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

Kincs ő, hiszen orvos lett a labdarúgó!

Dr. Sipos Kincső a vásárhelyi labdarúgás második orvos-
labdarúgója – az első dr. Bölöni László –, aki városunkban
szerzett orvosi oklevelet, és itt is gyakorolja a szakmáját,
párhuzamosan a labdarúgással.  Kincsőt a minap a Sze-
mészeti Klinikán kerestem fel, ahol rezidensként dolgozik.
A csapattársai, barátai és a közelebbi ismerősei által Kin-
csinek becézett szemorvossal, épp egy betegvizsgálat után
beszélgettünk a munkájáról, sportpályafutásáról.

>>> 7. oldalTársadalom

A Zárda – a Sancta Maria Római
Katolikus Leányiskola

A mai Művészeti Líceum eredetileg a Sancta Maria
római katolikus leányiskola volt, amelyet a mallers-
dorfi ferences nővérek működtettek 1892-től. A román
állam az épületet és intézményt 1948-ban államosí-
totta, és csak a kétezres év közepén szolgáltatta vissza.
A kétemeletes épületet 1890-1892 között építették.

>>> 5. oldal

MORGÓ 

Ki az a Dobre?    

Szokatlanul otromba módon támadta a vásár-
helyi magyarságot Ciprian Dobre liberális párti
megyei tanácselnök. Az újabb, a nagyrománi-
ásoktól megszokott hangütésre hajazó ma-
gyarellenes kirohanás oka: Ionela Ciotlăuş
alpolgármesternek Claudiu Maiorral történt
helyettesítése. Az eset másnapján tartott saj-
tótájékoztatón a megye első embere olyan bot-
rányos nyilatkozattal állt elő, amihez hasonlót
legfennebb egykori szövetségesétől, a Diaconu
névre hallgató pészédés zsebnácitól hallhat-
tunk korábban.

>>>3. oldal

Vélemény

Mindennek ára van  

A közelgő EP-választások feltételei nagyjából
véglegessé váltak. Az érvényben lévő jogsza-
bályok kizárják a kettős szavazás lehetőségét,
és csak az állandó lakhelyünk országos listáin
szereplő jelöltekre szavazhatunk. Nem kérde-
zik meg, hogy személy szerint kit szeretnénk
Brüsszelbe delegálni, hogy mennyire vagyunk
européerek vagy euroszkeptikusok, hogy mi-
lyen áldozatot vagyunk hajlandók meghozni
az uniós előnyökért, de alkalmat kapunk egy
listás szavazásra. Erdélyi magyarként ezt nem
nevezhetjük választási lehetőségnek, hiszen
az előválasztások nélkül összeállított névsor
inkább az egypártrendszer emlékeit idézi fel.
Aki magyar jelöltre akar szavazni, az előtt nincs
alternatíva. 

>>>4. oldal

>>> 3. oldal

A Rákóczi Szövetség 1989-ben ala-
kult Budapesten, azzal a céllal,
hogy a Kárpát-medencében élő
külhoni magyarságot támogassa
megmaradásáért folytatott küz-
delmében, valamint azért, hogy II.
Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejede-
lem szellemi örökségét ápolja és
népszerűsítse. A szövetség célkitű-
zései közt szerepel az elszakított
területeken élő magyarság okta-
tásügyének és kultúrájának támo-
gatása mellett, az
összetartozás-tudat erősítése. A je-
lenben közel 350 helyi szervezete
működik a Kárpát-medencében,
taglétszáma 19 ezer körül van. Er-
délyben is működnek, sőt szűkebb

térségünkben: Marosvásárhelyen,
Marosszentgyörgyön és Szászré-
genben is szervezetei. 2013-ban
alakult meg az Erdélyi Rákóczi Szö-
vetségek Egyesülete. Az egyesület
elnökét, Csorba István Árpádot és

ügyvezető elnökét, Benedek Zsolt
történelemtanárokat a marosvá-
sárhelyi, illetve a marosszentgyör-
gyi szervezetek megalakulásáról,
tevékenységéről, jövőbeni tervei-
ről kérdeztük.

Társadalom

Színházi 
„Oscar-gála” 
Marosvásárhelyen

>>> 4. oldal

Rákóczi Szövetség: 
a magyarságtudat erősítése

w w w . k o z p o n t . r o

– „Istennel a hazáért és szabadságért!” –



Kern András és Hernádi Judit
Marosvásárhelyen

Április 26-án, szombaton
20.30-tól budapesti vendégjá-
tékra kerül sor a Kultúrpalotában.
A marosvásárhelyi közönség Kern
András és Hernádi Judit főszerep-
lésében Richard Baer Hitted
volna? című vígjátékát tekintheti
meg. Rendező: Verebes István.
Jegyek a Kultúrpalota jegypénz-
tárában és a Zebra zeneboltban
válthatók. Egy jegy ára 40 lej. To-
vábbi részletek a 0372-758230,
0746-833019 telefonszámon.

Musicking – zenés 
összeállítás

Ismét színre lépnek az Arteco-
tur egyesület diákszínjátszói. A
Musicking most rólunk szól című
zenés produkciót április 26-án 18
órától az Ariel Gyermek- és Ifjú-
sági Színházban láthatják az ér-
deklődők. Összeállította Molnár
Kinga zenepedagógus. Az elő-
adásban többek között a diákok
saját alkotásai is teret kapnak.

Figaro – bemutató 
a Nemzeti Színházban

Április 30-án, szerdán 19.30-
tól a Figaro című vígjáték bemu-
tatójára várják a Marosvásárhelyi

Nemzeti Színház nagyérdeműjét
a színház nagytermébe. Rendező:
Keresztes Attila. Az előadást a
Bernády György-mecénásbérlet-
tel és a Kemény János- bemuta-
tóbérlettel lehet megtekinteni.

A Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia műsora

Április 24-én, csütörtökön 19
órától a Ludwig van Beethoven, a
bonni titán címmel rendkívüli
szimfonikus hangversenyre kerül
sor a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lota nagytermében. Vezényel a
németországi Konrad von Abel,
zongorán játszik a magyarországi
Várjon Dénes zongoraművész.
Műsoron: Beethoven művei. A
hangversenyre a 26-os számú
bérletek érvényesek. 25-én, pén-
teken déli 12 órától román, 13
órától magyar nyelvű leckehang-
versenyre, 17 órától román, 18
órától magyar nyelvű nevelő-
hangversenyre kerül sor a Kultúr-
palota nagytermében. Téma:
Beethoven, a bonni titán. Közre-
működik a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia szimfonikus
zenekara, vezényel: Marius Hris-
tescu karmester. Műsoron: Beet-
hoven – 2. D-dúr szimfónia.
Bemutatják: dr. Dorina Pop és
Fülöp Klára tanárnők.

Szabó Árpád 
könyvbemutatója

Április 24-én, csütörtökön 17
órától mutatják be Szabó Árpád
Bevezetés a kulturális intézmények
menedzsmentjébe című könyvét a
marosvásárhelyi Stúdió Színház-
ban. A könyvbemutató egyben fel-
vezető eseménye az április 25-én
ünnepelt Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem napjának. A kötetet,
amely az egyetem UartPress Kia-
dója gondozásában jelent meg, dr.
Balási András, az intézmény rektor-
helyettese méltatja.

Tavaszi bál a húszas 
évek varázsában

A Bolyai Diákszövetség április
28-án a hetedik alkalommal szer-
vezi meg a hagyományos tavaszi
bált, amely idén a húszas évek
varázsával hatja át a Nemzeti
Színházat. Aki szívesen belekós-
tolna a dzsessz-zene fénykorába
vagy egyszerűen csak egy csillogó
estre vágyik, vegyen részt a szín-
ház előcsarnokában délután 6
órakor kezdődő bálban. Jegyek a
helyszínen, elővételben a Scarlet,
illetve a G. kávézóban vásárolha-
tók.

Critical mass
Újra utcára vonulnak Maros-

vásárhely kerékpározói. Az alter-
natív közlekedési eszköz
népszerűsítése, kérékpárutak, -
sávok kialakításáért demonstrá-
lók április 27-én 15 órakor a
Győzelem téren találkoznak,
majd a szokásos körúton bejárják
a város több utcáját.

A borospataki 
művésztelep kiállítása

Április 25-én, pénteken 17
órától a borospataki művésztelep
alkotásaiból nyílik kiállítás a ma-
rosvásárhelyi Bernády Házban. A
kiállítást Nagy Miklós Kund nyitja
meg, és jelen lesz Szász Mária, a
művésztelep vezetője.

Önismereti kiállítás 
Marosvásárhelyen

Vagyok, aki vagyok címmel
nyílt interaktív önismereti kiállí-
tás Marosvásárhelyen, a Mihai
Eminescu utca 22. szám alatt. A
kilenc témát – énkép, gyökerek,
többszörös identitás, határok,
nemi szerepek, csoportidentitás,
fejlődés, digitális identitás, töké-
letesség – körbejáró kiállítás
anyagát a Debreceni Református
Egyetemi Gyülekezet állította

össze. Szervező: a Marosvásárhe-
lyi Főiskolások Keresztyén Egye-
sülete (MIFIKE). A kiállítás
elsősorban középiskolásoknak és
egyetemistáknak szól, nagyobb
csoportok (iskolai osztályok) elő-
zetes bejelentkezés alapján láto-
gathatják. Jelentkezni a
0749-146-125-ös telefonszámon
lehet Les Zoltán egyetemi lelkész-
nél. A tárlat megtekintése ingye-
nes.

Címerkiállítás
A marosvásárhelyi köves-

dombi unitárius templom Bözödi
György-termében Novák József
marosvásárhelyi képzőművész cí-
merkiállítása tekinthető meg
hétköznapokon délelőtt 9-13 óra
között.

Egyháztörténeti előadás
Április 24-én, csütörtökön

délután 6 órától a Borsos Tamás
Egyesület szervezésében kerül sor
az Unitárius egyházvezetés
1945–1965 között. Egy célcso-
port metamorfózisa? című elő-
adásra. Meghívott előadó Pál
János egyháztörténész. A rendez-
vény helyszíne az unitárius egy-
házközség tanácsterme (Bolyai
tér 13.).

Újra kirándul a Nagyinet
Április 26-án, szombaton

újabb kirándulásra kerül sor a
megyei könyvtár kövesdombi fi-
ókja által indított Nagyinet prog-
ram keretében. A résztvevők
Kőrispatakra látogatnak el, kéz-
műves-foglalkozáson vesznek
részt, illetve a Kő- és Szalmakalap
múzeumot, a Boldog mondások
dombját és a malmot is megte-
kintik. Feliratkozni a kövesdombi
könyvtárnál lehet.
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Horoszkóp
Kos: A házasságokat az összetartozás erősödése jellemzi,
és ez önt boldoggá teszi. Ha most házasodik, akkor azt a
legszerencsésebb pillanatban teszi. Pénz állhat a házhoz!
Ha úgy gondolja, hogy az elvégzett munkáért kevés bért
kap, akkor ennek hangot adhat. 
Bika: Az a csoda is megtörténhet, hogy megdicsérik a
munkahelyén. Ám a szép szavak mellé pénz nem jár. Egy
családtagja váratlan egészségi problémája miatt át kellene
szerveznie a napjait, de a házas- vagy élettársa segítségére
számíthat.
Ikrek: Ezekben a napokban kiderülhet, hogy ki a barát, és
ki az ellenség. Lesz, aki csalódást okozhat, lesz, akiből erőt
meríthet. Gyermeke erősítheti a  biztonságérzetét, szeren-
csésnek érezheti magát miatta, míg a partnere épp az el-
lenkező érzéseket válthatja ki önből.
Rák: Mély és szenvedélyes szerelmet élhet át. Úgy érez-
heti, hogy az előző életek láthatatlan szálai kötik össze
önöket. Amennyiben gyermekáldásra vágyik, a sors ezek-
ben a napokban a segítségére van, hogy az álma valóra
váljon, hiszen az év legfogékonyabb hete a mostani. 
Oroszlán: Áron alul vásárolhat, ismeretség miatt protek-
ciót élvezhet, szerencséje van a jogászokkal, a múltból is
érdekes dologra bukkanhat. A munkahelyén az ön szemé-
lye lesz a téma, amit inkább élvez, mint bosszankodik rajta. 
Szűz: A pénz miatt ne aggódjon. Az anyagiak terén olyan
szerencséje van, hogy akár tartalékot is képezhet. Áldás kí-
séri a szerződéskötéseket, a tárgyalásokat, a vételt/eladást.
Békét köthet régi ellenségével is. A szerelmi viszonyokat
nehézzé teheti, hogy két külön világban élnek, és mind-
ketten mást akarnak. 
Mérleg: Pozitív kisugárzásának köszönhetően magával
ragadja a környezetében élőket. Gyermekére is hatást gya-
korolhat, mert csemetéje elhiszi, amit mond. Anyagi ügyei
biztatóan alakulnak, házas- vagy üzlettársa pénz- vagy
egészségügyi gondjai is megoldódnak. 
Skorpió: Gyermeke miatt ne idegesítse magát, és az ag-
godalmaskodó vészmadárhang helyett inkább biztassa őt,
és jó lenne, ha anyagilag is támogatná csemetéjét. Jogi és
ingatlannal kapcsolatos ügyben a szerencse kegyeltje. 
Nyilas: Képes önzetlenül cselekedni, és ismerősnek meg-
bocsátani. Egy barátságról ismét bebizonyosodhat, hogy
mindkettejük számára mennyire értékes. Egy titkos viszony
miatt szárnyal a lelke. De korai lenne még a közös jövőt
tervezgetni, és ezzel kapcsolatos kérdéseket feltenni. 
Bak: Erőfeszítései méltó elismerésben részesülnek, és
most tarthatja a markát. Felettese támogatását élvezheti,
aki igyekszik a kedvében járni. Társaságban találkozhat
azzal a személlyel, akinek már a tekintetétől is elolvad, és
búcsút inthet a magánynak vagy egy olyan kapcsolatnak,
amelyről már régen tudja, nem az igazi. 
Vízöntő: Kevesebb kedvet érez a robothoz, lassan belefá-
rad a kemény munkába, ezért szakítson időt a pihenésre,
lazításra. Ha ezt nem teheti meg, akkor iktasson be hét-
köznapjaiba egy kis szórakozást, nagyobb falatozást, és
tervezgessen egy utazást.
Halak: Csodás külföldi utazásra nyílik lehetősége, ha vizs-
gázik, átlagon felüli teljesítményt nyújthat. Plátói rajon-
gással csünghet titokban valakin. A munkában duplán
fáradhat, de kiváló teljesítményt nyújthat, felettese elé-
gedett lesz önnel. 

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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Ki az a
Dobre? 

Szokatlanul otromba módon támadta a vásárhelyi
magyarságot Ciprian Dobre liberális párti megyei tanács-
elnök. Az újabb, a nagyromániásoktól megszokott 
hangütésre hajazó magyarellenes kirohanás oka: Ionela
Ciotlăuş alpolgármesternek Claudiu Maiorral történt he-
lyettesítése. Az eset másnapján tartott sajtótájékoztatón
a megye első embere olyan botrányos nyilatkozattal állt
elő, amihez hasonlót legfennebb egykori szövetségesé-
től, a Diaconu névre hallgató pészédés zsebnácitól hall-
hattunk korábban. (Akinek pártjával jelenleg az RMDSZ
áll koalíciós partneri viszonyban.) Mindenesetre igen-
csak ragaszkodhatik a hölgyhöz az elnök úr, ha ennyire
kiborította menesztése. Dobre párttársa iránti szolida-
ritása érthető, annál kevésbé azon magyaroké, akik név-
jegyükkel látták el azt a dokumentumot, amelyben
támogatásukról biztosították Ionela Ciotlăuşt.  

A megyei önkormányzat elnöke által jegyzett sajtó-
nyilatkozat szerint a volt alpolgármestert „húsvét nagy-
hetén nem harminc ezüstért, hanem tizenhat
szavazatért – ennyi RMDSZ-es és PDL-s képviselő voksolt
a cserére, sz. megj. – adták el”. Mit fájlal annyira az et-
nikai gyűlölet hangján megszólaló liberális góré? Hát
azt, hogy az állítólag még 2012-ben megkötött titkos
PDL–RMDSZ paktumban foglaltak szerint a Színház-
téren felállítanák a Sütő-szobrot, visszaadnák a Kossuth
Lajos utcának a nevét, a római katolikus egyháznak  visz-
szaszolgáltatott iskolaépületben, a jelenlegi Unirea lí-
ceum mellett, létrehoznának egy római katolikus
középiskolát, közpénzből végeztetnék el a Bolyai líceum
épületének főjavítását stb. Dobre „ingatlanügynökség-
nek” nevezte a városházát, és szerinte Ciotlăuşt amiatt
állították félre, mert rájött annak működési módjára.  

Kiemelt „figyelmet” kapott Sütő András, akit a megye
első embere nemes egyszerűséggel lekommunistázott,
mondván: ez az oka, hogy nem szavazták meg a szobo-
rállításra vonatkozó határozatot. Állítása igazolásául idé-
zett az író szocializmust és kommunizmust dicsérő egyik
írásából. Mintha Sütőt emiatt értékelnénk, s nem a het-
venes-nyolcvanas években született, az erdélyi magyar-
ság kiszolgáltatott sorsát ábrázoló műveiért. Érdekes,
annak idején egyetlen szava sem volt, amikor a jelenleg
Bernády nevét viselő iskolát akkori szövetségesei a na-
cionál-kommunista diktátor Ceauşescu udvari költőjéről,
Adrian Păunescuról akarták elnevezni. 

Elképzelem, hogy az eset után, sok vásárhelyi román
felteszi magában a kérdést: ki az a Sütő? De ki az a
Dobre? – kérdem én. Azon kívül, hogy ő az, aki megmu-
tatja nekünk… Mit is? 

3. oldalTársadalom  <<2014. április 24-30.

Szentgyörgyi László  

A Rákóczi Szövetség 1989-ben alakult Budapesten, azzal a céllal, hogy a Kárpát-medencében élő külhoni
magyarságot támogassa megmaradásáért folytatott küzdelmében, valamint azért, hogy II. Rákóczi Ferenc
Nagyságos Fejedelem szellemi örökségét ápolja és népszerűsítse. A szövetség célkitűzései közt szerepel
az elszakított területeken élő magyarság oktatásügyének és kultúrájának támogatása mellett, az össze-
tartozás-tudat erősítése. A jelenben közel 350 helyi szervezete működik a Kárpát-medencében, taglét-
száma 19 ezer körül van. Erdélyben is működnek, sőt szűkebb térségünkben: Marosvásárhelyen,
Marosszentgyörgyön és Szászrégenben is szervezetei. 2013-ban alakult meg az Erdélyi Rákóczi Szövetségek
Egyesülete. Az szervezet elnökét, Csorba István Árpádot és ügyvezető elnökét, Benedek Zsolt történelem-
tanárokat a marosvásárhelyi, illetve a marosszentgyörgyi szervezetek megalakulásáról, tevékenységéről,
jövőbeni terveiről kérdeztük. 

Rákóczi Szövetség: 
a magyarságtudat erősítése

– „Istennel a hazáért és szabadságért!” –

Ha megnyitjuk a Rákóczi Szö-
vetség honlapját, igen gazdag
tevékenységgel rendelkező szer-
vezet munkássága tárul elénk.
Megtudjuk például, hogy a szö-
vetség minden nyáron három
anyanyelvi tábort szervez a Kár-
pát-medencei szórványhelyzet-
ben élő gyermekek számára; a
diákutaztatási programjai kere-
tén belül évente több száz kö-
zépiskola több ezer diákja
utazhat egy másik elszakított or-
szágrészbe; 2001 óta hirdeti meg
a  Cultura Nostra történelmi ver-
senyt a Kárpát-medencében élő
magyar középiskolások számára;
14 éve minden júliusban sor
kerül Sátoraljaújhelyen a Magyar
Diákok és Tanárok Találkozójára;
a Gloria Victis a szövetség legna-
gyobb rendezvénye, amely az
1956-os forradalmat elindító if-
júságnak állít emléket; a törté-
nelemtanár táborban 1998 óta
gyűlnek össze a Kárpát-medence
magyar oktatói, és a felsorolást
folytathatnánk. 

Heti néptáncoktatás és
rendhagyó történelemóra

Benedek Zsolt, a Marosvásár-
helyi Református Kollégium
igazgatója, és a helyi Rákóczi
Szövetség elnöke elmondta,
hogy városunkban a szövetség
1994-ben alakult meg. Alapítói
az akkori MMDSZ (Marosvásár-
helyi Magyar Diákszövetség) ve-
zetői voltak: Ráduly Levente és
Vass Levente, de az alapító tagok
közt kell megemlítenünk Józsa
István, Csegzi Sándor és Kirsch
Attila nevét is. 

„A marosvásárhelyi szervezet
legfontosabb rendezvényei a
heti néptáncoktatás és a havi
Rendhagyó Történelemóra,
amelyet együtt szervezünk a Re-
generációval és a Kerecsensó-
lyom Hagyományőrzőkkel. De
minden nagy rendezvényén a
szövetségnek részt vesz a maros-
vásárhelyi szövetség is. Ilyenek

például a Gloria Victis rendez-
vénysorozat, a szentendrei főis-
kolás diáktábor, a
sátoraljaújhelyi középiskolás di-
áktábor, a gyöngyösi történe-
lemtanár-képző, a diákutaztatási
programok. Az erdélyi szerveze-
tek között szoros együttműködés
van, nagyon jók a kapcsolataink
a csíkszeredaiakkal, kolozsvári-
akkal, nagyváradiakkal, maros-
szentgyörgyiekkel. Van egy
újdonság is, amiről szeretnék be-
számolni: nemrég sikerült beje-
gyeztetni hivatalosan az Erdélyi
Rákóczi Szövetségek Egyesüle-
tét, melynek célja az, hogy még
jobban összefogja az erdélyi
szervezeteket, hogy több közös
programban lehessen részük.
Nem utolsó sorban pedig pénz-
szerzési lehetőség is a pályáza-
tokon keresztül, ha hivatalosan
is be van jegyezve egy szervezet”
– tájékoztatta lapunkat Benedek
Zsolt. 

Egységes nemzeti 
öntudat kialakítása

Arra a kérdésünkre pedig,
hogy szerinte a szövetség tevé-
kenysége közelebb viszi-e az
igaz magyar történelmet a fia-
talokhoz, a marosvásárhelyi
kollégium történelemtanár-
igazgatója a következőket nyi-
latkozta: „A programokban
résztvevők természetesen kö-
zelebb kerülnek a nemzeti tör-
ténelem megismeréséhez.
Nagyon sok személy, aki mi-
előtt kapcsolatba került volna
a szövetséggel, nem tudott a
nemzeti ünnepek jelentőségé-
ről, sőt olyan is volt, aki nem
tudta mi az, hogy Felvidék,
Délvidék vagy Kárpátalja. A Rá-
kóczi Szövetség ilyen téren
nagymértékben befolyásolta
őket, és segített kialakítani
bennük egy egészséges nem-
zeti öntudatot.”

A szövetség népszerűsége
egyre nagyobb

Az Erdélyi Rákóczi Szövetsé-
gek Egyesületének elnöke Csorba
István Árpád, aki a marosszent-
györgyi szervezet elnöke is,
ügyvezető elnöke Benedek Zsolt,
a tanácsadó testület tagjai pedig
Kolozsvári Szilárd és Nagy F. Atilla.
Az egyesület elnöke a szövetség
népszerűségéről és a jövőbeni
tervekről beszélt lapunknak. 

„A magyarországi Rákóczi
Szövetség kezdeményezésére
alakult meg tavaly az Erdélyi
Egyesület, azért, hogy a helyi
szervezetek könnyebben be tud-
janak kapcsolódni a tevékenysé-
gekbe. A szövetség népszerűsége
egyre nagyobb, ezt bizonyítja az
is például, hogy az utóbbi időben
a táborokban túljelentkezés van.
A Kárpát-medencei Történelem-
tanár Tábor résztvevőinek egy-
harmad részét az erdélyiek tették

ki. Véleményem szerint Erdély
szinten a legaktívabb tevékeny-
séget a marosvásárhelyiek, a
szászrégeniek és a marosszent-
györgyiek fejtik ki. A szentgyörgyi
szövetség csak két éve alakult
meg, de tagjai már a tavaly má-
sodik díjat nyertek a Cultura
Nostra történelmi versenyen. 

Ami pedig a jövőbeni tervein-
ket illeti, elmondhatom, hogy
szeretnénk megvalósítani, hogy
Erdély minden magyar középis-
kolájában jöjjön létre Rákóczi
Szövetség. Tervünk olyan táboro-
kat kiépíteni, mint a sátoraljaúj-
helyi, szeretnénk egy irodát
nyitni, és segíteni a szórványban
élőket, de tovább sorolhatnám
céljainkat. Ugyanakkor pályázni

fogunk, igyekszünk támogatáso-
kat szerezni. A tavaly például a
marosszentgyörgyi Rákóczi Szö-
vetség egymillió forint értékben
kapott magyar nyelvű könyveket,
ezt a támogatást idén a szászré-
geniek számára szeretnénk meg-
szerezni" – mondta el lapunknak
Csorba István Árpád.  

Nemes Gyula



A bulvársajtó (tágabb érte-
lemben: bulvármédia) gyűjtő-
fogalom, a populáris – és
amellett felszínes –, egyszerű-
sített gondolati tartalmakat
közvetítő, esetleg népszerűség-
hajhász médiatermék jelzője,
amely sajátos eszközeivel az azt
közvetítő közeg (pl. újság,
könyv, tv-, rádióműsor, előadás,
elektronikus média) fogyasztá-
sát (példányszámszámát, né-
zettségét) hivatott növelni. A
valódi, mai értelemben vett
bulvár tartalmú média kialaku-
lása a 19. század utolsó harma-

dára tehető, amikor néhány
kiadó felismerte az utcán „kor-
zózó” polgárok között terjesztett
újságok üzleti jövedelmezősé-
gét. A bulvár fokozatosan önálló
termékké vált, amelynek célja a
terjesztő közeg népszerűsítése,
saját nyilvánosságának, piacá-
nak növelése. A bulvár fogalom
elnevezése is innen származik:
Boulvard = körút, sétálóutca.
(Wikipédia)

A lakosságot kulturális get-
tóban tartó kereskedelmi tele-
víziók szenzációhajhász,
bombasztikus „riportjai”, a zöld

ostorosmoszat szintjén vege-
táló ösztönlényeket szerepel-
tető „valóságshow”-i, a legalja
tahócelebek (Győzike, Berki, VV
Szandika stb.) műbalhéit tálaló
vulgár-reality műsorai a szel-
lemi igénytelenség olyan mély-
ségeibe taszítják az agymosott,
elzombisodott fotelprolit,
ahonnan már esélye sincs kikec-
meregni. Legnagyobb rutinnal
a cinikusan gátlástalan RTL-is-
tálló viszi képernyőre a társada-
lom szellemi söpredékét: az
Éjjel-nappal Budapest című so-
rozat saját honlapja szerint „egy
trendi apartmanban játszódik,
a vibráló főváros szívében. Ez ad
otthont a lakótársakként együtt
élő nyolc fiatalnak, akik külön-
böző egyéniségek, különböző
álmokkal, vágyakkal, de egy
dolog biztosan összetartja őket
– imádják a fővárost ahol élnek,
amely nem más, mint Buda-
pest!”. Valójában egyetlen dol-
got imádnak: üzekedni.
Mindenki összefeküdt már min-
denkivel, az összes kombináci-
óban és variációban, még az a
16 éves(!) csitri is, aki imígyen
fakadt ki, amikor osztálytárs-
nője huszonéves bátyját rajta-
kapta a negyvenes, meztelen
mutterján: „nem szégyelled a
büdös pofádat, lefekszel velem,
most meg b*szod anyámat?!”.
Természetesen az elektronikus
média is gondoskodik róla,
hogy még véletlenül se marad-
junk le semmiről, nemrégiben
az alábbi, csupa nagybetűs
címet olvashattuk az indexen:

VV6 – HERELENGETŐ ÁDÁM FA-
ROKPÖRGETŐ AURELIÓT HÍVTA
PÁRBAJRA!

Bulvár nélkül a Facebook se
létezne, legalábbis nem ebben
a formában. A bulvár rést ütött
az intimitás falán, és érdekessé
tette az érdektelent, izgalmassá
a banálisat, címlappá a magán-
ügyet, a Facebook pedig meg-
teremtette annak a
lehetőségét, hogy bárki le-
gyárthassa a maga kis bulvár-
lapját a saját mindennapi
életéről; kultúrtörténeti szem-
pontból nézve a bulvár nem
más, mint a Facebook bevezető
kampánya. Ma már a bulvár re-
ferenciát képezve tematizálja
tömegek életét, akik számára
létszükséglet a napi három-
négy selfie s a kényszeredetten
demonstrált (látszat)boldogság
megannyi kelléke: nyaralási
képek, nevető gyerekek, lávcsis-
gyertyafényes vacsorák. Nem
csupán egy hitvány, ostoba és
romlott szórakozás, hanem
sokak számára életmód, kul-
túrtrend és értékrend, amely
uniformizálja a létezést, és min-
dent kiirt maga körül, ami egy
hangyaherényivel is mélyebb
vagy komplexebb, mint a gya-
korló heroinistából ügyeletes
megmondóemberré avanzsált
pszichosarlatán Csernus Imre
valamilyen bölcsezete, vagy egy
közeli fotó valamelyik kacsa-
csőrű emlős celebluvnya szili-
kon-dekoltázsáról.

Molnár Tibor

Mindennek ára van
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Tíz díjazottat, 33 jelöltet és több mint 500
bukaresti és marosvásárhelyi meghívottat
várnak április 28-án a Kultúrpalotába az
Uniter-díjak ünnepélyes átadására. A ro-
mániai színházi szakma Oscar-gálájának
tartott eseményt ritkán szervezik Buka-
resten kívül, így egyedülálló, hogy idén
Marosvásárhely lehet a rangos rendez-
vény házigazdája.

A közelgő EP-választások feltételei nagyjából véglegessé vál-
tak. Az érvényben lévő jogszabályok kizárják a kettős szavazás
lehetőségét, és csak az állandó lakhelyünk országos listáin sze-
replő jelöltekre szavazhatunk. Nem kérdezik meg, hogy személy
szerint kit szeretnénk Brüsszelbe delegálni, hogy mennyire va-
gyunk européerek vagy euroszkeptikusok, hogy milyen áldoza-
tot vagyunk hajlandók meghozni az uniós előnyökért, de
alkalmat kapunk egy listás szavazásra. Erdélyi magyarként ezt
nem nevezhetjük választási lehetőségnek, hiszen az előválasz-
tások nélkül összeállított névsor inkább az egypártrendszer em-
lékeit idézi fel. Aki magyar jelöltre akar szavazni, az előtt nincs
alternatíva. A megteremtett egység mögött pedig nem a kie-
gyezés, hanem az elszakadás, illetve a beolvadás áll. Az, hogy
mennyire lesznek sikeresek a most meghozott szegregációs és
integrációs (kényszer)döntések, a most következő EP-, valamint
a későbbiekben sorra kerülő országos parlamenti választásokon
fog eldőlni.  

A listáról való kiszorítósdi egyfelől az erdélyi választói kedv
megcsappanását eredményezheti, másfelől pedig, annak elle-
nére, hogy az anyaországi kormánypárt biztos bejutó hellyel
ajándékozta meg a közösségünket, az ellenzék ezt betolakodás-
nak titulálhatja, és politikai tőkévé alakíthatja. Akkor pedig el-
mondhatjuk, hogy mind a hamis egységretorikáért, mind a
magyarországi szavazatok által megszerzett „erdélyi EP-helyért”
valakik meg fognak fizetni.

A konkrét helyzettől, a soron következő választásoktól kissé
elvonatkoztatva, vegyük számba azokat a fizetési eszközöket,
amelyekkel a politikai tartozásokat törleszteni lehet. Az egyik
alapvető formája a teljes behódolás. Ebben a helyzetben az adós
párt vagy közéleti szereplő, az adományok fejében simulékonyan
kezeli a kényesebb kérdéseket, nem áll ki határozottan az elvei
mellett, cinkosává válik a hitelezőjének. Ez a törlesztés fordított
sorrendben is történhet azáltal, hogy annyira következetesen és
megbízhatóan viselkedik egy személy vagy egy alakulat, hogy
ezt bejutó helyekkel vagy fontos funkciókkal díjazzák a hata-
lomhoz közelebb álló döntéshozók. Gyakorlatilag az ilyen simu-
lékony magatartás a demokrácia egyik rákfenéje, mert ezáltal
megszűnnek a pluralizmus és a szabad véleménynyilvánitás
alapfeltételei.

Egy másik kézenfekvő fizetési eszköz a közpénzek hozzáfé-
réséhez nyújtott segítség. A „mezei magyarok” mind tudják,
hogy mennyire nehéz állami forrásokhoz és megrendelésekhez
jutni, de ugyanúgy tudják ezt a politikai hatalmat bitorlók is. Az
adósságok törlesztése során a hálózatban szereplő személyeknek
nagyon figyelmesen kell bánniuk minden egyes beruházással,
minden egyes befektetési pályázattal, pénzátutalással. Ennek a
törlesztésnek a közvetett eszköze az erre alkalmas személyek ki-
nevezése, ami által nemcsak az állami fizetéseket szerzik meg
maguknak, hanem a megfelelő döntések meghozatalát is ga-
rantálják. Összességében ezek a politikai eszközök mind azt
eredményezik, hogy a valódi demokrácia helyett egy „úgyis
mindegy” állapot jön létre, és megcsappan a választói bizalom,
a választási kedv. A békés államrend megerősödése helyett
megnő az igény a politikán kívüli civil kezdeményezésekre, az
utcai megmozdulásokra, a tüntetésekre. Mindezekért pedig csa-
kis a politikai osztály vonható felelősségre.

Ferencz Zsombor

Éjjel-nappal bulvár

Színházi „Oscar-gála” Marosvásárhelyen
A gálán számos magyar vo-

natkozású jelölés van, így a Ta-
mási Áron Színház Hamlet
előadását négy kategóriában –
köztük a legjobb rendezésért
Bocsárdi Lászlót – jelölték. A
listán van a címszerepet játszó
Mátray László és legjobb férfi
mellékszereplőként felkerült
Pálffy Tibor is. Emellett a leg-
jobb előadás és legjobb díszlet
kategóriában is jelölést kapott
a sepsiszentgyörgyi darab. A
legjobb díszlet díjára a maros-
vásárhelyi Bartha József képző-
művészt terjesztették fel.

Marosvásárhelyi vonatko-
zásban még érdemes megem-
líteni Alina Nelegát, akinek az În
trafic című drámáját találták
2013 legjobb román színdarab-
jának. Alina Nelega, aki a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
aligazgatója, az UNITER-gálán
veheti át a díját.

A Kolozsvári Állami Magyar
Színház a Silviu Purcărete által
rendezett Viktor, avagy a gyer-
mekuralom című darabja négy
jelölést gyűjtött be: a legjobb
előadás és legjobb rendezés ka-

tegóriában, illetve Bogdán Zsol-
tot a legjobb férfi melléksze-
replő, Albert Csillát a legjobb
női mellékszereplő díjára jelöl-
ték.

A román színház eredmé-

nyeit tükröző gálára 21 órai kez-
dettel kerül sor, melyet élő adás-
ban közvetít a TVR1 és a Radio
România Cultural, illetve online
is követhetô a www.tvr.ro és a
www.uniter.ro honlapokon. P.P.



A mallersdorfi nővérek 
átveszik az irányítást

A marosvásárhelyi útikalauz
című könyv szerzői, név szerint
Fodor Sándor (S.) és Balás
Árpád is említik, hogy 1784-
ben az addig vegyes elemi is-
kola kétfelé vált. A fiúk
oktatását a barátokra bízták, a
lányok a Lábas-házban tanul-
tak, majd 1890-ben átköltöztek
a Sancta Maria római katolikus
leánynevelő intézet új épüle-
tébe, ahol az 1892-93-as iskolai
évtől már a mallersdorfi nővé-
rek vették át a tanoda irányítá-
sát.

A szerzetesrendet felosz-
latják, a nővéreket a zárda
elhagyására kényszerítik

Keresztes Gyula Marosvásár-
hely régi épületei című könyvé-
ben ír arról, hogy 1898-tól négy
elemi és négy polgári iskolai
osztállyal működött egészen
pontosan az 1948-as államosí-
tásig. 

1908-ban a mallersdorfi
egyház anyagi támogatásával
gróf Majláth Gusztáv megvette
a szomszédos épületet és meg-
szervezte a Ferenc-rendi nővé-
rek zárdáját és internátusát a
vidéki tanulók számára. 

Az épületet 1933-ban Jaross
Béla apátplébános saját költsé-
gén korszerűsítette. 1948-ban
az épületeket minden berende-
zésükkel együtt államosították,
a szerzetesrendet 1949. au-
gusztus huszadikán feloszlat-
ták, és a nővéreket a zárda
elhagyására kényszerítették.

Ide helyezték a Statisztikai,
majd a kilences számú általános
iskolát. Amint az köztudott, je-
lenleg a Kultúrpalotából kitele-
pített Művészeti Líceum
otthona. 

Az épület 2008-ban került
vissza az egyház tulajdonába.

Az oktatói-nevelő 
munka európai szintű

A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból kiderül,
hogy az intézet egy püspök vég-
rendelkezésének és egy helybéli
plébános kitűnő diplomáciai ér-
zékének köszönheti a létét. 

Az egykori római katolikus
iskolában – később felvette a
Szent Mária Intézet nevet, ma
Művészeti Líceumként ismerjük
– szigorú, ugyanakkor európai
szintű oktatói-nevelői munka
folyt. Barabás Kisanna 
muzeográfus szerint a huszadik
század első felében több mint
háromszáz lány tanult az isko-
lában.

Az egykori leányiskola 
nem volt megfelelő

A marosvásárhelyi római ka-
tolikus leányiskola története a ti-
zenkilencedik század végére
nyúlik vissza: a már említett Fo-
garassy Mihály gyulafehérvári
római katolikus püspök halála
után pénzalapot hagyott öröksé-
gül, és úgy rendelkezett, hogy az
összeget leánynevelő intézet ala-
pítására fordítsák, ezt pedig fe-
rences nővérek vezessék. 

A leírtak szerint Brassónak,

Besztercének és Marosvásárhely-
nek volt esélye arra, hogy meg-
kapja a pénzt. Kitűnő diplomáciai
érzékének köszönhetően, hétév-
nyi kitartó közbenjárás után, a
marosvásárhelyi Kovács Ferenc
apátplébános szerezte meg a
pénzt. 

Akkor már létezett egy leány-
iskola a városban, az azonban
nem volt megfelelő. Az órákat a
kántor tartotta, a helyiségek szű-
kösek voltak, s alkalmatlanok a
tanításra. 

Amint az apátplébános Ko-
vács Ferenc megkapta az össze-
get, a római katolikus közösség
elkezdett megfelelő területet ke-
resni az iskolaépületnek. 

Végül egy Szentgyörgy utcai
telekre esett a választás, amely az
1876-os tűzvész óta üresen állt. 

A püspök által örökül ha-
gyott pénzhez pótoltak még
hét ezer forintot, adományokat
gyűjtöttek, fölvettek egy 
húszezer forintos kölcsönt, és
1890-ben el is kezdték az épí-
tési munkálatokat. Az építkezés
két évig tartott. 

Az apátplébános adatai 
és az alapkőletétel

A munkálatok megkezdése
előtt nagyszabású rendezvény
keretében megünnepelték az
alapkőletételt. 

Kovács Ferenc apátplébános
pontosan lejegyzett akkor az
építkezés előtti szervezkedéssel
kapcsolatos minden adatot, és
azt is leírta, hogy hova helyez-
ték el az alapkövet: ez az L alakú
épület udvarán levő épület-

szárny alatt,  3,7 méter mélyen
található. 

Az épület terveit a város ak-
kori főépítésze, Jelinek Antal
készítette, a munkálatok pedig
Soós Pál irányításával zajlottak.
A már említett építőmester
egyébként számos más maros-
vásárhelyi épület munkálatai-
nál is részt vett.

A homlokzatról 
eltűntetett dekorációk

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által összegyűjtött dokumentá-
cióban is olvasni, hogy az épület
négyszintes: alagsor, földszint
és két emelet alkotja. 

Eklektikus homlokzatáról
mindenképpen el kell mondani,
hogy a tizenkilencedik század
végén az iskola vallási jellegére
utaló dekorációk díszítették. 

A rendszerváltást, illetve az
1948-as államosítást követően
azonban ezek az elemek eltűn-
tek, és már csak a régi fényké-
pek tanúskodnak arról, hogy
valaha ott voltak. 

Ezek között volt Fogarassy
Mihály alapító püspök címere, a
második emeleti oszlopok alatt
elhelyezett keresztek, illetve a
koronapárkányon lévő felirat,
mely jelezte, hogy bentlakással
ellátott római katolikus iskola
működik az épületben. Eltűn-
tették ugyanakkor a Jézust és a
gyermekeket ábrázoló dombor-
művet is, amely a háromszögű
orommezőt díszítette. 

Érdekes módon sokan, sőt
néhány kutató is meg van győ-

ződve arról, hogy mivel Sancta
Maria volt az intézet neve, egy
Szűz Mária szobor is volt az épü-
leten, ez a tény azonban téves
feltevés, feltételezés. 

A bentlakás is Kovács 
Ferenc plébánosnak 
köszönhető

Amint azt már mi is említet-
tük 1908-tól bentlakás is műkö-
dött az iskola mellett. A
plébánia 1905-ben vásárolta
meg a szomszédos Gáspár-
házat, amelyet aztán renovál-
tak, és átalakítottak a célnak
megfelelően. 

Az egész intézményt a mal-
lersdorfi ferences nővérek ve-
zették, és itt még egyszer ki kell
emelni Kovács Ferenc plébános
kitűnő diplomáciai érzékét. 

Kezdetben egyik rend képvi-
selőit sem sikerült megnyernie
az ügynek, végül azonban még-
iscsak egyezségre jutott a mal-
lersdorf rend vezetőségével. 

Akkor már Erdélyben tevé-
kenykedtek a szerzetesnők, és
végül Nagyszebenből jöttek ide,
egészen pontosan 1893-ban.
Négyen álltak be tanítani, s kez-
detben világi pedagógusok se-
gítségét is igénybe vették, de
csak egy ideig, utána értelem-
szerűen ők maguk tanítottak
minden tantárgyat. 

Az alaptantárgyak mellett
zenét – hegedű, zongora,
csembaló, harmonika –, és ide-
gen nyelveket, pontosabban
németet és franciát tanítottak.
Figyeltek tehát arra, hogy az ok-
tatás teljes mértékben feleljen
meg a kor követelményeinek,
elvárásainak. 

Ugyanakkor kézimunkázni
és rajzolni is tanították a lányo-
kat, ami szintén fontos volt
abban az időben.

A Mária Kongregáció 
Egyesület

Sorina Bota könyvében arra
is rávilágít, hogy nagy hang-

súlyt fektettek az erkölcsi és val-
lási nevelésre, ezért az intéz-
ményben nagyon szigorú
szabályokat vezettek be. A diák-
lányoknak nem volt szabad pél-
dául az iskola előtt sétálniuk,
csak azokba az osztályokba me-
hettek be, amelyekben órájuk
volt, szünetben pedig tilos volt
az udvaron levő padokon üldö-
gélniük. Táncolni pedig csak
tanév elején lehetett, az első
hat hétben.

A folyosókon Mária-szobrok
voltak, és volt egy kápolna is,
amely ma már nincs meg. 

Egyébként az iskolában mű-
ködött a Mária Kongregáció el-
nevezésű hitbuzgalmi
egyesület, amely szintén a lá-
nyok vallási és erkölcsi alapokon
nyugvó nevelésére fektette a
hangsúlyt. A kongregáció gyű-
léseket is tartott a ferences nő-
vérek és a város plébánosainak
vezetésével. 

Az új tagok a Keresztelő
Szent János templomban szer-
vezett ünnepélyes ceremónia
keretében nyertek felvételt a
kongregációba, és ez mindany-
nyiszor örömteli alkalomnak
számított.

A Sancta Maria Római 
Katolikus Leányiskola és  
dr. Bernády György

A Marosvásárhelyi útikalauz
című adatgyűjtésben említés
van arról, hogy a zeneiskolát
1908-ban dr. Bernády György
hozta létre, és 1913-tól a Kul-
túrpalotában biztosította annak
működését. 

A tanügyi reform – 1948 –
után, ezt az intézményt művészeti
iskolává alakítják át, amit 1970-
ben száműznek a kultúra felleg-
várából. Csak kemény harc árán
sikerült az iskola felszámolását
megakadályozni, és a volt Sancta
Maria római katolikus leányiskola
épületében elhelyezni.

Nagy-Bodó Tibor
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A mai Művészeti Líceum eredetileg a Sancta
Maria római katolikus leányiskola volt, amelyet
a mallersdorfi ferences nővérek működtettek
1892-től. A román állam az épületet és intéz-
ményt 1948-ban államosította, és csak a kétezres
év közepén szolgáltatta vissza. 
A kétemeletes épületet 1890-1892 között építet-
ték, Fogarassy Mihály püspök és Weszely Károly
prépost hagyatékából. Az épület tervét id. Jeli-
nek Antal mérnök készítette, klasszikus barokk
homlokzattal, Soós Pál kőművesmester kivitele-
zésében. Ez volt a római katolikus leánynevelő in-
tézet, más néven a Szent Ferenc-rendi nővérek
elemi és polgári iskolája. Az iskolát a jezsuiták
hozták létre 1702-ben mint végleges iskolát,
mely a Plébánia épületében és a Lábas-házban
működött. 
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A Zárda – a Sancta Maria Római Katolikus Leányiskola
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– Jó napot, Sajókám! Kép-
zelje, múlt héten kaptam hús-
véti képeslapot!

– Ki küldte?
– A megyei tanácselnök,

Ciprian Dobre. Szép krémszínű
üdvözlőlap, rajta a húsvéti kon-
zervszöveg románul, alatta egy
sor dizájnos piros tojás, az alatt
a szöveg magyarul (és helye-
sen!), megint egy sor piros
tojás, majd a szöveg németül,
ohne piros tojás, nekik már nem
jutott.

– Olyat én is kaptam. Szinte
meg is haftódjak, de még aznap
gyorsan le is tojta a kalapács
nyelét tanácselnök úr, amikor a
Ionela Ciotlaus alpolgármester
leváltását követő sajtótájékoz-
tatón elgurult a gyógyszere, és
kisebbfajta magyarellenes
ámokfutásba kezdett: soha
nem járulnak hozzá ahhoz,
hogy a „kommunista” Sütő And-
rásnak szobra legyen Marosvá-
sárhelyen, sose szavazzák meg
egy római katolikus kollégium
létrehozását az Unirea líceum
épületében, mint ahogy azt
sem, hogy a jelenlegi Călăraşi-
lor utca visszakapja a Kossuth
Lajos nevet. Mindezeket akku-
rátusan, pontokba szedve, egy
nyílt levélben tárta az érdeklő-
dők elé, melynek a következő
überfrappáns címet adta: „Vice-
primarul Ionela Ciotlaus, inlo-
cuita de viceprimarul Sütő
András Claudiu Maior”.

– Nem gurult el a gyógy-
szere, mindig is egy naciona-
lista, sovén, magyargyűlölő
csóka volt, csak most verte
nagydobre, izé, nagydobra. Vi-
szont a helyében én most egy
darabig szép időben is esernyő-
vel sétálgatnék az utcán, mert
valaki még szembe találja csu-

lázni ezekért a gyalázkodó,
sovén és uszító kijelentéseiért.
Kíváncsi volnék, ő mit szólna
ahhoz, ha, mondjuk, én kezde-
nék elvtársozni és becsmérelni
egy híres vásárhelyi román
írót…, már ha lenne.

– Az ilyenre még a nyál is
kár. Na, lapozzunk; maga a hü-
lyék szerint okos ember: mit je-
lent pontosan a bolsevik,
bolsevista kifejezés?

– Nem sok jót. Tág értelem-
ben a bolsevizmus államkapita-
lizmust jelent, egy olyan
életképtelen, terrorisztikus
rendszert, amelyben a bolsevis-
ták tönkreteszik a gazdaságot,
a kereskedelmet, a kultúrát, az
oktatást és a környezetet, és a
törvényesség teljes mellőzésé-
vel kifosztják az országot. De
miért kérdi, valaki lebolsevistá-
zott valakit?

– Le bizony, méghozzá a
magyar Országgyűlés elnöke,
Kövér László az RMDSZ-t! Egy, a
Magyar Hírlapnak adott interjú-
ban azt mondta, többek között,
hogy az RMDSZ vezetése na-
gyon régóta az MSZP-vel ápolja
a legszorosabb kapcsolatot,
amiben nincs semmi meglepő,
hiszen mindkét párt ugyan-
olyan bolsevik gyökerekből táp-
lálkozik, az erkölcseik,
mentalitásuk és érdekeik is kö-
zösek; mindkét párt „kívülről”
vezérelt, s mindkettő azon dol-
gozik, hogy az erdélyi magyar-
ság számára Budapest
megszűnjön orientációs pont
lenni.

– Nem semmi!
– A vastagja csak most jön,

ezt már szó szerint idézem: „A
magyar kormány a nemzetpoli-
tikai céljaink megvalósításához
partnereket és szövetségeseket

keres, és ezekkel érzelmek nél-
kül együttműködik. Más kérdés,
hogy mint a Baltikumtól a Bal-
kánig terjedő posztszovjet tér-
ség leghosszabb időt
kormányon töltött pártjának,
azaz az RMDSZ-nek a román
politikai elithez sikeresen integ-
rálódott „főtisztjei” felelősek az
erdélyi magyarság drámai fo-
gyásáért, gazdasági és társa-
dalmi elsúlytalanodásáért és
politikai jogainak folyamatos
kétségbe vonásáért, megnyir-
bálásáért, az autonómia célki-
tűzésének elsikkasztásáért”.

– A tulipántos „főtisztek”
nem reagálták le eme kedves
szavakat?

– Még nem, szerintem
egyelőre köpni-nyelni nem tud-
nak. Vagy azt a taktikát követik,
amit idestova negyedszázada a
kényes ügyekkel kapcsolatban:
amiről nem veszünk tudomást,
az nincs is.

– Hát azt hallotta, hogy kö-
telezővé tennék az 1918. Dec-
ember 1. utcát? A szenátorok
rábólintottak Mircea Dusa vé-
delmi miniszter törvényterve-
zetére, így már csak a
képviselőházon múlik, hogy kö-
telező lesz-e valamennyi romá-
niai városban egy utcát a „nagy
egyesülésről” elnevezni. A jog-
szabály ugyanakkor valamennyi
megyeszékhely önkormányza-
tát arra kötelezné, hogy a nem-
zeti ünnepen hivatalos
ceremónia keretében emlékez-
zen meg a napról, amikor a szé-
kelyek tengerhez jutottak.

– Olyan ez, mintha egy csa-
vargó erőszakkal beköltözne a
maga lakásába, és nem elég,
hogy attól fogva az ő szabályai
és (ön)kénye-kedve szerint
kéne viselkedjen, kénytelen

volna eltűrni a mocskos pofáját,
a trágárságait, az alpáriságát, a
büdösségét, csak olyankor szól-
hatna, amikor engedélyt kap rá
satöbbi, hanem fölébe még
minden évben meg is ünnepel-
tetné magával a beköltözése
dátumát.

– Kábé igen. Egyébként
ugyanez a kretén kezdemé-
nyezte – szerencsére sikertele-
nül – három évvel korábban azt
is, hogy a megyei és helyi ön-
kormányzatok csak egy kor-
mányzati bizottság
jóváhagyása után változtathat-
ják meg román történelmi, po-
litikai vagy kulturális
személyiségekről, események-
ről elnevezett utcák, terek, isko-
lák és egyéb létesítmények
nevét, ha az új elnevezés nem
román jellegű. 

– Még megérjük, hogy min-
den román történelmi szemé-
lyiségnek szobrot állítanak a
városok főterein, minden lakó-
negyedbe felhúznak egy hagy-
makupolás óbégatót, és
mindenki köteles lesz kitűzni a
román trikolórt a házára, abla-
kába.

– Na, addig álljanak fél
lábon, amíg én kitűzöm!

– Jó, jó, de ha muszáj lesz?
– Akkor kiteszem a ma-

gyart, és azt mondom, hogy
színvak vagyok.

– Csakhogy a magyar zászló
vízszintes, a román pedig füg-
gőleges sávozású.

– De csak 1867 óta; majd
azzal fogok érvelni, hogy ősi
föld, ősi zászló!

– Maga pedig egy ősi
marha!

Molnár Tibor
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Aszfaltozzák az 
Árvácska utcát,
következik 
a Lămâiţei utca

Április 17-én, a vízvezetési és csatornázási munkálatok
befejezte után, a munkások elkezdték az Árvácska utca asz-
faltozását, a Budai Nagy Antal negyed övezetében.  A mun-
kálatok helyszínén jelen volt Claudiu Maior alpolgármester
is, aki elmondta: „ Egy Antenna 1-es műsorban  az  övezet
lakóinak megígértük, hogy az itteni munkálatokat Húsvétig
befejezzük. Az utóbbi napok esőzései akadályozták a mun-
kálatokat, így nem tudtunk megfelelőképpen haladni. Ma
már kedvezőbb időjárásban volt részünk, így siettünk, hogy
egy 50 méteres szakaszon aszfaltréteget helyezzünk el. Kö-
vetjük az időjárás előrejelzést, és az első nap mikor nem fog
esni  és a talaj száraz lesz, elkezdjük a Lămâiţei utca aszfal-
tozását. A gépek elő vannak készítve, a munkások készen áll-
nak. Csak kedvező időjárásra várunk. A város más
övezeteiben is dolgozunk, júniusig pedig több más fontos
projektet is véglegesítünk.”

Marosvásárhelyi Miss & Mister
Szépségverseny

Az idén 18. alkalommal megrendezett
Marosvásárhelyi Napok keretén belül Ma-
rosvásáhely Polgármesteri Hivatala meg-
szervezi a Miss & Mister Szépségverseny

Jelentkezési feltételek:
- Marosvásárhelyi állandó lakhely
- A jelentkezőnek 14 évet be kell töltenie (azok a verseny-

zők, akik még nem nagykorúak, szülők írásos beleegyezésé-
vel jelentkezhetnek)

- Legalább 1,65 m magasság lányoknál, 1,73 fiúknál
- Nem vehetnek részt a versenyen azon személyek, akik

az elmúlt években Miss & Mister verseny díjazottjai voltak

Beiratkozás:
1. Facebook-oldalon:  misstirgumures (április 30-ig)
2. Személyesen, a Polgármesteri Hivatal 59-es szobájá-

ban, 0365-882.066-os telefonszámon (naponta 8-14 óra kö-
zött)

3. Az előválogatás napján, a Mihai Eminescu Ifjúsági Ház-
ban 15-17 óra között

Előválogatás: május 5., 17 óra, Mihai Eminescu Ifjúsági Ház

Díjak:
I. Helyezés  – 3.500 lej 
II. Helyezés  – 2.500 lej
III. Helyezés – 2.000 lej
Továbbjutók  – 500 lej

Az előválogatáson kérik a személyi igazolványok felmu-
tatását.

Marina Ciugudean

Parkolók a Cugir utca 
8 B szám alatt

Néhány nappal ezelőtt,  átadták a Pol-
gármesteri Hivatal által felújított parkoló-
kat a Cugir utca 8 B szám alatt, a
meggyesfalvi negyed övezetében.  A mun-
kálatok helyszínén jelen volt Claudiu Maior
alpolgármester is, aki az alábbiakat nyilat-
kozta: „Az itt lakóknak megígértük, hogy
parkolókat alakítunk ki. Számos telefont kaptam olyan tv-
és  rádióműsorokban, amelyeken részt vettem. Eljött az idő,
hogy eleget tegyünk ígéreteinknek. Válságidőkben, mikor a
városnak csökkentett költségvetése van, a pénzt megpró-
báljuk úgy elosztani, hogy megvalósítsuk azt, amit célul tűz-
tünk ki. A továbbiakban más negyedekben is sor kerül
különböző befektetésekre. Lépésről-lépésre megpróbáljuk
megoldani a lakosok által jelzett problémákat.”
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Román labdarúgó 2. liga, B. csoport, rájátszás, 1. forduló:

ASA–Resicabányai Metalul 2–0 (1–0)

Nagyon fontos három pontot szerzett az ASA az 1. ligába való
feljutásért vívott harcban a rájátszás első fordulójában, miután
hazai pályán 2-0 arányban legyőzte a Metalul Resicabánya
együttesét.

A gyengébb színvonalú találkozó két gólját Bumba (14.) és
Amauri (90+2.) szerezték.

Ezzel a győzelemmel az ASA feljutott a tabella második hely-
ére (két ponttal lemaradva a listavezető CSU Craiovától), miután
a forduló másik két találkozóján a CS U Craiova magabiztosan
győzte le az FC Olt Slatinát, illetve döntetlen született a Gloria
Beszterce és a CSM Râmnicu Vâlcea között.

Az ASA a következő fordulóban, április 26-án, szombaton, 11
órától Râmnicu Vâlceán játszik.

A tabella állása:

1. CS U Craiova 11    6    2    3      17–11       20
2. Marosvásárhelyi ASA 11    5    3    3      12–8         18
3. Besztercei Gloria 11    4    5    2      12–10       17
4. CSM Râmnicu Vâlcea 11     3    4    4     10–12       13
5. Resicabányai Metalul 11    4    1    6        9–13       13
6. FC Olt Slatina 11     2    3    6       6–12         9

Kincs ő, hiszen orvos lett a labdarúgó!
Dr. Sipos Kincső a vásárhelyi labdarúgás második orvos-labdarúgója – az első
dr. Bölöni László –, aki városunkban szerzett orvosi oklevelet, és itt is gyako-
rolja a szakmáját, párhuzamosan a labdarúgással.  Kincsőt a minap a Szemé-
szeti Klinikán kerestem fel, ahol rezidensként dolgozik. A csapattársai,
barátai és a közelebbi ismerősei által Kincsinek becézett szemorvossal épp
egy betegvizsgálat után beszélgettem a munkájáról, sportpályafutásáról,
meg a második hobbijáról, a lovaglásról.

– Üdvözöllek, dr. Sipos Kincső!
Hogy vagy?

– Köszönöm jól, január óta pró-
bálom szokni ezt a megnevezést,
de most is ledöbbenek, amikor az
asszisztens azt mondja a beteg
előtt, hogy „a doktornő megmondja,
hogy mi a további teendő...” Kicsit fu-
rán érzem magam, hogy ezzel a
megszólítással tisztelnek, én is fo-
lyamatosan szokom a helyzetet.

– Te választottad az orvosi pá-
lyát, vagy szülői elképzelés volt?

– Én akartam, sőt édesanyám
próbált erről lebeszélni, de mind-
hiába.  Ő saját tapasztalataiból azt
mondta nekem, ha orvos leszek,
futás lesz az életem és igaza volt,
mi több, párhuzamosan még foci-
zok is. Vállalás kérdése. Szerintem
a személyiségemnek jobb szakmát
nem is választhattam volna. Na-
gyon tetszik, jól érzem magam,
amikor újabb és újabb kihívás előtt
állok egyik-másik „szem” láttán,
emberekkel dolgozom, pörög az
élet körülöttem! Ez az, ami engem
leginkább jellemez, a kihívás, a sür-
gés-forgás és a pörgés.

– Hogy lettél épp szemész rezi-
dens?

– Az első hat évben mindenki
általános orvosit végez, a hatodik
év végén van egy rezidens vizsga,
ami úgymond lehetőséget ad a fris-
sen végzett orvosoknak, hogy
amennyiben a vizsgán jól teljesí-
tenek, egy hozzájuk közel álló és
kedvelt szakmát válasszanak. A
vizsgám jól sikerült, így gyakorla-
tilag bármit választhattam volna,
hozzám pedig a szemészet állt a
legközelebb. Úgy tartom, hogy ez
egy „nőiesen sebészi” szakma, hogy
egy ellentéttel éljek. Megvan a ki-
hívás, de mégsem „hentes” munka.  

– Gondolom, anyukád a legbol-
dogabb a családban, hiszen van, aki
tovább vigye a hagyományt...

– Igen, nagyon örvend, egy
percig sem bánja, hogy nem lépett
fel határozottabban akkor, amikor
ezt a pályát választottam. Meg
tudja velem beszélni a családorvosi
munkájából adódó kérdéseit, ese-
teit, mindketten nyitottak vagyunk
az újra, kíváncsian hallgatjuk egy-
más véleményét és tapasztalatát.
Így egy nem mindennapi anya-lá-
nya kapcsolat alakult ki kettőnk
közt. 

– Nagyon megszoktad te Ma-
rosvásárhelyen, mi több, le is tele-
pedtél itt. Hitted volna, hogy itt ra-

gadsz?
– Én mindig is azt mondtam,

hogy sepsiszentgyörgyi születésű
lévén, visszamegyek szülőváro-
somba, majd otthon fogom kama-
toztatni a tudásomat, munkámat,
de valóban, most nagyon úgy áll a
helyzet, hogy itt ragadok. Ha Er-
délyben kellene választanom élet-
teret, akkor Sepsiszentgyörgyöt,
vagy Marosvásárhelyt választanám
mindenképp. Rengeteget segített
nekem, hogy első évtől kezdve itt
focizom, így nagyon megszoktam
Marosvásárhelyen, rengeteg em-
bert megismertem. 

– Az orvosi szakmával párhuza-
mosan a labdarúgást is folytatod.
Mennyire nehéz mindkét téren a ma-
ximumot nyújtanod?

– Ha valaki az egyetemi éveim
során kérdezte (mint ahogy te is
tetted), azt mondtam neki, hogy
nem lehetetlen, mivel vannak ese-
tek, amikor egyik vagy másik oldal
részére, esetleg hátrányára áldoza-
tokat kell hoznunk, és ezt egyete-
mistaként könnyebben megtehet-
tem. Viszont ez most nem teljesen
igaz, hiszen jelenleg szakmai kö-
telezettségeim vannak. Ma például
ügyeletes vagyok, 30 órát leszek
egyhuzamban a klinikán, és nem
tehetem meg, hogy 17-19 óra kö-
zött elmehessek edzésre, mind-
amellett, hogy nagyon szeretném.
Épp most, az interjú ideje alatt is
edzés időben vagyunk, sajnos csak
gondolatban lehetek a csapattár-
saimmal.

– Munkád közben gondolsz a
társaidra, az edzésekre, amelyeken
nem tudsz részt venni?

– Persze, nagyon gyakran, de
próbálom felfogni úgy, hogy a
munkát majd edzés követi, így
másnap kétszer többet fogok nyúj-
tani edzésen, hogy próbáljam pó-
tolni az előző napot, amikor dol-
goztam. 

– Amióta orvos lettét, történt
már, hogy jelezték a betegek, ismer-
nek a focipályáról? Talán a csapat-
társak jobban tisztelnek?

– Még nem jött be senki azzal,
hogy „hú, a focista az orvos”, viszont
volt rá eset, hogy a meccs után a
szurkoló, szemészeti problémában
kért tőlem tanácsot vagy segítsé-
get. Ami végképp segít a minden-
napokban, hogy a nagy pörgés el-
lenére is, délután jól érzem magam
a csapattársaimmal, és igen, ők na-
gyon tisztelnek engem, elfogadták

első perctől, hogy én orvosnak ké-
szülök, mindig megértettek engem
és tisztelettel beszéltek rólam.
Majdnem rangidős lévén a csapat-
ban elmondhatom, hogy nem csak
a munkám, hanem a korom miatt
is tisztelnek, én meg viszonzásul
viccelődök és gyerekes csínytevé-
sekkel hálálom meg ez nekik.  

– Az ASA jelen pillanatban a rá-
játszásban érdekelt, viszont az alap-
szakasz 4. helyén végzett. Ez bánt
téged?

– Bánt, de el kell fogadjuk, hogy
egy generációváltáson megy át az
együttes, ami nem egy hétig tart.
Én remélem, hogy az együttes Szé-
kes edzővel a jó úton halad, és a
jövő csapata lehet, de ehhez kell az
önbizalom. Azok a fiatal játékosok,
akik eddig a pályaszélről nézték a
meccset felnőttek, el kell higgyék,
hogy most rajtuk múlik a csapat si-
kere, ők kell most színre lépjenek
és bebizonyítsák, hogy volt értelme
a beléjük fektetett több évi mun-
kának.

Érződik, hogy átalakulóban van
az együttes, sok a bizonytalanság,
az összeszokás hiánya még sok
gondot okoz. De bízom abban,
hogy jó úton haladunk. Ami engem
illet, a tapasztalat és az ambícióm
talán segíthet a csapaton. Remény-
kedve várom a rájátszást. 

– Hogyan látod, még meddig
folytathatod pályafutásod?

–  Minden velem egykorú lány-
hoz hasonlóan, én is szeretnék csa-
ládot, gyerekeket, ezért nem tudok
konkrét időt mondani, de gondo-
lom, hogy legalább még két évig
futballozhatok az ASA-nál. Egy biz-
tos, amíg a csapatnak szüksége van
rám és a körülmények is engedik,
addig maradok, és nem szeretnék
más csapatnál focizni, mivel lete-
lepedtem Marosvásárhelyen.
Amúgy 2015 júniusáig köt a szer-
ződésem az ASA-hoz.

– Szoktál focimérkőzéseket
nézni? Van-e kedvenc csapatod, já-
tékosod?

– Mindig is az Arsenál volt a
kedvencem, még Thierry Henry ide-
jéből. Az igazság az, hogy amióta
orvos vagyok, nehezen bírom ki a
BL-mérkőzések második félidejét
ébren, de amikor tehetem, legalább
a híreket elolvasom és az érdeke-
sebb helyzeteket újranézem. Kü-
lönben szeretem nézni a tétmér-
kőzések taktikai és pszichológiai
felépítését, figyelem az újabb cse-

leket, amiket edzéseken próbálok
gyakorlatba ültetni és próbálok
mindenből tanulni. 

– Az ASA férfi mérkőzéseire jársz-
e?

– Ahogy tehetem, igen. 
– Nem zavar benneteket, hogy

első ligában játszotok, mégsem
vagytok annyira mediatizálva, mint
a férfi együttes, amely a 2. ligában
szerepel?

– De igen. Ez egy általános vé-
lemény nálunk, Romániában, hogy
nem igazán értékelik a női labda-
rúgókat, a női sportolókat, lenne
még mit tanulnunk a nyugatiak-
tól...

Amikor a BL-ben szerepeltünk
Izlandon, nagy meglepetésünkre
ott példamutatóan állnak az em-
berek a sportoláshoz, focihoz. Az
emberek 90%-a sportol,  úgy tart-
ják, hogy a sport az egészség kulcsa,
és nincs megkülönböztetés a ne-
mek közt, így többen járnak ki az
ottani mérkőzésekre is. Látva, más-
hol hogyan van, persze hogy fáj-
dalmas, hogy milyen kevesen kí-
váncsiak a mi bajnoki
mérkőzéseinkre. 

– Úgy látom, mindkét hobbid-
nak igyekszel hódolni, mi több, egyik
a másikban segít ki téged. Talán té-
vedek?

– Így van, például egy szerdai
nehéz napom után, amikor a me-
lóm délután 15 óráig tart, majd 17
órától edzésre sietek, már valóság-
gal várom, hogy kifuthassam ma-
gam, a szellemi fáradtságot kiráz-
zam magamból. Az érdekes az,
hogy ezek után este 19 órakor, ami-
kor az edzésről kijövök, már nem
érzem a fáradtságot, mintha új
erőre kaptam volna. 

– Korábban említetted, a hiva-
tásodon és a hobbidon kívül, ra-
jongsz a lovakért is. Van időd még
erre is?

– Ritkán van rá időm, de főleg
a melegebb időszakban a másik
hobbimnak, a lovaglásnak is hó-
dolok. Amúgy a lovaglás a min-
dennapjaimat kitölti, még akkor is,
ha munka közben rá gondolok.
Elég, ha ránézek egy lovas képemre,

már az kikapcsol... Sőt, ha időm en-
gedi, munka és edzés után, kisza-
ladok a lovamhoz is.

Amíg a munkában szakmai té-
ren, a labdarúgó pályán fizikailag
terhelődök, addig a lovaglás a teljes
kikapcsolódást biztosítja. Marosvá-
sárhely közelében tartunk két lovat,
és nagyon örülök, hogy hasonló ál-
latbarát társra találtam a párom
személyében, így közösen vezetjük
le a mindennapok fáradalmait dél-
utánonként, hétvégenként, egy kö-
zös lovaglás során.

– A szüleid korábban minden
hazai mérkőzéseteken kint voltak.
Jelenleg is járnak az ASA meccseire?

– Igen, minden találkozónkon
itt vannak, haza jönnek ide, mind-
amellett, hogy ők Sepsiszentgyör-
gyön laknak. Édesapám nyárád-
menti, édesanyám is részben már
vásárhelyinek tarja magát. Mind-
ketten otthon érzik magukat, akár
én is. Én éppúgy megyek haza bár-
honnan Marosvásárhelyre, mint
Sepsiszentgyörgyre.
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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

Múlt heti számunk helyes megfejtése: – Húsvétot piros tojással, le a trottyos Mikulással!

www.kozpont.ro
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