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

Vélemény

Van-e gyógymód 
a magyar-allergiára?  

Az erre alkalmas kézenfekfő módszerek egyike
lehet a teljes körű anyanyelvhasználat, vagy a
ránk erőltetett másodrangú állampolgári stá-
tusz visszautasítása. Ilyen és ehhez hasonló esz-
közökkel segíthetünk az allergiában szenvedő
honfitársainkon. Egészen addig, amíg vala-
mennyien elfogadják, hogy ez egy természetes
állapot, és nem a mi hibánk, hogy ennyire káros
reakciókat vált ki bennük a magyar szó vagy a
székely zászló. Ez a mi szűkebb pátriánk velejá-
rója. A társadalomnak pedig mint élő szervezet-
nek, ezektől a túlzott, beteges magyarellenes
reflexektől végképp meg kell szabadulnia.

>>> 3. oldal

Társadalom

Marosvásárhely 
történetéhez kapcsolódó
előadássorozat indul

November 7-től történelmi előadássorozat
veszi kezdetét Marosvásárhelyen a Borsos
Tamás (Történész) Egyesület (BTE) szervezésé-
ben. Az eseményekre elsősorban 9–12-es diá-
kokat várnak, akiknek nem nyílik lehetőségük

az iskolai tanórá-
kon megismerni
városuk helytörté-
netét. A BTE elnö-
két, László Lóránt
történészt az elő-
adássorozat meg-
s z e r v e z é s é n e k
körülményeiről,
céljairól kérdeztük.

>>> 4. oldal
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Sport

Vásárhelyi Szörnyek

Az amerikai futball, vagy ahogyan az USA-ban és Ka-
nadában egyszerűen hívják: football mint csapatjáték
a 19. század végén a rögbiből fejlődött ki.  Romániá-
ban 2007-ben honosodott meg, akkor alakult az első
klub, a Bukarest Warriors, majd 2013 elején Maros-
vásárhelyen is megalakult egy amerikai futballcsa-
pat, Mureş Monsters néven (Vásárhelyi Szörnyek),
amely egy baráti társaságból fejlődött ki.

>>> 7. oldalTársadalom

A Bányay-ház 

E heti lapszámunkban a Bányay-palotáról írunk. Meg-
győződésünk, hogy a pár héttel ezelőtt elkezdett soro-
zattal elősegítjük azt, hogy a vásárhelyi műemlékeket
valamilyen formában megmentsük. Egyértelmű, hogy
a még létező műemlékeket semmiképp sem szabad a
sorsukra hagyni. Keresztes Géza műépítész, műemlék-
védelmi szakmérnök véleménye, hogy az említett épü-
let sorsa rövid időn belül megpecsételődhet.

>>> 5. oldal
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Oda nem illő 
aszfaltburkolatot
kapott a Palás köz

Oda nem illő 
aszfaltburkolatot
kapott a Palás köz

A napokban leaszfaltozták a Rákóczi-lépcső közelében levő, a
Forradalom és II. Rákóczi Ferencz (jelenleg Avram Iancu) utcát
összekötő Palás közt, ami roppant felháborodást váltott ki a vá-
sárhelyiekből. Az utcafelújítás okáról és mikéntjéről kérdeztük
Csegzi Sándor polgármesteri tanácsadót, Peti András alpolgár-
mestert és Törzsök Sándort, a tanács településrendezési szakbi-
zottságának elnökét.
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Ariel Napok
November 7-től, csütörtöktől

10-éig, vasárnapig zajlik az Ariel
Napok miniévad a marosvásár-
helyi Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színházban. A programban
magyar és román nyelvű elő-
adások, könyvbemutatók szere-
pelnek. November 7-én este 7
órától a Kush Kush world music
band koncertezik az Ariel Szín-
ház nagytermében. Hangszere-
lés, zeneszerző: Apostolache
Zénó. 8-án, pénteken déli 12
órától Matyi Ágota, magyaror-
szági képzőművész, díszlet- és
jelmeztervező Talált tárgyak a
művészetben című előadására
várják az érdeklődőket az Ariel
stúdióba. 17 órától Spielmann
Mihály történésszel, íróval Ma-
rosvásárhely, flekkenkultúra –
kultúrtörténet címmel kezdődik
beszélgetés a konferenciaterem-
ben. 19 órától Az emberke tra-
gédiája című, magyar nyelvű
felnőttelőadás tekinthető meg a
nagyteremben, írta: Karinthy
Frigyes, rendező: Kovács Le-
vente.November 9-én este 7
órától az EU.TÓPIA című panto-
mim táncszínházi előadás be-
mutatójára várják a felnőtt

közönséget. Forgatókönyvíró,
rendező: Georgeta Lozinca. 10-
én, vasárnap délelőtt 10.30-tól
az Ariel stúdióban az Állatkert
című magyar nyelvű gyerekelő-
adást mutatják be a 0-4 év kö-
zötti közönségnek, 11 órától a
nagyteremben a Mirkó királyfi
című bábjáték tekinthető meg.
18 órától a nagyteremben az
EU.TÓPIA kerül újra bemutatásra,
20 órától az Ariel Stúdióba, a
Henry Sugar barája című elő-
adásra várják a nagyérdeműt.

A Bányavirág a Nemzetiben
November 8-án, pénteken

19.30-tól Székely Csaba Bánya-
virág című színműve látható a
Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Kistermében. Rendező: Se-
bestyén Aba. Az előadásra a
szabadbérletek érvényesek.

Kezdődik a VIII. Tiberius
Nemzetközi Kamarazene-
fesztivál

November 10-én, vasárnap
kezdődik a nyolcadik alkalom-
mal megszervezett Tiberius
Nemzetközi Kamarazene-feszti-

vál. Az egyhetes fesztivál első
hangversenyére vasárnap este 7
órakor kerül sor a Kultúrpalota
nagytermében. Fellép: a hollan-
diai Frank van de Laar (zongora),
a szlovéniai Dejan Gregoric (he-
gedű), Bordos Kinga (zongora),
Lokodi Rozália (oboa), a Tiberius
vonósnégyes, illetve a szlovéniai
Gregor Desman (zongora).

Táncház a Maros-parton
November 8-ától heti rend-

szerességgel, péntekenként 19
órai kezdettel táncházat tarta-
nak a Sörpatikában. A rendez-
vénysorozat nyárádmenti
táncok és dalok oktatásával kez-
dődik Tordai Ildikó és Szász Béla
táncoktatók vezetésével. Az ok-
tatást követően szabad táncra
kerül sor a marosvásárhelyi Ci-
nige zenekar kíséretében. To-
vábbi információk a rendezvény
honlapján találhatók: www.fa-
cebook.com/sorpatikatanchaz.

Isteni kert
A Teleki-Bolyai Könyvtárban

Isteni kert címmel szecessziós
könyvművészeti kiállítás nyílt a

százéves Kultúrpalota tisztele-
tére, mely májusig látogatható.
A könyvtár különböző gyűjte-
ményeiben fellelhetők a század-
forduló reprezentatív európai
művészeti folyóiratai, magyar
szecessziós albumai és könyvei,
illetve az erdélyi késő szecesz-
sziós könyvillusztrációnak az Er-
délyi Szépmíves Céh által
képviselt szinte teljes palettája.
A Tékában található marosvá-
sárhelyi szecessziós kiadványok
ugyanakkor híven tükrözik azt a
zsibongó társadalmi életet,
amely a Kultúrpalota megépü-
lése körüli évtizedekben a várost
jellemezte. Ezekből a kincsekből
tár a Kultúrpalotát ünneplő tisz-
telgők elé egy fuvallatnyi válo-
gatást a Teleki Téka időszakos
kiállítása.

Moldován Zsolt kiállítása
Arcok, tájak, életképek cím-

mel nyílt meg Moldován Zsolt
csíkszeredai festőművész tárlata
a marosvásárhelyi kövesdombi
unitárius templom (Dávid Fe-
renc tér 1., volt Csukás utca 11.
szám) Bözödi György- termé-
ben. A kiállítás hétköznapokon
és szombaton 9–13 óra között
látogatható november 8-áig.

Hölgyek a virágoskertben
Préseltvirág-képek tárlata

nyílt a marosvásárhelyi Deus
Providebit Tanulmányi Házban
Marton Erzsébet munkáiból. A
kiállítás november 10-ig láto-
gatható.

Ötvös Vilma kiállítása
Ötvös Vilma rézdomborítása-

iból nyílt kiállítás a Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi
János- termében. A tárlatot no-
vember 9-ig lehet megtekinteni.

Hajnali beavatás
Ezzel a címmel nyílik Czire

Alpár fotókiállítása november
10-én, vasárnap 12 órától a Bo-
lyai téri unitárius egyházközség
Dersi János-termében.

2. oldal >> Horoszkóp / Reklám 2013. november 7–13.

Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön.

Kiadó: Medical Publicity Kft.
ISSN 2069 – 900X

Lapigazgató:
i. Dr. Benedek  István

Szerkesztő: 
Pál Piroska

Munkatársak: 
Czimbalmos Ferenc-Attila

Ferencz Zsombor
Molnár Tibor

Nagy-Bodó Tibor
Nemes Gyula

Tördelőszerkesztő: 
Szegedi Attila

szegedi.e.attila@gmail.com

Terjesztés,
rejtvényszerkesztő:

Hideg András
tel.: 0741.240.592

>> A megjelent írások nem
feltétlenül a szerkesztőség véle -
ményét tükrözik!
>> Szerkesztőségünk fenntartja a
jogot, hogy a be érkezett le velek és
másféle 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
Honlap: www. kozpont.ro

November 7. Rezső, Lázár, Ernő, Karina, Rudolf
November 8. Zsombor, Kolos, Gotfrid
November 9. Tivadar, Fedor, Teodor
November 10. Réka, Leó, Tibor, Tünde, András
November 11. Márton, Andor, Atád
November 12. Jónás, Renátó, Krisztián, Emil
November 13. Szilvia, Jenő, Bulcsú

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Megtörténhet, hogy olyasvalakitől kell elbúcsúznia,
akit szeretett. Olyan emlékek is megrohanhatják, ame-
lyek miatt könny szökhet a szemébe. Furcsa érzések ke-
rítik a hatalmába, de ezekről jobb, ha nem beszél most
senkinek.
Bika: Ha vizsgázik, ne a szerencsében bízzon, hanem ta-
nuljon. Hajlamossá válhat a nézetei hangoztatására, po-
litizálásra. Tévesen azt hiszi, a környezetében nagyjából
mindenki egyetért a véleményével. 
Ikrek: Talán nem tud ön nélkül dolgozni a felettese, szá-
míthat az elismerésére. Éppen ezért bátran nyüzsögjön,
mert a viselkedésével elérheti, amit szeretne. Ragyogó
a hét pénzügyi megbeszélésre, jól képviselheti a saját ér-
dekeit. 
Rák: A házasságokban, régi együttélésekben a partnere
megértően viselkedik, díjazza, hogy mindent megtesz a
családjáéért. Előfordulhat, hogy éjjel-nappal dolgozik,
amiből finanszírozhat olyan tevékenységet, aminek ké-
sőbb veszi majd a hasznát.
Oroszlán: Amennyiben szülő, következetesnek kellene
lennie, mert így a nevelése csődöt mondhat. Ha a gyer-
mekére több mindent ráhagy, még az is lehet, hogy emi-
att éppen ő kerül majd nehéz, hátrányos helyzetbe. 
Szűz: Vigyázzon a testi épségére, mert egy betegség
könnyen ágynak döntheti. A héten átélheti a szerelem
első látásra fantasztikus érzését, illetve a meglévő kap-
csolatban önnek kell döntést hoznia. 
Mérleg: A pénzt úgy vonzza magához, mint mágnes a
vasat. A munkában is több dolog alakul ragyogóan, s
emiatt optimista hangulatba kerülhet. Csak a családta-
gok vagy egy ingatlan körül kialakuló nehéz helyzet te-
heti próbára az idegeit. 
Skorpió: Megtörténhet, hogy ön körül fog forogni az
egész világ. Rendkívül kívánatos lesz egy olyan személy
szemében, aki befolyással lehet a jövőjére. Ezért érdemes
most olyan megbeszélésre sort keríteni, amely a mun-
kájával kapcsolatos.
Nyilas: Fontos, hogy odafigyeljen a munkájára, és ne a
szerelem körül forogjanak a gondolatai, mert sajnos a
legkisebb hibának is komolyabb következményei lehet-
nek, mint korábban bármikor. Amennyiben külföldre uta-
zik, kellemes meglepetésben lehet része. 
Bak: Ragyogó a hét tanulásra, csúcsformában lesz. Agy-
tekervényei az ötödik sebességbe kapcsolnak, és a me-
móriája is tökéletes! Így aztán nincs olyan, amire ne
tudná a választ, amit ne tudna megoldani. 
Vízöntő: Ha nincs munkája, a héten olyan lehetőséget
kínál a sors, amelyről a környezetében több embernek is
az lesz a véleménye, hogy megfogta az isten lábát. Ha
van munkája, akkor sok minden alakul a kedve, a tervei
szerint, ami miatt ismét nyugalmasak lesznek az éjszakái. 
Halak: Egy nem várt kiadás miatt lehet kissé feszültebb,
mert ez most igazán nem hiányzott! A szerelmi élete vi-
szont irigylésre méltóan alakulhat. Még az is lehet, hogy
éppen azt a személyt teszi féltékennyé, aki korábban
megbántotta, vagy azt hangoztatta, őt messze kerüli a
zöld szemű szörnyeteg. 

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.

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

A dalnok / Péterfi József grafikája
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Van-e gyógymód a
magyar-allergiára?  

Az allergia egy olyan betegség, amelynek során az em-
beri szervezet túlzott mértékben reagál a környezetében
megtalálható anyagok valamelyikére. Ezek az allergénnek
nevezett szubsztanciák normális körülmények között ár-
tatlanok, de a beteg emberre mégis károsan hatnak hir-
telen fellépő allergiás rohamok, viszketegség vagy más
gyulladásos tünetek által. Napjaink egyik legelterjedtebb
allergiája a magyarok ellen megnyilvánuló hiperérzékeny-
ség, a magyar-allergia. Ez a betegség az erdélyi román la-
kosságot sújtja leginkább, de számtalan ókirályságbeli
patológiás esettel is találkozhattunk már. 

A szenvedő alanyok fájdalomról, rossz közérzetről és
különféle szervi rendellenességekről panaszkodnak. Töb-
bek között olyan légúti tüneteket kell elviselniük, mint a
nehézlégzés, a köhögés vagy a sípolás, és olyan emésztő-
rendszeri panaszokat, mint a hasüregi fájdalom, a hányin-
ger és a hasmenés, amelyek kommunikációs zavarokat, a
politikai sajtótájékoztatókon való részvétel körüli bonyo-
dalmakat okoznak. A bőrön jelentkező allergia pedig egy
szintén kellemetlen tünettel, a (feltűnési) viszketegséggel
jár. Indokolt tehát a betegek mielőbbi kezelése.

A megfelelő gyógymód kiválasztásához szükség van
az allergia kimutatására. Ennek egyik legelterjedtebb for-
mája a provokációs teszt, amelyben kis mennyiségű aller-
gén-kivonattal hozzák érintkezésbe a vizsgált
szervezeteket. Ilyen kivonat lehet például a közintézmé-
nyeken belüli magyar nyelvhasználat, az alapvető nyelvi
jogaink életbe ültetése vagy az önrendelkezési igényünk
kinyilvánítása. Az érzékeny személyeknél általában meg-
határozott időn belül heveny reakció jelentkezik, és ezáltal
felállítható a megfelelő diagnózis.

Az allergia egyelőre gyógyíthatatlan, de kezelhető. A
legalapvetőbb kezelési módszere a káros hatásoktól való
megvédés, vagyis a beteg szervezet és az allergén anyagok
különválasztása. Egy viszonylag steril környezetet hoznak
létre azáltal, hogy a parlagfüvet kiirtják, a háziállatokat
eltávolítják, vagy a pihepárnákat eldobják. A magyar-al-
lergia esetén, bár egyesek még ettől sem riadnának vissza,
ez a módszer (a genocídium) nem alkalmazható. Marad
tehát a hiposzenzitivitásos immunterápia, amely abból
áll, hogy a beteget egyre fokozottabb allergénhatásoknak
teszik ki annak érdekében, hogy az immunrendszere tű-
rőképességét feljavítsák. Az erre alkalmas kézenfekfő
módszerek egyike lehet a teljes körű anyanyelvhasználat,
vagy a ránk erőltetett másodrangú állampolgári státusz
visszautasítása. Ilyen és ehhez hasonló eszközökkel segít-
hetünk az allergiában szenvedő honfitársainkon. Egészen
addig, amíg valamennyien elfogadják, hogy ez egy ter-
mészetes állapot, és nem a mi hibánk, hogy ennyire káros
reakciókat vált ki bennük a magyar szó vagy a székely
zászló. Ez a mi szűkebb pátriánk velejárója. A társadalom-
nak pedig mint élő szervezetnek, ezektől a túlzott, beteges
magyarellenes reflexektől végképp meg kell szabadulnia.

Ferencz Zsombor

A napokban leaszfaltozták a Rákóczi-lépcső közelében levő, a Forradalom és II. Rákóczi Ferencz (jelenleg
Avram Iancu) utcát összekötő Palás közt, ami roppant felháborodást váltott ki a vásárhelyiekből. 

Oda nem illő aszfaltburkolatot
kapott a Palás köz

Az utcát először 1837-ben
említi Borosnyai Lukács János
Régi és új Vásárhely című mű-
vében: „Marosvásárhely város
krónikájában nevezetes helyet
foglal el az a tény, hogy II. Jó-
zsef császár erdélyi körútja al-
kalmával 1773. július 11-én a
székely fővárost is megláto-
gatta. Ezzel a fejedelmi látoga-
tással kapcsolatban a
Szentgyörgy utcai Makariás ház,
ahol az uralkodó lakott és az
épülettel szemközti meredek
Palás köz, amelyen keresztül a
>>kalapos király<<-t a várba
felvezették, történelmi neveze-
tességre kapott.”

A kis utca leaszfaltozásának
okáról Csegzi Sándort, a pol-
gármester tanácsadóját kér-
deztük, akinek elmondása
szerint már régóta indokolt
annak rehabilitációja. „Nagyon
sokszor felhívtam a figyelmet

arra, hogy a Palás közt fel kell
újítani, mert nem biztonságos
autós közlekedésre, esőzések-
kor nagy sár alakul ki, és bor-
zasztóan tönkrement utcáról
beszélünk” – mondta el Csegzi. 

Arra a kérdésünkre, hogy a
helyi tanáccsal konzultáltak-e
erről, elmondta, hogy az utca-
felújítási programok tartalmaz-
ták a Palás köz feljavítását is,
amely terveket szakemberek
véleményeztek és jóváhagytak.
„Ami az önkormányzati képvi-
selőkkel való konzultálást illeti,
nem szükséges minden utca
felújításához tanácsi határozat.
Általában úgy működik, hogy
egy 70-80, javításra váró utcát
tartalmazó lista a szakemberek
elé kerül, ők láttamozzák, és
tömbösítve terjesztik a költség-
vetését megszabó tanács elé” –
fejtette ki a tanácsadó.

A Palás köz lakosai régóta
kérik a felújítást

Peti András alpolgármester
elmondása szerint egy helyi
rádió élőműsorában több vásár-
helyi lakos is betelefonált, hogy
a Palás köz felújításra szorul,
mert több mint 30 éve nem vé-
geztek semmiféle munkálatot
az utcában, az alpolgármester
pedig ezt jelezte a beruházási
osztályon.

„Úgy vélem, indokolt volt a
Palás köz feljavítása, az ott élő
személyek is panaszkodtak az
állapotokra. Viszont a műszaki
megoldást nem véleményezhe-
tem, mert nem vagyok szakem-
ber, ugyanakkor a beruházási
osztály felé is csak a panaszokat
tolmácsoltam, a munkálatok
mikéntjét nem én határoztam
meg” – nyilatkozta Peti András.

A lakosok felháborodását
pedig a következőképp kom-
mentálta: „Általában minden, a
várost érintő tevékenység meg-
osztja a lakosok véleményét,
ám az tény, hogy az ott élő sze-
mélyek igényelték az utca reha-
bilitációját” – szögezte le Peti
András.

„Legközelebb a Vár 
udvarát aszfaltozzák le?”

Törzsök Sándor, a városi ön-
kormányzati képviselőtestület
településrendezési szakbizott-
ságának elnöke a szóban forgó
utca leaszfaltozását egy újabb
öntörvényű balfogásnak tartja,
és hozzátette, hogy a hírről is a

sajtóból, valamint a közösségi
oldalról értesült. 

„Sajnos a városban sok min-
dent öntörvényűen hajtanak
végre. Az igaz, hogy minden
egyes utca leaszfaltozását nem
kell a helyi képviselőtestület elé
terjeszteni, de így nem lehet el-
járni. Teljes mértékben egyetér-
tek a lakosok felháborodásával,
mert a Palás közhöz semmi-
képp nem talál az aszfaltburko-
lat” – nyilatkozta lapunknak. 

Törzsök Sándor elmondta,
hogy létezik egy EU-s program,
amely a marosvásárhelyi utcák
rehabilitációjára vonatkozik, de
nem emlékszik arra, hogy ezen
a listán szerepelt volna a Palás
köz. „Nem akarok senkit vá-
dolni, de félő, hogy >>valaki-
nek<< abban az utcában van a
lakóháza, és a kapujáig aszfal-
túton akart eljutni” – sejteti a
tanácsos. 

Hozzátette, hogy csodálko-
zik Csegzi Sándor magatartá-
sán, mert szerinte neki őriznie
kellene Marosvásárhely törté-
nelmét, és jobban oda kellene
figyelnie a város lakosaira. 

„Ezt az utcát évszázadok óta
a gyalogosok használják, és a
felújítást másképp is el lehetett
volna végezni, például folyami
kővel kirakni, úgy, hogy ne rom-
bolják az utca jellegét. A csator-
názást, az esővíz elvezetését ez
esetben is könnyűszerrel meg
lehetett volna oldani. Holnap a
középkori Vár udvarát is leasz-
faltozzák azzal a kifogással,
hogy sáros?” – teszi fel a kér-
dést. A tanácsos leszögezte,

hogy egy elrontott munkát
helyrehozni nehéz, és „az asz-
faltot ugyan fel lehetne sze-
detni, de ez esetben a világ
röhögése lennénk.” 

Mint ismeretes, hozzávető-
legesen a Palás köz aszfaltozá-
sának ideje alatt a vásárhelyi
RMDSZ közleményt bocsátott
ki, miszerint a „tanács RMDSZ-
frakciójának mindenkori célki-
tűzése az épített örökség
megőrzése, a műemlék épüle-
tek megóvása és szakszerű res-
taurálása, a város hagyományos

arculatának megőrzése, illetve
ennek turisztikai hasznosítása.”
Hozzáteszik: a Vár és környéke
ennek a stratégiának a szerves
részét képezi, és megemlítik a
II. Rákóczi Ferencz (jelenleg
Avram Iancu) utcára vonatkozó
átalakításoknak a terveit. Felve-
tődik a kérdés, hogy a fent em-
lített II. Rákóczi Ferencz utca
közvetlen szomszédságában
lévő Palás köz oda nem illő re-
habilitációja hogyan kerülte el
az illetékesek figyelmét.

Pál Piroska
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Marosvásárhely történetéhez
kapcsolódó előadássorozat indul

November 7-től történelmi előadássorozat veszi kezdetét Marosvásárhelyen a Borsos Tamás (Történész)
Egyesület (BTE) szervezésében. Az eseményekre elsősorban 9–12-es diákokat várnak, akiknek nem nyílik
lehetőségük az iskolai tanórákon megismerni városuk helytörténetét. A BTE elnökét, László Lóránt törté-
nészt az előadássorozat megszervezésének körülményeiről, céljairól kérdeztük. 

MORGÓ 

Helyzet van!
Az utóbbi hetekben, hónapokban örvendetes módon

megélénkült az erdélyi magyar politikai és közélet. Az ál-
lítás különösen érvényes Marosvásárhelyre. Mint ismeretes,
az egykori Székelyvásárhely – nemcsak a 89-es rendszer-
váltás óta, hanem lényegében már jóval azelőttől is –
frontvárosnak számít, a román homogenizációs törekvések
legfontosabb célpontjának. A helyi magyar közösség tér-
vesztése folyamatos, megállíthatatlanságában ma már
csak igen kevesen hisznek. A helyzetet csak súlyosbítja,
hogy az ezredforduló tájékán az etnikai arány átbillent a
románság javára, az azóta tartott helyhatósági választások
pedig a magyar képviselet folyamatos gyengülésével jár-
tak. Úgy tűnt, a sorozatos kudarcélmények megtörték a vá-
sárhelyi magyarság gerincét, önbizalmát vesztett,
másodrendű állampolgárságukba végleg belenyugvó em-
berektől pedig közösségi kiállást aligha lehet elvárni. 

Ez volt a helyzet, ilyen volt a közhangulat a városban
azt megelőzően, hogy sor került a Székely szabadság napja
alkalmából tartott március 10-i demonstrációra. Az akció
sikere – ne feledjük, 30 ezren voltak a Postaréten, annak
ellenére, hogy az RMDSZ vezérkara távolmaradásra szólí-
totta fel híveit – jótékony hatással volt a helyi magyar la-
kosságra – de nem csak –, növelte önbizalmát, amely az
1990-es márciusi események óta folyamatosan a padlón
volt. A magyar kulturális napok, a Vásárhelyi Forgatag nevű
rendezvénysorozat körüli városházi hivatali packázások, az
azokra adott határozott válaszok pedig megerősítették
abban a tudatban, hogy képes és hajlandó mozdulni a kö-
zösséget érintő ügyekben is. A civil szférának a nyelvi jogok
melletti határozott kiállása – előbb az általános iskolai ma-
gyar feliratokért, majd a kétnyelvű piaci árcímkékért – már
erejére, megkerülhetetlenségére is rádöbbentette a vásár-
helyi magyar közösséget. Nélkülük, kényszerítő példájuk
nélkül nehezen hihető, hogy a megyei és vásárhelyi önkor-
mányzati képviselők magyarul szólaltak volna fel a képvi-
selőtestületi üléseken. Jobb későn, mint soha. Legvégére
hagytam: annak bizonyságául, hogy Vásárhely – tágabb
értelemben Marosszék – lakossága hajlandó jó cél érdeké-
ben mozdulni, hadd említsem a legfontosabbat, az október
27-ei menetelésen való tömeges részvételt, amelyre – ne
feledjük – minden politikai és civil szervezet lehetősége
szerint egyaránt mozgósított. 

A felsoroltakból egyértelműen az tűnik ki, hogy helyzet
van! Ezt pedig egyre többen ismerik fel. Csak remélni lehet,
hogy tesznek is azért, hogy a helyzet állandósuljon. Csak
ne feledjék: a civilek nem vehetik át a politikum szerepét,
legfennebb kivételes, rendkívüli esetekben. A pillanatnyi
állás szerint pedig a civil szféra egy lépéssel a politika előtt
jár, jelenleg ő diktálja az iramot, tematizálja a közbeszédet,
szabja meg a politikai cselekvés irányát. A politikumnak
minél hamarabb alkalmassá kell tennie önmagát, szerve-
zeteit arra, hogy érvényesítse a közösségi akaratot. Legyen
szó autonómiáról, magyar tannyelvű állami egyetemről,
anyanyelvhasználati jogokról stb. Hogy senki se mondhassa
majd – sem Vásárhelyen, sem másutt –, hogy ezt a hely-
zetet is kihagytuk. 

Szentgyörgyi László 

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3 hónapra 13 RON

6 hónapra 25 RON

12 hónapra 50 RON

Felkés(z)ületlenségek
Miután a két héttel korábbi

tanácsülés kezdetén ismét ma-
gyarul merészelt felszólalni az
egyik RMDSZ-es tanácsos, Io-
nela Ciotlaus alpolgármester és
ülésvezető asszony rendreuta-
sította a magyar képviselőket,
hogy mindig először románul
kegyeskedjenek megnyilvá-
nulni, oszt utána, ha épp úgy
tartja úri kedvük, használhatják
az anyanyelvüket is, hozzátéve:
„az állam hivatalos nyelve a ro-
mán, így mindenki köteles azt
használni, különösen hivatalos
helyeken”. Abban igaza van
őnaccságának, hogy az állam
hivatalos nyelve az ő édesany-
jáé, ellenben semmiképp se kö-
teles mindenki azt használni! A
legszebb mégis a „különösen hi-
vatalos helyeken” megfogalma-
zás, amivel azt sugallja a derék
vicséprimörica, hogy szerinte
nem ártana, ha a munkahe-
lyünkön, az utcán, a kocsmában
vagy akár még odahaza is a hi-
vatalosan társalognánk. Kollé-
ganője figyelmeztetésének da-
cára Peti András alpolgármester

először szintén magyarul szólalt
fel, és emlékeztette Szörnyellát,
izé, Ionelát, hogy a törvény ige-
nis szavatolja az anyanyelvhasz-
nálat jogát azon településeken,
ahol a kisebbség aránya meg-
haladja a 20%-ot, de az RMDSZ-
tanácsosok hajlandóak románul
is megfogalmazni mondandó-
jukat, quid pro quo alapon.

Maria Cioban, a városháza
jegyzője azonban még Ciotlaus
süketelésére is rá tudott trom-
folni azzal, hogy az ülésekről hi-
vatalos jegyzőkönyvek készül-
nek, és a magyar nyelv
használata ellehetetlenítené a
megírásukat, mivel azokba 
csakis a tolmács által lefordított
felszólalások kerülhetnek be,
majd kihívta az ászt: „honnan
tudjuk mi, hogy a magyar ta-
nácsosok ugyanazt mondják-e
el magyarul, mint románul?”. Az
aljasság rendszerint gerincte-
lenséggel, sunyisággal, gyáva-
sággal társul, de a sovénasszony
eme kijelentésével mégis nagy-
fokú bátorságról, ha nem vak-
merőségről tett tanúbizonysá-

got, hiszen ennél sokkal lájto-
sabb sértésekért is borítottak
már rá asztalt emberekre.

Ezt követően előkerült a pol-
gármesteri hivatal tolmácsa, aki,
a Krónika szerint „látszólag
egyáltalán nem volt felkészülve
arra, hogy fordítania kell a ta-
nácsülésen, és alapvető szava-
kat, kifejezéseket nem tudott
jól, helyesen tolmácsolni. (…)
Miután a magyar önkormány-
zati képviselők, a tolmács hibás
és hiányos fordítása miatt kény-
telenek voltak románul is meg-
ismételni észrevételeiket, jobb-
nak látták, hogy csak az állam
hivatalos nyelvén szólalnak fel”.
Micsoda??? Nem volt rákészülve,
hogy fordítania kell?! Mégis mit
képzelhetett a gyökere, miért
hívatják, hogy töröljön port,
vagy öntözze meg a virágokat?

Kollégáik bátorságán felbá-
torodva múlt csütörtökön a me-
gyei RMDSZ-es tanácsosok is
magyarul szólaltak fel: „Elnök
úr, van-e a teremben szinkron-
tolmács?” – tette fel Lokodi Edit
Emőke alelnök az utólag költő-

inek bizonyuló kérdést, lévén
hogy Ciprian Dobre nem mél-
tatta válaszra, hiába ismételte
el még kétszer (a nyolcéves ma-
dámkodása idején vajon miért
nem támadt egyszer sem ma-
gyarulbeszélhetnéke?). Ezután
arra kérte Csipikét, immár ro-
mánul is, hogy a következő
ülésre méltóztasson szinkron-
tolmácsot biztosítani. Kelemen
Márton RMDSZ-frakcióvezető,
ugyancsak magyarul, megem-
lékezett az évekkel korábban
nem két lejért vásárolt, ám
használhatatlan fordító-beren-
dezésről, és szintén a tolmácsi-
gáboros verziót szorgalmazta,
ami ellen tanácselnök úrnak
nem is volt kifogása, ám kifej-
tette: felkészületlenül érte az
igény (akárcsak említett tolmá-
csot a fordítási feladat), mivel
Lokodiék nem szóltak neki elő-
zőleg eme sunyi lingvisztikai ge-
rillaakcióról, hogy magyarul fog-
nak beszélni.

Vásárhelynek lelke van, s ez
a lélek… radiaza!

Molnár Tibor

– Beszéljen, kérem arról, hogy mit is kell
tudni erről az eseményről? Kik szervezték?
Kiket hívtak meg előadásokat tartani?

– A Marosvásárhely történetéhez kap-
csolódó előadássorozatot a Bolyai Klub fel-
kérésére szervezzük meg. Tulajdonképpen
a BTE csak az előadókat hívja meg, velük
egyeztet,  a sajtóval a klub tartja a kapcso-
latot. Ugyanakkor a helyszínt is ők biztosít-
ják. Előadástartásra városunk ismert
történészeit kértük fel, akik már a saját ku-
tatási területükön eredményeket mutattak
fel. Igyekeztünk úgy összeállítani az elő-
adók névsorát, hogy átfogjuk Marosvásár-
hely történetét a lehető legrégibb időktől
napjainkig. 

– Kérem, ismertesse az előadássorozat
programját.

– Első körben a következőket hívtuk
meg, de a későbbiek során az igények sze-
rint alakítjuk a további programot:
l Berecki Sándor: Marosvásárhely és kör-

nyéke az ókorban. November 7 (csütör-
tök): 11 óra

l Györfi Zalán: A középkori Marosvásár-
hely. November 14 (csütörtök): 11 óra

l Spielmann Mihály: Marosvásárhely a
fejedelemség korában. November 19
(kedd): 11 óra

l Orbán János: Marosvásárhely a 18. szá-
zadban. November 28 (csütörtök): 11 óra

l László Lóránt: Marosvásárhely a 19. szá-
zadban. December 5 (csütörtök): 11 óra

l Tamási Zsolt: Az 1848–1849-es sza-
badságharc Marosvásárhelyen. Dec-
ember 12 (csütörtök): 11 óra

l Oniga Erika: A szecessziós Marosvásár-
hely. Január 9 (csütörtök): 11 óra

l Fodor János: Marosvásárhely a 20. szá-
zad első felében. Január 16 (csütör-
tök):11 óra

l Berekméri Árpád-Róbert: A háborús
város. Január 23 (csütörtök): 11 óra

l Novák Zoltán: A kommunista város. Ja-
nuár 30 (csütörtök): 11 óra

– Úgy tudom az előadásokat diákok szá-
mára szervezték. 

– Igen. Az iskolákon és tanáraikon ke-

resztül toborozzuk a 9–12-es diákokat egy
másfajta történelemórára. Ezért is van az
előadások időpontja legtöbb esetben csü-
törtökön 11 órától, hogy minél többen be
tudjanak kapcsolódni. De ha a hely megen-
gedi, bárki részt vehet az előadásokon. 

– Mi a célja a szervezőknek az esemény-
sorozattal?

– Elsősorban az, hogy a diákok, a fiata-
lok megismerjék szülőföldjük, szülővárosuk
történetét. Az iskolában tanulnak a nagy-
világ, Erdély, a Székelyföld történetéről, de
helytörténetet nem tanítanak nekik. Ez
tehát nem helyettesíteni akarja az iskolai
tananyagot, hanem kiegészíteni. 

Nemes Gyula



erre az épületre vonatkozik. 
A főtéri kirakatok formáját

úgy kell megépíteni, kialakí-
tani, hogy azok egybeolvadja-
nak az épületek stílusával. 

Nem javallott 
a műanyag használata 

A szakmérnök ezúttal is
külön kiemelte azt, hogy a fel-
újításokkor semmiképp sem
szabad műanyag ajtókat, abla-
kokat, bejáratokat használni.
Nem számít az, hogy ki az épü-
let jelenlegi tulajdonosa vagy a
bérlője. Műemlékvédelmi
szempontból rengeteg követel-
mény van, de ha már ezt sem
tartják be, bizony éveken belül
még ennyire sem fogunk ráis-
merni Vásárhely főterére. 

Keresztes Gázának a díszes
bejáratokról, és a hatalmas ka-
pukról is volt mondanivalója.
Nagyon sok helyen a bejárati
gangok üresen tátongnak. Ezt
sem szabad megengedni, azon-
ban itt még egy rendkívül ízlés-
telen forma is felüti a fejét…
Sok helyen olyan kapukat látni,
amelyet semmilyen stílusba
nem lehet
besorolni.

Az eredeti formákat 
tiszteletben kell tartani!

Egykor Vásárhely főtere fa
kapuiról és bejáratairól is híres
volt. Évszázadokkal ezelőtt
sehol sem lehetett kovácsoltvas
kapukat látni. Ma azonban
szinte mindenhol fellelhető.
Nem szabad szem elől tévesz-
teni azt, hogy rendelkezésünkre
állnak az egykori analógiák, a
régi fényképek, a régi rajzok és
sok-sok épület építészeti terve. 

Keresztes Géza szerint az
említettek alapján kell a kapu-
kat is visszatenni, visszafor-
málni a régi stílusukba. 

Nagy-Bodó Tibor
(a régi fényképekért köszönet

Madaras Józsefnek)

Az épület hű képet 
nyújt a kor pillanatnyi 
anyagi jólétéről…

A Bányay-palota a 12. szám
alatt áll Vásárhely főterének
nyugati házsorán. A gyönyörű
francia-barokk stílusú Toldalagi-
ház szomszédságában kirívóan
túlnövi annak magasságát. A
kétemeletes épület homlokzata
feltűnően díszeleg a szomszédos
barokk és klasszicizáló épületek
között. 

Bányay Béla mészárosmes-
ter építette 1904 és 1907 között.
Tervezője Nagy Győző mérnök,
kivitelezője Soós Pál építőmes-
ter volt. Nagy, kupola formájú
tetőzete van, homlokzata pedig
nagyon díszes, többféle, főleg
eklektikus stílust képvisel.

Az udvaron volt a híres Édes-
lyuk vendéglő, mely flekkenről
és heránytokányról volt híres. Ez
a vendéglő az államosítás nap-
jáig működött. 

Ebben a házban lakott 
Bernády György is

Keresztes Gyula műépítész
elmondta, hogy az épület hom-
lokzatát stílus szempontjából
nagyon nehéz meghatározni.
Az eklektika hatásaként a hom-
lokzatra barokk építészeti ele-
mek is kerültek. A főpárkány
fölötti padlás-bevilágító abla-
kok, valamint szintenként az
ablakok keretezésénél, a kiugró
íves loggia díszítésénél már lát-
ható a szecesszió hatása. 

A műépítész még arra is rá-
világít, hogy a palota teljes
homlokzata tetszetős képet ad.
Ezt különben mindenki láthatja.
A szecesszió korabeli nagy bér-
házak között hasonló megoldá-
sokat a budapesti, szegedi,
kecskeméti, nagyváradi épü-
leteknél sokat találni. 

A Bányay-palota hű képet
nyújt a szecesszió díszes építé-
szetéről, a kor pillanatnyi
anyagi jólétéről.

Azonban mindenképpen
meg kell említsük azt is, hogy
1936 és 1937 között ebben a
házban – az első emeleten –
lakott dr. Bernády György.

Az épület sorsa rövid időn
belül megpecsételődhet

A már többször is említett
műemlékről még rengeteget le-
hetne írni. Azonban most fonto-
sabb, ha visszalépünk a jelenbe. 

Kíváncsiak voltunk Keresztes
Géza műépítész véleményére is,
mely szintén nem hiányozhat a
most leírtakból.

A műemlékvédelmi szak-
mérnök egyértelművé teszi a
mai szomorú valóságot…

Az épületet B kategóriás
műemlékként tartják számon.
Az elmondottak szerint a tető-
szerkezetet minél hamarabb
újra kell építeni. Amennyiben
ez a munkálat nem történik
meg, az épület sorsa hónapok
alatt megpecsételődik. 

Keresztes Géza azt is el-
mondta, hogy a földszinti részt
úgy kellene rendezni, hogy az ne
üssön el a műemlék karakte-
rétől. Természetesen itt el-
sősorban a kirakatokra
utal, de ugyanakkor
megtudtuk azt is,
hogy ez az elrende-

zés nem csak
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A MAROSVÁSÁRHELYI POL-
GÁRMESTERI HIVATAL ver-
senyvizsgát hirdet a
gazdasági igazgatóság
keretében a bérbeadás-,
eladás- és szerződés-felül-
vizsgálati osztályra egy
osztályvezetői állás betöl-
tésére.

A versenyvizsgára az in-
tézmény Marosvásárhely,

Győzelem tér  3. szám alatti
székhelyén kerül sor novem-
ber 12-én 10 órától (írásbeli)
illetve november 14-én 12
órától (szóbeli).

A beiratkozási iratcsomót
november 5-én, 12 óráig
lehet benyújtani, az intéz-
mény székhelyén, a 87-es iro-
dában, és ennek
tartalmaznia kell a 2008. évi

611-es számú kormányhatá-
rozat 49. cikkelyének 1. be-
kezdésében szereplő iratokat.

A versenyvizsgán való
részvétel feltételeit és a köny-
vészetet az intézmény szék-
helyén függesztik ki.
Részletek a 0365/801-866-os
telefonszámon 8-14 óra kö-
zött, vagy a www.tirgumu-
res.ro honlapon.

Őszi nagytakarítás

A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal 2013. novem-
ber 4–december 6. között
megszervezi az általános őszi
nagytakarítást, ez idő alatt el-
szállítják a felgyűlt hulladékot.

2013. november 7. és
november 9. között a követ-
kező utcák vannak soron:

November 7.: M. Viteazu,
Kollégium, Brigadérosok,
Iorga, Vár sétány és park,
Cibin, Bazsarózsa, V. Babeş,
Saguna, Azuga, Cosmin, Top-
lica, A. Iancu, Régi Kórház,
Palás köz.

November 8.: Visó, Forra-
dalom, Köztársaság téri park,
Köztársaság utca, Aranyos,
Motru, Vlahuţă, December

30., Küküllő, Mărăşti, Mără-
şeşti park, Mărăşeşti tér, Emi-
nescu, Brăila, Rózsa köz,
Csillag köz, Beszterce, Călă-
raşi, Kinizsi, Sinaia.

November 9.: Cuza Vodă,
Tamás Ernő, Csolnakos, Mar-
garéta, Őzike, Gyümölcsös,
Gát, Kós Károly, Abrudbányai,
Szolidaritás, Munkás, Diófa,
Hangya, Kárpátok sétány,

strand – park, Üzem, sport-
csarnok környéke, Mátyás ki-
rály, Malom, Arany János,
Cloşca.

Felkérjük a magánházak
tulajdonosait, a lakótársuláso-
kat, hogy takarítsák ki ingat-
lanjaikat, a hozzájuk tartozó
területet, zöldövezetet gereb-
lyézzék ki, és – a fakivágások-
ból, gallyazásból és az

élősövény metszéséből szár-
mazó hulladékok kivételével
– helyezzék el a szemetet a
járdák szélére, egy nappal a
meghirdetett időpont előtt. A
hulladékokat a program sze-
rint szállítják el a köztisztasági
cég alkalmazottai.

Moldovan Florin mérnök,
a Közterület-fenntartó

Igazgatóság igazgatója

Versenyvizsga a gazdasági igazgatóság
osztályvezetői állás betöltésére

ENGEDÉLY NÉLKÜLI  ÉPÍTKEZÉSEK

Az Építkezési Fegyelmet és az Utcai Hirdetőt-
áblákat Felügyelő Iroda alkalmazottai 13 eset-
ben végeztek ellenőrzést különböző
építőtelepeken Marosvásárhely területén, az
építkezési fegyelem kapcsán. Az ellenőrzések
folytán 5 helyen bukkantak engedély nélküli
vagy az építkezési engedélyt tiszteletben nem
tartó munkálatokra. Egyes specifikus tevé-
kenységek folytán azonosították a befektető-
ket, a haszonélvezőket és/vagy kivitelezőket,
akiket az 50/1991-es, újraközölt (az építkezési
munkálatok végrehajtásának jóváhagyására
vonatkozó) Törvény értelmében összesen 7
500 lejjel bírságoltak meg, ugyanakkor elren-
delték a munkálatok azonnali felfüggesztését,
valamint felszólították őket, hogy intézkedje-
nek a törvényesség betartása érdekében. Jel-
lemző azon kereskedelmi társaság esete,
amelyet 1 500 lejjel bírságoltak meg szabály-
sértés miatt, egy kollektív lakóépület külsejé-
nek tatarozása okán (nem volt építkezési
engedélyük). A fent említett időszakban 20 al-
kalommal érkezett megkeresés különböző pol-
gároktól, akiknél az Építkezési Fegyelmet és Utcai
Hirdetőtáblákat Felügyelő Iroda alkalmazottai
ellenőrzéseket végeztek, döntéseket hoztak, to-
vábbá írásban válaszoltak a panaszosoknak.

A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY HIÁNYA ÉS A JÓVÁ-
HAGYOTT TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK ÁTLÉPÉSE

A Kereskedelmi Felügyelőség specifikus ellen-
őrzéseket végzett havi tevékenységének meg-
felelően 33 olyan gazdasági egységnél,
amelyek munkapontjai a Băneasa, a Raktár és
a Dózsa György utca körzetében találhatók,
szem előtt tartván a 99/2000-es számú K.R.,

valamint a 124/2004-es, a
39/2007-es és a 143/2012-
es H.T.H. előírásainak betar-
tását.
Ezek során 6 esetben sza-
bálysértéséi bírságot róttak ki, 2100 lej összér-
tékben, ugyanis az említettek nem
rendelkeztek működési engedéllyel vagy nem
tartották be ezek előírásait, túllépvén a helyi
közhatóság által jóváhagyott jogköröket.

A KÖZTISZTASÁGRA ÉS A VÁROS ESZTÉTI-
KAI KÉPÉNEK MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE

A 20/2008-as, módosított HTH (amely az in-
gatlanokkal való helyes gazdálkodást, vala-
mint a háztartási hulladék összegyűjtését és
tárolási feltételeit illeti) által előírt normák
módozatait tiszteletben tartva, a Környezet-
védelmi Felügyelőség 7 alkalommal végzett
ellenőrzést különböző gazdasági szereplőknél,
akik közül kettőt az intézmény székhelyére
hívtak, helyzetük tisztázása végett, és 100 és
500 lej közötti összegre bírságoltak.
A részleg alkalmazottai 5 esetben oldottak
meg kéréseket a polgárok részéről, az operatív
vizsgálatok folyamán pedig egy lakótársulást
szólítottak fel a tisztasági normák betartására
(a 230/2007-es törvény 30. cikkelye értelmé-
ben), ennek be nem tartása esetén pedig al-
kalmazván a 20/2008M számú H.T.H. 5.
cikkelye 2. bekezdésének előírásai szerinti bír-
ságot.
Továbbá, három olyan személyt azono-
sítottak és bírságoltak meg, aki tiltott
helyen állomásozott, illetve parkolt sze-
mélygépkocsijával a zöldövezetben
(197/2007M-es H.T.H.)

AZ ÉPÍTKEZÉSI FEGYELMET ÉS AZ UTCAI HIRDETŐTÁBLÁKAT
FELÜGYELŐ IRODA, A KEREKEDELMI FELÜGYELŐSÉG,VALA-
MINT A KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG TEVÉKENYSÉGE

Konrád Árpád emlékére
„Aki el tudja fogadni az életet úgy, ahogy az jelentkezik, és emberi
méltósággal tud viszonyulni a helyzethez, mindig megtalálja
benne az örömöt, s lesz emléke bőven.” 

Konrád Árpád, 2009

Konrád Árpád okleveles erdő-
mérnök, vadgazdaságtani szak-
tanár Kolozsváron született 1931.
április 16-án egy erős hazafias ér-
zelemmel és szülőföldszeretettel
megáldott, vasúti munkáscsalád
harmadik fiúgyermekeként.
Elemi és középiskolai tanulmá-
nyait a Farkas utcai Református
Kollégiumban végezte. Ezután,
egy családi döntés értelmében,
beiratkozott a Kolozsvári Magyar
Tanítóképzőbe, ahol 1950-ben si-
keresen letette a képesítővizsgát.
Sokoldalú és ésszerű tevékenysé-
gére már itt is felfigyeltek tanárai,
és mikor megnyílt a lehetőség, to-
vábbtanulásra érdemesítették. A
Szovjetunióban szervezendő felső-
fokú képzésre javasolták, állami
ösztöndíjat biztosítva az egyetem
elvégzéséig. Amíg az ügyek rende-
ződtek, tanítói kinevezést kért,
majd kapott a gyerővásárhelyi
négyosztályos osztatlan magyar
elemi iskolához. De a Kalotaszeg
peremén elhelyezkedő kis falu egy
hónap múlva oktató nélkül ma-
radt, mert tanítójukat minisztéri-
umi rendelettel külföldre
parancsolták. 

Elnyerte az orosz 
közösség értékelését

Útiránya Moszkva volt. Itt egy
hatalmas tornateremben, pad-
lóra helyezett matracokkal bizto-
sított fekvőhelyekkel, a
legegyszerűbb feltételekkel ren-
delkező gyűjtőtáborban, egyheti
tartózkodás után megkapta be-
osztását a Leningrádi Erdőmű-
szaki Akadémiára. Kétévi
szorgalmas tanulásával és csele-
kedeteivel, elnyerte az orosz kö-
zösség értékelését. Mivel
nehezen viselte a balti légáramlat
hirtelen váltakozó nedves és fa-
gyos, szervezetre káros hatásait,
egészségi állapotának megóvása
érdekében áthelyezték Kijevbe,
Ukrajna fővárosába, ahol sikere-
sen folytatta megkezdett tanul-

mányait.
A két főiskola keretében vég-

zett tanulmányok megalapozá-
sának érdekében sokfelé járt a
Szovjetunió vidékein, a Finn-
öböltől és a Ladoga-tótól a nagy
orosz tajgába, majd Ukrajna ki-
terjedt vidékein a legkisebb kol-
hoz-településektől a nagyobb
városokig, s a Kaukázus hegyei-
nek lábáig. Mindenütt sikerült
szép emlékeket hagynia maga
után, úgy is mint ember, s úgy is
mint magyar. Idővel elismeréssel
védte meg diplomamunkáját és
nyerte el az okleveles erdőmér-
nöki címet 1956 júniusában.

Szalongarnitúrát készített
Nicolae Ceauşescunak

Hazatérése után a Nyugati-
Kárpátokban, a Topánfalvai Erdő-
gondnokság főmérnökeként
kezdte munkálkodását. Egy év
múlva, minisztériumi utasításra,
igazgatója lett az egyetlen ma-
gyar nyelvű erdészeti iskolának,
mely Csíkszeredában működött
1963 őszéig, az iskola felszámo-
lásáig. A következő évek sok vi-
szontagsággal nehezítették az
életét, különböző munkahelye-
ken kellett nehéz körülmények
között bizonyítania. Különleges
megvalósításokra volt hajlama,
így történt aztán, hogy Nicolae

Ceauşescunak, egy királyt is meg-
illető szalongarnitúrát kellett ké-
szítenie. Lehet, hogy ennek és
egyéb képességeinek köszönhe-
tően, elnézték neki az elvtársak a
határtalan igazság keresését és
követését, amely nem mindig
egyezett a hatalom elvárásaival.

Példamutatás 
a jövő nemzedéknek

Nagyernyéhez fűződő első
emlékeit a vadászat alapozta
meg, mert az 1970-es évek vége
táján az itteni csoporthoz csatla-
kozott. Itt sok sikeres élménnyel
gazdagította ismeretkörét mind-
addig, amíg 2000-ben le nem
mondott szeretett időtöltéséről
és régi szenvedélyéről, a termé-
szetjárásról. Idővel aztán, nyug-
díjba vonulása után, szoros
kapcsolatba került a lakossággal
is, mivel itt vett egy bennvalót, és
adófizető lakosává vált a község-
nek. Fiának szeretett volna itt
jövőt alapozni hazatérése után,
aki külföldön volt szakmai tanul-
mányúton. Nagyernyei lakásán
véglegesítette és írta le géppel,
kéziratban levő életművét, me-
lyet aztán 2009. decemberében
a marosvásárhelyi Mentor Kiadó
jelentetett meg és mutatott be a
Bernády-házban, nagyszámú
kultúraigénylő közönség előtt. A
könyv bizonyos fokig történelmi
visszatekintés, de egyben példa-
mutatás a jövő nemzedéknek a
tanulás fontosságára, konok em-
beri kitartásra és bátorságra.
(Konrád Árpád: Egy életút szivár-
vány, sarkifény és délibáb alatt,
Marosvásárhely, Mentor Kiadó,
2009)

Konrád Árpád 2013. október
20-án hunyt el, síremléke a Me-
gyei Kórház melletti Marosvásár-
helyi Municípiumi Temetőben
található. Nyugodjon békében.

Nemes Gyula



– László, kérlek, meséld el,
honnan is jött az ötlet, hogy ame-
rikai focicsapatot alapíts Marosvá-
sárhelyen. Milyen volt a kezdet,
ami az együttes megalapítását il-
leti?

– Tulajdonképpen egy Nagy-
váradon amerikai focit játszó ba-
rátom adta az ötletet, hogy
Marosvásárhelyen alapítsak egy
csapatot. Kapóra jött ez szá-
momra, nyomban készítettem is
egy logót – a csapat jelvénye is
egyben –, illetve az egyik közös-
ségi portálon is létrehoztam egy
oldalt (http://www.mures-
monsters.ro/), ezáltal is próbá-
lom reklámozni a csapatot. 

2013. március 16-án meg is
tartottuk az első edzést, amelyen
több mint 10 vállalkozó szellemű
sportbarát vett részt. 

Én amúgy évek óta figyelem-
mel kísértem a televízióban az
amerikaifutball-bajnokságot
(NFL-National Football League),
az idén már láthattunk egy pár
meccset a helyi sportcsatorná-
kon. 

A szabályokat sem volt köny-
nyű elsajátítani, de lépésről-lé-
pésre sikerült. 

– Jelenleg kik a tagjai a Vásár-
helyi Szörnyeknek?

–A csapat felállítása a követ-
kező: Baló Levente, Gál László,
Kacsó Ákos, Nagy J. Attila, Moni
Robert, Kucserik Levente-Pál,
Chirteş Nicolae, Bejan Florin,
Szász Csaba, Mocanu Mihai, Veres
Attila, Hecker Ştefan, Hoţa Cos-
min, Pantea Cristian, Breja Marius
C., Mădărăşan Dumitru, Derzsi
Zoltán, Gergely Zoltán, Aszalos
Márton Csaba, Bertia Mihai,
Stepa Dragoş Mihai, Karácsonyi
Lehel, Vér Ervin, Csiki Zoltán, Za-
karia Afrah és jómagam, Szöllősi
László.

Az együttes taktikai edzői
Fülöp Csaba és Dumitraşcu And-
reas, míg a fizikai felkészülésért
Gergely Zoltán felel. 

Fülöp Csaba Kolozsváron ját-
szott másfél évet, Dumitraşcu
Ausztriában játszott 8 évet, ők
sokat segítenek az együttes tak-

tikai és fizikai felkészülésén, akár
Gergely Zoltán is.

– Nálatok, a családban hagyo-
mány a sport, hiszen több generá-
cióra visszamenőleg mindannyian
sportoltak, majd annak köszönhe-
tően váltak híressé. Te mit sportol-
tál?

– Édesapámat követve
magam is futballoztam, majd ko-
sárlabdáztam is, de idővel abba-
hagytam, és a tanulás mellett
döntöttem. Viszont 10 éve nap
mint nap eljárok a konditerembe. 

– Romániában ez a sportág
még gyerekcipőben jár. Hány csa-
pat vesz részt a bajnokságban?

– Kezdjem azzal, hogy Romá-
niában 2007-ben játszottak elő-
ször amerikai futballmérkőzést, a
Bukaresti Warriors és a Konstan-
cai Shark (cápák) mérte össze tu-
dását, de 2012 novemberétől van
nyilvántartva hivatalosan. Létezik
ugyan 13 csapat, de csak négy
szerepel a román bajnokságban,
jövőre már 6 csapat jelezte bizto-
san részvételi szándékát, (bele-
értve minket is), és ez a szám
meg nőhet, bár december 1-ig
kell leadni a jelentkezési ívet.

Az országos szövetség még
nem alakult meg, de reméljük, ha
a tervek jól alakulnak, erre is sor
kerül hamarosan. 

– A kellékek, felszerelések
szempontjából hogyan áll az
együttes?

– Sikerült találnunk egy on-
line szolgáltatót, egy nyugat-eu-
rópai áruházat, ahol volt egy
kitűnő ajánlat, és sikerült több
mint tíz felszerelést 40 %-os ár-
kedvezménnyel megvásárolni.
Mivel egyelőre nincs szponzo-
runk, magunknak kellett a felsze-
reléseket megvásárolni. Az
együttesben van néhány iskolás
és egyetemista korú is, akiknek
nincs módjukban felszerelést vá-
sárolni. Egy kezdő szintű, teljes
felszerelés 1100 lej körül van,
amiben nincs benne a kesztyű és
a cipő. 

Amúgy az első edzéseken
mindenki egyszerű sportruhában
és stoplis cipőben jelent meg, de

ez kapóra jött, mert meg kellett
tanuljanak esni, egy másik em-
bert megállítani. Ha lett volna vé-
dőfelszerelés rajtuk, biztosabbak
lettek volna magukban, de na-
gyobb lett volna a sérülés veszé-
lye is.

– Mik tartoznak a felszere-
lésbe?

– A legfontosabb a sisak,
anélkül semmi esélyed túlélni,
nemhogy a meccset, de még az
edzéseket sem. A sisakhoz kap-
csolódó rácsnak is fontos szerepe
van, védi a szemet, az orrot és a
szájat. A rácshoz csatlakozik még
az állvédő és a fogvédő is. Van egy
úgynevezett shoulder pad, ami a
vállat, a hátat és a mellkast óvja,
de fontos kellék a nadrág is (ami-
ben számos védőelem van), hisz
övön alul is rengeteg ütést ka-
punk az edzések, meccsek köz-
ben. Ezek a legfontosabb
kellékek, hiszen a legtöbbször de-
réktól felfele érintkeznek a játé-
kosok. Ezen kívül még van a mez,
amit a shoulder padre vesznek
fel, illetve a cipő és a kesztyű.

– Hol tartjátok az edzéseket?
– A koronkai füves pályán, ha

felújíthatjuk az öltözőket, akkor
használhatjuk a pályát a bajnok-
ság során is. Most a MOGYE egyik
műfüves pályáján edzünk. 

– Melyek a csapat célkitűzései
a jövőre nézve?

– Egyelőre tanulni, fejlődni
akarunk, majd a 2014-es orszá-
gos bajnokságba szeretnénk be-
nevezni, addig anyagi
támogatókra is szükségünk lesz. 

Szeretnénk további sportba-
rátokat, az amerikai focit kedvelő
személyeket a csapat felé irányí-
tani. Az érdeklődők hívhatnak a
0744/629-568-as telefonszá-

mon. Minden testalkatú sze-
mélyre szükségünk van, hiszen
minden játékosnak megvan a
saját szerepe az amerikai focin
belül és nincs korhatár. Annak el-
lenére, hogy a játék durvának
tűnik, nagyon sok észt igényel. Itt
nincs egyéni teljesítmény, itt csa-
patjáték van. 

Egyébként nem olimpiai
sportág, az Amerikai Egyesült Ál-
lamokon kívül az amerikai futball
névvel különböztetik meg a ha-
gyományos labdarúgástól (amit
ott soccernek neveznek), vala-
mint a rögbitől. 

Érdekességként említendő,
hogy a legelső mérkőzést Ameri-
kában 1869. november 6-án ját-
szották...

Gergely Zoltán, a csapat
egyik legrégebbi tagja, a fizikai
állóképesség fejlesztésével van
megbízva:

– A fizikai adottságaid irigylésre
méltóak, mit is sportoltál eddig?

– Több mint 25 éve sporto-
lok. Kosárlabdával kezdtem,
utána tornáztam, majd úsztam,
aztán birkóztam, a karatéval 13
éve foglalkozom, magán edzé-
seket is tartok.

– Hogy állnak fizikailag a csa-
pattársaid?

– Van, aki többet edz, az
amerikai fociedzéseken kívül
még eljár konditerembe, van, aki
csak az edzéseken tud részt
venni. Úgy oldjuk meg, hogy
komplex edzéseket tartunk, pró-
báljuk olyan szinten egységesen
véghezvinni a gyakorlatokat,
hogy mindenki fizikailag a legop-
timálisabban legyen felkészülve
az amerikai futball sajátos edzés
módszereire. Emellett mindegyi-

künk, ha teheti, figyeli az ameri-
kai futballal kapcsolatos rövidfil-
meket, sőt, együtt is
végignéztünk mérkőzéseket a te-
levízióban, így megbeszélhettük
a látottakat.  

– Hogyan kerültél a csapathoz?
– Lacit már hosszú évek óta

ismerem, ő hívott a csapathoz.
Nekem is már rég óta tetszik az
amerikai foci mint sportág, most
még érdekesebb, miután sikerült
elsajátítsam a szabályokat, sőt
játszom is. 

– Van érdeklődés a játék iránt,
hiszen egyáltalán nem egy leány-
álom amerikai focizni?

– Nem könnyű, mi főleg az is-
meretségi körünkre alapozunk,
eddig is onnan kerültek ki a csa-
pattársaink. Többen úgy vannak
ezzel a sportággal, hogy eddig
csak a televízióban látták, ahol
egyszerűnek tűnt, két-három
edzés után jöttek rá, mennyire
komplex és mennyire férfias
sportág. De dicséretre méltó,
hogy szívvel-lélekkel, odaadással
jönnek edzésekre. 

–Köztudott, az amerikai foci
a rögbi mintájára alakul. Sportba-
rát vagyok ugyan, de bevallom,
nem igazán ismerem a játék sza-
bályait. Kérlek, dióhéjban mondd
el a legfontosabbakat.

– A játék célja, hogy a labdát
az ellenfél endzone-jába vigyék,
és ezzel pontokat szerezzenek. A
labdát lehet hordani vagy pasz-
szolni, esetenként rúgni. Pontot
többféleképpen lehet szerezni: a
labda gólvonal mögé vitelével, a
gólvonalon áthaladt csapattárs-
nak való passzal, vagy kapura rú-
gással. A játékot az a csapat nyeri,
amely a játékidőn belül a legtöbb
pontot szerzi. Van egy támadófal

és egy védőfal, ezek 11-11 em-
berből állnak. Ez lenne a minimá-
lis, de ezen kívül vannak a
speciális egységek is, ide tartoz-
nak a más pozícióban is játszók. 

Elméletileg egy csapat 30 já-
tékosból áll. Sajnos Romániában
kevés az a csapat, amely ennyi já-
tékost foglalkoztat. A hazai baj-
nokság egyik feltétele az, hogy
minimum 16 ember legyen egy
csapatban, szóval ez azt jelenti,
hogy legalább 5 embernek folya-
matosan a pályán kell lennie. Ez
a bajnokság inkább az amerikai
egyetemi bajnokság (NCAA) min-
tájára épül, annak szabályai sze-
rint játszunk mi is. 

– Kik ellen szoktatok játszani?
– El-ellátogatunk Kolozs-

várra, az ottani, hazai bajnokság-
ban játszó együtteshez, amely
játékosaival közös edzéseket is
szoktunk végezni. Ők kétszer
nyerték meg a román bajnoksá-
got, és nagyon szívesen segítenek
bárkinek, akik érdeklődnek a
sportág iránt és tanulni akarnak.
Van egy mexikói edzőjük, aki Ko-
lozsvárra nősült, jó szakember.
Mind tőle, mind a kolozsvári játé-
kosoktól nagyon sokat tanultunk. 

– Romániában mely városok-
nak vannak amerikai futballcsapa-
tai?

– Romániában 13 csapat van:
Bukarestben 5 együttes – Warri-
ors, Rebels, Wolverines, Preda-
tors, Dacians–, akkor van a
Konstancai Sharks, a Prahovai
Thunders, a Resicabányai Loco-
motives, a Temesvári Timisoara
89-ers, a Kolozsvári Crusaders, a
Nagyváradi Stars, a Nagybányai
Miners és mi, a Mureş Monsters.
Reméljük, hogy a csapatok lét-
száma növekedni fog a jövőben. 
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Az amerikai futball, vagy ahogyan az USA-ban és Kanadában egyszerűen hív-
ják: football mint csapatjáték a 19. század végén a rögbiből fejlődött ki. 
Romániában 2007-ben honosodott meg, akkor alakult az első klub, a Bukarest
Warriors, majd 2013 elején, Marosvásárhelyen is megalakult egy amerikai fut-
ballcsapat, Mureş Monsters néven (Vásárhelyi Szörnyek), amely egy baráti tár-
saságból fejlődött ki. Az együttes megálmodójával, vezetőjével, a 33 éves ifj.
Szöllősi Lászlóval és a csapat egyik, fizikálisan legképzettebb játékosával, a 32
éves Gergely Zoltánnal a MOGYE egyik műfüves pályáján beszélgettünk, ahol
az esti edzésre készülődtek. A két vásárhelyi „szörny” a csapat alakulásáról, a
sportág romániai fejlődéséről, az alakulat jelenlegi helyzetéről, a srácok fizi-
kai felkészüléséről és az együttes jövőbeli terveiről mesélt a Központnak. 

Vásárhelyi Szörnyek
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RENDKÍVÜLI PÁLYÁZAT
Kedves rejtvényfejtők!

A már megszokott módon, új
hónapot kezdvén, ismét rejt-
vénypályázatot indítunk! A kü-
lönbség csak annyi az eddigi-
ekhez képest, hogy novemberi
vetélkedőnk nyereménylistája
bővebb, mint az eddigi hóna-
pokban! Közeledik karácsony.
Novemberi pályázatunk nyer-
teseinek kisorsolására pedig
pontosan a karácsony előtti pe-
riódusban kerül sor. Úgy szeret-
nénk, hogy a díjak is eljussanak
szerencsés nyerteseinkhez az
ünnepekig, tekinthessék ezeket
a Központ karácsonyi ajándé-
kának!

Támogatóink jóvoltából a kö-
vetkező díjakat nyerhetik el:

1. díj: ezüst nyaklánc, a 
RUBICOMPRES DEMETER Kft.
ékszerboltjának ajándéka
2-5. díj: gyógykrémek, -gélek
– kozmetikai termékek, a „Pe-
ter's Beauty Shop kozmetikai
cikkeket forgalmazó szaküzlet
ajándéka
6-10. díj: féléves és negyedé-
ves előfizetések a Központ he-
tilapra

Nos, felkészült-e? Lássunk
hozzá! Gondosan gyűjtse össze
minden héten a megfejtéseket
(poénokat), mert egyszerre
kell majd beküldeni ezeket a
hónap utolsó számában meg-
jelentetett pályázati szelvé-
nyen!

Sok sikert!

SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.
1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely
tel.: 0265-220.341

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

Pályázat

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.Peter`s Beauty Shop

Bolyai utca 

10. szám

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,

1. szám


