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

Ianis Zicu és Gabriel Mureșan 
az ASA-hoz igazolt!

Miután az idén nyáron 10 új játékost (Marius Constantin,
Sălăgeanu, Feusi, Székely János, Bruno Martins, Velayos,
Ibeh, Irobiso, Henrique, Amoroso) igazolt az ASA, hogy a
soron következő szezonban kiharcolja a bennmaradást
az 1. ligában, az utolsó száz méterben sikerült a vezető-
ségnek leigazolnia két korábbi válogatott játékost is.

Társadalom

A lovaglás a bátorság iskolája is

Napjainkban egyre népszerűbbé válik a lovaglás szű-
kebb hazánkban, a Székelyföldön. Szívet-lelket gyö-
nyörködtető hagyományőrző huszáraink vannak,
Marosszéki Lófuttatást, Székely Vágtát szervezünk. Elő-
fordul, hogy falunapokon a helybeliek mérik össze rá-
termettségüket a lovaglás terén is. De hol lehetne a
lovaglásnak legalább az alapjait elsajátítani? – tesszük
fel sokan a kérdést. 

>>> 4. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Tejben, vajban, 
slamasztikában

A létfontosságúnak kikiáltott privatizáció
leple alatt furcsa árrobbanásokat sóztak ránk
anélkül, hogy infrastrukturális beruházásokat
hajtottak volna végre. Most az is kiderült,
hogy „nem kell a holland vállalatnak az erdé-
lyi tehén teje”. A magyarázat mindenre csak
az, hogy ilyen a piacgazdaság, sokba kerül a
befektetett tőke. Felmerül a kérdés, hogy ki
tudna hiteles információt nyújtani minderről,
hogy ki, hogyan csapott be minket az elmúlt
huszonöt esztendőben? Félő, hogy a folya-
matosan hatalmon lévő erdélyi magyar ér-
dekképviselet alkalmatlan erre a szerepre,
hiszen végig a becsapók oldalán állt, nem a
miénken, becsapottakén.

>>>3. oldal

MORGÓ 

Kotrocsény és Kelemen,
avagy az elnök sorsa

Aki emiatt nem tudott nyugodtan aludni, pén-
tek óta teheti: az RMDSZ Szövetségi Állandó
Tanácsa úgy határozott, saját jelöltet indít az
őszi államelnök-választáson. Abból, hogy
egyazon napon döntöttek erről, valamint a ko-
alícióban maradásról azt bizonyítja, hogy kie-
melt jelentőségűként kezelik a kérdést a
„szövetségben”. Az RMDSZ 1996 óta minden
elnökválasztáson saját jelöltet indított: 1996-
ban és 2000-ben Frunda György szenátort,
2004-ben Markó Béla akkori RMDSZ-elnököt,
2009-ben pedig a szövetség ügyvezető elnöki
tisztségét betöltő Kelemen Hunort. Idén pedig
újra Kelemen Hunor szövetségi elnököt állítják
startvonalhoz.

>>>4. oldal

Humor
Heti Hetes
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Kitaposni és követni a keréknyomot

„Erőből nem lehet 
megoldani a MOGYE-ügyet!”

Tegnap kezdődött el az iratkozás a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temre, így már szerda reggel kilenc előtt több tízméteres sorokban kígyóztak a je-
lentkezők az egyetem előtt, egyik kezükben iratcsomóikat, másik kezükben az
esernyőt szorongatva. Ennek apropóján kérdeztük dr. Benedek Imre kardiológust,
az egyetem oktatóját a tanintézmény jelenlegi helyzetéről.



A vihar a Csűrszínházban
A marosvásárhelyi Spectrum

Színház Shakespeare A vihar
című regényes színművét viszi
színre a mikházi Csűrszínház-
ban. A 450 éve született költő-
óriás búcsúdarabját Török Viola
rendező állította színpadra. A
meseszerűen szőtt, de az em-
beri gyarlóságot és a humanista
értékeket egyaránt felmutató
történetben szereplő színészek
játékát a Bekecs néptáncegyüt-
tes táncosai ellenpontozzák. A
bemutató előadásra július 25-
én, pénteken 21 órai kezdettel
kerül sor, 26-án, szombaton
pedig ugyanebben az időpont-
ban megismétlik a produkciót.
Helyfoglalás: 0744-301875. A
jegyek a helyszínen kiválthatók.

Nyáresti 
orgonahangversenyek

Július 24-én, csütörtökön
este 7 órakor Molnár Tünde a Bo-
lyai Farkas utca 13. szám alatti
unitárius templomban Szeidl Fe-
renc orgonáján Bruhns, Buxte-
hude, Bach műveit adja elő.

Nők a nőkről – férfiszemmel
A marosvásárhelyi köves-

dombi unitárius egyházközség
Bözödi György-termében meg-
nyílt Kerekes Péter Pál fotómű-
vész Nők a nőkről –
férfiszemmel című egyéni fotó-
kiállítása. A kiállítás hétköznap
délelőttönként 9-13 óra között,
vasárnap a délelőtt 11 órától
kezdődő istentisztelet előtt és
után tekinthető meg.

Ars culinaria a Tékában
A Teleki Téka idei első idő-

szakos kiállítása, az Ars culinaria
októberig tekinthető meg. Té-
mája Európa és ezen belül a
magyar gasztronómia. A kiállí-
tás anyaga nagyrészt a könyvtár
állományából tevődik össze. A
görög és római kort idéző étel-
áldozatokat és bacchanáliákat
bemutató 18. századi metsze-

tek mellett látható többek kö-
zött az ókor egyetlen fennma-
radt szakácskönyvének két 18.
századi kiadása és egy idén a
Teleki Tékában felfedezett 17.
század eleji kézirat, amely az
egyik legrégebbi, Erdélyben
megtalált recept. Megtekint-
hető az első Erdélyben, Tótfalusi
Kis Miklós által kiadott, rendkí-
vül népszerű szakácskönyv és
kéziratos másolata is. A tárlók-
ban német és francia szakmun-
kák is láthatók.

Kirándulás Parajdra
A Romániai Nyugdíjasok

Egyesületének Maros megyei fi-
ókja augusztus 2-án kirándulást
szervez Szováta – Parajd útvo-
nalon, a résztvevők a parajdi
strandra is ellátogatnak. Felirat-

kozni és bővebb tájékoztatást
kérni a megyei fiók marosvásár-
helyi, Bolyai utca 36. szám alatti
(emeleti) székhelyén hétfőtől
péntekig 10-13 óra között lehet.

Török Gáspár születésnapi
fotókiállítása

Török Gáspár fotóművész, a
Magyar Fotóművészek Világ-
szövetségének (EFIAP) tagja 80.
születésnapja alkalmából nyílt
fotókiállítás a marosvásárhelyi
Kultúrpalota kiállítótermeiben. 

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
parókián. A tárlat augusztus el-
sejéig látogatható.

Kalandverseny Marosugrán
Páratlan és ugyanakkor in-

novatív sporteseményre kerül
sor július 26-án Marosugrán. A
Mures Face Adventure Race
egyszerre a triatlonisták és a
hegyikerékpározók igényeit is
kielégíti. Egy helyszínen, a ma-
rosugrai Haller kastély környé-
kén, egyszerre kenuból (3,8
km), futásból (2,5 km) és hegyi-
kerékpározásból (13 km) álló
triatlont és mountain bike-ma-
ratont (29 km) is szerveznek
jövő szombaton. A sportese-
mény célja, hogy egészséges
szabadidőprogramot bíztosít-
son a közösség számára és a Ge-
deon Richter által, Marosugra
térségében, kiépített bicikliutat
népszerűsítse. Kiindulópont a
Haller-kastély udvara. Beneve-
zési díj triatlonistáknak 15, ke-
rékpárosoknak 25 lej. Az
esemény szervezője a Mas-
terSki&bikeClub, partnerek: Ge-
deon Richter, UndaVerde,
M&CO Training és Masterdruck.
Iratkozni a masterskibikec-
lub@yahoo.com e-mail címen
lehet. Részleteket a verseny
honlapján találnak: http://mu-
resfaceadventurerace.blog.hu/
triatlon
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Ha szerelemről, vagy a gyermekéről van szó, akkor
hajlamossá válhat a túlzásokra. Ha képes visszafogottab-
ban viselkedni, akkor nem vadítja el magától azokat az em-
bereket, akik igazán szeretik és jót akarnak önnek. Fel kell
készülnie egy olyan eseményre, amely miatt a szíve össze-
szorulhat, és könny áztathatja az arcát. 
Bika: Vannak olyan emberek, akikkel nem szabad foglal-
kozni. Mondhatnak bármit, engedje el a füle mellett, mert
így elkerülheti, hogy belebonyolódjon egy olyan ügybe,
amiből nem kerülhet ki nyertesen. Romantikus érzések ke-
ríthetik hatalmukba, aminek a hatására egy szívéhez kö-
zelálló személyt képes lesz a tenyerén hordozni. 
Ikrek: Nincsenek tabuk, nincsenek korlátok. Így aztán
olyan kérdésekre is választ kaphat, amelyeket talán koráb-
ban fel sem mert tenni. A szerelemi kapcsolatokban feszült
helyzet alakulhat ki, partnere türelme véges, nem tudja
tolerálni az ön viselkedését, szabadságvágyát.
Rák: Ha még van állása, akkor a munkahelyén elvárják,
hogy kreatív legyen, az ötleteivel most álljon elő, mert
nagyra értékelik a tehetségét, és a lelkesedését. Ingatlan
olyan, mint a pénznyelő automata, és rokonra, családtagra
is többet kell költeni. 
Oroszlán: Tapasztalhatja a héten, hogy többen nyalják a
talpát, mint korábban. De ne dőljön be a hízelgőknek, akik
csak azért kedveskednek, mert így juthatnak előnyhöz, és
sütögethetik a pecsenyéjüket. 
Szűz: A kegyes hazugságok hete a mostani, amikor a va-
lóság kiszínezésével, megszépítésével adhatja vissza vala-
kinek az életerejét, vagy a reményt: amiben bízik, az valóra
válik. Amennyiben ön szülő, gyermeke boldogulása még
fontosabb lesz, amiért nagyobb áldozatra is képes. 
Mérleg: Hihetetlenül nagy energiával rendelkezik a héten,
amikor képes lesz rengeteg mindent megvalósítani. Az
lenne a legjobb, ha minél több időt tudna egyedül tölteni,
amire kevesebb az esély, hiszen környezetében felettébb
kívánatos személynek tartják, akivel sokan akarnak kap-
csolatba kerülni. 
Skorpió: A kommunikáció és az új kapcsolatok teremté-
sének hete következik. Remekül tudja képviselni a saját ér-
dekeit, és meggyőzően tudja előadni az elképzeléseit. A
szerelemben varázslatos pillanatokat élhet át, a házassá-
gokra, a régi kapcsolatokra a másikra való nagyobb figye-
lés, és az érzelmek szóban kifejezése lehet a jellemző.
Nyilas: Akár üzletről, akár szerelemről van szó, ne kezdjen
külföldivel, mert kihasználhatják. Itt az ideje, hogy többet
törődjön saját magával. Ha most kezd diétába, vagy test-
mozgásba, akkor hamarabb érhet el látványos eredményt. 
Bak: A hét legfontosabb feladata: minden helyzetben hig-
gadtnak maradni, és az elképzeléseit senkire se erősza-
kolni. Diplomatikus kommunikációval sokkal többre megy,
mint az olyan kijelentésekkel, amelyek szinte parancsnak
minősülnek. 
Vízöntő: Előfordulhat, hogy éppen a munkahelyi szerelmi
kapcsolat fogja inspirálni önt, amelynek köszönhetően
jobb teljesítményt nyújthat. Ha nincs állása, olyan lehető-
séget sodor útjába az élet, amelyről talán még álmodni
sem mert. 
Halak: Először önmagában kellene tisztáznia, hogy mit
érez: szerelmet, vagy barátságot? Ha úgy gondolja, hogy
mindkettőt egyszerre, akkor változtatnia kellene a visel-
kedésén, a féltékenység érzését száműzni, a birtoklási vá-
gyán pedig uralkodni. 

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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Tejben, vajban,
slamasztikában

Több mint ötven erdélyi tejbegyűjtő központtal
bontotta fel a szerződését az egyik legnagyobb, hol-
land tulajdonban lévő tejfeldolgozó vállalat. A hír hal-
latán arra gondolhatnánk, hogy ez csak egy, a helyi
tejtermelőket hátrányosan érintő gazdasági fejlemény,
és ezután akár fürödhetünk is a fölösleges tejben-vaj-
ban, de valójában az uniós csatlakozásunk egyik újabb
káros hatásáról van szó.

A kommunizmus éveiben a kelet-európai államok
egy olyan önellátó és önfenntartó gazdasági rendszert
próbáltak felépíteni maguknak, amelyben szinte a kül-
földiek segítsége nélkül is jól megvoltak. A kulcsfon-
tosságú ágazataikat annyira kifejlesztették, az
energiatermelésüket pedig oly mértékben bebiztosí-
tották, hogy sem a nyugati tőke, sem pedig a keleti ha-
talom nem tudta őket megzsarolni. A suszteri
igyekezet nem volt hiábavaló. Románia még az állam-
adósságát is lenullázta. Fejletté vált az ipara és a me-
zőgazdasága, kielégítővé az energia- és az
élelmiszertermelése, elfogadhatóvá a társadalmi és
egészségügyi védőhálója. Kívülről tekintve irigylésre
méltó országnak számított. 

Ennek ellenére elviselhetetlenné vált az egyre in-
kább fokozódó, nyomasztó diktatúra, a forradalom kö-
vetkeztében pedig új államrendet, a parlamenti
demokráciát hozták létre. A rendszerváltás és a gazda-
sági liberalizálás létjogosultsága vitathatatlan. Ha vi-
szont azt elemezzük, hogy mivé lett az egykori
szuverén ország, és a „forradalmárok” valóban ezt a
jövőt képzelték-e el maguknak, akkor könnyen abba a
hibába eshetünk, hogy igazat kell adnunk az összees-
küvés-elméletek gyártásával vádolt „szélsőséges” ide-
ológusoknak. Azoknak az euroszkeptikusoknak, akik
több hátrányt látnak a csatlakozásban, mint előnyt,
akik nem bíznak a nagyhatalmak segítő szándékában,
akik igazságtalannak tartják a Brüsszelből érkező tá-
mogatásokat. Akiket szélső nacionalista jelzőkkel illet-
nek a hatalmon lévő pártok, és lesöpörnek a politikai
porondról. 

Romániáról elmondható, hogy minden értékét be-
adta a közösbe. „Elajándékozta” a kőolaj- és földgáz-
tartalékait, de ennek fejében mindössze a környező
országok legmagasabb benzinárát kapta cserébe. Egy
olyan cég kezébe juttatta a legnagyobb autógyárát,
amely legutóbb a termelés Észak-Afrikába való költöz-
tetését helyezte kilátásba. Magántulajdonba engedte
át a legnagyobb kereskedelmi bankját, és így már sem-
milyen befolyást nem tud gyakorolni a kétes pénzügyi
terhekre. Megszűnt a gépipara, illetve azt csak az al-
katrészgyártásra tette alkalmassá. Lemondott a gyógy-
szeriparáról, ezáltal pedig tehetetlenné vált az égig érő
egészségügyi kiadásokkal szemben. 

A létfontosságúnak kikiáltott privatizáció leple alatt
furcsa árrobbanásokat sóztak ránk anélkül, hogy infra -
strukturális beruházásokat hajtottak volna végre. Most
az is kiderült, hogy „nem kell a holland vállalatnak az
erdélyi tehén teje”. A magyarázat mindenre csak az,
hogy ilyen a piacgazdaság, sokba kerül a befektetett
tőke. Felmerül a kérdés, hogy ki tudna hiteles informá-
ciót nyújtani minderről, hogy ki, hogyan csapott be
minket az elmúlt huszonöt esztendőben? Félő, hogy a
folyamatosan hatalmon lévő erdélyi magyar érdekkép-
viselet alkalmatlan erre a szerepre, hiszen végig a be-
csapók oldalán állt, nem a miénken, becsapottakén.
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Ferencz Zsombor Kitaposni és követni a keréknyomot

Tegnap kezdődött el az iratkozás a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre, így már szerda
reggel kilenc előtt több tízméteres sorokban kígyóztak a jelentkezők az egyetem előtt, egyik kezükben
iratcsomóikat, másik kezükben az esernyőt szorongatva. Ennek apropóján kérdeztük dr. Benedek Imre
kardiológust, az egyetem oktatóját a tanintézmény jelenlegi helyzetéről.

„Erőből nem lehet 
megoldani a MOGYE-ügyet!”

– Professzor úr, jelen pillanat-
ban hogyan áll a magyar depar-
tamentumok megalakításának
helyzete?

– A probléma továbbra is
megoldatlan. Mint ismeretes, ez
év áprilisában, valamiféle közös
nevező megtalálása érdekében
látogatott Vásárhelyre Mihai
Costoiu tanügyminiszter, de
azóta semmiféle előrelépés nem
történt az ügyben.

– Egységes a magyar nyelvű
oktatók véleménye, ami a ma-
gyar szakok elindítását illeti?

– Közösségi ügyekben igen
ritkán lehet egységes álláspont-
ról beszélni, és mivel a magyar
oktatók csoportja nagyszámú
közösség, így teljesen egybe-
hangzó vélemény kialakítására
vajmi kevés esély van. Úgy gon-
dolom, ebben is, mint annyi
másban, a többség kell legyen
az irányadó, mindemellett a kü-
lönvéleményeket is meg kell
hallgatni, és azoknak is helyet
kell biztosítani, ám szervezett
formában.

– Sok időt tölt az orvosis diá-
kok között, gyereke is az egyete-
men tanul. Milyen a hangulat a
diákok körében? Lehet-e ellensé-
geskedést tapasztalni?

– Nem tudok ilyen konkrét
esetről, de azt is ki kell mondani,
hogy a magyar nyelvű oktatók
ismeretei erről – a számos
egyéb tanári és szakmai, orvosi
elfoglaltságuk miatt is – nem
túl mélyrehatóak. Ám olyasmi-
ről sajnos van információm, mi-
szerint román nyelvű
tanársegédek, adjunktusok iro-
nizálják azokat a magyar nyelvű
diákokat, akik esetleg a stresszes
vizsgahelyzet alatt enyhén defi-
cites román nyelvtudással adják
vissza a tananyagot, vagy nem
beszélik tökéletesen az állam hi-
vatalos nyelvét. Ez természete-
sen nem azt jelenti, hogy nem
tudnak románul a diákok. Ám
szerencsére ezek elszigetelt ese-
tek.

– Több mint három éve lépett
életbe az új tanügyi törvény, az
orvosin mégsem alkalmazzák
azt. Milyen kiutat lát a zsákutcá-

ból?
– Jelen pillanatban egyetlen

kiutat látok a helyzetből – amit
egyébként ittjártakor Mihai Cos-
toiu tanügyminiszterrel is meg-
osztottam – éspedig azt, hogy
lépcsőzetesen készítsük elő a te-
repet a magyar tagozatnak. Bár
a tanügyi törvény szerint felleb-
bezhetetlen jogunk van arra,
hogy különálló tannyelvű orvosi
tagozatot működtessünk, a je-
lenlegi politikai konstrukcióban
nem célravezető erőből próbál-
kozni ezzel. Közismert, hogy volt
egy kormány, amely éppen a
MOGYE-ügy miatt bukott meg.
Nos, államfőválasztások után,
aztán az azt követő parlamenti
választások előtt egyetlen
román politikai párt, erő vagy
szereplő sem fogja felvállalni
ennek a régóta húzódó problé-
mának a megoldását. Reálisan
kell felmérnünk a terepet, és a
lehetőségeinkhez igazítottan
döntéseket hoznunk. Orvosok-
ként, oktatókként többen is
azon a véleményen vagyunk,

miszerint első lépésként a
preklinikum departamentumot
kell megalakítani, utána követ-
kezhet a többi. Egy keréknyomot
kell kitaposni, és azon a – nagy
valószínűséggel akadályokkal
tűzdelt és kanyargós – úton kö-
vetkezetesen, szívósan és kitar-
tóan végigmenetelni. Hiszem,
hogy ezzel a módszerrel,
lépésen ként haladva megalakít-
ható az orvosi egyetem önálló
magyar tagozata.

– Van-e esetleg más lehető-
ség?

– Az is egy fennálló opció,
hogy egyelőre jegeljük a témát,
viszont ezzel rengeteget veszít-
hetünk – ösztöndíjakat, granto-
kat –, emellett most zajlik a
tanügyi állások kialakításának
terve, és most kell azért könyö-
kölni, hogy a fiatalok bekerülje-
nek a rendszerbe, illetve hogy a
magyar orvosok előléptetések-
hez jussanak. Jelen helyzetben
a törvény adta lehetőségek
minél teljesebb kihasználása je-

lentheti a célravezető utat, mert
a magyar tannyelvű departa-
mentum számunkra nem privi-
légium, hanem jog. 

– Ön személy szerint kivite-
lezhetőnek tartja-e egy magyar
tannyelvű orvosi – alapítványi,
magán – egyetem alapítását, hi-
szen olyan hírek röppentek fel
sajtóberkekben, hogy a magyar
állam finanszírozásával alakíta-
nának orvosi tanintézményt, de
az Csíkszeredában vagy Sepsi-
szentgyörgyön kapna helyet.

– Ezt sem cáfolni, sem meg-
erősíteni nem tudom. Ha a hír
igaz, akkor úgy vélem, nekünk,
vásárhelyieknek fel kell lépnünk
ez ellen, hisz nem lenne szeren-
csés helyzet a frontvárosból való
„kiköltözésünk”. Nem egyezhe-
tünk bele abba, hogy egy ekkora
múlttal rendelkező egyetemet,
a mi egyetemünket „átköltöz-
tessék” másik városba. Hogyha
ezt feladjuk, akkor adódik a kér-
dés: onnan majd hova, merre
fogunk hátrálni?
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Napjainkban egyre népszerűbbé válik a lovaglás szűkebb hazánkban, a Székelyföldön. Szívet-lelket gyö-
nyörködtető hagyományőrző huszáraink vannak, Marosszéki Lófuttatást, Székely Vágtát szervezünk. Elő-
fordul, hogy falunapokon a helybeliek mérik össze rátermettségüket a lovaglás terén is. De hol lehetne a
lovaglásnak legalább az alapjait elsajátítani? – tesszük fel sokan a kérdést. Nos, egy ilyen hely a Maros-
sárpataki Nyereg Klub, ahol Vajnár József és felesége Markus Gabriella oktatják a gyermekeket, fiatalokat
a lovaglás tudományára. Vajnár Józsefet a klub megalakulásának körülményeiről, a lovasiskola minden-
napjairól kérdeztük. 

MORGÓ 

Kotrocsény és Kelemen,
avagy az elnök sorsa 

Aki emiatt nem tudott nyugodtan aludni, péntek óta te-
heti: az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa úgy határozott,
saját jelöltet indít az őszi államelnök-választáson. Abból, hogy
egyazon napon döntöttek erről, valamint a koalícióban ma-
radásról azt bizonyítja, hogy kiemelt jelentőségűként kezelik
a kérdést a „szövetségben”. Az RMDSZ 1996 óta minden el-
nökválasztáson saját jelöltet indított: 1996-ban és 2000-ben
Frunda György szenátort, 2004-ben Markó Béla akkori
RMDSZ-elnököt, 2009-ben pedig a szövetség ügyvezető elnöki
tisztségét betöltő Kelemen Hunort. Idén pedig újra Kelemen
Hunor szövetségi elnököt állítják startvonalhoz.   

„Ha van jelöltünk, a médiában és a közvitákban jelen tu-
dunk lenni, el tudjuk mondani az emberek elvárásait”– érvelt
a jelöltállítás mellett Kelemen. Elfogadom, hogy a jelölt előtt
számos lehetőség nyílik a médiában való szereplésre, de azt
erősen kétlem, hogy ezek alkalmasak lennének, mondjuk, az
erdélyi magyarság legfőbb jogigényeinek ismertetésére. El-
sősorban azért, mert nem erről szól a történet, mert nem a
romániai magyarság „elnökének”, hanem Románia államel-
nökének megválasztásáról döntenek a voksoláson. Tehát or-
szágos problémákra reflektálnak a jelöltek, s nem helyi érdekű
gondokra. Egyébként az eddigi választási kampányok során
az RMDSZ jelöltjei is igyekeztek megfelelni az általánosnak
mondható elvárásoknak. „Ha nincsen jelöltünk, nem fogunk
számítani, nem fognak bennünket megkérdezni, nem tudunk
álláspontokat ütközetni” – fejezte be az indulás melletti ér-
velését Kelemen. Nos, ezzel viszont egyáltalán nem tudok
egyet érteni. Hát akkor miért a parlamenti képviselet, miért
a helyi önkormányzatokban való jelenlét, és miért a kormány-
zati szerepvállalás? – kérdezhetné bárki.  

És most néhány szót Kelemen Hunor jelöltségéről. Ha az
RMDSZ jelenlegi elnökének hívei közé tartoznék, ahogyan
nem tartozom, óva inteném attól, hogy elfogadja a jelölést.
Most már mindegy. A múlt pénteki SZÁT-on történtek – nem
az általa javasolt kilépés, hanem a Verestóy és köre által előre
eldöntött maradás mellett voksolt a testület – egyértelmű
olvasata szerint jelentősen meggyengült a szervezeten belüli
pozíciója. Mindezek fényében igen kockázatosnak tűnik az ál-
lamelnök-jelöltként való indulás számára. Mire gondolok?
Arra, hogy ha az előrejelzések szerint alakulnak a dolgok, a
választási eredmények alapján kimutatható trend szerint idén
jóval kevesebb voksot gyűjt majd, mint az előző, 2009-es vá-
lasztáson. (1996-ban 761, 2000-ben 696, 2004-ben 533,
2009-ben 384 ezren szavaztak az RMDSZ jelöltjére.) Amit el-
lenfelei, ellenségei minden bizonnyal úgy magyaráznak majd,
hogy a céljaikat szolgálja. Például vele vitetik el a balhát, az
ő nyakába varrják a kudarcot. 

Ebből következően úgy tűnik, Kelemen Hunor politikai pá-
lyája leszálló ágba került. Az RMDSZ-en belüli öregek, a
Markó-Borbély-Frunda-Verestóy négyesfogat, és az „új hullá-
mot” megjelenítő székelyföldiek között sodródó Kelemen el-
nöksége hamarabb véget érhet, mint ahogyan azt sokan
várnák. 

Szentgyörgyi László 

Vajnár József Marosvásárhe-
lyen született 1942-ben, a 2-es
iskolában járta elemi osztályait,
majd az Unireában érettségi-
zett. Egyetemi tanulmányait a
kolozsvári Mezőgazdasági
Egyetemen végezte. A mezőrü-
csi, a dicsőszentmártoni és a
marosvásárhelyi Állami Gazda-
ságnál dolgozott, miközben a
Recolta Sportegyesületnél lo-
vassportokat űzött. Nagyon sok
helyi bajnokságon, de külföldi
versenyen, lovas rendezvényen
is részt vett, elsősorban mint fo-
gathajtó vagy lovas szakember. 

Arra a kérdésünkre, hogy
hogyan került kapcsolatba a lo-
vaglással, hogyan szerette meg,
Vajnár József elmondta, hogy
gyermekkorában Marosvásár-
helyen a 2-es iskola mellett volt
a Városi Major, vezetőjének a fia
osztálytársa, padtársa volt. Így
került aztán kapcsolatba paj-
tása révén a majorbeli lovakkal
és a lovaglással. A telep igazga-
tója, Filep Kálmán felfigyelt az
ifjú Vajnár tehetségére, és taní-
tani kezdte a lovaglás tudniva-
lóira. Később Déváról helyeztek
át versenylovakat a marosvá-
sárhelyi majorba, és ezzel
együtt egy nyugalmazott ezre-
des is odakerült edzőnek, aki
Párizsban a katonai akadémián
végezte tanulmányait. Vajnár
József is tőle sajátította el a ver-
senylovaglás alapjait. 

A 90-es évek elején két lovat
vásárolt azzal a szándékkal,
hogy saját fogattal jelenjen
meg ezt követően a versenye-
ken. Miután az egyik ló elpusz-
tult, a másikat egy Szováta
mellett élő rokonának a farm-
ján tartotta, oda jártak ki fele-
ségével lovagolni. 1999-ben
döntöttek úgy, hogy saját vidéki

telket vásárolnak, ahol lovakat
lehet tartani. Így esett választá-
suk Marossárpatakra, ahova
aztán a lovat is átszállították. 

„A kisebb fiam is nagyon
szereti a lovakat, neki is vásárol-
tunk egyet, amellyel nagyon
sok időt eltöltött – meséli.
Aztán jöttek az osztálytársai,
barátai nézegették, simogatták
a lovakat, irigyelték a fiam. Hív-
tam őket, jöjjenek, mert meg-
tanítom lovagolni őket is. Hát
így született meg aztán a Ma-
rossárpataki Nyereg Klub, ame-
lyet manapság több mint 30
gyermek látogat. Elsősorban
sárpatakiak, de vannak Maros-
szentgyörgyről és Marosvásár-
helyről is.”

„Hajdan a katonatisztek
sportja volt”

A teljesen kezdő jelentkezőt
először a legszelídebb lóra ülte-
tik és arra kérik, simogassa,
majd feküdjön rá. „Ez úgyneve-
zett lovasterápia – magyarázza
a szakember –, így küzdjük le a
kezdetbeli félelmünket. Később
aztán megtanuljuk a helyes
testtartást, labdajátékot, pa-
lackköltöztetést játszunk, foko-
zatosan fejlesztjük a lovas
izomzatát. Úgy tanítunk, ahogy
minket is tanítottak az edzőink
a spanyol lovasiskola módszerei
alapján. Ez egyben a bátorság
iskolája is, hozzájárul ahhoz,
hogy igazi emberek legyenek
minden szempontból. Hajdan a
katonatisztek sportja volt, nagy
szigorúságot igényel. A lovag-
láshoz erős akaraterő, koncent-
ráló képesség szükséges. Kis
háziversenyeket rendezünk a ta-
nulóink közt, itt megtanulnak
nyerni, de veszíteni is. Ez segít az

életben is, könnyebben juthat-
nak át az élet nehézségein is." 

A lószerszámok ismerete, a
ló felnyergelése mellett az ál-
latok ápolása is a programhoz,
a tudnivalókhoz tartozik. A
lovat nem csak azért kell lovag-
lás előtt lekefélni, hogy tiszta
legyen, hanem azért is, mert
pucolás közben az állat jelzi, ha
valahol sérülése, sebe van. 

„Jó lenne, ha a lovaglás 
ismerete az általános 
műveltséghez tartozna."

Az oktatás díja felől érdek-
lődve megtudtuk, hogy a ma-
rossárpatakiak részére teljesen
ingyenes, mások számára jelké-
pes összegű. A lovakat, a teljes
felszerelést (szerszámok,
csizma, nadrág, kobak) a Vajnár
házaspár biztosítja. „Azt akarjuk
elérni, hogy a sárpatakiak jó lo-
vasok legyenek – folytatja Vaj-
nár József. Azt mondtuk a
feleségemmel, aki a MOGYE bi-
obázisának állatorvosa, ha Mi-
holcsa József szobrokat
ajándékoz Marossárpataknak,
akkor mi megtanítjuk lovagolni

őket. Míg 1990-ben még 300
lovat tartottak Marossárpata-
kon, addig néhány éve alig tud-
tunk 30 kettősfogatot
összeállítani. Megvannak a
módszereink, hogy megszeret-
tessük a hozzánk jelentkezőkkel
a lovakat, a lovaglást. Jó lenne,
ha a lovaglás ismerete az álta-
lános műveltséghez tartozna.
Mi nem csapunk reklámot ma-
gunk körül, egyik gyermek hall
rólunk a másiktól, egyik szülő a
másiktól. De előfordul az is,
hogy az orvos javasolja a szülő-
nek, hogy vigyék a gyermeket
lovagolni, például gerincprob-
lémák esetén, és ezért jönnek
hozzánk. Érdekes, hogy sokkal
több lány jelentkezik lovagolni,
mint fiú. ”

A sárpataki lovasiskolába
bárki jelentkezhet. Akinek te-
hetsége, rátermettsége van rá,
akár igazi sportoló is lehet az itt
szerzett alapokkal. Tény az,
hogy aki egyszer ide eljött, nem
kíván máshová menni lovaglást
tanulni.  

Nemes Gyula

A lovaglás a bátorság iskolája is
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A Természettudományi Múzeumot tehát egy 1890-1893 között neoklasszikus
stílusban készült épületben rendezték be. Eredetileg ebben az épületben mű-
ködött a Mesterségek Székely Múzeuma, majd a Megyei Múzeum történelmi
és régészeti részlege.  A „természettörténeti” gyűjtemény eredete Marosvá-
sárhelyen a húszas évekre vezethető vissza, ekkor alapították ugyanis a mú-
zeumot, amely a régészeti és néprajzi darabok mellett őslénytani, ásványtani,
botanikai és zoológiai anyagot is tartalmaz.  Ezen a héten még írnunk kell
arról, hogy negyvennégyben a múzeum anyaga eltűnik, de szólnunk kell az
épület mesterembereiről, és nem utolsó sorban arról is, amit még az épület
architektúrájáról megtudtunk…

A marosvásárhelyiek Székely Múzeuma
(folytatás előző lapszámunkból)

1944-ben a múzeum
anyaga „eltűnik”

Ahogyan azt a Marosvásár-
helyi útikalauz című adatgyűjtés
szerzői, Fodor Sándor (S.) és Ba-
lás Árpád is tudni vélik, a mú-
zeum egy tágas előcsarnokból,
hat kiállítóteremből állt, ahova
a kerámia-, a fém-, a vas és szö-
vőipar állandó kiállítását ren-
dezték be, de egy termet fenn-
tartottak az időszakos kiállítások

számára is. 
Az emeleti részen gyűléste-

rem, iroda és raktárhelyiség volt.
A múzeum 1944 őszéig műkö-
dött, amikor a második világ-
háború zűrzavarai közepette
anyagának nyoma veszett.

A megüresedett helyiségbe
a 2-es Számú Általános Iskolát,
majd az Ipari Líceum bentlaká-
sát költöztették be, s így az épü-
let csak később került vissza a

múzeum kötelékébe, ahova öt-
venhéttől a történelmi, majd a
hetvenes évek végétől a termé-
szetrajzi részleget helyezték el.

Az épület mesteremberei
Amint azt már említettük, a

végső tervek elkészítését Kiss
István építész vállalja fel. Az
építkezési munkálatok Soós Pál
építőmesterhez kapcsolódnak,
de a homlokzati plasztika kivi-

telezésében szerepet kap a pi-
laszterfőket készítő Szabó Antal
szobrász is. 

A tervező feljegyzéseiből
megismerjük a múzeum építését
munkáikkal támogató neves bu-
dapesti mesterek teljes listáját. 

Ahogyan az az Erdélyi Magyar
Elektronikus Könyvtár honlapján
is olvasható, az épület kvalitásá-
hoz jelentősen hozzájáruló kivi-
telezők sorában kiemelkedő Götz
Adolf festő személye. 

A Lechner Ödön tervezte
kecskeméti városházán is dol-
gozó mester készíti el épületünk
nagyteremének pompeji ha-
tású, mára már eltűnt falfest-
ményeit. 

A főbejárati tölgyfa ajtó a
korszakban ugyancsak elismert
Barholfy János asztalosmester
munkája, míg a lépcsőház festett
ablakai a Forgó és Társa 1880-
ban Budapesten alapított üveg-
festő műhelyből származnak.

Amit még az épület 
architektúrájáról ismerünk

A kilenctengelyes, azonos ki-
képzésű mellékhomlokzatok ar-
chitektúrája már sokkal szeré-
nyebb; egyszerű, szalagkeretelésű
hármasablakok ismétlésére alap-
szik. A főhomlokzatot uraló tim-
panon motívuma itt is előfordul,
ez esetekben már csak díszítetlen
orommező-párok formájában. Ez
utóbbiak felett a földszintes trak-
tusok alacsony bádog héjazatai
tűnnek elő. Hátterükként a köz-
ponti tömb kiemelkedő emeleti
zónájának oldalfalai láthatók, li-
zénás, vakablakos falplasztiká-
jukkal.

A belső terek kialakítási elvét
ugyancsak a központi épületrész
kiemelése, hangsúlyozása hatá-
rozta meg. Ennek megfelelően az
épületplasztika jelentősebb része
az előtér, a mögötte kiterjedő lép-
csőház, valamint az emeleti nagy-

terem falaira összpontosul. 
A főhomlokzat palmettadíszes

korinthoszi pilaszterfői, az általuk
ugyanott közrefogott fesztonok
beltéri változatai a lépcsőház kör-
nyezetét gazdagítják. Hatásukat
a pihenő feletti ablakok geomet-
rikus formaalakítású üvegfestmé-
nyeinek zöldes tónusú hangulat-
fénye is fokozza.

A névadás. A magyarok
vándorlása, a honfoglalás
és az államalapítás…

A létesítmény nem vélet-
lenül kapta a Székelyföldi
Iparmúzeum nevet. Az volt a
cél, hogy olyan kézműves al-
kotásokat, tárgyakat mutas-
sanak be itt, amelyek nem-
zeti értéknek számítanak. A
nemzeti jelleg hangsúlyozá-
sára való törekvés már az
oromzati kompozíción is tet-
ten érhető. Amint azt már
röviden említettük, ezt a kor
egyik híres szobrásza, Róna
Sándor készítette. 

A szoborkompozíció Attila
alakja köré szerveződik, s a ma-
gyarok vándorlását, a honfogla-
lást, illetve az államalapítást hi-
vatott szimbolizálni. Emellett
azonban volt egy másik, sokkal
inkább gyakorlatiasabb célja is az
ilyesfajta múzeumok alapításá-
nak: a mesterségek népszerűsí-
tése, illetve tanoncképző közpon-
tok, szakiskolák létesítése.

Tanoncképzők 
és iskolák alakulása

A fent leírt képelt alapján ala-
kult meg a szecselevárosi fafel-
dolgozó iskola, majd pedig a szé-
kelyudvarhelyi Kő- és Agyagipari
Szakiskola. Kolozsváron már
1884-ben működtek építőipari
műhelyek, három évvel később
pedig már nagy elismerésnek ör-
vendett a Pákei Lajos vezette mű-
szakirajz-iskola is.

Marosvásárhelyen csak 1915-
ben kezdte el működését az ipa-
ros tanonciskola, ekkor fejezték
be ugyanis a jelenleg a Területi
Munkaügyi Felügyelőségnek he-
lyet adó ingatlan építését. Ta-
noncképző műhelyek azonban
már korábban is voltak.

A középületekhez 
való ragaszkodás

A tizenkilencedik század
utolsó két évtizedében, a
szecessziót megteremtő
irányváltás előestéjén a ma-
gyar építészetben jól elkülö-
nül egy jelentősen széles
építészkört mozgató fejlő-
désvonal, melynek képviselői
az új stílushoz való felzárkó-
zás halasztása illetve elkerü-
lése mellett egy adott ideig,
vagy véglegesen megelég-
szenek a nagy építészeti kor-
szakokra alapozott historiz-
mus, valamint az eklektika
ekkorra már jól megérett for-
manyelvének továbbélteté-
sével. 

Ebben a késői historiz-
must jelölő törekvésben je-
lentős szerepet tudhatott
magáénak a marosvásárhelyi
Székelyföldi Iparmúzeumot
is tervező Kiss István építész.
Közismert budapesti és vi-
déki középületekhez készí-
tett tervei egy következetes
ragaszkodást mutatnak az
antikvitás építészeti vívmá-
nyaira jól visszatekintő, s a
klasszicizmus nosztalgiája-
ként is betudható neorene-
szánsz formaalakításhoz.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd
A régi képekért köszönet

Madaras Józsefnek
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„A közösség számára vég-
zett munka motivációt és
vitathatatlan szociális stá-
tuszt jelent”

Az utólag módosított és kiegészített, a garantált legki-
sebb jövedelemre vonatkozó 416/2001-es számú Törvény
előírásainak megfelelően, az egyedülálló személyek és csa-
ládok – román állampolgárok – jogosak egy garantált mi-
nimális jövedelemre szociális segély formájában. Ezen
jövedelem bevezetése a szolidaritás elvén alapszik, és az
országos szociális asszisztencia része.

A törvénynek megfelelően, a szociális segélyként nyúj-
tott összegekért a kedvezményezettek kötelesek havonta
részt venni helyi érdekű akciókban és munkákban, anélkül,
hogy túllépnék a normális munkaidő kereteit, betartván a
higiéniai és munkavédelmi normákat. A ledolgozandó
munkaórák száma a segély nagyságától (összegétől) függ.

Marosvásárhely megyei jogú város Szakmai nyilvántar-
tásában jelenleg 183 család/kedvezményezett szerepel (a
garantált legkisebb jövedelem kedvezményezettjeként) ,
ezen összegeket 374 személynek folyósítják. A Szociális Asz-
szisztencia Közszolgálati Részlege által közzétett adatok
alapján a közösség számára munkát végzők száma nyáron
átlagosan 55, valamint télen 65.

Ez év júniusában 32 személy dolgozott a Maros Sport-
és Szabadidő-központban, valamint 20 személy a Városi
Közszolgáltatások különféle munkapontjain.

„Nem közömbös számunkra e polgártársak, családok,
egyedülálló személyek sorsa, akik semmilyen jövedelem-
mel nem rendelkeznek. Egyfelől, munkájuk folytán ezek az
emberek hasznosak a helyi közösség számára, hisz olyan
pontokra helyezték el őket, ahol munkaerőre van szükség.
Sokat közülük alkalmaztak, tehát stabil munkahelyre ta-
láltak. Szociális integrációról beszélünk, de ugyanakkor egy
lélektani összetevőről is – ők nem érzik magukat elszige-
teltnek, elhagyottnak. Másfelől, a közösség érdekében vég-
zett munka számukra egy szociális státuszt nyújt. Ők
másféle asszisztenciát is kapnak: három hónapig szociális
étkezést, fűtéspótlékot, élelmiszersegélyt az EU interven-
ciós csomagjaiból stb. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki
– aki teljesíti a garantált minimális jövedelem folyósítási
feltételeit, nyújtsa be igazoló iratait iratcsomója összeállí-
tása érdekében, a törvénynek megfelelően” – nyilatkozta
Claudiu Maior, a város alpolgármestere.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

Korszerűsítési munkálatok  
a Liszt Ferenc és az 
Igazságszolgáltatás utcákban

Nagyméretű felújítási és korszerűsí-
tési munkálatok folynak két igencsak
sűrű közúti forgalmú utcán. Mindez a II-es Integrált Város-
fejlesztési Projekt II. szakaszának része, amely összesen 32
utcát foglal magába. „Kivitelezés alatt állnak a Liszt Ferenc
és az Igazságszolgáltatás utcák, mindkettő rendkívül for-
galmas, mind a gyalog-, mind a járműforgalom szempont-
jából, hiszen a környéken található a törvényszék, több
tanintézmény, templomok, kereskedelmi központok stb. A
Liszt Ferenc utcai munkálatok július 3-án kezdődtek, míg a
múlt héten kicserélték a vízvezetékeket. Az Igazságszolgál-
tatás utcában a vízvezetékek cseréjére mintegy 10 napon
belül kerül sor, felszerelik az elektromos vezetéket és a föld-
alatti kábeleket. Becslésünk szerint augusztus végéig a kör-
nyéken a legjobb körülmények között folyhat a forgalom.

Meg szeretném köszönni a környéken lakó polgároknak,
valamint az itt áthaladó járművezetőknek a megértésüket,
hogy tiszteletben tartották a táblák jelzéseit, óvatosan ve-
zettek, hozzájárulva ahhoz, hogy a felújítási munkálatok
megfelelő módon zajlodjanak”, mondta Claudiu Maior al-
polgármester.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

HETI HETES
A hét észkombájnja. A

kulturális tárca élére és a kor-
mányfő-helyettesi tisztségbe az
RMDSZ által javasolt Biró Rozá-
lia szenátor asszony négy évvel
ezelőtt derűs pillanatokat szer-
zett magyaroknak és románok-
nak egyaránt: 2010 májusában
egy olyan lista jelent meg mind
a nagyváradi városháza, mind
pedig Biró Rozália akkori alpol-
gármester hivatalos honlapján,
amelynek olvastán mindenki
dobott egy hátast. A lista mint -
egy 750 nagyváradi utca és tér
elnevezésének magyar fordítá-
sát tartalmazta – a névjegyzé-
ket egy hivatalos fordítóiroda
készítette –, és többek közt
olyan nevek szerepeltek rajta,
mint Bánat utca (Banatului),
Piros tó utca (Lacul Roşu, azaz
Gyilkos-tó), Háborúzók utcája
(Războieni – Székelyföldvár)
vagy Galacticon Gála utca (Gala
Galaction román író). Utólag
aztán kijavították, de akkor már
mindegy volt.

Szintén 2010-ben egy rádiós
húzta csőbe Rozi nénit: a vicces
kedvű szerkesztő élő műsorban
hívta fel alpolgármester asz-
szonyt, és azt mondta neki,
hogy a „kétlábú gyerekekről”
(copii bipezi) kíván műsort ké-
szíteni. Biró azt hitte, hogy a
koldusokról van szó, és meg-
nyugtatta a szerkesztőt, hogy „a
nagyváradi kétlábú gyerekek
többsége más településekről
származik”, és különben is, a
helyi rendőrség kézben tartja az
ügyet. Majd azt is hozzátette,
hogy a családjában egyetlen

kétlábú sincsen.
Hallod-e Rozika, te, gyerünk

a kormányba be, tudok egy
olyan tárcát, hogy valami
csuda! 

A hét bélyege. Bemutat-
ták múlt szerdán az első székely
bélyeget, amelyen Csíksomlyó-
hoz kötődő és székely nemzeti
motívumok láthatók. „A bélye-
gek nem csupán postai érték-
cikkek, hanem a kibocsátó
ország vagy nemzeti közösség
kulturális névjegyei. Az első
székely bélyeg üzenete az, hogy
Székelyföld autonómiát sze-
retne” – hangsúlyozta Szász
Jenő, a Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet főmuftija, a Székely-
udvarhelyért Alapítvány alapító
elnöke a budapesti bemutatón.
Hozzáfűzte: ez a bélyeg leírja a
székelység Istenhez való ra-
gaszkodását, bemutatja az ösz-
szetartozás legfelemelőbb
érzését, mindazt, amelyet Csík-
somlyón megtapasztalhatnak a
résztvevők. 

Egyelőre ennyi tellett a nagy
nemzetstratéga Jenő komától:
másfél év után kitojt egy apró
bélyeget.

A hét vitája. Nem vesz
részt egyetlen ismertebb román
politikus és az RMDSZ elnöke
sem a kedden kezdődött Tusvá-
nyoson, hosszú szünet után
azonban ismét meghívót kapott
Szász Jenő, aki csütörtökön,
azaz ma tart előadást a tábor-
ban nemzetstratégiáról és nem-
zetpolitikáról. Az MPP volt

elnöke korábban azért nem ju-
tott évekig szóhoz a rendezvé-
nyen, mert kegyvesztetté vált a
Fidesz nemzetpolitikáját meg-
határozó politikusok körében.
Utóbbiak – elsősorban Németh
Zsolt Tusványos-alapító – Tőkés
Lászlót és az Erdélyi Magyar
Néppártot preferálták Szásszal
és a polgáriakkal szemben, kü-
lönösen miután az MPP és az
EMNP viszonya elmérgesedett. 

Az idei táborba meghívtak
több RMDSZ-es politikust is:
Székely István főtitkár-helyet-
test, Markó Attila képviselőt,
Borboly Csaba és Tamás Sándor
székelyföldi tanácselnököket és
Sógor Csaba EP-képviselőt.
Meghívót kapott Biró Zsolt
MPP- elnök is, aki Toró T. Tibor
Tusványos-alapítóval és EMNP-
elnökkel vitázik majd.

Titánok vitája lesz.

A hét csalója. Mobiltelefon
helyett szalonnát, zsemlemor-
zsát és használt pelenkát kül-
dött megrendelőinek egy
magyarországi internetes csaló;
hirdetési oldalakon regisztrált,
és olcsó, márkás mobiltelefono-
kat kínált eladásra. A megren-
delők szerte az országból
utánvétes kézbesítéssel kapták
meg a csomagot, amelyért az
ígért telefon típusától függően
50-80 ezer forintot fizettek. 

A meglepi akkor jött, amikor
felbontották a küldeményt,
abban ugyanis nem a megren-
delt készüléket találták. A vád-
lott igen változatos tárgyakat
postázott a balekoknak: távirá-
nyítót, játéktelefont, gyerekru-
hát, fahasábot, félig megevett
pástétomkonzervet, szalonnát,
sőt, még kakás pelust is. Az or-
szág különböző pontjairól be-
futó feljelentések alapján rövid
idő alatt megtalálták, és előze-
tes letartóztatásba került.

Az ügyvédje jobban teszi, ha
előre felbontja a borítékot.

A hét ítélete. Kilenc hónap

szabadságvesztésre és 50 ezer
euró pénzbírsága ítélte egy
francia-guyanai bíróság a Ma-
rine Le Pen vezette Nemzeti
Front egy korábbi politikusát,
aki majomhoz hasonlította
Christiane Taubira színesbőrű
francia igazságügy-minisztert.
A pártnak annak ellenére is 30
ezer euró bírságot kell fizetnie,
hogy tavaly decemberben ki-
zárta soraiból Anne-Sophie Lec-
lere-t, aki a botrány előtt indult
a 2014-es helyhatósági válasz-
tásokon, és a Facebookon olyan
fotómontázst tett közzé a kor-
mány francia-guyanai születésű
tagjáról, amelyen egy majom
mellett a miniszter látható, „18
hónaposan”, illetve „most” fel-
iratokkal. Egy interjúban még
azt is megjegyezte, hogy „szíve-
sebben látná Taubirát egy fán,
semmint a kormányban”. A
rasszizmus vádját ugyanabban
az interjúban tagadta, és azt
hangoztatta, hogy nem azért
hasonlította majomhoz Tau -
birát, mert fekete bőrű, hanem
azért, mert a miniszter „vadál-
lat”.

A hét fészbukos udvarlása.
Szia köszönőm . vissza jelzé-

sedet.Bőcs és okos vagy.nem
egy buta,köszönöm még egy-
szer,kiváltságost _kérésemre,
reagáltál.

Nagy Ferenc /vagyok/nem
tudom, hogy mondjam el ki is
vagyok,valójában Kódom .

/Kék delfin/Édesapám neve-
zet el,így Nem tudom mire vagy
kíváncsi.írj,és válaszolók
neked.Édesapám mondta,/Kiel-
választott/ez így is van.Tudok-
rólatok.!.

örülök. De szomorú is va-
gyok 

A hét mondása. Ha Romá-
niában zuhant volna le a maláj
gép, még mindig keresnék.

Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Csíkszeredától Marosvásárhelyig  

Miután az idén nyáron 10 új játékost (Marius Constantin, Sălăgeanu, Feusi,
Székely János, Bruno Martins, Velayos, Ibeh, Irobiso, Henrique, Amoroso)
igazolt az ASA, hogy a soron következő szezonban kiharcolja a bennma-
radást az 1. ligában, az utolsó száz méterben sikerült a vezetőségnek le-
igazolnia két korábbi válogatott játékost, Ianis Zicut és Gabi Mureșant is.

Kevesen tudják, hogy a csíkszeredai Vákár Lajos műjégpálya névadójának fia, a 71 éves Vákár Tamás Csaba Marosvásárhelyen él. 16 évig sporttanárként
dolgozott a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, majd 30 évig Budapesten tevékenykedett mint testnevelő tanár. A sportolóból lett testnevelő tanár
hajdanán jégkorongozott, majd kézilabdázott, aztán elvégezte a Testnevelési Főiskolát Bukarestben, majd kézilabda játékvezetőként több száz román
és magyar bajnoki (minden kategóriában) találkozón bíráskodott az évek során. Jelenleg Marosvásárhelyen él, ahol a boldog nyugdíjas éveit éli helyi
illetőségű feleségével.

A 30 éves Zicunak az ASA lesz a
12. együttese a FCM Câmpina,
Farul, Dinamo, Rapid, Poli Te-
mesvár, Internazionale Milánó,
Parma, CSKA Szófia, Pohang
Steelers, Gangwon FC (mind-
kettő Kína) és a Petrolul után. 

A 32 éves segesvári szüle-
tésű Gabriel Mureșan hat évet
játszott a kolozsvári CFR-nél,
mely együttessel két bajnoki
címet, három Románia-kupát
és két Szuper-kupát is nyert. 

A CFR-től a tavaly nyáron az
orosz Tom Tomszk csapatához

szerződött, de az alakulat kie-
sett az 1. ligából, majd Mureșan
szabad játékosként került Ma-
rosvásárhelyre, ahol egy éves
szerződést kötött az ASA-val. 

Eddigi labdarúgó pályafu-
tása alatt játszott a szovátai
Mobila (2003-2004), a med-
gyesi Gaz Metan (2004-2005)
és a besztercei Gloria (2005-
2007) együtteseinél is, utolsó
csapattól szerződött a kolozs-
vári CFR-hez.

Gabi Mureșan 9-szer szere-
pelt a román válogatottban is,

viszont a CFR-nél eltöltött hat
év alatt 10 piros lapot és 44
sárga lapot kapott.

Az ASA három barátságos
találkozót játszott Angliában:
két angol és egy ciprusi ellen-
féllel, s mindannyiszor vesztes-
ként hagyta el a pályát.

A világhírű Manchester Uni-
ted és az ASA közötti barátságos
mérkőzés az angol klub sűrű
programja miatt elmaradt. A ki-
merítő külföldi edzőtábor után
az ASA játékosai a hét végén
kezdődő bajnokságig Marosvá-

sárhelyen folytatják a felkészü-
lést.

A 2014/2015-ös évad első

bajnoki találkozóját július 26-
án, szombaton 18.30 órai kez-
dettel játsza hazai pályán az

ASA, ellenfele a Kolozsvári Uni-
versitatea csapata lesz. 
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Beszélgetés Vákár Lajos Tamással

– Kevesen tudják azt, hogy ön
a híres Vákár Lajos, a csíkszeredai
műjégpálya névadójának az egyik
fia. Ki is volt az édesapja?

– Köztudott, sportoló család-
ból származom, hiszen édesapám
válogatott jégkorongozó volt, az-
tán Kanadában, a svájci Graubün-
den kantonbeli Davosban, majd
Londonban is profiskodott, Ro-
mániában évekig jégkorongozott,
a román válogatott edzője is volt,
időközben a csíkszeredai együt-
tessel bajnokságot is nyert. Én a
bátyámmal, aki két éve hunyt el
meg a húgommal folyton a nya-
kán lógtunk. Minket, gyerekeket
meg az édesanyánkat mindig
magával vitt jégkorong-, labda-
rúgó- meg kézilabda-mérkőzé-
sekre.1999-ben ünnepélyes ke-
retek között a csíkszeredai
műjégpálya felvette a nevét.

– Ön, milyen sportágakat űzött
hajdanán?

– Jégkorongoztam sokáig az
1. ligában a Csíkszereda színeiben,
aztán elvégeztem a Testnevelői
Főiskolát Bukarestben. Már diák-
koromban megszerettem a kézi-
labdát, így az egyetemen is a ké-
zilabdát választottam, ahol
többek közt Ioan Kunst Ghermă-
nescu, a világhírű edző is tanárom
volt. 

Jégkorongoztam a Csíkszere-
dai Hargitánál, majd egyetemi
éveim alatt Bukarestben a
Științanál, aztán Marosvásárhe-

lyen a Comerțulnál. 
A TF elvégzése után Marosvá-

sárhelyre kerültem, majd itt ra-
gadtam, és a Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceumban tanítottam. 

Hajdanán a Kolozsvári U-ban
kézilabdáztam két évig, aztán sok
országos bajnokságot nyertünk
ifjúsági szinten.

– Kik voltak azok az ismertebb
kézilabdások, akiket tanított a Bo-
lyaiban?

– Az egyik legismertebb ta-
nítványom Bukaresti József, a Ma-
rosvásárhelyi Muresul újdonsült
1. ligás együttesének technikai
igazgatója, aztán Natea Mihai,
Moldovanu Mihai, Halmágyi
Zsolt, Dávid Tibor, id. Alberini Zol-
tán is a tanítványaim voltak.

– Sporttanárként hol tevé-
kenykedett?

– 16 éven keresztül voltam a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
sporttagozatán testnevelő tanár,
aztán elmentem végleg Magyar-
országra, de azt nem mondom
el, hogy milyen okból... Ott 30
évet általános sportot tanítottam
a Vasas Sportiskolájánál, a tájfu-
tástól kezdve a szertornáig, min-
dent. Ott mutattam be többek
közt a kézenállást is a korláton di-
ákjaimnak – amit mind a buka-
resti sporttanáraimtól sajátítot-
tam el –, amiért az igazgatónő
el volt ragadtatva, hiszen ilyen
tanárjuk még nem volt, aki sorra
bemutatta a gyakorlatokat a di-

ákjainak.
Nagyon szerettek, támogattak

minden szempontból, a verse-
nyekre mindig volt pénzünk, ott
nem volt inspektorátus soha. 

– Mint értesültem róla, ön idő-
közben kézilabda-mérkőzéseken is
bíráskodott...

– Igen, a tanári állás mellett
bíráskodtam is, amit már itt kezd-
tem el Romániában. Hogy hon-
nan jött az ötlet? Nagyon sok
mérkőzésen jobbak voltunk, mint
az ellenfél, de a részrehajló bírás-

kodás miatt mindig meghúztak,
ahol tudtak, gondolom azért,
mert marosvásárhelyi csapat vol-
tunk. Ezért határoztam el, hogy
bíráskodni is fogok. 

Egy helyi, nemzetközi tornán
itt voltak Marosvásárhelyen já-
tékvezető barátaim Bukarestből,
aztán az egyik rávett, hogy bírás-
kodjak. Délután a mérkőzést le-
vezettem, ő aztán írt Bukarestben
egy jelentést a bíráskodásommal
kapcsolatosan, hogy tökéletesen
megfelelek erre a képesítésre is.

Rá két hétre már mérkőzést ve-
zettem. 

Magyarországon számtalan
mérkőzést vezettem ifjúsági és
felnőtt szinten egyaránt. 

– Mi a véleménye a Marosvá-
sárhelyi Muresul újdonsült 1. ligás
kézilabda együtteséről? Milyen jö-
vőt jósol nekik az élvonalban?

– Én eddig minden mérkőzé-
sükön ott voltam, végig szurkol-
tam nekik, főleg Jóskának (Buka-
resti József-szerk. megj.), akit
tanítványom volt ötödiktől tizen-
kettedik osztályig. Ha hoznak egy-
két átlövő bal- és jobbkezes játé-
kost meg kapust, akkor a
csapatnak is lenne jövője. És még
egy fontos dolog: hozzáértő ve-
zetőség szükséges a csapat élére...

– Jelen pillanatban milyen kö-
tődése van a sporthoz?

– Csak szurkolóként járok ki a
mérkőzésekre, örvendek, ha ta-
lálkozhatok az egykori helyi ké-
zilabdázókkal, ismerőseimmel,
barátaimmal. Egy jó ideje Maros-
vásárhelyen lakom, újranősültem
és egy marosvásárhelyi tanárnőt
vettem el feleségül, akivel együtt
élünk, így Marosvásárhely maradt
a szívem csücske, ahová végleg
visszatértem. 

Ki is volt Vákár Lajos?
Az ő nevéhez fűződik a leg-

népszerűbb csíki sportág, a jég-
korong meghonosítása. 

Vákár Lajos (Csíkszereda,

1910.szeptember 8.–Csíkszereda,
1993.szeptember 10.) és baráti
körének kezdeményezésére ala-
kult meg az 1920-as évek végén
Csíkszereda első jégkorong-
együttese. 

Vákár Lajos 1929 és 1954 kö-
zött (az 1935–37 közötti buka-
resti kitérőt leszámítva) volt a csík-
szeredai jégkorongcsapat
játékosa, majd tagja volt az 1949-
es és 1952-es bajnokcsapatnak,
aztán 1954-től edzőként és taná-
csadóként segítette a csíki hokit. 

Sebő Ödön ismert könyvéből,
A halálraítélt zászlóaljból tudjuk
meg, hogy a második világháború
utolsó éveiben Vákár Lajos zászlós
a gyimesi határnál szolgálta a
magyar hazát. 

1999. január 16-án a csíksze-
redai műjégpálya felvette Vákár
Lajos nevét, majd a csíki hoki
megalakulásának 75. évforduló-
ján, 2004-ben a műjégpálya elő-
csarnokában Vákár Lajos- dom-
borművet lepleztek le, a
műalkotást Sárpátki Zoltán csík-
szeredai képzőművész készítette.

Pályafutása alatt a román vá-
logatottal részt vett három világ-
bajnokságon (1933, 1934, 1935),
tagja volt az 1949-ben, valamint
1952-ben bajnoki aranyérmet
szerző együttesnek. 

1954-ben fejezte be pályafu-
tását, utána edzőként és tanácsa-
dóként segítette a csíki jégkoron-
got.

Ianis Zicu és Gabriel Mureșan az ASA-hoz igazolt!

Vakár Tamás
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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: – A te anyád előtt sosincsenek akadályok, ha meg akar minket látogatni?


