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

Szilágyi Lóránd Szombathelyen
volt próbajátékon, de itthon 
folytatja

Ha a magyarországi első ligás Szombathelyi Haladás szer-
ződésajánlata megfelelő lett volna, akkor Szilágyi Lóránd,
az ASA 28 éves balhátvédje a 2014/2015-ös bajnoki
évadban a magyar bajnokság 6. helyezettjénél folytatta
volna pályafutását. 

Társadalom

Konyhaművészet a Tékában

A Teleki Tékában májustól októberig megtekinthető
különleges kiállítás nemcsak szemet gyönyörködtető,
de íze, sőt illata is van. A május 16-i megnyitón, majd
a június 23-i udvari beszélgetésen résztvevőket régi
receptek útmutatásai alapján készített ínyencségekkel
kínálták a Téka munkatársai. A kiállítóterembe lépőket
pedig fűszerillat-ötvözet fogadta az asztalra és a köny-
vek közé helyezett edénykékből. 

>>> 4 oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Se lépcső, se gimnázium

Kissé elszabadultak az indulatok a vásárhelyi
Rákóczi-lépcső és a tervezett Rákóczi Gimná-
zium kapcsán. Ez egyáltalán nem meglepő,
ha arra gondolunk, hogy az említett – létező
és leendő – létesítmények névadója, II. Rá-
kóczi Ferenc (akit éppen Marosvásárhelyen
választottak 1707-ben Erdély fejedelmévé) a
magyar nép függetlenségéért indította el a
róla elnevezett szabadságharcot. A felkelő
kuruc csapatoknak nem sikerült a Habsburg
Birodalmat legyőzniük, de Rákóczi a behódo-
lás helyett inkább a száműzetést választotta.
Hát kell ennél elrettentőbb példa a mai ha-
talompárti politikusoknak? 

>>>3. oldal

MORGÓ

Így csapjuk be egymást 
és enmagunkat 

Idén lesznek huszonötévesek a kelet-közép-
európai kommunista rendszerek bukása után
kialakult felemás demokráciák. A negyedszá-
zaddal ezelőtti váratlan politikai események
nyomán alakult új politikai osztályok minde -
nike magán viseli létrejötte tisztázatlan körül-
ményeinek nyomait.

>>>4. oldal

Társadalom
Vásárhely első román líceumát budapesti
cég építette, és a tervezője is magyar volt

Az Alexandru Papiu 
Ilarian Főgimnázium

>>> 5. oldal
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„Folyamatos a magyarok
visszaszorítása” Interjú dr. Szabó Bélával,a MOGYE magyartagozatánakvezetőjével



Dinópark Marosvásárhelyen
Július 3. és 6. között 30 élet-

nagyságú dinoszauruszt mutat-
nak be a Promenada Mall
parkolójában. Egy különlegesen
berendezett sátorban olyan ős-
hüllőket lehet látni, amelyek
hangot adnak ki, kettő közülük
mozog. A gyerekek lovagolhat-
nak is az egyik Tyrannosauruson
(T Rex). Emellett a nagyobbak
dokumentumfilmet láthatnak
arról a földtörténeti őskorról,
amelyben ezek az állatok éltek,
ugyanakkor a kisebbek homok-
ból dinoszauruszcsontokat ás-
hatnak ki, és le is rajzolhatják a
Jurassic Park szereplőit. A sátor
csütörtökön és pénteken 16 és
21.30, szombaton és vasárnap
11 és 21.30 óra között látogat-
ható. A belépőjegy gyerekeknek
20, felnőtteknek 25 lej, 
hároméves kor alatt ingyenes.
Az egyedi kiállítást egy német-
országi cég turnéztatja Európá-
ban.

Roma hősök megsegítése
A budapesti Jezsuita Roma

Szakkollégium diákjai jóté-
konysági koncertet tartottak
június 7-én a jezsuiták buda-

pesti központjában. A begyűlt
összeget, amit tüzelőre és táp-
lálékra szánnak, július 5-én,
szombaton adják át a maros-
szentgyörgyi roma hősöknek.
Az adományt Sajgó Balázs S. J.
jezsuita, Antal István, a Jezsuita
Roma Szakkollégium rektora,
Baranyi Zoltán és Farkas And-
rás, a jótékonysági koncert
szervezői adják át a római ka-
tolikus plébánián az illetéke-
seknek.

Kirándulás 
nyugdíjasoknak

A Maros Megyei Nyugdíja-
sok Egyesülete tagjai számára
július 12-én kirándulást szervez
a következő útvonalon: Seges-
vár – Medgyes – Szeben –
Gyulafehérvár. Jelentkezni az
egyesület Bolyai tér 36 szám
alatti székhelyén lehet hétfőtől
péntekig naponta 10-13 óra
között.

Puskai Sarolta kiállítása
A Romániai Képzőművészek

Szövetsége marosvásárhelyi fi-
ókjának szervezésében Puskai
Sarolta képzőművész számító-
gépes grafikai alkotásaiból nyí-
lik kiállítás Szem – pontok
címmel a Kultúrpalota föld-
szinti kiállítótermeiben. A tár-
lat július 19-éig szabadon
látogatható.

Hagyományőrző 
tábor Szovátán

Július 14–19. között Szová-
tán, az Outward Bound Ifjúsági
Központban hagyományőrző
tábort szerveznek 14–17 év
közötti fiataloknak. A program
célja, hogy a résztvevők hagyo-
mányainkkal, gyökereinkkel és
a mozgásban gazdag, egészsé-

ges életmóddal ismerkedjenek
meg. A program költségeihez
való hozzájárulás 250 lej,

amely tartalmazza a szállást, a
teljes ellátást, a programot és a
kézműves-foglalkozásokon el-
készítésre kerülő munkákat.
Feliratkozni a 0265/250-939-es
telefonszámon vagy az
info@outwardbound.ro e-mail
címen lehet.

Keresztény 
angol nyelvtábor

Ingyenes intenzív nyelvta-
nulási lehetőség a Bibliából
vett szövegek felhasználásával,
angoltanár vezetésével. Na-
ponta 9-14 óra között tanítást
és fakultatív programokat ígér-
nek. 8-14 év közötti gyerekek
jelentkezését várják a Károlyi
Gáspár Alapítvány Marosvásár-
hely, Zsil u. 7. sz alatti székhe-
lyén. A tábor augusztus 11. és
15. között lesz. Jelentkezés és
bővebb információ a mol-
narsl@clicknet.ro e-mail címen
vagy a 0745- 777-673-as tele-
fonszámon. Jelentkezési határ-
idő: augusztus 6.
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Horoszkóp
Kos: Verhetetlen a kommunikációban. Nincs olyan, amit ne
tudna eladni, illetve a saját érdekeit olyan jól képviseli, hogy
ezért a környezetében többen sárgulhatnak az irigységtől. A
házasságokban, együttélésekben ne hallgasson a megérzé-
seire, mert ezek sajnos megcsalják.
Bika: Egy kollégától titoknak minősülő dolgokról szerezhet
tudomást, és ezek ismeretében olyan lépéseket tehet, hogy
nem kell aggódnia a jövője miatt. Ha idényjellegű munkát
végez, hatósági ellenőrzésre van kilátása. 
Ikrek: Inkább szép lehet, mint okos. Így aztán jól tenné, ha
semmiféle üzleti megbeszélést nem folytatna, mert sajnos
nem tudja jól menedzselni magát, s ennek hatására inkább a
könyvelése veszteség oldala lendülhet nagyobb mozgásba. 
Rák: Mindent csak lassan, kimérten, odafigyelve végezzen,
mert a kapkodásnak sérülés lehet a vége. Kerülje el a kötöz-
ködő, még a kákán is csomót kereső embereket, ellenkező
esetben olyan helyzetbe kerül, amikor nem tudja megvédeni
a saját érdekeit, és elveszítheti azt, ami fontos.
Oroszlán: Egy baráti kapcsolatot ápolnia kell, különben búcsút
inthet egy olyan viszonynak, amely a múltban nagyon fontos
volt ön számára, és amelyről talán most nem is sejti, hogy a
jövőben még nagyobb szerepet játszhat az életében. 
Szűz: Koncentráljon a munkára, a megélhetésre, mert ezen a
héten a sors olyan lehetőségeket kínál, amivel hosszabb távon
biztosíthatja a családja jólétét. Nem kell aggodalmaskodnia a
pénz miatt, és talán olyasmit is megengedhet magának, ami-
ről korábban úgy gondolta, ez csak a jómódúak kiváltsága. 
Mérleg: Központi témája lehet ezen a héten a pénz. Megtör-
ténhet, hogy az anyagi helyzete alapján hoz döntéseket, ám
ez nagy tévedésekhez vezet. Talán épp olyasvalakit utasít el,
aki nem enged bepillantást a pénzügyeibe, és azt hiszi róla,
nincs mit a tejbe aprítania. 
Skorpió: Mielőtt megszólal, számoljon el tízig, így elkerülheti,
hogy olyan megjegyzéseket tegyen, amivel megsérthet má-
sokat, és talán azt a személyt is az ellenségévé teszi, aki eddig
a barátja volt.  Kiváló ez az időszak állásváltoztatásra, illetve a
felettesére olyan pompás benyomást tehet, hogy főnöke úgy
érzi, nélkülözhetetlen. 
Nyilas: Mindennél fontosabb, hogy ne veszítse el a fejét, mert
sajnos hirtelen felindulásból olyan lépésre szánhatja el magát,
amit később megbánhat, és amit nem lehet majd visszacsi-
nálni. Ez főként az eddig is zűrzavaros szerelmi kapcsolatokra
jellemző, illetve a saját gyermekére, vagy rokon, közeli ismerős
gyermekére is vonatkozhat. 
Bak: Ha dolgozik, és nem vízparton lógatja a lábát, akkor ezt
jól teszi, mert ebben az időszakban többet kereshet, mint
amennyit korábban gondolta. A felettese annyira elégedett
lehet önnel, hogy talán felemeli a fizetését, vagy olyan jutta-
tásban lesz része, amely miatt könnyebbnek érezheti az életét. 
Vízöntő: A héten olyan dolgokra költhet, amelyek jobbá te-
hetik az életét. Ezért ne sajnálja a pénzt, például ha a hobbi-
járól van szó. De a szerelmét is ajándékkal lephetné meg, illetve
ha szülő, akkor gyermeke boldogulása érdekében nyúljon mé-
lyebben a zsebébe. 
Halak:Talán soha nem volt még annyira igaz a mondás, mint
ezen a héten: csak addig nyújtózzon, ameddig a takarója ér.
Fegyelmeznie kell magát, ha pénzről van szó. Csak arra adjon
ki, amire nagyon muszáj. Egy baráti kapcsolatot elronthat a
pénz, ezért ne kérjen és ne adjon kölcsönt senkitől/senkinek.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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– Újabb államilag támogatott
helyekkel bővül a MOGYE kínálata
ősztől, de csak a román nyelven
tanulni vágyó diákok számára. Ez-
zel szemben a magyar fiatalok
még fizetéses helyekre sem pá-
lyázhatnak. Leonard Azamfirei
rektor szerint nincs elégséges
számú oktató és kereslet sincs a
táplálkozástanon, kinetoterápián,
testnevelési szakon és orvosi koz-
metikán magyar szakokra. Ho-
gyan vélekedik ön erről?

– Amikor a felsorolt rövid
távú képzések elindultak az
egyetemen – még az új tanügyi
törvény hatályba lépése előtt –,
azzal a kéréssel fordultunk a ve-
zetőséghez, hogy ezen szakokon
is vezessék be a magyar nyelvű
képzést. Erre az volt a válaszuk,
hogy rövid távú képzéseken ez
nem valósítható meg, csak a
hosszú távúakon. Mindemellett
volt olyan év, ahol például kine-
toterápián a 75 diákból 37-38
magyar hallgató volt. Sőt, olyan
tanár is oktatott a román tago-
zaton, aki be akarta vezetni a ter-
minológia tantárgyat, mert járt
az egyetemre olyan magyar diák,
aki nem értette meg a román
szakkifejezéseket. Mi akkor is
hangsúlyoztuk, hogy nem ez a
megoldás, az egyetlen járható út
a teljeskörű magyar nyelvű ok-
tatás. Akkor ezt nyilván elutasí-
tották. Ám amikor megjelent a
multikulturalitást szavatoló tan-
ügyi törvény, akkor újra kértük,
hogy a rövid távú szakokon is in-
díthassunk magyar nyelvű okta-
tást, akkor pedig az volt a kifogás,
hogy csak költségtérítéses helye-
ket terveznek a szóban forgó kép-
zéseken, és magyar szakot bein-
dítani ez esetben gazdaságilag
nem kifizetődő. 

– Mindemellett az egyetem
vezetősége idén angol nyelvű fog-
orvosképzést is szeretne indítani.

– Így van, idén ősszel el is in-
dul a képzés. 2011-ben, a tanügyi

törvény megjelenésekor hozzá-
vetőlegesen 40 százalék volt a
magyar diákok részaránya a MO-
GYÉ-n, ám a jelenlegi helyzet
tükrében 5-6 év múlva 20 szá-
zalék alá fog csökkenni, és amikor
tíz százalék alá esik a magyar di-
ákok aránya, akkor majd talán
gond nélkül biztosítják a magyar
nyelvű oktatást…

– Jelen pillanatban hogyan áll
a magyar departamentumok
megalakításának helyzete?

– Folyamatos a magyarok
visszaszorítása. A tanügyi törvény
megjelenésétől mi felemeltük a
hangunkat, kértük, követeltük,
hogy léptessék életbe a jogsza-
bály által előírt intézkedéseket,
de azóta a tanügyminisztérium
folyamatosan „nyugalomra int”
minket, várakozó álláspontot kí-
ván tőlünk. Arra kérnek, várjunk,
amíg erősödik a magyar nyelvű
oktatás az egyetemen, de a jelen
helyzet szerint csak a román ta-
gozat erősödik – például jóvá-
hagynak államilag finanszírozott
helyeket a rövidtávú képzéseken,
növelik a fizetéses helyek számát
a román diákok számára – tehát
egyértelműen csökken a magyar

diákok részaránya, s így mi fo-
lyamatosan gyengülünk.

– Egyáltalán nem közeledtek
az álláspontok a magyar és román
oktatók között?

– Esély sem volt közeledésre,
mert amikor a tanügyminiszter
ez év áprilisában „tárgyalni” ér-
kezett a városba, árulkodó mó-
don – és szokás szerint – előtte
már a román vezetőséggel ma-
gántárgyalásokat folytatott.
Utána, amikor mi ültünk vele asz-
talhoz, akkor – finoman fogal-
mazva – burkoltan a román fél
álláspontját képviselte. Akkor mi
kilátásba helyeztük a szenátusból
való kilépésünk szándékát, de azt
kérte, ne hamarkodjuk el a dön-
tést. Nekünk a reakciónk erre az
volt, hogy cserébe ígérjék meg
azt, hogy visszavonják a szenátus
azon döntését, miszerint még
egy évig napolják a magyar ta-
gozat létrehozásának témáját.
Ezt ők gondolkodás nélkül vissza-
utasították, erre válaszként a ve-
zetőségi funkciót betöltő magyar
oktatók lemondtak egyetemi ad-
minisztratív tisztségeikről.

– Egységes a magyar nyelvű
oktatók véleménye, ami a magyar

szakok elindítását illeti?
– Igen. Nyilván vannak min-

denhol különutasok egy csopor-
ton belül, de egységesnek mond-
ható a magyar nyelvű oktatók
álláspontja.

– Milyen a hangulat a diákok
körében? Lehet-e ellenségeskedést
tapasztalni?

– Én leginkább a hatodéve-
sekkel foglalkozom, akik talán
picit másképp állnak hozzá a do-
loghoz, mert hamarosan végez-
nek, de az általános elégedet-
lenség különböző formákban
jelentkezik náluk is. A diákok kö-
zötti ellenségeskedés elszigetelt
jelenség, de az olyan oktatók kö-
zött is, akik – úgy vélem – nem
azon a szinten vannak, hogy pri-
mitív megnyilvánulásokra ragad-
tassák el magukat.

– Ön személy szerint kivitelez-
hetőnek tartja-e egy magyar
tannyelvű orvosi – alapítványi,
magán stb. – egyetem alapítását?
Egyáltalán milyen kiutat lát a
zsákutcából?

– Ez természetesen nem egy
rajtam álló, vagy egyszemélyes
döntés, de szerintem az egyetem
vezetőségét kellene valahogyan
rábírni arra, hogy a tanügyi tör-
vény rendelkezéseit ültessék
életbe, ehhez viszont szükség van
a hatóságok segítségére, amit
egyelőre abszolút mértékben
nélkülözünk. Ami az alternatív
megoldásokat illeti: magán–
vagy alapítványi egyetemnek
vajmi kevés esélye van állami fi-
nanszírozásra, én pedig úgy vé-
lem, amíg az állam támogatott
magyar helyeket biztosít a ma-
gyarul tanulni kívánók számára,
addig kár lenne eldobni magunk-
tól ezt a lehetőséget. Az erdélyi
magyar lakosok is ugyanolyan
adófizetői a román államnak, te-
hát megilleti őket a térítésmen-
tes orvosképzés. 

– A tervek szerint jövőben kez-
dik el működtetni Németország-
ban a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem kihelye-
zett tagozatát. Addig egyetemi
kampuszt építenek, s saját kórhá-
zuk kialakításáig a hallgatók gya-
korlati képzésére a német kórhá-
zakban kerül majd sor. Milyen
előnyei vannak ennek, illetve a
magyar diákoknak milyen ha-
szonnal járhat ez?

– Ugyanaz a mögöttes szán-

dék sejlik ki e mögül is, mint a
magyar tagozat beindításának
megakadályozása mögül: minél
kisebb legyen a magyar diákok
részaránya az egyetemen belül.
Bár az ötlet kelet-európai trendet
követ, hisz tájainkon az orvos-
képzés viszonylag olcsó, és azok
az EU-s állampolgárok, akik ke-
vesebb költség árán szeretnének
tanulni, azok a németországi ki-
rendeltségen sajátíthatják el a
szakma alapjait. Nekem viszont
aggályaim vannak ezzel kapcso-
latosan – ám tudomásom szerint
próbálnak rá megoldást találni
–, mert bár az első három egye-
temi évet el lehet végezni bárhol,
a tudásanyag ugyanaz, viszont a

következő három évet, ahol be-
tegekkel kell foglalkoznia az or-
vosnövendéknek, nem mindegy,
hogy hol végzi. Elképzelhetetlen,
hogy a román állampolgár Né-
metországba költözzön, és ott
kezdjen el betegeket gyógyítani
és fordítva. Ehhez kollégiumi tag-
ság kell, és az illető ország en-
gedélyei szükségeltetnek stb.

– Milyen új szakokkal várja
idén az orvosi egyetem a líceumot
végzőket?

– Újdonságnak számít a Koz-
metológia és dermofarmácia
szak, amely a gyógyszerészeti ka-
ron belül indul. 

Pál Piroska

Se lépcső, se
gimnázium

Kissé elszabadultak az indulatok a vásárhelyi Rákóczi-lép-
cső és a tervezett Rákóczi Gimnázium kapcsán. Ez egyáltalán
nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy az említett – létező
és leendő – létesítmények névadója, II. Rákóczi Ferenc (akit
éppen Marosvásárhelyen választottak 1707-ben Erdély feje-
delmévé) a magyar nép függetlenségéért indította el a róla
elnevezett szabadságharcot. A felkelő kuruc csapatoknak nem
sikerült a Habsburg Birodalmat legyőzniük, de Rákóczi a be-
hódolás helyett inkább a száműzetést választotta. Hát kell
ennél elrettentőbb példa a mai hatalompárti politikusoknak? 

Egy ilyen nemzeti hős felidézése nem tesz jót a parlamenti
demokrácia paravánja mögé rejtőző zsarnokoknak. Veszélyes
lehet számukra a hétköznapi emberek kuruc gondolkodása.
Sokkal egyszerűbb dolguk lenne a bólogató Jánosokkal, az
ártatlan bárányokkal, a szolgalelkű behódolókkal, mint a túl-
zott szabadságérzettel megáldott „Rákóczi-hívőkkel”. Az újkori
Wass Albertekkel, Kossuth Lajosokkal, Rákóczi Ferencekkel.

Mit tehetnek ilyen helyzetben a „királyhű”, ijedt labancok?
Aljas módon bemocskolják az ereklyeként tisztelt szabadság-
harcosok emlékét. Betiltják azok nevének, illetve műveinek
használatát, szobrainak a felállítását. Meghamisítják az érin-
tett személyek történelmi megítélését. Átírják, átfestik vagy
átépítik a rájuk emlékeztető történelmi hagyatékokat. És
mindezt csupán mérsékelt iramban, hogy ne robbantsanak
ki újabb mozgalmakat, szabadságharcokat vagy forradalma-
kat.

A Rákóczi-lépcsőre „ideiglenesen” felfestik a népi motívu-
maikat, amelyekkel alattomos művészi elemekbe burkolva
ugyan, de azt üzenik, hogy kié és hová is tartozik. Az alkotó-
kedvvel megáldott fiatalok művészkedhettek volna más jel-
legű grafikával is, más, semleges helyszínen, hogy elkerüljék
a viszály kialakulását, de nekik ez a változat mégis jobban
megfelelt. Más ügyben, más fronton a szintén Habsburg-párti
labancok kereszttűz alá helyezik Wass Albert regényeit, az őt
ábrázoló szobrokat és a róla szóló megemlékezéseket. A túl-
buzgó csendőrök és a velük összejátszó bérencek tudhatnák,
hogy az egyik legnépszerűbb erdélyi magyar író hagyatékát
üldözik. Azt, akinek a szelleme már rég kiszabadult a palack-
ból. Szintén a hatalom vezényletével egy másik banálisnak
tűnő kérdésben, a vásárhelyi Kossuth utca ügyében pert in-
dítanak ellenünk és nyernek. A mi épületünkben, a mi pén-
zünkön létrehozandó magyar tannyelvű intézmény, a II.
Rákóczi Ferenc Gimnázium beindításának a folyamatába egy
beláthatatlan idejű huzavonát iktatnak.

Ilyen körülmények között egyre veszélyeztetettebbé válik
a „Rákóczi-hagyaték”. A jól megszervezett labanc bandának
nem fog nehezére válni az újabb kuruc lázadások elfojtása.
Főleg amiatt, hogy a kurucok között is egyre több az álruhás,
„Habsburg-párti” labanc.
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Ferencz Zsombor„Folyamatos a magyarok
visszaszorítása”
Interjú dr. Szabó Bélával, a MOGYE magyar tagozatának vezetőjével
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Így csapjuk be egymást
és enmagunkat 

A korrupció (a latin corruptĭo, romlás, rontás szóból) vagy
megvesztegetés olyan törvénybe vagy közerkölcsbe ütköző cse-
lekedet, aminek során valaki pénzért vagy más juttatásért vagy
juttatásra való kilátásért cserébe jogosulatlan előnyhöz juttat
másokat. Attól függően, hogy milyen pozícióban van az előny-
höz juttató, beszélhetünk például politikai, közigazgatási, rend-
őri, katonai vagy gazdasági korrupcióról. (Részlet a
Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.) 

Idén lesznek huszonötévesek a kelet-közép-európai kom-
munista rendszerek bukása után kialakult felemás demokrá-
ciák. A negyedszázaddal ezelőtti váratlan politikai események
nyomán alakult új politikai osztályok mindenike magán viseli
létrejötte tisztázatlan körülményeinek nyomait. Talán nem is
voltak olyan váratlanok azok a változások, hiszen az évek mú-
lásával egyre világosabbá válik: legalább másfél évtizedes
aprólékos és szupertitkos előkészítő munka előzte meg a
rendszerváltoztatást. Ami sok esetben egyet jelentett a hata-
lomátmentéssel. Mindenesetre annyi világos: sok víznek kell
még lefolynia a Dunán és egyebütt ahhoz, hogy konszolidált
állapotokról, jól működő demokráciákról, feladatát ellátni
képes politikai osztályokról beszélhessünk Európa e kevésbé
szerencsés részén.  

Elcsépelt közhelynek számít, hogy Románia a korlátlan le-
hetőségek országa. Aki a sors – és az elvakult nagyhatalmak
– akaratából következően ezt személyesen, saját bőrén ta-
pasztalhatta, az tudja: miről beszélek. Hasonlóképpen azt is,
hogy a „lehetőségek” nagysága, előfordulásának gyakorisága
miként aránylik a korrupció mértékével. És azzal a megengedő
nagyvonalúsággal, amivel a jelenséget a román társadalom
egésze kezeli. Pontosabban: elfogadja olyanként, mint ami
ellen nem tehet semmit. Hát éppenséggel tehetne, ha egy ri-
gurózus, szigorú szabályok szerint működő és nem egy ha-
zugságra épült társadalom lenne. De az. Ameddig nem válik
mind a nevelés, mind a napi gyakorlat szintjén is központi tö-
rekvéssé a jogkövető magatartás, addig itt nem változik
semmi. 

A korrupció a mindennapjaink része: óvjuk, ápoljuk, nor-
mális társadalmi körülmények között élő ember számára el-
képzelhetetlennek tűnő szintre fejlesztjük, s végül átadjuk
utódainknak. Végigkísér egész életünkben – a bölcsőtől a ko-
porsóig. A kisemberi szinten általánossá vált figyelmességek,
az egészségügyben általánossá vált hálapénzen, az oktatás-
ban, hivatalokban szokásos kenőpénzeken keresztül az üzleti
élet, az állami megrendelések odaítélésének természetes ve-
lejárójaként ismert visszaosztásokig igen széles a skála. És
sokan ügyködnek a közvetítésében, célba juttatásában is. 

Hogy mennyire elterjedt, mennyire mindennapjaink része,
mennyire nem tudjuk elképzelni nélküle életünket, mennyire
abszurd a helyzet, amibe önmagunkat hajszoltuk, arra csak
egyetlen példa: már nem kizárólag azért adunk, hogy előny-
ben részesítsenek, hanem azért is, hogy ne kerüljünk hát-
rányba, illetve ne támadhasson az az érzetünk, hogy e
mulasztásunk miatt hátrányba kerülhetünk. Hát így csapjuk
be egymást s önmagunkat.    

Szentgyörgyi László 

Konyhaművészet a Tékában
A Teleki Tékában májustól októberig megtekinthető különleges kiállítás nemcsak szemet gyönyörködtető, de íze, sőt illata is van. A május 16-i megnyitón, majd
a június 23-i udvari beszélgetésen résztvevőket régi receptek útmutatásai alapján készített ínyencségekkel kínálták a Téka munkatársai. A kiállítóterembe lépőket
pedig fűszerillat-ötvözet fogadta az asztalra és a könyvek közé helyezett edénykékből. Az étkezéstörténeti kiállítás kurátorát, László Lóránt történészt arra kértük,
ismertesse olvasóinkkal a téka közszemlére bocsátott kincseit. 

Októberig a Teleki Tékába
várja a gasztronómiatörténet
iránt érdeklődőket az Ars Culina-
ria című étkezéstörténeti tárlat.
A kiállított könyvek között több
ritkaság is megtekinthető. Ilyen
például az ókor egyetlen napja-
inkig fennmaradt római sza-
kácskönyve, az Apicius-féle
receptgyűjtemény, amelynek az
1709-ben és 1787-ben nyomta-
tott kiadványai láthatók a Téka
kiállításán. Vagy megtekinthető
még a Tóthfalusi Kis Miklós által
nyomtatott első magyar nyelvű
szakácskönyv, valamint Wesse-
lényi Kata kéziratos Herbáriuma
és számos borászati-, méhé-
szeti-, sörkészítési szakkönyv.
Érdekességként említhető meg
az is, hogy az egyik 1858-ból
származó borászati szakkönyv
Bolyai János tulajdona volt és a
Kugler Géza: A nagy és legtelje-
sebb házi cukrászat című könyv
a Dsida Jenőné Imbery Melinda
saját házi könyvtárából került a
Tékába. Említésre méltó to-
vábbá a 18. század végéről 19.
század elejéről származó osztrák
szakácskönyvgyűjtemény is. 

Az európai és a magyar
gasztronómia története

„Az elgondolás nem csak
annyiból állt, hogy a szakács-
könyveket tárjuk a látogatók elé,
hanem bármit, ami a gasztronó-
miához kapcsolódik: irodalom,
metszetek, képek…A Teleki
Téka tulajdonába lévő ilyen jel-
legű állományon keresztül pró-
báljuk bemutatni az európai és
a magyar gasztronómia törté-
netét”  – tájékoztatta lapunkat

László Lóránt, a Teleki Téka mun-
katársa. 

A tárlókban elhelyezett
könyveken, illusztrációkon kívül
a falakra aggatott pannók szö-
vegéből a látogató a gasztronó-
mia őstörténetét, az európai és
magyar konyhaművészet, vala-
mint a sör, bor, pálinka és a tea,
kávé, csokoládé történetét is-
merhetik meg. 

Fűszerillat lengi 
be a kiállítótermet 

A terem közepén álló asztalra
és a tárlók könyvei közé helyezett
kis edénykékben különféle fű-
szernövények illatoznak. Példa-
ként említünk meg néhányat:
oregánó, gyömbér, kömény, le-
vendula, zsálya, fahéj, mandula,
boróka, bazsalikom, koriander,
lestyán, babérlevél, rozmaring,
sáfrány stb. 

„A kiállítás egyik különleges-
sége egy 400–425 éves ételre-
cept, amely egy 1584-ben
nyomtatott könyv borítójának
belsején olvasható. A lejegyzett
recept alapján a pástétomot mi
is elkészítettük. Érdekességkép-
pen említhető meg az is, hogy a
régi fűszereket ma is használjuk,
de más ételekbe. Például a fahé-
jat régebb a húsételek ízesítésére
használták, ma inkább a cukrá-
szatban használjuk” – mondta el
még a kiállítás kurátora. 

A 400 éves recept szövege: 
Vagdalt Pástétum csinálásá-

nak módja Borjúhúsból, vagy
Juhhúsból:

Végy borjúhúst, vagy ürü-
húst azmennyit akarsz csinálni,
és borjú-kövért vagy ürühúsnak
az kövérit, annyit, azmennyi az
hús lészen, és ha borjú vagy ürü

kövérit nem találsz, tehénhús
kövérét, és az tehénnek velejét,
felényit, mint az hús avagy az
kövér volna. Vagdalják öszve
ezeket azmennél apróbban
lehet, és mindenféle fűszerszá-
mot vess bele, de keveset,
hanem fahéjat vess legtöbbet
minden egyéb szerszámnál
bele, borsót pedig, szekfüvet ke-
vesebbet vess az fahéjnál, egy
kevés szerecsindiót, vagy ha az
nem lészen, virágját is vess bele
és apró tengeri szőlőt is csinálj
köziben. És ezeket tésztában csi-
náld szépen be, és egy vagy két
tyukmonynak az székét (tyuk-
mony széke: tojás fehérje) csi-
náld fellyül reá az húsra, és
fellyül is osztán tésztával szépen
be kell csinálni, és ezképpen szé-
pen megsüthni (…)

Nemes Gyula

Többezer látogató a hét végén a vásárhelyi Állatkertben
Több mint 2000 felnőtt és

gyermek látogatta meg a múlt
hét végén Románia legna-
gyobb állatkertjét, a Marosvá-
sárhelyi Zoót. A nemrég felújí-
tott és több mint 40 hektárra
kiterjesztett állatkert Marosvá-
sárhely egyik legfontosabb at-
trakciója, ahol a számos állat-
fajt európai szabványoknak
megfelelően gondozzák. Jelen-
leg az Állatkertben több mint
600 állat él, amely 115 fajtát
ölel fel, a legegzotikusabbak
az indiai elefánt, a szibériai tig-
ris, strucc, kenguru, párduc, fe-
kete és pöttyös jaguár stb. „Az
Állatkert Marosvásárhely Pol-

gármesteri Hivatalának fontos
létesítménye, olyan turisztikai
célpont, amellyel büszkélked-
hetünk, hiszen nyaranta töb-
bezer hazai és külföldi turistát
vonz. 2014. augusztus 23-án
az állatkert betölti tevékeny-
sége 50. évét, amelyet külön-
leges eseményekkel szeretnénk
megünnepelni”, mondta Clau-
diu Maior alpolgármester. A
belépő jegyek ára a látogatók
életkorához igazodik: „Felnőt-
tek 8 lejt, gyerekek, tanulók,
egyetemisták és nyugdíjasok 3
lejt fizetnek. A családi jegy jóval
kedvezőbb, hiszen két felnőtt
és két gyerek 19, illetve két fel-

nőtt és legtöbb 5 gyerek 22 le-
jért látogathatja meg a parkot.
Bérlet is váltható, a tíz belé-
pésre alkalmas bérlet ára 50 lej
a felnőtteknek, gyerekeknek,
egyetemistáknak és nyugdíja-

soknak 20 lej”,mondta Kopacz
András mérnök, az Állatkert
igazgatója. Szervezett csopor-
tok a 0265.236.408-as telefon-
számon jegyezhetik elő láto-
gatásukat.



A tanoda Bernádynak 
köszönhető

Az épületet Dr. Bernády
György polgármester építtette
1914-ben, szecessziós stílusban,
az 1908-ban alakult leánylíceum
számára. 

Az iskola történetéről a Ma-
rosvásárhelyi útikalauz című adat-
gyűjtés szerzői, Fodor Sándor (S.)
és Balás Árpád többek között azt
említik meg, hogy 1914 és 1918
között hadikórház működött
benne. A fent említett szerzők
tudni vélik még azt is, hogy 1918-
tól a magyar tannyelvű leány-,
majd 1919. október ötödikétől a
román tannyelvű fiú- és leánylí-
ceum otthona. 

A kezdetben I-V. osztályos kö-
zépiskola 1923-ig nyolc osztá-
lyosra bővült. Az 1921-1922-es
tanévben a két leánylíceum át-
költözött a Bulevárd mellett lévő
volt Felsőkereskedelmi Iskola épü-
letébe, és így ezt az épületet a fi-
úlíceum használta 1940-ig. 

Tervbe vett iskolaépítések
A Vár déli oldalán emelkedő

utca a felsővárosba vezet, mely
az 1900-as évek elején a rende-
zett városrészt foglalja magába.
Keresztes Gyula Marosvásárhely
szecessziós épületei című köny-
vében megemlíti, hogy a vártér
rendezésekor három iskola épí-
tését vették tervbe. A Kádárok
bástyájával szemben Felsőtago-
zatos leányiskolát, a bástya mellé,
illetve a vár keleti fala hosszában

a Polgári Iskolát, és a Felső Keres-
kedelmi Iskolát. Utóbbi a Mészá-
rosok bástyája közelében, főhom-
lokzatával a Bethlen Gábor
sétányra néz, és a Bem tér tizen-
kettedik szám alatt áll.

A szóban forgó líceumról az
Erdélyi Magyar Elektronikus
Könyvtárban is írnak. E szerint a
négy szintjének helyiségei, a kor-
szakban bevált térszervezési for-
mának bizonyuló, E alaprajzra
íródnak, mely megoldás az U
alakba rendezett struktúra össze-
kötő szárnyának fokozott kiugrású
középtömbbel való bővítéséből
adódott. A dísztermet magába
foglaló utóbbi épületrészt két
újabb helyiségtraktus kapcsolja
az oldalszárnyakhoz egy belső ud-
varpárt is eredményezve.

A különös eleganciára törekvő
főhomlokzat igényes felületanya-
gaival, precíz kivitelű műburko-
latával, zománcbevonatú kerámi-
aszalagjaival válik hangsúlyossá,
és 13 tengelyre komponált nyí-
lásainak szigorú szimmetriája
csak fokozza a látvány fenséges
hatását. 

A tömegszervezés nem ki-
mondottan eredeti, a középriza-
litos – kiugró középtömbös –
megoldás jól ismert variációján
alapszik, a műrészletek, az ere-
detien stilizált oszlop- és pilasz-
terfők, plasztikus vonalaikkal
azonban lefoglalják a tekintetet. 

Számos kortárs épület példá-
jához hasonlóan, a marosvásár-
helyi Leánylíceum főhomlokzatán

is a bejárati zóna jut elsődleges
hangsúlyozásra. Ennek érdekében
egy öttengelyes rizalit kap itt ki-
alakítást. Középső három tenge-
lyét a kapucsarnok pilaszteres,
ikeroszlopos, enyhén sötét bemé-
lyedése foglalja el; az utóbbi felett
terjedő emeleti homlokzatok ki-
emelésére, az árnyékoláson ala-
puló földszinti megoldás enyhébb
változatát ismétli meg a tervező.
Így kerülnek itteni helyükre a má-
sodik és harmadik szint ablaknyí-
lásait közös pannókba foglaló se-
kélyebb fülkeszerű falbeugrások,
melyek egyben az épület leggaz-
dagabb formavilágú részleteit is
képezik. Elhatárolásukra két óri-
ásoszlop kellemes arányú és ele-
gáns entázisú törzse szolgál. A
közéjük fogott emeleti erkélyajtók
ablakfelületeik sprosznis tagolása
révén válnak érdekessé. Felettük
három vöröses patinájú műkő-
dombormű egyazon antikizáló
kompozíciót ismétlő puttódíszes
példányai figyelhetők meg. To-
jásléces ívmezejüket tárcsafrízzel
díszített kerámiaszalag szegé-
lyezi, mely jelen pannók teljes
kontúrvonalán végigfut, az utolsó
szint osztótagos ikerablakait is
keretelve.

A századforduló 
iskolatípusa

A békeévek utolsó éveiben,
tehát 1912-1913-ban épült a há-
romemeletes iskola. Főhomlok-
zatát falisávok és szabadon álló
két oszlop tagolja. A főpárkány
fölötti díszek és a padlásemeleti
falsíkok, valamint a tört síkú te-
tősíkok mozgalmassá teszik a
hosszú és magas főhomlokzatot. 

Alaprajzi elrendezése E forma,
ami a századforduló iskolatípu-
sának felel meg. A főbejárat mö-
gött díszes előcsarnok és az első
emeleten a díszterem nyert el-
helyezést.

A kezdet kezdete
A jelenlegi Alexandru Papiu

Ilarian Főgimnázium története az
első világháború előtti időkre
nyúlik vissza. Egészen pontosan
1911. február 29-én a helyi tanács

úgy dönt, hogy emeltet egy épü-
letet a tervezett leánylíceum szá-
mára. Egy évvel később a május
tizenötödikei ülésén jóvá is
hagyta a testület a kiszemelt tel-
ken álló négy ingatlan megvá-
sárlására vonatkozó szerződést,
és 35 ezer koronából lebonyolí-
tották az ügyletet. A kivitelezésért
a budapesti Grünwald és Schiffer
céget bízta meg az önkormány-
zat, a munkálatokat pedig a neves
tervező Radó Sándor irányította,
aki a szecesszió Marosvásárhelyen
való meghonosításának egyik fő
letéteményese volt.

A negyvenes évek elején 
a líceum megszakítja 
tevékenységét

A leírtakból még az is kiderül,
hogy 1940 és 1944 között az épü-
letben a kereskedelmi iskola és
tanítóképző működött, míg a Pa-
piu Líceum megszakítva tevé-
kenységét, a nagyenyedi Titu Ma-
iorescu Líceumba költözött át. Az
1944-1945-ös iskolai évet Állami
Román Líceum néven kezdte
meg, de már a következő évtől
ismét Alexandru Papiu Ilarian ne-
vét vette fel. Az 1960-1961-es is-
kolai évtől a Bolyai Farkas Líceum
osztályainak egy részét ide he-
lyezve át, létrehozták a magyar
tagozatot is. 

Ismeretes az a tény is, hogy
az iskolaépületben működött az
1951 decemberében létesült 
Fémipari és Energetikai Szakmai
Iskola, amely 1956-ban beleol-
vadt a Dózsa György utcai Fémi-
pari Iskolába.

Az iskola a magyar állam
felügyelete alá kerül!

A leánylíceumban 1913. szep-
tember elsején indult be az ok-
tatási tevékenység, és az intéz-
mény első igazgatója Szerény
Károly volt. Az első világháború
okozta nehézségek miatt 1916-
ban úgy dönt a helyi tanács, hogy
átadja az épületet a Vallás- és Köz-
oktatási Minisztériumnak, így te-

hát a magyar állam felügyelete
alá kerül. Még ugyanezen év au-
gusztusában Románia belép a há-
borúba, s a román hadsereg nagy
rohamban nyomul előre, elfog-
lalva több erdélyi várost, köztük
Brassót, Sepsiszentgyörgyöt és
Lugost is. Eljutnak Szászrégenig
és elfoglalják Görgényhodákot,
Libánfalvát. A fent jelölt időszak-
ban a marosvásárhelyi leányiskola
épületének egy része – amint azt
már említettük – hadikórházként
szolgált, és gyakorlatilag csak a
második emeleten és a manzárd-
helyiségekben tartottak órákat.

A Maniu-féle 
kormányzótanács 
rendelete

Az 1918-as egyesülést köve-
tően egy éven át Erdély autonóm
tartomány volt, és a Iuliu Maniu
Kormányzótanács, illetve a Nagy
Nemzeti Tanács irányította. Az
előbbi adta ki azt a rendeletet,
miszerint Erdély fontosabb váro-
saiban román líceumokat kell lé-
tesíteni. 

Marosvásárhely első román
nemzetiségű kormánybiztosa,
Ioan Vescan a leánygimnázium
impozáns épületét szemelte ki a
jövendőbeli Al. Papiu Ilarian fiú-
líceum számára…

A magyar igazgató a felszó-
lítás dacára  sem akarja át-
adni az intézményt

A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentumokból kiderül, hogy
1919. január huszonkilencedikén
Ioan Vescan küld egy átiratot Sze-
rény Károly igazgatónak, amely-
ben felszólítja, hogy adja át az
épületet a Ștefan Rusu esperes,
Gheorghe Târnăveanu, Ioan Ro-
man és Ștefan Pantea alkotta bi-
zottságnak, bútorokkal és oktatási
segédanyagokkal együtt. Itt kez-
dődtek a problémák, az igazgató
ugyanis semmiképpen nem
akarta átengedni az ingatlant,
mondván, hogy az az önkor-
mányzat tulajdonát képezi. Ellen-

szegülése azonban hiábavaló volt,
a bizottság ugyanis átvette az
épületet, leltárt készített a benne
levő bútorokról és segédanyagok-
ról, és elküldte a dokumentumo-
kat a kormánybiztosi hivatalhoz.
1919. február huszadikán Ioan
Vescan prefektus értesíti a Kor-
mányzótanácsot az épület átvé-
teléről, és továbbítja a leltári jegy-
zéket meg a jegyzőkönyveket,
remélve, hogy a következő tanév
elején, vagyis szeptember elsején
beindul az oktatás az intézmény-
ben. Ez azonban nem így történt.

Maros megye 
első román líceuma…

Csak 1919. október ötödikén
kezdődött el a tanítás az épület-
ben, az ingatlan átvételével kap-
csolatos nézeteltérések pedig
négy év múlva oldódtak meg,
amikor Emil Dandea vette át a ve-
zetését, és nőtt a román tanácso-
sok száma a helyi tanácsban. 

Az Al. Papiu Ilarian Líceum volt
tehát Maros megye első román
líceuma. Az első évfolyam hat
osztálya kettőszázharmincnyolc
tanulót számlált, ami elég nagy
szám ahhoz képest, hogy az iskola
1926-ban megjelent egyik év-
könyve szerint „…a székelység
fővárosa, Marosvásárhely volt Er-
dély leginkább elmagyarosított
városa…”.

Ugyanebben az évkönyvben
olvasható még, hogy: „…a lí-
ceum fontosságát támasztja alá
az is, hogy működésének első
évében neves személyek tettek
látogatást ide (…), 1919-ben itt
járt I. Ferdinánd király. A királyi
vagonban adott vacsorára az is-
kola igazgatója, Petru Hetcou is
hivatalos volt (…). 1920. júniu-
sában pedig meglátogatta a líce-
umot Maros megye egyik híres
szülötte, dr. Miron Cristea, aki ab-
ban az időben Románia főérseke
volt.

Nagy-Bodó Tibor
A régi képekért köszönet

Madaras Józsefnek
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Erről az iskoláról mindenekelőtt azt kell tudni, hogy ez Marosvásárhely első
román líceuma. Ismeretes, hogy több drámai változáson esett át, de mindvé-
gig megőrizte azt a szellemet, amely az elit tanintézetek sorába emelte. Si-
mion Bui tanár rengeteget tud mesélni azokról a kiváló tanárokról,
köztiszteletnek örvendő igazgatókról és sziporkázó elméjű tanulókról, akik
az évek során híressé tették az Al. Papiu Ilarian Főgimnáziumot. Kezdetben
közel 950 ezer koránára becsülték a várható költségeket, végül azonban 210
ezer koronával meghaladták a költségvetést. Az U alakú ingatlan hatvan
méter hosszú, 45,5 méter széles, 112 helyiséget foglal magába és nem keve-
sebb mint 6 ezer négyzetméteres udvarral rendelkezik.
Ezen a héten erről az épületről írunk a lapunk olvasóinak…

Vásárhely első román líceumát budapesti cég építette, és a tervezője is magyar volt

Az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium



Ha van neme egy templom-
nak, akkor az volt Ő, egy tisz-
tességben megőszült,
enyhén görnyedt hátú, de
méltóságteljes, rezzenéste-
len és szikár arcú tündér, ide-
jekorán megözvegyült
menyasszony, homlokán egy
kissé félredőlt fejdísszel. Ott
állt huszonhat esztendőn át
a Bözödújfalura zúdított
mesterséges tó vizében, s
miközben fehér szoknyáját
bemocskolta a békanyál,
lábát undorító hínár úszta
körül, rendületlenül várta,
hogy újra visszajöjjön ello-
pott menyegzője napja.

Ott állt, mint egyetlen lelki-
ismeret-furdalási tényezője a
volt-, a kripto-, a nacionál-, és a
jelenkori kommunistáknak. Már
eljegyzése pillanatában egy-
szerre lett szimbóluma az em-
beri galádságnak, a diktatúrák
élőket és holtakat elsöprő gya-
lázatos önkényének, a közöny-
nek és az élni akarásnak, az
üldözöttségnek vagy a kommu-
nista és román felsőbbrendű-
ségnek, a Kárpát-medencei
magyar sorsnak.

Bözödújfalu tündére vasár-
napig bírta az elemekkel való vi-
askodást, legyőzték a fizika
törvényei. Lába, gerince és büsz-
kén hordott fejdísze alámerült a
habokban, már csak megtépá-
zott szoknyája úszkál a víz felszí-
nén. Fellélegezhettek –
gondoljátok ti tündér- és álom-
gyilkosok. Pedig a tündérhalál-
nak üzenete van.

Azt susogja a bözödújfalui tó
nádasa, hogy egyre forróbb a
szurok, amit Luciferék nektek
melegítenek. A tündér-, a 
jövő-, és az álomgyilkosság nem

bocsánatos bűn. Majd kérdezzé-
tek meg Ceausescut és nejét,
amikor odakerültök, hányszor
bánták meg, hogy kezet emel-
tek Tündérországra?

A bözödújfalui tündér halála
üzenet. Üzenet a törődőknek, az
elnyomóknak, és unokáinknak,
üzenet a tóparton boldog egy-
ügyűségben horgászó, napozó
és grillező románoknak, magya-
roknak, hogy ahogyan a Há-
zsongárdba sem piknikezni
járunk, e pázsitokat se szentség-
telenítsék tovább. Üzenet, hogy
van még tennivalónk a Kárpát-
medencében. Üzenet azoknak,
akik pontosan huszonhat évvel
ezelőtt, amikor Bözödújfalu
sorsa megpecsételődött, a
Hősök terén megálljt parancsol-

tak a gonosznak, a ceausescui
faluromboló szörnynek.

Az üzenet tárgya: megma-
radni, összefogni, legyőzni a
pusztító erőket. Ellenállni a
Dambovita partján születő ször-
nyeknek és szellemeknek, élő-
láncot alkotni ellenük a
Kárpátok vonulatain, Tündéror-
szág természeti határain. Meg-
mutatni, hogy nincs több
feláldoznivalónk, hogy nem
adjuk anyanyelvünket,
tündé¬reinket, fenyőinket, vi-
zeinket, földjeinket, és többé
nem lesz közös préda sem a
múltunk, sem a jelenünk, sem a
jövőnk. Nem kérünk a Bukarest-
ből érkező utasításokból, és nem
fizetünk soha meg nem térülő
adólejeket Moldva, Olténia,

Dobrudzsa vagy a Fekete-tenger
romániai partszakaszának fej-
lesztésére. Visszaköveteljük
mind egy szálig ugyancsak
pusztulásra ítélt egyházi ingat-
lanainkat, és megmutatjuk,
miért volt Erdély a világon egye-
dülálló módon a vallásbéke
szent földje.

Ha megértjük a bözödújfalui
tündér halálának okát és üzene-
teit, ha egyszer még, de utoljára
jól összekapaszkodunk, akkor
majd friss halottunkkal együtt
támadhat fel Erdély is, és lesz
közös hazája magyarnak, ro-
mánnak, elüldözött szásznak
vagy székely szombatosnak
egyaránt.

Kristály Lehel
MAGYAR HIRLAP 
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Korszerűsítési munkálatok 
a Liszt Ferenc utcában

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal a gépkocsivezetők tudomására
hozza, hogy 2014. július 3-án megkez-
dik a korszerűsítési munkálatokat a
Liszt Ferenc utcában.

Ezúton kérjük a gépkocsivezetőket,
hogy a szóban forgó útszakaszon a
munkálatok ideje alatt tartsák tiszte-
letben a forgalmi jelzőtáblákat és közlekedjenek fokozott
figyelemmel!

Ugyanakkor arra is felkérjük az autóvezetőket, hogy ne
álljanak meg, illetve ne parkolják autóikat a fent említett
útszakaszon a modernizálási munkálatok ideje alatt, hogy
ne akadályozzák a munka menetét.

Köszönjük megértésüket.

Old Boys–40 minifoci-bajnokság

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal megszervezi a 2014. nyári
Old Boys–40 minifutball-bajnok-
ságot a Víkendtelepen.
Feliratkozás és részletek Virgil Mă-
ceşanunál a 0365- 882-066 vagy a
0728-912-664-es telefonszámo-
kon.
Feliratkozási határidő július 3., 12 óra.

Üdvözöljük az amatőr labdarúgókat!

Marosvásárhely egyike
azoknak a városoknak,
amelyek a legrégebbi és
legerősebb hagyományok-
kal rendelkeznek a romá-
niai amatőr futballban. A
Víkend sportbázison meg-
rendezett minifoci bajnok-
ságot már 1972-73-as évek
óta elismerik.  

Ennek kapcsán vasárnap, 2014
június 29-én került sor a Pol-
gármesteri Hivatal Vendéghá-
zában a „Víkenden” lezajlott
minifoci-bajnokságok díjki-
osztó ünnepségére (a 7+1-es,
valamint az Old Boys 40-es).
Az ünnepségen részt vettek az
említett két bajnokságban sze-

replő minifoci-csapatok (min-
tegy 200 amatőr sportoló), be-
leértve az Old Boys 35-ösöket
is, akiknek még 3 forduló hátra
van a bajnokságból. Az Open
(7+1) bajnokságban 11 csapat
vett részt, 5-öt ezekből díjaz-
tak. Az első helyet a Milan
nyerte meg, 2. Athletic, 3. Bas-
tia, 4. Atletico Madrid, 5. De-
portivo. Az Old Boys 40 baj-
nokságban 13 csapat vett
részt, itt is az első öt csapatot
díjazták. Mivel az első két csa-
pat azonos pontszámot ért el
(utolsó forduló szombaton,
2014 június 28-án), a Venus és
a Manchester között osztá-
lyozó mérkőzésre kerül sor, an-
nak eldöntésére, hogy ki lesz

a bajnok. 3. Valters, 4. Como,
5. Oţelul.

„Köszöntöm e csapatok
összes játékosait, akik időt sza-
kítanak maguknak a munka-
idő után, hogy ezt a sportnak
szenteljék. Már 35-40 éve űzik
a minifocit a Víkenden. Büsz-
keségre ad okot a Polgármes-

teri Hivatalnak, hogy díjaz-
hatja e nagyszerű sportolókat,
akik tovább viszik e szép és
ritka hagyományt. Ők egy
nagy családot alkotnak,
amellyel a város büszkélked-
het. Dícséret nekik” – nyilat-
kozta ez alkalomból Claudiu
maior alpolgármester.

Tündérhalál
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Szilágyi Lóránd Szombathelyen volt
próbajátékon, de itthon folytatja

Ha a magyarországi első ligás Szombathelyi Haladás szerződésajánlata megfelelő lett volna, akkor Szilágyi Lóránd, az ASA 28 éves balhátvédje a
2014/2015-ös bajnoki évadban a magyar bajnokság 6. helyezettjénél folytatta volna pályafutását.  Szilágyi szabadon igazolható, hiszen 2014. június
30-án lejárt a szerződése a vásárhelyi alakulatnál. Jelen pillanatban két hazai 1. ligás együttestől van ajánlata, de nagy valószínűséggel a következő
évadban is az ASA-nál folytatja.  

A gernyeszegi kézilabdások az United 
Word Games tornán vettek részt
A Gernyeszegi Multiprod
Sportklub lány- meg fi-
úcsapatai a minap tértek
haza Klagenfurtból, ahol
június 17-23-a között ran-
gos nemzetközi kézilabda-
tornán vettek részt.

Miután 2011-ben az U12-
es korcsoportban harmadikok
lettek a lányok, most az U12-
es fiúk aranyérmet nyertek, az
U12-es lányok bronzéremmel
tértek haza.

Bálint Julianna tanárnő, a
csapat edzője elmondta: az
United World Games nevet vi-
selő rendezvény Európa egyik
legnagyobb sporteseménye,
amelyen 35 nemzet 350 csa-
pata és csaknem 6 ezer sporto-

lója vett részt és hét sportág-
ban zajlottak a versenyek.

„A nemzetközi sportjátéko-
kat tízedik alkalommal tartot-
ták meg Klagenfurtban. A
forgatókönyv megegyezett az
olimpiai játékokéval: itt is volt
ünnepélyes megnyitó, ami a
sportolók felvonulásával kez-
dődött, meggyújtották az ösz-
szetartozás lángját, volt
olimpiai falu is. A rendezvény
egy olyan lehetőség a gyereke-
ink számára, ahol felmérhet-
tük, nemzetközileg milyen
szinten tartunk a csapatépítés-
ben, játéktudásban. Egy ilyen
torna alkalmával tudásod, rá-
termettséged legjavát kell
nyújtanod, még jobban meg-

szereted a kézilabdát, megta-
nulsz sportszerűen küzdeni, is-
merkedsz és barátkozol, s
felejthetetlen élményekkel
térsz haza” – jegyezte meg Bá-
lint Julianna.

A fiúk a döntőben óriási
küzdelemben 9-8-ra verték a
svájci  SG Horgen/Wädenswill
csapatát. A győztes együttes
tagjai: Szabó József, Butiurka
Dávid, Ostace Raul, Szász Cson-
gor, Babó Rajmond, Antal And-
rás, Jánosi Norbert, Berekméri
Nándor, Vajda Szilárd. Edzők:
Bálint Julianna és Fazekas
Mária.

A lányok ugyancsak szoros
küzdelemben a német TSV
Schleißheim együttesét múl-

ták felül a kisdöntőben, 12-11
arányban. A lánycsapat tagjai:
Dénes Gizella, Berekméri
Noémi, Felei Barbara, Páskui
Tímea, Kurcsi Anett, Cătană
Cristina, Sárkány Johanna.
Edzők: Fazekas Mária és Bálint
Julianna.

Bálint Julianna elmondta,
hogy Klagenfurt felé utazva a
gernyeszegi együttesek még
két neves csapattal mérték
össze erejüket: a győri Audi
ETO együttesével és a bécsi
Hypo Niederösterreich csapa-
tával. 

„Csapataink jól szerepeltek
a magyar és osztrák együtte-
sek ellen, ami fokozta játéko-
saink önbizalmát, így kiváló

hangulatban érkeztünk a nem-
zetközi tornára. Büszkék va-
gyunk az elért jó eredményre,
amely egy hosszabb felkészü-
lési időszak gyümölcse, ugyan-
akkor örömünkre szolgál, hogy
Balogh József személyében
van egy olyan gernyeszegi vál-
lalkozó, aki anyagilag teljes
mértékben támogatja együt-
teseinket” – nyilatkozta Bálint
Julianna.

Az Ausztriából való hazaté-
résük után, Gernyeszeg köz-
pontjában ünnepélyes keretek
között mutatták be a nagykö-
zönség előtt a tornán résztvevő
kézilabdásokat, majd hatalmas
kivetítőn elevenítették fel a
torna fontosabb mozzanatait
és természetesen a játékosok
személyes élményekről is be-
számoltak. 

Június 26-án az ASA-Gaz Me-
tan Meggyes barátságos labda-
rúgó mérkőzés során értesültem
arról, hogy a szurkolók kedvence,
a 28 éves Szilágyi Lóránd a ma-
gyar elsőligás szombathelyi Ha-
ladás együttesével edz már hétfő
óta. 

A mérkőzés után már az
együttes vezetői is megerősítet-
ték a hírt.  

Ha Szilágyi szerződést kötött
volna a Haladással, akkor az ASA
elveszthette volna a kezdőcsapat
egyik alapemberét, aki a csapat
legrégebbi tagja, tulajdonkép-
pen régebbi a Sziget utcai sta-
dionnál is, hiszen 2005-2008 kö-
zött már az egykori Trans-Sil 3.
ligás együttesében játszott. 

Több magyarországi honlap
már az elmúlt hét elején beszá-
molt arról, hogy az ASA balhát-
védje, volt csapatkapitánya, Szi-
lágyi Lóránd már június 23-tól a
magyar első ligás Szombathely
együttesénél edz. 

A klub honlapján is az volt
olvasható, hogy Szilágyi Lóránd
a Ferencvároshoz távozó Bosnjak
Predrag és az osztrák alacso-
nyabb osztályba szerződő Tóth
Péter pótlására érkezett, akire

számított a soron következő baj-
nokságban Artner Tamás veze-
tőedző.

Szilágyi a tvszombathely.hu
honlapnak adott rövid nyilatko-
zatában a következőket mondta: 

– Én a feltételekkel meg va-
gyok elégedve, remélem, hogy
szerződéskötés lesz a vége. 

Szilágyi június 23-27. között
volt próbaidőszakon a szombat-
helyi alakulatnál, ahol hamar
megkedvelték a vezetők, játé-
kostársak.  Szerződéskötésre
azonban az anyagiak miatt nem
került sor... 

A 183 centiméter magas fut-
ballista esetleges szerződéskö-
tésével kapcsolatosan az ASA-
Gaz Metan Megyes találkozó
után Virgil Lăcătușu, az ASA
sportmenedzsere a következőket
mondta el a Központnak:

– Tudomásunk szerint Szilá-
gyi próbaidőszakon van az 1. li-
gás Szombathelynél. Neki a szer-
ződése 2014. június 30-án lejárt
Marosvásárhelyen, így szabadon
igazolható.

Szilágyi pénteken jött vissza
Marosvásárhelyre és a Központ
érdeklődésére a következő, általa
megfogalmazott választ juttatta

el a szerkesztőségünkbe:
,,… most értem haza, sajnos

nem egyeztünk meg. Nagyon
keveset ígértek, ami nem érte
volna meg nekem. Azt a szerző-
dést megkapom itthon is bár-
melyik csapatnál. Nagyon jól
éreztem magam Szombathe-
lyen, ahol kiválóan fogadtak. Na-

gyon meg volt elégedve velem
főleg az edző, mondták, nagyon
bánjak, hogy nem jött össze a
szerződéskötés. Még van két
ajánlatom a hazai 1. ligából, de
felhívott az ASA vezetősége, és
egy igen kedvező szerződésaján-
lattal álltak elő. A legjobb aján-
lat, amit valaha kaptam! Tehát

a napokban kell döntenem, ha
aktuális lesz az ASA ajánlata, ak-
kor lehetséges, hogy elfoga-
dom…”–írta Szilágyi Lóránd.

Ha Szilágyi újabb szerződést
kötne az ASA-val, akkor az
együttes szurkolói lennének a
legboldogabbak, hiszen to-
vábbra is a csapat legrégebbi,

legkedveltebb és talán egyik leg-
jobb játékosának (is) drukkol-
hatnak. 

A transfermarkt.de által 264
ezer euróra taksált Szilágyi Ló-
ránd, 106 bajnokin három gólt
szerzett a marosvásárhelyi
együttesnél.
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Dorin Florea polgármester ígéretet
kapott Gabriela Szabo miniszter 
asszonytól, a sportbázisoknak a 
város vagyonába való visszatérésére

Vasárnap, Marosvásárhely municípium polgármes-
tere, munkatalálkozón vett részt Gabriela Szabo Ifjúsági
és Sportminiszterrel, akivel annak lehetőségéről tár-
gyaltak, hogy a Műjégpálya hogyan kerülhetne vissza
Marosvásárhely municípium tulajdonába. A Műjégpá-
lya munkálatai 2008-ban kezdődtek el (6 évvel ez-
előtt!!!), és mai napig nincsenek befejezve, politikai
okokból kifolyólag, állaga pedig napról-napra romlik.
Ugyanakkor meglátogatták a Kárpátok sétányon lévő
Május 1 Strandot, amely úgyszintén vissza kellene ke-
rüljön a város vagyonába, hogy a lakosok rendelkezé-
sére tudják bocsátani. Szemügyre véve Marosvásárhely
municípium területén levő sportobjektumok siralmas
állapotát, Gabriela Szabo így nyilatkozott: „Gratulálok
a Polgármesteri Hivatalnak a volt ASA bázis felújításá-
ért, és a Sportakadémia létrehozásáért. Sajnos, sír a lel-
kem, amikor látom, hogy néz ki a Május 1 Strand,
mennyire leromlott és elhagyatott ez a hely, ahol a
sportnak kellene helyet szorítani. Óriási különbséget
véltem felfedezni a Maros Sport- és Szabadidő Központ
(Víkend), valamint a Május 1 Strand között. Mindent
meg fogok tenni annak érdekében, hogy ezek az elha-
gyatott vagy be nem fejezett sportbázisok a helyi ha-
tóságokhoz kerüljenek. Elfogadhatatlan, hogy ezek a
bázisok be legyenek zárva, a sportolók pedig ne örül-
hessenek nekik. Mind a Műjégpálya, mind a Romgaz
Sportbázis súlyos problémát jelentenek, ezek helyzetét
azonnal meg kell oldani. Sajnálatos, hogy léteznek, de
nem használhatjuk”. A maga során, Dorin Florea pol-
gármester elmondta: „A miniszter asszonynak a való-
ságot szerettem volna megmutatni, és nem egyesek
ígéreteit és meséit. Meg szerettem volna mutatni, hogy
mi a Polgármesteri Hivatal, miként újítottuk fel a hoz-
zánk került bázisokat és, hogy néznek ki a politikailag
akadályozott sportbázisok. Marosvásárhely Románia
történetében marad, mint olyan város, ahol 2013. no-
vemberében több mint 200 élsportoló, számos klubtól
és nemkormányzati szervezettől, az utcára vonult tün-
tetni, azért, hogy ezek a objektumok visszakerüljenek
a város tulajdonába, ahogy ez illik. Nem fogom meg-
engedni, hogy ezek a sportbázisok el legyenek rejtve,
és az éjszaka leple alatt, ki tudja melyik „értelmes fiú”
kezébe kerüljenek, ahogy egyesek szeretnék. Bebizo-
nyítottuk, hogy a város tulajdonába visszakerült összes
bázist felújítottuk, most pedig a marosvásárhelyiek
használhatják. A miniszter asszony részéről határozott
ígéreteket kaptam, és konkrét támogatást várok a prob-
lémák megoldására. Mindezeket Ion Tiriac úrnak és Vic-
tor Ponta miniszterelnök úrnak is továbbítottam. Várjuk,
hogy valaki ezeket a döntéseket felvállalja, az emberek,
lakosok, marosvásárhelyiek érdekében, akik évek óta
elkeseredett arccal tekintenek ezekre a romokra.”

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Ez a szomorú! A mamád csak az osztálytársat, és sohasem a nőt látta bennem!


