mény, következetes, nemutolsósorban eredményeskormányzati munkájával le-het elérni. Negyven napmúlva sem valamilyen cso-dafegyver dönti el a harckimenetelét, de hogy mi asiker titka, azt láthatóanmég nem találják az ellen-zéki matematikusok.
Faggyas Sándor 

A hódmezővásárhelyi polgármester-választás izgatott, sőt euforikus reakciókat váltott ki a legtöbb ellenzéki politikusból és médiamunkásból

Felült a halott 
Akkor tehát, megismét-lem: ne magyarázzuk meg.És ne csapjuk be önmagun-kat. Hódmezővásárhelyen1990 óta nem volt baloldaligyőzelem. Éppen ezért föl-öttébb elgondolkodtató,hogy éppen most lett. A rész-vételi arány magas volt. Na-gyon magas. Szimbolikusanmagas.Úgy, hogy Hódmezővásár-hely mindent megkapott azelmúlt években, amit meglehetett kapni. Aki szokottjárni abban a városban, pon-tosan látja az elképesztő fej-lődést. Ennek ellenére a kor-mánypárti jelölt alulmaradtaz ellenzékkel szemben. Ép-pen ezért mondom, hogy nekezdjük el megmagyarázni,ne kezdjük el előkaparásznia négy évvel, nyolc évvel,száz évvel ezelőtti számokat,részvételi adatokat – helyet-te kaparjuk elő önmagun-kat.Ideje most megállni egypillanatra, és elgondolkodni,hogy mi a baj. Mit csinálunkrosszul, mi nem sikerült, mivolt a baja a hódmezővá-sárhelyi szavazóknak. Ha

nem ezt akarjuk megérteniés feltárni, ha ehelyett el-kezdünk félrenézni és legin-kább hamis magyarázatokatgyártani, akkor nagy baj lesz.Nagyobb, mint amekkorátel tudunk képzelni.Mondják, akit egyszermegmart a kígyó, a gyíktólis fél. Bennünket 2002-benmegmart a kígyó, és sokáigféltünk a gyíktól. Aztán el-felejtettünk félni, és elkezd-tük megint elhinni a közvé-lemény-kutatásokat. Ame-lyek persze hosszú-hosszúévek óta mindig vissza isigazoltak minden ered-ményt, ám most ideje vissza-térni az egészséges, önmeg-tartó félelemhez, gyanak-váshoz, soha meg nem elé-gedéshez. Ugyanis negyvennap van hátra az országgyű-lési választásokig, és mostfelült a halott.Gondolom, mindenki pon-tosan érti ezt a képet. Igen,az ellenzékünk halott volt(vagy tetszhalott?), és mostfelült. A lehető legrosszabbés a lehető legjobb pillanat-ban. Felült és ránk vigyorogéppen, torz pofával.

Vegyük észre a vigyort,és mondjuk ki: Hódmező-vásárhelyen valami el lettrontva. És ez akkor is intőjel, ha amúgy önmagábancsak egy időközi polgármes-ter-választásról van éppenszó. Amelyekből néhányatelveszítettünk, néhányatmegnyertünk, mondhat-nánk, hogy nincs itt semmilátnivaló, tessék, kérem, to-vábbhaladni.Mondhatnánk, hogy nincssemmi nagy baj, hiszen kicsitodébb, Kiskunhalasonugyanazon a napon nagyonnagyot nyertünk. Ezek a té-nyek. Mégse mondjuk csakezt. Hanem egészséges ösz-töneinkkel nézzünk szembeezzel a nagyon rosszkor jöttvereséggel, ami nagyon jókorjött. Ugyanis jöhetett volnaáprilis 8-án is. Előjelek nél-kül. És akkor már hiába néz-tünk volna szembe vele.Most viszont van mégnegyven nap. És amit mon-dok, megint hosszú-hosszúhetek óta: nem dőlhetünkhátra. Nem hihetjük el, hogymár minden meg van nyer-ve. Hogy eldőlt a játszma,

valójában már csak leveze-tünk és lazítgatjuk fáradt iz-mainkat. Nem, nem lazít-gatjuk. Most jön a legnehe-zebb, legrémesebb, legfá-rasztóbb, leghalálosabb ma-raton. Nincs fáradtság, nincskiengedés, nincs elbizako-dottság, önhittség. Alázatvan és tengernyi munka.Hogy méltók lehessünk,méltók maradjunk a folyta-tásra. Ha nem így fogjuk felés nem így fogunk hozzá,akkor meg sem érdemeljük.És higgyék el, ez a legkeve-sebb. Ugyanis nem rólunkvan szó. Hanem a hazánkról.Amelyre most nemcsak kí-vülről fenekednek, de felült

a halott is, amelyik már ezer-szer tönkretette. Úgyhogyüssük fel a Toldit:„Ez még csak mehetne,de most jő a nagyja:/Ordíta hímfarkas s hátul megtá-madja;/– Mit csinálsz most,Miklós? jaj, dehogy birsz vé-lek!/Ezer lelked volna, mégismegölnének. –/Semmi baj!az néki a tulajdonsága,/Hogy, ha nő veszélye, nőa bátorsága:/Kisegíti magát,sohase féltsétek,/Nem válik belőle farka-soknak étek.”Akkor mától így, ha kér-hetem!
Bayer Zsolt

Csak azt ne csináljuk, hogy most elkezdjük megmagyarázni. Jószerével 2006 óta alig-alig veszítettünk el bármit is. Főleg nem, ha
valódi tétje volt. Ez most tizenkét éve az első komoly vereség. Szimbolikus térben, szimbolikus időben, szimbolikus városban.
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Négy nap játék, négy nap szórakozás, négy nap sport!
Mindössze tréningre és sportcipőre volt szükségük
azoknak a közép- és nagycsoportos óvodás gyere-
keknek, akik szüleikkel február 19-e és 22-e között
ellátogattak a Marosvásárhelyi Szász Albert Sportlí-
ceum sporttermébe, ahol az iskola vezetősége és
sporttanárai által szervezett sportnapokon vettek
részt. A gyerekek a tevékenységeken játékosan, fer-
geteges móka kíséretében megismerkedhettek az at-
létika, foci, kézilabda, kosárlabda és a torna szépsé-
geivel, ugyanakkor labdajátékokon, stafétákon és
ügyességi próbákon vehettek részt kiváló szaktanárok
jelenlétében, akik idővel az ügyes, tehetséges sportolót
fedezhetik fel bennük. Lapunk is jelen volt azelső nap vetélkedőin, aholkét szaktanárt is megszó-laltatott az eseménnyel kap-csolatosan.
A mozgás és az 
alapmozdulatok 
elsajátítása a legfonto-
sabb zsenge korban

Mihály Sándor futballed-
ző, Szász Albert Sportlí-
ceum: ,,Ezek a 6-7 év alatti gye-rekek először is a sportot,a mozgást kell megszeres-

sék, az alapmozdulatokatkell játékosan megismerjékés elsajátítsák, hiszen 10-12 éves korukig még nembeszélhetünk teljesít-ménysportról. Láttam kö-zöttük tehetséges gyereke-ket is, akiket reményeinkszerint a Szász Albert Sport-líceum felé fogják irányítaniszüleik, hiszen ez a végcélszámunkra, hogy iskolánkbatehetséges gyerekeket to-borozzunk. Fontos, hogy aszaktanárnak türelme le-gyen hozzájuk, hiszen ebbena korban a gyerekek félén-kek, szükségük van önbi-zalomra, hogy ezután is bát-ran fordulhassanak hoz-zánk. Bízom benne, hogy aközeljövőbe még több gye-rek fog részt venni a hasonlórendezvényeinken.”

Minden gyermek más-
más sportágra hajlamos

Barta Gombár Mónika at-
létikaedző, Szász Albert
Sportlíceum:,,Nagyon örülök annak,hogy az iskola vezetőségeilyen kaliberű rendezvénytszervezhet meg. Szeretném,hogy a jövőben gyakrabbanszervezzünk hasonló ese-ményeket, hiszen a szakta-nárok ilyen alkalomkor

könnyebben felfigyelhetneka tehetségesebb gyerekekre.Sőt a gyerekek is játékosanmegismerkedhetnek bizo-nyos sportágakkal, mivelminden gyerek más-mássportágra hajlamos. Láttunkügyes, tehetséges kislányo-kat, fiúkat, akik reméljük,hogy nálunk kezdik majdmeg a felkészítő osztályt ésidővel ügyes, sikeres spor-tolókká válhatnak.”
Kellemesen meglepődött
az édesapaA rendezvények során aKözpont egy édesapa véle-ményét is kikérte a rendez-vénnyel kapcsolatosan. Íme,

a vásárhelyi Keszeg Zsoltválasza: ,,Engem kellemesen meg-lepett a sportiskola általszervezett rendezvény, mi-vel nem csak arra összpon-tosítottak, hogy a gyermek-eket megmozgassák – akikközül már többen ebben akorban a számítógép mellettülnek –, de az edzők is fel-mérhetik, hogy hajlamosak-e valamilyen sportágra. Mitöbb, tiszta ingyen!”
Czimbalmos 
Ferenc Attila

forrás: facebook

fotó: Valentin Burlacu
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– Mi célból rendezik meg
ezt az eseményt?– Minden évben azértszervezzük meg ezt a sport-hetet kimondottan az 5-7év közötti gyerekeknek,mert egy nagy hiányosságotérzünk a szülők tájékozott-ságában arról, hogy mennyi-re fontos csemetéik számáraa mozgás. Nem mindegy,milyen fajta mozgást gya-korlunk itt a gyerekekkel,ugyanakkor kiemelném aziskolánk szaktanárainak aszerepét, akik a kiskorú gye-rekekkel megismertetik,megszerettetik a mozgást,és az általuk képviselt sport-ágakat. Úgy ezen a rendezvény-sorozaton, mint az iskolaisportórák során, többek köztMihály Sándor, Kristály Hu-nor (labdarúgás), George ésEdit Trif (kosárlabda), BiróZita és Daniel Pop (kézilab-da), Baczó László és GombárMónika (kézilabda), MihaelaŞandor (ritmikus sportgim-nasztika) szaktanárainkszakmai gyakorlata sokatnyom a latba. 

– Mennyiben más az itteni
felkészülés, mint a magán-
kluboknál folyó munka? – Sajnos rengeteg magán-klubnál, csapatoknál hiány-zik a szaktanár, így ott tönk-reteszik a gyerekeket: túl-terhelik őket kiskorban,mert mielőbb eredménytakarnak felmutatni, akármár 8-10 éves korukban,így azok a fiatal sportolókmár tinédzser korban kiég-nek. Nekünk az a célunk,hogy helyesen tanítsuk megnekik a mozgást, a mozgáskoordinálását, a helyes test-tartást, a sport ábécéjét,majd utána lehet az alapok-ra hangsúlyt fektetni. Pél-

dául a csapatjátékokban 18éves korban  kell elérjék acsúcsot, majd ők az évekalatt szerzett tudás alapjánkell megéljenek, majd sike-reket szerezzenek. Sok tü-relem kell a gyerekekhez,erre mondok egy példát is:egy 7 éves korosztályú gye-reknek a biológiai éve nembiztos, hogy megegyezik egyhasonló korúéval, hiszennem fejlődnek egyszerre,tehát nem beszélhetünk ar-ról, hogy nagyon jók, vagynagyon gyengék abban akorban. De vannak olyanokis, akik 10-12 éves korukután bontakoznak ki, mertaz ismereteket kellőképpenelsajátították. 
– Mint ismeretes, az iskolai

foglalkozások során a gye-
rekek az edzésekre is járnak,
ami előnyős számukra...– Persze! Ami nagyon fon-tos, hogy a sportiskolánálelőkészítő osztálytól kezdő-dően negyedik osztályig agyerekeknek hetente 6sportórájuk van, ami nincsmeg más iskolánál, viszonta tanterv és a tananyagugyanaz, ami a felkészítő

osztálytól nyolcadik osztály-ig bármelyik más iskolábanazonos. Ötödik osztálytólnyolcadik osztályig heti 8sportórában van részük,amiben én csak előnyt látok:reggel bejönnek a gyerekekaz iskolába, ahol a tananyag-gal párhuzamosan edzhet-nek, így a délutánt a tanu-lással és a családjukkal tölt-hetik. 
– A szaktanárok délutáni

edzéseket is tartanak?– Vannak délutáni edzé-seink is, amik kimondottanaz óvodás és előkészítő osz-tályos gyerekeknek szólnak,és ezekre is fel szeretnénkhívni a szülők figyelmét,hogy tudjanak róla. Azaz: aszülők bizalommal adhatjákgyereküket a helyi Szász Al-bert Sportlíceumba, hiszenmi itt, akár egy hímes to-jással, olyan óvatosan, fi-gyelmesen foglalkozunk ve-lük. Hogy lesz-e, vagy semélsportoló belőlük? Én erreazt szoktam mondani, hogya lehetőségeket ki kell hasz-nálni, tehát éljenek vele! 
C.F.A.

Szeretettel és gondoskodással edzik
a gyerekeket a sportiskolában
A Marosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceum igazgatójával, Csíki Zsolttal váltottunk
szót arról, hogy mi a célja a rendezvénynek: fotó: zidezi.ro
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A csaknem 70 ezer emberadatainak elemzésével ké-szült tanulmányt az amerikaiNikotin- és DohánykutatásiTársaság éves konferenciájánmutatták be Baltimore-ban.A Kaliforniai Egyetem SanFranciscó-i intézményének(UCSF) kutatói megállapítot-ták, hogy a hagyományos ci-garetta napi fogyasztásamajdnem megháromszoroz-za a szívroham esélyét, ráa-dásul a napi e-cigarettázássaljáró kétszeres kockázat ehhezhozzáadódik, aki tehát mind-két félét naponta szívja, annakötszörös szívrohamkockázat-tal kell számolnia."Rendkívül aggasztó amegnövekedett kockázat, mi-vel a legtöbben, akik e-ciga-rettát használnak, nem hagy-nak fel a hagyományossalsem" - mondta a tanulmánytbemutató Stanton Glantz, az

UCSF orvosprofesszora, azegyetem dohányzáskutatásiközpontjának vezetője.Az e-cigaretta régóta tu-dományos viták témája, ámegyre gyűlnek azok a bizo-nyítékok, amelyek közvetlenegészségkárosító hatást tu-lajdonítanak neki. A múlt hó-napban az amerikai tudomá-nyos akadémia egy tanulmá-nya kimutatta az e-cigarettákfiatal fogyasztókra gyakoroltkáros hatását: bizonyították,hogy a fiatalok körében aze-cigaretta használata növelia hagyományos cigarettáravaló áttérés esélyét.A jelentés szerint akkormég nem volt bizonyíték arra,hogy az elektromos cigarettáknövelnék a szívbetegség, arák vagy a légúti kórok koc-kázatát, állatkísérletekbenazonban már találtak arrautaló eredményeket, hogy a

hosszú távú e-cigaretta-hasz-nálat fokozhatja az említettbetegségek veszélyét.Noha az e-cigaretták a ha-gyományos cigarettáknál ke-vesebb rákkeltő anyagnak te-szik ki fogyasztóikat, nagykoncentrációban tartalmaz-nak mikroszemcséket és másmérgeket, amelyeket a szív-és keringési betegségekkelés nem daganatos tüdőbe-tegségekkel hoztak összefüg-gésbe. Ezeknek a betegsé-geknek a számlájára írhatóa dohányzás okozta halálo-zások több mint fele.Arra is egyre több tanul-mány talál bizonyítékot, hogy- egyes tudósok és törvény-hozók reményeivel szemben

- az e-cigaretta nem ösztönzia hagyományos cigarettákfogyasztóit az elektromosraváltásra vagy a végleges le-szokásra, hanem inkább csök-kenti a leszokás valószínű-ségét.Az új tanulmány szerzőiegy 2014 és 2016 között ké-szült egészségügyi felmérésadatait használták, ebben 69725 ember vett részt. A ku-tatók figyelembe vették arésztvevők életkorát, nemét,testtömeg-indexét és másegészségi adataikat, többekközött azt, hogy magas-e avérnyomásuk, a koleszterin-szintjük és hogy cukorbete-gek-e, valamint fogyaszta-nak-e hagyományos cigaret-

tát.A kockázati tényezők ki-szűrése után megállapították,hogy a napi e-cigarettázásjelentősen, majdnem duplá-jára növeli a szívroham koc-kázatát, a hagyományos ci-garetta napi szívása majdnemmegháromszorozza. "A leg-több embernél nem a hagyo-mányosról való leszokásteredményezi az e-cigaretta,hanem a kettős használatot.Az új tanulmány szerint ösz-szeadódnak a két cigarettafogyasztásának veszélyei: akinaponta szívja mindkettőt,ötszörösre emelkedett szív-rohamkockázattal kénytelenszámolni" - mondta Glantz.
forrás: MTI

Az e-cigaretta napi használata majdnem duplájára
növeli a szívroham kockázatát egy új, nagy létszámú
amerikai kutatás szerint. Ez az első bizonyíték arra,
hogy a nagyjából egy évtizede forgalomban lévő esz-
közök jelentősen befolyásolják az emberi egészséget,
ami arra utal, hogy veszélyesebbek a korábban véltnél
- írta a medicalxpress.com.

Az e-cigi sokkal veszélyesebb, mint gondolták

Újra Magyar Filmnapok Marosvásárhelyen
A Balassi Intézet – Buka-
resti Magyar Intézet és a
marosvásárhelyi K’ARTE
Egyesület február 28. –
március 4. között immár
nyolcadik alkalommal szer-
vezi meg a Magyar Film-
napokat Marosvásárhelyen.A Marosvásárhelyi MagyarFilmnapok két kísérő ese-ménnyel indul: a G. Caffé-ban vetítjük a #Sohavéget-nemérős című hangulati ge-nerációs filmet és a K’ARTEGalériában megnyitjuk Si-

mon Emőke Egy saját szobacímű kiállítását.A programot gazdag, nem-zetközi fesztiválokon szere-pelt és díjazott filmekből ál-lítottuk össze: a 2017-ben aCannes-i fesztiválon a nagy-díjra jelölt Jupiter holdja, a2017-ben a Berlinálén nagy-díjat nyert és 2018-ban Oscardíjra jelölt Testről és lélekről,a 2017-ben Oscar díjjal ki-tüntetett Mindenki, valaminta több mint húsz nemzetközidíjjal kitüntetett 1945.
Csütörtök | Camera K’AR-
TE Szoba (kiállítás )
19:00 Opening *SimonEmőke – “Saját szoba”*.
Péntek | Művész Mozi
18:30 *Jupiter holdja* (R:Kornél Mundruczó, 2017,123 perc) 12+
20:45 *Kút  *(R: Gigor Attila,2016, 97 perc) 16+
Szombat | Művész Mozi
16:00 *Brazilok *(R: Roho-nyi Gábor, M. Kiss Csaba,2017, 95 perc) 12+
18:00 *Tehenesek *(R: Var-gyasi Levente, Dok, Ro-Hu,2017, 50 perc)
Q&A: Fám Erika (drama-turg)&Vargyasi Levente
20:30 *Kojot  *(R: Kostyál

Márk, 2017, 126 perc) 16+
Vasárnap | Művész Mozi
16:00 *1945 *(R: FerencTörök, 2017, 91 perc) 12+
18:00 *Kisjátékfilmek ::BuSho*>> *Welcome *(GRAND PRI-ZE BuSho  / 2017. R: DudásBalázs, 30 perc)>> *BuSho, best of* (82perc), a válogatás tartal-mazza: *Mindenki *(R. Kris-tóf Deák, 2016)
20:30 *Testről és lélekről*(R: Enyedi Ildikó, 2017, 117perc) 16+
A vetítésekre ingyenes a
belépés. Kivétel: Jupiter
holdja – 18 lej

(Premier előtti vetítés)

PROGRAM:


