
Mellébeszélés  

Maros megye gazdasági kilátásairól, fejlődési
lehetőségeiről fejtette ki véleményét a minap
Péter Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke.
Elődei nem gyakran tették, vagy ha mégis rá‐
kényszerültek, akkor azt adták elő, hogy mit
miért nem lehet. Hozzászoktunk már ahhoz,
hogy a magyar vezetők, politikai döntéshozók
azzal érvelve hárítják el az autonómia ügyében
való aktívabb cselekvést, hogy aszongya: előbb
fejlődjünk gazdaságilag, gyarapodjunk anya‐
gilag, az autonómia jön majd magától. Egyéb‐
ként is mit kezdhetnénk az autonómiával, ha
nem tudnánk fenntartani, működtetni, mert
hiányoznak hozzá az anyagiak – folytatják a
hamis érvelést.
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A „vásárhelyi” 
kitartás és 
kreativitás 
vitte előre a
szakmában
Nagy‐György Borbála Vásárhe‐
lyen született, a Bolyaiban végzett, de az egye‐
temi tanulmányai Budapestre vitték. Már öt
éve a magyarországi Glamour divat‐ és életmód
magazin újságírója. A nemrég megrendezett
Marosvásárhelyiek Világtalálkozója kerekasz‐
tal‐beszélgetésének volt előadója, ennek apro‐
póján kérdeztük Borit, aki nem csak divatról
és „csajos” témákról ír, hanem fontos, nőket
érintő problémákat tematizál, tűz zászlajára. 

Maros megyei közéleti lap
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Erdély egyik legfontosabb
– és leggazdagabb – felső-
oktatási intézménye

A Bethlen Gábor Kollégium épületegyüttese
Nagyenyed szívében egy sarokparcellán áll, a
Vártemplom bejáratával szemben. Az együt‐
teshez egy dendrológiai park is tartozik.

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.

Miért tesz boldoggá 
a tenger látványa?

Az emberiséget az idők kezdete óta lenyűgözi
a tenger látványa, a tudomány pedig ma már
magyarázattal is tud szolgálni arra, hogy mi
vonz minket ilyen leküzdhetetlen erővel a víz‐
hez, ami túlmutat az evolúciós okokon. 

5. old. // KÁVÉ MELLÉ

VÍKEND ANNO

► Amikor egész nyáron kék‐zöld foltos volt a
sípcsontod, mert a csónakba való beszálláskor
mindig belerúgtál valamelyik deszkaülőkébe
►Amikor a Fructókat, Bem‐Bemeket és literes
Fortuna söröket nem cuccos hűtőszekrények‐
ben tárolták, hanem hatalmas jégtömbökkel
tartották őket hidegen, nagy pléhládákban

8. old. // HUMOR

Napjaink egyik legnagyobb kihívása a természet- és környezetvédelem. Mit tehet
ennek érdekében a szakember? Mit tehet az átlagember? Kérdéseinkkel dr. Benedek
Klára tanárnőhöz fordultunk, aki szerint Marosvásárhely környékén siralmasak
az állapotok a környezetszennyezés miatt. Nagy gond, hogy a terelőút hiánya, és a
közszállításban uralkodó káosz miatt sok az autó a városban, emiatt magasabb a
lég- és a zajszennyezés. A város zöldövezeteit is szakszerűtlenül ápolják és sok a
szemét. Kevés az utcákon a szemeteskuka és nincs szelektív szemétgyűjtés. Több,
a várost érintő környezetvédelmi kérdésben sokat tehetne a hatóság, de bizonyos
kérdésekben a lakosság is közreműködhetne.

„Marosvásárhelyen siralmas 
az állapot a környezetszennyezés miatt”



KOS: Új szelet hoz ez a hét az ön életébe és ez
örömmel tölti el. Párjával támad egy‐két ötlete
a kikapcsolódásra. A rokonsági körében egy kis
nézeteltérés lehet a héten, amit még frissen el
lehet hárítani.
BIKA: Ez egy olyan periódus, amikor kedvező

változtatásokat indíthat el, melyek munkáját
és a privát életét is érintik. Financiálisan ked‐
vezőek a csillagállások. Bátran tervezhet. A kör‐
nyezetével a kommunikáció jól alakul.
IKREK: Csak annyi információt osszon meg

mással, amennyi feltétlen szükséges. A munkája
kapcsán új, előnyös szerződéskötésre van ki‐
látás. Széleskörű meglátásának és objektivitá‐
sának köszönhetően a karrierjében emelkedés
jelei mutatkoznak a hét során. 
RÁK: Arra kell ügyelnie, hogy ne költekezze

túl magát a héten. Belső inspirációit követve
sínre tesz olyan ügyeket, melyek anyagiakban
is jól fognak prosperálni az elkövetkezendő
időkben. Ebben az időszakban sok energiát fek‐
tet az elképzelései kivitelezésébe.
OROSZLÁN: A hét során egy‐két wellness, spa

pihenőhely katalógust jó lenne beszerezni, ha
még nem történt meg. Szükségük lenne egy
hosszabb közös kikapcsolódásra, amiből új erőt
nyernének.
SZŰZ: A munkahelyén egy szakmai vita kap‐

csán amennyiben látja, hogy a másiknak jobb
ötletei támadnak, ne ragaszkodjon a sajátjaihoz.
A közös haladásuk a tét. A csapatmunka meg‐
hozza a kívánt eredményeket.
MÉRLEG: Ez a hét felpezsdítő erőt gyakorol

önre az átvonuló bolygók hatásai révén. Nagyon
jó ötletei vannak, de várni kell még egy pár na‐
pot a kivitelezésükkel. A környezetében a hét
elején feszültségek érezhetőek.
SKORPIÓ: Több életterületre is kedvező ha‐

tásokat indíthat el vele. A rokoni szálak mentén
azonban támadhatnak némi kellemetlenségek
mások álnokságai miatt. Ön előre látta ezt, csak
nem hallgattak önre.
NYILAS: Az e heti bolygóállások jobb pozíció

elérésében támogatják. A környezete nyitottá
válik a változtatásokat elindító ötleteire. Nép‐
szerűsége növekszik a közvetlen köreiben.
BAK: Kiváló hét lesz ez arra, hogy az eddig ha‐

logatott döntéseit végre meghozza, és egyúttal
belevágjon azokba a dolgokba, amelyet régóta
tervezget. Ámbár bármilyen más, új dologba
fog bele, semmi sem jön össze és nem akar
majd a tervek szerint alakulni.
VÍZÖNTŐ: Egy fontos változást szeretne elin‐

dítani, amihez megkapja a szükséges anyagi tá‐
mogatást. Hivatalos ügyei, melyek pénzügyeit
is érintik, kedvező fordulatot hoznak. Egy ré‐
gebbi ötletéhez párja barátai kellő támogatással
ön mellé állnak.
HALAK: A mindennapi teendői közepette jut

energiája és ideje is a magánjellegű ügyei inté‐
zésére. Lehetne nagyobb bizalommal a kollegái
fele ezen a héten. Több esetben is meggyőződ‐
het a támogatásukról, segítőkészségükről.

Életmű-kiállítás nyílik 

Koszta Árpád életmű‐ki‐
állítása nyílik július 21‐én
11 órakor a Köztársaság tér
9. szám alatt lévő Egyesülés
kiállítóteremben. A kiállítást
Máthé Klára Krisztina épí‐
tész és Opriş Ilarie, a Kép‐
zőművészek Maros Megyei
Egyesületének tiszteletbeli
elnöke nyitja meg. A tárlat
augusztus 3‐ig lesz megte‐
kinthető, hétfőtől péntekig
12 és 17 óra, valamint
szombatonként 11 és 13
óra között. 

Beszélő Könyvek 

A marosvásárhelyi Teleki
Téka folytatja előadás‐so‐
rozatát. A Beszélő Könyvek‐
estek meghívottjaival idén
a másként gondolkodás kü‐
lönböző válfajait vették
számba, és azt, hogy egyes
korok különböző közösségei
hogyan receptálták ezt. A
Beszélő Könyvek: Hálózatok
a Teleki Tékában című est
keretében július 21‐én este
7 órától Barabási‐Albert
Lászlóval próbálnak meg
másként gondolkodni a Te‐
leki Téka udvarán – régmúlt
korokról, történelemről, há‐
lózatokról, történelem‐ és
hálózatkutatásról, és arról,
hogy mindezek a szálak ho‐

gyan kapcsolódnak, kapcso‐
lódhatnak össze a Teleki
Tékában.

Kirándul 
a Nagyinet 

A Maros Megyei Könyvtár
kövesdombi fiókja által mű‐
ködtetett Nagyinet program
résztvevői számára július
28‐án, szombaton a Hunyad
megyei Véka‐szurdokhoz
szerveznek kirándulást. In‐
dulás reggel 7 órakor. Bő‐
vebb tájékoztatás és felirat‐
kozás a 0748‐741‐507‐es
telefonszámon Illyés Clau‐
dia könyvtárosnál.

Izrael-sarok 
– a zsidó közösség 
története 

Július 15‐étől, vasárnaptól
délelőttönként látogatható
a marosvásárhelyi zsidó hit‐
község múzeuma a volt Is‐
kola (ma Aurel Filimon) ut‐
cában, a zsinagóga mellett.
Az Izraelsarok nevű múze‐
umban fényképek, tárgyak
elevenítik fel a városunkban
élő zsidó közösség történe‐
tét. A zsidó családok életét
és vallásgyakorlását szem‐
léltető teremben egy eredeti
Tóra is látható, egy másik
teremben az egykori zsidó
negyed makettjét is megte‐

kinthetik az érdeklődők. 

Klubnap 
és kirándulás 

A Romániai Nyugdíjasok
Egyesületének Maros me‐
gyei fiókja július 26‐án klub‐
napot tart a tagok számára.
Ezt követően, július 31‐ére
kirándulást szerveznek a
Szováta – Gyergyószentmik‐
lós – Karácsonkő (Piatra
Neamţ) – Németvásár (Târ‐
gu Neamţ) – Borszék – Ma‐
roshévíz – Szászrégen út‐
vonalon. Feliratkozni na‐
ponta 10–13 óra között le‐
het az egyesület marosvá‐
sárhelyi, Bolyai utca 36.
szám alatti székhelyén, az
emeleten.

Jelenetek 
egy házasságból 

Ingmar Bergman Jelene‐
tek egy házasságból című
drámáját játsszák július 21‐
én, szombaton 20 órakor a
mikházi Csűrszínházban. Az
előadás a Soproni Petőfi
Színház, a Csavar Színház,
a Malom Színház, a Forrás
Színház és a Csűrszínház
koprodukciója. Rendező:
Pataki András. Helyfoglalás
a 0744‐394‐186‐os telefon‐
számon. Jegyek a helyszínen
kaphatók.
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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!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265‐250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
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Maros megye gazdasági ki‐
látásairól, fejlődési lehető‐
ségeiről fejtette ki véle‐
ményét a minap Péter Fe‐
renc, a megyei önkor‐
mányzat elnöke. Elődei
nem gyakran tették, vagy
ha mégis rákényszerültek,
akkor azt adták elő, hogy
mit miért nem lehet. Hozzá‐
szoktunk már ahhoz, hogy
a magyar vezetők, politikai
döntéshozók azzal érvelve hárítják el az autonómia
ügyében való aktívabb cselekvést, hogy aszongya: előbb
fejlődjünk gazdaságilag, gyarapodjunk anyagilag, az au‐
tonómia jön majd magától. Egyébként is mit kezdhetnénk
az autonómiával, ha nem tudnánk fenntartani, működtetni,
mert hiányoznak hozzá az anyagiak – folytatják a hamis
érvelést. 

A gazdaság, különösen a fetisizált piacgazdaság a
liberális gazdaságpolitikusok, közgazdászok szerint min‐
dent megold, ezért elvetendő minden külső beavatkozás,
különösen a kormányoké nem ajánlott. Nos, láttuk már,
mire vezetett tájainkon a piac „önszabályozása”... Az, hogy
Romániában nem tisztán, sokak szerint egyáltalán nem
piaci alapon működik a gazdaság, ma már evidencia. A
politika, főleg a hatalom és a gazdaság összefonódása is
tagadhatatlan, ezért esélyegyenlőségről beszélni lehetetlen.
A korrupció meg átszövi az élet minden területét, főleg a
gazdaságot. Ismert, hogy neves multinacionális cégek,
akik másutt a törvények szentségét hirdetik, amint
tájainkra érkeznek, maguk is ugyanúgy korrumpálódnak,
anyagi lehetőségeik okán szinte még inkább, mint a
helyiek. Egy átlagos tájékozottságú újságíró is fel tudná
sorolni, hogy például Maros megyében melyik jelentősebb
cég mögött, melyik politikai érdekcsoport áll, és vice
versa.  

No, de lássuk, mit is mondott Péter Ferenc. Például
azt, hogy szerinte értelmetlen, hogy Maros megye és
székhelye Kolozsvárral és környékével kezdjen gazdasági
versengésbe, annál is inkább, mivel ez utóbbi egyre inkább
Bukaresttel vetekszik. Most erre mit mondjunk? Úgy
tűnik, mintha a megyei főgóré inkább Teleorman megyével
versenyeztetné Maros megyét, valamely elmaradott regáti
megyeszékhellyel Marosvásárhelyt. Vagy nem? Azt is
mondta, hogy sokkal jobb lenne, ha a térség azokra a
szakterületekre fektetne nagyobb hangsúlyt, amelyekben
egyértelműen jobb Kolozs megyénél és Kolozsvárnál.
Igaz, egyetlen ilyen területet sem sorolt fel, mert az általa
említettek – mezőgazdaság, idegenforgalom, orvosi szol‐
gáltatások – nem tartoznak ezek körébe.  

„Elnöki mandátumom átvétele után átfogó felmérést
készítettem Maros megye helyzetéről és a fennálló prob‐
lémákról. Úgy gondolom, hogy a megye fejlesztését az
infrastruktúra fejlesztésére kell alapozni, a gazdasági fej‐
lődés elképzelhetetlen az utak és a mi esetünkben a légi
infrastruktúra fejlesztése nélkül” – jelentette ki Péter
Ferenc. Az a tény, hogy elnöki mandátuma alatt mindössze
egyetlen – értsd: egy (1) – beruházót sikerült idevonzani,
sok mindent elárul az infrastruktúra fejlesztése terén
elért „eredményekről” is. 

De legalább megvan az átfogó felmérés – mondhatnánk
vigasztalásképpen. Az is valami. Másként: nem semmi. 
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Szentgyörgyi László

Mellébeszélés  

„Marosvásárhelyen siralmas az 
állapot a környezetszennyezés miatt”
Napjaink egyik legnagyobb kihívása a természet- és környezetvédelem. Mit tehet
ennek érdekében a szakember? Mit tehet az átlagember? Kérdéseinkkel dr.
Benedek Klára tanárnőhöz fordultunk.

Benedek Klára szerint Ma‐
rosvásárhely környékén si‐
ralmasak az állapotok a kör‐
nyezetszennyezés miatt. Nagy
gond, hogy a terelőút hiánya
és a közszállításban uralkodó
káosz miatt sok az autó a vá‐
rosban, emiatt magasabb a
lég‐ és a zajszennyezés. A vá‐
ros zöldövezeteit is szaksze‐
rűtlenül ápolják és sok a sze‐
mét. Kevés az utcákon a sze‐
meteskuka és nincs szelektív
szemétgyűjtés. Több, a várost
érintő környezetvédelmi kér‐
désben sokat tehetne a ható‐
ság, de bizonyos kérdésekben
a lakosság is közreműködhet‐
ne.

A törvények nincsenek
megfelelően alkalmazva

„Lehet, hogy nem esik jól
beismerni, de sajnos Maros‐
vásárhely jelenleg kicsit rosz‐
szabbul áll ilyen szinten, mint
például Szatmárnémeti. Szat‐
már sem dicsekedhet, de ott
legalább valamilyen szinten
van szelektív szemétgyűjtés,
a tömegközlekedés is jobb.
Kerékpárutakat is terveznek,
amiből már így is több van,
mint Marosvásárhelyen. Or‐
szágos szinten is nagyon sok
a probléma. Itt is jelentős gon‐
dot okoz a fogyasztói társa‐
dalom, mint mindenhol a vi‐
lágon. Egyre többet akarunk,
egyre kisebb felelőséggel.
Nagy probléma az erdőirtás
is, csak úgy zúdul utána a sok
egyéb gond, ezek közül egy
az, hogy a nagyvadak kiszo‐
rulnak az életterükből, és
ezért egyre gyakrabban ke‐
rülnek be lakott területekre.
Bár sok törvény és intézkedés
van érvényben, nincsenek
azok megfelelően alkalmazva.
A hulladékkezelés például
szinte mindenhol gondot
okoz, kevés az a régió, ahol
tisztességesen meg van szer‐
vezve. Ebben a kérdésben na‐
gyon sok tanulnivalónk van”
– állítja Benedek Klára. 

A környezetvédelmi szak‐
ember szerint sok olyan mód‐
szer van, amivel egy környe‐
zetet helyre lehet hozni, de
ennek sikeressége és az idő,
ami ehhez szükséges, nagy‐
mértékben függ attól, hogy
milyen típusú szennyezésről
van szó. Sokat segíthetnek a
revitalizációban különböző
élőlények: jelezhetik a hoz‐
záértőnek a környezet álla‐
potát, és rengeteg szennyező
anyagot ártalmatlanítani tud‐
nak. A revitalizációs módszer‐
nél azonban hatékonyabb len‐

ne a megelőzés, a károk hely‐
rehozása mindig jóval hosz‐
szabb és nehezebb feladat,
mint a megelőzés. A szakem‐
berek egyik legfontosabb fel‐
adata a felvilágosítás, az in‐
formációk megfelelő helyre
való továbbítása. Ez történhet
figyelemfelhívó kampányok
és az oktatás szintjén, de van
olyan is, amikor a szakértők
akut problémákban kell ta‐
nácsot adjanak. A közelmúlt‐
ban történt szöcskeinvázió
problémája nagyon jó prece‐
dens erre. A sikerhez azonban
az illetékes hatóság befogadó
és közreműködő magatartása
is kell. A szakemberek mellett
az átlagember is sokat tehet!
Számos gondot legalább csök‐
kenteni lehetne, ha az em‐
berek tudatosabbak lennének.
Sok, környezet számára fontos
dologra az emberek lehető‐
ségükhöz mérten odafigyel‐
nek, ha azt a pénztárcájuk
bánja: próbálnak takarékos‐
kodni a vízzel, árammal stb.
De vannak olyan dolgok, amik‐
re ha nem figyelnek oda, ins‐
tant módon nem lesz hátrá‐
nyuk belőle. „Itt kéne átérezni
a közös felelősségünket: nem
használni mondjuk egyszer
használatos műanyag termé‐
keket, nem eldobni a szemetet
az utcán, nem károsítani a
természeti értékeket, megke‐
resni azokat a lehetőségeket,
ahol mégiscsak le lehet adni
a szelektíven gyűjthető hul‐
ladékot. Hogyan lehetne a he‐
lyi társadalmat környezettu‐
datosságra nevelni? Erre tu‐
dok mondani nagyon jó pél‐
dákat. Fejér Ákos földrajz és
biológia szakos tanár például
a nagykapusi tanítványaival
megalakította a Zöld Csapatot,
és együtt gyűjtik a szelektíven
gyűjthető hulladékot. A csapat
a 2017 – 2018‐as tanévben
több mint 10 tonna szelektí‐
ven gyűjthető szemetet szed‐

tek össze! Nagyszerű és kö‐
vetendő a csapat tevékeny‐
sége és azt is észrevehetjük
belőle, hogy ha egy szakember
egy ügy érdekében elindít va‐
lamit, a közösség milyen szé‐
pen mögé fog állni" – véleke‐
dik a Sapientia oktatója. 

Nincs okunk félni a ke-
resztezett zöldségektől!

A továbbiakban affelől ér‐
deklődtünk, hogy mit kell tud‐
nunk a génkezelt, keresztezett
zöldségekről, gyümölcsökről.
Veszélyesek‐e az emberi
egészségre?

Benedek Klára véleménye
szerint a génkezelt élőlényeket
nehezen fogadják el, de a ke‐
resztezés útján létrejövő új
fajtákkal szembeni ellenszen‐
vet még nem tapasztalt. Ke‐
resztezés útján sok éve állí‐
tanak elő a nemesítők új faj‐
tákat, sőt egyes fajok keresz‐
teződhetnek minden emberi
segítség nélkül. A szakember
szerint semmi okunk félni
ezektől. A „génkezelt” növé‐
nyek úgy keletkeznek, hogy
egy növényi sejttenyészetbe
néhány új gént juttatnak be
a kutatók, majd ezekből a sej‐
tekből egész növény keletke‐
zik. A beültetett gének új,
hasznos tulajdonságokkal fog‐
ják felruházni a növényt. A
legkülönfélébb problémákra
kerestek már így ellenszert.
Vannak olyan megoldások,
amelyek a növénynek a saját,
természetes tápanyagössze‐
tételét fogják úgy átalakítani,
hogy az táplálóbb, egészsé‐
gesebb legyen az ember szá‐
mára. Azok az új tulajdonsá‐
gok, amelyekkel a növény ren‐
delkezni fog, nem vagy csak
nagyon kismértékben jelen‐
tenek veszélyt az emberre és
a környezetre Sokkal kisebb
mértékben, mint mondjuk egy
permetező szer.  

De vajon itt, Marosvásár‐
hely környékén, a kombinát
tövében lehet‐e „bió” zöldsé‐
get termelni? – érdeklődtünk
tovább.  Benedek Klára le‐
szögezte, hogy teljesen biz‐
tonságos, helyi termelőtől
származó zöldségeket, gyü‐
mölcsöket sokan árusítanak
a környéken. „Nagyon büsz‐
kén mondhatom, hogy ezen
termelők  jó része a Sapientia
EMTE kertészmérnöki szakán

végzett. Jómagam is nagyrészt
a volt hallgatóink különböző
terményeit fogyasztom,
meggytől a paradicsomig. Fon‐
tosnak is tartom, hogy olyan‐
tól vásároljam a zöldséget,
gyümölcsöt, akiben megbí‐
zom, aki érti a dolgát, és nem
fogja agyonvegyszerezni a nö‐
vényeit" – zárta gondolatait
Benedek Klára. 

Nemes Gyula

NÉVJEGY: Benedek Klára 1979-ben született Marosvásár-
helyen, de 7 éves korától Szatmárnémetiben lakott, ott nőtt
fel. Az egyetemet és a mesterit Kolozsváron végezte, biológia
szakon. Természetvédelmi ökológiából doktorált a Szegedi
Tudományegyetemen. Szívügyének a természet -és környe-
zetvédelmet tartja. Jelenleg a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi
Karának Kertészmérnöki Tanszékén adjunktus. 
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– Szerinted mi a divat, il-
letve ki/mi divatos? 

– A divat az életünk min‐
den egyes területén jelen van,
hiszen mindenki felöltözik
valahogy, étkezik, szépítkezik,
eljár helyekre, és beáll ebbe
a sorba, akár akarja, akár
nem. Ahelyett, hogy lenéz‐
nénk és felszínesnek titulál‐
nánk – ez is csak egy divat‐
hozzáállás egyébként –, in‐
kább vegyük észre az erejét,
a fontosságát, és fordítsuk a
javunkra. Emeljük ki az elő‐
nyös testrészeinket, kövessük
a számunkra legmegfelelőbb
diétát, nézzünk olyan filme‐
ket, amik valóban érdekelnek.
Ez mind divat. Megkerülhe‐
tetlen.

– Mennyire kell komolyan
venni a divatújságírók által
adott tanácsokat, miszerint:
férfi ne viseljen szandált, ősztől
tavaszig ne viseljünk fehéret,
öltönyzakóval sportcipőt stb.?

– A divatmagazinok fel‐
adata, legalábbis a Glamouré
a tájékoztatás. Első kézből
kapunk betekintést divat‐
márkák kínálatába, így előre
el tudjuk mondani az olva‐
sóknak, hogy miből válogat‐
hatnak egy‐egy szezonban.
Temérdek mennyiségű holmi
érkezik az üzletekbe, képte‐
lenség átlátni, hogy éppen
mit lehet kapni és melyek a
trendek. Mi igyekszünk a leg‐
frissebb dolgokról beszámol‐
ni, tanácsot adni ezek össze‐
válogatásához, ám ezek csak
útmutatások, inspirációk.
Mindig arra próbáljuk nevelni
az olvasókat, hogy merjenek
a saját ízlésüknek, komfort ‐
érzetüknek megfelelően öl‐
tözködni, de a legfontosabb,
hogy a divat, a smink egy já‐
ték: szórakozás, kísérletezés,
és ha éppen balul sül el, akkor
holnap egy új nap jön, amikor
elölről lehet kezdeni az egé‐
szet. Annyira jó lenne, ha
már nem léteznének ilyen
szabályok, mint amiket te is
említettél, hanem mindenki
úgy öltözne, ahogy éppen
neki jólesik, vagy ahogyan a
helyzet megkívánja. Mellesleg
jómagam mindig is rajongója
voltam a zokni‐szandálnak,
úgyhogy csak bátran!

– Hogyan néz ki általában

egy napod Budapesten élő,
divatmagazin újságírójaként?

– Ez egy kicsit végetne‐
mérős munka, reggel beme‐
gyek az irodába, és ha nincs
semmilyen sajtótájékoztató,
bemutató, interjú, akkor késő
délutánig kalapálok a gépen,
az online felületünkre írok.
Jobb esetben délután, este
már nincs több esemény, és
mehetek a dolgomra, de attól,
hogy elhagyom a munkahe‐
lyem, még nincs vége. Bár‐
mikor meghalhat valaki, tör‐
ténhet valami nagy dolog,
amit azonnal meg kell írni,
és ilyenkor otthonról, kül‐
földről is dolgozunk. A kö‐
zösségi média meg nem al‐
szik soha, én vagyok ennek
a menedzsere is, úgyhogy
sokat bújom a telefonom,
inspirációkat gyűjtök.

– Az online tartalmak ese-
tén melyek a tendenciák, il-
letve milyen stratégiával, prak-
tikákkal lehet széles olvasó-
táborhoz eljutni?

– A rendszeresség, a cél‐
tudatosság nagyon fontos.
Kell, hogy legyen egy külde‐
tésed, amihez hűen tartod
magad, és a követők, az ol‐
vasók jönni fognak. Hosszú
és végeláthatatlan feladatnak
tűnik sokszor, de kitartás kell
hozzá.

– A Glamour magazin az
életmód, divat-, sminktrendek
stb. megjelenítésén kívül fon-
tos, nőket érintő problémákat
is tematizál, zászlajára tűz.
Mesélj ezekről!

– A GLAMOUR Women of
the Year díjunkat a tehetsé‐
ges, magyar nők mellett min‐
den évben egy általunk vá‐
lasztott, nők által vezetett
csoportnak, alapítványnak
vagy konkrét személynek is
odaítéljük. Ez a társadalmi
felelősségvállalási – vagy Az
év hősnője – díj egy kieme‐
lendő és fontos példája a kül‐
detésünknek. Emellett az év
utolsó két lapszámát kizáró‐
lag nőkkel készítjük, hiszen
annyival kevesebbet keres‐
nek a nők a férfiaknál, hogy
gyakorlatilag az év utolsó két
hónapjában ingyen dolgoz‐
nak. Továbbá rendszeresen
próbáljuk nevelni az olvasó‐
kat különböző nőket érintő

témákban, mint a most leg‐
utóbb igencsak sok figyelmet
kapott #metoo mozgalom.
Úgy gondolom, hogy ez az
egész sztori még igencsak
gyerekcipőben jár Magyar‐
országon, közel sem kapott
akkora médiavisszhangot,
mint Amerikában, pedig kellő
mennyiségű esetről tudunk
most már nyíltan itt is. De
nem kell ennyire komoly vi‐
zekre evezni, elég ha végig‐
gondoljuk egy átlagos na‐
punkat. Hányszor fordul elő,
hogy nőként nem vesznek
minket komolyan, hogy hü‐
lyének, levegőnek néznek a
férfiak. Számtalan ilyen pél‐
dát tudnék említeni a magán ‐
életemből is. Ám létezik ti‐
pikus női „betegség”, az im‐
posztor‐szindróma, ami ab‐
ból áll, hogy csalónak érzed
magad, nem hiszed el, hogy
megérdemled a sikert, várod,
mikor bújik ki a szög a zsák‐
ból. Ezek évszázadokon át
belénk kódolt kulturális ér‐
zések, amiket észre sem ve‐
szünk, ha nem figyelünk elég‐
gé. Ilyen dolgokról beszélge‐
tünk egymás közt, és pró‐
báljuk ezt a párbeszédet a
magazin, a glamour.hu felü‐
letein és a mindennapi éle ‐
tünkben is kiszélesíteni na‐
gyobb közönség felé. Büszke
vagyok, hogy a Glamournál
ezekről a témákról folyton
írunk, beszélünk.

– Számos híres, közismert
színésszel, előadóművésszel

találkoztál a munkád során.
Milyen kép alakult ki a fejed-
ben a „sztárokról”, „sztárság-
ról”?

– Talán a legelső az, hogy
mindegyikük nagyon kedves.
Valószínűleg egy‐egy inter‐
júra már így is készülnek, és
a legjobb formájukat mutat‐
ják az újságíróknak, de min‐
denki végtelenül közvetlen.
A szemembe néznek, akár
meg is érintenek, olyan érzés
a közelükben lenni, mintha
már ezer éve ismernénk egy‐
mást ezekkel a nagyon szép
emberekkel. Nem tudom,
hogy csak én voltam ilyen
szerencsés, de nem hallottam
a kollégáimtól sem olyan
esetről, amikor egy‐egy sztár
ne lett volna kedves. Csak,
hogy néhány példát említsek,
Tom Hanks Budapesten for‐
gatta az Infernót, itt talál‐
koztam vele. Forgatási szü‐
netben az egyik sarokban ül‐
dögélt, olvasott vagy szunyó‐
kált, és közben csak úgy áradt
belőle a derű. Igazán üdítő
élmény volt ennek a szem‐
tanújának lenni. Liv Tylerrel
tavaly találkoztam Sanghaj‐
ban, egy közös vacsorán vet‐
tünk részt, ahol körbejárta
az asztalokat, mindenkivel
váltott pár szót, annyira meg‐
tisztelő érzés volt. Hajlamo‐
sak vagyunk a sztárokat el‐
érhetetlen, ember feletti erők‐
kel felruházott csodahibri‐
deknek tekinteni, pedig
ugyanolyan átlagos emberek
ők is, mint mi. Nekem is sok‐

szor le kellett küzdenem az
izgatottságomat a jelenlétük‐
ben, de ez a munkámmal jár,
igyekszem hozzászokni.

– Mi volt a legpozitívabb
tapasztalat, amit a munkád
során megéltél?

– Újságírónak lenni, azt
hiszem, minden területen
rengeteg pozitívummal jár,
megnyílnak ajtók előtted, be‐
lépést kapsz mások számára
elérhetetlen helyekre, ese‐
ményekre. Nincs két egyfor‐
ma nap.

– És mi volt a legkellemet-
lenebb?

– Volt már olyan ismerő‐
söm, aki megsajnált, hogy
„ilyen” munkát kell végez‐
nem. Hiába próbáltam ma‐
gyarázni, hogy ennél szá‐
momra izgalmasabb és ki‐
elégítőbb szakmát el sem
tudnék képzelni, akkor is le‐
nézett. Sztárokkal, divattal,
női dolgokkal foglalkozni még
mindig kicsit bugyutának tű‐
nik sok ember számára, ezt
is sajnos a társadalom diktálja
belénk, ha már nem törté‐
nész, ügyvéd, orvos vagy ép‐
pen a CNN riportere vagy,
akkor annyit is érsz. Pedig
ez egyáltalán nem így van.

– Melyek azok a „vásárhe-
lyi” dolgok, amiket magaddal
vittél, és ma is használsz?

– Bár otthon ezt többnyire
hátrányként vagy negatívum‐
ként szeretjük megélni, én

A „vásárhelyi” kitartás és kreativitás vitte előre a szakmában
Nagy-György Borbála Vásárhelyen született, a Bolya-
iban végzett, de az egyetemi tanulmányai Budapestre
vitték. Már öt éve a magyarországi Glamour divat- és
életmód magazin újságírója. A nemrég megrendezett
Marosvásárhelyiek Világtalálkozója kerekasztal-be-
szélgetésének volt előadója, ennek apropóján kér-
deztük Borit, aki nem csak divatról és „csajos” topi-
kokról ír, hanem fontos, nőket érintő problémákat
tematizál, tűz zászlajára. 

Fotó: Zsólyomi Norbert
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úgy gondolom, az, hogy két
kultúrában nőttünk fel, sok‐
színűvé és befogadóvá tett
minket. Már csak olyan alap‐
vető dolgokban is meglátszik
ez, hogy mi jobban és könnye‐
debben tanulunk és beszé‐
lünk idegen nyelveket. Úgy
gondolom, hogy az értékren‐
dünk is klasszikusabb, vagyis
a munkának, a családnak, a
szokásoknak, a múltnak na‐
gyobb súlya van a mi élet‐
ünkben, míg jobb módú or‐
szágokban a sikert, a pénzt
könnyebben veszik magától
értetődőnek, ami csökkenti
ezek értékét és ugyanúgy az
emberi kapcsolatokét is.
Egyébként az, hogy szívó‐
sabbak vagyunk egyértelmű‐
en a román kultúrából ragadt
ránk – és még a komuniz‐
musból maradt bennünk,
amikor túl kellett élnünk –,
hiszen, mint tudjuk, a román
nagyon találékony ember, és
minden helyzetből ki tudja
vágni magát. A kreativitásom,
a találékonyságom, a kitar‐
tásom határozottan vásár‐
helyi dolog, ilyennel nem ta‐
lálkozom gyakran magyar‐
országiak esetében, úgy gon‐
dolom, ezt a családomtól és
az iskolából tanultam.

– Hazatérve, Vásárhelyre,
hogyan látod, követik-e az it-
teniek a divatot, egyáltalán
milyen öltözködési stílus jel-
lemző az erdélyiekre?

– Több merészség kellene,
nem feltétlenül trendkövetés,
hanem vagányság. Édes‐
anyám mindig arra kér, ha
itthon elmegyünk valamilyen
fontos eseményre, hogy ne
akarjak kitűnni. Míg Buda‐
pesten például abszolút nem
feltűnő egy arany színű cipő
vagy egy erős pink rúzs, addig
itthon valóban meg‐megnéz‐
nek így az utcán. De engem
ez nem zavar, így nevelek!

– Ki az személy, akivel na-
gyon szeretnél interjút készí-
teni, és mit kérdeznél tőle?

– Emma Watsonnal na‐
gyon! Imádom, amit tesz a
feminizmusért, egy abszolút
ikon és példakép számom‐
ra.

– Mennyi van még ebben a
szakmában, meddig lehet el-
jutni a divatújságírással, illetve
melyek a te terveid ezzel kap-
csolatosan?

– A Glamour 14 éves Ma‐
gyarországon, én öt éve dol‐
gozom itt, nem tudom, med‐
dig lehet ezt csinálni, főleg
ilyen tempóban, de még pár
évig mindenképp szeretném.

Kérdezett: Pál Piroska

Az emberiséget az idők
kezdete óta lenyűgözi a
tenger látványa, a tudo-
mány pedig ma már ma-
gyarázattal is tud szol-
gálni arra, hogy mi vonz
minket ilyen leküzdhe-
tetlen erővel a vízhez, ami
túlmutat az evolúciós
okokon. 

A Távol Afrikától című
regény szerzője, Karen Bli‐
xen szerint nincs a világon
olyan probléma, amit ne le‐
hetne sós vízzel – verejték‐
kel, könnyekkel vagy a ten‐
gerrel – orvosolni. Meg‐
nyugtató hatással van lel‐
künkre a tenger, óceán, folyó
vagy tó látványa, ezért is
igyekszünk annyira a sza‐
badságunkat víz mellett töl‐
teni.

A tizenkilencedik századi
orvosok még gyakran írtak
fel betegeiknek tengeri le‐
vegőt a különféle testi‐lelki
nyavalyáikra, de egészen a
közelmúltig nem létezett
olyan kutatás, amelynek a
tárgya a „kék tér”, vagyis a
tengerek, óceánok, folyók,
tavak és mesterséges víz‐
felületek testi‐lelki jóllé‐
tünkre gyakorolt hatása lett
volna.

Kék bolygó, 
kék agy, kék lélek

2011‐ben idegtudósok,
kognitív pszichológusok,
tengerbiológusok, művé‐
szek, orvosok, természet‐
védők, ingatlanügynökök
és szakácsok gyűltek össze
San Fransiscóban, hogy
együtt tanulmányozzák a
„blue mind”‐jelenséget, va‐
gyis azokat az egészen el‐
térő módokat, ahogyan az
agyunkat, a testünket és a
lelkünket is befolyásolja a
víz.

Amióta ember létezik
mindig a víz közelségét ke‐
reste. Minden nagy civili‐
záció a víz közelében alakult
ki, a Föld népességének 80
százaléka ma is a vízfelület
– óceán, tenger, tó vagy
folyó – száz kilométeres
körzetében lakik. Félmilli‐
árd ember köszönheti meg‐
élhetését közvetlenül a víz‐
nek, a világgazdaságnak pe‐
dig a kétharmada szárma‐
zik olyan tevékenységből,
ami valamilyen módon a
vízhez kötődik, ráadásul
nagyon valószínű, hogy az
emberi agy kialakulásában
és evolúciójában kritikus
szerepet játszottak az el‐
fogyasztott halakból és más
tengeri lényekből származó
omega 3 zsírsavak.

A vízzel való bensőséges
kapcsolatunk azonban
messze túlmutat közgaz‐
daságon, étkezésen vagy
egyszerű földrajzi okokon.
Őseink a vízből származnak,
ahogy életünk első kilenc
hónapját is vízben töltjük.
Amikor megszületünk, tes‐
tünknek nagyjából 78 szá‐
zalékát teszi ki a víz. Ahogy
öregszünk, ez az arány fo‐
kozatosan csökken 60 szá‐
zalék alá, agyunkban azon‐
ban egész életünkben meg‐
marad a 80 százalékos víz‐
arány. Az emberi testnek
nagyjából ugyanaz a sűrű‐
sége, mint a víznek, ezért
lebegünk a vízen, a testünk
sejtjeiben levő víz pedig
összetételében megfeleltet‐
hető a tengervíznek.

Az óceán 
jótékony hatásai

Az óceán hangjának ha‐
tására aktiválódik agyunk
prefrontális kérgében az a
terület, amely többek között
az érzelmeinkért felelős. A
békés, nyugalmas érzés,
amely a tengerparton tölt
el minket, egyrészt azoknak
a molekuláris változások‐
nak köszönhető, amelyek
a hullámok hatására ala‐
kulnak ki bennünk, más‐
részt a megnövekedett sze‐
rotoninszintnek, amit szin‐
tén a hullámzás okoz. A
hullámzás hatására jobban
alszunk, több oxigént képes
felvenni a szervezetünk, és
csökken a testünkben a kor‐
tizol stresszhormon szintje
(amely a nagyvárosi élet
zajaira viszont megemel‐
kedik).

A hullámok hangját az
ember relaxálónak érzi, a
kiszámíthatóan érkező, ala‐
csony és harmonikus frek‐
venciájú hullámzás ugyanis
az egyik legkellemesebb
melódia a fülünknek.
Ugyanakkor az óceán hang‐
ja az anyaméhben töltött
időre emlékeztethet minket,
azért is érezzük megnyug‐
tatónak és biztonságosnak,
ráadásul a csendes, alig hul‐

lámzó óceán látványa evo‐
lúciós értelemben is bizto‐
sítja számunkra a biztonság
érzetét. Minden olyan he‐
lyen jól érezzük magunkat,
ahol a látvány egyszerű,
ahol azonnal kitűnne a kör‐
nyezetből, ha bármi fenye‐
getne minket. Egy sűrű er‐
dőben nem egyértelmű, hol
leselkednek ránk prédára
váró vadállatok, a nagyvá‐
rosi dzsungelben pedig, az
emberek sűrűjében zseb‐
tolvajoktól és más urbánus
veszélyektől tarthatunk,
ezért nem engedhetjük el
magunkat egy pillanatra
sem. A tengerparton vi‐
szont, amikor senki nincs
a közelünkben, és a tenger
is csendes, kilométerekre
ellátunk, így az agyunk ala‐
csonyabb frekvenciára kap‐
csolhat, mert nincs olyan
potenciális veszély, amivel
foglalkozni kellene.

Vízben még 
Vonnegut is szép

Kurt Vonnegut az írta ma‐
gáról, a vízben még ő is szép.

Brian Fagan régész sze‐
rint a vizet az ember egé‐
szen a történelem kezdete
óta, folyamatosan élteti, és
mindenkinek mást jelent.
Ösztönösen tudjuk, hogy a
vízben töltött idő egészsé‐
gesebbé és boldogabbá tesz
minket, csökkenti bennünk
a stresszhormonok szintjét,
és megteremti bennünk a
belső békét.

Mivel evolúciós történel‐
münk legnagyobb részét,
hárommillió évet a termé‐
szetben töltöttük, ösztönö‐
sen vonzódunk a természeti
környezethez. Ahogyan a
gyerek függ az anyjától, úgy
kötődik a mi túlélésünk is
a természethez. És ahogy
ösztönösen szeretjük az
édesanyánkat, hasonlóan
erős vonzalmat érzünk a
természet iránt fizikai, kog‐
nitív és érzelmi szinten is.
Nem egy idegen bolygóról
érkeztünk a Földre, hanem
belőle nőttünk ki, mint
ahogy egy hullám kinő az

óceánból. Nem vagyunk ide‐
genek a természetben, oda
tartozunk.

Vincent van Gogh úgy
vélte, a halászok ugyan tisz‐
tában vannak vele, hogy a
tenger veszélyes és a vihar
szörnyű, mégsem találták
ezt a veszélyt soha elegendő
oknak arra, hogy a parton
maradjanak. A Beach Boys
zenekar szerint, aki elkap
egy hullámot, az a világ te‐
tején ül.

Wallace J. Nichols Kék
elme című könyvében arról
ír, a víz iránti szerelmünk
tudományos megértése lé‐
nyeges hatással van a min‐
dennapi életünkre: az
egészségügyre, a turizmus‐
ra, az ingatlanárakra, a kre‐
ativitásra, a gyerekek fej‐
lődésére, a városfejlesztésre,
a traumák kezelésére, a kör‐
nyezetvédelemre, az üzleti
életre, a politikára, vallásra,
építészetre és így tovább.
Mi több, oda is elvezethet
minket, hogy jobban meg‐
értsük, kik vagyunk, és ho‐
gyan befolyásolja gondola‐
tainkat és érzelmeinket a
vízzel való kapcsolatunk.

Amikor Nichols egy csa‐
patnyi, az arizonai sivatag‐
ban felnőtt indián gyereket
– akik soha nem látták ko‐
rábban az óceánt – elvitt
magával a Kaliforniai‐öböl‐
be, a többség nem volt fel‐
készülve az élményre sem
érzelmi, sem praktikus ér‐
telemben. Egyiküknél sem
volt például úszónadrág,
azon oknál fogva, hogy még
életükben nem volt ilyes‐
mijük, hiszen nem volt rá
szükségük. Amikor ezen az
óceánhoz tett kiránduláson
egyikük búvármaszkban le‐
merülve először látta meg
a víz alatti élővilágot, kiug‐
rott a vízből, és sírva‐ne‐
vetve kiabálta, milyen gyö‐
nyörű ez a bolygó. Majd
visszavette magára a masz‐
kot, ismét alámerült, és utá‐
na egy órán át nem szólt
senkihez egy szót sem.

Tímár Timea

Miért tesz boldoggá a tenger látványa?
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Erdély egyik legfontosabb – és leggazdagabb
A Bethlen Gábor Kollégium épületegyüttese Nagyenyed
szívében egy sarokparcellán áll, a Vártemplom bejá-
ratával szemben. Az L alaprajzú főépület két szárnya
a parcella utcai, keleti és déli szélein emelkedik. Az
együtteshez egy dendrológiai park is tartozik, mely
a telek nyugati oldalán emelkedő dombon terül el, a
dombtetőn áll Bethlen Gábor emlékműve. Az együttes
műemlékileg legértékesebb épületei a főépület, a la-
boratóriumok – a régi elemi iskola –, a mai elemi
iskola, a tornacsarnok és a Bagolyvár.  A Kollégium
együttesének archív ábrázolásokon is megörökített
legkorábbi épülete az a négyszöges, belső udvaros
épület, amely az 1720-1740-es években készült angol
adományból és 1849-ben pusztult el.  

Bethlen Gábor célja

1622 májusában a ko‐
lozsvári országgyűlés elfo‐
gadta az Academicum Coll‐
geium seu Gymnasium Il‐
lustre alapítását. 

A kezdeményező Bethlen
Gábor fejedelem célja az
volt, hogy a költséges kül‐
földi egyetemek helyett az
országban neveljen értel‐
miségieket. 

Bethlen a Gyulafehérváron
létesített intézményt egyetem‐
mé kívánta fejleszteni, de végül
csak a teológiai fakultás szer‐
veződött meg. 

A fejedelem a kollégium
használatába adta saját nagy
értékű könyvtárát. 1629‐ben,
kevéssel halála előtt, Bethlen
fejedelem jelentős birtokado‐
mánnyal biztosította a kollégi‐
um számára az anyagi alapot,
amelynek segítségével az el‐
következendő három és fél év‐
századon át lehetővé tette az
akadémia működését. 

A fejedelem Németor-
szágból szerződtet taná-
rokat,akik főiskolai
szintre emelik az intéz-
ményt

Kollégiumi típusú intéz‐
mény volt, ami azt jelenti,
hogy a főiskola mellett kö‐
zép‐ és alsófokú tagozata
is volt. 

Tekintélyének megerősí‐
tése végett a fejedelem Né‐
metországból is hívott neves
tanárokat. 

Martin Opitz és Philipp
Ludwig Piscator ugyan csak
rövid ideig maradt, de Jo‐
hann Heinrich Bisterfeld és
Johann Heinrich Alstedt ha‐
láláig itt tanított, valóban
főiskolai szintre emelve az
intézményt. 

A tatárok Gyulafehérvárt
1658‐ban elpusztították, ál‐
dozatul esett az akadémia
épülete is. I. Apafi Mihály
fejedelem 1662‐ben Nagy‐

enyedre áthelyezte az isko‐
lát. 

Apafi a helyreállított épü‐
letben adott helyet 1672‐
ben az elűzött Sárospataki
Református Kollégiumnak. 

Az uralkodó 1716‐ban a
császári katonaság számára
elvette az épületet, melyet
kaszárnyává alakítottak. 

Az iskola Marosvásár‐
helyre távozott.

1653‐tól a kollégium egy‐
kori diákja, a később híressé
vált Apáczai Csere János rö‐
vid ideig tanított is az in‐
tézményben.

A nagyenyedi zsinat el-
fogadja, hogy a kollégi-
um véglegesen Nagy-
enyeden működjön

1662 októberében, Beth‐
len János kancellár javas‐
latára, I. Apafi Mihály erdélyi
fejedelem rendeletet adott
ki a gyulafehérvári akadé‐
miának Nagyenyedre való
áthelyezésére. 

Az áthelyezést először
csak ideiglenesnek szánták,
de 1682‐ben a nagyenyedi
zsinat elfogadta, hogy a kol‐
légium véglegesen Nagy‐
enyeden működjék. 

Az intézmény kilenc osz‐
tályos elemi tagozatból és
a felsőbb képzést lehetővé
tevő hat osztályú gimnázi‐
umból állott. 

Aki a gimnáziumban ta‐
nult és aláírta törvényeit,
deák lett. A deákok két cso‐
portból álltak: a bentlakó
deákok voltak a tógátusok
– akik magas süveget és vi‐
olaszínű hosszú tógát visel‐
tek –, a kintlakó deákok vol‐
tak a publikusok – ők pol‐
gári ruhát viseltek. 

Tiege ezredes 
elpusztítja Enyedet 
és a Kollégiumot

A Keresztes Géza műépí‐
tész, műemlékvédelmi szak‐
mérnök által a rendelkezé‐
sünkre bocsátott dokumen‐
tációkból tudjuk meg, hogy

a kollégium fejlődését, az
1704‐ben bekövetkezendő
események szakították meg. 

Az év virágvasárnapján,
Rabutin tábornok paran‐
csára Tiege ezredes elpusz‐
tította Enyedet, s vele együtt
a kollégiumot is. 

A polgárság nagy része,
beleértve a diákokat, az Őr‐
hegyre és a környékbeli er‐
dőkbe menekült. 

A kollégium diákjai és a
városbeli férfiak megtámad‐
ták a rablás után visszavo‐
nuló osztrák seregeket. A
harcban elesett diákok em‐
lékére a nagyenyedi Kápol‐
nadombon állítottak em‐
lékművet.

Az angol pénz

1707‐ben a kurucokat ül‐
döző labancok újból feldúl‐
ták a várost és a kollégiu‐
mot. 

A kollégium rektora, Pá‐
pai Páriz Ferenc, és gróf Te‐
leki Sándor gondnok az an‐
gol királytól kértek segít‐
séget. I. György brit király
engedélyezte a gyűjtést a
kollégium megsegítésére;
az így kapott összeget ké‐
sőbb az angol pénz néven
emlegették.

1712‐ben a fejedelmi ta‐
nács megszűntével a kollé‐
gium vezetését a Reformá‐
tus Egyházi Főtanács vette
át. 1720‐1743 között, az
angol pénzből felépült az
ókollégium. 

1775‐ben a megnöveke‐
dett diáklétszám elhelyezé‐
sére az intézmény új épü‐
lettel gazdagodott – a mai
fiúbentlakás. 

A XVIII. század végén és
a XIX. század elején híres
tanárok jöttek a kollégium‐
ba tanítani, köztük Zágoni
Bodola János, Benkő Ferenc,
Herepei Ádám, Hegedüs Sá‐
muel, Köteles Sámuel és
Szász Károly. Herepei Ádám
támogatásával léterjött a
kollégium diákjai által szer‐
vezett Nagyenyedi Magyar
Társaság és a Theatralis

Társaság. 
1836‐ban megépült a je‐

lenlegi épület déli szárnya.

A Kolozsváron beindí-
tott tanítóképzőt Nagy-
enyedre helyezik át

Az 1848‐1849‐es szabad‐
ságharc során 1849. január
nyolcadikán éjszaka elpusz‐
tították a kollégium nagy
részét. 

Elpusztult az értékes
könyvtár és a tanszerek
nagy része is. 

1850 tavaszán Vajna An‐
tal és Incze Dániel a romok
között megkezdték a taní‐
tást, negyven elemi és nyolc
gimnáziumi tanulóval.

1858‐ban Nagyenyedre
helyezték át a Kolozsváron
beindított tanítóképzőt. Első
választott igazgatója Gáspár
János lett. 

Az 1867‐68‐as tanévben
a kollégium diákjainak lét‐
száma 1120 volt. 

1883‐1885‐ben megépí‐
tették az intézmény keleti
szárnyát. 

A millenniumi ünnepély
alkalmával a kormány 30
ezer forint államsegélyt biz‐
tosított az iskola bebútoro‐
zására és a tornacsarnok
építésére. 

1920‐tól kezdve az állam
a kollégium birtokainak
nagy részét kényszerbérbe
vette át.

1950‐től kezdve a taní‐
tóképző hét éven át nem
működött, 1957‐től óvónő‐
képzővel kiegészülve újra‐
indult. 

1963-ban betiltják a
Bethlen Gábor Líceum
elnevezést

Az 1922‐ben megszerve‐
zett 300. évforduló ünnep‐
ségei már más viszonyok
között zajlottak. 

Ugyanabban az évben a
földreform során a román
állam kisajátította a Kollé‐
gium birtokainak oroszlán‐
részét, és ezzel megszűnt a
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– felsőoktatási intézménye A kollégium híres diákjai, tanárai

l Adorján Jenő szerkesztő
l Alvinczi Péter református lelkész, hitvitázó
l Aranka György történész, író, költő, filozófus
l Áprily Lajos költő, műfordító
l Bakó Árpád testnevelő tanár, atléta
l Barabás Miklós festőművész
l Berde Sándor (Martonos, 1856‐Nagyenyed, 1894) ‐

teológiai tanár, egyházi író (Berde Mária édesapja)
l Fogarasi Pap József (Szászváros, 1744. augusztus 26. –

Marosvásárhely, 1784. december 17.) tanár, bölcsész.
l Fogarasi Albert filológus, történész, a kollégium

diákja, majd tanára, rektora
l Gáspár János, a tanítóképző első választott igazgatója
l Gergely Jenő jogász, egyetemi oktató
l Kecskés József közgazdász
l Kósa Barna agrármérnök, mezőgazdasági szakíró
l Kőrösi Csoma Sándor nyelvtudós, könyvtáros
l Magyari Bertalan fül‐orr‐gégész szakorvos, egyetemi oktató
l Márkó József közíró
l Mihály Károly református lelkész, költő
l Mikó Imre államférfi, történész
l Náhlik Zoltán neveléstörténész
l Nemes János tanító, pedagógiai szakíró, néprajzkutató
l Sütő András, író, drámaíró
l Szász Béla szerkesztő, műfordító
l Szász Ferenc mezőgazdasági szakíró
l Szász Dórián festőművész
l Szentpétery József orvos, orvosi szakíró
l Tamás Lajos mezőgazdász, mezőgazdasági kutató.
l Tatár Géza pedagógus, helytörténész
l Tóth Vass Mária újságíró, fordító
l Újváry Imre bőrgyógyász, egyetemi tanár
l Varga Árpád emlékíró
l Varga Gyula helytörténész
l Vásárhelyi Boldizsár református egyházi író
l Dr. Vásárhelyi Boldizsár mérnök, a korszerű útépítés

magyarországi úttörője
l Vass Albert festőművész
l Vincze Imre kántortanító
l M. Veress Zsuzsanna költő, prózaíró
l Vita Sándor közgazdász, politikus
l Zöld Mihály költő, református lelkész, egyházi író
l Zöld Zoltán pedagógus, zeneszerző

tanintézményt gazdaságilag
fenntartó jövedelemforrás. 

A működési költségek fel‐
emésztették a megmaradt
aprócska birtokokat is, hi‐
szen a Kollégium mint re‐
formátus püspökség alá tar‐
tozó intézmény nem kapott
állami támogatást. 

A kommunizmus bekö‐
szöntével, 1948‐ban két
kormányrendelettel a ma‐
radék ingatlanokat is álla‐
mosították, beleértve a
székhely épületeit is, a Kol‐
légiumot feloszlatták, és
magyar nyelvű pedagógiai
líceumot hoztak létre a he‐
lyén, amely átvette a tanári
kart. 

A Bethlen Gábor Líceum
elnevezést 1963‐ban betil‐
tották, és 1975‐ben a hajdan
három fakultással működő
akadémiát ipari líceummá
alacsonyították le. 

Az 1989‐es fordulat után
a tanintézmény elméleti lí‐
ceummá alakul át, 1993‐
ban újra felveszi a Bethlen
Gábor Kollégium nevet, ma
nemzeti kollégiumként mű‐
ködik.

Erdély 
egyik legfontosabb – és
leggazdagabb – felsőok-
tatási intézménye

A Kollégium mai épület‐
tömegét az állami támoga‐
tásból épített keleti szárny
1883‐1885 közötti megépü‐
lésével nyerte el, tervezője
a kolozsvári Szalay Ferenc
építész volt. 

A keleti szárny megépí‐
tésével a Kollégium Nagy‐
enyed második legnagyobb
épülete lett a Vártemplom

után. 
Weisz Attila, az Adatbank‐

ban közzétett összeállítá‐
sában világít rá arra, hogy
az elegáns, eklektikus stí‐
lusú főhomlokzat a közép‐
és sarokpavilonjaival a kor‐
szak nagyvárosi palotáira
emlékeztet, melyek bankok,
közigazgatási vagy oktatási
intézményeknek székhelye‐
ként épültek. 

A szárny építésének ide‐
jén a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium még Er‐
dély egyik legfontosabb –
és leggazdagabb – felsőok‐
tatási intézménye volt, és
vezetősége az új épülettel
reprezentálni is próbálta
ezt. 

Több reprezentatív he-
lyiséget historizáló dí-
szítőfestés borított

A keleti szárny is két eme‐
letes, egyenes‐ és félköríves
záródású ablakai elegáns
vakolatkerettel rendelkez‐
nek. Az emeletek felől a bel‐
ső udvarra árkádsor nézett,
később az árkádokat be‐
üvegezték. 

Az ablakok és az ajtók
még őrzik az eredeti aszta‐
losmunkát és vasalatokat,
a főbejáratot gazdag fém‐
rács ékesíti, 1885‐ös év‐
számmal, fölötte a Kollégi‐
um címere látható. 

A keleti szárny építésével
egy időben korszerűsítették

a déli szárny külső hom‐
lokzatát is. 

Több reprezentatív helyi‐
séget historizáló díszítőfestés
borított, ezek mára legépeb‐
ben az első emeleten a Ter‐
mészetrajzi Múzeum terme‐
iben és a mai könyvtár mel‐
letti hajdani rajzkabinetben
maradtak fenn. 

Egy archív fotón jól lát‐
ható a díszterem hasonló
dekorációja is. 

A múzeum tárlóinak je-
lentős hányada XIX. szá-
zadi eredetű

Szintén Weisz Attila köz‐
léséből tudjuk meg, hogy a
díszterem korabeli bútor‐
zata majdnem teljes egé‐
szében megőrződött, de
más elrendezésben. 

Igen szép darabok a fa‐
berakásos pulpitus, a két
monumentális, gazdagon
díszített öntöttvas kályha,
és az öntöttvas oszlopok ál‐
tal alátámasztott karzat. A

múzeum tárlóinak jelentős
hányada is XIX. századi ere‐
detű. 

A kívülről támpillérek ál‐
tal tagolt tornacsarnok a
Bagolyvártól nyugatra he‐
lyezkedik el, és 1896‐ban
épült, neogótikus stílusban. 

Az együttes északi végé‐
ben, már a parkban épült
1906‐ban a szecessziós dí‐
szítést is alkalmazó kollé‐
giumi kórház, majd a tor‐
nacsarnok mellett Kós Ká‐
roly tervei alapján 1936‐
ban a viszonylag egyszerű
tömegformálású, hangulatos
megjelenésű régi elemi is‐
kola – a mai laboratóriumok
szárnya. 

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. 
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► Amikor egész nyáron
kék‐zöld foltos volt a síp‐
csontod, mert a csónakba
való beszálláskor mindig
belerúgtál valamelyik desz‐
kaülőkébe
► Amikor vasárnap dél‐

előttönként egy zsebken‐
dőnyi szabad hely nem volt
a bazinok körül, és a csa‐
ládapák napozás közben a
román bajnokság körkap‐
csolásos mérkőzéseit hall‐
gatták a fejük mellé tett re‐
csegő, fekete bőrtokos Sokol
rádiókban, amelyekre leo‐
koplaszttal volt ráerősítve
a két egymásra tett piros
ELBA laposelem
►Amikor a „kicsihíd” tö‐

vénél gubbasztva pufulec‐
porral etetted a víz tetején
fickándozó „kicsihalakat”
► Amikor a Fructókat,

Bem‐Bemeket és literes For‐
tuna söröket nem cuccos
hűtőszekrényekben tárol‐
ták, hanem hatalmas jég‐
tömbökkel tartották őket
hidegen, nagy pléhládák‐
ban
► Amikor a felnőttek

nem fészbukoztak hason‐
napozás közben, hanem ol‐
vastak, és a gyerekek se az
okostelefonjaikat bügyür‐
gették két pancsolás között,
hanem szájtátva bámulták
az idősebb gájnereket láb‐
volézás, lengőtekézés vagy

„pimpangozás” közben
► Amikor anyádék jól

leszidtak, mert véletlenül
pont egy hangyaboly mellé
terítetted le a pokrócot, és
a hangyák nemcsak az ott‐
honról vitt franzélát, szójás
szalámit és zöldségeket
mászták meg, de még a kvá‐
zi hermetikusan záró, át‐
látszó tetejű műanyag vaj‐
tartóba tett margarint is
meglátogatták
► Amikor apád fújta fel

a strandlabdát két mustá‐
rospohár Ovidiu konyak és
három sör után, ami aztán
ha véletlenül kipukkadt, öt‐
méteres körzetben minden‐
ki instant kifeküdt
►Amikor a már nem tel‐

jesen lapos mellű pirkával
elvonultunk egy félreesőbb
„menedékház” mögé egy ki‐
csit „témázgatni”
►Amikor otthon mindig

elhatároztuk, hogy ma szö‐
künk egyet legalább a tram‐
bulin középső szintjéről, de
aztán mindig nagyvonalúan
megfeledkeztünk a magunk‐
nak tett ígéretről
►És végül: amikor a nők

még nem szőrtelenítettek,
ezért amikor a tarkójuk alatt
összekulcsolt kezekkel na‐
poztak, úgy néztek ki, mint‐
ha egy csapzott fekete macs‐
kakölyök szunyókálna a hó‐
naljukon

VÍKEND ANNO
MIT CSINÁLJUNK, HA NINCS PÉNZÜNK/IDŐNK/
LEHETŐSÉGÜNK NYARALNI MENNI?

☻ Eresszük fel a fürdőkádat félig
vízzel, repesszünk bele homokot, sót
meg egy tubus Wella tartóshullámot,
majd belecsüccsenve hallgassunk hul‐
lámmorajlást az iPodunkről – tenger‐
fíling
☻ Csukjunk be minden ablakot, hív‐

juk át valamilyen ürüggyel a szom‐
szédasszonyt, és addig nyomassuk su‐
nyiban a fűtést maximumon, amíg pu‐
cérra vetkőzik – nudistastrand‐fíling
☻ Ugyanez ohne szomszédasszony

– szauna‐fíling
☻ Fúrjunk sűrűn, egy vonalban lyu‐

kakat a plafonba a fal mellett, és kérjük
meg a felső szomszédot, hogy nyissa
ki fullra a csapokat – vízesés‐fíling
☻ Sikáljuk ki a nagy műanyag ká‐

posztáshordót, töltsük tele vízzel, te‐
gyük a szoba közepére, és ugráljunk
bele a szekrény tetejéről – aquapark‐
fíling
☻ Vigyük le anyósunkat a pincébe,

ültessük be egy sötét sarokba, majd
menjünk körbe‐körbe a gyerek három‐
kerekű biciklijével – szellemvasút‐fí‐
ling
☻ Álljunk egy lavór jéghideg vízbe,

amelyet előzőleg körberaktunk Wun‐
derbaum illatosítókkal – Szent Anna‐
tó‐fíling
☻ Ugyanez késekkel – Gyilkos‐tó‐

fíling
☻ Ne húzzuk le a vécét napokig –

falusi turizmus‐fíling
☻ Együnk‐igyunk az ötös buszon,

és ismerkedjünk utastársainkkal – tu‐
ristabusz‐fíling

☻ Esténként ne az aragázon készít‐
sünk vacsorát, hanem a blokk előtt,
bográcsban – táborozás‐fíling
☻Reggelizés előtt pakoljunk ki min‐

dent a hűtőből és a spájzból a konyha‐
asztalra – svédasztal‐fíling
☻Valahányszor elmegyünk otthon‐

ról, csomagoljuk be és vigyük magunk‐
kal a hamutartókat, törölközőket, für‐
dőköpenyeket – hotelből való kicsek‐
kolás‐fíling
☻Meccsnézés közben ne menjünk

ki a szobából újabb sörökért, hanem
mindig hívjuk fel a konyhában főzics‐
kélő asszonyt, hogy hozza be – room‐
service‐fíling
☻ Vegyünk egy nagy akváriumot,

tele díszhalakkal, s otthon nézegessük
egész közelről  – búvárkodás‐fíling
☻ Feküdjünk ki napozni a balkonra

felfordított és egymás mellé rakott sö‐
rösládákra, s közben egy gumislag se‐
gítségével néha szürcsölgessünk jókat
a magunk mellé tett és vodkával fel‐
turbózott kovászos‐uborkás borkánból
– napozóágy+koktélozás‐fíling
☻ Adjuk oda a kutyát egy ismerős‐

nek két hétre, hogy utána nagyon ör‐
vendjen nekünk – most jöttünk meg a
nyaralásból‐fíling
☻ Hívjuk el magunkhoz az egyik

haverinánkat, bömböltessünk Intim
Torna Illegált, részegedjünk le közösen,
majd háljunk vele a kicsiszobában előre
felállított sátorban – Tusványos‐fíling
☻De a legegyszerűbb: addig pálin‐

kázzunk, amíg gondolatban oda kerü‐
lünk, ahova csak szeretnénk!

VÁSÁRHELYI NAPOK 2050

☻Ünnepélyes megnyitó
az Ismeretlen Katona helyén
lebegő Jócka szobornál
☻Miss, Mister és Misster

Marosvásárhely választás a
nyári színpadon (utóbbi
azoknak, akik nem határoz‐
zák meg magukat egyértel‐
műen férfiként vagy nőként)
☻ Feleségcipelő verseny

a két főtéri nagymecset kö‐
zött (a muszlimoknak külön,
mert nekik négy van)
☻ Úszóverseny a tejjel‐

mézzel folyó Poklos patak‐
ban
☻ Straight Pride (Hetero

Büszkeség) felvonulás a Li‐
getben
☻ A Nemzet‐ és Bolygó‐

közi Színház premier‐elő‐
adása: Alien a Hargitán
☻ Klónozottkutya‐kiál‐

lítás a Várban
☻ Éjszaka az Állatkert‐

ben, különféle mókás prog‐
ramokkal: űrsikló‐etetés,
vénuszi tűzmalac‐vakarás,
pocok‐dezintegrálás 9D‐s
szemüveggel, Tánja elefánt
infúziózása, makiavatáros
bunyó
☻ Az interplanetáris

mentalista és szélhámos,
Alfa Centauri Geller a le‐
gendás „múkodj!” varázs‐
szóval régi porszívókat, mo‐
sógépeket és mikrohullámú
sütőket javít az ócskán
☻ Hagyományos vásár‐

helyi (és nem csak) ételek
újragondolva, mai alapanya‐
gokból: újmamutmiccs, óri‐
ásszöcske‐flekken, tücsök‐
lecsó, űrtős kalács, plazmás
pizza, unobtaniumos za‐

kuszka satöbbi
☻ Koncertek: Nicholas

Iglesias (Enrique fia), Old
Spice Girls, Peti junior ju‐
nior, Szabó Előd bácsi, Dancs
Annamarika néni, Bagossy
Grandfathers, Plöttyedt Hó‐
naljmirigy, Vénmarha Tánc‐
zenekar, Halott Bankkártya,
Ámoktotyogók, Demjén
Zombi

Molnár Tibor
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• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

A továbbiakban folytatjuk a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal beruházási program‐
jának ismertetését a város oktatási intéz‐
ményeinek rehabilitációjára és korszerűsí‐
tésére vonatkozóan. Eszerint a Traian Vuia
Technológiai Líceumban vízszigetelési mun‐
kálatokat végeztek, ősztől pedig elkezdődnek
a fodrászati és a kozmetikai műhelyek be‐
rendezési munkálatai. Ugyanakkor az Aurel
Persu Technológiai Líceumban az autóme‐
chanikai műhely felújítását, valamint két
gépkocsi és a gyakorlati képzéshez szükséges
szimulátor beszerzését tervezik. A Mező‐
gazdasági középiskolában korszerűsítik a
hús‐ és tejfeldolgozói laboratóriumot. „Az
összes iskolát modernizáljuk, a helyi tanács
és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
által jóváhagyott befektetési ütemterv alap‐
ján. Az oktatási folyamatot Marosvásárhelyen
a legmagasabb elvárásoknak megfelelően
kell végezni, úgy, hogy a marosvásárhelyi
oktatás etalon maradjon a gyerekek nevelése
és szakmai képzése tekintetében” – mondta
Claudiu Maior, a polgármester tanácsadó‐

ja.
Továbbá a Művészeti Líceum bútorzat, hang‐
szerek, interaktív táblák, oktatási eszközök
stb. beszerzésére kapott pénzt. A munka‐
szerződés aláírásakor felújításra kerül a
Forradalom utcai épületszárny is (PVC‐ab‐
lakok, tarkett linóleum, falburkolat, fűtés
stb.). Nem utolsósorban a Szász Albert
Sportlíceumban az informatikai kabinet fel‐
szerelését és a sorompóval ellátott bejárat
kialakítását finanszírozzák.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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Claudiu Maior: Befektetünk gyerekeink oktatásába!

Com.nr. 279

A marosvásárhelyi önkormányzat határo‐
zatban rögzítette a teljesítmény alapú‐ és
érdemösztöndíjak odaítélését. „Az ösztön‐
díjak az anyagi támogatás egyik formája,
amelynek célja ösztönözni azokat a tanulókat,
akik nagyon jó eredményeket érnek el az
oktatásban és a magaviselet terén. Az ösz‐
töndíjakat azoknak a közigazgatási‐területi
egységeknek a költségvetéséből ítélik oda,
amelyekhez tartoznak az egyetem előtti ok‐
tatási intézmények. Jelen esetben a Maros‐
vásárhely területén található egyetem előtti
állami oktatási intézményekben tanuló diá‐
kokról van szó, az egyes iskolák által az I.
félévre vonatkozóan leküldött szükséglet

szerint. Teljesítmény alapú ösztöndíj 314
van, ezek összértéke 785.000 lej, érdemösz‐
töndíj pedig 5814, értékük 1.453.500 lej.
Az ilyen típusú ösztöndíjakban tehát összesen
6128 diák részesül, amely összértéke így
összértékük eléri a 2.238.500 lejt. Végül
pedig biztosítani szeretném önöket, hogy a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalt to‐
vábbra is foglalkoztatja a marosvásárhelyi
oktatási tevékenység minőségének javítása,
ezt bizonyítják a város összes tanintézetében
végrehajtott beruházások” – mondta a pol‐
gármester tanácsadója, Claudiu Maior. 

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Jó hír a kiváló diákoknak! 
Claudiu Maior: Kifizetjük az ösztöndíjakat!

ON LINE
www.kozpont.ro
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Érdekességek a 2018-as oroszországi foci-vb-ről
Az Új Szó, Szlovákia egyet-
len magyar napilapja a
vasárnap véget ért orosz-
országi labdarúgó-világ-
bajnokság után néhány
érdekes számadatot kö-
zölt a rendezvényről, amit
mi is közzéteszünk:

0 ‐ 1982 óta először
egyetlen afrikai együttes
sem jutott túl a csoportkö‐
rön.

1 ‐ Németország váloga‐
tottja először búcsúzott a
csoportkör után.

2 ‐ Ennyi csillagot visel‐
het a mezén Franciaország,
miután 1998 után újra vi‐
lágbajnok lett.

3 ‐ A francia Didier Des‐
champs a harmadik, aki já‐
tékosként és szövetségi ka‐
pitányként is világbajnok
lett. Korábban ez csak a
német  Franz Beckenbau‐
ernek sikerült, aki 1974‐
ben játékosként, majd
1990‐ben szövetségi kapi‐
tányként nyert vb‐t, viszont
a brazil Mario Zagallo is
ott volt a válogatottjuk
1958‐as és 1962‐es világ‐
bajnoki győzelménél, majd
edzőként 1970‐ben vezette
a brazilokat győzelemig,

4 ‐ Mindössze ennyi ki‐
állítás volt a 2018‐as vébén,
1978 óta ez a legalacso‐
nyabb szám.

9 ‐ 12 góljuk közül 9‐et
rögzített helyzetből szerez‐
tek az angolok, ami vb‐re‐
kordnak számít.

10 ‐ Belgium góljait ennyi
játékos szerezte. A Vörös Ör‐
dögök ezzel beállították a fran‐
ciák (1982) és az olaszok
(2006) vébé‐rekordját.

12 ‐ Az öngólok száma.
Az eddigi csúcsot az 1998‐
as világbajnokság tartotta
hat találattal.

19 ‐ Ennyi találat született
a második félidők ráadásában.
Ez a szám tulajdonképpen a
döntőben gólt szerző Kylian
Mbappe életkora.

29 ‐ A 11‐esek száma,
amely jóval meghaladta az
eddigi 18‐as csúcsot, ame‐
lyet az 1990‐es, az 1998‐
as és a 2002‐es tornán jegy‐
eztek.

72 ‐ A címvédőként ér‐
kezett német csapat átla‐
gosan ennyi százalékban
birtokolta a labdát a három
csoportmérkőzésén, de ez
a fölény még sem hozott
eredményt.

73 ‐ A 169 gól közül eny‐
nyi született rögzített hely‐
zet után (43 százalék), az
1966‐os világbajnokság óta
ez a legmagasabb érték.

169 ‐ Ennyi gól született
összesen a tornán, ami 2,64

A 2 0 1 8 - a s
Véget ért az Oroszor-
szágban lezajlott 2018-
as labdarúgó-világbaj-
nokság, melyet Francia-
ország nyert meg, mi-
után a döntőben 4–2 (2–
1) arányban legyőzte
Horvátországot, a kis-
döntőben pedig Belgium
2–0-ra (1–0) bizonyult
jobbnak Angliával szem-
ben.

A következőkben a
2018‐as vébé érdekessé‐
geiből válogattunk össze
néhányat, ugyanakkor a
világbajnokság legjeiről is
olvashatnak.

Játékosok, 
bajnokságok, 
klubcsapatok 

Az angol Wigan Athletic
egyiptomi játékosa, Sam
Morsey és a spanyol De‐
portivo Fabril csapatának
panamai tagja, Ismael Díaz
harmadosztályú klubcsa‐
patból érkezett az orosz‐
országi labdarúgó‐vb‐re. 

A 32 vébé‐résztvevő vá‐
logatott labdarúgói 54 or‐
szág 64 bajnokságában ját‐
szottak az elmúlt idény‐
ben. Ezt a rangsort Anglia
(124 futballista) és az an‐
gol első osztály, a Premier
League vezeti (106 futbal‐
lista).

A világjáték 736 játéko‐

sa 311 különböző klubcsa‐
patban szerepel. A legtöb‐
ben az angol bajnok Man‐
chester City (16) alaku‐
latból kerültek hazájuk vá‐
logatottjába, és további 11
olyan labdarúgó léphetett
pályára a vb‐n, aki koráb‐
ban megfordult a klubnál.
A Real Madrid (15) és az
FC Barcelona (13) is ko‐
moly létszámmal képvi‐
seltette magát. Bár az olasz
csapat nem jutott ki a vb‐
re, a Juventust 11, a Napolit
hat, az AC Milant és a
Sampdoriát pedig egyaránt
öt játékos képviselte.

Legidősebb, 
legfiatalabb

A legidősebb együttes
Costa Rica válogatottja volt,
amelynek átlagéletkora a
nyitómérkőzés napján 29
év és 203 nap volt. Ugyan‐
ekkor Nigéria legjobbjai‐
nak átlagéletkora 25 év és
337 nap, ezzel az övék volt
a legfiatalabb alakulat. A
legidősebb labdarúgó az
egyiptomi kapus, Esszám
el‐Hadari 45 éves és 150
napos volt június 14‐én,
ezzel megdöntötte a ko‐
lumbiai Farid Mondragon
hálóőr csúcsát, aki a leg‐
utóbbi, brazíliai torna óta
a vébék történetének leg‐
idősebb játékosa volt.

Az ausztrálok iráni ille‐
tőségű támadója, Daniel
Arzani 19 éves és 161 na‐
pos volt a tornán való be‐
mutatkozásakor, így ő az
oroszországi vb‐mezőny
legfiatalabb labdarúgója.
Legutóbb az 1990‐es vi‐
lágbajnokságon fordult elő,
hogy egyik keretben sem
szerepelt 18 éven aluli já‐
tékos.

Számos együttes érke‐

zett külföldön született fut‐
ballistákkal a tornára: a
marokkói 23 tagú keret
tagjai közül például csak
hatan születtek az észak‐
afrikai országban, társaik
közül nyolcan Franciaor‐
szágban, öten Hollandiá‐
ban, ketten Spanyolország‐
ban születtek, további egy‐
egy futballista pedig Ka‐
nadában és Belgiumban.

Legmagasabb, 
legalacsonyabb

A hivatalos adatok sze‐
rint a válogatottak közül
Szerbia volt a legmagasabb
(186,04 centiméteres át‐
laggal), a játékosok közül
pedig a belga kapus Thibaut
Courtois és a dán hátvéd
Jannik Vestergaard (199
cm). A legalacsonyabb Sza‐
úd‐Arábia együttese (177
cm), illetve középpályásuk,
Jaja al‐Sehri (164 cm).

Legtapasztaltabb, 
legkevésbé rutinos

A válogatottságok száma
alapján Mexikó volt a leg‐
tapasztaltabb, hiszen tagjai
1426 mérkőzésnél jártak
a vébé előtt, ami 62‐es át‐
lagot jelent. Ilyen szem‐
pontból Tunézia volt a leg‐
kevésbé rutinos 462 (át‐
lagban 20) összecsapással,
de Anglia (465) is hasonló
mutatókkal rukkolt elő.

Az oroszországi labda‐
rúgó‐világbajnokság mér‐
kőzéseit 11 város kilenc
új és három felújított sta‐
dionjában játszották, ame‐
lyek összesen 582 ezer fé‐
rőhelyesek. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Franciaország világbajnok. 
Macron francia elnök 

örömujjongása
/  fotó: www.arq.ro

Kylian Mbappe
/ fotó: Naijaloaded.com

Francia szurkolók ünnepe 
/ fotó: digisport.ro
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – A csapatorvos szerint másnapra mindig kiheveri a sérüléseit. 

Luka Modric kapta az
oroszországi világbajnok-
ság legjobb játékosának
járó Aranylabdát a vasár-
napi Franciaország–Hor-
vátország döntő után. Vi-
lágbajnokként legutóbb a
brazil Romário érdemelte
ki legutóbb 1994-ben a
legjobbnak járó különdí-
jat, azóta az aranylabdá-
sok nem a győztes együt-
tesből kerültek ki. 

A szakemberek Modric
mögé a belga Eden Hazard‐
t sorolták, harmadik leg‐
jobbnak pedig a francia An‐
toine Griezmannt nevezték
ki.

A gólkirály az angol Harry
Kane (6 gól) lett, a legjobb
kapusnak járó Arany Kesz‐
tyűt pedig az angol Chelsea
199 centi magas hálóőre,
Thibaut Courtois (Belgium)
kapta meg. 

A góllövők versenyében
a hat találattal éllovas angol
Harry Kane mögött a négy‐
gyel zárók közül a gólpasz‐
szok alapján a francia Gri‐
ezmann lett a második, a
belga Romelu Lukaku pedig
a harmadik.

A különdíjakat az ered‐
ményhirdetés előtt, szakadó
esőben adták át, de a lab‐
darúgók közül csak Luka

Modric és legjobb fiatal, Kyli‐
an Mbappé volt ott a gye‐
pen.

A világbajnokság külön‐
díjasai:

A torna legjobb játékosa
(Aranylabda): Luka Modric
(horvát)

A torna gólkirálya (Arany‐
cipő): Harry Kane (angol) 6
gól

A torna legjobb kapusa
(Aranykesztyű): Thibaut Co‐
urtois (belga)

A torna legjobb fiatal játé‐
kosa: Kylian Mbappé (francia)

Sportszerűségi verseny:
Spanyolország

C.F.A. 

világbajnokság számokban 
meccsenkénti átlagot jelent.

229 ‐ Brazília ennyi talá‐
latnál tart a világbajnoksá‐
gokon, ezzel megelőzte az
eddigi csúcstartó Németor‐
szágot (226).

3120 ‐ A spanyolok eny‐
nyit passzoltak, ezzel a rang‐
lista élén zártak, de mégis
a nyolcaddöntőben kiestek.

47 371 ‐ A találkozók át‐
lagos nézőszáma. Ez a sta‐
dionok befogadóképessé‐
géből adódóan jóval alacso‐
nyabb, mint a 2014‐es bra‐

zíliai futballtornáé (53 592),
és eddig csak egyszer –
2002‐ben (42 269) – ,  volt
ennél kevesebb az ezred‐
forduló óta.

857 000 ‐ Ennyi svájci
frank büntetést osztott ki a
Nemzetközi Labdarúgó Szö‐
vetség (FIFA), ebből 360 ez‐
ret nem megfelelő márkájú
zoknik viselése miatt.

38 millió ‐ Ennyi dollárt
kap Franciaország a FIFA‐
tól a világbajnoki címért.

C.F.A.

Kik a 2018-as oroszországi vébé legjobbjai?fotó: www.csakfoci.hu

fotó: www.nepszava.hu
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Akár a drogfüggőség, a csokoládé utáni
sóvárgás is ellenállhatatlan erővel
kényszeríti az embert, hogy harapjon
még egyet az édes élvezetből, és egyet-
len szempillantás alatt ne maradjon
hátra más, csak az üres csokipapír.

Sophie Schumacher, az ausztráliai Flin‐
ders Egyetem pszichológiai iskolájának
doktoranduszjelöltje nem hagyta annyi‐
ban ezt a problémát, mert hitt abban,
hogy a sóvárgás felett jóval nagyobb a
befolyásunk, mint képzeljük.

Nemrég publikált kutatási eredménye‐
ire hivatkozva két mindfulness, azaz tu‐
datos jelenlét technikát javasol a csoko‐
ládéfüggés legyőzésére: a kognitív ha‐
tástalanítást (cognitive defusion) és a
vezetett imaginációt.

Véleménye szerint a sóvárgáshoz vezető
begyűrűző pszichológiai folyamatot csí‐
rájában kell elfojtani. Ehhez az első lépés

a kognitív hatástalanítás alkalmazása,
ami a gondolataink megfigyelésén, elfo‐
gadásán, majd elengedésén alapuló tech‐
nika.

A másik módszer a sóvárgás második
stádiumának fellépésekor alkalmazandó,
amikor érzékszerveinket már kezdi csik‐
landozni a csokoládé elképzelt képe, íze,
illata.

Ekkor a vezetett imagináció techniká‐
jával másik képet helyettesíthetünk a
tábla csoki helyére, például az erdőben
sétálás képét. Schumacher kísérletében
sikerrel jártak azok a nők, akik tesztelték
az általa javasolt módszereket csokolá‐
dééhségük csillapítására.

Nem muszáj tehát engedelmeskednünk
a vágyainknak, ha azok eltérítenének
minket a célunktól, például az egészséges
életmód követésétől.

forrás: hvg.hu

Adományt gyűjtenek a 
dúsgazdag Kylie Jenner számára, 
hogy még gazdagabb legyen

Cinikus kampány indult
a Kylie Cosmetics szépsé‐
gipari birodalom tulajdo‐
nosa javára, a GoFundMe
nevű, közösségi finanszí‐
rozási kampányoknak le‐
hetőséget adó oldalon 100
millió dollárt gyűjtenek a
valóságshow‐sztár számá‐
ra. A kampányt egy Ins‐
tagram‐celeb, a Fat Jew
becenéven instázó Josh
Ostrovsky indította azt kö‐
vetően, hogy a Forbes le‐
hozta 60 fős listáját a leg‐
gazdagabb, önerőből lett
sikeres, milliárdos nőkről,
akik között a 21 éves Jen‐
ner is szerepelt. Nemcsak,
hogy helyet kapott a listán,
de Kyle Jenner került a
Forbes címlapjára is.

A Forbes‐lista megjele‐
nésekor valójában nem
volt még meg az egymilli‐
árdja Jennernek, vagyonát
900 millióra becsülték.
Ostrovsky ezért hirdette
meg az adományozást,
mondván: milyen megalá‐
zó a milliárdos self‐made
nők után mindössze 900
millióval kullogni! A kam‐
pány leírásában az áll, hogy
kezdeményezője "nem
akar egy olyan világban

élni, ahol Kyle Jennernek
nincs egy milliárdja".

A megfelelő ironiával
megáldott rajongók, köve‐
tők azonnal reagáltak is a
kampányra:

‐ a második jelzáloghi‐
telemet vettem fel, hogy
támogassam őt, (...)

‐ úgy volt, hogy bérelek
egy házat a családomnak,
de hajléktalannak lenni
azért, hogy neki még több
pénze legyen, egyértelmű‐
en jobb, (...) 

‐ ebben a hónapban
nincs szüksége a gyere‐
kemnek ételre...úgyhogy
benne vagyok.

Hogy Jenner felkerült a
listára, az sokakat kiakasz‐
tott, hiszen a Forbes úgy
állította be őt, mint aki
önerőből lett sikeres, ho‐
lott Kylie Jenner a Kardas‐
hian‐klán tagja, tehát a mi‐
nimum, hogy ebben az
önerőben az olvasó kétel‐
kedni kezd. A Kardashi‐
an‐klán hírnevét a 11 évvel
ezelőtt elindított családi
valóságshow, a Keeping
Up with the Kardashians
alapozta meg, melynek –
és spinoffjainak – népsze‐
rűségén márkákat, többek

között kozmetikai termé‐
keket futtattak fel. A kriti‐
kus hangok szerint, ha a
Karadashian névből nem
válik világszerte ismert
márka, akkor elképzelhető,
hogy Kylie Jennernek sem
jön össze 21 éves korára
a 900 millió dollár.

Lekörözheti 
Zuckerberget

A Kardashian‐klán le‐
gifjabb tagjának vagyona
alig három év alatt mára
250 milliárd forintnak
megfelelő dollárra nőtt.
Ezt főleg sminkmárkájával
sikerült összeszednie, de
modellként is rengeteg
pénzt keres, illetve 110
milliós követői táborával
az Instagrammal kötött
együttműködés révén is
szép összegekhez jut. A
Forbes becslése szerint,
ha a következő évben is
ilyen mértékű lesz Jenner
vagyongyarapodása, akkor
ő lesz minden idők legfia‐
talabb "self‐made" milli‐
árdosa, lekörözve még
Mark Zuckerberget is, aki
23 évesen lett milliárdos.

forrás: hvg.hu

A 21 éves Kylie Jenner számára 100 millió dollárt kellene összekuporgatni ahhoz,
hogy a celeb a legfiatalabb női milliárdosként vonulhasson be a történelembe.

Sóvárog a csoki után? Van remény


