
Komoly 
RMDSZ-politikusok?    

Nem tudom, ki hogy van vele, de engem mindig
is érdekelt, miként vélekednek rólunk, ma‐
gyarokról a románok, illetve milyen az RMDSZ
megítélése, politikai törekvéseinek a percepciója
a többségi nemzethez tartozók körében. Ezért
is olvastam érthető kíváncsisággal a minap
elém került cikket.  
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Koncertek mel-
lett irodalom,
közéleti és
divatelőa-
dások is
lesznek a
VIBE-on 

Szerdán, nulladik
napon nyitotta
meg kapuit a má‐
sodik VIBE, amely
fesztivál a megszűnt
Félszigetet hivatott pó‐
tolni, de nem csak. Az ese‐
mény a Maros‐parton és Ví‐
kendtelepen, július 4‐8‐a között zajlik,
helyi, magyarországi és nemzetközi előadókkal,
kulturális eseményekkel, közéleti és divat té‐
májú előadásokkal és számos érdekességgel.

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XII. évfolyam // 27. szám  //július 5–11. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Nagyenyed Árpád-kori vára 

Nagyenyed Gyulafehérvártól bő harminc kilo‐
méterre, északra, a Maros jobb partján fekszik.
A szász alapítású várost először 1239‐ben
említi oklevél. Helyén egykor római castrum
állott. Vártemplomát 1333 és 1335 között épí‐
tették polgárai. Nagyhírű református kollégi‐
umát 1622‐ben Bethlen Gábor alapította – ma
Bethlen Gábor Kollégium.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OLVASÓK HŰSÉGÉRE SZÁMÍT.

Egészség 
a sorok között 
Futunk, úszunk, jógázunk – az egészségünk
megőrzése érdekében igyekszünk rendszeresen
időt szakítani a testmozgásra. Pedig ugyanilyen
motivációból tudatosan időt kellene szánnunk
arra is, hogy egy helyen üljünk a kanapén, a
buszon, egy padon a parkban – egy igazán jó
könyvvel a kezünkben. 

5. old. // KULTÚRA

Rövidesen indul 
a Városi Sportklub 

Vásárhelyen hagyományosnak számító sport‐
ágakat karolja fel az új, a helyi önkormányzat
égisze alatt újonnan alakuló Marosvásárhelyi
Városi Sportklub, amely az elkövetkező két
hónap alatt körvonalazza a 2018–2019‐es
idényre vonatkozó tevékenységét.  

10. old. // SPORT

Magyar állami támogatásnak köszönhetően kívül-belül felújítják a marosvásárhelyi
Vártemplomot. De ezt megelőzően régészeti feltárásra kerül sor az épület belsejében,
egyelőre a szentélyben. Soós Zoltánt, a Maros Megyei Múzeum igazgatóját, az
ásatás vezetőjét arról kérdeztük, hogy az eddig elvégzett feltárás során milyen
leletek kerültek felszínre, illetve mire számítanak a későbbiek során. 

Érdekes leletekre bukkantak 
a Vártemplom belsejében



Vakációs múzeumpeda-
gógiai ajánlat

Júliusban minden pénte‐
ken 10–12 óra között várják
a 6– 12 éves gyerekeket a
Horea utca 24. szám alatti
múzeumpedagógiai terem‐
be, ahol szakemberek és ön‐
kéntesek (tanulók, egyete‐
misták, középiskolai taná‐
rok) foglalkoznak velük.
Egy‐egy alkalommal legtöbb
24 gyereket tudnak fogadni.
Idén július 6‐án indul a fog‐
lalkozás az alábbi program
szerint: Legendás növények
címmel július 6‐án, pénteken
a kormofita növényeket is‐
merteti dr. Mihaela Sămărg‐
hiţan tudományos kutató,
Sinka‐Balogh Zoltán resta‐
urátor, valamint Sorina Op‐
rea konzervátor. Feliratkozni
keddtől csütörtökig 9–13
óra között lehet a múzeum
Horea utca 24. szám alatti
székhelyén vagy a 0365‐
430‐ 390‐es telefonszámon.

Fodor Imre 
terepfutó verseny 

Július 8‐án, vasárnap 10
órától a marosvásárhelyi
Somostetőről terepfutó ver‐
senyt szervez az Outward
Bound Romania, partner‐
ségben a Maros Megyei

Sport‐ és Ifjúságügyi Igaz‐
gatósággal. Választható tá‐
vok: 5,2 km (családi), 12,5
km tereptáv (krossz), 22,3
km (félmaratoni pálya). Fel‐
iratkozni a http://fitv.run/
oldalon, az Outward Bound
Romania hivatalos Facebo‐
ok‐oldalán létrehozott ese‐
ményen lehet, vagy a rajt
helyszínén. A rendezvényre
bárki benevezhet, akár egyé‐
nileg, akár családosan.

Nyáresti orgonahangver-
senyek 

Július 5‐én, csütörtökön
kezdődik és augusztus 19‐
éig tart a Nyáresti orgona‐
hanversenyek koncertsoro‐
zat. A nyitókoncertnek csü‐
törtökön 19 órakor a ma‐
rosvásárhelyi Kultúrpalota
nagyterme ad otthont. Mol‐
nár Tünde orgonaművész
Rieger Ottó orgonáján Bach‐
, Franck‐, Liszt‐, Benedek
Kálmán‐, Vierne‐műveket
játszik. Július 8‐án, vasárnap
szintén 19 órakor a maros‐
vásárhelyi Ady lakónegyedi
Szent Imre ferences temp‐
lomban kerül sor orgona‐
hangversenyre, Molnár Tün‐
de Szeidl Ferenc orgonáján
Bach‐, Franck‐, Brahms‐,
Liszt‐, Reger‐műveket szó‐
laltat meg. 12‐én, csütörtö‐

kön 19 órakor a Vártemp‐
lomban tartanak orgona‐
hangversenyt. Molnár Tün‐
de Klassmeyer Ernst orgo‐
náján Bach‐, Pachelbel‐,
Liszt‐, Csíky Boldizsár‐mű‐
veket játszik.

Terápiás program

A Bonus Pastor Alapít‐
vány augusztus 27‐e és
szeptember 7‐e között két‐
hetes rövid terápiás prog‐
ramot szervez szenvedély‐
betegeknek és felnőtt hoz‐
zátartozóiknak. Várják azok
jelentkezését, akik változ‐
tatni szeretnének alkohol‐,
drog‐, játék‐ vagy társfüg‐
gőséggel terhelt életmódju‐
kon. Helyszín: Magyarózd,
terápiás otthon. Jelentkezési
határidő: augusztus 21. Je‐
lentkezni, további részletek
felől érdeklődni a marosvá‐
sárhelyi központi irodában
lehet, telefonszám: 0265‐
254‐460.

Vakációs program 
az állatkertben 

A vakációban minden
pénteken délelőtt 10 órakor
az Állati jó találkozások nevű
gyermekfoglalkozásra vár‐
ják az érdeklődőket a ma‐
rosvásárhelyi állatkertbe.
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KOS: Meglehetősen több türelemre lesz szük‐
sége a családi fronton is. Időnként úgy érezheti,
hogy nem kap elég figyelmet a partnerétől. A
szabad estékre tervezzenek közös programot,
hogy újra visszaálljon a meghittség kettőjük
között. 
BIKA: Ha nem figyel a jelekre, a kiadásai ebben

az időszakban akár többszörösére is nőhetnek.
Szerencsére egy kis plusz bevételre is számíthat
a napokban. Így sikerül megoldani az esetleges
gondokat nagyobb fennakadások nélkül. 
IKREK: Amennyiben ön szülő, ezen a héten

fokozottan legyen figyelmes a gyerekeivel. Fő‐
képp, ha olyan helyre mennek, ahol veszély me‐
rülhet fel rájuk nézve. Az elővigyázatosságra
tegye a hangsúlyt.
RÁK: Mint mindig, most ezen a héten is sok

energiát fektet a munkájába, melynek meg is
mutatkozik a gyümölcse. Mostanság több irány‐
ban is érdekelt lesz pénzügyi helyzete javítása
érdekében.
OROSZLÁN: Egy sms vagy e‐mail elsőre nem

tűnik fontosnak, de ne dobja ki, mert még ké‐
sőbb fontosnak bizonyulhat a benne rejlő in‐
formációk miatt. Érzelmi téren az átvonuló boly‐
gók kiválthatnak önben némi türelmetlenséget.
SZŰZ: Óvakodnia kell az estleges viták felme‐

rülése során a kritika kinyilvánításával, mert a
nézeteltérések komoly feszültségeket válthat‐
nak ki az önnek fontos kapcsolataiban. Ne fe‐
ledje, mindenki másképp tökéletes.
MÉRLEG: Érzelmileg most átmenetileg nem

áll a magaslatokon. Éleslátásának és gyors ész‐
járásának köszönhetően a hét során több előnyt
szerezhet munkája vagy egyéb szellemi tevé‐
kenység kapcsán.
SKORPIÓ: Egy közeli rokona hosszú utazásra

készül. Ebből mindannyiuknak előnye szárma‐
zik. A napokban olyan szellemi tevékenységbe
kezd, amely nagy döntésekre késztethetik önt.
Rövid időn belül igazolódni látszanak az elkép‐
zelései.
NYILAS: Az e heti bolygóhatások több ízben

is próbára tehetik helytálló képességét. A ma‐
gánéletben is elkel a helytálló készsége és a fo‐
kozott türelme, optimizmusa. Most olyan idő‐
szakban van, amikor bármi megtörténhet.
BAK: A kiadásait illetően elkel egy kis óvatos‐

ság a költekezések terén. Várható magasabb
bevétel ebben az időszakban, azonban a kia‐
dások is a nyomában járnak. Környezetében
egy lényeges változás történhet, ami önre is
hatással lehet.
VÍZÖNTŐ: A hét során a csillagok egy nagy

örömet tartogatnak önnek. Ez azonban egy
olyan időszak, amikor érzékenyebben reagál a
jó, illetve a kellemetlen hírekre egyaránt. Ezért
fontos, hogy szakítson elég időt a pihenésre,
ugyanis az elmúlt időszak túlvállalásai most
kezdenek hatni önre.
HALAK: Szorosabb kötelékeiben valaki nagy

sikereivel örvendezteti meg önt a hét során. Új
lehetőségek kapui tárulkoznak fel ön előtt az
eddigi elképzeléseit illetően. Amennyire csak le‐
het, kerülje a kétes ügyleteket, mivel veszélyekre
figyelmeztetik önt ezen a téren a csillagok.
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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 -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Nem tudom, ki hogy van
vele, de engem mindig is
érdekelt, miként véle‐
kednek rólunk, magya‐
rokról a románok, illet‐
ve milyen az RMDSZ
megítélése, politikai tö‐
rekvéseinek a percepciója
a többségi nemzethez tar‐
tozók körében. Ezért is
olvastam érthető kíván‐
csisággal a minap elém
került cikket.  

Miért komoly politikusok az RMDSZ vezetői? – teszi
fel a kérdést a szerző, Dan Tăpălagă a g4media.ro por‐
tálon megjelent elemzésének címében. Hogy mennyi
elismerést, s mennyi iróniát rejt a cím, azt nehéz lenne
eldönteni. „A magyar vezetőkre lehet számítani, abban
az értelemben, hogy kiszámíthatóan viselkednek minden
(gyaníthatóan bizalmatlansági, sz. megj.) indítvány al‐
kalmával.(...) Az RMDSZ   az utolsó pillanatig sakkban
tartják a hatalmat, hogy minél több politikai előnyhöz
jussanak, és a hatalom többé ne visszakozhasson. A
magyarok már évek óta alkalmazzák ezt a tárgyalási
taktikát, minden alkalommal sikerrel” – írja a szerző.
Nagy vonalakban egyetértek vele, már ami a módszert
illeti, azzal már aligha, hogy a szűk egyéni és csoport‐
érdeken túl, számottevő előnnyel járt volna az alkudozás.
Azzal a véleménnyel pedig hevesen vitatkoznék, hogy
„sok szavazattal rendelkeznek és nagyrészt ezektől
függ egy kormány bukása, vagy túlélése”, mert egy
ideje már nem a „szövetség” jelenti a mérleg nyelvét a
törvényhozásban, ami az RMDSZ érdekérvényesítő ere‐
jének a szinte nullára való csökkenését bizonyítja. 

Igaz, egyesek ezt nem így látják: szerintük az is sok,
ami engedményre a mindenkori hatalom hajlandó a
magyarokkal szemben. S mindig csak nagylelkűségüket
bizonyító engedményre gondolnak, soha nem minket
megillető jogra. Erről árulkodik az is, ahogyan a cikkíró
a politikai alkudozásokat lefesti: „Az RMDSZ kifinomult
tárgyalási taktikáját kevésbé kifinomult módon politikai
zsarolásnak nevezik” – fogalmaz D. T, aki szinte meg‐
bocsátással vegyes megértéssel viszonyul az RMDSZ‐
hez, amikor azt írja, „a magyarok szemszögéből nézve,
ezek a politikai válsághelyzetek az egyedüliek, amikor
elérhetik a politikai céljaikat, melyek egy része tökéle‐
tesen jogos, mint például a nyelv közigazgatási hasz‐
nálata, míg mások kevésbé jogosak.” Az idő többi ré‐
szében viszont – ezt maga is elismeri – a többség sem‐
mibe veszi követeléseiket, vagy ami még rosszabb: ir‐
racionálisan és szélsőségesen elutasító módon viszonyul
hozzájuk. Mint ahogyan a nyelvhasználati küszöb csök‐
kentésére vonatkozó kéréssel is tették – ennek jogosságát
a szerző is elismerte –, s amiről maga az RMDSZ is in‐
dokolatlanul könnyen lemondott. Ennyit a híres érdek ‐
érvényesítésről. 

„Sohasem értettem, hogy az RMDSZ vezetőinek miért
van komoly emberi hírnevük, miután művészet szintjére
emelték a politikai zsarolást. Amúgy, igen, állják a sza‐
vukat” – vonja le a konklúziót a végén. Nos, lehet, hogy
a román politikai partnerek felé állják szavukat, annál
kevésbé saját választóik felé, akiket rendre beváltatlan
ígéretekkel traktálnak. 

Komoly politikusok? Nem, alkalmatlanok. Véleményem
szerint. 
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Szentgyörgyi László

Komoly RMDSZ‐politikusok?    

Koncertek mellett irodalom,
közéleti és divatelőadások 
is lesznek a VIBE-on 
Szerdán, nulladik napon nyitotta meg kapuit a második VIBE, amely fesztivál a
megszűnt Félszigetet hivatott pótolni, de nem csak. Az esemény a Maros-parton
és a Víkendtelepen, július 4-8-a között zajlik, helyi, magyarországi és nemzetközi
előadókkal, kulturális eseményekkel, közéleti és divat témájú előadásokkal és
számos érdekességgel.

Arra a kérdésünkre, hogy
a tavalyi kiadáshoz képest
milyen újdonságokra lehet
számítani, a fesztivál kom‐
munikációs csapatának tag‐
ja, Tóth Izabella elmondta,
elsősorban maga a feszti‐
válhelyszín újult meg, hiszen
idén a szervezők összedol‐
goztak a budapesti MOME
hallgatóival, akik elkészí‐
tették a rendezvény egysé‐
ges arculatát, a fesztiválbú‐
torzatot a VIBE‐ra szabták,
sőt teljes bútorcsaládot hoz‐
tak a Maros‐partra. „A VIBE
Kolinak a tavalyi kettő he‐
lyett ebben az esztendőben
négy helyszíne lesz, és ami
abszolút újdonság, hogy lesz
egy Free Speech Stage, ahol
bárki szabadon felszólalhat,
elmondhatja gondolatait,
performanszot adhat elő
másfél percben, amit majd
a nézők tapssal vagy füttyel
értékelnek. Újdonság még
a Fashion Corner – Divat‐
sarok –, ahol különböző be‐
szélgetések kapnak helyet
divat, életmód, egészség té‐
mában, emellett kihelyezett
fodrász‐ és szépségszalon
fog működni” – részletezi
Izabella. Abszolút érdekes‐
ség lesz a Kerengő, ami egy‐
fajta oázis a fesztivál köze‐
pén láthatatlan színházzal,
babzsákokkal, olvasósarok‐
kal, illetve multiszenzoriális
sétán különböző irodalmi
személyiségek életútját le‐
het végigjárni. 

Az erdélyi és magyaror‐
szági együttesekkel a nagy‐
színpadon (MagentaStage)
és a kisszínpadon (YellowS‐

tage) találkozhatunk, a bu‐
lisátorban (BlueArena) pe‐
dig hazai és nemzetközi dj‐
k és producerek lépnek. Ne‐
gyedik helyszín a G‐zone
lesz, ahol reggelig tartó bulit
ígérnek a lemezlovasok. 

Kihagyhatatlan 
programok a 
szervező szerint

Tóth Izabella számára a
Blahaluisiana‐koncert ki‐
hagyhatatlan, de biztosan
a Kerengőt is kipróbálja, il‐
letve úgy véli, vannak olyan
előadások a Koliban, ame‐
lyeket érdemes meghallgat‐
ni, az is lehet, hogy az olva‐
sósarokban is fog pihenni
koncertek között. 

Több résztvevőre 
számítanak, mint tavaly

„A tavalyi eseményem 24
ezren vettek részt, az elő‐
zetes számítások, illetve az
eladott jegyek száma szerint
a szervezők idén több buli‐
zóra számítunk. Egyelőre
úgy néz ki, hogy meghalad‐
juk a tavalyi létszámot” –
vélekedik Izabella, aki azt
is elmondta, hogy utolsó
száz méteren a szervezők
napja sok‐sok rohangálás,
telefonálással és útközbeni
e‐mailírással van tarkítva. 

Idén is készpénzmentes
lesz a Vibe

A tavaly bevált fizetési
eszköz visszatér idén, a fesz‐
tivál területén a Festipay

rendszerrel lehet vásárolni
és a szolgáltatásokat igény‐
be venni. A Festipay kár‐
tyákat több ponton kész‐
pénzzel és bankkártyával is
fel lehet tölteni. A Festipay
mobilalkalmazás pedig ab‐
ban segít, hogy nyomon kö‐
vessük, mennyi pénzt köl‐
töttünk, és azt is látni lehet
majd, hogy mekkora összeg
maradt még a kártyán. Ezt
a pénzt szintén a feltöltő‐
pontoknál lehet visszaigé‐
nyelni. Egyébként a hely‐
színen is lehet még napi,
heti, illetve VIP‐jegyet is vá‐
sárolni. 

Mit ajánlunk mi?

A számos program közül
megpróbáljuk szubjektívan
összefoglalni azt a néhány
pontot, amit úgy vélünk,
semmiképp nem szabad ki‐
hagyni. Az első ilyen szá‐
munkra is a Blahaluisiana‐
koncert, amely együttes
nem lépett még fel még Ma‐
rosvásárhelyen. A zenekar
Budapest‐központú, külön‐
leges hangzásvilágú, csodá‐
latos hangú énekesnővel,
aki angol és magyar nyelven
egyaránt énekel.

A VIBE Koliban számos
érdekes előadást szerveztek
a látogatóknak, mi Horváth
Lilla, Kínában egyetemet el‐
végző, utazóvloggerét ajánl‐
juk, aki üde színfolt a ma‐
gyar Youtube‐közösségben.
Értelmes, ismeretterjesztő,
ám szórakoztató videóival
nyert el rövid idő alatt nép‐
szerűséget. Erről is fog me‐

sélni. 
A Divatsarok is egy olyan

pontja a fesztiválnak, amit
kár lenne kihagyni, és nem
csak azért, mert fodrász‐és
szépségszalon is lesz a hely‐
színen, hanem a divat és
életmód témájú beszélge‐

tések meghallgatása után
helyi kézművesek portékáit
is megcsodálhatjuk, illetve
vásárolhatjuk, például a ma‐
rosvásárhelyi Ferencz Bor‐
bála újrahasznosított mű‐
anyagból készült ékszereit. 

Pál Piroska
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Magyar állami támogatásnak köszönhetően kívül-
belül felújítják a marosvásárhelyi Vártemplomot. De
ezt megelőzően régészeti feltárásra kerül sor az
épület belsejében, egyelőre a szentélyben. Soós
Zoltánt, a Maros Megyei Múzeum igazgatóját, az ásatás
vezetőjét arról kérdeztük, hogy az eddig elvégzett
feltárás során milyen leletek kerültek felszínre, illetve
mire számítanak a későbbiek során. 

A Vártemplom körül az
ásatás már 1999 óta folya‐
matban van, és a napvilágra
került leletek elemzése után
több tudományos tanul‐
mány megjelent különböző
szaklapokban. A munkála‐
tok folyamán kiderült, hogy
Erdély egyik legjelentősebb
ferences kolostora műkö‐
dött ezen a helyen, de a Vár‐
templom és környéke Er‐
dély egyik legjelentősebb
középkori lelőhelye is. „A
templom belsejében történő
feltárások nem az anyagi
kultúra szempontjából lesz‐
nek látványosak. A középkor
és az újkor folyamán a
templomhasználat alatt te‐
metkezések is történtek. Itt
az anyagi kultúra szinte ki‐
zárólag a sírok anyagára
korlátozódik. A feltárás fo‐
lyamán több mindent vizs‐
gálunk. Reményeink szerint
előkerülhet az első ferences
templom, hiszen a mostani
az 1400‐as évek elején
épült, de ezt megelőzően
kellett álljon egy korábbi
építmény. A ferencesek már
az 1320‐as években Maros‐
vásárhelyen működtek. 

„A legkorábbi 
temetkezés a 
15. századra tehető”

Egyelőre a szentélyben
zajlik a feltárás, melynek
során előkerült a barokk
karzat oszlopainak az ala‐
pozása, illetve néhány olyan
temetkezés, amelyeket az

1900‐as évek elején végzett
munkálatok nem bolygat‐
tak. A szentély belseje tel‐
jesen bolygatott korábbi
munkálatok által, ennek el‐
lenére előkerült néhány
érintetlen sír is, illetve a
sok temetkezés miatt néha
a sírokban talált csontanya‐
got összegyűjtötték a sír‐
gödör egyik sarkába, és úgy
temették oda a következő
személyt. A legkorábbi te‐
metkezések a 15. századra
tehetők, amit az egyik sír‐
ban talált II. Ulászló korabeli
pénz erősít meg. De sok
pénz került elő a 17. századi
sírokból is. Tehát gyakor‐
latilag ezt az jelenti, hogy a
fejedelemség korában még
javában temetkeztek a város
gazdagabb polgárai a temp‐
lom belsejébe" – tájékoz‐
tatta lapunkat Soós Zoltán. 

Érdekességképpen még
megtudtuk, hogy előkerült
egy téglából falazott kripta,
amelyen két sír volt elhe‐
lyezve: egy női meg egy
férfi. A nőiből ezüst kapcsok
kerültek elő, illetve jól lát‐
szott a koporsók lenyomata
is. A szentély egy másik
pontján egy 17. századi
ezüst szállal díszített pár‐
tatöredék is előbukkant. A
templom ezen részének a
kutatása az ásatásnak alig
10%‐át teszi ki, hiszen a
nagy része a hajóban lesz,
ami feltehetően kevésbé ku‐
tatott. A szentélyben az
1906‐os felújítás kapcsán,
az aláfalazások során tör‐

tént a bolygatások nagy ré‐
sze. A hajóban előrelátha‐
tólag több ép sír vagy kripta
is előkerülhet, akár 17. szá‐
zad végi fontosabb elöljárók
temető helye is, hiszen van
néhány okleveles adat arra
vonatkozóan, hogy az er‐
délyi nemesség néhány tag‐
ja ide temetkezett. A régé‐
szek reményei szerint lesz‐
nek gazdagabb melléklettel
ellátott sírok, de akár újkori
gazdagabb polgárok sírjai
is előkerülhetnek a temp‐
lomhajóban. 

„Egy esetben tudunk kö‐
zépkorban okleveles ado‐
mányról, amikor Barabási
Lénárt erdélyi alvajdát itt
temették el a marosvásár‐
helyi ferences kolostorban.
A régi ásatások során ke‐
rültek elő középkori sírkő‐
töredékek: van például egy
Bethlen címeres sírkőtöre‐
dékünk, illetve van egy, ame‐
lyen egy felirattöredék lát‐
szik. Ezek valószínűleg az
1400‐as évek végéről valók.
A szentélynél az is fontos
szempont, hogy a közép‐
korban nem igazán volt le‐
hetőség világi embereknek

oda temetkezni, hiszen ezt
a részt kizárólag a szerze‐
tesek használhatták. A
2004‐es feltárás során, ami‐
kor az orgonaállítás történt,
találtunk egy antropológiai
szempontból érdekes sírt.
Akkor egy trepanált kopo‐
nyás középkori gyermeksír
került elő, szinte azt mond‐
hatni, hogy kivétel, hiszen
gyermeksír nagyon sok van
a kolostor temetőjében, de
bent a szentélyben egyelőre
ez az egyetlen" – mondta
az ásatásvezető.  

„A falkutatások 
már hoztak látványos
eredményeket”

Soós szerint nem való‐
színű, hogy a templom ed‐
dig ismert építéstörténete
jelentősen változik a feltárás
során. Nagyon fontos lenne,
ha megkerülne a korai
templom, mert azzal pon‐
tosabban lehetne datálni
azt, hogy itt mikor is jelen‐
tek meg a kolostor körüli
szerzetesek. Ugyanakkor az
is kiderülne, hogy valójában
a Várdombon a ferencesek‐

hez köthető‐e az építés vagy
esetleg egy korábbi, vala‐
milyen egyházas helyet
használtak fel. „Reméljük,
hogy ha nem is ép, de töre‐
dékes sírkőmaradványokat
találunk, amelyekkel még
több családra utaló adat
előkerülhet. Fontosak a fal‐
kutatások is, hiszen a szen‐
télyben előzetesen elvégzett
falkutatások már hoztak lát‐
ványos eredményeket. A
szentélyzáródásban például
előkerült egy eddig isme‐
retlen ülőfülke, amely felett
feltehetőleg egy kőbalda‐
chin volt elhelyezve. Ez is
arra utal, hogy egy gazdag
és nagyon szépen díszített
templomról beszélhetünk.
Az istentiszteleti hajlék to‐
vább működött a reformá‐
ció ideje alatt is, és a króni‐
kás elmondása szerint pél‐
dául az üvegablakai is annyi‐
ra tetszetősök voltak, hogy
nem cserélték ki a refor‐
máció után sem, hanem az
1601‐es ostromban sem‐
misültek meg. Most a fel‐
újítás az ablakokra is ki fog
terjedni, ezeket is restau‐
rálják. A belső falfelületeket,
valamint a külső cement‐
vakolatokat eltávolítják, és
egy meszes vakolattal vált‐
ják fel, hogy a falszerkezet
szellőzni tudjon. Ugyanak‐
kor sor kerül a tetőfelújí‐
tásra is.  Én hiszem azt,
hogy minket, vásárhelyeiket
büszkeséggel fog majd el‐
tölteni a megújított Vár‐
templom látványa, hiszen
Székelyföldnek egy gótikus
középkori épületéről van
szó, amely egyben városunk
emblematikus épülete is" –
zárta gondolatait Soós Zol‐
tán.

Nemes Gyula 

Érdekes leletekre bukkantak 
a régészek a Vártemplom belsejében
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Az agy éppolyan szerv,
mint testünk bármely másik
szerve. Éppúgy, ahogy a fi‐
zikai tevékenység erősíti a
szívet, az izmokat és a cson‐
tokat, a szellemi tevékeny‐
ség erősíti az agyat a be‐
tegségek ellen. Több, egy‐
mástól független felmérés
is megállapította az utóbbi
években, hogy agyunk el‐
kerülhetetlen öregedését
egyetlen dologgal lassíthat‐
juk le: ha folyamatosan ki‐
hívás elé állítjuk valamilyen
megerőltető szellemi tevé‐
kenységgel. Ezek közé tar‐
tozik az olvasás is. Egy ame‐
rikai kutatás során idős em‐
berek agyát vizsgálták, és
megállapították, hogy aki
egész életében sokat olva‐
sott, annál élete utolsó éve‐
iben 32 százalékkal lassabb
szellemi hanyatlás volt meg‐
figyelhető. Ezzel szemben
azoknál, akik csak ritkán
erőltették meg az agyukat
kreatív vagy intellektuális
tevékenységekkel, a hanyat‐
lás 48 százalékkal gyorsabb
volt az átlaghoz képest. Az
olvasás ugyanis módosítja

az agyi szinapszisokat, va‐
gyis az idegsejtek közötti
kapcsolatokat, így az agy a
korral járó, elkerülhetetlen
neurológiai változások el‐
lenére is hatékonyan tud
tovább működni.

Csökkenti a stresszt

Egy brit kutatás résztve‐
vői először valami olyan te‐
vékenységet végeztek, ami
felidegesítette őket, majd
különféleképpen próbálták
nyugtalanságukat csillapí‐
tani: néhány percig olvastak,
zenét hallgattak vagy vi‐
deojátékot játszottak. A kü‐
lönböző csoportok közül
azoknak csökkent leginkább
a stressz‐szintjük, akik ol‐
vastak. A kutatás megálla‐
pította, hogy már hat perc
olvasás is 60 százalékkal
képes csökkenteni a
stresszt, ami 68 százalékkal
hatékonyabb, mint a zene‐
hallgatás, 100 százalékkal
hatékonyabb, mint ha el‐
kortyolnánk egy csésze teát,
300 százalékkal hatéko‐
nyabb egy sétánál, és 600

százalékkal a videojátéknál.
A néma olvasás közben le‐
lassul a pulzusszám és el‐
lazulnak az izmok. Ám az
olvasás nem egyszerűen fi‐
gyelemelterelés, sőt, sokkal
inkább aktív tevékenység:
azzal, hogy a képzeletünk
a nyomtatott szövegre kon‐
centrál, tulajdonképpen mó‐
dosult tudatállapotba ke‐
rülünk. Mindegy, hogy mi‐
lyen könyvet olvasunk: mi‐
nél jobban hatalmába kerít
minket a történet, annál
messzebb kerülünk saját
életünk aktuális problémá‐
itól és aggodalmaitól.

Növeli az empátiát

Akármilyen gazdag is az
életünk drámákban és for‐
dulatokban, senki nem él‐
heti át az emberi érzelmek
és tapasztalatok teljes ská‐
láját. Ám aki örömét leli
benne, hogy kitalált, csak
könyvekben létező szemé‐
lyek bőrébe bújjon, az a való
életben is sokkal jobban
meg fogja érteni azokat,
akikkel kapcsolatba kerül.
Több kutatás eredménye
szerint a fiktív történetek
követése azokat a területe‐
ket aktiválja az agyunkban,
amelyek azért felesősek,
hogy megértsünk másokat
és új nézőpontból lássuk a
világot. Az agy, legalábbis
a kutatásokból úgy tűnik,
nem tesz különbséget akö‐
zött, hogy valóban átélünk‐
e egy élményt, vagy csak
olvasunk róla: mindkét eset‐
ben ugyanazokat az idegi
területeket éri inger. Az ol‐
vasás a valóság rendkívül
életszerű szimulálásra ké‐

pes, éppúgy fut le az olvasó
agyában, ahogy a kompu‐
terszimuláció a számítógé‐
peken. A fikciónak számos
eszköze van a valóság után‐
zására: kifejező jelzők, fan‐
táziadús metaforák, ember‐
ek és tetteik aprólékos le‐
írása. A regény pedig valami
egészen egyedülálló dolgot
művel velünk: lehetővé te‐
szi, hogy más emberek gon‐
dolataiba és érzéseibe kor‐
látozás nélkül betekinthes‐
sünk. Az agy úgy reagál il‐
latok, anyagok és mozgások
leírására, mintha mi ma‐
gunk tapasztalnánk meg
őket, és ehhez hasonlóan a
kitalált személyek közötti
párbeszédeket, konfliktu‐
sokat, érzelmeket is úgy
dolgozza fel, mintha saját
magunk is átéltük volna
őket.

Megkönnyíti 
az elalvást és javítja 
az alvás minőségét

Az alvásszakértők általá‐
ban egyetértenek abban,
hogy ha kialakítunk egy le‐
fekvés előtti rutint, akkor
nyugodtabb lesz az álmunk.
Fontos, hogy amit utoljára
csinálunk lefekvés előtt, az
teljesen kikapcsoljon minket
a nap addigi történéseiből.
Remek dolog erre az olva‐
sás, ám egyáltalán nem
mindegy, miből olvasunk. A
különböző kütyük – e‐
könyv, olvasók, tabletek, te‐
lefonok – rövidhullámú, kék
háttérfénye elnyomja az ál‐
mot hozó hormon, a mela‐
tonin termelődését, ezzel
éppen, hogy megakadályoz‐
za a mielőbbi elalvást. Azok
az emberek, akik elalvás
előtt iPadről olvasnak, nem‐
csak nehezebben alszanak
el, hanem kevesebb időt töl‐
tenek az alvás gyors szem‐
mozgásos fázisában, ami
pedig igen fontos lenne.

Segít leküzdeni 
a depressziót

Az olvasás jelentős mér‐
tékben enyhíti a depresszi‐
óval küzdő emberek tüne‐

teit, többek között a magány
és az elszigeteltség érzését.
Az olvasás nemcsak arra fi‐
gyelmezteti az embereket,
hogy egy nagyobb közösség
tagjai, hanem emlékezteti
is őket olyan tevékenysé‐
gekre, amelyekkel korábban
elfoglalták magukat: olyan
tudásra és képességekre,
amelyeknek még mindig
birtokában vannak. Ezzel
ráébresztve arra, hogy ér‐
tékes emberek, akiknek fon‐
tos helyük van a világban
és céljaik az életben. Az ol‐
vasás segít felfedezni saját
maguk sokoldalúságát, így
teljes emberi valójukat fog‐
ják látni, nemcsak depresz‐
szióval küzdő énjüket. A ja‐
vuláshoz hozzájárul egy‐
részt az, hogy újra felfedez‐
nek régi, elfelejtett vagy el‐
fojtott gondolatokat, érzé‐
seket és tapasztalatokat,
másrészt az, hogy újakat is
találnak.

Kreatívabbá tesz

Különböző mértékben,
de mindannyian szükségét
érezzük annak, amit a pszi‐
chológia kognitív lezárásnak
nevez. Ez azt jelenti, hogy
szeretnénk biztos választ
kapni egy kérdésre, szeret‐
jük, ha egy szituáció egyér‐
telmű végkifejlettel zárul –
például szorítunk, hogy egy
film jól végződjön. Azt iro‐
dalmi művek viszont sok‐
szor kétértelműen, sőt, töb‐
bértelműen végződnek, nem
lehetünk biztosak benne,
hogy kedvenc hőseink sorsa
számunkra megnyugtatóan
alakul. Ám ezt a fikció ese‐
tében nem is igényeljük
olyan nagy mértékben. El‐
fogadjuk a bizonytalanságot
– ez pedig a legjobb tápta‐
laja a kreativitásnak.

Ennek a cikknek viszont
nyilvánvalóan csak egyér‐
telmű befejezése lehet: akár
szórakozásnak, tanulásnak,
tájékozódásnak vagy edzés‐
nek fogjuk fel, nincs kifogás,
érdemes mindennap időt
szánni az olvasásra. Leg‐
alább azt a hat percet!

Timár Tímea

Egészség a sorok között
Futunk, úszunk, jógázunk – az egészségünk megőrzése érdekében igyekszünk
rendszeresen időt szakítani a testmozgásra. Pedig ugyanilyen motivációból tu-
datosan időt kellene szánnunk arra is, hogy egy helyen üljünk a kanapén, a
buszon, egy padon a parkban – egy igazán jó könyvvel a kezünkben. 
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Nagyenyed Árpád-kori vára
Nagyenyed Gyulafehérvártól bő harminc kilométerre
északra, a Maros jobb partján fekszik. Neve puszta
személynévből származik. Ennek eredete a magyar
Egyed személynév, mivel templomának Szent Egyed
a védőszentje. A szász alapítású várost először 1239-
ben említi oklevél. Helyén egykor római castrum
állott. Vártemplomát 1333 és 1335 között építették
polgárai. Az Árpád-kori várat a XIV. és XV. században
bővítették, nyolc torony őrizte. 1437-ben a paraszt-
sereg elfoglalta, de rövidesen feladta. 1600. szep-
tember tizenhetedikén Mihály vajda, majd Basta is
felégette. 1658-ban a tatárok rabolták ki, 1662-ben
ide helyezték át Gyulafehérvárról a leégett főiskolát
és kollégiumot. Nagyhírű református kollégiumát
1622-ben Bethlen Gábor alapította – ma Bethlen
Gábor Kollégium –, ahol kiváló tanárok tanítottak,
sok neves ember került ki falai közül. Innen indult
Kőrösi Csoma Sándor ázsiai útjára. A Bethlen Gábor
Kollégium legendás nevelőmunkája elismeréseképpen
2003-ban Magyar Örökség díjat kapott.

Ahol már a kelták 
idejében is település állt

Marosújvártól délnyugat‐
ra, a Maros folyó jobb part‐
ján található az egykori
Alsó‐Fehér vármegye egyik
legjelentősebb városa és is‐
kolaközpontja. Helyén, a ré‐
gészeti ásatások tanúsága
szerint már a kelták idejé‐
ben település állt. 

A rómaiak alatt Brucla
néven volt ismeretes, ami‐
kor a település felett emel‐
kedő Őrhegyen castrumot
emeltek, ezzel is megerő‐
sítve a Maros völgyét. 

A Dácián keresztül vezető
egyik főútvonal, a Via Strata
itt vonult el a város alatt
Potaissába (Torda), Napo‐
cába (Kolozsvár), és Poro‐
lissumba (Mojgrád). 

A honfoglalás után királyi
birtok, mely ekkor már fa‐
lakkal is meg volt erősítve.
A XII. században szászok
telepedtek falai közé, új len‐
dületet adva a város fejlő‐

désének. 

A templom egyik 
oszlopán lévő 
felirat tanúsága

A település neve okleve‐
leinkben Enyd, Enydinum,
Endinum, Enidinum, de
Enitro alakban fordul elő.
Amint azt már említettük,
első okleveles említése
1239‐ben történik, amikor
a templom már állott. Ősi
káptalani birtok volt. 

Vártemplomát az enyedi
polgárok 1333‐1335 között
építették, amint ezt a temp‐
lom egyik oszlopán látható
felirat tanúsítja.

A város közepén álló Ár‐
pád‐kori kis várát a XIV‐XV.
században bővítették és épí‐
tették át. Nyolc bástyát
emeltek, melyeket egy‐egy
helybeli céh fegyveresei
őriztek. A vár egyik aránylag
épen maradt tornyán ma is
látható az egyik céh címe‐
re.

Az eredetileg gótikus
templom a XV. 
századból származik

A megközelítően négyzet
alaprajzú vár falain belül
található a XIX. században
barokk stílusban átépített
vártemplom. 

Az eredetileg gótikus
templom a XV. századból
származik. Két oldalán ma
négy‐négy barokk pillér van. 

A vár nyugati homlokzata
előtt hatvanöt méter magas,
négyzetes, lőrésekkel ellá‐
tott torony emelkedik. A fa‐
lakat sánc és vizesárok vette
körül, melyek mára elpusz‐
tultak. 

A piac, ahol 
emberhúst is mértek

Kiss Gábor, az Erdélyi vá‐
rak, várkastélyok című
könyvében ír arról, hogy a
vár első ostromára 1437‐
ben került sor, amikor a fel‐
lázadt parasztok Budai Nagy

Antal vezetésével elfoglal‐
ták, de rövid idő múlván a
nemesség heves támadása
után feladták.

1551‐ben falai között töl‐
tött egy éjszakát Izabella
királyné, és április huszon‐
negyedikén itt jelentette ki
a három részre szakadt
nemzet nevében Balassa
Menyhért, Kendi Antal és
Kemény János az erdélyi
káptalannak, hogy Marti‐
nuzzi és a királynő közötti
viszálykodás megszűnése
következtében a királyné
enyedi várat, minden to‐
vábbi fizetés nélkül vissza‐
adja a káptalannak. 

Mihály vajda a Miriszló‐
nál történt csatavesztése
előtti napon 1600. szep‐
tember tizenhetedikén fel‐
égette, de a vár legválságo‐
sabb napjait a Basta‐kor‐
szakban élte át, amikor ez
egykorú krónikás feljegy‐
zése szerint:

„…1603‐ban piacán az
őrölt fakéregből készült cipó
mellett emberhúst is mér‐
tek”.

A városra 
súlyos csapás zúdul

Sokat törődött a várossal
II. Rákóczi György, aki 1658‐
ban háromszáz polgárát ne‐
mesítette meg, Enyedet pe‐
dig minden addigi kivált‐
ságában megerősítette.

Súlyos csapás zúdult a
városra, amikor a nagyvezér
parancsára a Bodza‐szoro‐
son betört a tatár sereg
pusztította és rabolta. 

A krónikás szerint:
„…kimondhatatlan csapás

zúdult Erdélyország váro‐
saira, Gyulafehérvárban kő‐
kövön nem maradt, Kolozs‐
vár, Marosvásárhely lakosait
a törökök rabszíjra fűzve
hatották el. A barcaságtól‐
Váradig az egyetlen Enyed

tudott csak ellenállni, falai
közé fogadván távoli vidé‐
kek menekült lakosságát.”.

A város csak nagy össze‐
gű sarc kifizetésével tudta
magát megváltani. 

„…kinek szép híre neve,
mindenkor fenn lészen
Erdélyben…”

Szintén a fent említett
szerző, Kiss Gábor közlésé‐
ből tudjuk meg, hogy a ta‐
tárok pusztítása után Enyed
lett a vármegye központja,
ahová Apafi fejedelem
1662‐ben kelt rendeletével
áthelyezték a Bethlen Gábor
által Gyulafehérváron ala‐
pított, de leégett főiskolát,
az academicum collegiumot. 

Az iskola első gondnoka
1665‐től maga Bethlen Já‐
nos kancellár lett. 

Az ő és fia, Miklós nevé‐
hez fűződik a Kollégium
rendtartásának elkészítése,
és életbe léptetése 1671‐
ben. 

Szatmáry Károly írja róla:
„… ha semmi más érde‐

mes nem volna is, csupán
gondnoki munkássága,
megérdemli, hogy az utókor
nemzete a műveltségtörté‐
netében nevét a legnagyobb
hálával említse…”. 

A kollégium tanulója,
majd tanára volt a neves
Pápai Páriz Ferenc is, akiről
Bod Péter mondja:

„… volt ez jó Deák, Görög,
Német, Frantzia, híres po‐
éta, jó Filozófus, Historikus,
Theologis; az Orvoslás Mes‐
terségében merő Eskulapi‐
us, igen hasznos ember, ki‐
nek szép híre neve, min‐
denkor fenn lészen Erdély‐
ben…”.

Itt tanított Opitz Márton
költő, Bisterfeld és Alstest
hírneves tudósok, Apáczai
Csere János, aki itt oktatott
először a latin helyett ma‐
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gyar nyelven, Csernátony
Pál, Áprily Lajos költő és
mások. 

Diákjai közül nevezete‐
sebbek voltak Salamon Fe‐
renc történetíró, Barabás
Miklós festőművész, Körösi
Csoma Sándor, a világhírű
nyelvész és Ázsia‐kutató,
Bolyai Farkas matematikus
és még sokan mások. 

Az esemény, melyet 
Jókai Mór örökít

II. Rákóczi Ferenc sza‐
badságharca idején, 1704‐
ben Tiege császári ezredes
csapatai foglalták el, rabol‐
ták ki és gyújtották fel a vá‐
rost. 

Ekkor égett le a Bethlen
Kollégium is.

A hagyomány szerint a
labancok ellen a lakossággal
együtt a Kollégium harminc
diákja botokkal felfegyver‐
kezve vette fel a harcot,
melynek során a deákokból
mindössze ketten maradtak
életben.

A két bátor fiú fegyverét,
a két fűzfabotot az országút
szélén letűzte, mindkettő
megfogant, és a fék még az
elmúlt század elején is lát‐
hatóak voltak.

Ezt az eseményt örökíti
meg Jókai Mór A nagyenyedi
két fűzfa című elbeszélésé‐
ben. 

A tömegsír, ahol 
hétszáz enyedi polgár
alussza örök álmát

A Kollégiumot Pápai Páriz
Ferenc közreműködésével,
az angol protestánsok ado‐
mányából 11 ezer fontster‐
lingből állították helyre. 

Az elesett diákok emlé‐
kére pedig a Kollégium mö‐
götti Kápolna‐dombon em‐
lékművet állítottak.

A várost 1849. január

nyolcadikán a román felke‐
lők Axinția Sever és Janku
vezetésével rohanták meg,
és gyújtották fel.

A lakosság nem hitte,
hogy az addig békés romá‐
nok bántanák őket. Az or‐
todox karácsony másnapján,
éjszaka elszabadult a pokol.
Közel ezer védtelen embert
mészároltak le helyben,
nem kímélve csecsemőt,
nőt, aggastyánt sem. 

Közel ugyanennyien, akik
mezítláb a környező he‐
gyekbe menekültek, meg‐
fagytak a huszonnégy fokos,
dermesztő hidegben. 

A vártemplomban talán
kitarthattak volna, de nem
számítottak a veszélyre. A
férfiak a magyar szabad‐
ságharc seregében szolgál‐
tak, így nem harc volt ez,
hanem közönséges, aljas
mészárlás‐rablás. 

A Kollégium évszázados
szellemi értékei a sárban
végezték, a haramiák által
többre becsült holmik ko‐
csiszámra a támadókat gaz‐
dagították, jóllehet a kama‐
rilla később parancsot adott
visszaszolgáltatásukra. 

A halottak egy részét a
vársáncba (a mai óvoda ud‐
vara), másik felét az addig
mészoltónak használt, a vár
sáncai melletti gödörbe te‐
mették, ahol az emléktábla
áll. Római számok jelzik a
pogrom puszta dátumát. A
borzalmas halálnemek ki‐
agyalóinak nem büntetés
járt, hanem ma is álló szob‐
rok, és szülőhelyük nevébe
illesztett, felvett nevük hir‐
detik „dicső tetteiket”.

A támadásnak mintegy
hétszáz ember esett áldo‐
zatul. A lázadás leverése
után, több évtizedes mun‐
kával újra felépült Enyed és
a Kollégium.

A kegyelet kis emléktáb‐
lája látható a vár főbejára‐

tától jobbra, a Bethlen Kol‐
légium oldalszárnyával
szemközti falban, 1849. ja‐
nuár nyolcadiki dátummal.
E tábla tövében van elte‐
metve a hétszáz enyedi pol‐
gár, tömegsírban. 

Befejezésül

A nagyenyedi vár tehát
az egyike a legrégebbi er‐
délyi kőváraknak. Körülbe‐
lül 3500 négyzetméter te‐
rületen fekszik. 

Ezen belül található a
Bethlen‐kastély, ami feje‐

delmi kastély funkcióját töl‐
tötte be az erdélyi fejede‐
lemség korában. 

A várfal északi részén áll,
és Történelmi Múzeumként
működik ma a Bethlen‐kas‐
tély, mely a Bethlen Kollé‐
gium tulajdona volt. 

A Kollégium Nagyenyedre
költözésekor ebben az épü‐
letben folyt a tanítás. A föld‐
szinti termeket volt, egykor
istállónak használták, de a
fejedelmi időkben konyha
lehetett, mert még 1860 kö‐
rül is egy négyszögű üreg
vezetett az emeletre, amit

valószínűleg az ételek fel‐
húzására használtak. Béke‐
időben a kastély földszintjét
kollégiumi tornateremnek
alakították át.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; az illusztrációkat, a
régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész a
saját munkájából és gyűjtemé-
nyéből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe. 



A Marosvásárhelyi Pol‐
gármesteri Hivatal közte‐
rületfelügyelő hatósága
nemrég mintegy 200 ke‐
rékpártámaszt (parkoló áll‐
ványt) vásárolt. „Az ilyen
típusú városi bútorzat be‐
szerzése a biciklisek ké‐
nyelmét, biztonságát és vé‐
dettségét biztosító és növelő
körülmények biztosításának
szükségessége érdekében
valósult meg. Ezúton is tá‐
jékoztatjuk az érdekelteket,
hogy hasonló parkolóele‐
meket a város több részén
már felszereltünk: a Petru
Maior egyetem két székhe‐
lyének közelében, a Mező‐

gazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökségnél, a
Helyi rendőrségnél, a Mihai
Eminescu Kulturális Köz‐
pontnál, a Somostetőn, a
marosvásárhelyi Megyei
Sürgősségi Kórháznál és a
Fül‐orr‐gégészeti (ORL) kli‐
nikánál. Továbbá hamaro‐
san a következő helyszíne‐
ken is kerékpártámaszokat
helyezünk el: a Sportcsar‐
noknál, a Lakosságnyilván‐
tartó hivatalnál, az 1918.
december 1. úton a Fortu‐
nánál, a víkenden, a megyei
kórháznál a Bernády téren,
a vérközpontnál, a köves‐
dombi napi piacnál, a Bras‐

só utca 4. szám alatti fut‐
ballpályánál, az 5‐ös számú
általános iskolánál (a Mun‐
ka utcában), a Kárpátok sé‐
tányán dr.Budai Claudia or‐
vosi rendelőnél” – mondta
Claudiu Maior, a polgármes‐
ter tanácsadója.

Megjegyezzük, hogy a ke‐
rékpártámaszok a biciklik
állomásozását segítik, funk‐
cionális és esztétikai sze‐
repet egyaránt betöltenek,
acélcsőből készülnek, amely
hosszútávon biztosítja a ke‐
rékpárparkolók biztonsá‐
gát.

A köz-, bel- és külkap-
csolati osztály

A kerékpárparkolók biztonságának hosszútávú biztosítása érdekében Marosvásárhely 
Polgármesteri Hivatala a biciklisek által frekventált összes övezetben kerékpártámaszt helyez el
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Mivel a 64 mérkőzéses futball‐világbajnokság összecsa‐
pásainak zömén immáron túl vagyunk – már csak a ne‐
gyeddöntők, a két elődöntő, a kisdöntő és a döntő, azaz
összesen nyolc meccs van hátra –, listázzuk az eddigi lé‐
nyegesebb történéseket, és vonjunk le néhány tanulságot:
l a házigazda oroszok rácáfoltak az „Ami jól kezdődik,

rosszul végződik” örökérvényességre: miután a nyitómeccsen
5:0‐ra elporolták a szaúd‐arábokat, a következő csoport‐
meccsen Egyiptomot is megverték 3:1‐re, így már nem
számított, hogy az utolsón kikaptak az uruguayoktól, mert
úgy is lazán továbbjutottak a nyolcaddöntőbe, ahol a spa‐
nyolokat búcsúztatták a tizenegyes‐párbajt követően, és
ha netalántán a horvátokon is túllépnek a negyeddöntőben,
akkor még akár világbajnokok is lehetnek, legalábbis el‐
méletileg. Mindezt úgy, hogy a vébé kezdete előtt ők álltak
a harminckettes mezőny legvégén a FIFA‐világranglistán

l a mostani világbajnokság (eddigi) legnagyobb meg‐
lepetése kétségkívül az volt, hogy az utolsó csoportmeccsen
a németek kikaptak Dél‐Koreától, ami azt jelentette, hogy
nem jutottak tovább a csoportból; abból a csoportból nem
sikerült a továbblépés az „ántitrö” világbajnoknak, amelynek
az általuk való megnyeréséért egyetlen fogadóiroda se
fizetett egy lejre egy lej tíz baninál többet, a torna kezdete
előtt
l jó ötletnek bizonyult a videobíró bevezetése: sok, a

játékvezető által első körben meg nem ítélt, jogos tizenegyest
adtak meg utólag, és jónéhányat „vissza is fújtak”, a kérdéses
helyzet pályaszéli megtekintése után; ha régebb is lett
volna videós bíró, Magyarországnak most lenne egy vébé‐
címe. Ha nem kettő
l ha egy tapogatózós, nulla‐nullás első félidőt követően

a második elején az egyik csapat talál valahogy egy gólt,
majd rögtön utána egy másodikat is, azzal a meccs még
nincs zsebben; ezt szegény japánok egy életre megtanulták,
amikor a nyolcaddöntőben, gyors egymásutánban kétszer
is betaláltak a belga kapuba, de végül a rutinosabb és dör‐
zsöltebb vörös ördögök megfordították az állást, és a négy‐
perces hosszabbítás utolsó másodperceiben egy villámgyors
ellentámadást követően kiütötték a japcsikat

l Maradonát – ha megéri –, a következő vébére is meg
kell hívni, mert ha az argentin csapat dögunalmaskodik is
a gyepen, amire bőven volt most példa, ő legalább csinálja
a show‐t a vippáholyban: hol akkora bőrszivarat szívott,
mint ő felállva, hol a két csúnyaujját mutogatta, amikor az
ellenfél gólt szerzett, hol a huszonéves bombázó csaja
nyelvét kóstolgatta, hol úgy be volt állva, hogy azt se tudta,
milyen rendezvényen van
l és végül: az iszlám világ is lazult egy cseppet: a

teheráni stadionban hatalmas kivetítőn nézhették a derék
iránok Irán csoportmeccseit, s miután az elsőben megverték
Marokkót, a spanyolokkal vívott másodikra már a nőket is
beengedték! mt

WORLD CUP 2018 
– VÉBÉS ÉRDEKESSÉGEK Kissé poros vásárhelyi történet

Gyerekkoromban, a
nyolcvanas években
nem árultak csalit a hor-
gászüzletben, sőt, hor-
gászüzletek se voltak, a
Bolyai utcait kivéve, de
ott is csak műanyag
szöcskét, gumitücsköt
meg egyéb hasznavehe-
tetlen marhaságokat le-
hetett kapni, élő csalit
nem. Úgyhogy vastaggi‐
lisztát magunk szedtünk
este a virágágyásban, eső
után, mert olyankor búj‐
nak ki bulizni, trágyagi‐
lisztáért meg lótetűért fa‐
lura jártunk, ahol a roko‐
nok, ismerősök nagyvo‐
nalúan megengedték, hogy
feltúrjuk az udvarvégi trá‐
gyadombot, kukacért pe‐
dig a mezőszabadi disz‐
nóhizlaldába, ahol külön
a horgászok számára „te‐
nyésztettek” kukacot: ki‐
raktak egy rothadó húsok‐
kal és csontokkal teli nagy
vashordót a napra, hogy
köpjék be a nyálkás masz‐
szát a legyek, és aztán szü‐
lessen sok‐sok kinderlégy,
azaz kukac.

Szóval, egy maihoz ha‐
sonló szép nyári napon
pecázás előtt szépen ki‐
bicajoztunk a szomszéd
fiúval az említett disznyó‐
intézménybe kukacot ka‐
ufolni; olyan bűz volt a
húsos‐kukacos hordó tíz‐
méteres körzetében, hogy
ahhoz képest egy két hete
nem takarított városi budi
francia parfüméria, de mi
már akkor se voltunk finy‐
nyásak. Amint később ha‐
zaértünk a glükózosdo‐
boznyi paduc‐csemegével
(lásd a képen; bizonyára
sokaknak ismerős, anno

a nyápicabb gyerkőcöknek
adták táplálék‐kiegészítő‐
ként a murokfőzelék és a
szójás szalámi mellé), le‐
tettük a küszöbre, majd
hátramentünk a fáskam‐
rába kilyuggatni a tetejét
egy szeggel, mert a kuka‐
cok is szeretik a légkondit,
később gubóznak be, mint
egy hermetikusan lezárt
dobozban. Hamar végez‐
tünk, de mégis későn: elő‐
remenve azt láttuk, hogy
a fedetlenül és őrizetlenül
hagyott dobozból a két‐
éves szomszéd kislány két‐
pofára tömve nassolja a
kövér, virgonc kukacokat.

Annyira ízlett neki, hogy
utána egy ideig állandóan
„mozgópojt” kért az any‐
jától.

Különösebb tanulsága
vagy csattanója nincs a
sztorinak, max annyi, hogy
ha valamikor tényleg rá‐
fanyalodunk az egyre töb‐
bet reklámozott rovare‐
vésre, akkor érdemes légy‐
lárvákkál, azaz kukacokkal
kezdeni, mert az már ki
van próbálva: kutya bajod
se lesz tőle! Legfeljebb ki‐
repül néhány légy a füle‐
den, ha nem emésztesz
elég gyorsan...

Molnár Tibor
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Az Arató utcát megnyitották 
a gépkocsiforgalom előtt!

Jó hír a gépkocsivezetőknek és az Arató utca la‐
kóinak. Nagyon rövid idővel a fent említett utcában
található híd átadása után a járműforgalom is a
megszokott módon zajlik. „Nemrég befejeztük az
Arató utcában az aszfaltszőnyeg‐lefektetési mun‐
kálatokat is, így a gépkocsiforgalom is újraindult a
környéken. Megjegyezzük, hogy a munkálatok 2018.
március 29‐én kezdődtek és július végéig kellett
befejeződjenek. Köszönjük a gépkocsivezetőknek
és a lakosságnak a munkálatok teljes időtartama
alatt tanúsított megértésért” – fogalmazott a pol‐
gármesrter tanácsadója, Claudiu Maior.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Válaszúton
Orbán Viktor pontosan tudja, korunk legsú-
lyosabb kihívása az, hogy a modern Nyugat
egy, az egész emberiséget végzetes zsákutcába
vezető létszerveződési módot jelent

Bár a kezdetben kizárólag
Orbán Viktor által képviselt
stratégia most fényes győzel‐
met aratott a legutóbbi EU‐
csúcson, ám a miniszterelnök
nemcsak szerénységből nem
ünnepli látványosan egyéb‐
ként teljesen megérdemelt
győzelmét. Visszafogottságá‐
nak oka alighanem az, hogy
ő maga is tudja, hogy ez csu‐
pán az első nyertes csata, ám
a háború még csak most kez‐
dődik igazán. Érdemes eltöp‐
rengenünk azon, hogy vajon

mi is ennek a háborúnak a
lényege, miféle tektonikai erők
mozgatják a szereplőket (kik
is ők?), és legfőképpen hogy
mi lehet ennek a most már
permanensnek látszó globális
háborúnak a kimenetele. A
világ, amelyben élünk, a nar‐
ratívák háborújának világa,
ahol egymással teljesen szem‐
bemenő, sőt egymást teljesen
kioltó világmagyarázatok üt‐
köznek egymással. Ezért aztán
nemcsak az a feladat, hogy
megtaláljuk a világot alkalmas

módon leírni képes elbeszélési
módot, hanem az is, hogy ezt
megpróbáljuk megértetni
azokkal is, akik egy ezzel tel‐
jesen ellentétes narratíva alap‐
ján fogalmazzák meg önma‐
gunk számára a valóságot. Ez
azért döntő fontosságú, mert
ha a társadalmak jelentős ré‐
sze egy egészen másféle, a mi
szempontunkból végzetesen
hamis valóságban él, akkor
hiába van igazunk, nem tu‐
dunk olyan komplex együtt‐
működési rendszert létrehoz‐
ni, amely a megoldást lehetővé
tenné. A történelem azt látszik
bizonyítani, hogy számos
adekvát narratíva bukott el
azért, mert az adott emberi
közösség bennerekedt abban
a köréje épített hamis való‐
ságban, amely aztán a vesztét
okozta. 

Orbán Viktor győzelmét kö‐
vető visszafogottsága arra a
felismerésre épül, hogy Eu‐
rópa népeinek és különösen
az őket képviselő uralmi struk‐
túráknak a meggyőzése arról,
hogy az általuk követett hamis
narratíva végzetes következ‐
ményekkel jár, még nagyon
az elején tart. Joggal tarthatjuk
reménytelinek azt, hogy a tel‐
jes elszigetelés, és kiközösítés
közvetlen veszélye ugyan el‐
múlt, de Európa ma összes‐
ségében még alkalmatlan az
új narratíva, s főként az arra
épülő stratégia befogadására.
Fontos hangsúlyozni, hogy –
miképpen azt eddig is átél‐
hettük – mindez nem egy szel‐

lemi szempontból semleges
térben megy végbe, hanem
egy olyan globális diskurzus‐
mezőben, ahol változatlanul
rendíthetetlennek látszik a
globális véleményhatalmi gé‐
pezet diktatúrája. E gépezet,
ahogy eddig is, ezután is min‐
dent meg fog tenni azért, hogy
megbízója utasításait teljesítse.
A „megbízó” pedig az a globális
szuperstruktúra, amelynek
valóságos céljairól, működési
módjáról és valóságos kulcs‐
szereplőiről nagyon kevés
használható tudásunk van.
Csak azt látjuk, hogy a világot
a semmibe vezeti, hogy egyre
brutálisabb módon rugdalja
lefelé azon az „entropikus lej‐
tőn”, ami a teljes rendezetlen‐
ség, tehát a káosz felé vezet.
Bibó István, amikor az „Eltor‐
zult magyar alkat, zsákutcás
magyar történelem” című dol‐
gozatában arról ír, hogy a ma‐
gyar szellemi élet tragikusan
polarizálódott egyfelől túlfe‐
szült lényeglátókra, másfelől
cinikus hamis realistákra, ak‐
kor azt is jelzi, hogy a kiút
ebből a zsákutcából a „lényeg‐
látó realista” létkarakterének
a felépítése volna. Soha nem
volt nagyobb szüksége Ma‐
gyarországnak, Európának és
az egész világnak lényeglátó
realistákra, mint éppen most.
Olyan vezetőkre, akik látják a
lényeget és ennek fenyegető
következményeit, de annak is
tudatában vannak, hogy e lé‐
nyeg ma olyan adottság, amit
egyszerre aligha lehet radi‐

kálisan átalakítani. Vagyis tud‐
ják, hogy mi a „kívánatos”, de
azt is tudják, hogy itt és most
mi a „lehetséges”, és legfőkép‐
pen azt tudják, hogy a kívá‐
natost a lehetségestől mindig
korlátok választják el. A mai
történések „nyelvére lefordít‐
va” Orbán Viktor pontosan
tudja, hogy korunk legsúlyo‐
sabb kihívása az, hogy a mo‐
dern Nyugat egy, az egész em‐
beriséget végzetes zsákutcába
vezető létszerveződési mód.
Hogy mindaz, ami az elmúlt
három év során „migrációs
válságként” jelenik meg, ennek
a deficites létmodellnek logi‐
kus és kikerülhetetlen követ‐
kezménye. Hogy az európai
fehér ember az elmúlt ötszáz
év során fegyver volt a globális
szuperstruktúra kezében a
világ összes többi kultúrájának
a kifosztása és elpusztítása
érdekében, most viszont az
így kifosztott perifériák
„anyagcsere‐végtermékeiből”
hoz létre fegyvert az európai
fehér ember maradékának az
elpusztítására. Hogy ráadásul
mindezt a kezében lévő glo‐
bális véleményhatalmi gépezet
segítségével mint az emberi‐
ség egésze számára üdvös,
hasznos és támogatandó vál‐
tozássorként mutatja be, a
hamis valóság ketrecébe zárva
ily módon az emberi közös‐
ségek nagy részét. De azt is
tudja, hogy mindezt ilyen ken‐
dőzetlen nyíltsággal és egy‐
szerre nem tárhatja a világ
elé, és erre a narratívára köz‐
vetlenül aligha építhető stra‐
tégia. Az elmúlt néhány év
szívós küzdelmei azonban las‐
san meghozzák gyümölcsei‐
ket, Európa népei ébredező‐
ben vannak, és amit felébredve
megpillantanak, az felhábo‐
rodással és indulattal tölti el
őket. Ám felháborodásból és
indulatból még nem születik
megoldáshoz vezető cselek‐
vési ív. Ehhez először is az
kell, hogy ez az érzelmi energia
radikálisan megváltoztassa
Európa uralmi struktúráit, és
azok egész működési mecha‐
nizmusát.

A jelek szerint ez a folyamat
elkezdődött, és a mostani EU‐
csúcs azt látszik bizonyítani,
hogy egyelőre legalábbis visz‐
szafordíthatatlan. Ennek leg‐
drámaibb jele, hogy a német
kancellár és a francia elnök,
akik eddig a globális szuperst‐
ruktúra legmegbízhatóbb kol‐
laboránsainak bizonyultak,
uralmi pozíciójuk megőrzése
érdekében korrigálni kényte‐
lenek eddigi stratégiájukat.
Európa, a Nyugat, ez által az
egész mai világ válaszúthoz
érkezett.

Bogár László 
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Egyre több információ lá‐
tott napvilágot a közelmúlt‐
ban alakult helyi városi
sportklubról, hivatalos ne‐
vén CSM‐ről (magyarul
VSK), így a legfontosabbakat
megosztjuk az olvasókkal. 

Kik tartoznak a 
VSK-igazgatótanácsába?

A helyi sajtóban megje‐
lent információ szerint a
Városi Sportklub igazgató‐
tanácsában öt önkormány‐
zati képviselő kapott helyet,
mégpedig Magyary Előd
(RMDSZ), Szászgáspár Bar‐
nabás (RMDSZ), Csíki Zsolt
(RMDSZ), Kovács Lajos
(RMDSZ) és Călin Moldovan
(PNL), továbbá más, a pol‐
gármesteri hivatalhoz köt‐
hető személyek, mint Mihai
Sava, Mircea Moldovan és
Ioan Gheorghiță. 

A VSK elnökének (vala‐
mennyi szakosztálynak)
Constantin Copotoiu pro‐
fesszort, a női röplabdacsa‐

patot eddig működtető
egyetemi sportklub tiszte‐
letbeli elnökét nevezték ki,
így biztos helye van a klub
keretében a röplabdának. 

Két élvonalbeli férfi 
kosárlabdacsapat lesz
Marosvásárhelyen?

Bár egyelőre sokat nem
lehet tudni a leendő együt‐
tesek keretéről, szinte biz‐
tosra vehető, hogy a VSK‐
nak lesz kosárlabdacsapata,
amire Szászgáspár Barna‐
bás neve a garancia, aki a
klub vezetőtanácsának is a
tagja. Az hírlik, hogy George
Trif is a városi egyesületnél
folytatja edzőként, mint
ahogy Lorencz Lajos is, aki
a Maros KK egykori ver‐
senyszervezője volt. Még
nem teljesen megerősített
információ, de az is elkép‐
zelhető, hogy az eddig Siri‐
usként ismert női élvonal‐
beli alakulat is beolvad az
új egyesületbe. Sőt, még egy

második, élvonalbeli férfi
kosárlabda‐együttes alaku‐
lásáról is beszélnek a vá‐
rosban a kosárlabda ked‐
velők – amely vezetősége a
Maros KK utolsó idénybeli
vezetőségéből kerülne ki –
, ám ez nem megerősített
információ. 

Labdarúgás, teremlab-
darúgás és röplabda

Biztos az, hogy a csődbe
ment ASA helyett a nagy‐
pályás labdarúgás a VSK
színei alatt újul meg, és a
negyedik ligában kezdi el a
2018–2019‐es bajnoki sze‐
zont, de várhatóan ismét
az élvonalt célozza a női
futballcsapat Székes Károly
irányításával. Hadd tegyük
hozzá, ha a támogatás meg‐
felelő szintű lesz, erre min‐
den esély megvan. 

A teremlabdarúgók, mi‐
után kiestek az 1. ligából, a
szabályzat szerint a másod‐
osztályban kezdik az idényt
szintén Kacsó Endre veze‐

tésével. 
Laurenţiu Magdaş, a VSK

röplabda szakosztályának
elnöke egy új keret kialakí‐
tásán dolgozik, ezt az bizo‐
nyítja, hogy legtapasztaltabb
röplabdázójuk, Roxana Ian‐
cu a minap a Temesvári Ag‐
rolandhoz igazolt. A röp‐
labda egyébként az első
sportág, amelyben már az
ősszel kezdődő idény prog‐
ramját is kisorsolták, mely
szerint az első fordulóban
a vásárhelyi csapat október
27‐én, hazai pályán a ko‐
lozsvári Universitatea NTT
Data ellen játszik. 

Fellendülhet a 
kézilabda is 
városunkban

Az eddigi információk
szerint a VSK csapata az
Olimpic ifjúsági keretére tá‐
maszkodik, míg az egyesü‐
letet Claudiu Evi vezeti, ed‐
zőként Mihaela Evivel. Ki‐
derült, hogy 700 ezer lejből
gazdálkodnak, tehát a logi‐

kus célkitűzés a feljutás le‐
het, ehhez pedig néhány
erősítésre is szükség lehet,
habár az Olimpic színeiben
az elmúlt idényben már
több helyi tehetség bizo‐
nyított. Külön költségvetése
van az utánpótlásnak, ezt a
korábban az Arena magán‐
klubot működtető Liana
Costea vezeti. Ez azért ér‐
dekes, mert az Olimpic és
az Arena korábban riválisok
voltak.

Sportolói keretek és cél-
kitűzések augusztusra
várhatóak

A VSK‐ban lesz tekeszak‐
osztály is, de egyelőre csu‐
pán a kezdő csoportok
szintjén, mint ahogy vízi‐
labda‐szakosztály is, utóbbi
estében még nem dőlt el,
hogy a női mellett férficsa‐
patot is indítanak‐e, mint
ahogyan az egyéni sport‐
ágak terén is az elkövetkező
időszakban hozzák meg a
végleges döntéseket.

A klubot alapító okirat‐
ban számos egyéb szakosz‐
tály is szerepel, a tényleges
működtetéshez azonban
még nem minden esetben
találták meg a legjobb vál‐
tozatot. 

Az ősszel kezdődő szezonra
vonatkozó sportolói keretek és
célkitűzések legkésőbb augusz‐
tusra várhatóak.  

Szászgáspár Barnabás, a
VSK vezetőtanácsának tagja
nemrég a Krónikának el‐
mondta, hogy a finanszíro‐
zásban magánbefektetőkre
is számítanak, és a vállal‐
kozók nyitottnak mutatkoz‐
nak erre a társulásra, hiszen
miközben egyedül nem bír‐
ják fenntartani az egyesü‐
leteket, a városi önkormány‐
zat biztosítja az alapokat. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Rövidesen indul a Marosvásárhelyi VSK (Városi Sportklub) 
Vásárhelyen hagyományosnak számító sportágakat
– labdarúgás, kosárlabda (férfi és női), teremlabda-
rúgás, kézilabda, röplabda, teke és vízilabda – karolja
fel az új, a helyi önkormányzat égisze alatt újonnan
alakuló Marosvásárhelyi Városi Sportklub, amely az
elkövetkező két hónap alatt körvonalazza a 2018–
2019-es idényre vonatkozó tevékenységét.  

Más romániai városban 
is működik Városi Sportklub

Amúgy az önkormányzatok által létrehozott városi
sportklubok elterjedtek a hazai versenysportban, így
számos városban a VSK keretén belül több szakosztály
működik. Például Bukarestben 2007-ben alakult Városi
Sportklub  keretén belül atlétika, kosárlabda, kézilabda
(női és férfi), motorsport, rögbi, sakk és röplabda (női
és férfi) szakosztály működik, Nagyváradon kosárlabda,
vízilabda, kézilabda, cselgáncs, atlétika, tenisz és vívás
tartozik a VSK-hoz, míg a 2010-ben Csíkszeredában
megalakult Városi Sportklubhoz az atlétika-, bob-,
szánkó-, kerékpár-, labdarúgó-, kézilabda-, jégkorong-
, cselgáncs-, úszó-, öttusa- és tájfutó-szakosztály
tartozik. 

A fent említett városokon kívül még többek közt
Kolozsváron, Temesváron, Focșaniban és Zilahon is
alakult Városi Sportklub. 

Vásárhelyen azt követően hozták létre, hogy a pre-
fektus megtámadta a polgármesteri hivatal sportfi-
nanszírozásait, amelynek hatására több klub csődbe
ment, illetve a megszűnés szélére jutott.
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ASA 2015-ben Szuperkupa-győztes volt / Fotó: eClujeanul.ro

Olimpic kézilabda csapata / Fotó: csolimpic.ro

Trif George és Szászgáspár Barnabás / Fotó: totalbaschet.ro
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – A csapatorvos szerint másnapra mindig kiheveri a sérüléseit. 

Sikeresek a Gombos 
Martial Arts lábteniszezői  

A Mamaián megren‐
dezett Románia Kupa
Boromir országos láb‐
tenisz‐bajnokságon az
idén is remekeltek a ma‐
rosvásárhelyi Gombos
Martial Arts egyesület spor‐
tolói: a felnőttek mezőnyében
a klub lábteniszezői szoros küz‐
delemben 2‐1 arányban maradtak alul a döntőben a
târgoviște‐i Proactivval szemben, míg a gyerekek‐ és
az U21 vegyes‐kategóriában, ugyanakkor a hármas
versenyszámban szintén ezüstérmet, majd a felnőttek
nyílt versenyén bronzérmet szereztek a Varó Gyula
által felkészített klub tehetséges lábteniszezői. C.F.A.

Multisport Triatlon Eb lesz Marosvásárhelyen

A rangos sportesemény‐
ről Klósz Péter föderációel‐
nök a minap a helyi sajtóhoz
intézett közleményében ki‐
jelentette: mind az infrast‐
ruktúra, mind pedig a meg‐
felelő szervezői tapasztalat
rendelkezésre áll, ugyanak‐
kor a város önkormányzata
partnerként társul hozzájuk,

így biztosak benne, hogy si‐
keresen helytállnak majd a
házigazda szerepkörben. 

2019‐ben duatlonban (fu‐
tás–kerékpározás–futás),
akvatlonban (futás–úszás–
futás), krossz triatlonban
(nyílt vízi úszás, hegyike‐
rékpározás és terepfutás),
krossz duatlonban (terep‐

futás–hegyikerékpározás–
terepfutás), középtávú tri‐
atlon és akvabike‐ban
(úszás és kerékpározás)
avatnak Európa‐bajnokot
Marosvásárhelyen. A Mul‐
tisport Triatlon‐Európa‐baj‐
nokságra harminc ország
mintegy 3000 sportolóját
várják. C.F.A.

A hazai sport történetében először rendezik meg Marosvásárhelyen a 2019-es
Multisport Triatlon Európa-bajnokságot június 28. és július 7. között, miután
2017-ben krossz duatlon és krossz triatlon Eb-t, 2016-ban a krossz duatlon
kontinensbajnokságot, 2015-ben pedig a krossz duatlon Balkán-bajnokságot is
rendeztek. 
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Marosvásárhely – a jövő városa!

Marosvásárhely központja 
nemsokára másként fog kinézni,
mint ahogy most ismerjük

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala új, modern
és egységes koncepciót javasol a város számára ur‐
banisztikai és tájképi szempontból. Konkrétan a
központi zónára, azaz a Győzelem tér – Rózsák
tere – Petőfi Sándor tér – Bernády György tér és
Vár sétány által körülhatárolt övezetre utalunk,
ahol a cél a környék műemlékeinek kiemelése, a tu‐
risztika iránti érdeklődés növelése, a forgalom át‐
szervezése, a szennyezés csökkentése a térségben
stb., továbbá az életszínvonal növelése, megfelelő
létesítmények és szolgáltatások megteremtése a fo‐
gyatékkal élő személyek számára stb. „Azt a célt
tűztük ki magunknak, hogy rövid időn belül új
arculatot adjunk a városközpontnak, de ez csak a la-
kosság megkérdezése után lehetséges, számunkra
ugyanis ők a fontos döntő tényező. Azután kikérjük
az urbanisztikai szakemberek véleményét is. Szeretnénk
újjászervezni a várost minden szempontból : keres-
kedelmi, oktatási, turisztikai-kulturális, szabadidős
és szórakozási stb. Ez a város különös sajátosságokkal
rendelkezik az ország többi nagyvárosához képest,
és ezért kötelező módon figyelembe kell vennünk a
lakosság véleményét. Itt olyan kultúrák, építészeti
stílusok összefonódásáról beszélhetünk, amelyek kon-
zisztenciát és egyediséget biztosítanak a település
számára” – vélte a polgármester tanácsadója, Claudiu
Maior.

További részletek a város korszerűsítéséről meg‐
találhatók a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
www.tirgumures.ro honlapján.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Com.nr. 265

FASHION
CORNER

YOGA LABYRINTH

BEACH
VOLLEY

STRAND

ORGANIZERS
MAIN PARTNERS

PARTNERS

JULY 5-8

FULL PROGRAM: WWW.VIBEFESTIVAL.RO

MAROSVÁSÁRHELY   TÂRGU MUREȘ

PROMOTED BY
OFFICIAL FESTIVAL BANK OFFICIAL MOBILITY PARTNER

Új baktériumfajt találtak a Szent Anna-tóban
A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem (EMTE)
és az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem (ELTE) mik-
robiológusai a Szent Anna
krátertó baktérium közös-
ségének vizsgálata során
a tudományra nézve új bak-
tériumfajt izoláltak és írtak
le Rhizobium aquaticum
néven. 

A Rhizobium aquaticum
baktérium fénymikroszkópos
képe kristályibolyát tartal‐
mazó csillófestékkel történő

festés után A Sapientia EMTE
csíkszeredai Biomérnöki Tan‐
székének és az ELTE buda‐
pesti Mikrobiológiai Tanszé‐
kének munkatársai 2011 óta
végeznek vízkémiai és mik‐
robiológiai vizsgálatokat a
Szent Anna‐tó esetében. A
kutatásokba bevont sapien‐
tiás ökológiai mérnök szakos
hallgatók – dr. Máthé István
oktató vezetésével – eddig
összesen 326 baktériumtör‐
zset izoláltak és azonosítottak
DNS vizsgálatok alapján, ame‐

lyek 26 nemzetség több mint
51 különböző baktériumfa‐
jához tartoztak. Ezek közül
több baktérium törzs a tu‐
domány számára eddig is‐
meretlen “új faj” képviselője. 

Az új baktériumfaj leírá‐
sához szükséges széleskörű
biokémiai, molekuláris bio‐
lógiai vizsgálatokat dr. Felföldi
Tamás (ELTE ‐ Budapest)
mikrobiológus irányította, az
eredményeket pedig rangos
tudományos folyóiratban kö‐
zölték. A Rhizobium nemzet‐
ségbe tartozó baktérium a
Rhizobium aquaticum latin
nevet kapta. A több tíz fajt
magába foglaló Rhizobium
nemzetség képviselői általá‐
ban a talajban élnek (főként
a növények gyökérzónájá‐
ban), csak néhány faj került
elő vizes környezetből (pl.
folyóból, tengerből, labora‐
tóriumi bioreaktorból). 

Az “aquaticum” azaz “vízi
eredetű” fajnév arra utal, hogy
és ez az első eset, hogy egy
tó vizéből izolálták a nem‐
zetség egy új tagját. A Rhizo‐
bium fajok jó része növé‐
nyekkel (főképpen hüvelye‐
sekkel: pl. bab, szója, lucerna,

lóhere stb.) alakítanak ki szo‐
ros, ún. szimbiotikus kapcso‐
latot és képesek megkötni és
ammóniává alakítani a gáz‐
halmazállapotú légköri nit‐
rogént, ezáltal segítve a nö‐
vények nitrogénnel való el‐
látását. 

Hasonlóképpen a maros‐
vásárhelyi Azomureș vegyi‐
üzemben ipari folyamatok
révén kötik meg/alakítják át
a légköri nitrogént ammóni‐
ává, amelyből műtrágyát ál‐
lítanak elő. A legtöbb fajtár‐
sától eltérően a most leírt új
baktérium nem képes meg‐
kötni a légköri nitrogént, vi‐
szont jó cukor‐ és fehérje‐
bontó képességgel rendelke‐
zik, így minden bizonnyal
szerepet játszik a Szent Anna‐
tó tápanyag‐körforgalmában,
részt vesz a tóban lévő szerves
anyagok szervetlen anyagok‐
ká való lebontásában (ún. mi‐
neralizációjában). „A tenyész‐
tésen alapuló illetve főként a
tenyésztéstől független DNS

vizsgálatok alapján a Szent
Anna‐tó először vizsgált bak‐
térium közösségéről elmond‐
hatjuk, hogy nagyon válto‐
zatos, fajgazdag. 

Legkevesebb 150 baktéri‐
umcsoport több mint 500
képviselője („faja”) van jelen
a tó vizében, amelyek egy jó
része ismeretlen, potenciáli‐
san új „baktériumfajhoz” tar‐
tozik. Korábbi vizsgálatok ki‐
mutatták, hogy a Szent Anna‐
tóban élő szintén mikrosz‐
kopikus méretű kovamosza‐
tok (Diatoma) közössége is
meglehetősen diverz. Buczkó
Krisztina (Magyar Természet‐
tudományi Múzeum) és mun‐
katársai a tó üledékmintáiból
73 kovamoszat fajt azonosí‐
tottak, amelyek közül kettő
új fajnak bizonyult a tudo‐
mány számára (Kobayasiella
elongata, Kobayasiella tintin‐
nus), további 25 fajt pedig
először jeleztek Románia fló‐
rájára nézve.”

(közlemény) 


