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

Társadalom

Idén újra urnák elé szólítanak

A népszolgálat vagy 
népbutítás örök dilemmája

Minden bizonnyal politikailag igen mozgalmas,
várhatóan a következő néhány év történéseit
meghatározó esztendő lesz az idei. Merthogy
2014 választási év. Mire gondolunk elsősorban?
Elsőként az anyaországi parlamenti választásokra,
amelyek leghamarabbi időpontjaként április első
hétvégéje jöhet számításba, majd a nyár folya-
mán esedékes EP-választásokra, végül pedig az
év végi romániai elnökválasztásra. 

>>>3. oldal

Vélemény

Közéleti tennivalók 2014-re

A kudarcok kimagyarázása helyett az eredmé-
nyek elérésére kellene összpontosítaniuk. A
gyakorlati megvalósítások mentén való poli-
tizálás azt jelenti, hogy nem kell minden egyes
magyar nyelvű iskolatábláért örömtáncot jár-
niuk, hiszen nem ilyen egyszerű a kisebbségi
lét. Az intézményi háttér biztosítása egy hosz-
szú folyamat, amely talán soha nem ér véget.
A visszaszerzett egyházi ingatlanokat külön-
féle társadalmi funkciókkal kellene felruház-
niuk, a magyarlakta vidékek gazdasági-
infrastrukturális fejlesztését pedig megállás
nélkül végezniük.
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Társadalom

Száz éve született 
marosvásárhelyi személyiségek

A 2014. esztendő első lapszámában olyan ma-
rosvásárhelyi személyiségekről emlékezünk
meg, akik 100 évvel ezelőtt születtek, és akik
életük példájával, munkásságukkal öregbítet-
ték városunk magyarságának jó hírnevét.

>>>4. oldal
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Sport

Kik lesznek a bajnokaink, 
kik lesznek feljutók, 
csoportgyőztesek? 

A Központ 2014-es évi első számában arra a
kérdésre kerestük a választ, hogy melyik me-
gyénkbeli együttes lesz bajnok vagy csoport-
győztes 2014-ben, amivel akár kivívhatja a
feljutást felsőbb osztályba. 

>>> 7. oldal
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Társadalom

Erdély műemléktemplomai 
között az egyik legszebb

Az izraelita zsinagóga 1898-1899 között épült Gartner
Jakab bécsi műépítész tervei szerint, Soós Pál építő-
mester irányítása alatt. Alapjait 1889. február máso-
dikán tették le, és ma Erdély legszebb
műemléktemplomai között tartják számon. A temp-
lom előcsarnokában márványtábla tudósít az épület
történetéről. 

>>> 5. oldal

„Minden évvel egy lépéssel
közelebb az autonómiához”

Kedd este Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában a Madéfalvi veszedelem 250. évfordulójára em-
lékeztek. A SZNT által szervezett eseményen – a zsúfolásig megtelt teremben – jelen volt Kövér
László, a Magyar Országgyűlés elnöke, aki elmondta, hogy bár a székelyföldi autonómia kivívása
nehéz és hosszú menetelés lesz, minden év egy lépéssel közelebb visz e célhoz. Kiemelte, hogy a
sikerhez elengedhetetlen a román társadalom bevonása és érdekeltté tevése az autonómiában,
meg kell mutatni nekik, hogy az önrendelkezés kizárólag hasznukra válna.



Könyvbemutató 
a Kövesdombon

Január 9-én, csütörtökön
Fülöp Kálmán: Verőfény című kö-
tetét mutatják be a kövesdombi
unitárius gyülekezet Bözödi
György-termében. A szerzőről és
könyvéről Komán János tanár,
költő beszél. 

Előadások a nemzetiben
Január 10-én, pénteken a Ma-

rosvásárhelyi Nemzeti Színház két
produkcióval jelentkezik: délelőtt
11 órától a Keresztes Attila Túl a
Maszat hegyen című darabot lát-
hatják, este 19.30 órától pedig a
Kényszerleszállás címet viselő Szi-
lágyi Domokos alkotásaiból össze-
állított verses előadást Gáspárik
Attila tolmácsolásában.

Égjen a láng… - Ifjúsági 
keresztyén koncert

Szombaton Égjen a láng… -
Ifjúsági keresztyén koncertre
kerül sor a Kultúrpalotában.

Pótszilveszter
A Magyar Dolgozók Egyesü-

lete, a Szociáldemokrata Tömö-

rülés, illetve a Kisgazda és Kisvál-
lalkozók Platformja pótszilvesz-
teri mulatságot szervez január
11-én, szombaton 18 órai kez-
dettel. Bővebb felvilágosítás a
Madách utca 12/A alatti székhe-
lyen, illetve a 0744-928-299-es
telefonszámon kaphatnak na-
ponta 9 órától 11.30-ig.

Metallica tributkoncert
Január 12-én, vasárnap, este

8 órától szeretettel várják a rock-
zene rajongóit egy fergeteges
Metallica Tribute estre, a
Jazz&Blues Clubba. A fő koncer-
tet Románia legjobb Metallica
tribute bandája, a Masterpiece
tartja. Ezt követően a 
Rattlejack együttes lép szín-
padra. Az eseményt az Oli! Ma-
nagement szervezi. A belépőjegy
felnőtteknek 15 lejbe, diákoknak
és egyetemistáknak pedig 12
lejbe kerül. Asztalt a 0724-
400322-es telefonszámon lehet
foglalni.

Akvarellek a 
Bözödi-teremben

A marosvásárhelyi köves-
dombi unitárius templom Bö-

zödi György-termében decem-
ber 22-én megnyílt Reichel Antal
akvarellkiállítása. A kiállítás
megtekinthető január 22-ig, dél-
előttönként 9–13 óra között.

Bródy 150
Ezzel a címmel nyílt színház-

történeti kiállítás a marosvásár-
helyi Stúdió Színház
előcsarnokában. A kiállítás a 150
éve született Bródy Sándor író,
drámaíró, publicista életét a
nagy színházi sikerek felől mu-
tatja be, vezérfonala A tanítónő
című darab, amely Bródy Sándor
pályájának meghatározó mun-
kája. Az érdeklődők egyebek
mellett A dada és A tanítónő leg-
emlékezetesebb előadásait fel-
idéző muzeális értékű
fotóanyagot tekinthetik meg,
köztük azokat a felvételeket,
amelyek a Székely Színház máig
emlegetett 1956-os előadásá-
nak nagy pillanatait idézik.

Isteni kert
A Teleki–Bolyai Könyvtár Is-

teni kert címmel szecessziós
könyvművészeti kiállítást rende-
zett a százéves Kultúrpalota tisz-
teletére, mely májusig
látogatható. A könyvtár külön-
böző gyűjteményeiben fellelhe-
tők a századforduló reprezentatív
európai művészeti folyóiratai,
magyar szecessziós albumai és
könyvei, illetve az erdélyi késő
szecessziós könyvillusztrációnak
az Erdélyi Szépmíves Céh által
képviselt szinte teljes palettája.
A Tékában található marosvásár-
helyi 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.
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Január 9. Marcell
Január 10. Melánia, Vilmos, Vilma, Bács
Január 11. Ágota, Vazul
Január 12. Ernő, Veronika, Erna
Január 13. Veronika, Csongor, Ivett
Január 14. Lóránd, Lóránt, Pál, Alfréd
Január 15. Gusztáv, Marcell, Fanni

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Amennyiben meg tudja őrizni a hidegvérét, akkor el-
kerülheti, hogy túlzásokba essen, és elkövessen valamit, amit
később megbánhat, és amit már nem lehet meg nem tör-
téntté tenni. A munkában, a megélhetésben valakinek a
pechje az ön szerencséjét jelenti. 
Bika: Ragyogó ez a hét utazásra, vizsgára, állásinterjúra, va-
lakinek a támogatása sokat segíthet. Olyan esemény is tör-
ténhet, amely a házasságokban, tartós kapcsolatban élők
számára nyugalmas, kiegyensúlyozott időszak kezdetét je-
lenti.
Ikrek: A szerelmi kapcsolatok próbatétel elé kerülhetnek, és
ha nem lesz toleráns, akkor ez a viszony nem állja ki a próbát.
Amennyiben házas, és titokban folytat szerelmi kapcsolatot,
akkor a titok napvilágra kerülhet, és nem lesz egyszerű ki-
másznia a slamasztikából. 
Rák: A héten történő események hatására a szerelmi kap-
csolatok még szorosabbá válhatnak. Ha valamelyikőjük –
akár ön, akár a partnere – eddig foglalt is volt, most akkor
is komolyan kezdhetik tervezgetni a közös jövőt, és fontolóra
vehetik az összebútorozás lehetőségét. 
Oroszlán: A tartós kapcsolatokban a fontos beszélgetést ha-
lassza el, mert partnere erre még nem áll készen. A szerelmi
kapcsolatokra az elfogadhatatlan helyzet lehet a jellemző,
különösen akkor, ha olyan viszonyt folytat, amelyet nyilvá-
nosan nem lehet, nem tud felvállalni.
Szűz: Azokban a kapcsolatokban, ahol már eddig is többet
tett, mint amennyi józan ésszel elvárható lenne, elérkezhet
ahhoz a ponthoz, amikor nem akarja folytatni a viszonyt. Mi-
előtt dönt, beszéljen a partnerével, mert előfordulhat, hogy
az elmúlt időszakban több mindent félreértett, és ez okozza
a gondokat. 
Mérleg: Egy kis utálatosságért nem kell a szomszédba men-
nie. Mielőtt megszólal, számoljon el hétig, így elkerülheti,
hogy a magánéletében válságos helyzet alakuljon ki, mert
ez akár a legrégebbi párkapcsolatokat is tönkreteheti.
Amennyire nincs szerencséje a párkapcsolatban, olyan nagy
mázlija van, ha pénzről van szó. 
Skorpió: Nyugalom, higgadtság; ezek a legfontosabb sza-
vak, amelyeket akkor is be kell tartani, ha úgy érzi, majd szét-
veti az indulat. Ha nem tud uralkodni magán, akkor még az
is lehet, hogy összetöri magát, szétzilálja a legfontosabb kap-
csolatait, vagy egészségi problémája alakulhat ki. 
Nyilas: A szerelemben kevesebb a szerencséje. Megtörtén-
het, hogy a kedvese viselkedése miatt kiborul. De próbáljon
meg türelmes maradni, mert partnere éppen életének egy
nehéz periódusán megy keresztül. Ha képes lesz kivárni,
akkor a kapcsolatuk olyan lesz, mint amilyet szeretne. 
Bak: A munkahelyén nehéz helyzet alakulhat ki, talán a fe-
lettesével rúgja össze a port, illetve, akiben korábban meg-
bízott, és akiről azt hitte, hogy a támogatója, arról kiderülhet,
hogy az ellensége. A házasságokban, együttélésekben, va-
lamint az üzlettársi kapcsolatokban felmerülhet a válás le-
hetősége. 
Vízöntő: Vannak olyan helyzetek, amikor taktikázni kell.
Például a felettesével szemben kedvesnek, hízelgőnek kell
lennie, ha szeretné megtartani az állását. Még akkor is így
kell cselekednie, ha ez a viselkedés távol áll öntől, mert így
tarthatja meg azt, ami eddig az öné volt. 
Halak: Anyagi ügyekben nagyobb odafigyelésre, valamint
takarékoskodásra van szükség, mert a sors most kevesebb
lehetőséget ad arra, hogy a bankszámláján lévő összeg nö-
vekedjen, és olyan helyzetek alakulhatnak ki, amelyekre mu-
száj kiadni.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Közéleti 
tennivalók 
2014-re

Újévi jókívánságként mi mást mondhatnánk, mint
hogy az idén is legyünk legalább annyira boldogok és
egészségesek, mint tavaly. Sőt, ha lehet, jusson időnk és
lehetőségünk mulasztásaink törlesztésére, hibáink kikü-
szöbölésére és problémáink megelőzésére. Egy jobb évet!
Ennek ellenére a mindennapos megélhetési gondjaink ál-
talában fölülírják a magasztos újévi gondolatainkat, és
végül megelégszünk annyival is, hogy „csak rosszabb ne
legyen”. Az egyén és a családok szempontjából az egész-
ség, a békesség és az anyagi biztonság számít, a vállalko-
zások esetében pedig a nyereség. A politikusoknál és a
politikai pártoknál viszont egészen más tényezők merül-
nek fel. Ilyen például a korrupciós ügyektől való megme-
nekülés, valamint a szuperimmunitás bebiztosítása. Úgy
is mondhatnánk, hogy ebből a szempontból egy jó év előtt
állnak. De ezen túlmenően mit várhatnánk el tőlük az új
esztendőre?

Elsősorban a helyére kellene tenniük az erdélyi magyar
politikát. Ideje lenne egy olyan új stratégiát kiépíteniük,
amelyben nem találjuk egymásnak ellentmondó helyzet-
ben ugyanannak a politikai pártnak a helyi és parlamenti
képviselőit. Ahol nem kerül egy kalap alá a román nem-
zetállam és a helyi közösség képviselete, az erkölcstelen
balkáni alkudozás és a többi politikai párttól való függet-
len érdekképviselet, valamint a törvénybeütköző gyors
meggazdagodás és a hosszútávú közösségépítés. Egyál-
talán mást akarnak-e, mint a minket sorra meggyalázó
román kormánypártok? Ha nem tudnak ezektől a piros-
kék, valamint narancssárga partneri szálaktól megszaba-
dulni, akkor tovább fog folytatódni közösségünk
asszimilációja, és az autonómia helyett a biztos beolvadás
vár ránk.

A kudarcok kimagyarázása helyett az eredmények el-
érésére kellene összpontosítaniuk. A gyakorlati megvaló-
sítások mentén való politizálás azt jelenti, hogy nem kell
minden egyes magyar nyelvű iskolatábláért örömtáncot
járniuk, hiszen nem ilyen egyszerű a kisebbségi lét. Az in-
tézményi háttér biztosítása egy hosszú folyamat, amely
talán soha nem ér véget. A visszaszerzett egyházi ingat-
lanokat különféle társadalmi funkciókkal kellene felruház-
niuk, a magyarlakta vidékek gazdasági-infrastrukturális
fejlesztését pedig megállás nélkül végezniük. Ehhez ki-
tartó és eredményes munkára van szükség, különféle po-
litikai lobbitevékenységekre, az Európai Uniós alapok
előteremtésére, de a legrosszabb esetben is a „magyar”
önkormányzatok rendelkezésére álló anyagi források és
lehetőségek hatékonyabb kihasználására.

Természetesen, akinek nem jutott hely a „nagypályás
focicsapatban”, de mégis szeretné bemutatni a játéktudá-
sát, annak bőven akad tennivaló közösségünk minden-
napjaiban. Számos olyan kulturális, gazdasági vagy
közösségformáló tevékenységet lehet szervezni, amely a
majdani választóközönség háláját vonhatja a szervező cso-
port köré. Ilyen formában – az üres beszédek és a látszat-
tevékenységek helyett – a jelenlegi pótjátékos
megszerezheti magának a játékjogot, és elnyerheti a sza-
vazók támogatását. 

Ferencz Zsombor

Minden bizonnyal politikailag igen mozgalmas, várhatóan a következő néhány év történéseit meghatározó esztendő
lesz az idei. Merthogy 2014 választási év. Mire gondolunk elsősorban? Elsőként az anyaországi parlamenti válasz-
tásokra, amelyek leghamarabbi időpontjaként április első hétvégéje jöhet számításba, majd a nyár folyamán ese-
dékes EP-választásokra, végül pedig az év végi romániai elnökválasztásra. Közülük, szerény véleményünk szerint,
az első kettőnek lehet, lesz a legnagyobb hatása az erdélyi magyar politika alakulására. Az, hogy ki az ország ál-
lamelnöke, elsősorban nem tőlünk függ, nem rajtunk múlik. Ebből következően számunkra lényegében mindegy. 

Idén újra urnák elé szólítanak  

A népszolgálat vagy 
népbutítás örök dilemmája

Aki az ellenkezőjét állítja, az
enyhén szólva politikai és egyéb
természetű haszon reményé-
ben, magyarán: számításból
teszi. Mert az, hogy román po-
litikus jóindulatában bízni, tá-
mogatására számítani a
legnagyobb balekság, azt hi-
szem, mindenki előtt nyilván-
való.

Az anyaországi választások
és a Fidesz-RMDSZ viszony 

Abban talán egyetérthe-
tünk, hogy az erdélyi magyar
politikai és közéletre, a lakosság
közhangulatára jelentős befo-
lyással van, hogy az anyaor-
szágban mely politikai
irányzathoz tartozó erők gyako-
rolják a hatalmat. A 2010 óta
kormányzó Fidesz-KDNP, a két-
harmados parlamenti többség
biztosította lehetőségekkel
élve, a Nemzeti Együttműködés
Rendszerében foglaltak szelle-
mében cselekedve próbálja
talpra állítani az országot, erő-
síteni a nemzeti összetartozást
a Kárpát-medencében és a vi-
lágban szétszórtan élő magyar-
ságban. A most véget érő ciklus
sok mindenre elég volt, kétség-
telen előrelépések történtek, de
ahhoz, hogy a kedvező folya-
matok visszafordíthatatlanokká
váljanak, ahhoz a munka foly-
tatására lenne szükség. Ha áp-
rilisban erre újra felhatalmazást

nyernek, az valószínűleg nem
marad hatástalan az erdélyi
magyar politikára sem. Így volt
ez korábban is, hisz az RMDSZ
csúcsán történt vezetőcsere
hátterében is ez állhatott első-
sorban. Markó Bélának a balli-
berális oldalhoz való vonzalma,
a Kádár-rendszer kulturális
életében meghatározó szerepet
játszó figurákkal ápolt barát-
sága teljességgel alkalmat-
lanná tették a nemzeti oldallal
való zavartalan kapcsolattar-
tásra, együttműködésre. Az
RMDSZ a vezetőcserével pró-
bálta tompítani a két párt kö-
zötti feloldhatatlan
ellentéteket. Miközben arra vár-
tak, hogy változzék a számukra
kényelmetlen helyzet, amit
csak súlyosbított, hogy hosszú
idő után huzamosabban kima-
radtak a romániai kormányzás-
ból. Ezzel magyarázható az
utóbbi tíz hónapban tapasztalt
hangosabb autonómiázásuk is.
Amivel – ebben ne kételked-
jünk – azonnal felhagynak,
amint újra felvillan előttük a
kormányzás lehetősége.  

Az erdélyi magyar 
politikáról az 
EP-választás tükrében

A másik, az erdélyi magyar
politika jövőbeni alakulását je-
lentősen befolyásoló megmé-
rettetés, az EP-választás lehet.

A mindent eldöntő, mindent
tisztázó küzdelmekre viszont a
2016-os helyi és parlamenti vá-
lasztások alkalmával kerülhet
sor. Ebben az összefüggésben
egyáltalán nem mindegy, mi-
ként kerülnek ki az idei csaták-
ból az erdélyi magyar politikai
erők. 

A hamis önértékelés 
csapdájában 

Az RMDSZ a jelek szerint
éppen most mond le a Nemzeti
Együttműködés Rendszeréhez
való illeszkedésről, 85 százalé-
kos támogatottságukra hivat-
kozva visszautasítanak minden,
a közös jelöltlista-állítást szor-
galmazó javaslatot, elvetve az
erdélyi magyar erők összefogá-
sának lehetőségét. A jelek sze-
rint Markó elnöki pozíciója nem
ért annyit számukra, mint a
hamis helyzettudatból fakadó
folyamatos erőfitogtatás, az
egyedül legitim magyar párt
hamis látszatára való gőgös hi-
vatkozás.

„Hatalom” vagy ellenzék? 

Az elsúlytalanodott Magyar
Polgári Párt ugyan még ismé-
telgeti a „magyar válogatott”
felállításának szükségességét,
de egyre erőtlenebb a hangja.
Érdekérvényesítő ereje annál
kevesebb. Azzal, hogy a leg-

utóbbi parlamenti választáso-
kon a kisebbik rossz, azaz az
RMDSZ jelöltjeinek támogatá-
sára bíztatta szavazóit, úgy
tűnik, végleg megpecsételte a
sorsát. Ma már nem nevezhető
többnek, mint az RMDSZ csata-
hajójának farvizein tehetetlenül
hánykolódó ladiknak. Róluk
igencsak elmondható, hogy a
régi időkre emlékeztető volun-
tarista módon próbáltak meg-
felelni a magyar kormányzat
összefogásra vonatkozó elvárá-
sainak.

Közeleg az igazság órája  

Az Erdélyi Magyar Néppárt-
ról előszeretettel hangoztatják
– elsősorban balliberális és
RMDSZ-körökben –, hogy a Fi-
desz és Orbán Viktor kreálmá-
nya. Nem szándékszunk
eldönteni a kérdést, de ha arra
gondolunk, hogy a párt véd-
nöke, Tőkés László kinek, kiknek
a támogatását bírja, akkor nem
egészen alaptalan az állítás.
Dehát egy politikai párt meg-
ítélésében mégiscsak a teljesít-
mény, a választási eredmény a
mérvadó. A Néppárt 2012-es
választási szereplése alapján el-
mondható: bár nem ért el fal-
rengető eredményeket, sokak
szerint az előzetes várakozáso-
kon alul teljesített, de megve-
tette a lábát a politikai
porondon. Számukra 2016-ban

jön el az igazság órája, akkorra
kell megkerülhetetlen erővé
válnia az erdélyi magyar politi-
kában. Az idei EP-választás szá-
mukra legnagyobb tétje:
miként képesek kezelni az
RMDSZ minden együttműkö-
dést elutasító magatartásából
fakadó helyzetet, s ha végül
mégiscsak leszorulnak a pályá-
ról, akkor képesek lesznek-e

úgy kommunikálni, hogy az
végül saját politikai tőkéjük
gyarapodását eredményezze.
Nem könnyű feladat, de megfe-
lelő médiaháttérrel megold-
ható. 

Az év végére valószínűleg
tisztul a kép. Legalábbis ezt re-
méljük folyamatosan.   

Szentgyörgyi László 
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A 2014. esztendő első lapszámában olyan marosvásárhelyi személyiségekről
emlékezünk meg, akik 100 évvel ezelőtt születtek, és akik életük példájával,
munkásságukkal öregbítették városunk magyarságának jó hírnevét. 

Kedd este Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában a Madéfalvi veszedelem 250. évfordulójára emlékeztek. A
SZNT által szervezett eseményen – a zsúfolásig megtelt teremben – jelen volt Kövér László, a Magyar Or-
szággyűlés elnöke, Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete, Zsigmond Barna Pál csíkszeredai
főkonzul, Potápi Árpád, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. Az ünnepség Kecskés Csaba
unitárius, Oláh Dénes római katolikus és Lőrincz János református lelkipásztorok áldásával kezdődött. A
megemlékezésen Kilyén Ilka, Kilyén László és Györffy András színművészek a madéfalvi veszedelemről szóló
költeményeket adtak elő, majd Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója ismertette a 250 évvel ez-
előtt történteket.

2014-ben több történelmi
eseményről emlékezhetünk
meg. Sajnos ezek mind igen
szomorúak. 1514-ben, 500
évvel ezelőtt zajlott le például a
Dózsa György vezette parasztlá-
zadás, amit kíméletlen kegyet-
lenséggel fojtott vérbe a
magyar nemesség. 1764-ben,
250 éve az osztrák katonaság
gyilkolta halomra a székelyeket
Madéfalván. Sokan elmenekül-
tek ennek következtében szülő-
földjükről. 1849-ben, 165 éve
Világosnál a magyar honvédek
letették a fegyvert a cári hadse-
reg előtt, ami a szabadságharc
végét jelentette. Következett a
kegyetlen megtorlás a császá-
riak részéről. 1914-ben, száz
évvel ezelőtt kitört az I. világ-
háború több millió emberáldo-
zatot követelve. A háborút
lezáró diktátum következtében
Magyarország elveszítette terü-
letének kétharmadát, Erdély is
idegen megszállás alá került. 25
évvel ezelőtt pedig a román fő-
városban és a nagyobb erdélyi
városokban ártatlan emberek
estek áldozatául a kommuniz-
mus bukásának. 

De 2014-ben több magyar

személyiségről is megemlékez-
hetünk, akiknek idén van szüle-
tésük vagy haláluk kerek
évfordulója. Ilyenek például:
Ady Endre, Balassi Bálint, Déry
Tibor, Jókai Mór, Jósika Miklós,
Janus Pannonius, Kossuth Lajos,
Madách Imre, Márai Sándor,
Móra Ferenc, Móricz Zsigmond,
Weöres Sándor vagy éppen
nemzeti hősünk, Petőfi Sándor.
Ha pedig szűkítjük a kört és er-
délyi személyiségekről kívá-
nunk megemlékezni, itt vannak
például: Bethlen Gábor, Szenczi
Molnár Albert, Benedek Elek,
Bod Péter, Gábor Áron, Kemény
Zsigmond, Körösi Csoma Sán-
dor, vagy Nyírő József. 

A 2014. esztendő első lap-
számában azonban még jobban
szeretnénk leszűkíteni ezt a
kört, és olyan marosvásárhelyi
személyiségekről teszünk emlí-
tést, akik 100 éve születtek.
Ezek az emberek életük példá-
jával és munkásságukkal öreg-
bítették városunk jó hírnevét,
ezért úgy gondoljuk, róluk
megemlékezni feladatunk. Van-
nak, akik itt születtek vagy itt
haltak meg, de olyanok is, akik
életüknek csak egy szakaszában

éltek Marosvásárhelyen. Az egy
évszázada született marosvá-
sárhelyi személyiségeket ábécé
sorrendben soroljuk fel:

- Aczél Ferenc (1914 – 1994,
Marosvásárhely) újságíró, ta-
nító, a Marosvásárhelyi Rádió ri-
portere.

- Adorján István (1914, Ara-
nyosbánya – 1990, Marosvásár-
hely) a marosvásárhelyi
tanítóképző földrajz-történe-
lem tanára, igazgató helyet-
tese. 

- Andrásofszky Tibor (1914,
Kolozsvár – 1978, Marosvásár-
hely) orvos, idegsebész, a ma-
rosvásárhelyi OGYI  tanára,
közíró. 

- Bak László (1914, Marosvá-
sárhely – 1978, Budapest) zon-
goraművész, zenetanár.

- Balogh László (1914, Bará-
tos – 1976, Marosvásárhely) fi-
zikus, marosvásárhelyi
egyetemi előadó tanár, prodé-
kán. 

- Bámbó Gábor (1914, Ma-
rosvásárhely – 2002, Marosvá-
sárhely) hegedűs, főprímás. A
marosvásárhelyi Székely Népi
Együttes, majd a Maros mű-
vészegyüttes prímása.

- Barabás István (1914, La-
pusnyak – 2007, Marosvásár-
hely) festőművész. A
marosvásárhelyi Zenei és Kép-
zőművészeti Középiskola (Mű-
vészeti Líceum) egyik
létrehozója, festészet és rajzta-
nára volt. 

- Csíky Kálmán (1914, Kézdi-
albis – 1990, Marosvásárhely)
orvos, elmegyógyász, egyetemi
előadótanár. Elsőként írta le Eu-
rópában a szúnyogcsípés által
terjedő vírusos agyhártyagyul-
ladás járványt. 

- Dósa Mária (1914, Maros-
vásárhely – 1980, Budapest)
operaénekes, a budapesti Ope-
raház tagja. 

- Dragomán Pál (1914, Szé-
kelyudvarhely – 1993, Szom-
bathely) tanár,
múzeumigazgató, földrajzi
szakíró. Marosvásárhelyen taní-
tott az Állami Polgári Fiúiskolá-
ban, az Al. Papiu Ilarian és a
Bolyai Farkas Líceumban. A ma-

rosvásárhelyi Tartományi illetve
Megyei Múzeum igazgatója
volt. 

- Gábosi Tamás (1914 –
1975, Marosvásárhely) újságíró.

- Glück László (1914 – 1990,
Marosvásárhely) radiológus fő-
orvos. 

- Gönczy Kornél (1914 –
1982, Székelyudvarhely) szü-
lész-nőgyógyász főorvos a ma-
rosvásárhelyi klinikán. 

- Hamvay Lucy (Horin Lujza)
(1914 – 1984, Budapest) szí-
nésznő. 1947–1955 közt a ma-
rosvásárhelyi Székely Színház
alkalmazottja, és a Magyar
Színművészeti Akadémia ta-
nára. 

- Háry Lajos (1914, Buda-
pest – 1962, Marosvásárhely) a
marosvásárhelyi Székely Szín-
ház díszlettervezője. 

- Kiss Ernő (1914, Székely-
szenterzsébet – 1990, Kolozs-
vár) matematikus, egyetemi
tanár. Tanított Marosvásárhe-

lyen a Református Kollégium-
ban, a Hadapród Iskolában, az
OGYI gyógyszerészeti karán, va-
lamint a szászrégeni tanítókép-
zőben. 

- Marx József (1914 – 1992,
Marosvásárhely) fotóművész,
színházi fotós. 

- Morvay Pál (1914, Maros-
vásárhely – 1990, Bánffyhu-
nyad) református lelkész, tanár,
múzeumigazgató, egyházi és
néprajzi író. 

- Oroszlány István (1914,
Marosvásárhely – 1984, Gö-
döllő) mezőgazdasági mérnök.
A Magyar Hidrológiai Társaság
elnökségi tagja. 

- Tóth József (1914 – 1983,
Marosvásárhely) festőművész,
Marosvásárhelyen dekoráció és
kirakattervező. 

Forrás: Fülöp Mária: Maros me-
gyei életrajzi lexikon (készülőben)

Összeállította: Nemes Gyula

„Az elődök tisztelete 
és emléküknek 
megbecsülése az alapja
a családszeretetnek 
és egyszersmind 
a hazafiságnak is.” 

Esterházy Péter

Száz éve született marosvásárhelyi személyiségek

„Minden évvel egy lépéssel
közelebb az autonómiához”

Beszédében Kövér László el-
mondta, hogy bár a székely-
földi autonómia kivívása nehéz
és hosszú menetelés lesz, min-
den év egy lépéssel közelebb
visz e célhoz. Kiemelte, hogy a

sikerhez elengedhetetlen a
román társadalom bevonása és
érdekeltté tevése az autonómi-
ában, meg kell mutatni nekik,
hogy az önrendelkezés kizáró-
lag hasznukra válna.

„A székelyek csak azzal a
nemzeti szabadsággal akarnak
élni, amit ígértek számukra
1918-ban Gyulafehérváron. Ők
csak a jogaikat szeretnék betar-
tatni, azt, amely szavatolja a
nemzeti szabadságot, a társa-
dalmi igazságot, egy jobb élet
lehetőségét a szülőföldjükön,
de mindemellett nem sérti a
román állam egységét és a
nemzetközi jogot sem” – fogal-
mazott Kövér László.

Hozzátette: a menetelésbe
be kell vonni a fiatalokat, hisz
ők lesznek a megérkezés nem-
zedéke, ők fogják majd a meg-
szerzett autonómiát
működtetni. A házelnök azt is
kiemelte, hogy az autonómia-
törekvéseket el kell választani
a bonyolult erdélyi pártpoliti-
kától, együttesen kell fellépni a
székelyföldi önrendelkezés ér-
dekében.

Kövér László Mahatma
Ghandi idézetét hagyta útrava-
lóul a közönségnek: „Először
megtűrnek téged, később ne-
vetnek rajtad, utána harcolnak
ellened, majd győzöl”.

Pál Piroska

Marx József

Hamvay Lucy
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Az izraelita zsinagóga 1898-1899 között épült Gartner Jakab bécsi műépítész
tervei szerint, Soós Pál építőmester irányítása alatt. Alapjait 1889. február má-
sodikán tették le, és ma Erdély legszebb műemléktemplomai között tartják
számon.  A templom előcsarnokában márványtábla tudósít az épület történe-
téről. Ismeretes, hogy 1996-2000 között Szekeres Gerő mérnök irányításával a
zsinagógát felújították, és így visszaadták annak eredeti fényét.  Ezen a héten
erről a műemléktemplomról írunk. 

A vásárhelyi izraelita zsinagóga

Erdély műemléktemplomai 
között az egyik legszebb

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

A vásárhelyi zsidók 
letelepedése az 
1601-es évekre tehető

A templomot az izraelita
status quo ante híveinek építet-
ték közadakozásból, és jelenleg
a második világháború után
megfogyatkozott vásárhelyi zsi-
dóság egyedüli temploma.

A marosvásárhelyi zsidó csa-
ládok eredetileg Náznánfalván
telepedtek le.

Spielmann Sebestyén Mi-
hály (A marosvásárhelyi zsidók
története című előadása) tudni
véli, hogy a letelepedés 1601-
re tehető; az említett települé-
sen éltek, és írásos
dokumentumok tanúskodnak
arról, hogy 1680-ban, Apafi Mi-
hály fejedelem idejében már
többen beköltöztek. Tömeges
letelepedés azonban a 18. szá-
zad végétől kezdődik. Statiszti-
kai számításokra alapozott
becslések szerint Marosvásár-
hely és környékének zsidósága
a XVIII. századtól a 150-160-as
lélekszámról a XIX. század vé-
gére körülbelül 2230-ra emel-
kedett. 

A történész előadásából az
is kiderül, hogy az 1941-es ada-
tok szerint Vásárhelyen 5965 a
számuk, ami a város lakosságá-
nak 12,2 százalékát jelentette.
Ezeknek egy része koncentrá-
ciós táborokba, más része –
mint munkaszolgálatos – a
frontra került, és így a második
világháború után sokan az óha-
zába való visszatérést vagy a
külföldre való kitelepülést vá-
lasztották, s így 1947-ben 820,
s ma körülbelül 300 a Vásárhe-
lyen élő zsidók száma. 

1889-ben nyitja 
meg kapuit a zsidó iskola

Amint az a Marosvásárhelyi
útikalauz című adatgyűjtésben
is olvasható, Vásárhelyen elő-
ször az Ortodox Zsidó Hitközség
alakult meg, egészen pontosan
1700-ban. 1857-ben a Tyúkszer
(Iskola) utcában imaházat épí-
tettek, amelyet 1972-ben, a
színház építésekor lebontottak.
Ebben az épületben nyílt meg
1889-ben az izraelita Elemi Is-
kola, majd innen költözött át a
Baross Gábor (mai Horea) utca

19. szám alá. 
Balás Árpád és Fodor Sándor

állítása szerint 1868-ban a zsidó
hitközségek országos kongresz-
szusa után Vásárhelyen létrejött
a status quo hitközség, amely-
nek célja a vallási, nevelési és
szociális intézmények támoga-
tása és a rituális szükségletek
kielégítése volt. A tizenkilence-
dik század közepétől a Chevra
Kadisa volt a fenti célkitűzések
irányítója, ugyanakkor a cio-
nista mozgalom támogatója is.
1923-tól az ortodox zsidók ön-
álló Chevra Kadisát hoztak létre,
amely 1944-ben megszűnt. 

A felavatási ünnepségek
három nap és három 
éjszakán át tartottak

Az izraelita műemléktemp-
lomra visszatérve, talán nincs is
szebb nála egész Erdélyország-
ban, és értékében sincs hozzá
fogható Romániában. Amint
azt sok helyen megjegyzik, fel-
avatása nagy esemény volt 
Vásárhely életében. Az ünnep-
ségek három nap és három éj-
szakán át tartottak. Pont, mint
a mesékben. 

Az 1900-as évek elején a
marosvásárhelyi zsinagóga a
városban lakó zsidók ezreinek
volt a fő gyülekezőhelye. Néhá-
nyan emlékeznek még a törté-
netre, közülük való a zsidó
közösség volt vezetője, Ausch
Sándor is.

Az Iskola utca (mostani
Aurel Filimon) 23. szám alatti
zsinagógát tehát az Osztrák-
Magyar Monarchia idején épí-
tették, amikor Marosvásárhely
25-30 ezer fős lakosságából
2200-2300-an zsidó volt. Amint
az a feljegyzésekből kiderül, a
munkálatok egy évig tartottak.
Említettük azt is, hogy a műem-
léktemplom felavatása nagy
esemény volt. Azokban az évek-
ben a zsidó közösségnek egy
nagyon elmés és híres rabbija
volt, név szerint a sörgyártulaj-
donos Bürger Adalbert (a jelen-

leg Aranykakas néven ismert
épület volt a lakóháza, és a
mostani Sinaia utcát pedig Sör-
gyár utcának nevezték el, mert
tulajdonképpen „az egész utca
egy nagy sörgyár volt”.)

Nos, ez a Bürger Adalbert
volt a zsidó közösség elnöke és
egyike azoknak, akik anyagilag
támogatták a zsinagóga építé-
sét. A munkálatok egyébként
hatvanezer koronába kerültek,
ami akkoriban hatalmas ösz-
szegnek számított. 

A templom több 
mint félezer személy 
befogadására képes

A város meséi című könyv-
ben is leírják, hogy a zsidó val-
lásnak több irányzata van,
amelyeket jobbára a rituálé és
a szokásrend különböztet meg
egymástól. Tudnivaló, hogy van
egy progresszív, illetve egy ke-
vésbé progresszív vonulat. Az
utóbbihoz tartoznak az ortodox
zsidók is. 

Részben már említettük,
hogy a zsinagógát az erdélyi or-
todox zsidók közösségéből
1868-ban kivált konzervatívok,
az úgynevezett status quohoz
tartozók építették. Az épület
körülbelül ötszázötven személy
befogadására képes. A földszin-
ten háromszáz hely van, a kar-
zaton pedig kettőszáz. 

Mivel a zsidó vallásúak
száma egyre nőtt, 1923 és 1924
között egy ortodox zsinagógát
is építettek, mégpedig a mos-
tani Brăila utcában. Ez a temp-
lom kétemeletes volt, és ezren

fértek el benne. 
Amint az a dokumentumok-

ból még kiderül, ezt a zsinagó-
gát is adományokból építették,
de nem tudták teljesen befe-
jezni az összegyűlt pénzből, így
az máig vakolatlanul áll.

Az intenzív társasági 
és kulturális élet

Ismeretes, hogy a zsinagó-
gák sohasem voltak kizárólag
imádkozóhelyek. Itt találkoztak
és beszélgettek az emberek. A
Bibliában, az Ótestamentum-
ban előírtak – amit Törvénynek
is lehet nevezni –, nem csak a
hitbeli kérdésekre, hanem az
élet minden területére kiterjed-
nek, kezdve a születéstől a há-
zasságon át az emberi
kapcsolatokig. Mindennek a ki-
indulópontja a tízparancsolat,
ami ma is erkölcsi alapot szol-
gál, és amelyet minden közös-
ség átvett amolyan univerzális
törvényként. Ez nagymérték-
ben meghatározta a vallásos
zsidók életét. 

A két világháború közötti
időszakban Marosvásárhelyen
élénk társasági élet folyt. Amel-
lett, hogy főleg ünnepnapokon
és szombaton a többség elment
a zsinagógába, intenzív kultu-
rális és társasági életet éltek. A
zsidó közösségen belül volt egy
csoport, amely csak lakodalmak
szervezésével foglalkozott, to-
vábbá egy másik, amely a te-
metéseket szervezte, egy
harmadiknak pedig a segítség-
nyújtás volt a feladata.

A Kultúrpalotát 
és a mai prefektúrát 
is zsidó építész tervezte

Minden kétséget kizáróan a
zsinagóga azon műemlékek
közé tartozik, amelyre az egész
város büszke lehet. Egyébként
Vásárhely fejlődőséhez a zsidó-
ság nagy mértékben hozzájá-
rult. A Kultúrpalota és a mai
prefektúra épületét zsidó épí-
tész tervezte, és a Kultúrpalota
rendkívül érdekes dekorációi is
egy zsidó munkáját dicsérik.
Ugyanakkor sok zsidó személy
támogatta anyagilag a Palota
építését, és a város épületeinek
nagy része valamelyik zsidó
család nevéhez fűződik. 

Amellett tehát, hogy ez egy
szent hely, a zsinagóga szerves
részét képezi a város történel-
mének, és hű bizonyítéka
annak, hogy egykoron sok zsidó
lakta a környéket. Néhányan
azok közül, akik túlélték a holo-
kausztot és hazatértek, készí-
tettek egy márvány
emléktáblát, amelyet elhelyez-
tek a zsinagógában, és amelyen
feltüntették azoknak a mártí-
roknak és szenteknek a nevét,
akik a holokauszt áldozatául
estek. Felírták rá héber nyelven,
hogy még a kő is siratja az em-
léküket. A zsinagógát tehát
semmiképpen sem lehet elvá-
lasztani a város történelmétől.

Nagy-Bodó Tibor
(A régi fényképekért 

köszönet Madaras Józsefnek.
A Brăila utcai zsinagógáról a kö-

vetkező héten olvashatnak). 
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Az ANL-s lakásokat igénylők figyelmébe

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén
2014. január 7-én kifüggesztették a fiataloknak 2014-re
fenntartott ANL-s lakások bérlésére jogosultak ideigle-
nes névsorát. Az utólagosan módosított 962/2001-es
kormányhatározat értelmében a kifüggesztéstől szá-
mítva hét napon belül lehet óvást benyújtani.

Bakó L. Attila igazgató

Vigyázat, krokodilok a városban!

Két nílusi (Crocodylus Niloticus) krokodillal
gyarapodott a Marosvásárhelyi Állatkert állatállo-
mánya, tájékoztatott Kopacz András igazgató.

A kétéves hüllőket a Budapesti Állatkert ado-
mányozta.

A krokodilokat a Trópusi pavilonban lehet
megtekinteni, December 21-étől kezdődően.

A hét mottója:

Ami nem öl meg, 
az megerősít; kivétel 
a medve – a medve az megöl.

Ebfasizmus. A fajtatiszta,
törzskönyvezett kutyákon kívül
minden ebet ivartalaníttatnia
kell tartójának 2014 végéig Ro-
mániában, a kóbor kutyák elal-
tatását is lehetővé tevő
jogszabály alkalmazási rende-
lete szerint. Továbbá, a kutyák
gazdáinak kutya kötelességük
bejelenteni az állatorvosnál
kedvencük vemhességét, és
legfeljebb tíz napon belül a
megszületett kutyakölykök szá-
mát. Ezek az adatok aztán be-
kerülnek egy országos
nyilvántartásba, mert nyilván-
tartani nagyon tudnak ebben
az országban, egyebet már ke-
vésbé.
Az vajon miért nem jutott
eszükbe, hogy akár meg is jelöl-
hetnék a korcsokat, például egy
vízálló festékkel rájuk pingált
sárga csillaggal? (Vagy bármi-
lyen színűvel, hiszen a kutya
úgyis színvak.) Mert aligha
fogja minden ebtulajdonos
ivartalanítani a korcsát, rende-
let ide vagy oda, és akkor a faj-
tatiszta, árja kanok
megspórolhatnák a kutyagu-
mit: nyugodtan ereszthetnék a
fajtatisztátlanokat parkokban,
utcasarkokon vagy ahol érik, hi-
szen tudnák, hogy ivartalanítva
vannak, így nem érné őket ama
blama, hogy korcs utódaik szü-
lessenek.

Stoppolnák a stoppolást.
Múlt év végén egy újabb égbe-
kiáltó baromsággal rukkolt elő
a kormány: betiltanák a stoppo-
lást, és 1000-5000 lejes pénz-

bírságot rónának ki az engedély
nélküli közszállításért, ugyanis
„a stoppolás negatív hatást
gyakorol a helyi és a megyei
közszállításra”. A tervezett mó-
dosítás szerint a magán-, illetve
jogi személyek csak akkor vé-
gezhetnek hasonló tevékenysé-
get, ha betartják a 38/2003-as
törvény előírásait, megszerzik a
szükséges engedélyeket, és
adót fizetnek a szolgáltatásért
kapott összegre.
A hír hallatán elsősorban az
egyetemisták hördültek fel,
pedig a rendelet elsősorban
nem ellenük szól(na), hanem
azon kisbuszos „smekkerek”
ellen, akik a hosszú távú köz-
szállítási útvonalakon elhalász-
szák a szállítócégek utasait;
amiben lehet is valami, csak-
hogy a kormány – mint rend-
szerint – megint előbb mondta,
hogy hoppá, és csak utána ug-
rott. Ugyanis egy rendelet, tör-
vény satöbbi akkor ér egy
fabatkánál többet, amennyiben
alkalmazható is, és abba már
nem gondoltak bele, hogy ez
teljességgel alkalmazhatatlan,
hacsak nem állítanak majd ki az
országutakra több ezer stop-
poló titkosügynököt, akik tetten
érik a kisbuszos ügyeskedőket,
mert más módja nem nagyon
vagyon. Csakhogy az már a jól
ismert gasztronómiai parado-
xonhoz vezetne: többe kerülne
a leves, mint a hús.

Kutyás kivégzés. Kim Dzsong
Un különösen kegyetlen módon
végeztette ki a nagybátyját,

Csang Szung Taeket: az észak-
koreai diktátor 120 kiéheztetett
kutya közé vettette a rokonát,
hogy a kutyák élve marcangol-
ják szét – írta a Daily Mail, egy
hongkongi lapra hivatkozva. A
beszámoló szerint Csang Szung
Taeket meztelenre vetkőztették,
majd egy olyan ketrecbe dob-
ták, amelyben százhúsz, három
napja éheztetett eb várta a
zabát. A halálra ítélt Csang
Szung Taeket az állatok egy
órán keresztül marcangolták,
míg meghalt, az eseményt állí-
tólag háromszáz észak-koreai
tisztviselő is végignézte.
Az nem biztos ugyan, hogy az
ifjú diktátor a Hannibal című
filmből inspirálódott – amely-
ben a kannibál sorozatgyilkos
pszichiáter egyik korábbi, vélet-
lenül életben maradt áldozata
idomított vér-vaddisznókkal
tervezi széttépetni a doktort,
ám végül őt falják fel a röfik –,
de hogy a New York-i ikertor-
nyok elleni merényletek elköve-
tői az agyament amcsi
akciófilmekből inspirálódtak, az
kétségtelen.

Bevándorló-boltok. Január
elsejétől retteghetnek a britek,
hiszen a román és bolgár be-
vándorlók már nem csak repü-
lőn érkezhetnek a
sziget országba: boltokban is
kaphatók, ha valaki úgy érezné,
kevés van belőlük. A brit Mun-
káspárt ugyanis több olyan bol-
tot nyitott, ahol a bevándorlók
szigetországi kedvelői vásárol-
hatnak a románokból és bolgá-

rokból. Több üzlet kizárólag ro-
mánokat forgalmaz, de belőlük
többfélét: vannak erdélyiek,
moldvaiak, havasalföldiek. Aki
szeretné pontosítani, hogy mire
van szüksége, rendelhet is: el-
érhető a bukaresti manelista
modell, az aranyfeszületet
hordó ortodox pópa, a székely-
verő C. V. Tudor-szavazó, a ko-
lozsvári U-szurkoló stb. Az áruk
egyébként nem magas, 10-15
fontért bármikor kiválthatók,
aki pedig megunja őket, becse-
rélheti, vagy visszaigényelheti a
pénz egy részét.

Amerika vacog. Életveszélyes,
két évtizede nem látott hideg
vette hatalmába hétfőre az
Egyesült Államok középső és
keleti vidékeit, a gigantikus
sarkvidéki légörvény miatt isko-
lák és üzletek sokasága tartott
zárva, és repülőjáratok ezreit
kellett törölni, mert még a légi-
folyosók is befagytak. Miközben
az ország déli sarkában hétfőn
mínusz 34 fok volt, Montaná-
ban mínusz 53, Észak-Dakota és
Wisconsin egyes területein mí-
nusz 51 fokot mértek. A Nagy-
tavak vidékén a lehűlés
megközelítette a mínusz 25-30
fokot, és erős lehűlést jelentet-
tek Kanada középső és keleti
tartományaiból is, még az esz-
kimók is begombolkoztak. Az
időjósok szerint a sarkvidéki 
légörvény hatását 187 millió
ember szenvedheti meg Észak-
Amerikában.
Napi hidegrekordok dőltek meg
Texas és Oklahoma egyes terü-

letein, valamint Chicagóban is,
ahol – ha nem is vált valóra az
„olyan hideg van, hogy a jeges-
medve is szívatóval indul” mon-
dás – az állatkertben a
jegesmedvéket és a pingvineket
sem engedték ki a levegőre!

Világító kocsonyánakvalók.
Sötétben zölden fluoreszkáló
malacokat hoztak létre ameri-
kai kutatók. A világító állatok
embriókoruktól fogva medúzá-
ból származó biolumineszcen-
cia-molekulás oltásokat kaptak,
így sikerült elérni, hogy most
fluoreszkálnak a sötétben - írja
a LiveScience. A beszámoló sze-
rint a tudományos eredmény
lehetővé teszi kutatóknak, hogy
később tetszőleges proteineket
tegyenek sötétben világítóvá
állatokba, ami az állatok beteg-
ségének a kezelésében lehet
hasznos. Korábban már te-
nyésztettek ki világító nyuszit,
békát és macskát is.
Bezzeg a horgászokra nem gon-
dol senki, pedig az éjszakai har-
csázásnál bizony jól fogna a
világító vastaggiliszta, foszfo-
reszkáló pióca vagy villogó ló-
tetű.

Új bűvöskocka-kirakási re-
kord. Egy 9 éves kínai fiúnak
11,84 másodperc alatt sikerült
kiraknia a Rubik-kockát, ezzel
saját korosztályában új világre-
kordot ért el. Az Északkelet-Kí-
nában élő Li Dongyinek a World
Cube Association Shenyangban
szervezett versenyén sikerült a
rekorddöntés, nem mintha ez

bárkit is érdekelne.
Abszolút kategóriában 2013 jú-
liusában döntött világrekordot
az ausztrál Feliks Zemdegs: a
Rubik-kocka világbajnokságon
7,36 másodperc alatt sikerült
kiraknia az eszközt.
Gyerekkoromban én is másod-
percek alatt ki tudtam rakni, de
aztán rájöttem, hogy nem cso-
dagyerek vagyok, hanem szín-
vak.

Nincs pokol? A Time magazin
2013-ban az Év Emberének vá-
lasztotta Ferenc pápát, aki rövid
idő alatt több olyan témát is fel-
vetett beszédei során, amelyek
eddig tabutémáknak számítot-
tak a katolikus egyházban; egy
friss prédikációjában arról érte-
kezett, hogy többszöri elmélke-
dés, lelki- és alázatgyakorlást
követően néhány dogma új ér-
telmezést nyert. Ezek szerint a
katolikus egyház többé nem
hisz egy olyan pokol létezésé-
ben, ahol az emberek szenve-
désen mennek keresztül. A
pokolról szóló doktrína teljesen
összeférhetetlen azzal a hittel,
hogy Isten szeretete végtelen.
Lucifer reakcióját jövő heti lap-
számunkban közöljük.

Viccedmény. Obama ellátogat
egy óvodába, ahol az egyik
gyerkőc imígyen szól hozzá:
- Apukám azt mondta, hogy te
az emberek után kémkedsz!
Erre Obama elnéző mosollyal
megsimogatja a buksiját: ő
nem az apukád.
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Esélylatolgatás 2014-re

Kik lesznek a bajnokaink, kik 
lesznek feljutók, csoportgyőztesek?

A Központ 2014-es évi első számában arra a kérdésre kerestük a választ, hogy melyik megyénkbeli együttes lesz bajnok vagy csoportgyőztes 2014-ben, amivel
akár kivívhatja a feljutást felsőbb osztályba.  Az országos első két osztály megyénkbeli együtteseit helyeztük nagyító alá, amelyek a 2013-as évadban hazai és
nemzetközi szinten is jó eredményeket értek el.  Az eredményeiket elemezve, arra a következtetésre jutottunk, hogy a City’us teremlabdarúgóinak, az Electromureş
Romgaz tekézőinek és a Mureşul kézilabdázóinak van a legnagyobb esélyük a bajnokság megnyerésére, habár mindegyik együttes tavaszi szereplése elsősorban
az anyagiaktól függ.

Maros KK, kosárlabda,
Nemzeti Liga

A marosvásárhelyi Maros KK
sikeresnek mondható idényt
zárt, hiszen a Nemzeti Ligában
való szereplése mellett, érdekelt
volt a román kupában és az Eu-
rochellenge-kupában is. 

Cornel Lungu klubelnök sze-
rint a csapat egyetlen kifejezett
célkitűzése a rájátszásba jutás
volt, míg Európában csupán a jó
teljesítmény volt a cél, Szászgás-
pár Barnabás másodedző pedig
úgy vélte, nincs konkrét távlati
célkitűzés, hanem ugyanazt az
utat követik, mint egy évvel ko-
rábban: mindig a soron követ-
kező mérkőzésre készülnek, s
minden esetben győzni akarnak. 

Az Eurochallenge-kupában jól
szerepeltek a marosvásárhelyi
férfi kosarasok, hiszen egy nehéz
csoportban (H csoport) három
győzelmet aratottak, (idegenben
a Cmoki Minszk, a szolnoki Olaj,
itthon a Rilski Samokov ellen),
ami végül kevésnek bizonyult a
továbbjutáshoz, így a csoport 3-
ik helyén végeztek. 

Az európai kupában való sze-
replés részben rányomta bélye-
gét a Nemzeti Ligában mutatott
teljesítményükre, hiszen a 14
együttes közül a 8. helyen zárták
az évet, 19 pontot szerezve, vi-
szont hátra van még két elma-
radt mérkőzésük, az európai ku-
paszereplés miatt. 

Srecko Sekulovic vezetőedző
játékosai bizakodva várják a foly-
tatást, habár a bajnokságban
mind a CSU Ploiesti (legesélye-
sebb), mind a CSM Nagyvárad,
akár a CSU Nagyszeben is ke-
mény diónak bizonyulhat a Ma-
ros KK számára. Egy hasznos téli
felkészítőt követő, pazar tavaszi
szerepléssel esélyes lehet a csa-
pat arra, hogy újra bajnoki dön-
tőt játsszon. 

City’us, 
teremlabdarúgó 1. liga

A bajnoki idény kezdete előtt,
a tragikus helikopterszerencsét-
lenségben elhunyt Ţerbea Sorin
klubelnök halála után, kevesen

voltak azok, akik újra bajnoke-
sélyesnek látták a City’ ust, mi
több, még a sajnálatos baleset
napján távozott Lupu, Matei és
Iancu az újonnan megalakult
Autobergamo Dévához, alapo-
san gyengítve az együttest.

Idővel Kacsó a válogatott Al-
Ioani leigazolását jelentette be,
majd leigazolták a magyar vá-
logatott pótkapusát, Pallai Gá-
bort, így megoldódott a kapus-
probléma is. 

A bajnokság első fordulójá-
ban a csapat 13-0-ra hengerelte
le hazai pályán a Kézdivásárhe-
lyi SE együttesét, majd az
ugyancsak bajnokesélyes dévai
Autobergamo otthonában 7-7-
re játsztak, míg az FK Székely-
udvarhely pályáján 8-4-re sike-
rült győzniük. Mivel a többi
bajnoki találkozón is nyertek,
bajnokesélyesként, éllovasként
vezetik a bajnokságot.

Időközben a teremlabdarúgó
UEFA-kupa alapkörében is jól
szerepeltek, az azéri Araz Nahi-
csevánnal karöltve jutottak to-
vább a Marosvásárhelyen meg-
rendezett csoportküzdelemből,
majd az UEFA-kupa elitkörének
pardubicei csoportjában mind-
három mérkőzést elvesztették,
sereghajtóként zárva, de a cél-
kitűzést (az elitkörbe való jutást)
elérte Kacsó Endre együttese.

Electromures 
Romgaz, teke

A marosvásárhelyi Electro-
mureş Romgaz teke szakosztály-
ának női és férfi együttesei az
idén összesen 19 érmet nyertek
(3 arany, 10 ezüst és 6 bronz),
amelyek közül a Világkupán és
Bajnokcsapatok kupája sorozat-
ban elnyert két bronzérem a
legfontosabb. Mindezt olyan kö-
rülmények között érték el, hogy
végig igen nehéz anyagi körül-
mények között éltek, készültek,
versenyeztek. 

A bajnoki bronzérem mellett
a Kadet Világbajnokságon egyé-
niben Erdős Renáta bronzérme
is szépen csillog, akárcsak a fel-
nőttek világbajnokságán meg-
szerzett válogatottbeli ezüst-

érem is, amelynek. Fülöp Erika
és Suciu Alina is részese lehetett,
természetesen Seres Sándor
edző mellett, nem beszélve az
egy ezüst és egy bronzéremről,
amit egyéniben szereztek. 

Az Orosz István által edzett
juniorok is országos bajnokok
voltak, egyéniben 8 érmet (2
arany, 3 ezüst és 3 bronz) a ka-
det, 4 érmet (1 arany, 3 bronz)
a junior kategóriában szereztek,
a klub felnőtt férfi együttese is
a 4-ik a bajnokságban. 

Mindamellett, hogy súlyos
anyagi gondokkal küszködik a
szakosztály, reális esélyük van
a bajnoki címre, hiszen a játé-
kosok egy részének a tapaszta-
lata, a játékosok zömének a te-
hetségével, akaratával
ötvöződik. 

CSU Medicina, 
női röplabda, A1-osztály

A bajnokság kezdete előtt je-
lentős mértékben megváltozott
a Challenge-kupában is induló
marosvásárhelyi CSU Medicina
női röplabdacsapatának a ke-
rete, amellyel a klub vezetősége
a 2013/2014-es évadban a fel-
jebb kerülést célozza meg. 

A Challenge-kupa tizenha-
tod döntőjében, miután hazai
pályán 3-1 arányban diadal-
maskodtak a belga Asterix Ki-
eldrecht ellen, idegenbeli 3-1-
es vereség után, aranyszettel
(9-15) jutott tovább, így a nyol-
cad döntőben is érdekelt, ahol
január 15-én és 22-én, a francia
ASPTT Mulhouse ellen játszik
páros mérkőzést a negyeddön-
tőbe jutásért.

A bajnokságban az együttes
eddig 24 pontot teljesített, így
a bajnokesélyes bákói Ştiinţa, a
bukaresti Dinamo Romprest és
a balázsfalvi Alba után áll a 4.
helyen a hazai pontvadászat-

ban, az éllovastól 9 pont, míg a
2. és 3. helyezettől nyolc pont
választja el a Medicinát, ezért
(is) kissé távoli célnak tűnhet az
első hely. 

ASA, női labdarúgás, 
A-osztály

A rájátszás felsőházának ne-
gyedik helyén végzett az ASA
női csapata az őszi idényben, vi-
szont egy olyan évet zártak, ami
az útkeresés jegyében telt szá-
mukra: év végére kialakult egy
jó, ütőképes, fiatal csapat. 

Sok olyan mérkőzésben volt
részük, ahol a fiatalság és a ta-
pasztalatlanság hátráltatta a
csapat produkcióját, hullámzó
volt a teljesítményük, át kellett
szervezniük a csapatot. Időköz-
ben néhány alapemberük is tá-
vozott, de több fiatal lányt si-
került Székes Károly edzőnek
beépítenie (David, Costas, Roca,
Barabási, Tamaş, Gorea, Amb-
rus), aki ezen az úton szeretne
tovább haladni, egy ütőképes
csapatot kialakítani, amely két
éven belül esélyes lesz a bajnoki
címért és a román kupáért folyó
harcban, érdekelt lesz az euró-
pai kupákban is. 

Az őszi idény elején Kopácsi
Barbara távozott Ausztriába, de
a csapat gerince Paraluţă-Gö-
der-Sipos Kincső maradt, viszont
a bajnoki címért folyó harcban,
a kolozsvári Olimpia (jelenlegi
bajnok) az esélyesebb csapat.

Mureşul, kézilabda, 
A-osztály

A marosvásárhelyi Mureşul
női kézilabda együttese már
évek óta próbálkozik a Nemzeti
Ligába való feljutással, de eddig
erre még nem került sor. Az
anyagiakban, akár a keretben
lévő játékosok tapasztalatlan-
ságában lehetne megnevezni a

sikertelenség okait. 
A 2013/2014-es bajnoki

idényre sikerült kellőképpen
összekovácsolni a csapatot, erre
példa, hogy a bajnokságban je-
lenleg a második helyen tanyá-
zik, két ponttal lemaradva a 30
pontos CSM Slatinától. A 11
mérkőzésből mindössze egyet
vesztett (30-24-re a CSM U Pi-
teşti otthonában, az őszi idény
utolsó fordulójában), és egy al-
kalommal játszott döntetlenre
(21-21) a Beszterce otthonában.

Bukaresti József együttesé-
nek reális esélye van a bajnok-
ság megnyerésére, de minden-
képpen pozitív eredményekre
van szükségük a bajnoki címért
harcoló ellenfeleikkel szemben,
habár az anyagiak kérdése lesz
a sorsdöntő a Nemzeti Ligába
való feljutásban. 

ASA, labdarúgás, 2. liga
Egészen biztosan átalakul az

ASA játékoskerete a téli szünet-
ben: a szatmárnémeti Olimpia
elleni, utolsó idei találkozót kö-
vetően erről (is) beszélt a csapat
vezetőedzője, Ioan Ovidiu Sa-
bău, habár a vezetőedző elége-
dett az alakulat eddigi eredmé-
nyeivel.

A klubnál az év elején, em-
lékezetes módon még kétéves
kifutású projektet emlegettek,
ám a menet közben távozott
Eduard Iordănescut váltó Sabău
már az azonnali feljutást jelölte
meg célul.

Érdekesség, hogy míg elődje
Marosvásárhely futballtörténe-
tének legalacsonyabb átlagé-
letkorú együtteseként emle-
gette a csapatot, amely sok
sikert érhet el a jövőben, feltéve,
hogy a keretet nem bontják
meg, és hagyják együtt dolgozni
a játékosokat, a menet közben
érkező szakvezető már a biztos
keretátalakítás lehetőségét is
említette.

Mint köztudott, a bajnoki
rendszer átalakult, az első hat
csapat rájátszásban küzd meg
egymással a feljutásért. A csa-
patok az egymás ellen szerzett
pontjaikat továbbviszik az újabb

oda-vissza körből álló ráját-
szásba, amelynek végén a fel-
sőház első két helyezettje feljut
az I. ligába.

Az ASA az őszi idényt az 5.
helyen zárta, viszont az első hat
helyezett együttes ellen számí-
tott pontok alapján az első he-
lyen áll 12 ponttal.

Esélye van a feljutásra, habár
itt is döntő tényező lesz az anya-
giak kérdése.

Torpi, női vízilabda
A leánycsapatok voltak a leg-

sikeresebbek, a junior bajnok-
ságban (1997-ben születettek
és kisebbek) veretlenül nyerték
meg az első bajnokságot, míg
a felnőtt csapat újra a második
helyen végzett a román bajnok-
ságban, de reális esélyük van,
hogy 2014-ben a nagyváradi
Crişul előtt végezzenek. 

A második alkalommal meg-
rendezett Románia-kupamér-
kőzést is a Torpi MS csapata
nyerte, így először került Ma-
rosvásárhelye az áhítatott kupa. 

Ők a legesélyesebbek!
Paradox módon hangzik, de

a Maros megyei együttesek kö-
zül (mindamellett, hogy amatőr
bajnokságban játszanak), a leg-
nagyobb esélyük a bajnokság
megnyerésére a Gedeon Richter
öreglányok együttesének van,
akik éllovasként vezetik a Har-
gita megyei amatőr kézilabda-
bajnokságot, miután korábban
zsinórban kétszer is megnyerték
a sóvidéki női bajnokságot. 

Eddig négy forduló után (for-
dulónként két-két mérkőzést
játszanak az együttesek), ma-
ximális pontszámmal vezetik a
tabellát, sőt a legfontosabb di-
rekt ellenfeleiket (csíkszeredai
VSK-t, Zetelakát és Székelyud-
varhelyt) is sikerült legyőzniük
a Kulcsár László által edzett höl-
gyeknek.

Mint köztudott, szerettek
volna beiratkozni a B-osztályba,
de nem jött össze, mert nem
volt annyi csapat, hogy egy baj-
nokságot szervezzenek.
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