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

Románia-Magyarország 
női labdarúgó mérkőzés 
Marosvásárhelyen

A jövő szerdán, július 23-án, ay ASA víkendtelepi sport-
bázisának egyik pályáján kerül sor a két nemzet barát-
ságos labdarúgó mérkőzésére, majd két nappal később,
július 25-én Magyarország női együttese Székelyudvar-
helyen mérkőzik meg Székelyföld női válogatottjával.

Társadalom

A marosvásárhelyiek 
Székely Múzeuma

A Baross Gábor – mai Horea – utca 24. szám alatti épü-
letben helyezték el a múzeum természetrajzi részlegét.
Az épület a Székelyföldi Iparmúzeum számára készült
1890 és 1893 között, Kiss István budapesti műépítész
tervei alapján, Sófalvi József, majd Soós Pál marosvá-
sárhelyi építőmester vezetésével. 

>>> 5 oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Az igazi keresztény

Az igazi keresztény marosvásárhelyi: katoli-
kus és magyar. Önként mond le a jogairól és
önszántából adja át másoknak az őt megil-
lető javakat, ingatlanokat. Még akkor is, ha
azok haszonélvezői és bérlői nem mások,
mint a hazugságoktól és korrupciós botrá-
nyoktól elhíresült állami és önkormányzati
szervek. Olyan intézmények, amelyek élén a
szerződési kötelezettségeiket sorra meg-
szegő impertinens politikusok állnak. Akiket
kizárólag a pénz és hatalom iránti vágy ve-
zérel. 

>>>4. oldal

Társadalom

Gernyeszegi Kastélynapok

Megtudhatja, hogyan 
éltek az erdélyi főnemesek
az államosítás után

Idén negyedik alkalom-
mal szervez kastélyna-
pot Gernyeszegen a
Teleki Kastély Egyesület.
A július 19-i, szombati
eseményen kiállítások-
kal, filmvetítésekkel, kerekasztal-beszélgeté-
sekkel, báb- és színházi előadással és este
szabadtéri bulival várják az érdeklődőket. A
részletekről Kálmán Attila történészt, szerve-
zőt, az egyesület tagját kérdeztük.

>>>4. oldal

Humor
Heti Hetes

A hét lépcsője. / A hét idiótái. / A hét co-
ming outja. / A hét zoológiai felfedezése.
/ A hét játéka. / A hét filantrópja.  / A hét
összeállítása

>>> 6. oldal

>>> 3. oldal
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Hálapénz. Jár vagy nem?

Gyakran hallunk rádióban-tévében, olvashatunk újságban arról, hogy valaki hálapénzt vagy
egyéb értéket fogadott el munkája után, és emiatt perbe keveredett. Az élet több területén
előfordulhat, de ez alkalommal csak az egészségügyről kívánunk szólni. Ha az embert vala-
milyen egészségügyi probléma éri, elkezd tájékozódni szakorvos, szakrendelő, gyógyszer
iránt. Egyik kérdése általában a beteg embernek az, hogy ilyen vagy olyan orvosi beavatko-
zásért mennyi hálapénzt kell adni. Mai lapszámunkban Dr. Nagy Lajos nyugalmazott főorvos
véleményével és meglátásaival ismertetjük meg olvasóinkat. 



Nyáresti 
orgonahangverseny

A marosvásárhelyi Kultúr-
palota nagytermében július
17-én, csütörtökön este 7 óra-
kor orgonahangversenyre kerül
sor. Közreműködik dr. Molnár
Tünde orgonaművész. Műso-
ron: C. Franck-, M. Reger- és
Terényi Ede-művek.

A schau.Räume 
global kulturális projekt

A Marosvásárhely, Predeál
utca 5. szám alatti épületben
egy olyan érdekes kulturális
programot láthatnak az érdek-
lődők, amely egy társadalmi
fehér folt kitöltésére nyújt le-
hetőséget az erre az alkalomra
megnyitott üres helyiségben.
Témája vitatott kérdéskör: Mi-
nek nekem feminizmus? Inter-
aktív bemutató keretében vá-
laszt keresve női sorsokat
ábrázol, az életút különböző
szakaszai a témák. A kiállítás
résztvevői: Sebesi Izsák Ildikó
tudósító (rövidfilm: Kezdünk
látni), Kovács Franciska Mária
vizuális művész (számítógépes
feldolgozású grafikák), Magya-
rosi Réka, Kertész Katalin, Both

Gyula, Fülöp Jenő, Tordai Ede
(fényképek). Az egyik kiállító-
térben a projekt ideje alatt élő
graffitizésre van lehetőség az
arra kijelölt felületen. Szerve-
zők: schau.Räume Villach,
Ausztria és Zauberberg Egye-
sület, Marosvásárhely. Házi -
gazda a marosvásárhelyi Zau-
berberg Egyesület. Július
18-án, pénteken 18 órakor kez-
dődik a rendezvény a kiállítás-
megnyitóval. Moderátorok: Ko-
vács Imola és Katrin Ackerl
Konstantin. Július 19-én,
szombaton 16-20 óra közt lá-
togatható a tárlat, 18 órától
beszélgetés lesz Sántha Ágnes-
sel, amelynek címe Work-life
balance. 20- án, vasárnap 12-
20 óra között látogatható a he-

lyiség, vasárnap és hétfőn 18
órától Életrajzi workshop Ro-
salia Kopeiniggel. A projekt zá-
rórendezvénye kedden 18 órá-
tól lesz. A beszélgetéseket
szinkrontolmácsolással fordít-
ják németről magyarra és ro-
mánra. A belépés ingyenes.

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.

Nők a nőkről – 
férfiszemmel

A marosvásárhelyi köves-
dombi unitárius egyházközség
Bözödi György-termében meg-
nyílt Kerekes Péter Pál fotómű-
vész Nők a nőkről – férfiszem-
mel című egyéni fotókiállítása.
A kiállítás megtekinthető hét-
köznap délelőttönként 9-13 óra
között, valamint vasárnap a
délelőtt 11 órától kezdődő is-
tentisztelet előtt és után.

Festészeti tárlat 
Marosszentgyörgyön

A Maros Megyei Képzőmű-
vészek Egyesülete szervezésé-
ben a III. székelyudvarhelyi
Septimia alkotótábor munkái-
ból nyílt kiállítás a marosszent-
györgyi római katolikus paró-
kián. A tárlat augusztus
elsejéig látogatható.

Érzelmi intelligencia és
konfliktuskezelés 

Július 17-én, csütörtökön
délután 5 órától Érzelmi intel-
ligencia és konfliktuskezelés
címmel szerveznek worksho-
pot a President Szállóban. Az
előadó Veres Zoltán, bővebb in-
formációkat pedig a 
www.jcimures.ro honlapon találnak.

Az Életfa Központ  igazga-
tója  Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Plaza szál-
lodában tart előadást július 19-én
17 órától Kövesdi Natália, a buda-
pesti Életfa Központ igazgatója,
nemzetközi mágnesterápia- szak-
értő, a Pro Deo University díszdok-
tora. A szakértő az általános egész-
ségvédelemről, az öregedés
megfékezéséről értekezik.
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Horoszkóp
Kos: A házasságokban, régi párkapcsolatokban ismét fellán-
golhatnak a harcok. Egészen apró dolgokon veszhetnek össze,
és hajlamossá válhatnak a túlzásokra. Egy rokon miatt fele-
lősséget kellene vállalnia, illetve nem szabadna magára hagy-
nia, és ennek a problémának a megoldása sok erőt és
türelmet igényel. 
Bika: A pénzügyek kerülnek a fókuszába, és sokat tesz azért,
hogy a bevételeit növelje, a megtakarítása gyarapodjon. Még
mindig meg tud lepődni azon, hogy a munkahelyén egyesek
mire képesek az érvényesülésért.
Ikrek: A párkapcsolatokra próbatétel vár, és ha az e heti vitás
kérdésekben nem jutnak megoldásra, akkor ez a viszony lassú
halálát indítja el. Sajnos most nem elegendő az ön híres el-
néző magatartása, a partnere meg van győződve róla, hogy
csakis és kizárólag neki van igaza.
Rák: Családi problémák alakulhatnak ki a héten, amikor
kompromisszumot kellene kötnie, így állítható helyre a béke
és a nyugalom. Kiváló ez a hét nyaralásra, külföldi utazásra,
illetve egy régóta húzódó ügynek a végére most pontot tehet. 
Oroszlán: Próbáljon meg magán erőt venni, és kezdemé-
nyezzen beszélgetést egy olyan rokonnal, hozzátartozóval
vagy nagyon közeli ismerőssel, akivel a kapcsolata a legna-
gyobb jóindulattal sem nevezhető jónak. Meglátja, ha nyit
felé, akkor ez annyira boldoggá teszi őt, hogy a tenyeréből
fog majd enni. 
Szűz: Egy rokonnal szemben határozottnak kell lennie, ami
nem azt jelenti, hogy parancsolgasson neki. Törődjön vele
többet, és lesznek olyan pillanatok, amikor ha ki tudja fejezni
szóban mindazt, amit igazán érez iránta, akkor ez olyan bol-
doggá teheti őt, hogy ha betegséggel küszködik, akkor a gyó-
gyulás útjára léphet.
Mérleg: Most érdemes állást változtatnia, vagy ha nincs
munkája, olyan lehetőségre mondhat igent, amely végre-va-
lahára stabilnak mondható. A biztos jövedelem mellett jelen-
tős összegű juttatásokat is kaphat. Egy baráti kapcsolata vagy
egy közösség tagja borsot törhet az orra alá. 
Skorpió: Olyan beszélgetésre kerülhet sor, amelyben az ön
jövőjéről is szó eshet. Mivel nagyon jól tudja képviselni most
a saját érdekeit, érdemes lenne előhozakodnia egy olyan öt-
lettel, amelynek hatására a szakmai ranglétrán feljebb léphet,
illetve a jövedelmét pozitívan befolyásolhatja.
Nyilas: Hajlandó lesz nemcsak magáért kiállni, hanem olyas-
valakiért is, akivel korábban nem voltak egy hullámhosszon.
De az igazságérzete most rendkívül erős, így aztán nincs
semmi/senki, aki megállíthatná. A befektetett hihetetlenül
nagy energiának meglesz az eredménye.
Bak: Még az is megtörténhet, hogy egy kollégája miatt kell
duplán fáradoznia, vagy olyan feladatot sózhatnak a nyakába,
ami a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető a szakma csú-
csának. Ha nem akar összeveszni sem a felettesével, sem
munkatársával, akkor szó nélkül végezze el, amivel megbíz-
ták. 
Vízöntő: Még az is megtörténhet, hogy a főnöke nehéz hely-
zetbe kerül, ami önt elégedetté teheti, hiszen ő hozhatta önt
korábban olyan helyzetbe, hogy éjszaka az álom messzire el-
kerülte. Ha nincs munkája, el kell vállalnia azt, ami talán nem
tűnik olyan jónak, mert később ezen a helyen olyan átalaku-
lások történnek, amelyek végül elégedetté tehetik. 
Halak: Romantikus rajongás lesz a jellemző önre. Rajongását
a partnere viszonozza, így a hétköznapjaira az elégedettség
és a boldogság lehet a jellemző. Amire már egy ideje várako-
zik, az ezen a héten beteljesülhet. 

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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Dr. Nagy Lajos 1933-ban
született Nagyernyén. Az elemi
iskolát szülőfalujában végezte,
majd a marosvásárhelyi Refor-
mátus Kollégium diákja lett.
1953-ban érettségizett és nyert
felvételt a marosvásárhelyi or-
vosi egyetemre. 1959-ben poli-
tikai okok miatt eltanácsolták
az egyetemről, és a vargyasi
szénbányába helyezték egész-
ségügyi technikusnak. 1961-
ben államvizsgázott, majd
nyugdíjba vonulásáig körorvosi
szolgálatot teljesített. 

„Reggeltől estig egyhuzam-
ban rendeltem, de gyakran elő-
fordult, hogy éjjel is felköltöttek
– emlékezik vissza Dr. Nagy
Lajos. – A nem hozzám tartozó
betegektől sem kértem vagy
vártam el ellenszolgáltatást,
nagy részük úgy is megtalálta
ennek a módját. Sohasem úgy
fogtam hozzá egy beteg vizsgá-
latához, hogy nekem ebből
hasznom fog származni, hanem
hogy kötelességem megtenni a
páciensemmel szemben, amit
tudok. Fél évszázados hivatás-
gyakorlás után bárkivel emelt
fővel tudok szembenézni, mert
nincs, akit azért nem vizsgál-
tam meg és kezeltem, mert
nem volt pénze.” 

„A kikényszerített 
hálapénz nem méltó 
az orvos önérzetéhez”

Dr. Nagy Lajos álláspontja
szerint az orvos tegyen meg
minden tőle telhetőt a hozzá
forduló betegekért. Hogy ennek
meg tudjon felelni, nagyon
sokat kell tanulnia, és sok min-
denről kell lemondania. Ha
ezért az elégedett beteg kifejezi
háláját egy csokor virággal, tíz
tojással, egy házikenyérrel, egy
liter szilvapálinkával vagy egy
borítékkal – benne egy kis ér-
tékű papírpénzzel –, azt elfo-
gadhatja, mert ezt a beteg
önként, jó szívvel adja. Ha visz-
szautasítja, talán meg is sérti a
magát adósnak érző embert,
mert ez „a beteg hálája”.  A ki-
kényszerített hálapénz viszont
nem méltó az orvos, az ember
önérzetéhez. 

„Évtizedek múltán döbben-
ten tapasztaltam, hogy nyugati
országokban minden mozdula-
tért fizetni kell. Engem még ma
is felhívnak régi betegeim vagy
azok hozzátartozói tanácsért, és

sokszor fél órát is hallgatom a
panaszokat. Volt egy nő, akit
gyermekkorában láttam utol-
jára, ő sem tartozott az én kör-
zetemhez. Évtizedeken
keresztül felhívott, és kikérte a
véleményemet, s állítólag min-
dig meggyógyult. A „hálapénz”
az „Isten éltesse sokáig, doktor
úr!”, aminek jobban örülök,
mintha egy borítékot kaptam
volna” – meséli Dr. Nagy Lajos. 

„Hol lehet felmérni 
annak a tudásnak az 
értékét, amelyet az 
orvos megszerez?”

„Az én véleményemtől füg-
getlenül érdemes körüljárni egy
kicsit a hálapénz kérdését –
folytatja tovább a nyugalma-
zott főorvos – Valószínű, kevés
az olyan foglalkozás, amelynél
annyira nehezen lehet megha-
tározni az elvégzett munka ér-
tékét, mint az orvosi ellátás. Az
idővel nem lehet mérni, bár
azzal próbálják, előírva a köte-
lező óraszámot, amit az orvos-
nak a rendelőben, terepen vagy
a kórházi osztályon el kell tölte-
nie. A konzultációk száma is
csak viszonylagos, hiszen egy, a
kör központjától nyolc kilomé-
terre lévő beteghez két órát
mentem a lovas kocsimon és
ugyanannyit vissza, tehát közel
öt órám ment rá, de a konzultá-
ciós naplóban ez is csak egy be-
teget jelentett. S ha azt is
figyelembe vesszük, hogy ilyen
házi hívásra több alkalommal

munkaidőm végén mentem,
akkor már pár órával túl is lép-
tem a kötelező óraszámot. Ha
éjjel költöttek fel, azért szintén
nem fizetett a „hivatal” semmit.
Csak a páciens „hálapénze” volt
a honorárium. De hol lehet
megfizetni a hét-nyolc órát tal-
pon állva szívműtétet végző se-
bész munkáját? A pimaszul
alacsony fizetés rákényszeríti,
hogy elfogadja, még a hivatal-
ból kötelező munka után is. Hol
lehet felmérni annak a tudás-
nak az értékét, amelyet az orvos
állandó tanulással, továbbkép-
zéssel megszerez?”

„Az orvos segítsen, 
azért orvos!”

Hogy van az, hogy egy szí-
nész – aki bizonyos színház al-
kalmazottja –, ha felajánlanak
neki egy filmszerepet, azért
külön „gázsit” kap. A pincérnél,
borbélynál természetes a bor-
ravaló. Az orvost, aki szabad
idejét feláldozva képezi magát,
hogy többet nyújthasson a
hozzá fordulónak, ha munkai-
dején kívül gyógyít, és azért
„hálapénzt” fogad el, azt már
megbélyegzik.

Ugyanakkor nyugaton akár
a legkisebb műhibát is ügyvé-
dek hada lesi, hogy pert indít-
son a „vétkes” ellen. Na persze,
mindenki elvárja, hogy az orvos
segítsen a betegen, hiszen azért
orvos! Más foglalkozású ember
visszautasíthat nem megfelelő
időben érkezett felkérést. Ha ezt

tettem volna én orvosként egy
hozzám forduló bokaficamos,
orrvérzéses vagy éppen infark-
tusos beteggel, összedőlt volna
a világ! Hát akkor, hogy is van
ez? Jár hálapénz vagy nem?
Nem tudom, de valószínű,
nálam okosabbak sem fogják
megválaszolni, sem megoldani
ezt a kérdést. Ha az állam tisz-
tességesen meg tudná fizetni
az elvégzett orvosi munka min-
den mozzanatát, akkor mind az
orvosnak, mind a betegnek
meg lehetne tiltani a hálapénzt.

„A reformok lényege 
a társadalombiztosítási
alap megteremtése!”

A miniszterek, magas rangú
katonatisztek, köztisztviselők,
vámosok, tanácsadók elég
magas fizetést kapnak – sokkal
többet, mint az orvosok – és
mégis napirenden a korrupciós
ügyekkel, „lenyúlási”, sikkasz-
tási, megvesztegetési pénzek
okozta botrányok. Ezek még a
hálapénznél is visszataszítóbb
dolgok. A doktor úr véleménye
szerint az államnak a folyama-
tos álreformok helyett pénzt
kellene biztosítania elsősorban
a modern eszközök beszerzé-
sére, amelynek hasznát aztán
nem a külföldi befektetők vág-
nák zsebre. A reformok lényege
nem az, hogy luxus hotelszo-
bákhoz hasonló kórtermekben
feküdjön a beteg, hanem kita-
lálni, mi módon, miből lehetne
fedezni az ipari munkások, föld-

művesek, állami alkalmazottak,
gyermekek, tanulók, munka-
nélküliek társadalombiztosítá-
sát. 

„Ezt kellene valamilyen for-
rásból biztosítani, és megfelelő
formát találni arra, hogy fizetni
képes és köteles egyénektől kö-
vetkezetesen behajtsák a társa-
dalombiztosítási járadékot. Na

persze, én ezeken csak elfilozo-
fálgatni tudok, a megoldást
majd mások fogják megtalálni.
Nagyon kételkedem abban,
hogy mifelénk egyhamar ez si-
kerülni fog" – vélekedik Dr.
Nagy Lajos. 

Nemes Gyula

MORGÓ

Lényegét 
tekintve a 
helyzet 
változatlan 

Vajúdtak a hegyek, és egeret szültek – jut eszembe
a horatiusi szállóige mindarról, ami az elmúlt héten az
RMDSZ háza táján történt. „Nem tudok tudathasadásos
állapotban dolgozni” – jelentette ki sokatmondóan Ke-
lemen Hunor, és meglebegtette annak lehetőségét,
hogy az RMDSZ kilép a kormányból, amennyiben Ro-
mánia nem lép vissza abból a perből, amelybe az Eu-
rópai Bizottság oldalán csatlakozott a Minority Safe
Pack visszautasítása miatt. Aztán összeültek a „szövet-
ségi” döntéshozók, és meghányták-vetették a tenni-
valókat, végül úgy határoztak, maradjon minden a
régiben. 

Csakhogy, bár az RMDSZ maradt a koalícióban,
mégsem mindenben azonos a helyzet a SZÁT előttivel.
Legalábbis Kelemen Hunor párton belüli pozícióját il-
letően biztosan nem. Az egyetlen, ami változatlan ma-
radt, az Kelemen tudathasadásos állapota. Merthogy
azzal, hogy lemondott miniszteri, illetve miniszterel-
nök-helyettesi posztjáról, még semmit nem oldott
meg, hiszen az általa elnökölt RMDSZ maradt a kor-
mányban. Igencsak jól szemlélteti az RMDSZ-en belüli
állapotokat, ahogyan még a pénteki tanácskozás előtt
Verestóy Attila, a szervezet egyik erős embere a nyil-
vánosság előtt megszólalva előrevetítette a döntést.
„Kelemen mehet, az RMDSZ marad!” – jelentette ki el-
lentmondást nem tűrő hangon. És lőn. 

Tehát ez idő szerint úgy tűnik, az RMDSZ-ben to-
vábbra is a kormányzati szerepvállalást mindenáron
erőltetők, a Markó-Borbély-Frunda-Verestóy négyes-
fogat osztja az észt, mondja meg a miheztartást. Ke-
lemen Hunor pedig rádöbbenhetett, hogy nem a farok
csóválja a kutyát, hogy a tisztújításkor neki kizárólag a
stróman szerepét szánták. Mindenesetre a történet le-
lombozólag hathat azokra, akik még hittek volna az
RMDSZ belső megújíthatóságában. Ettől a pillanattól
az erdélyi magyar politikában változó intenzitással
meg-megnyilvánuló radikális-mérsékelt, kuruc-labanc
ellentét újra nem a szervezeten belül, hanem az RMDSZ
és külső ellenzéke között érhető tetten. A „szövetség”
pedig nem más, mint egy önfeladó, tájba simuló, a bu-
karesti elvárásoknak kényszeresen megfelelni akaró, a
Dimbovita-parti politikai logika szerint működő román
versenypárt.   

Azok pedig – a szövetségi oligarchák! – , akik azt
tartják, hogy az RMDSZ-nek mindenáron a kormány-
ban a helye, s ezért mindenféle elvtelen kompromisz-
szumra készek, ne feledjék: a magyar pártra elsősorban
a román politikának van szüksége. Ti. nemzetközi téren
a kormányon levő „magyar pártra” hivatkozva semle-
gesíthetők a leghatékonyabban az esetleges kisebb-
ségjogi követelések. Ne legyenek kétségeink afelől,
hogy amint megszűnik e reálpolitikai kényszer, a fur-
fangos román politika azonnal megtalálja a módját,
hogy Romániában magyar alakulat többé ne juthasson
parlamenti mandátumhoz.  
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Szentgyörgyi László  Hálapénz. Jár vagy nem?
Gyakran hallunk rádióban-tévében, olvashatunk újságban arról, hogy valaki hálapénzt vagy egyéb értéket
fogadott el munkája után, és emiatt perbe keveredett. Az élet több területén előfordulhat, de ez alka-
lommal csak az egészségügyről kívánunk szólni. Ha az embert valamilyen egészségügyi probléma éri, el-
kezd tájékozódni szakorvos, szakrendelő, gyógyszer iránt. Egyik kérdése általában a beteg embernek az,
hogy ilyen vagy olyan orvosi beavatkozásért mennyi hálapénzt kell adni. Mai lapszámunkban Dr. Nagy
Lajos nyugalmazott főorvos véleményével és meglátásaival ismertetjük meg olvasóinkat. 



„Ugyanakkor Ferencz András fi-
atal fotós munkáit is kiállítjuk:
Közép-Erdélyi kastélyok…Vá-
laszúttól Marosvécsig c. fotóso-
rozatát Plajás István mutatja be”
– mondta el lapunknak a tör-
ténész. 

Emellett az államosítás 65.
évfordulója alkalmából kiállítást
nyitnak a kastélyban, amely az
erdélyi főnemesség 1949 utáni
hétköznapjait mutatja be, az ál-
lamosítást, illetve az 1950-
1960-as évek hangulatát tárja
az érdeklődők elé leginkább
családi fotók, dokumentumok
révén. Délután személyes tör-
téneteken keresztül, interaktív
kerekasztal-beszélgetés útján
elevenítik fel a ’49 és ’63 közötti
sötétebb időszak megpróbálta-
tásait, amikor az egykori erdélyi
nemesi családok kényszerlak-
helyen éltek, és származásuk
miatt nem tölthettek be felké-
szültségüknek megfelelő állá-
sokat, gyermekeiket pedig ne-
vük és származásuk miatt
gátolták továbbtanulási lehető-
ségeikben. „A beszélgetésekre
olyan erdélyi arisztokrata csalá-
dok leszármazottait hívtuk meg,
akiknek a gyerekkora erre az
időszakra esett, ők mesélnek
majd arról, hogy miként élték
meg családjukkal a megszorító
intézkedéseket. A beszélgeté-
seken részt vesz Degenfeld
Schonburg István, Haller Béla,
Kálnoky Tibor és Teleki Kálmán”
– mondta el a szervező.

Premier-
dokumentumfilmek

A másik idei újdonság a do-
kumentumfilmek vetítése. „Az
esemény idejére berendezünk
egy médiaszobát, ahol teljes na-
pon át dokumentumfilmeket
vetítünk majd, többek között
olyan mozgóképeket is, ame-
lyeket először láthat a nagykö-
zönség, például Simonffy Kata-
lin legújabb filmjét, amely
Gernyeszegről készült. De emel-
lett más premier-filmeket is
megnézhetnek az érdeklődők”
– tudtuk meg.

Napközben vezetett sétákat
szerveznek magyarul 12, 15, 16

és 18.30 órától, illetve románul
12.30, 16 és 18 órai kezdettel.

A fiataloknak szabadtéri buli
A gyerekekre is gondoltak a

szervezők, hisz a program része
a bábelőadás, gyerekfoglalko-
zások, színielőadás, este pedig
szabadtéri bulival zárják a kas-
télynapot, ahol remélik, a tinéd-
zserek is jól érzik majd magukat,
hisz konkrétan nekik szóló ese-
mény nem szerepel a program-
ban.

Újra ezer fölötti 
látogatószám a cél

Kérdésünkre Kálmán Attila
elmondta, hogy a helyi, gernye-
szegi lakosságot egyelőre nem
sikerült kellőképpen mozgósí-
tani és bevonni a látogatók közé,
de ez mindenképp a jövő tervei
közé tartozik. A tavalyi kastély-
nap több ezer fölötti érdeklődőt
vonzott  Gernyeszegre, és a szer-
vezők remélik, hogy idén is el-
érik legalább az ezer fölötti lá-
togatottságot. „Az érdeklődést
az időjárás is befolyásolja, de ha
elérjük a tavalyi látogatószámot,
akkor elégedettek leszünk. Mi-
vel eléggé alulfinanszírozott
eseményről beszélünk, örülünk
az ezer fölötti érdeklődőnek is,
hisz a kis költségvetés engedte
szűkös keretek ellenére is élvezik
az eseményt a látogatók. A be-
lépés egyébként továbbra is díj-
talan, de természetesen ado-
mányokat szívesen fogadunk”
– mondta el Kálmán.

Pál Piroska
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Az igazi keresztény
Az igazi keresztény marosvásárhelyi: katolikus és magyar.

Önként mond le a jogairól és önszántából adja át másoknak
az őt megillető javakat, ingatlanokat. Még akkor is, ha azok
haszonélvezői és bérlői nem mások, mint a hazugságoktól és
korrupciós botrányoktól elhíresült állami és önkormányzati
szervek. Olyan intézmények, amelyek élén a szerződési köte-
lezettségeiket sorra megszegő impertinens politikusok állnak.
Akiket kizárólag a pénz és hatalom iránti vágy vezérel. 

Az igazi keresztény ettől nem válik kétkedővé, nem vonja
kétségbe Isten földi helytartóinak a hitelességét, nem kéri
számon az őt hűtlen vagyonkezeléssel megkárosító szemé-
lyeket. Inkább teljes odaadással és elfogultsággal törleszti az
egyházfenntartó járulékait. Nem nézi, hogy mit is kap érte
cserébe. Nem gondolkodik el azon, hogy egyházának a szol-
gálói képesek-e hatékonyan biztosítani a lelkipásztori felada-
taikat, el tudják-e látni a közösségmegtartó és -formáló
szerepüket, és valóban önfeláldozóak-e?

A halálesetek alkalmával a kétségbeesett hozzátartozók
szó nélkül törlesztik az elmaradt fizetnivalókat. Mindent el-
követnek annak érdekében, hogy a „liturgia szabályainak”
megfeleljenek. Evilági értékeket nyújtanak cserébe a túlvilági
ígéretekért. Egyházadó nélkül nem Isten az Isten, pénz nélkül
pedig nem engednek be minket a mennybe. Ezt is tudja az
igaz keresztény, és nem von emiatt senkit sem kérdőre. Aláveti
magát az összes regulának. Nem érdekli őt, hogy mit dolgo-
zott a pap egész héten, hova lettek az egyházi javakból szár-
mazó bevételek, és hogyan került egyházának az élére éppen
a Katolikus Státusnak nevezett testület, valamint a benne he-
lyet foglaló, kiváltságokkal rendelkező személyek. Az sem baj,
ha a másik, szintén a túlvilági utaztatásban járatos verseny-
társuk már rég visszaszerezte a magyar tanintézményét, a Re-
formátus Kollégiumot. Az igazi vásárhelyi magyar keresztényt
nem zavarja, hogy még mindig a román diákoké a Katolikus
Főgimnázium, sőt, a jelek szerint az is marad. 

Nem számít, hogy erről a kétes szakmaiságú vagyonkezelői
munkáról kinek mi a véleménye. Arról a tevékenységről,
amelynek nyomán sem anyagi, sem lelki, sem szellemi haszon
nem keletkezik. Még az sem számít, hogy ezt a felelőtlen gaz-
dálkodást éppen a felmenőinek a munkája és adakozása
előzte meg. Az igazi keresztény inkább belátja, hogy vannak,
akik egyenlők, és vannak, akik egyenlőbbek. Elfogadja, hogy
ennyire nehéz az együttműködés a gyarló földiekkel, az ál-
lamhatalommal és az egyházi vezetőkkel. Abban bízik, hogy
jobb lesz majd odaát, az égiekkel, hiszen mindennél fonto-
sabb a lemondásra képes keresztény szeretet. Előzékenyen és
mély alázattal elmondja magában, hogy „én vétkem” és nem
kér semmit sem abból, ami az övé, és a hasznára lehetne.
Majd meghálálják ezt odaát neki, ha lesz miből, és lesz kinek.

Ferencz Zsombor 

Gernyeszegi Kastélynapok

Idén negyedik alkalommal szervez kastélynapot Gernyeszegen a Teleki Kas-
tély Egyesület. A július 19-i, szombati eseményen kiállításokkal, filmvetíté-
sekkel, kerekasztal-beszélgetésekkel, báb- és színházi előadással és este
szabadtéri bulival várják az érdeklődőket. A részletekről Kálmán Attila törté-
nészt, szervezőt, az egyesület tagját kérdeztük.

Megtudhatja, hogyan éltek az erdélyi
főnemesek az államosítás után

Megtudtuk, hogy az idei
eseményen újdonságnak szá-
mít, hogy a Teleki családdal kap-
csolatos kiállítás mellett a péceli

Ráday kastélyhoz is kötődik tár-
lat, mert a péceli és a gernye-
szegi kastély ugyanazon stílus-
ban épült testvérkastélyok.

PROGRAM

10.00 Kapunyitás
10.00 -14.00 Társasjáték-sarok (Játszma.ro)
11.00 HIVATALOS MEGNYITÓ
Közép-Erdélyi Kastélyok...Válaszúttól Marosvécsig c. fotókiál-
lítás megnyitója (Ferencz András kiállítását Plájás István fo-
tóművész fogja megnyitni)
11.00 Bábelőadások – Marék Veronika: Süni és a barackok –

A két kis egér pórul jár (Habakuk Ifjúsági Bábjátszó
Egyesület) 

12.00-16.00 Gyermektevékenységek (Creactivity Egyesület)
13.30 Az erdélyi főnemesség élete az 1949-es államosítás

után –kiállításmegnyitó és kerekasztal-beszélgetés
Meghívottak: Dr. László Márton, gr. Kálnoky Tibor és gr. Teleki
Kálmán
11.00-19.00 Filmvetítések:
Árnyak és fények – dokumentumfilm a gernyeszegi kastélyról
30 perc
Visszatérőben a Teleki-kastély – dokumentumfilm, 30 perc
A Griff, a Dámvad és a Varjú – dokumentumfilm, 118 perc
Démonok tánca – Széki gróf Teleki Ernő emlékére – doku-
mentumfilm, 55 perc
17.00 Az erdélyi főnemesség élete az államosítás után – be-

szélgetés gr. Haller Bélával és gr. Degenfeld Schonburg
Istvánnal

19.00 Felolvasószínház - Saviana Stănescu: Rendkívüli képes-
ségekkel rendelkező idegenek (rendező: Patkó Éva, fel-
lépnek: Márton Réka, Monica Ristea, Benedek Botond
Farkas, B.Szabó Zsolt)

20.00 Bezárnak a kastélyban lévő kiállítások
21.00 Ede&Femi koncert 
22.00 Funky Disco buli Bródyval



Vásárhely első múzeuma
A marosvásárhelyi Székely-

földi Iparmúzeum építésére az
1875-ös tűzvészt követő épít-
kezési hullám kontextusában
került sor, a jelenséget megha-
tározó historizáló, illetve eklek-
tikus irányelveket követve. 

Az épület stílusa ellentétben
állt a korabeli divattal, nem
csoda hát, hogy nincs még egy
ilyen épület Marosvásárhelyen.
A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentumokból egyértel-
műen kiderül, hogy a legkivá-
lóbb szakemberek dolgoztak
rajta. Itt működött a város első
múzeuma és egyben Erdély első
iparmúzeuma. Karácsony István
művészettörténész szerint mél-
tatlanul mellőzik a jelenleg a
Természetrajzi Múzeumnak he-
lyet adó épületet.

A kezdetek kezdete
A nemzeti értékek népsze-

rűsítése érdekében az Osztrák-
Magyar Monarchia a tizenkilen-
cedik században kidolgozott egy
nagyszabású programot, amely-
nek keretében aztán számos
iparművészeti múzeumot ala-
pítottak. Köztük a marosvásár-

helyi Székelyföldi Iparmúzeu-
mot is. 

Annak előtte egy múzeum
sem volt a városban, csak né-
hány kollekció létezett. Iparmű-
vészeti múzeum pedig nem volt
egész Erdélyben. 

Hogy miért épp Marosvásár-
helyre esett a választás? Erre a
kérdésre A város meséi című
könyv szerzője találja meg a vá-
laszt.

Ez elsősorban a Székely Mű-
velődési és Közgazdasági Egylet
lobbitevékenységének köszön-
hető, amelynek hatására 1889-
ben látogatást tett a városba az
ipari és pénzügyminiszter, és
bejelentette, hogy akkoriban
igencsak jelentősnek számító
ezerhatszáz koronával támo-
gatja a múzeumalapítást, de a
helyi adományokból is jelentő-
sen segített kezdeményezés
1890-ben eljut a kivitelezés fá-
zisába.

Az apátplébános érdemei
Ahogyan azt a Marosvásár-

helyi útikalauz szerzői, Fodor
Sándor (S.) és Balás Árpád is
említik, a Székelyföldi Iparmú-
zeumot a Székely Művelődési és

Közgazdasági Egylet létesítette.
Nagy érdemei voltak Kovács Fe-
renc apátplébánosnak, aki
1888-ban felvetette a múzeum-
alapítás gondolatát. 

A múzeum építését az Ipar-
múzeumi Bizottság irányította,
melyben jelentős szerepe volt
Szabó Istvánnak, a Marosvásár-
helyi Kereskedelmi- és Iparka-
mara elnökének. A múzeumi
tárgyak összegyűjtésében és
azok elrendezésében Hajós Já-
nos, Nagy Gábor és Róth Karoly
vett részt.

Az épület helyiségei T-hez
közelítő alaprajzra rende-
ződnek

A Baros Gábor utca sorházas
északi frontvonalát megsza-
kítva, épületünk négyzetes tel-
kének központi részén helyez-
kedik el, néhány méteres szabad
területet hagyva a homlokzatok
közvetlen szomszédságában.
Helyiségei egy specifikus, T-hez
közelítő alaprajzra rendeződnek,
mely kiosztás a tulajdonképpeni
múzeum négyzetes tömbjének
kisebb, ugyancsak T alakú épü-
letrésszel való északi bővítésé-
ből alakult ki. A földszinti elő-
csarnokot, valamint az emeleti
nagytermet is magába foglaló
központi traktus kétszintes, a ki-
állítóhelyiségek soraiból alko-
tott mellékkorpuszok ezzel
szemben egyetlen szintre szo-
rítkoznak.

A belső térrendezést jól visz-

szaadó öttengelyes főhomlokzat
központi zónájában a kétszintes
helyiségsort lezáró falsík enyhe
rizalitja ugrik ki és magaslik az
oldalhelyiségek alacsonyabb zá-
rófalai fölé. A középtömb rusz-
tikázott vakolatdíszű földszinti
felületét a főbejárat és az ezt
közrefogó két ablak félköríves
nyílása töri át. Tengelyükben a
nagyterem három, pilaszterek-
től határolt emeleti ablaka he-
lyezkedik el. 

A múzeum díszei
Ahogyan arra az Adatbank-

ban is utalnak, ez utóbbi,
ugyancsak félköríves kiképzésű
nyílások golyvázott könyöklő-
párkánya alatt az ablakkötények
beugró felületeit három-három
bábsorkorlát takarja. A palmet-
tadíszes zárókőszerű alakzattal
tagolt ablakzáradékok felett ro-
zettapárok valamint igényes ki-
vitelű fesztonok finom formájú
fűzérfrízei töltik ki a falmezőt.
Folytonosságukat a pilaszterek
korinthoszi fejezetei szakítják
meg. Abakuszvonalukon a ko-
rinthoszi oszloprendnek meg-
felelő oszloppárkány lépcsőze-
tes architráv-utánzata vonul
végig. Ezt a fríz szabadon ha-

gyott sávja követi, mely felett
egy denticulás, gyámkőfrízes
koronázópárkány zárja le a fal-
síkot. 

A szakemberek véleménye
szerint a rizalit záróelemeként
megalkotott háromszöges tim-
panon az emeleti plasztikát
nagyban meghatározó görög
oszloprend architektúrájának
újabb tartozéka. Fogsorfrízzel
szegélyezett orommezejét Róna
József cinköntésű szoborcso-
portja tölti ki. 

Hasonló kivitelűek az oldal-
helyiségek utca felőli zárófalait

gazdagító, orsót tartó női alakos
szobordíszek. Foglalatukat ae-
diculává fejlesztett gyámkődí-
szes, valamint timpanonban
végződő fülkepár formájában
oldotta meg az épület tervezője.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek
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A Baross Gábor – mai Horea – utca 24. szám alatti épületben helyezték el a
múzeum természetrajzi részlegét. Az épület a Székelyföldi Iparmúzeum szá-
mára készült 1890 és 1893 között, Kiss István budapesti műépítész tervei alap-
ján, Sófalvi József, majd Soós Pál marosvásárhelyi építőmester vezetésével. 
Az olasz reneszánsz stílusban emelt neoklasszikus épület bizonyos görög épí-
tészeti elemeket is tartalmaz. Oromzatát Róna József szoborcsoportja díszíti.
Az ő munkája a főhomlokzat két női alakja is. A múzeum kertjében lapidárium,
vagyis kőtár áll, mely a környék és főleg Maroskeresztúr római leleteit mutatja
be. Ezen a héten ezt az épületet ismertetjük lapunk olvasóinak.

A marosvásárhelyiek Székely Múzeuma

További 12 marosvásárhelyi utcát
javasolnak korszerűsítésre 

Marosvásárhely vissza nem térítendő
európai támogatást fog elnyerni egy
olyan projektre, amely 12 utca korsze-
rűsítését foglalja magába, „Összekötő út
a Jeddi út és a Marosvásárhelyi Megyei
Sürgősségi Kórház között” elnevezés
alatt, amely része az Integrált Városi Fej-
lesztési Tervnek. Az önkormányzat képviselői már készítik
a szerződés aláírásához szükséges dokumentumokat. A
szerződés értéke 45 millió lej, amelyből 26 millió lej vissza
nem térítendő támogatás. „A terv átment az összes felér-
tékelési szakaszon, európai alapokból szándékozzzuk gya-
korlatba ültetni.  Jelenleg előszerződési szakaszban van, és
a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok elő-
készítésén dolgozunk.  Az ilyen típusú projekt esetében, a
Polgármesteri Hivatal hozzájárulása 50%, ugyanis erre a fi-
nanszírozásra a Kormány az európai alapok megtakarítás-
ból kiutalt egy kiegészítő összeget a 2007-2013-as
időszakra, jelentette ki Dana Ijac , a Nemzetközi Finanszí-
rozású Projektek Osztály vezetője. A korszerűsítésre javasolt
utcák: Jeddi, Cutezanţei, Tulipán, Dicsőség, 1918 December
1 sétány, Ştefan cel Mare, Bolyai, Mihail Kogâlniceanu, Pe-
tőfi Sándor tér, Bernády György tér, Mihai Viteazu, Gheorghe
Marinescu.

Dorin Florea - „A város piacain az áru friss” 
Dorin Florea polgármester a napokban meglátogatta a

Cuza Vodă piacot, a város központi piacát, ahol naponta több
ezer marosvásárhelyi vásárol. A látogatás annak is tudható,
hogy a piacok ügykezelését Pavel Dumitru, ideiglenesen ki-
nevezett igazgató vette át. „Személyesen  jöttem, hogy lás-
sam hogy van ellátva a Cuza Vodă piac, milyen árut hoznak
a termelők,  mennyire elégedettek a lakosok, marosvásár-
helyiek az eladásra kínált gyümölccsel és zöldséggel. Láttam,
hogy a piacon tisztaság van, az áru pedig friss. Gratulálok!
Én nagyon szeretem a cseresznyét, és láttam, hogy jelentős
mennyiségű cseresznye érkezett Besztercéről, a háziasszo-
nyok pedig cseresznyét vásárolnak azonnali fogyasztásra,
valamint befőtt készítésére. Gratulálok a termelőknek, és a
továbbiakban is arra fogunk törekedni, hogy megfelelő rak-
tározási és eladási feltételeket teremtsünk a város piacain.”
– jelentette ki Dorin Florea polgármester.
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„Ősszel kerül sor 26 tömbház
hőszigetelési felújítására” 

A szokásos heti sajtótájékoztató során
Dorin Florea polgármester kijelentette:
„2014 június 30-án aláírták a 26 tömb-
ház hőszigetelési munkálataira vonat-
kozó finanszírozási szerződést. A
beruházás értéke 18.507.000 lej, ebből
60%-ot a Fejlesztési Minisztérium,
20%-ot Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, 20%-ot
pedig a lakótársulások vállalnak. Most, miután a szerző-
dést aláírták, meg kell szervezni a versenytárgyalást, és
ha a dolgok problémamentesen zajlanak, el kell kezdeni
az őszi munkálatokat. Íme a szerződésben benne foglalt
tömbházak (lakótömbök) listája:

1.  Pandúrok sétánya 92. szám, Marosvásárhely Megyei
jogú város

2.  Moldova utca 26. szám, Marosvásárhely Megyei jogú
város

3.  Csukás utca 1. szám, Marosvásárhely Megyei jogú
város

4.  Csukás utca 5. szám, Marosvásárhely megyei jogú
város

5.  Csukás utca 9. szám, Marosvásárhely megyei jogú
város

6.  Kornisa sétány 29. szám, Marosvásárhely megyei jogú
város

7.  Koós Ferenc utca 4. szám, Marosvásárhely megyei jogú
város

8.  Koós Ferenc utca 14. szám, Marosvásárhely megyei
jogú város

9.  Ibolya utca 5. szám, Marosvásárhely megyei jogú város
10.  Asztalos sétány 5. szám, Marosvásárhely megyei

jogú város
11.  Rózsák tere 27-30. szám, Marosvásárhely megyei

jogú város
12.  Hadsereg tér 30.szám, Marosvásárhely megyei jogú

város
13.  Brassói utca 12. szám, Marosvásárhely megyei jogú

város
14.  Moldva utca 8. szám, Marosvásárhely megyei jogú

város
15.  Csukás utca 2-6.szám, Marosvásárhely megyei jogú

város
16.  1989 December 22 utca 34.szám, Marosvásárhely

megyei jogú város
17.  Raktár utca 6. szám, Marosvásárhely megyei jogú

város
18.  Raktár utca 8. szám, Marosvásárhely megyei jogú

város
19.  1848-as sugárút 52-56. szám, Marosvásárhely me-

gyei jogú város
20.  Pandúrok sétánya 8. szám, Marosvásárhely megyei

jogú város
21.  Mimóza köz 3. szám, Marosvásárhely megyei jogú

város
22.  Ibolya utca 4. szám, Marosvásárhely megyei jogú

város
23.  Liviu Rebreanu utca 41.szám, Marosvásárhely me-

gyei jogú város
24.  Csalhó utca 5-7.szám, Marosvásárhely megyei jogú

város
25.  Árvácska köz 4. szám, Marosvásárhely megyei jogú

város
26.  Moldva utca 24 A. szám, Marosvásárhely megyei

jogú város
Emellett a 26 tömbház mellett előkézítették újabb 10
tömbház okmányait ellenőrzésre és a szerződés aláírása
céljából. Megjegyezzük, hogy Marosvásárhely megyei
jogú város volt az első Romániában, amely ebben az idő-
szakban nyújtott be projekteket európai finanszírozásra.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája 

HETI HETES
A hét lépcsője. Keresik a

világ legszebb lépcsőjét; a bo-
redpanda.org honlapon fogad-
ják a javaslatokat, és a
marosvásárhelyi Rákóczi-lép-
cső, amelyet a Digital Transilva-
nia projekt részeként
nemrégiben kipingáltak a mű-
vészetis diákok, rögtön az első
helyre ugrott! A lépcső (lemos-
ható) lefestése tudvalevőleg
felháborodást váltott ki a város
magyar közösségében (még
Lakó Péterfi Tünde néni is vil-
lámcsődült az ügyben pár
hete), sokan úgy látták, hogy
csak román népművészeti mo-
tívumok kerültek a lépcsőfo-
kokra.

A boredpanda.org által kez-
deményezett szavazás most
jobb belátásra térítheti az elé-
gedetlenkedőket. Bár a felhasz-
nálók voksolnak, így az
eredmény nem szükségszerűen
reprezentatív, de a világ egyik
legjelentősebb szájtjáról lévén
szó (csaknem egymillióan(!) láj-
kolták az oldalt a Facebookon),
mindenképpen elgondolkod-
tató: vajon nem hasznosabb-e
idegenforgalmi szempontból
egy színes lépcső, mint egy
szürke? A Rákóczi-lépcső után a
spanyolországi Güell park és a
görögországi Santorini szigeté-
nek egy-egy lépcsője követke-
zik a rangsorban. 

A hét idiótái. A napokban
előkerült egy húsz évvel ezelőtti
fotó, amelyen Steven Spielberg
látható a Jurassic Park forgatási
szünetében, ahogy egy hatal-
mas dinó-makett előtt ülve vi-
gyorog, és amelyről sokan azt
hitték, hogy egy lemészárolt ál-
latot ábrázol.

A lavinát Jay Branscomb
amerikai humorista indította el,

aki kitette Facebook-oldalára a
fotót, az alábbi szöveggel: „Szé-
gyenteljes fénykép egy vadász-
ról, aki vidáman pózol az általa
lemészárolt triceratops mellett.
Osszátok meg, hogy a világ
megnevezhesse és megszégye-
níthesse ezt az alávaló embert!”.
Az internet népe pedig követte
az utasítást: napok alatt 30 000
megosztást és 10 000 kommen-
tet generált a képnek, sokan
pedig dühös fenyegetéseket in-
téztek a hidegvérű gyilkos és ál-
latkínzó ellen, aki kiirtotta a
dinoszauruszokat. Íme két
gyöngyszem: „Steven Spielberg,
csalódtam benned! Soha többé
nem nézem meg egyetlen fil-
medet se, te állatgyilkos!”, il-
letve: „Undorító! Nem csoda,
hogy eltűntek a dinoszauru-
szok. Az ilyen őrültek rögtön ki-
irtják szegényeket az utolsó
példányig, amint felfedezik
őket. Börtönben a helye!”.

A hét coming outja. Az
ausztrálok ötszörös olimpiai
bajnoka, Ian Thorpe egy élő té-
véműsorban coming outolt a
minap: a műsorvezető kérdé-
sére megerősítette, hogy
meleg. Az úszóklasszis, aki ko-
rábban éveken át tagadta ezt,
az interjúban elmondta: ko-
rábbi depressziójában az is sze-
repet játszott, hogy éveken át
titkolnia kellett szexuális irá-
nyultságát. Tavaly kiadott öné-
letrajzában bevallotta: még
családja sem tudott arról, hogy
évekig küzdött depresszióval.

A hét zoológiai felfede-
zése. A teheneknek is van leg-
jobb barátjuk! Erre a doktori
disszertációján dolgozó Krista
McLennan jött rá, a Northamp-
ton Egyetemen. Krista szerint a

tehenek társas lények, a ma-
gány rossz hatással van rájuk;
gyakran választanak maguknak
legjobb barátot, akivel ha egy-
más közelében vannak, csökken
a stressz-szintjük, és szerveze-
tük több tejet termel.

Ezek szerint igaz a mondás,
mely szerint marhának marha a
barátja!

A hét játéka. Német neo-
nácik elkészítették a Monopoly
horogkeresztes változatát, Pog-
romly néven, még a kilencvenes
évek végén, de csak mostaná-
ban derült ki. Egy háromtagú
szélsőjobboldali terrorcsoport,
az NSU (Nemzetiszocialista Ille-
galitás) találta ki, gyártotta le
és adta el a rokonlelkű érdeklő-
dőknek. Többek közt ilyen szö-
vegekkel látták el a
szerencsekártyákat: „Menj a kö-
vetkező koncentrációs táborba,
hogy leadd az összefogdosott
zsidókat!”, vagy: „Sikerült egy
gépfegyverrel visszaverned egy
vörös kullancshordát. A jutal-
mad 2000 birodami márka”. A
játék célja a német városok zsi-
dóktól való megtisztítása volt;
a Monopoly-val ellentétben a
Pogromly-ban nem utcanevek,
hanem városok voltak, és mind-
egyik város mezőjéhez négy
Dávid-csillagot rajzoltak – eze-
ket kellett letakarni a játék
során ahhoz, hogy valaki „zsidó-
mentes városhoz” jusson. A náci
verzióban a vízművet gázmű
helyettesíti, a négy pályaudvar
pedig négy haláltábor: Ausch-
witz, Dachau, Ravensbrück és
Buchenwald.

A hét filantrópja. A szaúd-
arábiai Hail városában egy férfi
– aki a nyilvánosság előtt nem
akarta vállalni a nevét – a háza

előtt, az utcán egy hűtőszek-
rényt helyezett el. A frizsiderbe
bárki tehet be olyan élelmisze-
reket,  melyek a háztartásában
feleslegessé váltak, vagy direkt
adakozásra szánja, aki pedig
éhes, az odamehet a hűtőhöz,
és ingyen kivehet belőle bármit,
amit megkíván, anélkül, hogy
kérnie kellene, amit megalázó-
nak érezhet. A maradékok így
nem végzik hulladékként, az
éhező, nélkülöző emberek
pedig ennivalóhoz jutnak.

Mifelénk ez aligha válna be:
az első barna szekeres elvinne
mindent, hűtőstől.

A hét összeállítása. Az
ausztrál Search Factory specia-
listái tonnányi Google-lekérde-
zést átnézve, egy érdekes
összeállítást készítettek a legbi-
zarrabb keresésekről. A listán
két olyan kérdés is szerepel, ami
nem is annyira bizarr, mint in-
kább zavarba ejtő, hiszen nehéz
megmagyarázni, miért teszik
fel havonta 1900-szor a „Ho-
gyan lehet megúszni egy gyil-
kosságot?” kérdést, vagy miért
firtatják ezerszer azt, hogy mi-
ként lehet elrejteni egy holttes-
tet. Havonta 135 ezer ember
szeretné meztelenül látni Lady
Gagát, 18 ezren pedig egyene-
sen rákérdeztek, hogy vajon
férfi-e. 

További érdekes rákeresé-
sek: Miért van a férfiaknak
mellbimbójuk? (18 ezer/hó);
Hogyan kell használni a Go-
ogle-t? (5500); Valós személy-
e a Mikulás? (60 000); Mit
tehetünk annak érdekében,
hogy a macskánk megszeressen
bennünket? (3000). 

Molnár Tibor
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Az ASA még nyeretlen a felkészülési mérkőzéseken
Az ASA mindkét eddigi angliai
felkészülési mérkőzését elvesz-
tette, előbb az ötödosztályos
Macclesfield Town csapatától
3-2 arányban (az ASA gólszer-
zői Bumba és Henrique), majd
az angol másodosztály (Cham-
pionship) elmúlt idényében
12. helyen végző Middles -
brough együttesétől 4-1
arányban szenvedett veresé-
get (gólszerző Tsitas), miután
az alapozó időszak első részé-
ben előbb a Medgyestől (hazai
pályán 1-0 arányban), majd a
Kolozsvári CFR-től (idegenben
4-0 arányban) kapott ki. 

Ami a játékoskeretet illeti, a
klub vezetősége folyamatosan je-
lenti be az újabb és újabb igazo-
lásokat. 

Miután az elmúlt lapszámunk-
ban már bejelentett igazolásokon
kívül –Patrice Feussi  (UTA), Hen-
rique de Jesus Bernardo (Galaci
Oțelul), Adrian Sălăgeanu (Vaslui)
és Székely Jánossal (FC Brassó) –,
a klub leigazolta Bruno Martinst
(27 éves, brazil védekező közép-
pályás), Ionuț Balaurt (25 éves,
középhátvéd), Rafael Ferreira de
Souza Oliveira ,,Amoroso”-t (24
éves, brazil támadó), Marius Cons-
tantint (30 éves, középhátvéd),

Javier Velayos Rodriguezt (27 éves,
spanyol jobbhátvéd ), Ibeh Ike-
chukwu John Kingsleyt ( 28 éves,
nigériai középpályás) is, mellettük
a Kolozsvári CFR három játékosa,
Sepsi László, Ioan Hora és Claudiu
Voiculeț továbbra is kölcsönben
fog szerepelni az ASA-nál.

Mellettük Eduard Stăncioiu há-
lóőr és Ousmane N’Doye is újabb
szerződést kötött a marosvásár-
helyi együttessel. 

Próbajátékra érkezett a Midd-
lesbrough ellen gólt is szerző 23
éves görög Thomas Tsitas, az első
ligás görög Niki Volou játékosa, il-
letve visszatért a 2. ligában jó be-

nyomást keltő brazil Amauri Pe-
reira.

Eddig biztos távozó a csapattól
Szilágyi Lóránd (Medgyesi Gaz
Metan), Alexandru Dan (Pandurii),
Marius Tomozei (Otelul) és Tiberiu
Petriș (FC Brassó).

A marosvásárhelyi együttes a
2014/2015-ös évad első bajnoki
találkozóját július 26-án, szomba-
ton 18.30 órai kezdettel játsza a
Sziget utcában, ellenfele a Kolozs-
vári U együttese lesz. Ezt megelő-
zően július 16-án ugyancsak hazai
pályán 18 órától a CSMS Iasi ellen
mérkőzik meg a Ligakupában.

Szilágyi Lóránd a Gaz Metanhoz igazolt! 
Az ASA egyik legjobb, legkedveltebb játékosa, a 28 éves helyi illetőségű Szilágyi Lóránd nem hosz-
szabbította meg szerződését, inkább a Medgyesi Gaz Metanhoz írt alá két évre. A marosvásárhelyi
születésű kőkemény balhátvéd készségesen válaszolt újságírói kérdésekre:

– Mint értesültünk, szerző-
dést kötöttél a Medgyesi Gaz Me-
tannal...

– Igen, valóban. A medgyesi
együttes is (mellette még egy
1. ligás hazai csapat is) szerző-
dést ajánlott nekem, de én a
Gaz Metan ajánlatát fogadtam
el, két évre írtam alá velük. Az
ASA is ajánlatot tett, én igazá-
ból maradni szerettem volna,
de nem úgy alakult... 

– Miért?
– Elméletileg megbeszél-

tem a vezetőséggel a szerződé-
sem lejárta után (június 30-án
járt le a szerződése az ASA-val-
a szerk. megj.), ők húzták-ha-
lasztották, én meg nem
akartam addig bemenni a ví-
kendtelepi edzőtáborba, amíg
nem biztos a helyzetem, amíg
meg nem kötjük az újabb szer-
ződést.

Másnap reggel az edzés
előtt Falub vezetőedző közölte
velem, hogy nem bízik ben-
nem, és nem szeretne tovább
dolgozni velem, mert nem kö-
zöltem vele, milyen okból nem
jelentem meg az edzőtáborban.

Sajnálom, hogy a hátsó
ajtón kellett távoznom az ASA-
tól, úgy érzem, nem ezt a bá-
násmódot érdemeltem meg,
miután 10 éven keresztül itt
játsztam. 

Tovább nem akarok az ASA-
val foglalkozni, hiszen jelenleg
a Gaz Metan játékosa vagyok...

– A vásárhelyi csapattal,
amelyhez eddigi labdarúgó kar-
riered köt, sikerült újra felkerül-
nötök az 1. ligába. Milyen érzés

volt helyi játékosként ezt meg-
élni?

– Minden odaadó labda-
rúgó, sportoló álma, hogy fel-
sőszinten szerepeljen. Nekem
ez megadatott már másodszor,
tehát boldog vagyok, hogy újra
felkerültünk az 1. ligába. 

– Szeretnél külföldön ját-
szani, ha lenne lehetőséged rá?

– Ha lenne lehetőségem rá
és megérné, akkor igen, szeret-
ném külföldön is kipróbálni
magam.

– Volt egy kellemetlen idő-
szakod a tavaszi idényben, ami-
kor néhány forduló erejéig
mellőzve voltál. Mielőtt újra be-
mutatkoztál volna, a hazai szur-
kolók skandálták a nevedet

mérkőzéseken keresztül. Milyen
érzés azt hallani a Sziget utcá-
ban, hogy „Szilágyi, Szilágyi!”?

– Nem szívesen emlékezem
arra a kellemetlen időszakra,
amikor nem játsztam, viszont a
mai napig büszke vagyok és
boldog, hogy hallhattam, amint
a nevemet skandálják. Ez újabb
energiával töltött fel, és igen,
vágytam arra, hogy újra a pá-
lyán lehessek. 

– A besztercei mérkőzés után
volt egy összetűzésed Stanciu ve-
zérigazgatóval, aki téged is okolt
az egyik gólért, ami miatt kike-
rültél a csapatból. Az ASA szur-
kolói viszont végig melletted
voltak. Időközben rendeződött a
viszonyod az ASA vezetőségével,
a vezérigazgatóval?

–Idővel tisztáztuk a nézetel-
téréseket. 

– A soron következő bajnok-
ság nagyon nehéznek mutatko-
zik, erős, ütőképes együttest kell
összekovácsolnia az ASA-nak,
meg a Gaz Metannak is, hiszen a
jövő évben 6 csapat esik ki az
első ligából. Hogy látod te a
2014/2015-ös bajnoki évadot?

– Nagyon nehéz lesz, az biz-
tos. Összefogással és bátorság-
gal, no meg jó teljesítménnyel
biztosan nem fogunk kiesni az
1. Ligából. Persze az ASA-ról is
ezt gondolom, és sok sikert kí-
vánok nekik az 1. ligában.

–Ha abbahagyod idővel a
labdarúgást, mihez szeretnél
kezdeni? Kitartasz a foci mellett?

– Szeretnék a foci mellett
maradni, de még nincsenek ter-
veim a jövőre vonatkozólag.
Egyelőre a futballra koncentrá-
lok. 

– Családod, barátaid, szom-
szédaid az ASA minden hazai
mérkőzésére elkísértek, a mecs-
csek után a gyerekek fényképe-
ket készítettek veled, látszott,
hogy nagyon szerettek a szurko-
lóid.  Mit üzensz a marosvásár-
helyi szurkolóknak?

– Köszönöm, hogy mellet-
tem és a csapat mellett állnak,
köszönöm, hogy együtt éreznek
velem, ami erőt ad nekem. Re-
mélem, hogy nem fog a csapat
csalódást okozni nekik. Nagyon
nehéz volt eljutni a célig, azaz
felkerülni az 1. ligába, és ez
nekik is köszönhető.

Románia-Magyarország
női labdarúgó mérkőzés
Marosvásárhelyen

A jövő szerdán, július 23-án, ay ASA víkendtelepi sportbá-
zisának egyik pályáján kerül sor a két nemzet barátságos lab-
darúgó mérkőzésére, majd két nappal később, július 25-én
Magyarország női együttese Székelyudvarhelyen mérkőzik
meg Székelyföld női válogatottjával.

Románia színeiben pályára lép többek közt az ASA együt-
tesét erősítő Andreea Paraluta, Ana Maria Gorea, Barabási
Kinga és Ambrus Beáta meg az együttes egykori játékosa,
Sinka Mónika is, míg a magyar csapatot erősíteni fogja a Ma-
rosvásárhelyen játszó Csiszár Henrietta és Zágor Bernadett. 
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A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON
Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Hát nem azt tetszett mondani, hogy derékig vetkőzzem le?


