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

Jó úton haladnak a Ladies lányai

A Marosvásárhelyi 1. ligás Ladies labdarúgó együttesé-
nek vezetősége nemrég, az utolsó alsóházi rájátszás
utolsó fordulója után bankettet szervezett a játékosok és
a szülők számára a nagyadorjáni Dorman sportbázison.
Az összejövetel alkalmával a csapat vezetőivel, Novák Vil-
mos klubelnökkel, Máté Tünde edzővel és annak taná-
csadójával, id. Szőllősi Lászlóval a nemrég véget ért
bajnoki évadról, illetve a jövőról beszélgettünk.

Társadalom

„Magyar ember 
túlélőkészletében 
legyen mindig bicska!”

Két Maros megyei fiatal, Rózsa Csaba és Nagy Attila
Zsolt idén pünkösdkor hátizsákkal a hátukon, gyalo-
gosan tették meg az utat Csíksomlyóig. Hazaérkezésük
után, a 140 kilométert túrázó Rózsát faggattuk az él-
ményeiről.

>>> 3 oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Levél a hegyeken túlról 
„A nehezebben megvalósítható pontok kö-
zött van az autonómia is, amellyel szemben
még mindig jelentős az ellenállás.” A kérdés
az, hogy honnan jön ez az ellenállás, a
román honfitársaktól, vagy a hatalomra
vágyó politikusaiktól? Amennyiben a több-
ségi nemzetre gondoltak, miért nem foly-
tattak egy hatékony felvilágosító kampányt
a román sajtóban és a közösségi hálókon? Az
eltékozolt pártpénzekből nyugodtan hirdet-
hették volna az autonómia által, a lakosság
többsége számára nyújtott előnyöket, vala-
mint azt a tényt, hogy nem vonja maga után
az adott földrajzi területnek az országtól
való elszakadását. Ha viszont a saját közös-
ségükön belüli fellépésekre gondoltak,
akkor illene legközelebb a képviselőiket job-
ban kirostálniuk. Mindenkinek lehetnek
egyéni vagy kisebb csoporthoz fűződő érde-
kei, de ezeknek a személyeknek máshol
lenne a helyük, nem a közéletben.

>>>4. oldal

MORGÓ

Tudathasadás-közeli állapotban 
Ez idő tájt a novemberi elnökválasztás foglal-
koztatja a leginkább a román közvéleményt.
Ami érthető, hiszen alig öt hónappal az ese-
mény előtt, bár számos név forog közszájon,
valójában még nem tudni, kik lesznek az in-
dulók a megmérettetésen. 
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Társadalom

Valós kétnyelvűség 
Marosszentgyörgyön
Marosszentgyörgyön a polgármesteri hivatal
által kihelyezett táblák, hirdetések mind két-
nyelvűek. Román és magyar nyelven egyaránt
olvasható róluk az információ. Ez sajnos nincs így
sok más Maros megyei magyar vagy magyarok
által is lakott településen. A negatív példák közé
sorolható a megyeközpont, Marosvásárhely is. 
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w w w . k o z p o n t . r o

Idén 13. alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen a már hagyományos-
nak számító Kardiológiai Konferenciát. A nemzetközi részvétellel is számoló
esemény tegnap, június 18-án kezdődött, és 21-ig tart. Azért is számít rend-
hagyónak az idei esemény, mert a román és a magyar kardiológusok társa-
sága együtt szervezi meg a konferenciát, és – ahogyan minden évben – idén
is valami újdonsággal rukkolnak elő: a sejtátültetés módszerét mutatják be
a kardiológiában.

„A helyieknek is jár az
európai szintű ellátás”



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
prefektúra épületében.

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.

Pókai napok
Június 22-én, vasárnap kerül

megrendezésre a tizenkettedik

pókai napok rendezvénysoro-
zat. A programban kulturális
műsor, illetve halászléfőző ver-
seny is szerepel, fellép a sárpa-
taki és a vajdaszentiványi
tánccsoport, Szabadi Nóra és
Ördög Miklós Levente, a Kékne-
felejcs Nótatársulat, a Malozsa
együttes, Hajnal Jenci és Betty.
A rendezvény különlegessége a
pónihintós utazás lesz.

Hagyományőrző 
tábor Szovátán

Július 14–19. között Szová-
tán, az Outward Bound Ifjúsági
Központban hagyományőrző
tábort szerveznek 14–17 év kö-
zötti fiataloknak. A program
célja, hogy a résztvevők hagyo-
mányainkkal, gyökereinkkel és
a mozgásban gazdag, egészsé-
ges életmóddal ismerkedjenek
meg. A megszokott élménype-
dagógiai elemek mellett hang-
súlyt kap a táborban őseink
életmódjának, harcmodorának,
kultúrájának megismerése és
gyakorlása is. A program olyan
érdekes és élménydús tevé-
kenységet kínál a résztvevők-
nek, amely fejleszti a
személyiségüket és az öntuda-
tukat. Íjászat, jurtában alvás,
ostorfonás és ostorozás, botfor-
gatás, rovásírás, népdalok és
néptáncok tanulása, valamint
számtalan közösségi élmény
várja azokat a fiatalokat, akik
részt vesznek az Outward
Bound hagyományőrző táborá-
ban. A program költségeihez
való hozzájárulás 250 lej, amely
tartalmazza a szállást, a teljes
ellátást, a programot és a kéz-
műves-foglalkozásokon elkészí-
tett munkákat. Ez a program a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Gyermek- és Ifjúsági Alapprog-

ram támogatásával és a Nem-
zeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet közreműködésével való-

sul meg. Feliratkozni a
0265/250-939-es telefonszá-
mon vagy az info@outwardbo-
und.ro e-mail címen lehet.

Beszélő könyvek – régi
étkek, receptek

Június 23-án 19 órától egy
újabb Beszélő könyvek-estre
kerül sor a Teleki Téka udvarán.
Az udvari beszélgetés címe Régi
étkek a Teleki Tékában, melyből
kiderül, hogyan kerülnek étke-
zéstörténettel kapcsolatos
könyvek a Teleki Tékába. Terí-
tékre kerül a nemrég a téka
egyik könyvében felfedezett,
közel 500 éves magyar nyelvű
recept, illetve megtudhatják,
hogy egy látszólag könnyed te-
matikából hogyan lehet mély-
reható társadalomtörténészi
következtetéseket levonni.
Meghívottak: Benda Borbála
étkezéstörténész (Budapest), il-
letve László Lóránt, a Teleki–
Bolyai könyvtár Ars culinaria c.
kiállításának kurátora.
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Június 19. Gyárfás, Rómeó, Julianna, Hajnalka
Június 20. Rafael, Margit, Koppány
Június 21. Alajos, Leila, Lujza, Olga
Június 22. Paulina, Tamás, Ákos
Június 23. Zoltán, Szidónia
Június 24. Iván, Beáta, János, Levente
Június 25. Vilmos, Viola, Vilma

NévnapokNévnapokKár kihagyni

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

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro
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– Honnan jött az ötlet, hogy
gyalogszerrel tegyétek meg az
utat Csíksomlyóig?

– Bár többen is feltették ezt
a kérdést, sosem tudtam rá
konkrét választ adni. Azt hi-
szem, nálam ez már hagyo-
mány, hisz idén ötödik
alkalommal gyalogoltam el
Csíksomlyóra. Az első három
évben egyedül vágtam neki az
útnak, utána pedig kétszer At-
tila barátommal. Úgy éreztem,
„valamiért” el kell indulnom, az
első három alkalom egy ma-
gamban rendet tevő, négyna-
pos gyaloglást jelentett a
semmibe, az agy kikapcsolásá-
ról szólt a túra.

– Milyen útvonalat válasz-
tottatok idén?

– Minden évben igyekez-
tem az azelőttitől eltérő útvo-
nalat választani, így ezen évben
olyan útvonalat jelöltünk ki At-
tilával, amin sem ő, sem én nem
jártunk még. Nem volt szem-
pont az útszakasz hossza, csak
az, hogy idegen, számunkra já-
ratlan útvonal legyen. Idén 139
km-t tettünk meg Csíkszereda
központjáig, s onnan még a
Csíksomlyóig vezető távot.
Erdőn, hegyen, völgyeken ke-
resztül mentünk, szinte egyál-
talán nem érintettük a főutat.
Kendről indultunk, Szentdeme-
ter felé mentünk, utána Szé-
kelyszállás és Székelyvécke,
miután Magyarzsákodot érintve
átmentünk a hegyen Újlakra.
Tovább Szenterzsébetre, aztán
találtunk egy ösvényt Alsóbol-
dogfalvára a hegyen keresztül.
Próbáltuk légvonalban kijelölni
az utat, és idén már GPS-t is
használtunk a tájékozódást se-
gítendő.

– Mennyi idő alatt értetek a
célig? Naponta hány kilométert
gyalogoltatok?

– Ez egy négy napos túra, és
minden évben ennyi ideig tar-
tott. Első nap nyilván még
erőnk teljében voltunk, akkor
tettük meg a legnagyobb távol-
ságot, ötven kilométert, utána

hozzávetőlegesen harminc-har-
mincat naponta. Udvarhely-
Csíkszereda távot nem lehet egy
nap alatt legyalogolni, így
Szentegyházán általában pihe-
nünk egyet. Sajnos a visszafele
vezető utat már gépkocsival tet-
tük meg, hisz a szabadidőnk
véges. 

– Hol szálltatok meg? Volt-e
előzetes tervetek erre nézvést?

– Nem. Éppen ez a lényege
a mi túránknak, hogy ahol ér az
este, ott hajtjuk álomra a fe-
jünk. Volt ez panzió, vagy éppen
ismerős, barát, a lényeg, hogy
leginkább improvizáltunk. Ami
az éjszakázást illeti, egyetlen
visszatérő motívum Udvarhely,
a gyalogos utunk fele, és ott ál-
talában egy barátomnál al-
szunk. De az elmúlt évben
történt meg, hogy a Kalondán
ereszkedve le, egy terepjáró
hajtott felém, ahonnan kiszólt
a vezető, hogy várjam a követ-
kező falu temploma előtt, mert
ő szívesen elszállásol engem,
csak most éppen siet misére.
Meg is vártam a templom előtt
a kedves úriembert, akiről ké-
sőbb kiderült, hogy a falu plé-

bánosa, és nála töltöttem az éj-
szakát.

– Mekkora hátizsákotok volt,
milyen súllyal javallott elindulni,
és mit tartalmaz ez a túlélőkész-
let?

– Az első túrára való indu-
láskor zöldfülű voltam, és
nehéz, több mint 15 kilós tás-
kával indultam el, sőt, sátrat is
cipeltem magammal. Utólag
nyilván kiderült, hogy ez nem
volt jó ötlet, és a sátor is fölös-
legesnek bizonyult. Aztán az
évek folyamán egyre csökken-
tettem a magammal vitt tár-
gyak számát, idén már egy
mindössze 8 és fél kilós háti-
zsákkal indultam útnak. És hát
a legalapvetőbb ruhadarabok,
hálózsák és némi élelem mel-
lett a legfontosabb eleme a túl-
élőkészletnek: a bicska. Magyar
embernél legyen mindig bicska,
és alapvetően semmi többre
nincs égető szükség.

– Mennyire volt fontos szá-
motokra a zarándokhely vallásos
jellege?

– Katolikus vagyok, de az Is-
tennel való kapcsolatom eléggé
egyoldalú, ha fogalmazhatok

így. Inkább kereső embernek
tartom magam. Nem tudom
még, miért kell megtennem
évente ezt az utat, hirtelen ér-
kezett ez a motívum az élet-
embe, de minden pünkösdkor
indíttatást érzek, hogy megte-
gyem.

– Milyen érdekes élmények-
kel gazdagodtál?

– Minden eddigi úton tör-
téntek emlékezetes események,
viszont idén elég kevés ember-
rel találkoztunk, hisz „úttalan
utakon” gyalogoltunk. Ebben az
évben utunk éppen egybeesett
a Marosvásárhelyi Rádió által
szervezett Gurul a rádió projekt-
tel, így egy faluban rákérdeztek
a kapuban álló nénik, hogy ez a
Gurul a rádió csapata-e. Mi meg
azt válaszoltuk, hogy nem, ez a
gyalogol a rádió csapata. Utána
ez lett a mottója az idei gyalog-
túrának. Amúgy háromféle
„idegen-kategóriával” találkoz-
tunk: a kíváncsi, aki kérdezőskö-
dik és kedves is, a második az a
kíváncsi, aki nem mer köze-
ledni, csak távolról figyel, a har-
madik meg a közömbös
embertípus, akit ha kérdezünk
sem válaszolt. Viszont az em-
berek ezen a vidéken nagyon
segítőkészek. Magyar emberek,
hát lehetnek-e másak?

– Negatív élményeid voltak-
e, esetleg vadállatokkal találkoz-
tatok?

– Negatív élményekkel nem
tudok szolgálni. És ami a vadál-
latokat illeti, reméltük, találko-
zunk medvével, de még egyszer
sem sikerült összefutni velük.
Viszont a juhászkutyáktól tar-
tottunk, de Csíkig nem is láttuk
hírüket sem, így a védekezésre
szánt botokat félúton eldobtuk.
Természetesen pont utána vi-
csorgott velünk szembe körül-
belül tíz kutya. Botok nélkül, az
éppen kezünkben lévő tárgyak-
kal – kabáttal, fényképezőgép-
pel – próbáltuk elkergetni őket,
és szerencsére mi erősebbeknek
bizonyultunk. 

– Mit kaptál ettől az úttól?
– Vízhólyagot kivételesen

idén nem. Viszont a lelki tapasz-
talatot nehéz lenne szavakba
önteni. Tömör és dúsított él-
mény, ami bennem van, de azt
hiszem, a legerőteljesebb érzés,
a szabadság érzete volt egész út
alatt, de a természethez való
közelség, a város zajától, a min-
dennapokból való elszakadás is
nagyon jól esett. Sosem féltünk
vagy aggódtunk sötétedés
előtt, tudtuk, hogy valahol

MORGÓ 

Tudathasadás-
közeli állapotban

Ez idő tájt a novemberi elnökválasztás foglalkoztatja a 
leginkább a román közvéleményt. Ami érthető, hiszen alig öt
hónappal az esemény előtt, bár számos név forog közszájon,
valójában még nem tudni, kik lesznek az indulók a megmé-
rettetésen. 

Az úgynevezett baloldal legesélyesebb jelöltjének a kor-
mányfőt tartják, pártján belül sokan szeretnék előre tolni,
többnyire olyanok, akik a megüresedő miniszterelnöki, illetve
pártelnöki posztokra aspirálnak. Annak viszont a jelek szerint
maga Ponta is tudatában van, hogy egy vereség után szinte
törvényszerűen kegyvesztetté válhat pártján belül. Elődje
esete a figyelmeztető példa. Nem beszélve arról, hogy az eset-
leges államelnöki mandátum lejárta után, aktív politikusi kar-
rierjének is valószínűleg vége. Ez lehet Ponta habozásának az
oka, ez lehet a magyarázata annak, hogy egyelőre halogatják
a PSD jelöltjének a megnevezését. 

Az átalakulóban, átszerveződőben lévő jobboldalon is
nagy a zűrzavar, összevisszaság. A nemzeti liberálisok egye-
lőre a nagyszebeni polgármester, Klaus Johannis mellett tet-
ték le a garast, de a demokrata-liberálisokkal való pártfúzió
után még változhat a helyzet. Akár az sem kizárt, hogy végül
mégiscsak Antonescut indítják. A Băsescu által patronált új
pártnak megvan a maga jelöltje, a nem állhatatosságáról el-
híresült egykori diplomata, akinek, ha bejut a második for-
dulóba, akár a végső győzelemre is esélye lehet. A többiek az
esélytelenek nyugalmával tekinthetnek a választások elé, ha
úgy akarják, bármikor visszaléphetnek. 

Ebben az általános bizonytalanságban egyedül az RMDSZ
jelenti a bizonyosságot. Legalábbis jelentette eddig, hisz róla
tudni lehetett: történjék bármi, a „szövetség”, azaz jelöltje
indul, még ha teljesen fölöslegesen is. Aztán a második for-
dulóra, az éppen aktuális koalíciós érdekeinek megfelelő je-
löltre való szavazásra bíztatja a magyar választópolgárokat,
akiket – tegyük máris hozzá: tévesen – saját szavazóinak hisz.
Ez történt legutóbb is, amikor hiába kérte a magyar válasz-
tókat, adják voksukat a pészédés Geoanára, ők mégis Băsescut
segítették, illetve erősítették meg hatalmában. 

Úgy látszik, nem okultak a kudarcokon, s most újra a ko-
rábbi hibába esnek: előre elkötelezik magukat a posztkom-
munista jelölt mellett. „Koalícióban vagyunk, a partnerség
pedig bennünket mindig a szó legnemesebb értelmében kö-
telezett, és ha a dolgok jól mennek, ez a partnerség azt je-
lenti, hogy amennyiben indul, akkor Victor Pontát támogatjuk
majd” – mondta Kelemen Hunor a DC News hírportálnak
adott interjúban. 

Vajon mit tesznek majd akkor, ha netán a Fidesz esetleg
arra bíztatja az erdélyi magyar választókat, s magát az
RMDSZ-t is – nem lenne logikátlan, hisz egyazon európai
pártcsalád tagjai –, hogy a jobboldali jelöltre szavazzanak?
Merthogy nem mindegy, hogy egy jobboldali kormány-, il-
letve államfővel több van-e vagy kevesebb az Európai Tanács-
ban. S ez, pontosabban az EP néppárti frakciójának számbeli
erőssége motiválta a májusi választások alkalmával is a Fi-
desz-KDNP legmagasabb vezetőit, Orbán Viktort és Semjén
Zsoltot, amikor az RMDSZ támogatására szólította fel a vá-
lasztókat.

Nem kétséges: tudathasadás-közeli állapot ez. Vagy tán
egészen az. Amihez mintha hozzá szoktak volna már az
RMDSZ-ben. 
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Szentgyörgyi László   Gyalogszerrel Csíksomlyóra

„Magyar ember túlélőkészletében legyen mindig bicska!”
Két Maros megyei fiatal, Rózsa Csaba és Nagy Attila Zsolt idén pünkösdkor hátizsákkal a hátukon, gyalo-
gosan tették meg az utat Csíksomlyóig. Hazaérkezésük után, a 140 kilométert túrázó Rózsát faggattuk
az élményeiről.

aludni fogunk, mert az em-
berek alapvetően jók. 

– Van-e a terveid között
hosszabb gyalogos út?

– Igen, az El Camino-i za-
rándokutat régóta tervezem,
bár Erdélyben én már legyalo-
goltam az El Camino-távot.
Ugyanakkor az éves csíksomlyói
túra is a határidőnaplóba van
írva, Orbán Balázs módjára sze-

retnénk bejárni a vidéket, a kö-
zeljövőben már reportofonnal
felszerelkezve, és gyűjteni.
Emellett pedig a csíksomlyói
gyalogtúrát szeretnénk népsze-
rűsíteni a vásárhelyiek körében,
és jó lenne, ha legközelebb nem
csak ketten indulnánk útnak. 

Pál Piroska
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Marosszentgyörgyön a polgármesteri hivatal
által kihelyezett táblák, hirdetések mind kétnyel-
vűek. Román és magyar nyelven egyaránt olvas-
ható róluk az információ. Ez sajnos nincs így sok
más Maros megyei magyar vagy magyarok által
is lakott településen. A negatív példák közé so-
rolható a megyeközpont, Marosvásárhely is. 

Levél a hegyeken túlról 
Mintha nem is magyar ember fogalmazta volna meg azt

a levelet, hanem valamelyik, a hegyeken túlról származó bér-
tollnokuk. Akinek a legfőbb dolga az, hogy elijessze a kérdés-
feltevőt, hogy lerázza az illetlen betolakodót, hogy tisztára
mossa a szennyest, a takargatnivalót. Egy olyan dörzsölt
hangnemű irománnyal, amely mindössze öntömjénező üres
szólamok, tartalom nélküli ígéretek, valamint lekezelő rend-
reutasítások sora. Akár számonkérésnek is nevezhetnénk a
szövetségi elnöknek címzett, hat kérdésből álló levelet, de a
válaszadó szervnek vagy személynek, enyhén szólva is, egy
sokkal együttérzőbb válasszal kellett volna ezt nyugtáznia.
Nem úgy, mintha az ellenfél táborához tartozna.

Azt írja a tisztelt viszontfeladó, hogy a szervezete „nem áll
el az autonómiától”. De hol találjuk meg annak a jelét, hogy
kiállna mellette? „A miniszterelnöknek nincs olyan eljárásbeli
kötelezettsége, hogy a kiküldött leveleiről minden egyes eset-
ben (akár a magyarokra vonatkozó kérdésekben) a koalíciós
partnereivel egyeztessen.” Hát miért nem foglalták ezt a ko-
alíciós megállapodásba? Ott csak a zsíros koncról egyeztettek?
Ki kényszerítette őket ebbe a gyalázatos hatalmi szövetségbe? 

„A nehezebben megvalósítható pontok között van az au-
tonómia is, amellyel szemben még mindig jelentős az ellen-
állás.” A kérdés az, hogy honnan jön ez az ellenállás, a román
honfitársaktól vagy a hatalomra vágyó politikusaiktól?
Amennyiben a többségi nemzetre gondoltak, miért nem foly-
tattak egy hatékony felvilágosító kampányt a román sajtóban
és a közösségi hálókon? Az eltékozolt pártpénzekből nyugod-
tan hirdethették volna az autonómia által, a lakosság több-
sége számára nyújtott előnyöket, valamint azt a tényt, hogy
nem vonja maga után az adott földrajzi területnek az ország-
tól való elszakadását. De ők fontosabbnak tartották a tulipá-
nos hirdetéseikkel való kampányolást. Most pedig a nyakukon
lóg ez a fránya ellenállás. Ha viszont a saját közösségükön be-
lüli fellépésekre gondoltak, akkor illene legközelebb a képvi-
selőiket jobban kirostálniuk. Mindenkinek lehetnek egyéni
vagy kisebb csoporthoz fűződő érdekei, de ezeknek a szemé-
lyeknek máshol lenne a helyük, nem a közéletben.

„Nincs olyan nemzetközi egyezmény, amely az autonómiát
bármely aláíró és ratifikáló állam részére kötelező módon, jogi
erővel, szankciókat rögzítve előírja.” El kellene döntenie a tisz-
telt levélírónak, hogy velünk tart-e, vagy a medvével, hiszen
mi is tudjuk, hogy kifürkészhetetlenek a politikai egyezségek
útjai, de azért mégiscsak kevés, hogy az „erős képviselettől”
mindössze egy ilyen szánalmas magyarázkodásra futotta. Így
is lehet a hatalmat gyakorolni, de nem érdemes. Köszönjük a
felvilágosítást, de nem erről szólt a választói megbízatás!

„A régiók átszervezésénél (...) a jelenlegi koalíciós megál-
lapodás is tartalmazza azt a kitétet, hogy az RMDSZ belee-
gyezése nélkül ebben az ügyben nem születhet döntés.” Ennél
hiteltelenebb kijelentést nem is tehettek volna, hiszen eddig
is a beleszólás jelentéktelen súlyára és a kormányzati szerep-
vállalás ideiglenességére hivatkoztak. A számtalan hétköznapi
példa is ezt bizonyítja. Ha majd sor kerül arra a bizonyos dön-
tésre, akkor felfüggesztik a koalíciós megállapodásukat egy
kis időre, utána pedig mindent folytatnak tovább, mintha mi
sem történt volna. 

Ha a tisztelt politikusaink számára ezek az egyoldalú gesz-
tusok jelentik az „össztársadalmi párbeszédet”, akkor jobb, ha
más szakma után néznek, azonnal lemondanak.

Ferencz Zsombor

► Reggelente még vécézés
és kávézás előtt csekkolod,
hogy kik jelöltek be és üzentek
az éjjel.

► A tenyereden az életvo-
nalad mellett felfedezni véled
az idővonaladat is.

► Nem veszel fel stoposo-
kat, mert azt hiszed, hogy csak
lájkolják a kocsidat.

► Ha kigyullad a lakásod,
még megosztasz egy méteres
lángokat ábrázoló friss fotót, és
egy hozzá passzoló könnyes
idézetet. Kimenekülsz, majd
visszaküzdöd magad egy ön-
lájkra.

► Az üzenőfalra frissen fel-

töltött fotódról állapítod meg,
hogy ideje lenne megborotvál-
koznod.

► A Farmville-re hivat-
kozva kérsz földalapú és állatjó-
léti támogatást az államtól.

► Eseményt hozol létre, ha
viszket a hátad, majd minden
ismerősödet meghívod egy va-
karásra.

► Ha már két perce nem
lájkolták a bejegyzésedet, szív-
ritmuszavarod lesz.

► Tengerparti naplemen-
tét már csak fekete-fehérben,
érzelmes idézettel tudsz elkép-
zelni.

► A zuhanyzást állapotfris-

sítésnek hívod.
► Üzenőfalra percenként

kiposztolt eltűnt személyeket
keresel a ruhásszekrényedben.

► Ha megjelölnek egy be-
jegyzésben, kiválasztottnak
érzed magad, váteszi küldetés-
tudat kerít hatalmába, és stig-
mákat vélsz felfedezni a
testeden.

► Éjjel felriadsz, mert azt
álmodod, hogy üzenőfalról el-
szabadult Youtube-linkek ker-
getnek.

► A laptopod és a mobilod
után a pénztárcádról és a lakás-
kulcsodról is elérhetővé teszed
az oldalt.

► A rettegési listádon a
halált beelőzi a „bejelentkezési
jelszó elfelejtése”.

► Képes vagy személyesen
felkeresni azon ismerőseidet,
akik sosem lájkolnak téged, és
megpróbálod meggyőzni őket,
hogy térjenek jobb belátásra.

► Vonaton, buszon, üzlet-
ben belepofázol vadidegenek
eszmecseréjébe, ahogy a fész-
bukos csoportokban szoktál.

► És végül: ha valamilyen
okból kifolyólag egy napig nem
fészbukozhatsz, elkezdesz kicsi
kék f-betűket hallucinálni, és
facebook-kéknek látod az eget!

Molnár Tibor

Honnan tudod, hogy facebook-függő vagy?

Valós kétnyelvűség Marosszentgyörgyön

A 2001-es közigazgatási törvény adta
lehetőségekkel élve, amely kimondja, hogy
azokon a településeken, ahol a kisebbség
aránya eléri a 20%-ot, kétnyelvű feliratokat
kell kihelyezni. Marosszentgyörgy önkor-
mányzati tanácsa már 2005-ben határoza-
tott hozott az új utcanév-táblák
elfogadásáról. 2009 nyarán a nagyközség
több mint száz utcájába 200-nál több
román-magyar nyelvű táblát helyeztek ki.
Ez alkalommal magyar személyiségekről is
neveztek el utcákat, tereket. Ilyenek például
a Bolyai János, Petőfi Sándor, Márton Áron
vagy Mátyás király utcák. De helyi kötődésű
magyar személyiségek neve is felkerült az
utcanevek lajstromába. Mint például: Petki
Dávid, Máriaffi Lajos vagy Wesselényi Erzsé-
bet. 

Strada Prunilor – Szilvafa utca
Marosszentgyörgy etnikai összetétele a

2011-es hivatalos népszámlálási adatok
szerint a következő képet mutatja: 46%
román, 46% magyar és 8% roma. A száza-
lékos aránynak megfelelően tehát alkal-
mazni lehetett helyi szinten a
kétnyelvűséget az utcanév-táblák terén.

Marosvásárhely lakosságának is közel fele
magyar nemzetiségű, itt még eddig még-
sem lehetett élni a törvény által is szavatolt
lehetőséggel. Itt a kétnyelvűség kimerül
abban, hogy az utca vagy tér román neve
után odaírták az „utca”, „tér”, „sétány” szócs-
kát. Mint például „Piaţa Trandafirilor tér”.
Csakhogy ebből nem derül ki az, hogy mit
jelent magyarul a „trandafir". Marosszent-
györgyön ezzel szemben tudjuk azt például,
hogy a Strada Prunilor az Szilvafa utca, a
Strada Salcîmilor az Akácos utca vagy a
Strada Transilvaniei az Erdély út. 

Marosvásárhely térképére tekintve min-
tegy 400 utca és köztér neve látható, ebből
58 (14,5%) viseli román személyiség nevét
és 17 (4,25) magyar személyiségét. Ez az
arány messze nem tükrözi a város etnikai
arányát. Marosszentgyörgyön a személyisé-
gekről elnevezett utcák aránya sokkal „ma-
gyarbarátabb” képet mutat.  

"…, hogy mindenki 
itthon érezze magát"

„Szükséges az infrastruktúra kiépítése,
de arra is szükség van, hogy az emberek jól
érezzék magukat a településen. Fontos az

utak leaszfaltozása, a vízhálózat, gázveze-
ték, szennyvíz-hálózat megvalósítása, de
talán ezeknél sokkal fontosabb az, hogy az
emberekre figyeljünk – vélekedik Sófalvi
Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere.
– Ha az embernek egyszer volt személyes
problémája és nem segítettük, akkor fölös-
leges volt minden. A kétnyelvű utcanév-
táblák kihelyezésére a község területén
azért volt szükség, hogy mindenki itthon
érezze magát Marosszentgyörgyön.” 

Maros megye legnagyobb községe, Ma-
rosszentgyörgy több tekintetben példaként
állhat vagy állhatna a megye más községei,
de akár városai előtt is. De a kört kibővít-
hetjük egész Erdély területére. Itt a helyi ön-
kormányzat megvásárolta a kastélyt és
felújítja, nem hagyja leomlani, mint sok
más településen és megtalálta a módját
annak, hogy utcáit kétnyelvű táblákkal
lássa el. Külön kiemelkedő tény az, hogy
magyar személyiségekről is neveztek el ut-
cákat, tereket. Reméljük, hamarosan követi
példáját több erdélyi, magyarok által leg-
alább 20%-ban lakott település, köztük Ma-
rosvásárhely is. 

Nemes Gyula



A befejezetlenség oka 
nem teljesen egyértelmű

A Nagypiac déli során lévő
magaslaton, a Maros és a Pok-
los-patak közti véghegyen a mi-
noriták temploma és kolostora
látható, mely eredetileg az utca-
szabályozás előtt a Térjmeg-utca
utolsó telkéhez tartozott, az új
utcanyitással pedig a Kollégium-
mal szemközti Köteles Sámuel
utcára esik.

A Marosvásárhelyi Egyetemi
és Főiskolai Lelkészség állítása
szerint is Széles Mihály város-
jegyző telke volt ez, ahová Lob-
kovitz herceg, erdélyi hadsereg-
parancsnok rendeletére
1740-ben tették le az építkezés
alapját. 

A regényesen fekvő torony-
nélküli templom és emeletes ko-
lostor építkezése különösen
nagyszabásúnak terveztetett, és
hogy mért maradt mégis bevé-
gezetlen, annak okát nem talál-
juk. Az így csonkán maradt épít-
ményt Páduai Szent Antal
tiszteletére szentelték.

A templom
A templom 1760-1767 között

Bocskor János házfőnök idejében
épült. Külső homlokzatai díszte-
lenek, nagyon egyszerű megje-
lenésűek. A belső térbe lépve, a
kompozit falpillérekkel tagolt fa-
lak, stukkóval díszített boltozatok
alapján ismerjük fel, hogy a Pá-
duai Szent Antal tiszteletére
szentelt istenháza a barokk 
jegyében fogant.

VI. Sándor pápa rendelete
Az 1517. év előtt még a Fe-

renc-rendhez tartozó konventu-
álisok, azaz a Minoriták maros-
vásárhelyi legrégibb
elhelyezkedéséről annyit tudunk,
hogy ők már 1240-ben a Domi-
nicánusoktól vették át a várbeli
templommal egybekötött kolos-
tort és azt mintegy kétszáz évig
bírták. 

Amikor aztán ismét felülke-
rekedett obszerváns néven a spi-
rituális irányzat, 1446-ban átad-
ták itteni működésüket a
ferencrendieknek, mely átadást

VI. Sándor pápa az 1492. október
hetedikén kelt rendeletével vég-
legesen megerősítette. Ezt köve-
tően a minoritákról történelmi
alapon nem lehet bizonyosat
tudni.

A rend képviselői
Jóval a reformáció után, ami-

kor az osztrák ház jóvoltából a
jezsuiták kezdtek el teret hódí-
tani, a Kunits Dacica Sic. adatai
szerint 1726-ban a Firtos-hegyé-
ről jöttek a székely fővárosba, és
a Várban, sárpataki gróf Keresztes
József, Küküllőmegye főispánja
által adományozott házban te-
lepedtek le, ahová egyúttal a ko-
lostoruk építését is tervezték.

Az „ideiglenes” tartózkodás
Barabás Kisanna muzeológus

elmondása szerint a katolikus
egyház szerzetesrendjei közül
igen fontos szerep hárult a fe-
rencesekre, akik már a középkor-
ban megtelepedtek Marosvásár-
helyen. A minoriták és az
obszervánsok képviselték itt ezt
a rendet. 

A tizenhatodik században
végbement vallási reformot kö-
vetően, amelynek során a kato-
likus Marosvásárhely mindössze
néhány év leforgása alatt kálvi-
nista lett, 1726-ban tértek vissza
a városba a minoriták. Azonban
tudni kell, hogy egy másik kato-
likus rend szerzetesei, a jezsuiták
már 1702-ben Vásárhelyen vol-
tak. 

Kezdetben, az említett Ke-
resztes József gróf jóvoltából egy
várbeli házban laktak, azonban
az osztrák katonaság bevonulá-
sakor This tábornok, a vár pa-
rancsnoka kiköltöztette onnan
őket. Itt tartózkodásuk tehát nem
tartott sokáig. 

Ismeretes még, hogy a vár-
parancsnok még a szerzett jogok
alapján ott lakó városi polgársá-
got sem tűrte a vár területén. Há-
zukat a katonaság részére lefog-
lalta, és Orbai János házfőnökkel
együtt a minoritákat kilakoltatta.
Később aztán a hadvezetőség
pénzbeli kárpótlással elégítette
ki a szerzetesrend veszteségeit.

A minoriták Keresztes gróf 
birtokán telepednek meg

A kiköltöztetésnek köszönhe-
tően ismét elhagyják a várost, és
Udvarfalván telepednek meg,
szintén Keresztes József birtokán.
A gróf rezidenciáján szolgáltak.
1740-ben térnek vissza Maros-
vásárhelyre, s kezdenek el telek
után nézni. Ugyanebben az év-
ben Széles Mihály házat adomá-
nyozott a rendnek, amelyik a piac
feletti magaslaton találta meg a
megtelepedésre legalkalmasabb
helyet. 

A Köteles Sámuel és Bolyai
utcák által határolt nagyméretű
saroktelken helyezkedik el a rend
építőtevékenységének köszön-
hető műemlék-épületegyüttes,
amelyet a templom, a kolostor,
a két bérház és a melléképületek
alkotnak.

A telek,  a templom 
és a zárda

Az udvarfalvi rezidencia jó da-
rabig a minoriták székhelye volt,
ahonnan főnökük, Casimirius
Dede vezetésével adminisztrálták
a környék hitéletét, és csak 1735-
ben – más adat szerint 1740-ben
– tértek vissza a székely fővá-
rosba, ahol Széles Mihály telkén,
Lobkovitz herceg védnöksége
alatt megalapították a mostani
templomukat és a zárdájukat. 

A mintegy 4 kat. hold nagy-
ságú telek – mely a mai rendház
telkének szélességében, párhu-
zamosan a Poklos-utca (Főtér)
frontján végig terjedt, összekötve
a Nagyköz (Bolyai-utca) utcafront
vonalával – legmagasabb pont-
jára, házfőnökük, Mauricius Já-
nossi irányítása mellett, 1741 és
1767 között építették fel a temp-
lomukat és a kolostorukat. Elő-
zőleg a marosvásárhelyi városi
Tanács engedélyét, az akkori egy-
házmegyei hatóság: Castall Do-
minicus h. erdélyi püspök jóvá-
hagyását is kikérték.

This tábornok leállíttatja az
építkezést. Ez az egyik ok,
hogy a templom máig befe-
jezetlen! 

A fent említett telken épült
fel tehát a templom, amely azon-
ban máig befejezetlen maradt.
Szentélye két-, a hajó viszont csak
egy boltozatos. Igazán impozáns
egyházi építmény lett volna be-
lőle, közbelépett azonban az
osztrák katonaság parancsnoka,
This tábornok, és nem engedte,
hogy befejezzék a munkát. Azzal
az indokkal állíttatta le az épít-
kezést, hogy háború esetén köny-
nyen bombázhatók az ehhez ha-
sonló, méretes ingatlanok…

A tizennyolcadik század hat-
vanas éveiben az építkezési anya-
gokkal is gondjuk volt a mino-

ritáknak, mivel nem tudtak be-
szerezni elegendő téglát. Végül
1767-ben álltak le a munkála-
tokkal. A templom bejárati része
jóval később, egészen pontosan
1893-ban készült el a jelenlegi
formájában.

Az istenháza 
ma már nem látható 
a városközpontból…

Barabás Kisanna muzeológus
rávilágít még arra is, hogy csak
jóval később, egészen pontosan
a tizenkilencedik század végén
került téglából készült torony a
fa harangláb helyére, és ekkor
hosszabb homlokzattal bővült az
építmény. 

Kitűnő fekvése volt a temp-
lomnak, ugyanis a Maros folyó
felső partján helyezkedett el, és
a tizenhetedik-tizenkilencedik
században jól lehetett látni a vá-
rosközpontból. Ma már nem lát-
szik, de több olyan rajz és met-
szet maradt fenn, amely ebből a
részletből ábrázolja az istenházát. 

A templom homlokzata egy-
szerű kivitelezésű, belseje azon-
ban nagyon szép, elegáns stuk-
kók díszítik a boltozatokat.

Nagy-Bodó Tibor
Mai képek:

Nagy-Bodó Szilárd
A régi képekért köszönet

Madaras Józsefnek
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A minoriták hajdan Marosvásárhely életében fontos szerepet játszottak, de a reformáció elterjedése után
elhagyták a várost. A feljegyzések szerint 1726-ban a Firtos hegyéről – Udvarhelyszék – visszatelepedtek
gróf Keresztes József várbeli házába, ahonnan a várparancsnok őket Udvarfalvára költöztette. 1740-ben
Széles Mihály telkén Lobkovitz herceg, Erdély katonai parancsnokának védnöksége alatt megalapították
klastromukat, és 1741-1767 között felépítették barokk stílusú templomukat Páduai Szent Antal tisztele-
tére, mely tényt a szentély jobb oldali falán lévő tábla is tanúsítja: „1767 O.M.C.R.”. 1902-ben, a restaurá-
láskor csonka tornyot építettek hozzá. Az utolsó javítás 1973-ban, 1994-ben és részben 2002-2005-ben
történt. A templom alatti kriptában jelentős marosvásárhelyi személy nyugszik.
Ezen a héten a minoriták befejezetlen templomáról írunk. A Köteles Sámuel utca 4. szám alatt található
egyházi építményről Barabás Kisanna levéltáros, muzeológus mesél a Központ olvasóinak.  

A minorita rend temploma és kolostora

A befejezetlen istenháza 
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Idén 13. alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen a már hagyományosnak számító Kardioló-
giai Konferenciát. A nemzetközi részvétellel is számoló esemény tegnap, június 18-án kezdődött,
és 21-ig tart. Az ülésszak helyszíne a Maros Megyei Sürgősségi Kórház 1-es számú előadóterme.

Egy nap  relaxáció 
a Ligetben 

Szombaton, június 14-én a Hifa
Románia Egyesület (fogyatékkal élő
személyek) tagjai, a Polgármesteri
Hivatallal együttműködve a szabad-
ban, a Ligetben találkozót szerveztek. A Hifa Románia
által szervezett eseményen jelen volt Dorin Florea pol-
gármester és Claudiu Maior alpolgármester is. „Eljöt-
tem, hogy üdvözöljem a HIFA egyesület tagjait, és
hogy beszéljünk meg néhányat azon ötletek közül,
amelyeket az egyesület tagjai szorgalmaznak a szoci-
ális szolgáltatások javítása érdekében. Mindig lehet
javítani, és mindig konzultálunk a város polgáraival az
őket érintő gondok kapcsán. Másfelől, a Liget nagon
jó hely a vendégfogadásra, látom, hogy az egyesület
tagjai miccset helyeztek el a sütőre, látom, hogy a han-
gulat kedélyes és nyitott. Ez jelenti azt, hogy pozitív
tevékenységeket lehet folytatni a szabadban. Továbbra
is sikereket kívánok, és köszönöm azt a munkát, ame-
lyet folytatnak” – nyilatkozta Dorin Florea polgármes-
ter.„Köszönjük a Polgármesteri Hivatalnak a
támogatást, amelyet nyújtanak. Az utóbbi években
valóban mindig megkaptuk a támogatást minden ké-
résünkre, amelyet a Polgármesteri Hivatalhoz intéz-
tünk” – mondta Simon Judit, a HIFA ROMÁNIA
egyesületének elnöke.

Légy előzékeny!
Csütörtökön, a Somos és Papiu Ilarian utcák kereszte-

ződésénél Fii generos! – Légy előzékeny! feliratú táblákat
helyeztek ki, melynek rendeltetése, felhívni a járművezetők
figyelmét a kulturált közlekedésre. A kezdeményező Dorin
Florea polgármester, s célja a város rendkívül zsúfolt útke-
reszteződéseiben a járműforgalom zökkenőmentesítése.

A sajtóiroda

„A helyieknek is jár az
európai szintű ellátás”

A tudományos rendezvény főszervezője prof. dr. Benedek Imre,
a Kardiológiai Klinika vezetője, az ülésszakra a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel, a Román Kardiológusok Társa-
ságával, illetve a Magyar Kardiológusok Társaságával
együttműködésben kerül sor. Az eseményen a szív- és érrendszeri
megbetegedések ellátásában Ausztria, Csehország, Magyarország,
Románia nemzetközileg elismert szakemberei tartanak előadást,
mutatják be a legkorszerűbb kezelési elveket. A konferencián élő
műtéti közvetítést láthatnak a résztvevők a katéterező-laboratóri-
umból. 

Szerdai, megnyitó sajtótájékoztatóján Benedek elmondta, hogy
azért is számít rendhagyónak ez az esemény, mert román és a ma-
gyar kardiológusok társasága együtt szervezi meg a konferenciát,
és – ahogyan minden évben – idén is valami újdonsággal rukkolnak
elő: a sejtátültetés módszerét mutatják be a kardiológiában. 

„Évekkel ezelőtt egyedül kezdtem szervezni ezt a konferenciát,
de most már teljes és felkészült csapat segíti a munkát. Így sikerült
olyan rendezvényt összehozni, amely a szakmának utat és irányt
mutat. Vallom: a helyieknek, a Romániában élő pácienseknek is eu-
rópai szintű ellátást kell biztosítani” – nyilatkozta Benedek.

Dr. Kiss Róbert, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke is
jelen volt a sajtótájékoztatón, és gratulált Benedek professzornak a
Székelyföldön elért eredményeiért, a szív- és érrendszeri betegségek
által okozott elhalálozási arányszámok csökkentéséért. P. P. 
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Jó úton haladnak a Ladies lányai
A Marosvásárhelyi 1. ligás Ladies labdarúgó együttesének vezetősége nemrég, az utolsó alsóházi rájátszás utolsó fordulója után bankettet szervezett
a játékosok és a szülők számára a nagyadorjáni Dorman sportbázison. Az összejövetel alkalmával a csapat vezetőivel, Novák Vilmos klubelnökkel,
Máté Tünde edzővel és annak tanácsadójával, id. Szőllősi Lászlóval a nemrég véget ért bajnoki évadról, illetve a jövőról beszélgettünk.

Palecian Judit kiváló formában 
A kétszeres profi ökölvívó-

világbajnok Palecian Judit, mi-
után május 24-én egy másik
műfajban, a fitneszben is meg-
mutatta oroszlánkörmeit a Ko-
szovóban megrendezett WBPF
verziójú Európa-bajnokságon,
ahol egyértelmű győzelmet
aratott egy roppant erős me-
zőnyben, május 31-én a spa-
nyolországi Castellonban az
NAC szövetség által megrende-
zett Testépítő és Fitness Világ-
bajnokságon nemcsak
kategóriájában lett világbajnok,
hanem az abszolút győzelmet is
besöpörte, azaz a kategória
győztese is ő lett. 

A korábbi kétszeres ökölvívó

világbajnok ezzel a kirobbanó
eredménnyel sporttörténelmet
írt, hiszen arra még nem volt
példa, hogy egy nő két külön-
böző sportágban is világbajnoki
címet szerezzen! 

A kiváló sportember a NAC
szövetség világbajnokságán
maga mögé utasította a teljes
mezőnyt a 40 év feletti Figure
kategóriában (ami az Athletic és
a Body Fitness megfelelője), sőt
ő volt a legeredményesebb női
versenyző is, hiszen a vegyes
párosok küzdelmében, Jenei
István oldalán az ezüstérmet is
bezsákolta.

Városunk büszkesége így
emlékszik vissza a NAC világbaj-

noki versenyre: 
– Amikor színpadra vonul-

tunk, úgy éreztem magam a
mezőnyben, mint egy fogpisz-
káló a sűrű rengetegben. De
aztán megláttam Vida Zoltán
magyar csapatvezető (aki mel-
lesleg zsűrizett is) megnyugtató
tekintetét, és hallottam edzőm,
a köbölkúti születésű, de Maros-
vásárhelyen nevelkedett tízsze-
res magyar bajnok és a 2010-es
San Javier-i NAC verziójú testé-
pítő világbajnokság 50 év fölötti
Masters kategória világbajno-
kának, Lakatos Mihálynak a biz-
tató szavait, így teljesen
megnyugodtam. 

Arra gondoltam, hogy a

bokszvilágbajnoki mérkőzésen
is az esélytelenek nyugalmával
léptem szorítóba, aztán mégis
győztesen léptem ki a kötelek
közül. 

Mi rossz történhet hát?
Megteszem, amiért jöttem,
azaz képességeimnek megfele-
lően küzdöttem, aztán a többi
már nem rajtam múlott. 

Úgy éreztem maximálisan
felkészültem, tehát lelkifurdalás
nem gyötört amiatt, hogy nem
tettem meg mindent a sikerért
– mondta el a marosvásárhelyi
sajtónak az újdonsült testépítő
és fitnessz világ- és Európa-baj-
nok, marosvásárhelyi születésű
Palecian Judit.  

A 42 éves, fiatalokat megha-
zudtoló izomzattal megáldott
fitnesz világbajnokunk, egy
héttel később Budaörsön, a Vi-
lágkupán is diadalmaskodott,
majd június 21-én a szlovéniai
Koperben, az IBFF szövetség
által rendezett világbajnoksá-
gon is részt vesz, miután első-
ként válogatták be a nemzeti

keretbe. 
Bármi is történjék ezen a

versenyen, Palecian Judit egy
több mint sikeres szezont tud
maga mögött, mindenütt ta-
rolt, ahol csak elindult és egy
csapásra a figyelem központ-
jába került, ezáltal is gazdagítva
Marosvásárhely hírnevét.  

Novák Vilmos klubigazgató:
– Novák úr, hogyan látja a La-

dies első labdarúgó idényét,
mennyire volt sikeres?

– Sokat változott az együttes
a tavalyi idény kezdetéhez ké-
pest, hiszen akkor még egymá-
sukat sem ismerték a labdarú-
gók, aztán hónapokkal később
már mérkőzéseket is tudtak
nyerni. Nehezen kezdtünk az
ősszel, de a téli felkészülés sike-
res volt, hiszen fizikailag és szel-
lemileg is frissebbekké váltak a
lányok, optimistábban álltak
hozzá a játékhoz, majd az ered-
mények is következtek.  

Tudatában vagyunk annak,
hogy egy csapat összekovácso-
lásához minimum 2-3 év kell,
tehát nem is várunk el egyből
eredményeket, de annyi biztos:
jó úton haladunk. Fontos tudni,
hogy minden egyes játékosnak
megadatik a lehetőség a bizo-
nyításra. 

Ugyanakkor megfizethetet-
len számunkra a Dorman sport-
bázis, ahol a felkészülésre és a
mérkőzésekre is sor kerül. Kevés
hazai szuperligás vagy 1. ligás
női együttes büszkélkedhet ilyen
sportbázissal, ahol két kiváló
gyepszőnyegű nagy labdarúgó-
pálya, egy kispálya, emellett ét-
terem, erőterem, rekuperációs
medence, szauna stb áll a ren-
delkezésre. 

Máté Tünde vezetőedző:
– Mik a pozitív változások a

csapattal kapcsolatosan az idény
elejéhez képest?

– Annak örvendek, hogy a
lányok a tavaszi idényben rend-
szeresen jártak edzésre, ez meg-
látszott a teljesítményükön is,
hiszen sikerült három győzelmet
is szereznünk. Nem lesz könnyű
a soron következő bajnokság,
habár én nagyon bízom bennük. 

– Nagyon fiatal a keret, ez
előnyt vagy hátrányt jelent?

– Ebből a 19-es keretből 16-
an mindössze 15 év körüliek, te-
hát mi vagyunk a bajnokság leg-
fiatalabb együttese. Szerencsére
jó barátság alakult ki a lányok
között, a szülők támogatását és
bizalmát is érezzük, ami sokat
jelent a lányoknak, s ez érződik
a játékban is.  Most magasabbra
teszem a mércét: nem az a cél,
hogy ne kapjunk tíz gól fölött,
hanem az, hogy szoros eredmé-
nyeket érjünk el minden csapat-
tal szemben.  

– Kik azok a játékosok, akik
jelenleg a Ladies keretét képezik?

– Drágus Kinga és Papp Ti-
mea kapusok; Jáni Dorottya,
Székely Kincső, Soó Emőke, Al-
bert Ella (csk.), Horváth Ștefana,
Szőcs Timea, Golea Andrea, Vâgă
Camelia, Farkas Timea, Berki
Helga, Bajkó Emese, Máté Tünde,
Lungu Renáta, Bajkó Renáta, Ion
Mădălina, Burján Katinka, Lazăr
Alina és Subotici Andreea me-
zőnyjátékosok. 

– Ezután is toboroznak lányo-
kat az együtteshez?

– Igen, továbbra is várjuk a
10-14 éves, sőt 14-17 éves lá-
nyok jelentkezését, akik focizni
szeretnének. Ugyanakkor rövi-
desen gyerek korosztályt is sze-
retnénk elindítani, akik idővel
kispályán játszanának fiú csapa-
tok ellen.  

Id. Szőllősi László, 
Máté Tünde tanácsadója:

– Mindenki tudja, hogy én
éveken keresztül fiú csapatokat
készítettem fel, ezért is volt kel-
lemes meglepetés számomra a
lányok hozzáállása. Elszántan
dolgoztak, tudták, hogy munka
nélkül nem érhetnek el eredmé-
nyeket. Büszke vagyok rájuk
most a bajnokság végén, habár
az utolsó mérkőzéseken vissza-
esést észleltem a formájukon. 

– Mi okozhatta a visszaesést?
– Nem voltak hozzászokva

ehhez az intenzív munkához, a
fegyelemhez, közben sérülések
is bekövetkeztek, jogosan vagy
jogtalanul kiállítások is hátrál-
tatták a csapatot, fizikai és men-
tális fáradtság jelei is mutatkoz-
tak az iskolai év végén. 

Rövidesen leülünk, megbe-
széljük a vezetőséggel a hibákat,
a gondokat, hogy ne kövessük
újra el azokat, de remélem, hogy
sikeres lesz a további munkánk.
Meg kell győznünk a vezetősé-
get, hogy kitartásra, türelemre

van szükségünk. A klub keretén
belül egyébként mindenkinek a
munkájával, hozzáállásával elé-
gedett vagyok.  

– Sokat változott a játékuk a
bajnokság első mérkőzésekhez
képest. Ez minek köszönhető?

– Megszerették, megszokták
a csapatmunkát, ezért is fontos
a megértés az együttesen belül.
A végére összetartóbbak lettek,
másképp viszonyulnak egymás-
hoz. Próbálom megértetni velük,
mindamellett, hogy amatőr já-
tékosok, profi szinten kell ké-
szülniük. Egyelőre ingyen fut-
balloznak, kedvtelésből teszik
ezt, de a jövőben lehet, hogy ezt
profi szinten űzhetik, ez lehet a
hivatásuk is. Ügyes lányok van-
nak a keretben, egyesek közülük

adottságukkal, mások meg
munkabírásukkal tűnnek ki a
társaik közül.

Meglepetés volt az ellenfe-
leink számára is, hogy folyama-
tosan fejlődött a csapat, ez a baj-
nokság végére – az említett
kihagyásokat leszámítva – az
eredményeken is meglátszott.
Szinte hihetetlen, hogy a vete-
ránnak számító Albert Ella mel-
lett, aki a csapatkapitányunk
ilyen gyorsan érett a csapat.  

– Minden lehetőségük adott
a felkészüléshez. Mire lenne még
szükségük?

– Hiányolom, hogy a Vásár-
helyen nem áll rendelkezésünkre
egy saját öltöző, ahol a kelléke-
ket (füzetek, táblák, edzéshez
szükséges felszerelések) tároljuk,

hiszen az edzések technikai része
is nagyon fontos számunkra, de
remélem, hogy ez a gondunk is
megoldódik. 

– Mi a Ladies célkitűzése a kö-
vetkező bajnoki évadra?

– Az ősztől kezdődően, az
eddigi heti három mellé, egy ne-
gyedik edzést is bevezetünk. Ne-
künk nem holnapra, vagy hol-
naputánra szól a tervünk, nem
azonnal akarunk eredményeket,
mi hosszú távra tervezünk,
ügyes, profi felfogású labdarú-
gókat szeretnénk nevelni, akik-
kel 2-3 év múlva majd komoly
eredményeket érhetünk el. Eh-
hez elszántság, munkabírás és
pozitív hozzáállás szükséges fi-
atal labdarúgóink részéről.



8. oldal >> Rejtvény / Reklám

C M
Y B

C M
Y B

2014. június 19–25.

Írország nagykövete a  Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri  Hivatal vendége volt

Gerard Corr Őexcellenciája, Írország bukaresti nagykövete ma-
rosvásárhelyi látogatása során június 16-án, hétfőn a polgármes-
teri hivatalban találkozott Claudiu Maior alpolgármesterrel.

A beszélgetések során együttműködési területeket felvázoltak
fel a gazdaság terén. A magas rangú vendégnek ismertették az
európai alapokból finanszírozott főbb projekteket, valamint a vá-
sárhelyi önkormányzat naplójában szereplő regionális projekteket
is, amelyeket külföldi befektetőkkel létrejövő partneri együttmű-
ködéssel fognak kivitelezni.

Szem előtt tartva országa sajátosságait, az ír hivatalosság ér-
deklődését fejezte ki a mezőgazdaság, IT és élelmiszeripar terén
történő fejlesztésről, ugyanakkor fogékonynak mutatkozott más
együttműködési lehetőségre, beleértve a művelődési téren történő
partnerséget is.

„Rendkívül hasznos találkozó volt, hiszen a nagykövet úrral kö-
zösen egy sor együttműködési lehetőséget azonosítottunk, me-
lyeknek célja ír befektetők vonzása Marosvásárhelyre.
Biztosítottam a vendéget támogatásunkról, illetve hogy rendel-
kezésükre állunk az együttműködésre mindazon területeken, ame-
lyeken részesülhetünk az általa képviselt ország társaságainak
támogatásában és tapasztalatában, hiszen – mint az köztudott –
a külföldi beruházóknak Marosvásárhelyre való vonzása a polgár-
mesteri hivatal tevékenységében elsőbbséget élvez”, nyilatkozta
a találkozó végén Claudiu Maior alpolgármester.

Megemlítjük, hogy ez év áprilisában, Dublinban hivatalosan is
megalakult az ír Kereskedelmi Kamara Közép- és Kelet-Európáért,
a bulgáriai, csehországi, horvátországi, észtországi, lettországi, lit-
vániai, lengyelországi, romániai és más, az övezetet képviselő or-
szágok ír nagyköveteinek és gazdasági tanácsadóinak
jelenlétében.

Ez alkalommal, a kezdeményezők elmondták, hogy a projekt
az illető országok gazdasági potenciáljának elismerését jelenti, az
ír befektetők számára kínált lehetőségek szempontjából.

A romániai ír nagykövetség honlapjának megfelelően, Írország
közép-európai országok felé irányuló exportja az utóbbi 10 évben
több mint 300%-kal növekedett, ezek értéke 2013-ban elérte a
2,19 milliárd lejt, míg a román–ír kereskedelmi cserék 2005–2013
között megkétszereződtek, elérve a 485 millió eurót.

„Íme, hogy Corr nagykövet úr látogatása egy kedvező, ígéretes
kontextusban történik, valós eséllyel Marosvásárhely gazdasági
potenciáljának értékesítésére” – fűzte hozzá Claudiu Maior alpol-
gármester.

Őexcellenciája a maga során elmondta, hogy Marosvásárhely
szépsége és megkülönböztető jegye megragadta, és nagy érdek-
lődést tanúsít a Drakula projekt értékesítését illetően (ne felejtsük
el, hogy a híres Drakula regény szerzője nem más, mint a neves ír
regényíró, Bram Stoker).

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

,Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Biztos, hogy nem azért akarsz bányász lenni, hogy munkanélküli lehess!?


