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

A Fradiban és az MTK-ban 
edződött az ASA magyar 
válogatott középpályása
A Marosvásárhelyi ASA női 1. ligás ezüstérmes együt-
tesének legtapasztaltabb játékosai a 20 éves hajdú-
nánási illetőségű, az FTC-ben és az MTK-ban ismertté
vált középpályás, Csiszár Henrietta és a 24 éves 
veszprémi születésű Zágor Bernadette, aki ugyancsak
az említett két neves budapesti klub játékosa volt. 

Társadalom

II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Főgimnáziuma
(folytatás előző lapszámunkból)

A szóban forgó impozáns épületegyüttes a Klastrom
utca 15-17. szám alatt áll. Az iskola a kilencszázas évek
elején épült.  A fiúgimnázium története meglehetősen
érdekes. Amolyan kálváriás. Számtalanszor költöztet-
ték egyik helyről a másikra.

>>> 5. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Félsziget lefújva, 
Forgatag újratöltve

A Forgatag szervezőinek arra kell gondol-
niuk, hogy adott egy jó lehetőség a város
hétköznapjainak a megváltoztatására. Kép-
letesen szólva, a felkínált muníciót – a ma-
gyarországi és a helyi önkormányzati
támogatást – a látványos, de haszontalan
tűzijátékok helyett, a helyi értékek megőr-
zését és megerősítését szolgáló tevékenysé-
gek megszervezésére kellene
felhasználniuk. Az erdélyi, de főleg a szé-
kelyföldi magyarok bebizonyították, hogy
nem dőlnek be az összes trendi áramlatnak.
Marosvásárhelyen pedig talán fokozottan is
elvárható, hogy a szervezők ne az átlagos vá-
rosnapi hangulat irányába „fejlesszék” a szá-
munkra kiemelt fontosságú rendezvényt.

>>>3. oldal

MORGÓ

Fociőrület 

Ma kezdődik, s egy hónapig tart a nézőket és
családtagjaikat egyaránt próbára tevő brazíliai
foci világbajnokság. Tekintve a gigantikus ér-
deklődést, ami a sportágat övezi, bizony világ-
esemény ez a javából. Hogy azzá lett, az
sokban köszönhető a Nemzetközi Labdarúgó
Szövetségnek (FIFA), amely kivételes sportdip-
lomáciai érzékkel oroszlánrészt vállalt a foci vi-
lágszintű elterjedésében. Ma már nincs
kontinens, ahol eltérő szinten ugyan, de ne
rúgnák a labdát. A foci mai népszerűsége el-
választhatatlan attól, hogy a sportág a szóra-
koztatóipar része, akkora pénzek fordulnak
meg, cserélnek gazdát benne, ami sokáig el-
képzelhetetlen volt. Angliában, a labdarúgás
őshazájában ma hatszázezer ember él a foci-
ból, illetve a hozzá társult tevékenységekből.
Túlzás nélkül állítható, hogy teljes iparág ez.
És továbbra is fejlődő.

>>>4. oldal

>>> 3. oldal

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

Dr. Fekete Sándor, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, a PTE 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika igazgatója az RMOGYKE
szervezésében múlt hét végén tartott előadást Marosvásárhelyen.
Ekkor kérdeztük a professzort a drogfüggőség kezeléséről, a dizáj-
nerdrogok elterjedtségéről, a marihuána legalizálásáról, illetve
az újonnan gyógyszerpiacra dobott gyors drogtesztekről.

Drogosok kálváriája

„Nehéz a bizalmat visszanyerni”



Siculicidium 250
Június 12-én, csütörtökön 18

órai kezdettel kerül sor Maros-
vásárhelyen, a Bernády Házban,
a Siculicidium 250 című képző-
művészeti kiállítás megnyitó-
jára. A kiállítás válogatás a 2013.
évi Siculicidium 250. című kép-
zőművészeti pályázatra beérke-
zett pályaművekből. A pályázat
díjnyertes alkotásai: klasszikus
(festészet, szobrászat, grafika
stb.) kategóriában Szepessy
Béla (Nyíregyháza) – Veszedel-
mek Madéfalván (linómetszet)
és Nagy Ödön (Csíkszereda) –
Siculicidium 1764 (vegyes tech-
nika), illetve kortárs médiumok
(fotó, animáció, digitális alkotá-
sok stb.) kategóriában: Siculici-
dium zenekar
(Székelyudvarhely) – Siculici-
dium (videoklip-sorozat) és Hor-
váth Csilla (Budapest) –
Felemelkedés (digitális fotóso-
rozat). A megnyitón Nagy Mik-
lós Kund, a Bernády György
Közművelődési Alapítvány alel-
nöke mond köszöntőbeszédet,
Soós Zoltán történész ismerteti
a történelmi eseményt és annak
tágabb kontextusát, Lakatos Mi-
hály, a Balassi Intézet Sepsi-

szentgyörgyi Kulturális Központ-
jának vezetője beszél a pályázat
lebonyolításáról, ill. a díjnyertes
művészek alkotói tevékenységé-
ről.

Az ajtó
Június 12-én, csütörtökön

19.30-tól Az ajtó című kistermi
előadást lehet szabadbérlettel
megtekinteni a Nemzeti Szín-
házban.

Szimfonikus koncert
Június 12-én, csütörtökön

este 7 órától szimfonikus kon-
certre várják a Kultúrpalota kö-
zönségét. A nagyteremben
Remus Grama karmester vezé-
nyel, hegedűn játszik Roxana
Oprea. Műsoron: Glazunov és
Dvoøák művei. A koncertre a
32-es számú bérlet érvényes.

A Styx titkai
Ezzel a címmel nyílt fotóki-

állítás a Bernády Házban. Ang-
hel Mircea, a craiovai Mihai Dan
Calinescu fotóklub elnöke Mis-
terele Styx-ului (A Styx titkai)
címmel készített fotósorozatot
egy ködös folyóról, amelynek
kapcsán párhuzamot von a va-
lóság és a misztérium, a mítosz
világa között. A kiállítás egy hó-
napig látogatható.

Kiállítás festőtábori 
alkotásokból

A Maros Megyei Képzőmű-
vészek Egyesülete egy csoport-
jának az udvarhelyi Septimia
wellnessközpontban rendezett
festőtáborban készült alkotása-
iból nyílt kiállítás a kövesdombi
unitárius templom kiállítóter-
mében. A tárlat egész június-
ban naponta 9-13 óra között
látogatható.

Soó Emma tárlata
Soó Emma festőművésznek,

a marosvásárhelyi képzőművé-

szek egyesülete tagjának mun-
káiból nyílt egyéni kiállítás a pre-
fektúra épületében.

Dokumentumfilm a szülésről
A román egészségügyben

uralkodó állapotokról, a szülé-
sekről, a kórházi eljárásokról, a
vajúdó nők által megélt érzések-
ről szóló dokumentumfilmet
mutatnak be június 12-én, csü-
törtökön 18 órától a marosvásár-
helyi Plaza Hotelben. A film
címe: Úgy szülök, ahogy akarok.
Szervezők a Lion Mentor Egyesü-
let és Motherlove Románia, part-
nerek a Biobazár, a Monchitci
Hordozóklub, a Mami Center és a
Oracler Advertising. A vetítés
román nyelvű, a belépés díjtalan.

Egy családi paletta 
színvilága és alkotásai

Ezzel a címmel nyílt kiállítás
az Incze család alkotásaiból. A
Kultúrpalota kiállítótermében
festmények, kerámiatárgyak és
sok más is látható. A tárlat na-
ponta 10–19 óra között június
25-ig látogatható.
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Még az is megeshet, hogy a munkájával annyira elége-
dettek lesznek, hogy újabb feladattal bízzák meg, amelyet jól
megfizetnek. Minden pénzzel kapcsolatos ügy fantasztikus
eredménnyel zárulhat, talán most még tartalékot is képezhet. 
Bika: Megnyerő és kedves modor jellemzi ezekben a napok-
ban, amelynek hatására többeknek jó véleménye van önről.
Így aztán élvezheti, hogy ön áll a figyelem középpontjában,
és az a személy, akit nem kedvel, most megpróbál hízelegni,
hiszen látja, hogy ha elnyeri az ön jóindulatát, könnyebben ér-
vényesülhet. 
Ikrek: A héten könnyen félreérthet valamit, amelynek komoly
–talán anyagi – következményei lehetnek. Ezért ha nem ért
valamit, nem szégyen többször rákérdezni, mert így tud meg-
felelni az elvárásoknak. Bírságveszélyes ez a hét, tartsa be a
szabályokat, és fizessen be mindent időben.
Rák: Ha úgy érzi, hogy az állását nem fenyegeti veszély, ráa-
dásul a felettese is kedveli önt, akkor téved. A háttérben már
folyik az átszervezés, azért nem ártana, ha körülnézne az ál-
láspiacon, így nem érheti meglepetés, amikor majd bejelentik,
hogy jelenlegi felettesétől megválnak. 
Oroszlán: A munkában, megélhetésben minden gördüléke-
nyen megy, még az is lehet, hogy a felettese dicséretben, el-
ismerésben részesíti. Rendkívüli kreativitás jellemzi, amikor
nincs olyan téma, amihez ne tudna hozzászólni, vagy olyan,
amit ne tudna megoldani. 
Szűz: A héten az sem igaz, amit kérdeznek. De ön sem áll a
helyzet magaslatán, ha őszinteségről van szó. A szerelemben
furcsa helyzet alakulhat ki: a partnerével a közös jövőt tervez-
gethetik, miközben az egyre erősödő féltékenységét nehezeb-
ben tudja kordában tartani, ami veszélyezteti a viszonyt.
Mérleg: Kevés jóra számíthat, ha a szerelemi kapcsolatot az
anyagiak befolyásolják. Ha képes áldozatot hozni a partneré-
ért, akkor a viszonya kiegyensúlyozott lesz. Ha a szinglik ke-
nyerét majszolja, akkor ici-picit lejjebb kellene tennie a lécet,
mert olyan partnerről álmodozik, amely a hollywoodi filmek-
ben van csak.
Skorpió: Ha egy mód van rá, akkor a héten kerülje a politizá-
lást. Akkor se mondjon véleményt, ha olyan körben mozog,
amelyben a politika központi téma. Csak csendben figyeljen,
így elkerülheti, hogy kínos és hátrányos helyzetbe kerüljön.
Előfordulhat, hogy kétszer fáradhat, feladatot duplán kell el-
végeznie.
Nyilas: Most érdemes állást változtatni, mert az új helyen
megbecsülik, és olyan kollégákat ismerhet meg, akikkel nem-
csak a munka kapcsolja önöket össze. Olyan pénz állhat a ház-
hoz, amelyről talán már le is mondott. De ez nem azt jelenti,
hogy gondtalanul költekezhet, mert a pénznek ezer helye van. 
Bak: Szerelmi kapcsolat olyan változás előtt áll, amikor olyan
témákat érintenek, amelyek miatt a viszonyuk elmélyül. A
héten történő események, illetve elhangzó mondatok a sze-
relmüket még stabilabbá, elszakíthatatlanná tehetik.
Vízöntő: A munkahelyén olyan átszervezések veszik kezde-
tüket, amikor szinte semmi sem marad úgy, ahogy volt. Ezért
mindennél fontosabb, hogy rugalmas legyen, alkalmazkodjon
az új helyzethez, és akkor nem veszélyezteti semmi az állását.
Olyan lehetőséget sodor útjába az élet, amely talán gazdag-
ságot ígér. De csak ígér.
Halak: Egész héten állandó mozgásban van, kisebb utazások
lehetnek erre az időszakra a jellemzők. Illetve olyan emberek-
kel való találkozás, akiknek a társaságában jól érzi magát. Ba-
ráti kapcsolatban is új fejezet kezdődhet. Még annak a
személynek is meg tud bocsátani, aki korábban belegázolt a
lelkébe. 

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.studium.ro
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Félsziget 
lefújva, 
Forgatag 
újratöltve

Átrajzolódott a vásárhelyi fesztiváltérkép. A valamikor
még a város egyik legértékesebb védjegyeként emlege-
tett fesztiválból mindössze egy magyarázkodó szöveggel
elfehérített honlap maradt. Kérdéses, hogy sikerül-e még
feltámasztani, és a korábbi hírnevéhez méltóvá tenni. A
leendő szervezőknek el kell majd gondolkodniuk, meg-
éri-e a politika befolyása alatt tartani a szórakoztatásra
szánt fesztivált, érdemes-e a magyar közönséget a román
mögé helyezni, illetve a két különböző nemzetiségű és
kultúrájú célcsoportot összekeverni.

A Forgatagnak, a Félszigettel ellentétben, nem az er-
délyi potenciális jegyvásárló fiatalok érdekeinek, hanem
a helyi magyar közösség kulturált szórakozási igényeinek
kell, kellene megfelelnie. Amint az a tavaly már bebizo-
nyosodott, erre is alkalmas a vásárhelyi közönség. Ezen
túlmenően még további, „a város magyar értékeinek a
bemutatását” szolgáló rendezvényre is számíthatunk.
Ilyen szempontból indokolt a magyar állami támogatás
kiutalása. Igaz ugyan, hogy akár önerőből is meg tudnánk
szervezni a mi Vásárhelyi Forgatagunkat, de mivel itt a
nemzeti értékek felmutatásáról van szó, a rendezvény mi-
nőségi szintjének az emeléséért jól jön az anyaországi se-
gítség. Persze, ugyanolyan fontos és indokolt a városi és
megyei önkormányzatok támogatása is. Ezek megszer-
zéséhez nyújthat majd segítséget az a politikai összefo-
gás, amely a rendezvény hatékony megszervezése
céljából jött létre. Az párttagok jelenléte remélhetőleg
nem a politikai befolyást, hanem a széles körű támogatást
fogja eredményezni. Szépen hangzik ugyan, hogy a városi
és megyei önkormányzatok által a Félszigetre elkülönített
pénzek egy részét a Forgatag „kaphatja meg”, de nem
mindegy, hogy mikor és mekkora részét.

A Forgatag szervezőinek arra kell gondolniuk, hogy
adott egy jó lehetőség a város hétköznapjainak a meg-
változtatására. Képletesen szólva, a felkínált muníciót –
a magyarországi és a helyi önkormányzati támogatást –
a látványos, de haszontalan tűzijátékok helyett a helyi ér-
tékek megőrzését és megerősítését szolgáló tevékenysé-
gek megszervezésére kellene felhasználniuk. Az erdélyi,
de főleg a székelyföldi magyarok bebizonyították, hogy
nem dőlnek be az összes trendi áramlatnak. Marosvásár-
helyen pedig talán fokozottan is elvárható, hogy a szer-
vezők ne az átlagos városnapi hangulat irányába
„fejlesszék” a számunkra kiemelt fontosságú rendezvényt.

A tavalyi, első kiadásról elmondható, hogy jól sikerült.
A régi-új szervezőgárda soraiban megtaláljuk azokat a fi-
atal – szakmai rátermettségüket már bizonyító – szemé-
lyeket, akik sikerre vihetik a Forgatagot. Reméljük, lesz
kellő bátorság és kreativitás bennük ahhoz, hogy egy
újabb, a városunk múltjához, jelenéhez és jövőjéhez méltó
rendezvényt szervezzenek. Lehetőleg minél kisebb poli-
tikai befolyással, és minél kevesebb szemfényvesztő tű-
zijátékkal.

3. oldalTársadalom  <<2014. június 12–18.

Ferencz Zsombor
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– Milyen szerfüggők fordulnak
önökhöz leggyakrabban?

– Klinikánkba gyakran érkez-
nek ópiátfüggők (heroin), stimu-
lánsokkal élők (amfetamin,
kokain), viszont a gyengébb dro-
gokat használó személyek ritkáb-
ban kérnek tőlünk segítséget. A
hallucinogének használóit is ke-
zeljük, akik néha tiszta állapot-
ban, rettenetesen megijedve
jönnek hozzánk – akár egy hét,
vagy napokkal a szer használata
után – az úgynevezett flash -
backek, visszavillanások megje-
lenése miatt. Ám munkánk során
leginkább kevert droghasználat-
tal találkozunk: olyan személyek-
kel, akik ópiátot, alkoholt is
használnak, valamint mellette
gyógyszereket is szednek. 

– Hogyan zajlik a „klasszikus”
kábítószerek használatáról való
leszoktatás?

– Nyilván a leszokás fő mo-
mentuma az elhatározás, amely
gyakran külső nyomás hatására
születik meg a függőben. Moti-
váció nélkül sok esély nincs a si-
kerre. A rendszeresen drogozónak
nagyon nehéz a dolga, és olyan
durva megvonási tüneteket pro-
dukál, amelyekbe akár bele is
halhat az illető. Tehát amikor a
függő hozzánk érkezik, akkor
gyógyszeres „kezelést” írunk fel
neki, ami enyhíti a megvonási tü-
neteket. Ha az illető kemény
drogról szokik le, akkor hosszú és
strukturált kezelést igényel. De az
sem ritka, hogy csupán azért ér-
keznek hozzánk a drogosok, hogy
a detoxifikáció során használt
gyógyszereinkkel helyettesítse a
szerhasználatot. Nem győzöm
hangsúlyozni, hogy a nagyon ke-
mény drogfüggőkhöz nem sza-
bad bizalommal fordulni, és
mindig szigorúan kell ellenőrizni
őket, de látogatóikat is, mert
hosszú addikció során nagyon
roncsolódik egy ilyen páciens sze-
mélyiségszerkezete, és a bizalmat
visszaszerezniük nehéz folyamat.
A detox után pedig rehabilitációs
intézetbe kerül a páciens, amely
egyébként nagyon hasznos, és 90
százalékos leszokási sikert mér-
tünk még a kemény drogfüggők-
nél is. A névtelen, önsegítő
csoportok nagyon erős szövetsé-
gesek, sokat tudnak segíteni egy-
másnak. 

– Mi a helyzet az etnobotani-

kus szerekkel, különböző dizáj-
nerdrogokkal?

– Az utóbbi időben nagyon
előtérbe kerültek ezek a fajta sze-
rek, a biofű és más partidrogok,
ám az orvosszakmában nincs
még túlságosan hosszú távú ta-
pasztalat ezen a téren. De az tény,
hogy ezen szereknél nem jelent-
kezik az a nagyon erős függőség,
mint például az ópiátoknál, vi-
szont krónikus használatuknál pa-
ranoid személyiség alakulhat ki.

– Elterjedtebbek-e ezek hozzá-
férhetőségük miatt?

– Sajnos ezekből tíz éve sem
volt kevés. Bár az utóbbi időben
a régióban a heroinfüggők száma
megcsappant, viszont egyre több
az amfetaminszármazék-függő
és a dizájnerdrogos. Mivel ezeket
a partidrogokat leginkább a fia-
talabb generáció használja, gyak-
ran kórházak, drogközpontok
fesztiválokra mennek ki, és ott
próbálják közelről figyelni, adott
esetben különböző akciókkal
megelőzni a drogfogyasztást,
vagy akár a sokat vitatott tűcsere-
programmal akadályozzák meg
a jelenség súlyos következmé-
nyeit.

– Mi a véleménye, hogy egyes
amerikai államokban legálissá
tették a könnyűdrog-használatot,
például a marihuánáét?

– Nem tartom konstruktív
kezdeményezésnek, hisz a lega-
lizálás ellen az szól, hogy a mari-
huána köztudottan kapudrog,
azaz keményebb szerek kipróbá-
lásához vezethet. Sokkal inkább
látnám indokoltnak, hogy gyó-
gyászati célokra, orvosi utasításra
tennék hozzáférhetővé a füvet,
például ha haldokló, erős fájdal-
makat átélő beteg napjait köny-

nyítené meg. 

– Az addikciónak miféle szoci-
okulturális háttereit vélte felfe-
dezni pályája során?

– Ennek tágabb köreiről is ér-
demes beszélni, azaz földrajzi és
történelmi vonatkozásban is. Lé-
teznek olyan társadalmak, pél-
dául a muszlimok, ahol teljesen
tiltottak a szerek és az alkohol is.
Valószínűleg ott is előfordul, hogy
áthágják a tilalmat, de jelentősen
alacsonyabb a droghasználat és
az öngyilkosság aránya is. Viszont
Skandináviában toleránsabban
állnak a szerhasználathoz, és ma-
gasabb a depressziósok aránya,
illetve az alkoholfogyasztás mér-
téke is nagy. Ahogy viszont délre
megyünk a térképen, a mediter-
rán országokban azt észleljük,
hogy sokkal alacsonyabb a dep-
ressziósok száma, a drogokból
sem a keményeket használják a
lakosok. Ez nagyban összefügg a
kulturális meghatározottsággal:
a mediterrán családmodell, a
hangos kommunikáció, illetve az
északi emberek közötti izoláltság
mind-mind befolyásolja egy-egy
népcsoportnak a szerekhez való
viszonyulását. És nyilván a törté-
nelem is hatást gyakorol arra,
hogy milyen drogokkal élnek az
adott régiókban élők: keleten az
ópiumhasználat elterjedt, ugyan-
akkor Dél-Amerikában a koka-
cserje jelenléte miatt a kokain.

– Milyen társadalmi helyzet-
ből érkezők küszködnek inkább
függőséggel?

– Nagyon leegyszerűsített
megközelítésben leginkább a
szegények, a hajléktalanok vál-
nak valamilyen drogfüggővé és
alapvetően a fiatalabb generáció.
Volt olyan érdekes eset is, hogy

egy közismerten heroinfüggő nő
– akit többszöri próbálkozás után
sem sikerült leszoktatni a drogról
– teherbe esett, és tizenvalahány
év múlva a gyereke is ugyanolyan
heroinfüggőséggel érkezett hoz-
zánk. De ugyanakkor sok maga-
san képzett szülő,
pszichoterapeuták gyerekei, ze-
nészek, művészek is kértek tő-
lünk segítséget.  Elmondható,
hogy minden társadalmi kategó-
riában vannak drogfüggők. 

– Hogyan lehet a megvonás
okozta violens, erőszakos megnyil-
vánulásokat kezelni?

– Ez együtt jár a szakmával,
és sajnos gyakran előfordul, hogy
a függő első fázisában, a kór-
házba kerülésekor erőszakosan
nyilvánul meg, és ilyenkor a
mentő, de néha a rendőrök segít-
ségét is kérnünk kell. A lehető
leggyorsabban antipszichotiku-
mot adunk a betegnek, hogy ne
tegyen kárt másban vagy magá-
ban. De az is előfordul, hogy a ke-
zelés során megvonási tünetei,
hallucinációi, görcsei vannak,
amit gyógyszerrel enyhítünk. 

– Hogyan vélekedik a gyógy-
szerpiacon nemrég megjelent
gyors drogtesztekről, amelyek re-
cept nélkül vásárolhatóak a pati-
kákban, és a vizeletből kimutatják
a használt drog jelenlétét.

– Hasznosak lehetnek, mert
információt ad a használt szerről,
de nyilván, mint minden gyors-
tesztnek, ennek sem száz száza-
lékos a megbízhatósága, utána
javallott a kórházban levett vér-,
vizelet-, toxikológiai vizsgálat.
Van, amely drog gyorsan lebom-
lik a szervezetben, de a marihu-
ánát ilyen teszttel használat után
több héttel is ki lehet mutatni a
vizeletből. 

Pál Piroska

Drogosok kálváriája

„Nehéz a bizalmat visszanyerni”
Dr. Fekete Sándor, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, a PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika igaz-
gatója az RMOGYKE szervezésében múlt hét végén tartott előadást Marosvásárhelyen. Ekkor kérdeztük a
drogfüggőség kezeléséről, a dizájnerdrogok elterjedtségéről, a marihuána legalizálásáról, illetve az újon-
nan gyógyszerpiacra dobott gyors drogtesztekről.
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Manapság igen menő blogot írni, főleg a fiatalság körében. Sokan próbálkoznak kisebb-nagyobb sikerrel. Mondhatni „könnyű” műfaj, a regisztráció pár kattintás,
az alap design fél óra és már lehet is írni. Nincs szerkesztő, aki megnyirbálja, nincs terjedelmi korlát… Molnár Szabolcs fiatal bloggert arra kértük, beszéljen arról,
miért kezd el valaki webnaplót írni, milyen témákat érint, és van-e kapcsolat az blogolók között. 

Kávéházi hangulat Marosvásárhelyen

Több mint kétezerötszáz lej gyűlt össze a Studium Ala-
pítvány által szervezett Budapest Bár jótékonysági
koncerten, amely összeget a szervezők a Művészeti
Gimnázium támogatására, a hangszerállományának
és művészeti eszköztárának fejlesztésére fordítják.

A szervezők 254 eladott jeggyel számoltak, és a 2540 lej
támogatás mellett két, a Studium Alapítvány által felajánlott
számítógépet, és 600.000 forintot a Bethlen Gábor Alaptól
adományoznak a líceumnak.

A Jazzbe érkező jótékonykodók közel négyszázan voltak,
akik között kisgyerekek, de az idősebb generáció zenerajongói
is képviseltették magukat. A zenekar tagjai hozták a tőlük
megszokott minőségi produkciót, és jó hangulat uralta a szó-
rakozóhelyet. A Farkas Róbert vezette csapat régebbi, közis-
mert, de az új albumjukról is játszottak dalokat, emellett
pedig frenetikus klasszikus zenei feldolgozással is meglepték
a lelkesen tapsoló közönséget.

Köszönjük Budapest Bár, köszönjük Studium!
A koncert támogatói: a Jazz & Blues Club, a Marosvásár-

helyi Művészeti Egyetem Magyar Művészeti Kara, a Rotaract
Téka, a Regeneráció Egyesület, Magyarország Főkonzulátusa
– Csíkszereda, a Bethlen Gábor Alap, valamint a Studium Ala-
pítvány állandó támogatói. A Központ médiapartnerként tá-
mogatta a jótékonysági akciót.

MORGÓ 

Fociőrület 
Ma kezdődik, s egy hónapig

tart a nézőket és családtagjai-
kat egyaránt próbára tevő bra-
zíliai foci világbajnokság.
Tekintve a gigantikus érdeklő-
dést, ami a sportágat övezi, bi-
zony világesemény ez a javából.
Hogy azzá lett, az sokban kö-
szönhető a Nemzetközi Labda-
rúgó Szövetségnek (FIFA),
amely kivételes sportdiplomá-
ciai érzékkel oroszlánrészt vál-
lalt a foci világszintű
elterjedésében. Ma már nincs
kontinens, ahol eltérő szinten
ugyan, de ne rúgnák a labdát. A
foci mai népszerűsége elvá-
laszthatatlan attól, hogy a
sportág a szórakoztatóipar
része, akkora pénzek fordulnak
meg, cserélnek gazdát benne,
ami sokáig elképzelhetetlen

volt. Angliában, a labdarúgás
őshazájában ma hatszázezer
ember él a fociból, illetve a
hozzá társult tevékenységekből.
Túlzás nélkül állítható, hogy tel-
jes iparág ez. És továbbra is fej-
lődő.  

Mivel magyarázható a
sportág népszerűsége? Mint
minden játék, ez is az életet
modellezi. Nem túl bonyolult,
mindenki által könnyen átlát-
ható játékszabályok mellett
mérkőznek meg egymással a
csapatok. Az egyéni sportoktól
eltérően, ahol a képességek,
teljesítmények határozzák meg
az esetek döntő többségében a
versenyek végkimenetelét, a fo-
ciban – akárcsak az életben –
igen sok a bizonytalansági té-
nyező. Ne feledjék: a játékszert

nem kézzel, hanem lábbal irá-
nyítják, s legkevesebb tizenegy
csapattag összjátékán múlik
egy meccs sorsa. Nem számítva
a csapat szakmai irányítóját, s
nem feledkezve meg a tizenket-
tedikként emlegetett legfonto-
sabbról, a közönségről. Mint
mondtam: sok itt a bizonyta-
lansági tényező, nem véletlen,
hogy a posztonként a világ leg-
jobbjainak számító játékosok-
ból még nem törvényszerűen
lesz a világ legjobb csapata.
Egyéni képességeik tekinteté-
ben szerényebb játéktudású fo-
cistákból álló, de közösségként
összeforrottabb csapat, az elő-
zetes várakozásokat megcá-
folva sokszor eredményesebb.
Igaz, ez a megállapítás minden
csapatsportra érvényes. Ebben

rejlik a labdarúgás varázsa. 
Visszatérve a VB-re, úgy

tűnik, a rendezők egyelőre nem
állnak mindenben a feladat
magaslatán, bár el kell ismerni,
komoly áldozatokat hoztak a
szükséges infrastruktúra kiépí-
téséért. A közbiztonság megte-
remtése azonban, úgy hírlik,
meghaladja pillanatnyi képes-
ségeiket. Mindaz, ami a VB-t
övezi hű tükre annak a felemás,
átmeneti társadalmi, politikai
állapotnak, amelyben a roha-
mosan fejlődő gazdasági hata-
lom, Brazília ez idő szerint
leledzik. Reméljük, a július 13-
ai döntő után kimondhatjuk,
mind a rendezés, mind a játék
színvonalát tekintve sikeres 
VB-t láttunk. 

Szentgyörgyi László 

„A bloggerek kicsit furcsa teremtmények”
– Egy blogger véleménye a műfajról – 

Molnár Szabolcs Marosvá-
sárhelyen élő 22 éves számító-
gép programozó, tavaly végzett
kommunikáció szakon, a Sapi-
entián. Két blognak a szerzője,
három éve. A személyes jellegű
oldalának címe: Mert fiatal va-
gyok. A másikénak pedig: Alsó-
sófalva – Egy falu a Sóvidék
szívében. 

Arra a kérdésünkre, hogy
miért kezd el valaki internetes
naplót írni és lehet-e ezen ke-
resztül üzenni, Molnár Szabolcs
a következőképpen vélekedik:
„A blogírásnak sokféle oka
lehet. Lehet, hogy egyszerűen
ki akarja próbálni, lehet, hogy
mást szeretne utánozni az író,
vagy akár csinálhatja adatköz-
lésként, tudományos, turisztikai
vagy politikai indíttatásból. Ta-
pasztalataim alapján igenis
lehet üzenni ez által. A festő a
festményeivel, a fotós a képei-
vel, az énekes a dalaival, míg a
blogger a blogján keresztül
közöl. S valójában mindegy,
hogy épp kiről van szó, az szá-
mít, hogy az emberek kommu-
nikáljanak, mert az ember
életében a legtöbb probléma a
kommunikáció hiányából ered.

„Csak akkor beszélj, ha a
csendnél értelmesebbet
tudsz mondani!”

Mahatma Gandhi azt ta-
nítja, hogy csak akkor beszélj,

ha a csendnél értelmesebbet
tudsz mondani. Sokszor van
úgy, hogy le szeretnék írni egy
gondolatot, de előbb napokig
rágódom azon, hogy tényleg
megtegyem-e, tényleg azt
értik-e meg mások belőle, mint
amit közölni akarok. 

Valójában a személyes jel-
legű cikkek úgy születnek meg,
hogy valaki megkeres engem
egy problémával, elbeszélgetek
vele, majd írok egy bejegyzést
ennek alapján. Ezt előnyösnek
tartom, mert senki se szereti, ha
megmondják, hogy mit tegyen,
vagy ha kioktatják az életről, és
valójában ezt trükközöm ki egy
kicsit egyedi módon. Mert ami-
kor cikket írok valakinek, akkor
természetesen az illető és a va-
lódi problémája is rejtve marad,
de ő és én tudjuk, hogy neki szól
elsősorban. És megszületik az
illetőben az érzés, hogy valamit
kapott, egy kis pluszt, hogy élni
tudjon" – fejtegeti.

A fiatal blogger elmondása
szerint túlnyomórészt pozitív
visszajelzéseket kap. Alsósó-
falva blogján keresztül nagyon
sok gratulációban és elismerés-
ben is részesült. De azzal, hogy
megalkotta azt, egyfajta társa-
dalmi igényt is teremtett vele.
Az embereknek kéréseik van-
nak, hogy mit olvassanak, vagy
a falubeliek részéről, hogy mit
tegyen közzé. Sok Sóvidékről el-

származott ember érdeklődését
keltette fel, és sokan gratulál-
nak, értékelik a munkába fek-
tetett időt. Ami még
jelentősebb, hogy együttműkö-
dési és támogatási kapcsolatok
alakultak ki a világhálón keresz-
tül több emberrel, szervezettel
is. Legfontosabbak a Sóvidék
Kistérség Egyesülettel és a Só-
vidék folyóirattal ápolt kapcso-
lat. 

„Egy blogger megismerése
kissé nehéz”

Érdeklődésünkre, hogy
tartja-e a kapcsolatot blogge-
rekkel a fiatalember elmondta:
„Igazából olyan címszavakra,
hogy marosvásárhelyi blogge-
rek, mostanáig nem kerestem
rá a világhálón, de figyelemmel
követem az itteni híreket, ese-
ményeket a Facebookon. Töb-
bek közt tagja vagyok egy több
mint hatezer tagú csoportnak
is, amelynek neve Marosvásár-
helyi Fotótár, és nagyon érde-
kesnek találom a régi fotókat.
Szabadidőmben én is a várost
járom és fotózok. A bloggerek
kicsit furcsa teremtmények.
Egyfelől naplójuk által felvállal-
ják önmagukat a világ előtt,
másrészt pont ez a szerepválla-
lás egy nagyobb álca része,
amely alá magukat rejtik. Hisz
az a kép, amely egy bloggerről
kialakul az olvasóban, lehet a

valóság is, de lehet az a személy
képe is, akivé a blogger válni
akar, de leginkább lehet ennek
a kettőnek a keveréke. Így egy
másik blogger megismerése ki-
csit nehéz, de pont ettől érde-
kes és kihívó feladat. Ennek
ellenére alakultak ki közössé-
gek, ahol az emberek blogokat
csere-berélnek, a legújabb cik-

keiket osztják meg, és kritikákat
kérnek saját maguk erősítésére. 

Záró gondolatként Böjte
Csaba testvért idézném, aki azt
mondja: Ha nem hiszitek, hogy
mennyi jó szándékú ember van
a világban, akkor kezdjetek el
valami jót cselekedni, és meg-
látjátok, hogy milyen sokan
mellétek állnak. Ezt tudom

ajánlani mindenkinek, hogy
kezdje el kifejezésre juttatni azt,
ami szép az életében, mindegy,
hogy blogolással, vagy fényké-
pezéssel, vagy amivel jónak
látja, és sokan melléje állnak
majd."

Nemes Gyula



A költöztetések kálváriája
A plébániatemplom építési

munkálatainak elkezdése után
a tanulókat átköltöztették egy
másik ingatlanba, majd a ké-
sőbbiekben megvásárolták a
Kossuth Lajos (mai Călărașilor)
utca 1. szám alatti telket. 

Köztudott, hogy ezen a he-
lyen épült meg a Lábas-ház,
amely a tizennyolcadik század
derekán az új iskola székhelye
lett. Kezdetben csak egy eme-
lete volt az épületnek, ez azon-
ban egy idő után, szokás
szerint, kezdett szűkösnek bizo-
nyulni, így száz év elteltével
húztak rá még egy szintet. 

Az 1900-as év körül ismét
helyszűkével küzd az intéz-
mény, és arra a következtetésre
jutnak, hogy megint egy új
épületre van szükség. A jelenleg
az Egyesülés Főgimnáziumnak
otthont adó épületet a kilenc-
százas évek első évtizedében
emelték az Erdélyi Római Kato-
likus Státus tervei alapján. 

Amit a Státusról tudni kell 
A tizenhatodik század vallási

reformjának éveiben létesült,
amikor az Erdélyben élő római
katolikusoknak nem volt Erdély-
ben székelő püspökük, így a ka-
tolikus nemesek képviselték az
érdekeiket a diétákban. Az au-
tonóm intézményként működő
Státus fő feladata az egyház va-
gyonának a kezelése és a római
katolikus felekezeti iskolák
ügyeinek rendezése volt. Így
tehát ezt a marosvásárhelyi
épületet is ők emelték, nem
pedig a plébánia. 

Az épületegyüttes két rész-
ből áll. Annak idején az egyik-
ben működött a gimnázium, a
másikban pedig a szeminárium
és a fiúnevelő intézet. Mindket-
tőnek eklektikus homlokzata
van, ugyanakkor azonban a hu-
szadik század elejét meghatá-
rozó szecesszió jegyei is
felfedezhetők rajtuk.

A napszakok, imádságok és
a cukorkát osztogató püspök

Az itt tanuló diákokról tudni
kell, hogy nagyon intenzív val-
lási életet éltek. Az egyik volt
diák mesélte Barabás Kisanná-
nak, hogy a napjuk mindig fél
nyolckor, a misével kezdődött,
amelyről senkinek nem volt
szabad hiányoznia. Az állítás
szerint az első tanóra szintén
imádsággal indult, amelyet az
órát tartó tanár mondott el,
délben pedig újabb közös imád-

ság következett. 
Vasárnap volt a legvidámabb

nap, akkor ugyanis a vallástanár
bekísérte a fiúkat a központi Ke-
resztelő Szent János Plébánia-
templomba, ahol találkoztak a
Sancta Maria Intézetben – mos-
tani Művészeti Líceum, melyről
előző lapszámunkban már írtunk
– tanuló lányokkal. A Ferenc-
rendi nővérek ugyanis őket is
rendszeresen elhozták a misére.
Jó alkalom volt ez a fiatalok szá-
mára találkozásra. A fiúk aktív
résztvevői voltak a szertartásnak,
hiszen jól ismerték az imádságo-
kat és az énekeket. 

A gyulafehérvári római kato-
likus püspök, Majláth Gusztáv
Károly évente látogatást tett az
intézménybe, bement mind-
egyik osztályba, elbeszélgetett a
fiúkkal, végül pedig – az elmon-
dás szerint – cukorkákat oszto-
gatott nekik, mindenki örömére.

A rejtélyes szobor, melyről
senki sem tudja, hogy kit
ábrázolt

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök-
től kapott dokumentációkban
egy nagyon érdekes dologra
bukkantunk. Az épület főhom-
lokzatának orommezejében van
egy félkörív alakú fülke, amely-
ben annak idején egy szobor
volt elhelyezve. Azt azonban
senki sem tudja, hogy kit ábrá-
zolt az alkotás. Egyesek azt ál-
lítják, hogy Szűz Máriát, mások
szerint pedig az iskola védő-
szentjét, aki nem más, mint
Szent Imre.

A fülkéről tudni kell, hogy a
hatvanas években befalazták,
azonban a nemrég végzett fel-
újítási munkálatok alkalmával
találtak benne egy jegyzőköny-
vet, amely szerint 1962-ben tá-
volították el a szobrot. Sajnos,
ez a dokumentum sem fedi fel
a rejtélyt… Nagy kár, hogy ez
az írás sem tesz említést arról,
hogy voltaképp kit is ábrázolt a
szobor.

Visszapillantás, avagy amit
még mindenképpen tudni
kell…

Ahogyan azt már részben
említettük, 1934-ben a gimná-
ziumi osztályokat felszámolják,
és beköltöztetik az épületbe a
tanítóképzőt. Az 1948-as álla-

mosítás után nem változik az
épület rendeltetése, továbbra is
tanintézményként működik.

A huszadik században olyan
neves személyiségek tanítottak
itt, mint Büchler Pál filológus,
Monay Ferenc pap, író, műfor-
dító és szerkesztő, vagy Antalffy
Endre nyelvész, műfordító, az
arab, a török, a héber és a per-
zsa nyelvek ismerője. 

Az 1948-as tanügyi reform
alkalmával az épületet a ma-
gyar tannyelvű leánygimnázi-
umnak adták át, amely
1962-ben egyesült a román
tannyelvű leánygimnáziummal.
Egy évig két épületben, de

közös igazgatósággal működ-
tek, majd a volt Római Katolikus
Főgimnázium épületébe vonták
össze az osztályokat. Az iskola
profilja többször változott. Ma
újra elméleti líceum román és
magyar tagozatokkal. 

Az 1948-ban államosított is-
kola épületét 2004-ben a
román állam visszaszolgáltatta
a római katolikus egyháznak.

Az oldalt összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek
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Amint azt már a múlt héten említettük, a szóban forgó impozáns épületegyüttes a Klastrom utca 15-17.
szám alatt áll. Az iskola a kilencszázas évek elején épült.  A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokból
kiderül, hogy 1908-ban a római katolikus egyház adományaiból az iskola mellett felépült a Tanoda is. Ezt
az épületet tizennégy évvel ezelőtt újították fel.  A fiúgimnázium története meglehetősen érdekes. Amo-
lyan kálváriás. Számtalanszor költöztették egyik helyről a másikra, míg végül megállapodtak vele ott,
ahol most az Egyesülés Főgimnázium áll. Köztudott, hogy ez volt városunk, Marosvásárhely második is-
kolaközpontja. Továbbá e heti lapszámunkban még egy rejtélyes szoborról is szólnunk kell, melyről senki
sem tudja pontosan, hogy kit is ábrázolt… Az viszont ismeretes, hogy az alkotást a hatvanas évek elején
a kommunisták megsemmisítették.

II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Főgimnázium
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(folytatás előző lapszámunkból)

Új körforgalom 
Marosvásárhelyen 

Egy új, egyelőre ideiglenes körfor-
galmat alakítanak ki a marosvásárhe-
lyi Segesvári úton. Az intézkedést a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
kezdeményezte, a forgalom gördülékenyebbé tétele, vala-
mint a balesetek elkerülése céljából. „Figyelembe vették
úgy a gépkocsivezetők, mint a közúti rendőrség és gazda-
sági egységek  javaslatait. Egy körforgalom maga után
vonja a sebesség csökkentését, illetve nagyobb figyelmet
igényel a gépkocsivezetők részéről. Felkérem a közlekedés-
ben részt vevőket, hogy tartsák be a szabályokat, tiszteljék
egymást, hogy a közúti balesetek száma  évről—évre ke-
vesebb legyen Marosvásárhelyen” - jelentette ki Claudiu
Maior alpolgármester.
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Szereti

a pacallevest?
– Ja, de a pacalpörköltet

még jobban. Csak fázik tőle a
lábam…

– Hogyhogy fázik tőle a
lába?!

– Úgy, hogy van egy kék tó
a fák alatt, s ha belet eszem, le-
hűti a lábamat.

– Idióta! Egyébként a pacal
nem bél, hanem bendő, gyo-
mor.

– Funkcionálisan igen, vi-
szont elkészítve inkább bél-ki-
nézete van. Ne devalválja a
pompás szóviccemet ilyen ócska
kekeckedésekkel!

– Hát, ennél pompásabb
már nem is lehetne. S azt tudta,
hogy Brazíliában többe kerül a
leves, mint a hús, vagyis többe
kerül az óvszer, mint a prostitu-
ált?

– Nem, még sose jártam ott,
de nem árt tudni.

– Olvastam, hogy a stadio-
nok környékén ötszáz forintnak,
azaz 7-8 lejnek megfelelő ösz-
szegű brazil reálért árulják ma-
gukat az örömlányok a szurkolni
érkező és szexkalandokra éhező
turistáknak.

– Akkor ezek szerint kétszáz
lejből egy egész fociválogatott
elszórakozhat esténként, a cse-
rejátékosokat, edzőket és gyú-
rókat is beleértve.

– Azért ennyire nem vicces
a helyzet, ugyanis többségük
mélyszegénységben élő, tizen-
egynéhány éves drogfüggő
gyerekprosti, akiket a futtatóik
erősen kisminkelnek, és szexi
ruhákba öltöztetnek, hogy idő-
sebbeknek tűnjenek, a pénzük
nagy részét pedig elszedik.

– Akkor a kis pénz – kis foci
kezdetű Puskás-mondás így
módosul most: kis pénz – kis

prosti.
– Maga pedig egy nagy

barom! Apropó: hallotta, hogy a
románok megint velünk bajlód-
nak?

– Már megszoktam. Most
éppen mi ba…, izé, mi bántja
a csőrüket?

– Károly herceg székelyföldi
látogatása, illetve az, hogy a
sajtóban úgy tálalták: Erdélybe
látogatott, és nem Romániába.
Az adevarul.ro újságírója szerint
a brit trónörökös úgy gondolja,
Erdélyben csak magyarok lak-
nak.

– Sajnos rosszul gon-
dolja…

– Továbbá azt is fájlalja a
vadszamár, hogy egy erdélyi
magyar gróf fogadta, az általa
megvásárolt területet egy ma-
gyar gróf ajánlotta, a marosvá-
sárhelyi repülőtérre érkezett,
ahol magyarok fogadták, a her-
ceg alkalmazottai mind magya-
rok, ahogy az ügyintézője is, és
végül: magyar barátaival ma-
gyarlakta vidékeket járt be.

– Hát most mit csináljon az
a szerencsétlen Károly, ha egy-
szer magyar gyökerei vannak?
Mégse gardedámoztathatja
magát románokkal vagy
cigányokkal, nemdebár?

– Dedebár. De pontosan mi-
lyen szittya gyökérzettel büsz-
kélkedhet?

– Ennyit se tud? Hásze’ gya-
korlatilag földiek vagyunk,
innen származik a csávó Erdő-
szentgyörgyről.

– Részletesebben?
– Az erdőszentgyörgyi szü-

letésű Rhédey Klaudia grófnő a
szépanyja, vagy, ha úgy tetszik,
az ük-ükanyja. Pontosabban
Gróf kisrédei Rhédey Klaudia
Zsuzsanna magyar grófnő, há-
zassága révén Teck hercegnéje,

kreált címén Hohenstein grófnő,
a mai Windsor uralkodóház
egyik ősanyja, II. Erzsébet brit
királynő ükanyja.

– Na dikk, akkor ezután csak
Hohenstein sört iszom!

– Az nem Hohenstein, mar-
hája, hanem Holsten.

– Tudom; magának annyi
humorérzéke sincs, mint egy
gyászhuszárnak. Amúgy van
Holsten marha is Bajorország-
ban, amelyik komlót legel, és tej
helyett sört ad.

– Visszatérve: a cikke végén
azt proponálja ez a kretén, hogy,
idézem: „talán jobb lenne, ha
román tisztviselők sétálnának
Erdély nagy részén, egy olyan
helyen, ahol a lakosok többsége
román, hogy az odalátogatók
ne maradjanak torzított képpel
a térségről”.

– Nem egy hétköznapi
hülye, az fix, viszont én ennél
sokkal durvábbat olvastam: az
önrendelkezésnek még a gon-
dolatát is betiltaná Bogdan Di-
aconu, az RMDSZ-szel együtt
kormányzó PSD képviselője, aki
múlt héten a területi autonómia
és „mindenféle szakadár törek-
vés” betiltásáról terjesztett elő
törvénytervezetet, amely sze-
rint tilos lenne ezeket az eszmé-
ket gyűléseken,
rendezvényeken, vitákon, poli-
tikai vagy civil kezdeményezé-
sek révén népszerűsíteni.

– Biztos sok Orwellt olvasott
pujdédák korában.

– A jogszabály elfogadása
esetén tilos lesz olyan zászlókat,
egyéb jelképeket, plakátokat és
feliratokat kifüggeszteni, ame-
lyek területi autonómiát vagy
bármiféle szakadár törekvést
hirdetnek; a tiltást megszegő
magánszemélyeket a törvény
egytől öt évig terjedő börtön-

büntetéssel sújtaná, az ellene
vétő szervezeteket pedig felosz-
latná.

– Hogy oszlatná fel őt egy
zsák húsevő baktérium! De még
ez is eltörpül amellett, amit a
román külügyér, Titus Corlatean
mondott múlt szerdán, a tria-
noni diktátum 94. évfordulóján,
idézem: „Ez a szerződés egyebek
mellett az 1918. december el-
sején megvalósult Nagy Egye-
sülés nemzetközi elismerését is
jelentette (...) A trianoni szerző-
dés nemcsak Erdélynek az anya-
országhoz való visszatérését
szentesítette, hanem az itt
többségben élő románok pol-
gári és politikai jogait is elis-
merte”.

– Nem kis pofátlanság visz-
szatérésnek nevezni a rablást.
Na, lapozzunk; nem megyünk
Sáromberkére falunapozni?

– De, csak ezt a sört még
megiszom. Mikor lesznek?

– Augusztus 3-án, és a Te-
leki-kastélykertben tartják. Lesz
kaja-pia-melódia, vetélkedők,
néptánc, hagyományőrző hu-
szárok, aztán gulyásfőző ver-
seny…

– Uncsi már mindenhol ez a
gulyásfőzés, miért nem szervez-
nek bár egyszer valahol pala-
csintasütő vagy ürgegrillező
versenyt?

– Este pedig fellép Peti..
– András? Nem is gondol-

tam volna, hogy tud énekelni.
– Peti junior! Továbbá Nótár

Mary és a Titán, a sztárvendég
pedig a magyarországi Ma-
donna, Zoltán Erika lesz.

– Akkor megyünk! Mert kí-
váncsi vagyok, hogy a Túl szexi
lányt vajon nem úgy énekli-e
már, hogy Túl szexi öreglány?

Molnár Tibor

Claudiu Maior: a járdák
prioritást jelentenek a
városvezetés számára!

A polgármesteri hivatal munkaprog-
ramjában számos  felújítási munkálat sze-
repel, a város összes negyedében. Egy
nagyforgalmú övezet, mint amilyen a Cuza
Vodă piac közelében van, nem maradhatott a hatóságok figyelmén
kívül: „A Cuza Vodă piac övezete valószínű, hogy a város központ-
jának egyik legforgalmasabb helye. A buszmegállók naponta teli
vannak, sokan veszik igénybe a piacot, tehát nem hanyagolhatjuk
el ezt az övezetet, mindenekelőtt a gyalogosok biztonságára gon-
dolva. A lakosok kérésére, néhány napon belül felújítottuk a jár-
dákat”, vélekedett Claudiu Maior alpolgármester.

Sikeres volt az Országos Festészeti Tábor

Június első hetében Marosvásárhelyen zajlott a VII. Országos Festészeti
Tábor. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a Maros Megyei Képző-
művészek Egyesülete közös szervezésébe létrejött esemény témája az idén
a Marosvásárhelyi tavasz nevet viselte. A tábor koordinálói, Constantin Va-
lentin Bretfelean, a polgármesteri hivatal ügyvezető igazgatója, és Ilarie
Gh. Opriş, a Maros Megyei Képzőművészek Egyesülete elnöke szerint az idei esemény a legsi-
keresebbnek nevezhető. A művészeket a Maros Sport- és Szabadidőközpontban szállásolták
el, itt is alkottak. A kiállítás megnyitóját június 6-án, pénteken tartották, melyen Claudiu
Maior alpolgármester gratulált az alkotóknak: „Örvendek, hogy ma Önök társaságában lehe-
tek, s gratulálni szeretnék az alkotásaikért. Marosvásárhelyen hagyománnyá vált ezen festé-
szeti tábor, mely újra megerősíti a város nevét: Marosvásárhely – A virágok és a művészetek
városa”. El vagyok ragadtatva az önök alkotásaitól. Örvendek, hogy ihletet találnak és merí-
tenek városunkban, amely települést mi, a helyi közigazgatás, a tisztaság, rend és külalak
legmagasabb standardjain próbálunk tartani. Sikert kívánok a további munkájukban, s tol-
mácsolom a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal üdvözletét, amely mindannyiszor szívesen
várja Önöket.”

► A Ritzről nem az ötcsilla-
gos szállodára asszociálsz,
hanem az egykori fürdőhelyre, a
Kálváriáról pedig nem Krisztus
kereszthalálára, hanem az útra.

► Adyról nem a költő jut
eszedbe, hanem az… ott lakók.

► Nem tudnak olyan fos
darabot játszani a színházban,
hogy ne nézd meg.

►Vasárnap délelőtt sétálás
vagy strandolás helyett az ócs-
kára mész.

► Szeptemberben olyan
zakuszkaszag van két hétig az
egész városban, hogy még a
kombinát bűze sem érződik.

► A somostetői kicsivona-
ton is megpróbálsz blattolni.

► Más városok lakóival el-
lentétben benned kellemes kép-
zeteket kelt a patika szó,
idősebbekben az oroszlán is.

►Sulis korodban hevis voltál.
► Négy évig szidod az

RMDSZ-t, aztán a választások
napján megháborodsz, és még-
iscsak rájuk szavazol.

► Mind lehet irodalmi lap
a Vatra, számodra egy életre el-
intézték ezt a fogalmat.

►Tudod, mit jelent a gájner.
► Úgy vagy Keresztes Ildi-

kóval, mint Petőfi az ősszel, csak
fordítva: tudja Isten, hogy mi
okból nem szereted, de nem
szereted.

► A maxi-taxin leszálláskor

visszaadod a sofőrnek a jegyet.
► A kilencvenes márciusi ut-

cabál óta nem rajongsz különö-
sebben a tömegrendezvényekért.

► Gondolkodás nélkül elfo-
gadod, hogy amit Smaranda
Enache mond, az úgy is van.

► A 25 évesnél idősebb vá-
sárhelyi magyarok zöme a régi
szülészeten született, a vásárhe-
lyi románok a regáti szülészeten.

► Ha beférne az ajtón, még
a budira is kocsival mennél.

► És végül: erősen lokál-
patrióta vagy, de azért mégse
Neumarkt sört iszol, hanem csí-
kit vagy Ursust!

Molnár Tibor

Honnan tudod, hogy vásárhelyi vagy?
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A Fradiban és az MTK-ban edződött 
az ASA magyar válogatott középpályása

A Marosvásárhelyi ASA női 1. ligás ezüstérmes együttesének legtapasztaltabb játékosai a 20 éves hajdúnánási illetőségű, az FTC-ben és az MTK-ban
ismertté vált középpályás, Csiszár Henrietta és a 24 éves veszprémi születésű Zágor Bernadette, aki ugyancsak az említett két neves budapesti klub
játékosa volt. Előbbivel egy ASA-Pressing MÚRE barátságos labdarúgó mérkőzés után beszélgettem pályafutásáról, marosvásárhelyi beilleszkedéséről,
az ASA idei teljesítményéről és jövőjéről.

Átadták a bajnoki bronzérmet a Maros KK játékosainak és vezetőségének
A marosvásárhelyi önkor-

mányzat képviselői nevében
Claudiu Maior és Peti András
alpolgármesterek ünnepélyes
keretek közt átnyújtották a
bajnoki harmadik helyért járó
bronzérmeket a Maros Kosár-
labda Klub játékosainak és ve-
zetőségének a
marosvásárhelyi Víkendtele-
pen, a polgármesteri hivatal
vendégházában, ahol jelen
voltak a vásárhelyi klub támo-
gatói, illetve szurkolói is. 

Az együttes számára az idei
bajnoki bronzérem jelentette
sorozatban a második dobogós
helyezést, a tavalyi ezüstérem
után.

Ez volt az utolsó alkalom
szeptemberig, az új bajnoki
évad kezdetéig, amikor a szur-
kolók találkozhattak a játéko-
sokkal, de egyelőre nem lehet
tudni pontosan, hogy közülük
hányan maradnak jövőre a
klubnál, és kik lesznek azok a
játékosok, akik távozni fognak
a csapattól.

Cornel Lungu klubelnök ki-
jelentette: szeretnének minél
több jó játékost megtartani a
jelenlegi keretből és új kosár-
labdázók leigazolásával egy
még erősebb csapatot kiállí-
tani, hiszen továbbra is a baj-
nokság élmezőnyéhez akarnak
tartozni.  

– A vásárhelyi 1. ligás együt-
tes legtapasztaltabb játékosa
vagy 20 évesen, honfitársad,
Zágor Bernadett mellett. Mikor
kezdtél el futballozni?

– A futball tudományát ott-
hon, szülővárosomban, Hajdú-
nánáson sajátítottam el, ahol a
helyi FK együttesében 2004-
2008 között játszottam. Fiúk
között kezdtem el focizni 10
éves koromban.  

– Hol folytatódott a labda-
rúgó karriered?

– 2008-ban kerültem az ál-
talános iskolából szakközépis-
kolába, Budapestre, így az
iskolával párhuzamosan klubot
is váltottam. 2008-2010 között
a Fradi játékosa, 2010-ben az
együttes csapatkapitánya let-
tem. Nagy lépés volt számomra
Hajdúnánásról a Ferencváros-
hoz kerülni, de ezzel semmi
probléma nem volt, hiszen
velem egykorú lányokkal kezd-
tünk el játszani, együtt kezdtük
el az iskolát, jó közösség alakult
ki, majd együtt fejlődtünk. A
2012–13-as idényben ősszel a
Belvárosi NLC, 2013 tavaszán
már az MTK csapatában szere-
peltem.

– A 2008/2009-es bajnoki
évadban bronzérmes, majd

2010-ben Magyar Kupa-döntős
és ezüstérmes voltál az FTC-vel,
aztán a 2012/2013-as szezon
végén magyar bajnok és Magyar
Kupa-győztes lettél az MTK-val,
ami kitűnő eredmény. Időközben
a korosztályos, majd a felnőtt vá-
logatottba is bekerültél. Emlék-
szel még az első válogatott
mérkőzésedre?

– Igen, egy U17-es találkozó
volt, 2009-ben Eb-selejtezőt
játszottunk, Horvátország ellen
mutatkoztam be, amikor győz-
tesként hagytam el a pályát. A
felnőtt válogatottban 2012.
február 29-én mutatkoztam be
a portugáliai Sivesban Írország
ellen, amikor 1-0 arányban
nyertünk egy nemzetközi tor-
nán.

– Azóta hány mérkőzésen
szerepeltél a magyar felnőtt vá-
logatottban?

– Eddig 28 találkozón jutot-
tam szóhoz. 

– Mikor kerültél Marosvásár-
helyre?

– A téli szünidőben úgy
éreztem az egyik csapattársam-
mal, Zágor Bernadettel, hogy
szükségünk van a váltásra. Én
hat évet lehúztam Budapesten,
négy évet a Fradiban, utána
Csepelen voltam egy fél évet,

aztán az MTK-ban. Egyszer csak
úgy éreztem, hogy szeretném
kipróbálni magam külföldön,
így jött az ötlet, majd az elha-
tározás. 

– Megszoktad Marosvásár-
helyen? Milyenek a csapattár-
sak?

– Jól érzem magam ebben
a városban, semmi gond nem
volt a beilleszkedésemmel kap-
csolatosan. Fontos volt, hogy a
lányok nagy része magyarul be-
szélt, így tudtunk kommuni-
kálni velük. 

– A csapattal nem sikerült
bajnokságot nyernetek, viszont
az ezüstérem is szépen csillog...

– Igazából a kötelező mér-
kőzéseken a maximumot nyúj-
tottuk (Temesvár és Craiova
ellen a rájátszásban oda-vissza
alapon), fontos lett volna, hogy
a Kolozsvári Olimpiától pontot,
vagy pontokat szerezzünk, ez
sajnos nem sikerült. Sok min-
den közrejátszott, sajnos, de
nincs akkora különbség a két
együttes között, hogy a három
meccsből mind a hármat elve-
szítettük. 

– Hogyan látod a jövődet a
futballban? Maradsz Marosvá-
sárhelyen?

– Nincsen szerződésem az

ASA-val. Úgy állapodtunk meg
Székes Károllyal, hogy a nyárig itt
maradunk Zágor Bernadettel,
aztán majd elválik, hogyan tovább.
Én még nem tudom, hogy mara-
dok vagy sem Marosvásárhelyen. 

– A szíved szerint, hogy dön-
tenél?

– Nagyon szívesen maradnék,
szeretem a várost. Viszont úgy
érzem, hogy az egyéni fejlődésem
érdekében tovább kell lépnem.

– Tehát szóba jöhet egy nyu-
gati szerződés?

– Igen, elképzelhető...
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Claudiu Maior: „Dolgozunk
a Kárpátok Sétányán is!”

A Polgármesteri Hivatal szakemberei
által irányított építőmunkások csapatai
ezekben a napokban megkezdték a Kárpá-
tok Sétánya belső útszakaszainak (sétányainak) leaszfalto-
zását. A helyi lakókkal való találkozása során Claudiu Maior
alpogármester a következőket nyilatkozta: „Annak ellenére,
hogy nem áll sok pénz a rendelkezésünkre, mi betartjuk ígé-
retünket, és felújítjuk a városnak e szép övezetét. A Kárpátok
Sétánya egy különleges lakónegyed, ezért mindent megte-
szünk, hogy felújítsuk a játszóteret, hogy új parkolóhelyeket
létesítsünk, hogy leaszfaltozzuk a sétányokat és a tömhá-
zakhoz vezető járatokat. A következő napokban befejezzük
a Schiller iskolától a hőközpontig vezető útszakaszt, a belső
sétányokkal együtt, ősszel pedig folytatjuk a projekt második
részével.” Vitális Lajos úr, az övezet egyik régi lakója mondta:
„Köszönjük Maior alpolgármester úrnak ezeket a munkála-
tokat. Lekaszálták a füvet is, leszerelték az óriási betonlapo-
kat a régi csúszdákról, amelyek valós veszélyt jelentettek a
gyermekek számára, leaszfaltozták a sétányt, és új parkoló-
helyeket létesítettek. Elégedettek vagyunk, és örömmel
vesszük tudomásul, hogy a Polgármesteri Hivatal beváltotta
ígéreteit.”

Leaszfaltozták 
a Milcovului utcát! 

A napokban , a város egy másik, sok
problémát okozó utcáját is leaszfaltozták,
és rövidesen átadják a forgalomnak. A Ro-
vinari negyedi, Milcovului  - (Ady Endre) utcáról van szó. Az
első aszfaltszőnyeg leterítésekor Claudiu Maior alpolgármes-
ter is jelen volt, aki így nyilatkozott: „A Milcovului utca a város
egyik legrégebbi utcája. Itt található a Szent Imre templom,
illetve az Aurel Pleşu Iskolaközpont. Ugyanakkor nagyon sok
család lakik az övezetben levő házakban. A televíziós műso-
rokban számtalanszor beszéltek a Milcovului utcáról. Most
európai alapokból felújítjuk. Az egész infrastruktúrát meg-
erősítettük, kicseréltük a vízhálózatot. A gázhálózatot két
évvel ezelőtt cseréltük ki. Következésképpen, reméljük, hogy
a következő években itt nem lesznek problémák, úgyanis
minden fel van újítva.”

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Nekem a kisujjamban van az egész! Kevesebb stressz, mozogni sokat, nem enni túl zsíros kukacokat!


