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

Józsi Dezső 90 éves!

A minap (június 9-én) Marosvásárhelyen családi és baráti
környezetben ünnepelte 90. születésnapját az egykori
kiváló labdarúgó, Józsi Dezső (a Maros Megyei Labda-
rúgó-egyesület játékvezetői testülete alelnökének, Cseh
Gábornak a nevelőapja), aki a valamikori a helyi Mono-
pol, Attila SE, Locomotiva csapatainál futballozott. Mint
elmondta, hosszú életének egyik titka egészséges élet-
módja, amelyre mindig vigyázott.

Társadalom

A lovagi erények ápolói Maros
megyében
A Szent György Lovagrend statútumát 1326. április 24-
én véglegesítették.  Ez a legrégebbi magyarországi ala-
pítású világi lovagrend.  A Székelyföldi Priorátus
2004-ben alakult meg. Baricz Lajos marosszentgyörgyi
plébános-költőt, a lovagrend tagját arról kérdeztük, ki
lehet tagja a rendnek, milyen feltételek mellett és mi-
lyen tevékenységet fejtenek ki. 

>>> 4 oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Elnézést

Nincs az a magyarázat, amely megindokolná
egy közösségnek az ilyen szintű meggyalá-
zását. Nem hozható fel érvként a balkáni po-
litikai konjunktúra. Nem fogadható el
indokként, hogy más is hazudik, más is csal.
Nem lehet kompromisszumok árán előreha-
ladni. Azok csak ártanak, lebénítanak, elné-
mítanak. Több kárt okoznak, mint amennyi
hasznot hoznak. Más alapokon áll a mi kö-
zösségünk múltja, jelene és jövője. Elég volt
a képmutatásból, a korrupt egyezségekből.
Jobb híján nekünk kell elnézést kérnünk a mi
képviseletünkkel üzérkedő politikusokért a
minket (még) tisztelő személyektől.

>>>3. oldal

Társadalom

Vásárhely első román líceu-
mát budapesti cég építette
és a tervezője is magyar volt
(folytatás előző lapszámunkból)

>>>5. oldal

Humor
Heti Hetes

A hét meNŐje.  / A hét idiótája. / A hét
meccse. / A hét történelmi szívása. / A hét
szurkolója. / A hét tudományos szenzáci-
ója. / A hét mondása.

>>> 6. oldal
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Megnyílt a Gondviselés Háza

„Otthonnak szánjuk,
nem utolsó stációnak!”

Akár már mától be lehet költözni a hétvégén átadott 16 férőhelyes búzásbesenyői idősek
otthonába. A Marosvásárhelytől 20 kilométerre fekvő faluban közel két éve építik az otthont
a helyi református egyház telkén. Az beruházás értéke 3,5 millió lej, amiből 2,3 millió Európai
Uniós finanszírozás, a román kormány 41.307 lejjel, míg a helyi önkormányzat 894.383 lejjel
járult hozzá. További részletekről McAlister Magdolnát, a Gondviselés Háza nevet kapó in-
tézmény vezetőjét kérdeztük.



Franciaországi 
kórus Maros megyében

Karl Jenkins Adiemus című
híres szerzeménye hallható jú-
lius 18-án, péntekhez egy hét
19 órától a franciaországi, bres-
suire-i kórus előadásában Ma-
rosvásárhelyen, a Maros
Művészegyüttes székhelyén. A
kórust a szászrégeni Eugen Ni-
coara művelődési ház zenekara
kíséri. A koncertre a franciaor-
szági település és Szászrégen
kulturális tapasztalatcseréje ke-
retében kerül sor, a Szászrégeni
Polgármesteri Hivatal támoga-
tásával. Az Adiemus július 16-
án a segesvári, 17-én a
dicsőszentmártoni, 24-én a
szászrégeni művelődési házban
hallható, mindhárom koncert
19 órakor kezdődik.

Török Gáspár születésnapi
fotókiállítása

Török Gáspár fotóművész, a
Magyar Fotóművészek Világ-
szövetségének (EFIAP) tagja 80.
születésnapja alkalmából nyílik
fotókiállítás július 21- én, hét-
főn 18 órától a marosvásárhelyi
Kultúrpalota kiállítótermeiben.
Ez alkalommal bemutatják az

alkotó Vallomások képekben
című művészalbumát is.

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 program költségeihez
való hozzájárulás 250 lej, amely
tartalmazza a szállást, a teljes
ellátást, a programot és a kéz-
műves-foglalkozásokon elkészí-
tésre kerülő munkákat.
Feliratkozni a 0265/250-939-es
telefonszámon vagy az
info@outwardbound.ro e-mail
címen lehet.

Petz József 
festménykiállítása

A marosvásárhelyi Bolyai
téri unitárius egyházközség ter-
mében Petz József Maros me-

gyei tájak és emberek című
festménykiállítása július 13-ig,
vasárnapig látogatható.

Keresztény 
angol nyelvtábor

Ingyenes intenzív nyelvta-
nulási lehetőség a Bibliából vett
szövegek felhasználásával, an-
goltanár vezetésével. Naponta
9-14 óra között tanítást és fa-
kultatív programokat ígérnek.
8-14 év közötti gyerekek jelent-
kezését várják a Károlyi Gáspár
Alapítvány Marosvásárhely, Zsil
u. 7. sz alatti székhelyén. A
tábor augusztus 11. és 15. kö-
zött lesz. Jelentkezés és bővebb
információ a molnarsl@clicknet.ro
e-mail címen vagy a 0745- 777-
673-as telefonszámon. Jelent-
kezési határidő: augusztus 6.

Kirándulás nyugdíjasoknak
A Maros Megyei Nyugdíja-

sok Egyesülete tagjai számára
július 12-én kirándulást szervez
a következő útvonalon: Seges-
vár – Medgyes – Szeben – Gyu-
lafehérvár. Jelentkezni az

egyesület Bolyai tér 36 szám
alatti székhelyén lehet hétfőtől
péntekig naponta 10-13 óra kö-
zött.

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 földszinti
kiállítótermeiben. A tárlat július
19-éig szabadon látogatható.

XX. székelyföldi tánctábor
Július 20–27. között kerül

megrendezésre a Hargita me-
gyei Felsősófalván a huszadik
székelyföldi tánctábor. A részt-
vevők Kis-Küküllő menti, pálpa-
taki, sóvidéki, mezőmadarasi és
mezőpaniti táncokat tanulhat-
nak. Oktatók: László Zsolt, Má-
téfi Csaba, László Csaba, Imre
Béla és táncospárjaik. A tábor-
ban zeneoktatás (sóvidéki és
szászcsávási zene) is lesz szász-
csávási zenészekkel és Sinkó
Andrással, László Anna Ildikó
éneket oktat. Muzsikálnak: a
sepsiszentgyörgyi Heveder, a
nagyváradi Soroglya, Dumnye-
zeu István Szászcsávásról, a szé-
kelyszenterzsébeti Kóré Géza, a
parajdi Miklós Károly és zenész-
társaik. Szervező: László Csaba
és a Pipacsok néptáncegyüttes.
A táborban előadók és tánccso-
portok lépnek fel, helyi kézmű-
ves-foglalkozások megtekintésére,
táncházra, szórakoztató progra-
mokra is sor kerül, ugyanakkor
kirándulásokra is lehetőség nyí-
lik. Feliratkozni július 15-ig
lehet. A részvételi díjról és
egyéb részletek felől László Csa-
bánál lehet érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken: 0266/242-
927, 0749-331-324,
csaba.laszlo@gmail.com.

Kenu- és biciklitábor
Az Outward Bound augusz-

tus 4–9. között kenu- és bicik-
litábort szervez, amelybe
14–18 éves fiatalok jelentkezé-
sét várják július 25-ig. A részt-
vevők vízen és szárazföldön is
próbára tehetik magukat, ki-
próbálhatják a kenuzást, tuta-
jozást, tóparti sátorozást, és
kilométereket kerékpározhat-
nak. A részvételi hozzájárulás
290 lej, amely tartalmazza a
szállást, teljes ellátást, speciális
felszerelések kölcsönzését (ke-
rékpár, kenu, sátor, stb). A prog-
ram Szovátán, Bözödön és a
Bekecsen zajlik.
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Horoszkóp
Kos: A megérzései átlagon felül működnek ezen a héten,
ezért hallgasson rájuk, még akkor is, ha minden jel arra mutat,
éppen ennek az ellenkezőjét kellene tennie. Pénzügyek terén
higgadtságra, fegyelmezettségre van szüksége, ha nem akar
veszteséget elkönyvelni.
Bika: Kellemes hétnek néz elébe akkor, ha képes lesz féken
tartani az indulatait. Le kell győznie az irigység és a féltékeny-
ség érzését, amelyek egyik pillanatról a másikra keríthetik ha-
talmukba. Amennyiben jogi problémái merülnének fel,
kompromisszumképesnek kell lennie, így kerülhet győztes
helyzetbe.
Ikrek: Ezen a héten a legfontosabb, hogy igyekezzen világo-
san fogalmazni, és ne képzelje azt, hogy valakivel akár fél sza-
vakból is megérthetik egymást. Felettese nyitott ezekben a
napokban a hízelgésre, sőt elvárja a dicséretet, ami önnek
nem esik nehezére.
Rák: A házasságokban, régi együttélésekben elfogadhatatlan
helyzet alakulhat ki, amikor felmerülhet a szakítás gondolata.
Ám ha engedékenyebb lesz, ha elhiszi, hogy az idő önnek dol-
gozik, és képes lesz a múltban elkövetett hibákból tanulni,
akkor a kapcsolata kiállhatja ezt a próbatételt.
Oroszlán: A házasságokban, régi együttélésekben nehéz
helyzet alakulhat ki. Előfordulhat, hogy egy titokban tartott
szerelmi kapcsolat, illetve gyermek miatt kerülnek olyan hely-
zetbe, amikor el kell gondolkodni a közös jövőn. Pontosabban
azon, hogy milyen jövőjük lehet együtt. 
Szűz: Ezen a héten mindennél fontosabbak lesznek a külső-
ségek, talán még soha nem volt ennyire lényeges, hogy a kör-
nyezetében ki mit gondol önről, illetve ha párkapcsolatban
él, akkor a társáról vagy a viszonyukról. Hajlamos lesz gondo-
latban elkalandozni.
Mérleg: Nem alkalmas a hét arra, hogy őszinte beszélgetést
folytasson egy olyan személlyel, aki fontos önnek. Ugyanis
minden szava falra hányt borsó lehet, ráadásul még az illetőt
meg is sértheti az őszinteségével. Anyagi ügyekben résen kell
lennie, mert előfordulhat, hogy megpróbálják kihasználni.
Skorpió: Ha képes lesz segítőkészen viselkedni, nem lesz oka
panaszra, mert több minden alakul úgy, ahogy szeretné. Ám
ha köti az ebet a karóhoz, akkor sajnos nemcsak anyagi ügyek-
ben, hanem az érzelmi életében is veszteséget könyvelhet el.
A szerelemben varázslatos pillanatokat élhet át.
Nyilas: Feletteséről jót, vagy semmit! Legyen ez a jelmon-
data, így elkerülheti a kellemetlen helyzetet, illetve hogy a
megélhetése veszélybe kerüljön. A héten a környezetében
több a hazug, álnok személy, ezért ügyeljen arra, hogy kinek
mit mond.
Bak: A héten úgy érezheti, mintha egy helyben toporogna.
Hiába próbál dűlőre jutni bizonyos témákban, még mindig
ott tart, ahol az elmúlt év végén. Ráadásul anyagilag is nehéz,
már-már reménytelennek mondható szituációba kerülhet.
Vízöntő: Még az is megtörténhet, hogy a munkahelyén olyan
helyzet alakulhat ki, amikor muszáj lesz körülnéznie az állás-
piacon. Felettese kényszerhelyzetbe kerülhet, ami az ön meg-
élhetésére is hatással van. 
Halak: Amennyiben jogi ügye van, észnél kell lennie, mert
megfoszthatják attól, amiért keményen megdolgozott.
Amennyiben válófélben van, egy ingatlan körüli hercehurcára
készülődjön. Ne dőljön be a hízelgőknek és annak, aki úgy
kezdi a mondókáját: csak jót akarok önnek.

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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Megtudtuk, hogy az épület
egy része – ahol az idősek ott-
hona helyet kapott – egy gyüle-
kezeti otthon, amely az egyház-
hoz tartozik, de a Gondviselés
Háza külön, az idősek igényeihez
igazodó bejárattal rendelkezik,
így a leendő bentlakók intimitása
is szavatolt, és hátsó udvarral, vi-
rágoskerttel tették  otthonosabbá
a helyet.

„Egyszintes az épület: a föld-
szinten az ebédlő és a nappali ka-
pott helyet, az emeleten – ahova
lift is vezet – van egy kisebb nap-
pali és nyolc szoba, 16 férőhellyel.
Két ágyasak a szobák, de külön-
leges jellegzetességük, hogy az
ágyak paravánokkal vannak el-
választva egymástól, tehát biz-
tosított a lakók magánszférája.
Emellett a bentlakók rendelkezé-
sére áll egy mosoda és egy közös
fürdőszoba, viszont minden szo-
bának van saját fürdőszobája és
adaptált zuhanyzója” – mondta
el az intézmény vezetője.

„Az idősek otthona 
nem az utolsó stáció”

Magdolna elmondta, hogy
bár sokan érdeklődnek – már
csak 14 hely szabad –, ám legin-

kább azon személyek, akik teljes
ellátásra szorulnak. „Természete-
sen nyitottak vagyunk, és min-
denkit szívesen várunk az ott-
honba, de nagyon bátorítanánk
azokat az időseket, akik egy új
életszakaszt kezdenének. Renge-
teg lehetőségünk van arra, hogy
közösséget, igazi otthont alakít-
sunk ki, ahol együtt élünk, érdekes
és változatos klubtevékenységeket
szervezünk, és együtt ünneplünk.
Viszont ha olyan állapotban hoz-
zák az otthonba az idős személyt
a hozzátartozóik, hogy azok nem
tudnak részt venni ezekben a te-
vékenységekben, akkor sokat ve-
szítenek” – vázolta. A számos kül-
földi, de itthoni tapasztalatokkal
is rendelkező intézményvezető
azt is kiemelte, hogy meglátása
szerint nem föltétlenül arra ter-
vezték az idősek otthonát, hogy
„meghalni menjenek oda”. Bár
tudja, Romániában ez a tenden-
cia, ők azt szeretnék elültetni a
köztudatba, hogy ez nem az
utolsó stáció, ez egy otthon a
harmadik korosztály számára,
és közösen akarják megterem-
teni azt a légkört, ahol jól érzik
magukat, és élvezni tudják az
életet. 

Helyi munkaerő
Mint elmondta, a teljes ellá-

tásra szorulók számára van sza-
kosodott személyzetük: idősgon-
dozó, egészségügyi ápoló,
segédápoló, szakápoló, illetve
pszichológus és orvos is részmun-
kaidővel.

Megtudtuk továbbá, hogy az
otthon személyzete – egyelőre
szám szerint 14-en – kizárólag a
Caritas alkalmazottai, viszont he-
lyi, besenyői munkaerőt vontak
be a csapatba, hogy még inkább
közösségi jellege legyen. „Fontos,
hogy nem csak a bentlakók, ha-
nem a munkatársak is közösséggé
formálódjanak, hisz így lehet iga-
zán hatékony munkát végezni” –
véli Magdolna.

Ami az ellátást illeti, az ott-
honban napi ötszöri étkezést biz-
tosítanak – a főétkezések mellett
tízórait és uzsonnát – cukorbe-
tegeknek is állítanak össze menüt,
ugyanakkor figyelemmel követik
az étkezésre vonatkozó személyre
szabott orvosi előírásokat.

Beköltözés előtt 
ki lehet próbálni

A jelentkezés folyamata is
rendhagyó. Megtudtuk, a kap-

csolat felvétele után az otthon al-
kalmazottai közül néhányan ki-
szállnak az idős személy lakására,
hogy megismerjék a környezetet,
ahonnan érkezik, és abból minél
többet tudjanak neki visszaadni,
illetve a benti körülményeket pró-
bálják ahhoz adaptálni, hogy a
bentlakó a lehető legjobban
érezze magát. Másrészt bátorítják
az időseket, hogy mielőtt beköl-
töznének, látogassák meg az ott-
hont, akár egy kis időt el is tölt-
hetnek ott, és utána döntsenek
arról, hogy szeretnének-e to-
vábbra is részesei lenni a közös-
ségnek. 

„Odafigyelünk arra, hogy ha-
sonló kulturális háttérrel rendel-
kező személyek kerüljenek egy
szobába, és azért is jó, ha először
eljönnek hozzánk, és belekóstol-
nak az itteni hangulatba, mert
néhány óra alatt talán kiderülhet,
kivel is talál inkább a szó, ami
igencsak megkönnyíti a döntést”
– sorolja az előnyöket Magdolna.

Az otthonban az ebédlőt is
úgy rendezik be, hogy családias
hangulatban, kisebb csoportok-
ban tudjanak étkezni, nem egy-
szerre egy hatalmas asztalnál,
mert 15 emberrel együtt ebédelni

nem természetes része a minden-
napoknak. 

„Elsőfokú prioritást élvez az
idős emberek méltóságának
megőrzése, szeretnénk, ha érez-
nék azt, hogy a közösség teljes
értékű tagjai, erejük bár kevés,
méltóságuk megvan. Mindemel-
lett a lelki szükségleteikre is oda-
figyelünk, akik igénylik, van helyi
gyülekezet – katolikus és refor-
mátus –, sőt, házhoz is eljön a
lelkész. Emellett próbálunk em-
berközpontúak lenni, tiszteletben

tartjuk, hogy honnan érkeztek
időseink, milyen elvárásaik van-
nak. Szeretnénk, ha a Gondviselés
Háza ténylegesen otthonná válna
számukra” – szögezte le.

További információért, árakért
a 0732018202 telefonszámon le-
het érdeklődni, leginkább délután
4 óra után, illetve a
magdolna.mcalister@caritas-ab.ro
e-mailcímen. 

Pál Piroska

Elnézést
Tr a g i k o m é d i á b a 

torkollott a magát elő-
szeretettel érdekvédelminek nevező romániai magyar
politikai alakulat kormányzati szerepvállalása. Miután
„pont a Pontával” szövetkeztek, Hunor vezérünk azon
nyomban meg is szerezte a számára oly kedves kultu-
rális miniszteri bársonyszéket, de Attilának is jutott egy
hely a környezetvédelmi tárca élén. És akadt még né-
hány államtitkári beosztás a „haveroknak”. Ha felmerül
valakiben a kérdés, hogy miért éppen ezeket a szemé-
lyeket juttatták olyan fontos szerephez, csak azt kap-
hatja válaszul, hogy „Isten tudja, mi okból szeretik őket,
de szeretik”. A kialkudott és könnyen megszerezhető he-
lyek elfoglalásakor még nem mutatkozott káderhiány,
de az olyan mesebeli beosztásnál, mint például a Maros
megyei prefektusi szék, már igen. Mindenki színlelte,
hogy nem nagyon akarja elvállalni a megbízatást, mi-
közben jól tudta, hogy csak egy újabb ócska diverzióról
van szó. Aztán bejött a képbe Dán, a Félix és a többiek,
a „hunori politika” pedig végleg csütörtököt mondott.
Nyilatkozhatták reggeltől estig, hogy kivel és miben
egyeztek meg, fabatkát sem ért a szavuk. 

Pedig sokan úgy tudták, hogy a magyarok becsüle-
tes, szavatartó emberek. Mi, a többség, tényleg azok
vagyunk. De nem tehetünk arról, hogy a kóros hatalom-
vágyban szenvedő politikusok újra és újra bemocskolják
népünk, nemzetünk jó hírnevét. Azt nyilatkozzák, hogy
az erdélyi magyarok érdekeit képviselik, de közben el-
lenük cselekednek. Sorozatosan olyan ígéreteket tesz-
nek, amelyeket nem tudnak betartani, sőt, talán nem
is akarnak. Számukra minden többet ér a becsületnél.
Olyan elveket vallanak, amelyek alapján a kimondott
szónak nincs értéke, a be nem tartott egyezségnek nincs
következménye, az általuk képviselt közösségnek pedig
nincs önérzete. Hát elnézést, de ezek nem mi vagyunk!
Igaz ugyan, hogy megszerezték a magyar szavazók
többségének a bizalmát, de a felhatalmazásuk nem erre
szólt! Szégyen ez a hétköznapi emberre, az erdélyi ma-
gyarokra, és az egész nemzetre nézve.

Nem szüntethetjük meg a hatalmi sóvárgásukat,
nem változtathatjuk meg a nézeteiket, nem vehetjük el
a mandátumaikat. Pedig volna mit szégyenkezniük az
általuk okozott erkölcsi károkért, az eljátszott becsüle-
tünkért. Nincs az a magyarázat, amely megindokolná
egy közösségnek az ilyen szintű meggyalázását. Nem
hozható fel érvként a balkáni politikai konjunktúra.
Nem fogadható el indokként, hogy más is hazudik, más
is csal. Nem lehet kompromisszumok árán előrehaladni.
Azok csak ártanak, lebénítanak, elnémítanak. Több kárt
okoznak, mint amennyi hasznot hoznak. Más alapokon
áll a mi közösségünk múltja, jelene és jövője. Elég volt
a képmutatásból, a korrupt egyezségekből. Jobb híján
nekünk kell elnézést kérnünk a mi képviseletünkkel
üzérkedő politikusokért a minket (még) tisztelő szemé-
lyektől.
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Ferencz ZsomborMegnyílt a Gondviselés Háza

„Otthonnak szánjuk,
nem utolsó stációnak!”
Akár már mától be lehet költözni a hétvégén átadott 16 férőhelyes bú-
zásbesenyői idősek otthonába. A Marosvásárhelytől 20 kilométerre
fekvő faluban közel két éve építik az otthont a helyi református egyház
telkén. Az beruházás értéke 3,5 millió lej, amiből 2,3 millió Európai
Uniós finanszírozás, a román kormány 41.307 lejjel, míg a helyi önkor-
mányzat 894.383 lejjel járult hozzá. További részletekről McAlister Mag-
dolnát, a Gondviselés Háza nevet kapó intézmény vezetőjét kérdeztük.



A rendszerváltás után újra
életre keltett visegrádi alapítású
és központú Szent György Lo-
vagrend a karitatív tevékenysé-
get, a nemzeti-, katonai hagyo-
mányok őrzését, a
Kárpát-medencében élő ma-
gyarság múltjának kutatását és
megismertetését tűzte ki célul.
Feladatának tartja a magyar-
magyar kapcsolatok ápolását, a

történelmi ismeretek gyarapí-
tását, a magyar identitástudat
erősítését. Ezért szervezte meg
1993-tól évenkénti rendszeres-
séggel a Középkori Akadémiát,
majd ennek jogutódját, a Szent
György Lovagrend Nyári Egye-
temét előbb csak a határon túli
magyarok, majd a külhoni és
honi magyarok számára. Az ez-
redforduló körüli években egyre

erőteljesebben fogalmazódott
meg az igény, hogy a Székely-
földön is priorátust hozzanak
létre. A Székelyföldi Priorátus
hivatalos megalakulására 2004-
ben került sor csíkszeredai köz-
ponttal. Mellette jött létre 2006-
ban Marosvásárhelyen az
Erdélyi Priorátus. 

Erdélyi Nagypriorátusok

2009-től a Székelyföldi a
Dél-Erdélyi-, az Erdélyi az Észak-
Erdélyi Nagypriorátus megne-
vezést fogadta el. Az Észak-Er-
délyi Nagypriorátus lovagjai,
lovagdámái a jelenben a követ-
kezők: dr. Makkai Gergely nagy-
prior, Erdei Doloczki István par-
tiumi prior, Nagy Géza
marosszéki prior, Baricz Lajos,
dr. Bálint István, Berekméri Me-
linda, Boga Ferenc, Gönczy Gá-
bor, Hegyi László, Kovrig Zoltán,
Nagy László, dr. Nagy Örs, Novák
József, dr. Puskás Attila, Schmidt
Mária, Sebestyén Péter, Sófalvi
Szabolcs, Tóth Géza Ivor, Varga
Péter. (Forrás: Bárdos István –
Abrudbányai Sándor (szerk.): A
Szent György Lovagrend Erdély-
ben, Gyergyószentmiklós,
2013.) Az Észak-Erdélyi Nagy-
priorátus három priorátusból te-
vődik össze: Marosvásárhelyi
(2008), Marosszéki (2012) és
Partiumi (2011) Priorátusok. 

A tagok toborzása 
meghívás alapján történik

A Szent György Lovagrend
tagjainak toborzása meghívás
alapján történik, tudtuk meg lo-
vag Baricz Lajos marosszent-
györgyi plébános-költőtől.
Olyan személyeket választanak,
akik jelentős szerepet töltenek
be a közéletben, és munkájuk-
ban megnyilvánul a szegények
felkarolása, a gyengék pártfo-

gása. A rend sorai közé meghí-
vandó személyt a tagság java-
solja. Egyik évben az Észak-Er-
délyi-, másik évben a
Dél-Erdélyi Nagypriorátus vá-
laszt új tagot. 

Erdélyben évente kétszer ke-
rül sor találkozóra, amikor ta-
nulmányi heteket, történelmi
előadásokat szerveznek. Idén a
Gyimesekben kerül sor találko-
zóra és lovagavatásra. A 2014-
es év lovagjelöltje Gál Mihály, a

gyergyóalfalvi Vadárvácska mű-
vésztábor működtetője. 

„Fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy a Szent György Lo-
vagrend tevékenysége teljesen
politikamentes. Minden tag a
saját munkája, életvitele által
kell a lovagi erényeket ápolja,
gyakorolja" – mondta el még
lapunknak Baricz Lajos. 

Nemes Gyula
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Jogom sértik meg  
„Beírtak engem mindenféle Könyvbe,/ és minden módon

számon tartanak./ Sötét szagú poros hivatalokban,/ énrólam
is szól egy agg szürke lap.”A Kosztolányi-idézet annak kapcsán
jut eszembe, hogy néhány napja nyugatabbra szakadt egykori
cimborákkal beszélgetve, nosztalgiázva elkerülhetetlenül te-
rítékre került a besúgás, a Securitate által működtetett besú-
gók témája. Mindez annak apropóján, hogy a hetvenes,
nyolcvanas évek Vásárhelyének egyik közismert képzőművé-
széről, pedagógusáról is kiderült, hogy jelentéseket írogatott.
Azért tudni szeretném, rólam jelentett-e valaki, s ha igen, ki
– jegyezte meg az asztaltársaság egyik tagja, s nyomdafes-
téket nem tűrő szavakkal ecsetelte, hova kívánná az ilyent.  

Jómagam soha nem voltam kíváncsi arra, jelentettek-e
rólam, illetve ki lehetett az, aki ilyent tett, tehetett, bár meg-
van a magam határozott véleménye azokról, akik hasonlókra
vetemedtek. Amint egyre bölcsebbé válok – merthogy egyre
öregszem –, egyre megbocsátóbbá is. Igaz, a besúgókat, a
spicliket megvetem, bár tudom, a kényszertől, a zsarolástól
kezdődően a haszonlesésesen, az érvényesülési vágyon ke-
resztül el egészen akár a megfelelési kényszerből fakadó ön-
kéntességig kit-kit más és más késztetett, késztethetett arra,
hogy együttműködjön a szekuval. Merthát jól tudjuk: igen
gazdag az emberi gyengeségek tárháza.  

Engem elsősorban a tulajdonképpen szerencsétleneknek
is nevezhető besúgók megbízói, tartótisztjei, az egész diabo-
likus gépezet működtetői, vezetői érdekelnének, az ők meg-
nevezését, felelősségre vonását, a politikai életből való
kizárását hiányolom. Merthogy tudom, ők az igazán veszé-
lyesek, ők azok, akik a titkosnak nevezett információkkal visz-
szaélve vakvágányra terelhetik a jövőt. 

Egyébként a Wikileaks-botrány, a Snowden-ügy óta rá-
döbbenhettünk, hogy korunk technológiai fejlődésének kö-
vetkezményeként elképzelhetetlenül szélesre nyíltak a
társadalom ellenőrzésének lehetőségei. Mialatt általános kö-
vetelmény a közérdekű adatok minél szélesebb körű hozzá-
férhetőségének biztosítása, ehhez megvan a szükséges
technológia is, azalatt egyre gyakoribbá vált az egyén szemé-
lyes adataival való visszaélés. 

Magyarán: az on-line korszakban – akarjuk, nem akarjuk
– a Nagy Testvér mindent lát. Ebből következően – József At-
tilát idézve –„Számon tarthatják, mit telefonoztam/ s mikor,
miért, kinek./  Aktába írják, miről álmodoztam/ s azt is, ki érti
meg./ És nem sejthetem, mikor lesz elég ok/ előkotorni azt a
kartotékot,/ mely jogom sérti meg.”

Szentgyörgyi László 

A lovagi erények ápolói Maros megyében

A Szent György Lovagrend statútumát 1326. április 24-én véglegesítették Visegrádban Károly Róbert király, Boleszló esztergomi érsek és a magyar püspökség je-
lenlétében. Ez a legrégebbi magyarországi alapítású világi lovagrend. A rend megalapítása óta fennáll, a kommunista rendszerbeli nyugvásából 1990-ben szervezték
újjá a 20. századvégi követelményeknek megfelelően. A Székelyföldi Priorátus 2004-ben alakult meg. Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános-költőt, a lovagrend
tagját arról kérdeztük, ki lehet tagja a rendnek, milyen feltételek mellett és milyen tevékenységet fejtenek ki. 

„Valósággal igaz vagyok e testvéri közösség iránt”
(IN VERITATE IUSTUS SUM HUIC FRATERNALI SOCIETATI)



Az első román igazgató a
tanulmányait Budapesten,
Kolozsvárott és Lipcsében
végezte…

Az Al. Papiu Ilarian Líceum
első igazgatója a belényesi isko-
lából érkezett neves filológus,
dr. Petru Hetcou volt. Egyetemi
tanulmányait Budapesten, Ko-

lozsvárott és a németországi
Lipcsében végezte. 

1920-ban, felesége halála
után, öngyilkosságot követett
el, és a görög katolikus temető-
ben helyezték örök nyuga-
lomra. 

A tanodáról tudni kell, hogy
működésének első tíz évében

tíz igazgatója volt. Az 1926-os
évkönyv szerint: „…ez a líceum
történetének legsötétebb feje-
zete… Ugyanakkor azonban
megjegyzendő, hogy egyik
igazgató idehozatalát, vagy el-
küldését sem a líceum tantes-
tülete kérte vagy óhajtotta. Ez
abból is kitetszik, hogy az el-
múlt tíz év alatt itt megfordult
igazgatók közül csak egynek
szólt ide a katedrája…”. 

A líceum pedagógusai 
között találjuk Antallfy
Endrét

Az Al. Papiu Ilarian Líceum
pedagógusait az erdélyi és re-
gáti iskolákból hívták az inté-
zetbe, ugyanakkor pedig más
országokból érkezett tanárok is
tartottak órákat a szóban forgó
iskolában.  

Erre példa René Larchet, aki
egy francia kulturális misszió
révén került az országba.

Nemcsak megyei, hanem
országos szinten is elismert pe-
dagógusok tanítottak ebben a
líceumban. 

Közéjük sorolható a ratos-
nyai származású Antalffy Endre,
aki Kairóban tanulmányozta a
keleti nyelveket, a híres román-
tanár, Nicolae Silică, aki több tíz
tanulmányt és könyvet adott ki
a két világháború közötti idő-
szakban, továbbá Octavian

Gheorghiu, aki egy ideig az
igazgatói tisztséget is betöl-
tötte, és aki Franciaországban
doktorált, majd a bukaresti Luca
Caragiale Intézet professzorává
nevezték ki, és nem utolsó sor-
ban Dumitru Mărtinas, A mold-
vai csángók eredete című
tanulmány szerzője, vagy Ioan
Bojoru földrajz- és természettu-
domány tanár, aki szintén szá-
mos szaktanulmányt publikált
a két világháború között.

Volt olyan időszak, 
amikor az iskola 
népességének negyedét 
izraelita tanulók tették ki

A két világháború közötti
időszakban a tanulók többsége
román volt, és több mint fele
paraszti családból származott.
Idővel aztán kezdett nőni a más
nemzetiségű tanulók aránya, s
egy adott ponton az iskolai né-
pesség huszonöt százalékát zsi-
dók tették ki.

A két világháború között ki-
zárólag fiúlíceumként műkö-
dött a tanintézet. 

Sorina Bota állítása szerint a
korabeli dokumentumokban
fellelhető ugyan néhány lány-

név, ezek viselői azonban csak
érettségizni jöttek ide, de nem
itt végezték a tanulmányaikat.
Az iskolába csak a második vi-
lágháború után fogadták be a
lányokat, és 1960-tól magyar
tagozata is volt a líceumnak.

Számos fényes elme járt
ebbe az iskolába, akik aztán a
román művelődési élet jeles
képviselőivé váltak. Például
Ovidiu Papadima irodalomtör-
ténész, Alexandru Clenciu híres
karikaturista, Ion Vlad (később
a Kolozsvári Egyetem rektora
lett), vagy dr. Ioan Gliga, aki egy
ideig a kolozsvári jogi egyetem
dékáni tisztségét töltötte be. 

Napjainkban pedig Emanuel
Stoicával lehet büszkélkedni,
aki a Massachusetts Institute of
Tehnologyn vált a matematika-
tudományok doktorává.

Történet 1926-ból, 
avagy egy kirándulás 
előkészítése

A már említett A város
meséi című könyv szerzője arra
is megtalálta a választ, hogy
milyen volt az iskola pedagógu-
sainak és tanárainak az élete a
két világháború között.

Hű képet fest erről egy, az
1926-os évkönyvben olvasható
történet, amely egy olaszor-
szági kirándulásról szól. Mint ki-
derül, az első évfolyam diákjai
nem kevesebb mint nyolc évig
gyűjtötték a pénzt erre, és végül
csak érettségi után tudtak el-
menni a kirándulásra. 

Íme, miként írtak erről több
mint nyolcvanöt évvel ezelőtt:
„…noha az iskolai kirándulá-
sok igen fontosak a tanulók tu-
domány-  és szépérzékének
fejlesztésére, illetve az iskola-
padban szerzett ismeretek bő-
vítése tekintetében, a romániai
és főleg az erdélyi tanintézetek-
ben nem fektetnek kellő hang-
súlyt ezekre (…). Hogyan
készítettük elő az olaszországi
kirándulást? Adományokat kér-

tünk azoktól a tanulóktól, akik
részt akartak venni a kirándulá-
son (…), és így hat év alatt si-
került összegyűjteni csaknem
kétszázezer lejt (…). A kirán-
dulást eredetileg az 1926-os
húsvéti vakációra terveztük,
akkor azonban nem sikerült
megejteni, mert nem hagyta
jóvá a miniszter (…). Így csak
az 1928-as húsvéti szünidőben
került rá sor (…). Hatodik nap:
húsvét. Kora reggel megláto-
gatjuk a S. Paolo templomot,
majd a Via del Capellén megke-
ressük az unitus román templo-
mot, amelyben három pap és
egy diakónus celebrálja a szer-
tartást. A kórust diákok alkot-
ják. Sehol sem hangzott olyan
megindítóan és áthatóan a
Krisztus feltámadásáról szóló
ének, mint ebben a kis templo-
mocskában (…). Líceumunk
első évfolyamának tanulói és az
őket kísérő tanárok örök életre
hálásak lehetnek azért a fizet-
ségért, amellyel küzdelmes
munkájuk megháláltatott. Ma-
rosvásárhely, 1930. április 7.”.

Ami megmaradt…
A hajdani épületből csak a

díszterem maradt meg eredeti
állapotában az 1890-ből szár-
mazó zongorával, illetve az
igazgatói iroda egy része,
amelyben van egy masszív
fából készült szekrény és íróasz-
tal, még az első világháború
előtti időkből. 

A fentieken kívül az amfite-
átrum és néhány laboratórium
is őriz még eredeti elemeket. Az
osztálytermeket azonban  több
ízben is átalakították, egy idő-
ben ugyanis a második emele-
ten bentlakás működött, a
második világháború végéig
pedig étkezdeként is szolgált ez
a rész.

Nagy-Bodó Tibor
Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek
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A Grünwald és Schiffer építővállalat által kivitelezett épület a Bernády György,
az Alexandru Papiu Ilarian, a Krizantémok utca, valamint a Temető utca által
határolt négyzetes telken kapott helyet. Négy szintjének helyiségei, a kor-
szakban bevált térszervezési formának bizonyuló E alaprajzra íródnak, mely
megoldás az U alakba rendezett struktúra összekötő szárnyának fokozott ki-
ugrású középtömbbel való bővítéséből adódott. Ezen a héten még ennél az
épületnél időzünk. 

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

Az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium
(folytatás előző lapszámunkból)
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Gambia nagykövetének 
látogatása a polgármesteri 
hivatalban – Romániai Iroda –

A város polgármestere, dr. Dorin
Florea és tanácsadója, dr. Csegzi Sándor
pénteken, július 4-én a Polgármesteri Hi-
vatal székhelyén egy küldöttséget foga-
dott, amelyben részt vett Osváth Pál,
Gambia Köztársaság nagykövete (Romá-
niai Iroda), valamint az örmény kisebb-
ség képviselői a Magyar Parlamentben.

Dr. Turgyán Tamás – az örmény kisebbség szóvivője a
Magyar Parlamentben – kifejezte őszinte szándékát az ál-
tala képviselt hatóság részéről a marosvásárhelyi városve-
zetés felé a kölcsönösen előnyös kapcsolatok megteremtése
irányában, kiemelve ugyanakkor a kisebbségek szerepét és
fontosságát a budapesti törvényhozásban.

Dr. Dorin Florea, a város polgármestere röviden be-
mutatta Marosvásárhely gazdasági, kulturális és turisztikai
potenciálját, hangsúlyozván a marosvásárhelyi városveze-
tés nyitottságát és hajlandóságát a kölcsönösen előnyös
kapcsolatok felvállalására. Erről szólva, a polgármester és
tanácsosa kihangsúlyozták jól körvonalazott elképzelésüket
a városfejlesztésről – a város Erdély egyik legérdekesebb
urbanisztikai övezete, az anyagi, emberi és kulturális erő-
forrásokat tekintve. Bemutatták a város jelentős projektjeit
– a „Digitális Marosvásárhelyt”, egy román-magyar vegyes
egyetemi konzorcium létrehozázát, amely biztosítja a fenn-
maradást egy erős konkurrenciális közegben, az infrastruk-
turális projekteket, egy erős területi sportközpont
létrehozását, a turizmus fejlesztését, mindezeket együtt
azért, hogy a város megőrizze helyzetét az elitek sorában.

A bemutatott részletek megannyi érdeklődési pontot
jelentettek a vendégek számára. A tárgyalásokat folytatják
és elmélyítik a közeljövőben. Ebből az alkalomból Dorin Flo-
rea polgármestert meghívták az Örmények Szervezeti Kon-
ferenciájára, valamint egy látogatásra a budapesti
Országházba, a magyarországi törvényhozásban részt vevő
kisebbség képviselőivel való találkozóra.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

Gaudeamus igitur!
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-

szerészeti Egyetem 2014-es végzőseinek
ballagási ünnepségén vett részt július 4-
én, pénteken dr. Dorin Florea polgár-
mester. Az eseménynek a Sportcsarnok
adott otthont.

Az elöljáró a marosvásárhelyi iskola
hagyományait elevenítette fel, hangsúlyt fektetve az orvosi
oktatásra, majd a ballagás pillanatának fontosságát emelte
ki. Dorin Florea dicsérő szavakkal illette a tanárokat mun-
kájukért és erőfeszítésükért, hogy újabb gyógyszerész- és
orvosgárdát képeztek. A végzősökhöz intézett üzenetében
a város multikulturalitását húzta alá, amelynek kontextu-
sában az orvosi egyetem kulcspontosságú szerepet fog ját-
szani a jövőben is, egyesítve az alkotó energiákat és
intelligenciát. A fiatal orvosokat arra buzdították, hogy Ma-
rosvásárhelyen maradjanak és itt dolgozzanak, tehetségük-
kel és hozzáértésükkel az elitek soraiba emelve a várost,
megőrizve és továbbvive a hagyományokat.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

HETI HETES
A hét meNŐje.  Meg-

nyerte Lakó Péterfi Tünde a
marosvásárhelyi rendőrség el-
len indított pert! Mint ismere-
tes, 2013 októberében 1500
lejre büntették, mert az Itthon
vagyunk egyesület tagjaival
kétnyelvű terméknév-táblákat
osztogattak a novihetes pia-
con. Ennek az összegnek a fe-
lét a jegyzőkönyv kézhezvéte-
létől számított 48 órán belül
kicsengette volt, banisokban.
A helyi rendőrséget most kö-
telezik, hogy a befizetett pénz-
összeget perkálják vissza, va-
lamint a perköltséget térítsék
meg.

Vélhetően ezen felbuzdulva
aztán villámcsődült is egyet
vasárnap a kofaidomárként el-
híresült hölgy, amelyen a Vár
előtti zöldövezet „tönkretétele”
és a Rákóczi-lépcső lefestése
ellen tiltakozott a mintegy há-
romnegyed tucatnyi résztvevő,
kábé ugyanannyi csendőr
passzív asszisztálásával. A
csendőrök a Rákóczi-lépcsőhöz
is elkísérték a maroknyi tilta-
kozót, akik az eredetileg meg-
hirdetett programmal ellen-
tétben nem próbálták meg
lekaparni, lemosni az „oda
nem illő motívumokat”, csu-
pán felsétáltak rajta, majd
mindenki eredt dolgára. Való-
színűleg ezt volt minden idők
legkurtább kaparása.

A hét idiótája. Római csá-
szári jelmezbe öltözött Radu
Mazăre, Konstanca polgármes-
tere múlt szombaton, az idén
első alkalommal megrende-
zett Mamaia-i karneválon; a
felvonulás élén a polgármes-
teri hivatal különkocsija ha-
ladt, Mazărét Kleopátra-jel-
mezben Mihaela Rădulescu
médiaszemélyiség kísérte. A

polgármester egy kis színházi
jelenetet is előadott, amely-
ben Cézár életének fontosabb
állomásait mutatták be, majd
a császár legyilkolásával ért
véget. A konstancai elöljáró
imád különféle jelmezekbe
bújni: öltözött már, többek
közt, Al Caponénak, orosz cár-
nak, kalóznak és SS-tisztnek is
(szép birodalmi sasos tányér-
sapkával és horogkeresztes
egyenruhával, ahogy illik).

Rabnak sosem öltözött
még, ám nem kizárt, hogy ha-
marosan azt is kipróbálhatja:
a Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) tucatnyi bűnügyi dosz-
sziéban vizsgálódik ellene.

A hét meccse. Habár utó-
lag nem bizonyult se túl szín-
vonalasnak, se túl izgalmas-
nak, a negyeddöntők előtt
mindenki a Brazília – Kolum-
bia meccset várta leginkább,
hiszen igencsak kérdéses volt,
hogy a csoportmeccsek során
nem éppen remekelő és a
nyolcaddöntőben Chilével
igencsak megszenvedő haza-
iak képesek lesznek-e megál-
lítani a csoportmeccseiket da-
lolva nyerő, majd a nyolcadban
az Uruguayt knockoutoló Há-
meszéket. Végül sikerült nekik,
2:1-re nyertek, Kolumbia cso-
magolt, Brazília pedig tovább-
lépett…, de két dolgot azért
jegyezzünk meg:

- a második, szabadrúgás-
ból született (egyébiránt gyö-
nyörű) brazil gólt nem előzte
meg semmiféle szabálytalan-
ság: James Rodríguez abszolút
szabályos szerelésére fújta be
a bíró a faultot!

- a kolumbiai tizenegyes
előtti helyzetnél a csatárt fel-
rúgó brazil kapusnak, Julio Ce-
zarnak nem sárga, hanem pi-

ros lap járt volna, hiszen nyil-
vánvaló gólhelyzet volt, a já-
tékos befelé tolta a labdát, rá-
adásul az ötösön történt az
eset!

A hét történelmi szí-
vása. Zsidó volt a tökéletes
árja! Kiderült, hogy a hat hó-
napos Hessy Taft fotóját vá-
lasztotta a Nemzetiszocialista
Német Munkáspárt a tökéletes
árja csecsemő megtestesítőjé-
nek; Göbbels propagandagé-
pezete sosem jött rá, hogy a
kicsi valójában zsidó volt.
1935-ben, már az antiszemita
támadások idején anyja elvitte
hat hónapos kislányukat,
Hessyt egy ismert berlini fo-
tóshoz, hogy lefényképeztesse.
Pár hónappal később elbor-
zadva fedezte fel lányát a
Sonne ins Haus, a legnagyobb
náci családi magazin borítóján.
A család megrémült, hogy ki-
derül: zsidók, ezért a fotográ-
fushoz rohantak, aki el-
mondta: tudta jól, hogy
zsidók, és azért küldte be a ké-
pet a legszebb árja csecsemőt
kereső versenyre, hogy nevet-
ségessé tegye a nácikat. Sike-
rült: a kép nyert, állítólag sze-
mélyesen Göbbels mester
választotta ki.

Hessy Taft ma is él.

A hét szurkolója. Li Ko-
csiang kínai miniszterelnök vi-
lágbajnoki címet kívánt az elő-
döntő előtt a német
válogatottnak. A német csapat
eddig jól játszott – mondta Li
hétfőn a Pekingben tartózkodó
német kancellárnak, Angela
Merkelnek. A szintén négy
közé jutott Brazília, Argentína
és Hollandia kapcsán a kínai
kormányfő hozzáfűzte: remé-
lem, hogy a többi, világbajnoki

címre esélyes országgal ez
nem vezet majd félreértések-
hez.

A hét tudományos szen-
zációja. Fény derült a jeti tit-
kára (és nem az, hogy nincs is
titkára): medve volt a himalá-
jai jeti! Vagy legalábbis ezt va-
lószínűsíti a szőrminták gene-
tikai elemzése, melyet oxfordi
tudósok végeztek. A legendák
övezte himalájai jeti mellett
más, főemlősnek vagy elve-
szett emberfajhoz tartozónak
vélt különös lények: az Észak-
Amerikában újra meg újra fel-
bukkanó bigfoot, az ázsiai vad-
ember, a szumátrai orang
pendek valójában közismert
emlősállatok. Az Oxfordi Egye-
tem humángenetikusai két év-
vel ezelőtt arra kértek minden
intézményt és magánsze-
mélyt, akik ún. kriptozoológiai
anyaggal rendelkeznek, hogy
küldjék el a mintát genetikai
vizsgálatra, amelyek alapján
sikerült a legendás lényeket
azonosítani. A misztikus ál-
latok génjeik alapján valójá-
ban jeges-, barna- vagy feke-
temedvék, de ló, tehén,
mosómedve, farkas vagy szar-
vas, sőt, egy esetben ember is
rejtőzött a minták mögött.

Lehet, hogy Nessie, a Loch
Ness-i szörny is valójában egy
nagyra nőtt, mutáns skót ká-
rász?

A hét mondása. Illés Il-
dikó főtanfelügyelő-helyettes,
az Erdély TV híradójában: „az
idei érettségin javult az átme-
neti arány”.

Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Józsi Dezső 90 éves!
A minap (június 9-én) Marosvásárhelyen családi és baráti környezetben ünnepelte 90. születés-
napját az egykori kiváló labdarúgó, Józsi Dezső (a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület játékvezetői
testülete alelnökének, Cseh Gábornak a nevelőapja), aki a valamikori helyi Monopol, Attila SE, Lo-
comotiva csapatainál futballozott. Mint elmondta, hosszú életének egyik titka egészséges élet-
módja, amelyre mindig vigyázott és nem utolsósorban családja, amelyre nagyon büszke.  Kicsoda
is Józsi Dezső?

Az egykori Bőrgyár Monopol
nevű csapatától került az akkori
B-osztályos Attila SE-hez.

1945-ben a valamikori Szov-
jetunióba deportálták többed-
magával, ahol három évig és
nyolc hónapig a lágerbeli foglyok
együttesét erősítette. 

Leszerelése után a Cukorgyár-
nál (Kiss Árpád keze alatt), majd
a brassói Metrom együttesénél
játszott, onnan tért vissza a ma-
rosvásárhelyi Locomotivához,
amellyel 1952-ben a 4., 1953-
ban az 5. helyen végeztek  az A
osztályban. 

Józsi Dezső jobbösszekötő-
ként és középcsatárként vált is-
mertté, 1952–1955 között a
néhai Vakarcs Domival tagja volt
a román válogatott bővített ke-
retének is, majd 1952-ben köl-
csönben a bukaresti
Locomotivánál is szerepelt.

1955-ben a marosvásárhelyi
Locomotiva zsinórban a 9. sze-
zont töltötte az A-osztályban a
néhai Dobay István és Kiss Árpád
edzősége alatt, akkor Józsi Dezső
csapattársai voltak többek közt:
Lukács Elek, Stroe, Crisan, Boroş
Titus, Vakarcs I., Nagy F., Fülöp,
Kajlik Öcsi, Szász B., Katona, s
persze, a mai napig is jó barátja,
Gierling György is.

1963-ig folytatta labdarúgói
pályafutását a város reprezentatív

csapatában, amely többször
nevet változtatott az évek folya-
mán (Energia, Locomotiva, Re-
colta, Avântul, Mureşul), de
amikor 39 évesen befejezte az
aktív sportolást, akkor sem vál-
hatott meg a sportágtól, előbb
edző-játékosként, majd edzőként
folytatta a tevékenységét. 

1963-tól 1967-ig a Lemnarul
csapatát edzte, a keze alól került
ki többek közt Czakó János is, aki

az akkor B-osztályos Mureşulban
folytatta. 

1968-tól a Nyárádmentén
dolgozott, hat évig volt Nyárád-
szereda csapatának az irányítója,
legutoljára két éven keresztül a
helyi, megyei bajnokságban sze-
replő Cukorgyár együttesét ve-
zette. 

1979-ben mondott véglege-
sen búcsút edzői pályafutásának.

Hat éve minden szerdán talál-

kozik barátaival (Gierling György,
Czakó János, Kanyaró György,
Sikó Árpád, Curtifan Iuliu, Csifó
Miklós, dr. Halmágyi Imre, Fodor
Sándor (S), Ispir Floarea, Soós
János, Kiss Madócsa, Albert Jó-
zsef, Szalkay József, Bidiga Tibe-
riu, Szalkai József és Kanyaró
Attila), akiknek társaságában
mindig jól érezte magát. 

Erőt, egészséget kívánunk
Dezső bácsinak!

Labdarúgó VB 2014, 
statisztikai érdekességek:

Játékosok száma: 736
Csapatok száma: 32
Meccsek száma: 64
Helyszínek száma: 12
Játékvezetők száma: 25
Ennyi klub küld játékost: 296
Ennyi ország bajnokságából érkeztek játékosok: 52
Legtöbb játékost delegáló klub: Bayern, 15
Legmagasabb átlagéletkor: Argentína, 28.4
Legalacsonyabb átlagéletkor: Ghána, 24.9
Legmagasabb átlagos válogatottság: Bosznia-Hercegovina, 60
Legalacsonyabb átlagos válogatottság: Algéria, 15.1
Legtöbb légiós: Uruguay, Bosznia-Hercegovina, Ghána 22-22
Legkevesebb légiós: Oroszország, 0
Legfiatalabb játékos: Fabrice Olinga, Kamerun, 18 év, 1 hónap
Legidősebb játékos: Faryd Mondragón, a vb alatt töltötte be
a 43. életévét
Legfiatalabb 10-es: Granit Xhaka, Svájc, 21 év
Legmagasabb játékos: Fraser Forster (Anglia), 201 cm
Legalacsonyabb játékos: Lorenzo Insigne (Olaszország) és
Edgar Salli (Kamerun), 163 cm
Legtöbb gól a vb-ken: Miroslav Klose (Németország), 14
Legtöbb vb-nevezés: Gianluigi Buffon (Olaszország), 5
Legrövidebb név: Jo (Brazília)

Még 4 érdekesség a VB-ről:

1. A mostani vb-labda a legszínesebb
A 2014. évi brazíliai labdarúgó-világbajnokság hivatalos lab-
dája az eddigi tornák legszínesebb darabja, hiszen a ragasz-
tott technológiával készült labda anyaga szintetikus, súlya
437 gramm, kerülete pedig 69 centiméter.
2. A legtöbbször a mostani házigazda, Brazília érdemelte ki
a világbajnoki címet... Összesen 5 alkalommal nyertek világ-
bajnokságot: 1958-ban, 1962-ben, 1970-ben, 1994-ben és
2002-ben.
3. A legelső hivatalos labdarúgó VB is Latin-Amerikában volt
1930-ban Uruguay fővárosában, Montevideóban tartották az
első hivatalos futball világbajnokságot, amikor Uruguay
nyerte el a trófeát, ám az ezüstérmes argentin csapatban ját-
szó Guillermo lőtte a legtöbb gólt, szám szerint nyolcat.
4. A 2014-es VB legnagyobb stadionja a Maracanã
A 78 838 néző befogadására alkalmas épületmonstrum az
1950-es átadása óta három alkalommal volt felújítva, utoljára
2013-ban, a közelgő VB miatt. Eredeti neve Estádio Jornalista
Mário Filho, de mindenki Maracanã-ként emlegeti, hiszen ez
a neve egy közeli pataknak.

A Kolozsvári U ellen kezd az ASA az 1. ligában
Július 25-én, pénteken a Szi-
get utcában játsza első mér-
kőzését az ASA a 2014/2015-
ös bajnoki évadban, ellenfele
a kolozsvári egyetemisták
együttese lesz. 

Addig július 16-án, szerdán,
ugyancsak hazai pályán a 2. liga
csoportjának győztese, a jászvá-
sári CSMS ellen játsza az idény
első hivatalos találkozóját, ezúttal
az újonnan létrehozott Ligakupa
selejtezőjében. Ebben a forduló-
ban az 1. ligába feljutott négy
együttes egy-egy mérkőzésen
küzdhet meg a továbbjutásért. 

Július 18-19-én rendezik a
kupasorozat nyolcaddöntőinek
összecsapásait, ahová csatlakozik
az 1. liga további tizennégy csa-
pata is. 

Jelenleg az ASA Angliában

edzőtáborozik (július 7-18. kö-
zött), ahol Adrian Falub legény-
sége barátságos mérkőzéseken
méri össze erejét az első ligás tö-
rök Besiktással, az angol Wigan-
nal és a ciprusi AEK Larnakával
is. 

Ami a játékoskeretet illeti, az
ASA vezetőségének sikerült újabb
megegyezésre jutnia a kolozsvári
CFR-el, így a soron következő
idényben is itt szerepelhet Hora,
Voiculeț és Sepsi, akik a tavalyi
szezonban tagjai voltak az 1. li-
gába feljutott együttesnek. 

A veteran szenegáli N’Doye
és a rutinos hálóőr, Stancioiu is
újabb egy-egy évre szerződtek a
vásárhelyi csapathoz. 

Mellettük szerződést kötöttek
a 29 éves jobbhátvéd kameruni
Patrice Feussival (Aradi UTA), a

27 éves brzil csatár Henrique de
Jesus Bernardoval (Galaci Otelul),
a 31 éves középpályás Adrian Sa-
lageanuval ( Vaslui) és a 31 éves
középpályás Székely Jánossal.

Utóbbi, az elmúlt bajnoki
évadban az 1. ligás FC Brassó
együttesét erősítette, de koráb-
ban megfordult a FC Temesvár, a
Kolozsvári U, a Galaci Oțelul, a
Steaua az orosz Nijni Novgorod
és a lengyel Korona Kielce csa-
pataiban is.

,,Örvendek, hogy az ASA-hoz
kerültem, amely az 1. ligába
újonnan felkerült együttes, de
nagy ambiciókkal bír. Remélem,
hogy csapattársaimmal együtt
sikerül megvalósítanunk a veze-
tőség által kitűzött célt” –
mondta Székely János. 

A Steaua együttesében Szé-

kely négy találkozón szerepelt a
Bajnokcsapatok Európa Kupája
selejtező mérkőzésein és 10 al-
kalommal az Európa Liga-selej-
tezőkön, míg a 2010/2011-es
bajnoki idényben Románia-ku-
pát nyert a Steauával.

A korábbi idényben az ASA-
nál szerepelt néhány játékossal
(Verdeş, Tomozei, Alexandru Dan,
Buhăescu és Heil), nem hosszab-
bított szerződést a vezetőség.

Az együttes volt játékosa, Szi-
lágyi Lóránd nem hosszabbított
szerződést. A múlt héten, pén-
teken két évre írt alá a medgyesi
Gaz Metánhoz.  

Szilágyi szerződéskötésére
következő lapszámunkban még
visszatérünk.
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2014. július 10–16.

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON
Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Azért bár az irodáját meghagyhatták volna neki!


