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

Társadalom

Pedagógusok kordában
Megtiltaná az osztálypénz-
gyűjtést és a saját gyerek
tanítását az etikai kódex
Az utolsó simításokat végzi az Oktatási Mi-
nisztérium a pedagógusok számára írt eti-
kai kódexen. A dokumentum célja többek
között a korrupciógyanús tevékenységek
akadályozása, az esélyegyenlőség, a diá-
kok jogainak fokozott védelme. A tervek
szerint az etikai kódex legkésőbb június
15-én lépne érvénybe. Pedagógusok véle-
ményét kérdeztük.
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Sport

A jövő csapata 
lehet a Ladies
A Marosvásárhelyi Ladies edzőjével, a kézdivá-
sárhelyi illetőségű Máté Tündével és segítőjével,
tanácsadójával, az ASA egykori kiváló bekkjével,
a minap 65. születésnapját ünneplő Szőllősi
Lászlóval az együttes téli felkészítőjéről és a csa-
pat célkitűzéseiről beszélgettünk.
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Társadalom

A vásárhelyi unitárius templom

A „Mátyás királyhoz” címzett épület

Az 1571-ben Marosvásárhelyen tartott ország-
gyűlésen mondták ki, hogy Isten igéje szabadon
prédikálható. Ezzel megerősítették az unitárius
vallás befogadását.  Marosvásárhely lakóinak
több mint fele unitárius hitre tért. 

>>> 5. oldal

1848 tavasza 
Marosvásárhelyen 
és környékén

1848 kora tavaszán nemcsak a pesti márciusi ifjakat érintették meg a „testvériség,
egyenlőség, szabadság” eszméi, hanem egész Magyarország és Erdély népét. A ma-
gyar forradalom kitörésének híre hamar megérkezett Erdély délkeleti részére, a
Székelyföldre is. A pesti eseményekről valószínűleg azok a diákok beszéltek szülő-
falvaikban, akik a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban tanultak, és részt
vettek a székely főváros diákjainak a tüntetésén.

MORGÓ 

Nincs keletje 
a prefektusi széknek 
A koalíciós osztozkodáskor hiába jutott az
RMDSZ-nek a Maros megyei prefektusi
szék, a jelek szerint a kutyának sem kell. A
kulisszák mögé betekintéssel bírók szerint
sorra utasítják vissza, vagy vonakodnak tőle
azok, akiknek felkínálták, vagy akiknek a
neve szóba jöhetne a pozíció betöltésekor.
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Vélemény 

Aggódó Peti  

Vegyes érzelmekkel, bosszantó hiányérzet-
tel tértem haza a Székely Szabadság Napja
hétfői rendezvényéről, s az azt követő „pol-
gári” sétáról. A beszédekre nem térek ki,
azok rendben voltak. A jelenlétet – a jól is-
mert szokás szerint – egymástól nagyon
eltérően becsülték meg az érdekeltek, azaz
a román média, illetve hatóságok és a
szervezők. 
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Az ördög próbája 
Március 14-én, pénteken

19.30-tól Az ördög próbája című
kistermi előadást tűzte műsorra
a Tompa Miklós Társulat.

A székelyek nagy 
megetetése – Utolsó 
előadás Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi közönség
március 23-án, vasárnap este 7
órától utoljára láthatja A széke-
lyek nagy megetetése című
Gruppen-Hecc kabarét a Kultúr-
palotában.

Könyvbemutató 
az unitáriusoknál

Március 13-án, csütörtökön
délután 5 órakor az unitárius
egyházközség Bolyai téri tanács-
termében bemutatásra kerül az
erdélyi származású, Magyaror-
szágon élő Serdült Benke Évata-
nárnő Erdélyi bárka című
könyve. A művelődéstörténeti,
történelmi esszéket tartalmazó
kötet a kisebbségi sorban élő
magyarság egyes sorsdöntő
eseményeit mutatja be a 16.
századtól a 20. század végéig. A
vetített színes képek Kárpátaljá-
tól Erdélyen át a Bánságig veze-

tik végig a hallgatóságot. A szer-
zővel Balás Árpád földrajztanár,
helytörténész és Haller Béla, a
Castellum Alapítvány elnöke be-
szélget.

Előadás az 
Ama Deus cukrászdában

A Korona bibliai vonatkozá-
sai címmel március 13- án, csü-
törtökön délután 6 órától
vetített előadásra kerül sor az
Ama Deus cukrászdában (Forra-
dalom/Revolutiei utca 8. szám).
A belépés ingyenes.

Túrakalauz magyar 
nyelvű útvonalakkal

Március 20-án, csütörtökön
18 órától a Bolyai téri unitárius
templom imatermében Székely
Árpád Páring – a Retyezát test-

vére című könyve bemutatására
kerül sor. A négy fejezetből álló
turistakalauzt élménybeszámo-
lóval és vetítéssel egybekötött
előadás keretében Balás Árpád
földrajztanár méltatja. A kalauz
egyik újdonsága a túraútvona-
lak első ízben magyar nyelven
történő bemutatása.

Jurta és vetítés 
a múzeumban

A Kalibáskő Erdei Iskola nyári
táborában készült jurtát jövő
héten, március 17–20. között a
marosvásárhelyi vár területén
működő Történelmi és Régészeti
Múzeumban állítják fel. Ez alka-
lommal kétórás, rovásírásról és
totemizmusról szóló, illetve jur-
tabemutatót is magába foglaló
foglalkozásra várják a IV-VI. osz-

tályos, illetve nagyobb gyereke-
ket. Helyfoglalás Kovács Ildikó-
nál a 0744-778-519-es
telefonszámon. Március 19-én
17.30 órakor a múzeumban a
Kalibáskő Erdei Iskola nyári ke-
rékpáros vándortáborainak szer-
vezői vetített képes bemutatót
tartanak az érdeklődőknek az
eddigi utakról.

Czirjék Lajos kiállítása
Március 9-én nyílt meg Czir-

jék Lajos egyéni kiállítása a ma-
rosvásárhelyi Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi
János termében. A tárlat már-
cius 23-ig naponta 9 és 13 óra
között látogatható. Szervezők: a
Maros- Mezőségi Művésztelep
és a Maros Megyei Képzőművé-
szek Egyesülete.
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Horoszkóp
Kos: Rumlis hét lesz a mostani, amikor azt sem tudja, hol áll
a feje. Fegyelmeznie kell magát, és tegyen lakatot a szájára,
mert olyan dolgot mondhat ki, amivel maga alatt vágja a fát.
A munkában jó lehetősége adódik, amit el kell vállalnia, egy
külföldi utazás is pompásan sikerül.
Bika: A héten keményen meg kell küzdenie minden lejért,
ezért ha anyagiakat érintő megbeszélésre kerül sor, ragasz-
kodnia kell az elképzeléseihez, különben aprópénzzel fogják
kiszúrni a szemét. A családtagok kissé az agyára mehetnek,
és ingatlanja is olyannak tűnik, mint egy feneketlen kút, ami
minden pénzt elnyel.
Ikrek: Higgadjon le, mert ha így folytatja, mindenkivel össze-
vesz. Jól tenné, ha nem kritizálna senkit, és gyermeke körül
is csak mértékkel sürgölődne, mert csemetéje most kevéske
nyugalomra vágyakozik. Házastársával a kapcsolata pozitív
irányban fejlődhet, egyetértés lehet önök között. 
Rák: Ha nincs munkája, a héten szerencséje lesz, és olyat ta-
lálhat, ahol megbecsülik és tisztelik. Ha vállalkozó, akkor is
szerencsésnek érezheti magát, mégpedig egy kollégája/al-
kalmazottja miatt. Végére juthat a nemszeretem feladatnak,
és egy régi baráti kapcsolat is örömet szerez.
Oroszlán: A házasságokban, régi együttélésekben egy hosz-
szabb ideje húzódó, vitás kérdéssel kell foglalkoznia, ám most
lehetősége lesz arra, hogy lezárja az ügyet. A nadrágszíjat a
héten összébb kellene húznia, és csak a legszükségesebbre
kiadni.
Szűz: Elfoghatja a kétség: talán mégsem kellene belevágnia
a fejszéjét abba a nagy fába, amelyet tervez. Ne hagyja elbi-
zonytalanítani magát, ne üljön föl mindenféle híresztelésnek.
Ha nincs munkája, olyat találhat, amelyért nem nyíltan kell
nyomulni. Ingatlanügylet bonyolítására jó a hét. 
Mérleg: Felkerül szemére a rózsaszínű szemüveg, és valakiről
csupa szépet és jót feltételez. Próbáljon meg a realitások ta-
laján maradni, mert így kisebb lehet a csalódás, és álljon ellen
a csalás kísértésének, ne okozzon senkinek fájdalmat. 
Skorpió: Koncentrálnia kell a munkára, mert ha most hibázik,
ezt a főnöke nem fogja elnézni. Megkereshetik egy olyan
ajánlattal, amit nem szabad visszautasítania, mert ezzel nö-
velheti a bevételeit. Olyan személlyel találkozhat, aki először
nem mozgatja meg a fantáziáját, ám később rájöhet, vele el
tudná képzelni az életét. 
Nyilas: A héten többen madárnak nézhetik önt, ezért jó
lenne, ha nem hinne el mindent, amit hall. Sőt, kérdőjelezzen
meg mindent, így elkerülheti, hogy átverjék, és ismét csaló-
dottnak kelljen éreznie magát. Sikeres lehet egy olyan dolog-
ban is, amely miatt, ha végeznie kell, rendszerint szorong. 
Bak: Pénzügyei alakulása miatt bizonytalanságban érezheti
magát. Ez a hét nem alkalmas arra, hogy meghozzon egy
olyan döntést, amely az anyagi helyzetére erőteljes befolyást
gyakorolhat. Az értéktárgyaira kicsit jobban vigyázzon.
Vízöntő: Az őszinteség most nem az erős oldala, de nem is
ezt várják öntől, hanem azt, hogy mondjon szépeket, legyen
vidám és gondtalan, miközben a lelke legmélyén elege van
a hazudozásból és egy kapcsolatból, amely egyre jobban fá-
rasztja. Barátai körében segíthet valakinek rendbe szedni az
életét. 
Halak: A munkájában szerencsés változás várható, talán
olyan feladattal bízzák meg, amivel óriási sikert érhet el. Erre
nagy szükség lenne, mert a felvett hiteleket senki nem fogja
törleszteni ön helyett. A munkahelyén vagy a munkája során
ismerhet meg valakit, aki iránt rajongani fog.

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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Aggódó
Peti 

Vegyes érzelmekkel, bosszantó hiányérzettel tértem haza
a Székely Szabadság Napja hétfői rendezvényéről, s az azt kö-
vető „polgári” sétáról. A beszédekre nem térek ki, azok rend-
ben voltak. A jelenlétet – a jól ismert szokás szerint –
egymástól nagyon eltérően becsülték meg az érdekeltek, azaz
a román média, illetve hatóságok és a szervezők. Fogalmam
sincs, hányan lehettünk – maradjunk annyiban, hogy a részt-
vevők száma alatta maradt a tavalyinak –, de mindenképpen
voltunk annyian, amennyi bőven elegendő ahhoz, hogy fel-
keltse a figyelmet. 

Már a Postarétre menet feltűnt a rendfenntartók – csen-
dőrök, rendőrök, s egyéb „vitézek” – hangsúlyos jelenléte a
városban, még ott is, ahol szerintem egyáltalán nem volt in-
dokolt. A főtérre tartó menetet viszont már kiemelt figyelem
övezte a rend különböző rendű és rangú őrei részéről, ami ért-
hető módon ingerültséget váltott ki a járdán menetelők kö-
zött. Megvallom: bennem is. Feltételezem, ha nem tiltják
meg, az úttesten sokkalta hamarabb végigvonult volna a
tömeg, s ekkora mozgósításra sem lett volna szükség a ható-
ság részéről. Dehát valakinek, valakiknek fontos volt megmu-
tatni: ki a kakas a szemétdombon.    

Hazaérve bekapcsoltam a tévét, hadd lám, hogyan tálalják
az eseményt a román hírcsatornák. Megtudtam: szélsőséges
nacionalisták közé keveredtem, akik petárdákkal, kövekkel
hajigálták a román rendfenntartókat. Ha hiszik, ha nem, én
mindebből semmit nem tapasztaltam, az incidenst, amire hi-
vatkoztak, percek alatt felszámolták. Aztán az interneten rá-
bukkantam a hírre – 20 óra 55 perckor jelent meg a maszol.ro
hírportálon –, miszerint Peti András, Vásárhely alpolgármes-
tere aggódik az események miatt. „Nagyon aggódom amiatt,
ami most Marosvásárhelyen történik. Már akkor aggódtam,
a várható következmények miatt, amikor Izsák Balázs a meg-
emlékezés végén polgári sétára invitálta a tömeget” –
mondta az alpolgármester, aki szerint az etnikai feszültsége-
ket, az RMDSZ-ellenes hangulatot elsősorban a kisemberek
sínylik majd meg, akik nap mint nap szembesülnek problé-
mákkal a hivatalokban. „Nem tudom, tudatosult-e bennük,
hogy nagyon sok problémájukban csak az RMDSZ tud segí-
teni” – tette hozzá. 

Napnál világosabb, hogy Peti András beállt a hivatásos ag-
gódók, rettegők sorába – tudják: a fasisztázók, antiszemitá-
zók közé –, de mielőtt még beteggé aggódná magát, hadd
ajánljam figyelmébe Daniel Manea alezredesnek, a csendőr-
ség szóvivőjének a nyilatkozatát, amelyben elmondja, hogy
jelentős incidensek nélkül fejeződött be a demonstráció. „Ki-
sebb összetűzések abból alakultak ki, hogy a főtérre vonuló
tömeg helyenként megpróbált az úttesten haladni, ezt pedig
a rendfenntartók megakadályozták. Egy résztvevő egy petár-
dát is felrobbantott a tömegben, de ez elszigetelt eset volt”
– tette hozzá a szóvivő. Az alezredes azt is elmondta, senkit
nem állítottak elő a rendezvény kapcsán. 

Következésképpen: fölösleges volt az aggódás Peti részéről. 

Szentgyörgyi László  

Az utolsó simításokat végzi az Oktatási Minisztérium a pedagógusok számára írt etikai kódexen, amelynek
kidolgozását már évekkel ezelőtt elkezdte. A dokumentum célja többek között a korrupciógyanús tevé-
kenységek akadályozása, az esélyegyenlőség, a diákok jogainak fokozott védelme. A tervek szerint az eti-
kai kódex legkésőbb június 15-én lépne érvénybe. 

Pedagógusok kordában

Megtiltaná az osztálypénzgyűjtést és 
a saját gyerek tanítását az etikai kódex

Kádár Annamária pszicholó-
gus kettős érzéssel viszonyul az
említett kódexhez. Úgy véli,
egyrészt szükségszerű, hisz a
pedagógus viselkedése példa-
értékű kell legyen. Másrészt
szerinte kérdéses, hogy a kódex
a valóban komoly etikai dilem-
mákra választ tud-e adni. „Nem
föltétlenül lehet általánosságo-
kat  >>törvényben<<  szabá-
lyozni, mert minden eset
sajátos. Üdvös lenne, ha a köz-
pontilag kidolgozott kódex
mellett az iskola kidolgozná a
helyi problémákra koncentráló
etikai ajánlásokat, amire a szü-
lők és tanárok egyaránt hivat-
kozhatnának” – állítja a
pszichológus.

Körtesi Sándor, a marosvá-
sárhelyi 7-es Számú Általános
Iskola német-földrajz szakos ta-
nára elmondta, egyfajta etikai
szabályzat mindig is létezett el-
méletben, és előfordulhat, hogy
akik ezt eddig kijátszták, ezután
is megtalálják a kiskapukat.
„Önmagában helyesnek tartom
a szabályzatot, viszont illene
egy hasonlót törvénybe iktatni
a diákokkal kapcsolatosan is,
ugyanis már jó ideje csak a ta-
nárokat érintik a törvénymódo-
sítások, a diákok számára
viszont semmi megszorítást
nem alkalmaznak. Pedig meg-
lenne annak is a helye” – véli a
tanár. 

Nincs több ajándék 
a tanároknak…

A kódex megtiltaná a pénz,
ajándékok vagy szolgáltatások
elfogadását, illetve arról is ren-
delkezik, hogy a tanárok nem
gyűjthetnek pénzt a szülőktől
vagy a diákoktól. Körtesi úgy
véli, a törvény nincs eléggé le-
tisztázva. „A minap megajándé-
kozott egyik kisdiákom egy
általa készített rajzzal, mond-
ván, ezt azért készítette nekem,
mert tetszett az óra. Ha életbe
lép a törvény, nem szabad
többé ilyesmit elfogadnom?
Természetesen tisztában va-
gyok azzal, hogy a törvény nem
erre gondol, de akkor részlete-
sebben tárgyalnia kellene a té-
nyeket. Mi számít ajándéknak,
mi nem. Mi számít pénzgyűj-

tésnek, és mi nem” – hívja fel a
figyelmünket a pedagógus a
tervezet visszásságaira.  

…és osztálypénzt sem
gyűjthetnek

Hozzátette, hogy ő maga
osztályfőnökként tud róla, hogy
van az osztályának pénze, amit
a szülők saját indíttatásukból
összegyűjtenek, hogy abból
majd fedezni tudják azokat a
költségeket, amelyek az osz-
tályt terhelik. „Volt már példa
arra, hogy nekünk kellett sziva-
csot vásárolnunk, fénymásolás-
hoz szükséges lapokat, vagy új
zárat az ajtóra. Az ilyen eseteket
is a szülők oldják meg, így
nekem nyugodt maradhat a lel-
kiismeretem, hogy nem volt
közöm az általuk összegyűjtött
pénzhez. Egyértelműen pozitív
vetületei vannak ennek a kó-
dexnek, ha valójában azokat a
tanárokat fogja megcélozni,
akik eddig az általuk szervezett
külföldi kirándulás után lecse-
rélték az autójukat egy újabbra”
– állítja. 

Kádár Annamária lapunk-
nak elmondta, hogy amikor ál-
talános iskolában dolgozott,
náluk is volt osztálypénz, de
nem észlelt túlkapást ezen a te-
rületen. Emellett szimbolikus
összegről beszélünk, illetve az
iskolában szabályozták a pénz-
és támogatáskezelést is, meg-
volt mindennek a törvényes ke-
rete. „Azt gondolom, hogy
egy-két eset alapján nem lehet
általános következtetéseket le-
vonni és a pedagógusszakmát
elítélni, megkérdőjelezni a hi-
vatástudatot, elkötelezettséget.
Az pedig, hogy a szülő jobb kö-
rülményt szeretne biztosítani
gyermekének, nem elítélendő,
főleg amiatt, hogy az oktatási
rendszerre kevés pénzt fordíta-
nak, és az iskolák valóban pénz-
hiánnyal küzdenek” – mondta
el.

Korlátozná a magántanár
kiválasztását

A kódex szövege szerint
ugyanakkor a tanárok nem ad-
hatnak magánórát sem a saját,

sem az adott tanintézménybe
járó diákoknak. Körtesi el-
mondta, hogy ez a törvény
eddig is létezett, legalábbis el-
méleti formában. Ám úgy véli,
hogy ez két okból is kifogásol-
ható. „Az egyik az, hogy ha egy
szülő pont azt a tanárt látja leg-
megfelelőbbnek a gyereke ta-
níttatására, aki egyébként is
oktatja az iskolában a gyerekét,
akkor meg kellene adni neki ezt
a jogot. Azt, hogy ez a pedagó-
gus az iskolában kedvezmé-
nyezi-e majd ezt a diákot, vagy
sem, azt már ellenőrizni lehet.
„Mi történik akkor, ha egy olyan
faluról van szó, ahol csak egyet-
len matematika tanár van?
Akkor más faluba/városba kel-
lene ingáznia a diáknak, ha ma-
gánórára szeretne járni?” – teszi
fel a költői kérdést a tanár.

Pozitív vetülete 
is van a kódexnek

A kódex előírja, hogy a diá-
kot nem oktathatja saját szülője
vagy semmilyen, legalább har-
madfokú rokona, kivéve, ha az

illető pedagógus az egyetlen,
aki az adott tantárgyat tanítja
abban az iskolában. A német
szakos tanár szerencsésnek véli,
hogy szerepel a szövegben a ki-
vétel, hiszen kis lakosságú fal-
vakban ez problémát jelentene.
Ám egy nagyobb iskolában,
ahol egy bizonyos tantárgyat
oktató pedagógusból több is
van, helyénvalónak tartja ezt a
szabályozást. Állítja: ez hasz-
nára válhat mind a pedagógus-
nak, mind a gyerekének. Ha a
pedagógus magát mégis jobb-
nak tartja, mint azt a kollégáját,

aki a gyereket tanítja, még min-
dig ott a lehetőség, hogy ott-
hon, családi környezetben
megtanítsa arra, amit hiányos-
ságként észlel” – összegezte
Körtesi.

Kádár Annamária is egyetért
a kódex ezen részével, és úgy
tartja egészségesnek, hogy a
szülői és pedagógusi szerep ne
tevődjön egymásra, hisz nehéz
objektívan értékelni pedagó-
gusként, illetőleg anyaként a
saját gyereket, akit szülőként
feltétel nélkül elfogadunk.

Pál Piroska



A párizsi, majd a bécsi és bu-
dapesti forradalom híre igen
hamar eljutott Marosvásár-
helyre, onnan a marosszéki fal-
vakba és sehol sem maradt
hatástalanul. Sebestyén Mihály
marosvásárhelyi történészt arra
kértük, ismertesse, miként ér-
kezett meg városunkba a forra-
dalom kitörésének híre, és
milyen események zajlottak le
itt 1848 márciusában.

Véleménykülönbségek 
magyarok és románok 
között

A bécsi, pesti és kolozsvári
forradalom hírét Urházy György
kancellista hozza Marosvásár-
helyre 1848. március 21-én
este, és adja át a kollégiumban
németet tanító Vlăduţ József-
nek a pesti „12 pontot”. Március
22-én a kancellária és a kollé-
gium ifjúsága ünnepli a forra-
dalmat, nagygyűlést tartanak,
ahol elhatározzák, hogy kérik
Erdély unióját Magyarország-
gal, a cenzúra eltörlését, az Or-
szággyűlés összehívását, a
nemzetőrség felállítását, és az
úrbéri terhek csökkentését. A
kérelem megszövegezését Ur-
házyra bízzák. Másnap egy
újabb nagygyűlésen Urházy fel-
olvassa a kiáltvány fogalmazvá-
nyát. Háromtagú küldöttséget
választanak, akik a kormány-
szék útján eljuttatják a kiált-
ványt az uralkodóhoz.
Ugyanekkor felszólítják a város
főbíráját és a szék alkirálybírá-

ját, hogy hívja össze a város és
Marosszék rendkívüli közgyűlé-
sét. A március 24-én délután
tartott városi és széki közös ülé-
sen megjelennek a vélemény-
különbségek a magyarok és A.
Papiu Ilarian (Pap Sándor) ro-
mánjai között az unió, nemze-
tiségi, nyelvi jogegyenlőség és
a kárpótlás nélküli jobbágyfel-
szabadítás dolgában. Március
28-án aztán megérkezik Nagy-
szebenből a Simion Bărniţiu
kezdeményezte antiunionista
felhívás, amelyhez a marosvá-
sárhelyi román kancellisták is
csatlakoztak. A következő na-
pokban már egyetlen román
kancellista sem maradt Maros-
vásárhelyen. Március 31-én a
Református Kollégium ifjúsága
hűségesküt tesz az iskola elöl-
járói előtt a dinasztia és az al-
kotmányos monarchia mellett,
162 diák írja alá a nyilatkozatot,
mely az uniót sürgeti – tájékoz-
tatott Sebestyén Mihály törté-
nész. 

A kollégium minden 
diákja tűzzön kokárdát

Abban a kivételesen szeren-
csés helyzetben vagyunk, hogy
a marosvásárhelyi eseményeket
egy olyan református kollégi-
umi diák szemével nézve mu-
tathatjuk be, aki részt vett a
szabadságharcban. Koós Fe-
renc, a későbbi bukaresti refor-
mátus pap, majd tanfelügyelő
és királyi tanácsos a következő-
képpen ismerteti az 1848 már-

ciusi marosvásárhelyi esemé-
nyeket:

A hírt Urházy hozta le Pest-
ről, hamarabb, mint a lapok.
(…) Szász Károly a nyomtat-
ványt kezébe kapva, mind a két
jogász osztályt tüstént felzak-
latta – lármázta, s még azon
éjjel elhatározták, hogy másnap
reggel a kollégium minden di-
ákja tűzzön kokárdát. (…)
Vége lett a leckejárásnak, min-
den diák puskát szerzett magá-
nak, s egy délután meghívtuk a
professzorokat is a nagy auditó-
riumba, hogy a lecketartást
szüntessék be, s szervezkedjünk
katonailag. (…) 1848. március
25-én óriási fáklyásmenetet
rendeztünk. A királyi táblától
indultak meg a kancelláristák,
mi velük a kollégium nagy ka-
pujánál egyesültünk. Volt leg-
alább 300 fáklyás – a
cigányzenekar a Rákóczi indulót
játszotta. A Sáros utcán le a
piaci kúthoz vonultunk, ahol
Urházy György elszavalta saját
költeményét, mely leírhatatlan
lelkesedést keltett.

Másnap, t.i. március 26-án
elmentünk leckére az öreg Bo-
lyai tanárhoz, s az egész órát
azzal töltöttük, hogy az azelőtt
esti látottakat beszéltük el neki,
aki nyugodtan hallgatta a mi
beszédünket, de egyszer felug-
rott faszékéről, s hevesen így ki-
áltott fel: „Tudják, hogy mit
tettek? Eltemették fáklyafény-
nél a magyar nemzet szabadsá-
gát, amelyből nem tudom
mikor lesz feltámadás”. Mi ezt
nem értettük, úgy magyaráz-
tuk, hogy az öregúr Pecsovics,
és azután csak ímmel-ámmal
mentünk le hozzá.

(…) Mindez arra indított
minket, hogy miután a város-
ban a nemzetiség már úgy is

szervezkedett, mi is alakítsuk
meg a diák csapatot, s lecke he-
lyett járjunk a kollégium jószág
helyére, fegyvergyakorlatra.
Utolsó fegyvergyakorlatunk
után pünkösdre szétoszoltunk
az ország minden részibe. Soka-
kat akkor utoljára láttunk – ol-
vasható Koós Ferenc Életem és
emlékeim című könyvében. 

A forradalom híre 
a kollégiumi diákok révén
terjedt el Marosszéken

Szabó Miklós marosvásárhe-
lyi történész szerint a forrada-
lom híre és eszméje a
Marosvásárhelyi Református
Kollégiumban tanuló diákok
révén jutott el a marosszéki te-
lepülésekre. Ilyen diákok voltak
például a nagyernyei Éltető
Elek, a csejdi Horváth Sándor,
vagy a székelykáli Nagy Albert,
akik hazatérve szülőfalujukba
terjesztették a forradalom hírét.
Bár a városi fiatal értelmiségiek
és diákok lelkesedéssel köszön-
tötték az eseményeket, az erdé-
lyi – köztük a marosszéki –
hatóságok késleltetik a forra-
dalmi kibontakozást. A nemzet-
őrség („őrsereg”) szervezését
csak 1848. június elején kezdték
el felülről szervezni, amikor a
különböző helységekben azo-
kat már rég megszervezték. Ez
történt Székelykálban is. Ami-
kor a Marosszéki önkéntes ala-
pon szervezett Nemzetőrség
Alakító Bizottmányának küldöt-
tei megjelentek Kálban, kény-
telenek tudomásul venni, hogy
Kál „a kebelében felállított őr-
sereggel kész a hon védelmére,
amely őrsereg nállok tisztekkel
együtt rég alakulva van” – írja
Szabó Miklós történész. 

Az okiratok tanúsága szerint

több településen egyházi segít-
séggel alakultak meg a kis helyi
őrseregek. A csejdi református
egyház presbiteri jegyzőköny-
veiből tudomást szerezhetünk
arról, hogy Csejden és a kör-
nyező falvakban, már 1848 áp-
rilisában meg volt szervezve a
helyi „őrsereg”. 1848. április 22-
én a következőket jegyezte le a
református eklézsia jegyzője:
„Megyebíró Farkas Ferenc uram
házánál Derék megye gyűlése
tartván az, holott is feladatott,
hogy a Csejdi őr sereg a Bői és
Mosoni őr sereggel csatlakoz-
ván vetetődjék egy dob és egy
lobogó. Határozat: Ki neveztet-
nek e célra Fekete Ferenc, mint
Eclésia Hitese és Falu Jegyzője
és Jánosi Lajos, hogy menjenek
be Vásárhelyre, alkudjanak egy
dobot melynek, felét fizesse a
falu felét, pedig az Eclésia Cas-
sája.” Ezt a kezdeményezést ér-
hetjük tetten a nagyernyei
református egyházközség pres-
biter gyűlési jegyzőkönyveiben
is: „Felhozza megyebíró (Nemes
István), hogy hazánk, és hely-
ségünk kelletlen helyzete lété-
ben fegyverre lévén szükség,
jónak látná, hogy az Ekla kasz-
szájából vétetődnék egy mása
vasat, melyből lándsákat készí-
tessen”. A megyebíró javaslatát
a hitesek megtárgyalták, és a
következő határozatot hozták:
„Felhatalmaztatik a megye bíró,
hogy múlhatatlanul vegyen egy
mása vasat, és azt lándsáknak
csináltassa meg, és arra alkal-
mas egyéneknek sietőleg ossza
ki- úgy mindazonáltal, hogy
minden tartozzék róla a csend
helyreálltával, arról számolni és
a megyebírónak hírbe adni.”

„A forradalmi események
nemzeti identitásunkat megha-
tározó tényeknek bizonyultak”
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1848 kora tavaszán nemcsak a pesti márciusi ifjakat érintették meg a „testvériség, egyenlőség, szabadság” eszméi, hanem egész Ma-
gyarország és Erdély népét. A magyar forradalom kitörésének híre hamar megérkezett Erdély délkeleti részére, a Székelyföldre is. A
pesti eseményekről valószínűleg azok a diákok beszéltek szülőfalvaikban, akik a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban tanultak,
és részt vettek a székely főváros diákjainak a tüntetésén.

1848 tavasza Marosvásárhelyen és környékén
Unió-dal

Itt a zászló kezeinkben
Egy kívánat lengeti
Legyen egy a két hazából
S így vész meg nem döntheti!

Hogyha egyért fog hevülni
Millió szívdobbanás
S egybe forrunk, mint a szikla,
Úgy dicsőbb nép lesz-e más?!

Föl mindnyájan nemzet-egység,
Háromszín zászlója int;
Hol van, aki gyávaságban
Félreálljon majd megint?

Föl mindnyájan tettre készen
Álljon minden férfikar;
Hogyha tán a sors kívánja
És ha más nem jót akar!

Föl mindnyájan, hogyha zászlónk
Majd a vérmezőben áll:
Háromszín zászló alatt lesz
Vagy szabadság vagy halál!

Urházy György

Pál-Antal Sándor akadémi-
kust arról kérdeztük, mit jelen-
tettek a forradalmi események
kistérségünk jövőjének alakulá-
sában és mennyire feldolgozott
Marosvásárhely és Marosszék
1848-49-es története. Maros-
vásárhely és Marosszék jelentős
szerepet játszott Erdély történe-
tében. Ez a hely az 1848-1849-
es forradalom és szabadságharc
eseményeinek egyik központja
volt. A százhatvanöt évvel ez-
előtt megtörtént forradalmi
események azóta is nemzeti
identitásunkat meghatározó té-
nyeknek bizonyultak. Ezt jól ér-
zékelteti az a tény, hogy a ma is
aktuális nemzetiségi és számos
kérdés történeti vetületének il-
lusztrálására rendszerint negy-
vennyolc a viszonyulási példa.
Mindez dokumentáltságot és
alapos történeti ismeretet igé-
nyel. De az 1848-1949-es forra-
dalom és szabadságharc
Marosszéken lezajlott esemé-
nyeinek ismerete egyelőre több
mint hiányos, felületi szinten
mozog csupán. Oka ennek sze-
rintem az alapvető források is-
meretének hiánya. A nehézkes
hozzáférhetőség miatt a történ-
tek alaposabb kutatására máig
nem került sor. Persze ez nem
jelenti azt, hogy tényfeltáró
próbálkozások nem történtek
volna – mondta el lapunknak
Pál-Antal Sándor nyugalmazott
levéltáros. 

Nemes Gyula

Urházy GyörgyKoos Ferenc



1929-30-ban az egyházköz-
ség tagjainak adományából,
Halmágyi János esperes veze-
tésével, felépítették a mai lát-
ható nagy templomukat az ima-
ház és a vendéglő épülete
mellé. A tervező Petrovits Kál-
mán mérnök, a vállalkozó Bus-
tya Lajos, az építésvezető Lénárd
Imre volt. 

Erre emlékeztet a bejáratnál
lévő emléktábla. Az „Anno
1697”-es körfeliratot viselő 25
kg-os harang, a marosszentki-
rályi egyház tulajdona volt.

A Püspöki vizitációs 
jegyzőkönyv feljegyzése

Ahogyan azt Nagy László es-
peres-lelkész lapunk olvasóinak
elmondta, az unitárius vallás a
tizenhatodik századi radikális
reformáció legkésőbbi hajtása-
ként jött létre Erdélyben, több
korábbi antitrinitárius irányzat
egybeolvasztásával. 

Az unitárius köztudat az egy-
ház megalakulását az 1568-as
tordai országgyűléstől számítja.
Az új tan népszerűségét jelzi,
hogy rövid időn belül Erdély la-
kosságának nagy része Dávid
Ferenc követőjének vallja ma-
gát. 

Az 1571. évi januári ország-
gyűlés után Marosvásárhely la-
kosságának többsége is unitá-
rius, azonban János Zsigmond

halála után, valamint a tizen-
hatodik és tizenhetedik századi
történelmi események hatására
az unitáriusok Marosvásárhely-
ről kiszorulnak, és századokon
át Marosszentkirályon élnek
szervezett egyházi életet.

Amikor a marosvásárhelyi
unitárius egyházközség törté-
netéről beszélünk, akkor először
a marosszentkirályi unitárius
egyházközség múltjáról kell
szólnunk, melynek egykor lel-
késze, temploma, lelkészi la-
kása, birtoka volt. Az 1817-es
Püspöki vizitációs jegyzőkönyv
feljegyzései alapján részletes
kép tárul elénk az egyházköz-
ségről:

„…A Templom fekszik a fa-
lunak a napkelet felől való vé-
gében, ennek czinterme az
utcza felől bé kerítve deszka
kerttel egyébütt pedig minden

kert nélkül vagyon hossza 23, a
napkelet felől való végének
széle 10, a napnyugat felől va-
lónak 13 1 öll.

A Templom fából készült, a
fák között Téglával kirakva, mely
fedele a régiség miát megron-
gyoltat napnyugati végibe va-
gyon tserefából készült Harang
láb. A Templomnak dél felől való
fenyőfa deszkából készült, záros
ajtaja vagyon, bé menvén ezen
láthatni dél felől való oldalán
három, napkeleti véginél egy, a
napnyugati végiben is egy üveg
ablakokat, a kar a napnyugati
végiben tserefa gerendákon áll,
fenyőfa deszkából készült,
hammu szín festékes. Északi ol-
dalán egy tserefából készült, fe-
nyőfából béllelt hammu szín
festékes prédikáló szék, felette
fenyőfából szarufás Koronátska
minden írás nélkül, a Templom
mennyezete hammu és fehér
szín festékes, melynek párká-
nyain el kezdve a Koronánál
ezen Sz. Irásbeli helyek olvas-
tatnak. Deut 27,4, Malak II. 10,
Tim II,5, Pred 5,2. A Templom
közepén által menő szivárvá-
nyon a Kárpittyán ez: Ut sua
pertingat penetret (?) que pre-
catio Coetim (Coelim?) corde sot
expuro, sit brevis atque freq-
vens. Ugyan ezen Táblának más
oldalán : In honorem Dei Patris

et filii eius Jesu Christi extruc-
tum hoc Templum. Anno
1701…”.

Amint az a rendelkezősünkre
bocsátott dokumentumokból
kederül, a haranglábon két ha-
rang volt. A nagyobbik felirata:
Cura Lud Sza 1710 Sumptu Ecc-
les Unit. Sz Kira. A kisebbik ha-
rangon pedig ez szerepelt: 1697.
Sajnos, a nagyobbik harang mé-
reteit nem ismerjük, a magyar
állam 1848-ban ágyúnak kéri,
de az egyházközség 100 mfrt-
ért megvásárolja. A kisebbik ha-
rang hosszú ideig az 1929-30-
ban épült templom padlásán
volt, ma a Szásznádasi Unitárius
Egyházközség templomának
tornyában szól.

Az imaház építésének
szükségszerűsége

A tizenkilencedik század ele-
jén tehát egyetemes egyházi
igényként jelentkezett a maros-
vásárhelyi egyházközség meg-
alakítása. Kimondják egy ima-
ház építésének szükségességét ,
és elrendelik az országos gyűj-
tést. A gyűjtés eredménye 4.489
korona. A szervezeti élet jelen-
tős lépése, hogy 1839-től Ma-
rosszentkirálynak és Marosvá-
sárhelynek közös lelkésze van
Kelemen István személyében,
majd fia Kelemen Albert 1869-
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Az 1571-ben Marosvásárhelyen tartott országgyűlésen mondták ki, hogy Isten igéje szabadon prédikál-
ható. Ezzel megerősítették az unitárius vallás befogadását.  Marosvásárhely lakóinak több mint fele uni-
tárius hitre tért. Feljegyzések szerint szép templomukat és iskolájukat, mely a Fazekas és Szent-Miklós
utca sarkán állt, Mihai vajda és Basta csapatainak pusztítása megsemmisítette. Ennek következtében a
hívek száma lecsökkent, 1843-ig templomuk sem volt. 1849-ben Benkő Pál ügyvédtől megvették a Fazekas
utca és Szent-Miklós utca sarkán lévő telket, amelyre 1869-ben néhány hónap leforgása alatt imaházat
és ahhoz csatlakozó épületszárnyat építettek, melyben előbb „Mátyás király”-hoz címzett vendéglő, majd
1920-tól kezdve az „Oroszlán” vendéglő működött. 

MORGÓ

Nincs keletje 
a prefektusi széknek 

A koalíciós osztozkodáskor hiába jutott az RMDSZ-nek a
Maros megyei prefektusi szék, a jelek szerint a kutyának sem
kell. A kulisszák mögé betekintéssel bírók szerint sorra uta-
sítják vissza, vagy vonakodnak tőle azok, akiknek felkínálták,
vagy akiknek a neve szóba jöhetne a pozíció betöltésekor. Ami
egyáltalán nem meglepő, különösen, ha felidézzük, milyen
általános ellenszenv övezte a korábbi Kovászna megyei pre-
fektus, György Ervin ténykedését. 

A tájékozatlanok hajlamosak ugyan analógiát látni a rend-
szerváltás előtti megyei első titkárok és a mai prefektusok kö-
zött, de mindez csak látszólagos, a külsőségekre, ha érvényes.
A prefektusok legfőbb feladata a megyei és helyi önkormány-
zati képviselőtestületek által hozott határozatok törvényességi
felügyelete, befolyásuk meg sem közelíti a korábbi megyei
első titkárok korlátlan hatalmát. A prefektus nem a helyi kö-
zösség érdekeit képviseli, hanem kormánya akaratát érvénye-
síti, gyakran a helyi érdekek ellenében. Ebből következően
nem népszerű a tisztség a jelentős számban magyarok által
is lakott megyékben. Különösen ott nem, ahol magyar pol-
gármesterek, illetve magyar többségű képviselőtestületek irá-
nyítják a településeket, s ahol gyakran szembe kerülnek a
helyi közösségekkel, azok vezetőivel. 

Nos, a kiszivárgott, kiszivárogtatott hírek szerint nincs nagy
tolongás a Maros megyei prefektusi székért. Bárczi Győző, ko-
rábbi alprefektus neve merült fel elsőként az április 1jén nyug-
díjba vonuló prefektus utódjaként, de neki állítólag nem
akaródzik megválni jelenlegi állásától. Bizonyos meg nem
erősített hírek szerint felmerült a Gogolák H. Csongor volt kép-
viselő-jelölt neve is, de mind ő, mind a városi képviselő Kará-
csony Erdei Etel visszautasították az ajánlatot, arra hivatkozva,
hogy összeférhetetlenség okán nem folytathatnák ügyvédi
munkájukat. Ezek szerint nagy gondban lehet a „szövetség”,
hisz nem tudja, kire bízza a ráosztott tisztséget. 

Nem szokásom az RMDSZ-ért való aggódás, de lenne egy
javaslatom: mi lenne, ha Nagy András, volt szászrégeni pol-
gármester mellett döntenének? A szükséges közigazgatási ta-
pasztalata megvan, két cikluson keresztül alpolgármester volt,
újabb kettőn polgármester, méghozzá egy olyan városban,
ahol a magyarság az összlakosság alig több mint negyedét
teszi ki. Népszerűsége városában – beleértve a román lakos-
ság jelentős részét is – tagadhatatlan. Alkalmassága szintúgy.
Akkor?

Szentgyörgyi  László   

A vásárhelyi unitárius templom
A „Mátyás királyhoz” címzett épület

ben a marosvásárhelyi egyház-
község első lelkésze lesz.

Az imaházat az 1869-70-es
években építették fel a Szent
Miklós és Fazakas utcák szögle-
tén, átellenben a Teleki-téka
épületével. 1870. november 20-
án szentelték fel. Orbán Balázs
leírása szerint ezekben az évek-
ben a vásárhelyi unitáriusok
száma százhatvan, Marosszent-
királyon pedig mindössze negy-
ven.

Az unitáriusok imaháza
Az idő bebizonyítja azt, hogy

egy nagyobb templomra van
szükség. A második templom
építésénél az eredeti terv az
volt, hogy a Városi Tanács által
az egyházközségnek adomá-
nyozott Albina téri telken épít-
sék fel a díszes templomot. A
terv azonban az anyagi alap hi-
ánya miatt meghiúsul. 

A templom felépítése nem-
csak a marosvásárhelyi unitári-
usok ügye, hanem egyházi ügy
is lett. Az építést 1929. június
28-án kezdték meg az alapkő-
letételi ünnepéllyel. A templom
építési költsége 2,5 millió lej.
Ezt az összeget az értékesített
telkekből, a marosszentkirályi
birtok eladásából és nagyon kis
részét a hívek adományából fe-
dezték. A templom ünnepélyes
felszentelésére 1930-ban került
sor Dr. Boros György püspök je-
lenlétében. Az orgonát Bustya
János adományozta.

Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet 
Madaras Józsefnek és 

Kercsák Józsefnek
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Most délután is 
kifizetheted a helyi 
adókat és illetékeket, 
illetve a bírságokat 

Gyere március 31-ig a Promenada Mallba, naponta 16 és
20 óra között, s fizess bankkártyával a főbejárat mellett be-
rendezett standnál. A 2014-es évi illetékek és adók TELJES
kifizetése esetén a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 10
százalékos kedvezményt nyújt.

Mindössze a személyazonossági igazolványra és a bank-
kártyára van szükséged!

Élj a VISA-ajánlattal, és ne feledkezz el a Ghişeul.ro-ról!

Versenyvizsga egy főfel-
ügyelői állás betöltésére a
Gazdasági Igazgatóságban

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal versenyvizsgát szervez egy főfelügyelői
állás betöltésére a Gazdasági Igazgatóság keretében mű-
ködő, bérbeadással és szerződéskötéssel foglalkozó osztályra.

A vizsga a polgármesteri hivatal Győzelem tér. 3 szám
alatti székhelyén lesz április 8-án, 10 órától (írásbeli), illetve
április 10-én 10 órától (interjú).

Az iratkozási iratcsomókat a felhívásnak a Hivatalos Köz-
löny III. részében történő megjelenése utáni 20 napon belül
lehet leadni az intézmény székhelyén, és tartalmaznia kell
a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyében
előírt iratokat.

A vizsgán való részvétel feltételeit, a beiratkozáshoz szük-
séges iratokat és a könyvészetet az intézmény székhelyén,
illetve a www.tirgumures.ro honlapon is közzéteszik.

Bővebb tájékoztatás a 0365/801-866-os telefonszámon
naponta 8 és 14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester

Versenyvizsga egy főfelügyelői állás
betöltésére a Lakosság-nyilvántartó
Közszolgálatnál

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal versenyvizsgát szervez egy főfelügyelői
állás betöltésére a Lakosság-nyilvántartó
Közszolgálat keretében működő, a szemé-
lyek informatizált nyilvántartásával foglal-
kozó osztályra.

A vizsga a polgármesteri hivatal Győzelem tér. 3 szám
alatti székhelyén lesz április 9-én, 10 órától (írásbeli), illetve
április 11-én 10 órától (interjú).

Az iratkozási iratcsomókat a felhívásnak a Hivatalos Köz-
löny III. részében történő megjelenése utáni 20 napon belül
lehet leadni az intézmény székhelyén, és tartalmaznia kell
a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyében
előírt iratokat.

A vizsgán való részvétel feltételeit, a beiratkozáshoz szük-
séges iratokat és a könyvészetet az intézmény székhelyén,
illetve a www.tirgumures.ro honlapon is közzéteszik.

Bővebb tájékoztatás a 0365/801-866-os telefonszámon
naponta 8 és 14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester

– Jó napot, Sajókám! Magá-
nak kell apropó az iváshoz?

– Még szép, hogy kell! Nem
vagyok én alkoholista bufetyák,
hogy ok nélkül piáljak. Ha éppen
nincs semmi különösebb ünne-
pelnivalóm, akkor megsasolom
a Facebookon, hogy kinek van
aznap születésnapja az ismerő-
seim közül, és az ő egészségükre
iszom. Ha meg egyiküknek sincs,
akkor jönnek a névnapok…

– Ökör! Ilyen alapon az ilyen-
olyan nemzetközi vagy világna-
pokra is ihatna, szinte minden
napra jut egy; például holnap,
március 14-én celebrálják a
nemzetközi pi-napot.

– Nem felejtetett ki belőle
egy „-na” szótagot? Vagy az
nyolcadikán volt? 

– Nem! Albert Einstein szü-
letésének évfordulóján (1879.
március 14.) számos országban
rendezvényekkel, vetélkedőkkel,
konferenciákkal ünneplik a pi
számot, és egyben a nagy tu-
dósról is megemlékeznek.

– Akkor a pi szám biztos jól
megmecseredik holnap, a végén
már csak négytizedes pontos-
sággal fog tudni bemutatkozni:
3, 1415.

– Továbbá, március tizenötö-
dike nemcsak a magyar szabad-
ságharc ünnepe, hanem egyben
nemzetközi fókavadászat-elle-
nes nap, valamint fogyasztóvé-
delmi világnap is, annak
emlékére, hogy John F. Kennedy
1962-ben ezen a napon hirdette
ki a négy alapvető fogyasztói
jogot összefoglaló történelmi
nyilatkozatot.

– Az egyik valszeg az lehet,
hogy tilos fókát fogyasztani, 
legalábbis aznap.

– A négy alapvető fogyasztói
jog a biztonsághoz, az informá-
cióhoz, a választáshoz és a kép-
viselethez való jog, amelyek
később kiegészültek az oktatás-

hoz, a kárpótláshoz, az egészsé-
ges környezethez és az alapvető
szükségletek kielégítéséhez való
joggal.

– Melyikek az alapvető szük-
ségletek? 

– Na, hol is kezdjem…, a
Maslow-piramisról hallott?

– Én csak az egyiptomi pira-
misokról meg a Som Lajos-féle
Piramisról hallottam, más pira-
misok nem is érdekelnek. De
visszatérve: a simogatási vágy
alapvető szükséglet?

– Hát, némi jóindulattal be-
sorolható az elemi fiziológiai
szükségletek közé. De hogy jön
ez ide?

– Kíváncsi vagyok, hogy
magát simogatták-e már
meg… belülről?

– Csupán egyszer, Vass Le-
vente. Ő is csak egy ujjal, de
bőven elég volt, azóta se merek
hátat fordítani neki, amikor ta-
lálkozunk.

– Csak azért kérdem, mert
Pataky Attilát is megsimogatták
nemrég belülről, és neki jól
esett.

– Mi van?!
– Itt olvasom, hogy már

megint találkozott egy ufóval.
– És ki vezette a csészealjat,

egy marslakó urológus vagy egy
uránuszi proktológus?

– Idézem: „Egy jó hónappal
ezelőtt találkoztam egy Plejá-
dok-belivel… Nagyon jól érzé-
kelhető volt, amikor először
egymás szemébe néztünk. A
szeme abszolút különvált a tes-
tétől, azon keresztül küldte át a
gondolatokat. Az első benyomá-
som az volt, hogy a szeme meg-
ütött, csapódott valahol a
tarkómon hátul, a koponyámon
belül. Ezután elmondhatatlan
érzést éltem át, ahogy végigsi-
mogatta a testemet belülről;
mintha azt mondta volna, jól
csinálom, amit csinálok, tegyem

a dolgom”.
– Ezek szerint az új Edda-slá-

ger, az „Erdély felé” nincs rajta a
kozmikus slágerlistán…

– Amelyik úgy kezdődik,
hogy „Erdély felé annyi minden
eszembe jut…”?

– Ja.
– Mi a baja vele?
– Csupáncsak az, hogy saj-

nos nem jutott eszébe semmi a
degeneráltnak, csak egy rahedli
olyan kongóan üres, kerékagyig
lejáratott, gyomorforgatóan
émelyítő közhely, amelyekhez
képest Tamás Gábor „dalai”
megzenésített Wass Albert ver-
seknek tűnnek.

– Ahogy az öreg szabó
mondta: pofázni és kritizálni a
legkönnyebb, mert azt fekve is
lehet. Lapozzunk; kinn volt a
Székely Szabadság Napján?

– Nem. Elvből nem megyek
olyan rendezvényre, amelyen
Tündi néni is részt vesz.

– Miért?
– Csak vicceltem. Azért nem

mentem, mert a kilencvenes
márciusi utcabálon kis híján
agyonvertek, és akkor ünnepé-
lyesen megfogadtam, hogy az
elkövetkezendőkben minden
hasonló tömegbanzájt passzo-
lok. És ez nem gyávaság vagy
nyámnyilaság, mindössze elővi-
gyázatosság.

– Pedig nem volt semmiféle
balhé, kivéve, hogy a Hatvan-
négy Vármegyés csávók provo-
kálták kicsinyég a
rendfenntartókat, de náluk ez a
minimum.

– A postaréti beszélyeket
néztem a Duna tévében, de
senki nem mondott semmi újat.

Tőkés László kissé meredekeb-
ben fogalmazott ugyan, mint
tavaly, csakhogy fele akkora
súllyal sem bírt így, hogy más
tolmácsolta a szavait. De bocs-
korosozás tényleg volt egész
úton, hazafelé?

– Én nem hallottam semmi
ilyesmit, honnan szedi?

– A Realitatea késő esti be-
számolója alatt végig az „OPIN-
CARILOR, PLECATI ACASA!”
szöveg virított a sárga csíkon.

– Azt a tévét (opin)kár is
nézni, köszönő viszonyban sin-
csenek a realitással, kiváltképp
ilyen „tudósítások” alkalmával.

– Az viszont meglepett,
hogy a vásárhelyi RMDSZ-esek
tiszteletüket tették…

– Én csak Brassai Zsombort
láttam, ott feszengett az első
sorban, viszont Borbély nagy-
mester két korábbi padawanja
közül egyiket sem: se Peti And-
rást, se apucikicsimarcifiát.

– Na látja, ezért jó tévében
nézni az ilyesmit: Peti András
igenis ott volt! Csak nem expo-
nálta magát a frontvonalban,
hanem bebújt valahol hátrébb
egy fa alá, de a dunatévés ope-
ratőr kiszúrta. Épp telefonált;
nem tudom, kivel beszélt, hang
se volt, de leolvastam a szájáról,
hogy mit mondott…

– Mit?
– Valami olyasmit, hogy: Laci

bátya, én tisztellek-becsüllek-
szeretlek, de ha tényleg azt a
tejbetök Bárczi Győzőt teszitek
meg prefektusnak, én is lemon-
dom a széket!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

www.kozpont.ro
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Utcakorszerűsítési 
munkálatok

Marosvásárhely municípium Polgár-
mesteri Hivatala közli, hogy 2014.03.17-
től (hétfő) elkezdi a Görbe Sétány
korszerűsítési munkálatait (a 35-43. számú tömbházak mö-
gött, az 1918 December 1. sétányon), az aszfaltszőnyeg fel-
szedésével.

Ezúton, felkérjük a gépkocsivezetőket, hogy tartsák tisz-
teletben a kihelyezett közúti táblák jelzéseit, a munkálatok
ideje alatt, és közlekedjenek elővigyázatosan az illető öve-
zetben.

Ugyanakkor ne álljanak meg, ne állomásozzanak és ne
parkoljanak a munkálatok ideje alatt az illető övezetben,
hogy ne akadályozzák a tevékenységet és a munkagépek
munkaritmusát.

Köszönjük megértésüket!                
Rácz Lucian mérnök, műszaki igazgató

Tavaszi nagytakarítás                            

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal a 2014. március 11–április 11. közötti
időszakban megszervezi a tavaszi nagyta-
karítást.

Március 13.: Erdő, Trébely, Pacsirta,
Nyár, Körösi Cs. Sándor, H. Coandă, G. Áron, Szegfű, Posada,
Somos, Ana Ipătescu, Mogyorós, Erdőcske, Szarvas, Argeş;

Március 14.: M. Viteazu, Kollégium, Brigadérosok, N.
Iorga, Vársétány, Vársétány park, Cibinului, Bazsarózsa, V.
Babeş, A. Şaguna, Azuga, Cosminului, Hévíz, A. Iancu, Régi
Kórház, Palás;

Március 15.: Visó, Forradalom, Köztársaság park, Köz-
társaság, Aranyos, Motrului, Vlahuţă, December 30., Küküllő,
Mărăşti, Mărăşeşti park, Eminescu, Brăila, Rózsa, Csillag,
Beszterce, Călăraşilor, Kinizsi Pál, Sinaia;

Kérjük a lakókat és a tulajdonosi társulásokat, hogy tisz-
títsák meg ingatlanjaikat, valamint az ezekhez tartozó terü-
leteket és zöldövezeteket, és a meghirdetett dátum előtti
napon tegyék a hulladékot a járda szélére (halmokba, kivétel
az építkezési/bontási munkálatból származó hulladék), a
szállítási járművek számára könnyen megközelíthető helyre.
Ezt a közölt napon fogják elszállítani.
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Március 9-én kezdődött a hazai Szuperliga és 1. ligás női labdarúgó bajnokság tavaszi idénye. A marosvásárhelyi
csapatok közül az ASA holnap a kolozsvári Olimpiát látja vendégül a szuperliga rangadóján, míg a Ladies va-
sárnap Szászrégenben, a helyi Viitorul ellen lépett pályára, az 1. liga első tavaszi fordulójában.
A Marosvásárhelyi Ladies edzőjével, a kézdivásárhelyi illetőségű Máté Tündével és segítőjével, tanácsadójával,
az ASA egykori kiváló bekkjével, a minap 65. születésnapját ünneplő Szőllősi Lászlóval az együttes téli felké-
szítőjéről és a csapat célkitűzéseiről beszélgettünk.

Labdarúgás 2. liga
ASA-Minerul Motru 4-1 (0-1)

Betegségek vagy sérülések miatt, több alapjátékost mellőzni
kényszerült Sabău a Minerul Motru elleni mérkőzésen. Szilágyi,
Sepsi, Huiban, Vârtic sem léphetett pályára.

A vezetőedző a Sepsi-Szilágyi védőpáros helyén az Onicaş-
Turcu duót használta, Onicaş helyén védekező középpályásként
N’Doye játszott, őt két oldalról Voiculeţ és Bumba segítette, elő-
retolt középpályásként Hora szerepelt, míg a csatársorban a gól-
király Verdeş küzdött az ellenfél védőivel. 

A 39. percben a mérkőzés egyetlen veszélyes motrui táma-
dása végén Trifu szerzett vezetést a bányászcsapatnak, míg a
második játékrészben Amauri két ízben (59. és 70.), majd Bu-
hăescu (73.) és Hora (92.) találataival sikerült fordítania az ASA-
nak.

Ennek a győzelemnek köszönhetően is, együttesünk egy
pontra megközelítette az éllovas CSU Craiova és CSM Râmnicu
Vâlcea csapatait, amelyek csak döntetlenre játszottak Szatmár-
németiben, illetve Besztercén.

Az ideiglenes play-off táblázaton, az eddig teljesített 15
pontjával listavezető maradt együttesünk, 5 ponttal maga mögé
utasítva a CSU Craiovát.

A következő fordulóban, március 15-én 11 órától, az ASA Sla-
tinán lép pályára, a FC Olt ellen. 

Az ASA játékosai 
focinépszerűsító akción vettek részt

Március 6-án, csütörtökön délelőtt, az ASA futballistái a Ma-
rosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceum tornatermében találkoz-
tak a diákokkal, egy labdarúgást népszerűsítő akció során.

Az ASA kampányának célja, hogy közelebb hozza és megsze-
rettesse a gyerekekkel a sportot, a labdarúgást.

A a labdarúgók autogramokat osztottak, és sokan közös fény-
képet is készíthettek a focistákkal. A rendezvényen a sportlíceum
minden osztályának első tanulója tanfelszerelést tartalmazó
ajándékcsomagot kapott, majd a labdarúgók-diákok találkozó-
jával folytatódott a gála, amit 5-4 arányban az ASA nyert meg.

A mérkőzésen pályára lépett Borbély Zsolt, Boros Hunor, Ba-
lázs Szabolcs, Papp Csaba, Florin Urcan, Simon Zsolt, Sergiu So-
caci, Szilágyi Cătălin, Moldovan Tamás, Răzvan Stoica, Rareș Ruja
és Cristian Tinti diákok, illetve Fejér Csongor, Szilágyi Loránd,
Rareș Vîrtic, Sergiu Hanca, Marius Ologu, Robert Candrea és
Dragoș Huiban labdarúgók.

A félidőben játékot szerveztek a kisgyerekek számára is, ame-
lyen a feladatuk az volt, hogy büntetőből gólt rúgjanak az ASA
fiatal hálóőrének, Fejér Csongornak a kapujába. 

A rendezvényen jelen volt Benedek István városi tanácsos,
az ASA igazgató-tanácsának alelnöke, Claudiu Maior, az ASA
igazgató-tanácsának tagja – akik pozitívan értékelték a futball-
népszerűsítő programot –, Daniel Stanciu, az ASA vezérigazga-
tója, Virgil Lăcătuşu, az ASA sportmenedzsere, Dumitru Matei,
városi tanácsos, valamint Csíki Zsolt, a Szász Albert Sportlíceum
igazgatója is. 

A jövő csapata lehet a Ladies

– Szőllősi úr, kezdődik az 1.li-
gás női bajnokság, hogyan sike-
rült a felkészülés?

– Komoly csapathoz illően,
mi is időben kezdtünk, fontos-
nak tartottuk, hogy a lányok
hozzászokjanak a fizikai terhe-
léshez. A téli felkészülés is több
szakaszos volt, az általános
erőnlét mellett az ellenálló ké-
pesség és a gyorsaság fejlesz-
tése volt a célunk. Ezután kezd-
tünk labdával dolgozni és a
labdajátékokra összpontosítani.
Amíg az együttes nem volt fizi-
kálisan kellőképpen felkészülve,
a játékosok nem rúgtak kapura
a labdával, hogy elkerüljék a sé-
rüléseket. 

– Hol volt edzőtáborban a
csapat?

– Beütemeztünk egy edző-
tábort is a nagyadorjáni Dorman
sportbázisnál, ahol kiválóak a
feltételek. Naponta 2-3 edzést
tartottunk, délelőtt a bázis erő-
termében dolgoztunk, utána
hosszabb távokat szaladtak le a
lányok. Délután következtek a
labdagyakorlatok. A legna-
gyobb gondot az okozott, hogy
a pálya hiánya miatt csak egy
edzőmérkőzést tudtunk ját-
szani. 

– Ön éveken keresztül fiúkat
edzett az ASA gyerekcsapatainál.
Nem volt gond azzal, hogy jelen-
leg lányok felkészülésével kap-
csolatosan ad tanácsokat?

– Nem nagy a változás. Vi-
szont kellemes meglepetés volt
számomra a lányok pozitív hoz-
záállása, amit sok fiú megiri-
gyelhetne. Sokan tudják, hogy
nálam nincs pardon, kemény és
szigorú vagyok, de nekem is van
humorérzékem, így hamar el-
fogadtak a lányok, akik úgy ér-
zem, helyt álltak a felkészülés
alatt. 

– Ezek a labdarúgók nemrég
kezdték el a futballt, hiányoznak
nekik az alapok, és nincs kellő
tapasztalatuk sem. De a munka-
bírásuk, az elszántságuk, ha tár-
sul a tehetséggel, idővel szép
eredményeket hozhat. Mi erről a
véleménye?

– Amikor én idejöttem, pró-
báltam elmagyarázni nekik,
hogy mi gyengébbek vagyunk,
mint más együttesek, kevesebb
formaellenőrző mérkőzés van a
lábunkban, ezért a felsoroltak-
ból adódó hátrányt nekünk csak
a jó felkészüléssel sikerülhet le-

faragni. Azt szeretném, ha min-
dig felemelt fejjel mennének ki
a pályára és úgy is jöjjenek le,
mert minden tőlük telhetőt
megtettek a siker érdekében.
Sokat kell dolgozniuk, de két
éven belül már az eredmények
is jöhetnek. 

– Kik azok a lányok, akik előtt
szép labdarúgó karrier állhat?

– Két idősebb, 30 fölötti já-
tékosunk van – Albert Ella és
Lazăr Alina, mindketten játszot-
tak az ASA-nál is –, akik tapasz-
talatukkal sokat segítenek. Az-
tán Pap Timea és Dragoş Kinga
kapusok, majd Varga Camelia,
Soó Emőke, Horváth Stefánia is
ügyesek, mindannyian 17 éve-
sek, melléjük csatlakozik Jani
Dorottya, Szőcs Timea is, akik
tehetségesek, és kiváló fizikai
adottságokkal rendelkeznek. A
többieknek is adottak a lehető-
ségek, hogy bizonyítsanak, sőt
idővel, még válogatott játéko-
sok is lehetnek.  

A beszélgetésbe Máté
Tünde, a Ladies edzője is be-
kapcsolódott, majd folytatta a
lányok értékelését:

–12 új lány jött a Ladies csa-
patához az utóbbi hetekben,
akik közül öten-hatan ígéretes
tehetségek, és fizikai adottsá-
gokkal is rendelkeznek. Eddig is
sportoltak, hiszen kézilabdáz-
tak, nem is akárhogyan. Szük-
ségünk lenne további 4-5 ügyes,
jó képességű lányra, hogy egy
ütőképes csapatot tudjunk ösz-
szekovácsolni. A játékosainak
zöme 16-20 év közötti, de én is
meg vagyok győződve, kitartó

munkával jó labdarúgókká vál-
hatnak, feljuthatnak az ASA-
hoz, korosztályos válogatot-
takba, vagy magasabb szintre
is kerülhetnek. Célunk, hogy
sok, ügyes helyi játékost nevel-
jünk. 

– Továbbra is toboroznak lá-
nyokat a Ladieshez?

– Szórólapokat, plakátokat
nyomtattunk ki, amiket iskolák-
ban, sporttanárokon keresztül
szeretnénk kiragasztatni, emel-
lett a sajtóban is lesz hirdeté-
sünk, hogy 14-16 éves gyereke-
ket toborozunk. Ugyanakkor 14
éven aluli gyerekeket is szívesen
látunk a Ladies edzésein, hiszen
a terveinkben szerepel az után-
pótlás nevelés is. 

Remélem, hogy a Megyei
Labdarúgó Szövetséggel is sike-
rül megegyeznünk, hogy befo-
gadjanak minket az ifi korcso-
portos fiú bajnokságokba, hogy
minél több mérkőzést játszhas-
sunk. Nem mindegy, hogy a lá-
nyok 16 éves, vagy 11 éves kor-
ban kezdenek el focizni.

– Látom, talál a szó Szőllősi
Lászlóval. Gondolom, sokat szá-
mit önnek, meg a csapatnak az
ő szakmai tudása.

– Természetesen nagyon
örülünk a jelenlétének. Nekem
edzőként nincs még tapaszta-
latom, én inkább még a játékos
szemszögéből látom a mérkő-
zéseket, viszont Lacinak a lab-
darúgásban szerzett több éves
tapasztalata, szakmai tudása
mind nekem, mind a lányoknak
nagyon hasznos. Sokat lehet ta-
nulni tőle, ő meg is magyaráz

nekem mindent, ami az edzés-
sel, a gyakorlatokkal, a felké-
szüléssel és a mérkőzésekkel
kapcsolatos, de ugyanúgy ki is
kéri a véleményem is, majd vé-
gül közösen döntünk.

– Hol fogja a Ladies a hazai
mérkőzéseit játszani a tavaszi
idényben?

– A csapat hazai mérkőzé-
seire, a nagyadorjáni Dorman
sportbázis egyik kiváló gyepsző-
nyegű pályáján kerül sor,
ugyanis megjött a jóváhagyás
a Megyei Labdarúgó Egyesület
részéről, elfogadták a körülmé-
nyeket, tehát ott játszhatjuk le
a hazai mérkőzéseinket. Ez lesz
a Ladies hivatalos hazai pályája
ezután.

******
Vasárnap a Szászrégeni Vii-

torul fogadta a vásárhelyi lá-
nyokat az 1. liga 11. fordulójá-
ban. Eddig mindössze egy
győzelmet aratott a pontvadá-
szatban a Ladies, a sereghajtó
FC Măgura 2012 Bákó csapata
ellen. A régeniektől, kiegyensú-
lyozott mérkőzés után, 4-2 (2-
2) arányú vereséget szenvedtek. 

A szászrégeni lányok kemé-
nyen megfizettek ezért a győ-
zelemért, mivel négy játékosuk
megsérült.  

Jelenleg Régen 12 ponttal a
bajnokság 5. helyén áll, meg-
előzve a vásárhelyieket, akik 3
pontjukkal a hatodikok, a se-
reghajtó pontnélküli FC Magura
2012 Bákó előtt.
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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

A szerencselovag című rejtvényünk helyes megfejtése: – Dehogy rabló! Csak nem mer a felesége szeme elé kerülni, annyit vesztett már nálunk!
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