
„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Társadalom
Elkezdték a kétnyelvű 
utcanévtáblák kihelyezését

A Marosvásárhelyi RMDSZ frakció kezdeményezésére, a
polgármesteri hivatal elkezdte a kétnyelvű utcanévtáblák
kihelyezését. Első körben azon utcák névtábláit cserélik ki,
amelyeket magyar történelmi személyiségről neveztek
el. A szerdai napon a Dózsa György, Kinizsi Pál utcát illetve
a Mátyás király teret jelző táblákat helyezték ki kétnyelvű
feliratozással. A következő időszakban folytatódik a több
mint ötszáz marosvásárhelyi utca kétnyelvű feliratozása.

Társadalom

Falunapok és fesztiválok 
Maros megyében

Egyre divatosabbá válik térségünkben is a falunapok
és fesztiválok szervezése. Szinte minden kisebb-na-
gyobb településen sikerül egy vagy több nap erejéig
tető alá hozni efféle eseményt. Van, ahol kulturális tar-
talommal töltik meg azt, máshol kimerülnek a gulyás-
főzés, sörvedelés és rongyrázás szintjén. 

>>> 4. oldal

MORGÓ 

Lelkük rajta 

Talán emlékeznek még az izzadságos igyeke-
zetre, amellyel az RMDSZ sajtója és megmon-
dóemberei az alakulat újabb
kormánykoalíciós részvételét próbálták siker-
ként el- és beadni az erdélyi magyaroknak.
Tizenhárom államtitkári és azzal egyenrangú
intézményvezetői poszt, illetve három pre-
fektusi tisztség – köztük a Maros megyei –
volt az alku eredménye, a kormányralépés
ára. Magyarán: ennyiért adták el ismét ma-
gukat – nyilvánosan. Hogy a színfalak mö-
gött még miről is folyt az alkudozás, azt talán
soha nem tudjuk meg. 

>>>3. oldal

Vélemény 

Semjén üzenete

Sokaknak az a céljuk, szinte egyetlen szenvedé-
lyük, hogy gyengítsék a magyarságtudatot, és
ezzel egyidőben fölöttünk hatalmat szerezze-
nek. Kívülről vagy belülről törnek ránk, átveszik
a pozícióinkat. Mi tagadás, egyre hatékonyab-
ban teszik ezt. A Trianoni békeszerződéstől egé-
szen napjainkig. Megszálló csapatokkal,
ellenforradalmárokkal, rendszerváltással, bete-
lepítésekkel vagy beruházásokkal. Háborúval
vagy kormánykoalícióval. Tisztelnünk kell más
nemzeteket, de elsősorban a miénket. Ragasz-
kodnunk kell az egyenjogúsághoz, de elsősor-
ban saját magunkat kell egyenjogúnak
tekintenünk. Féltenünk kell az elnyomott nem-
zetiségeket, aggódnunk kell értük, de elsősor-
ban a miénket kell az elnyomástól
megvédenünk. 

>>>4. oldal

Humor

Heti Hetes
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II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium 

„Egy akadály elhárult, 
de még nem értünk célt” 

A kedd délutáni rendkívüli tanácsülésen megszavazták: létrehozzák a Római Katoli-
kus Gimnáziumot, de még további intézményeknek is jóváhagyásukat kell adniuk az
alapításra, akik gyakorlatilag bármiféle akadályt gördíthetnek elébe. Ugyanakkor
másfél millió lejt különítettek el az iskolaépület mihamarabbi felújítására, és bár el-
méletileg idén ősztől már önálló jogi személyisége lesz a katolikus iskolának, a diákok
csak a jövő tanévtől kezdhetik a katolikus osztályt a státus épületében. A magyar
igazgató-helyettes újabb konfliktusokkal terhes tanévre számít…



Vida Gábor szerzői estje
Augusztus elsején, pénteken

19 órától a nyárádszeredai
(volt) Székely Kaszinóban, Lo-
sonczi Béla műtermében Vida
Gábor író szerzői estet tart, ahol
műveiből olvas fel és természe-
tesen majd el lehet beszélgetni
ezekről.

Török Gáspár 
születésnapi tárlata

Naponta 11-19 óra között
Török Gáspár EFIAP fotóművész
születésnapi tárlata a Kultúrpa-
lota kiállítótermeiben augusz-
tus 10-ig látogatható.

A szoptatás hete
A Lion Mentor Egyesület

csecsemőszoptatást népszerű-
sítő országos kampányt szervez.
Kimutatásuk szerint a Románi-
ában született csecsemők alig
12%-a kap anyatejet élete első
hat hónapjában. Az anyatejjel
való táplálás körüli tévhiteket
próbálják eloszlatni ezzel a
kampánnyal. Tizenkilenc vá-
rosba látogatnak el, köztük Ma-
rosvásárhelyre is. Az
érdeklődőkkel augusztus 5-én
18 órakor találkoznak a Művész

mozi Club 30 termében. Bőveb-
ben a
http://www.LionMentor.ro/eve
niment elérhetőségen olvas-
hatnak az érdeklődők az ese-
ményről.  Az eseményen
tombola is lesz, melynek nyere-
ménye egy doboz 60 darabos
MORE MILK PLUS tejserkentő
kapszula a MOTHERLOVE RO-
MANIA jóvoltából.

XVIII. ODFIE 
színjátszó találkozó

Július 31-én, csütörtökön
kezdődik az Országos Dávid Fe-
renc Ifjúsági Egylet (ODFIE)
XVIII. színjátszó találkozója,
amelyet idén Szentháromságon
tartanak. A rendezvény csütör-
tökön 16 órakor zászlós felvo-
nulással indul, 17 órakor lesz az

ünnepi megnyitó, ekkor a hely-
béliek előadására és a csapatok
bemutatkozására is sor kerül, 21
órakor a Daltutajok koncertezik,
22-től tábortűz lesz élőzenével.
Pénteken délelőtt 9.30-kor
Matka Imre tart áhítatot, 10-kor
előadások, 12-kor műhelymun-
kák kezdődnek, 16 órától újabb
előadásokat láthatnak a részt-
vevők, 19-től Antonya Ilona tart
áhítatot, 21 órától a székelyud-
varhelyi Üvegfigurák színjátszó
csoport vendégelőadása tekint-
hető meg, 22 órakor pedig Szín-
háromság Tour Night címmel
indul vetélkedő. Szombaton
9.30-tól Mózes Andrea tart áhí-
tatot, 10 órakor előadások, 12-
től műhelymunkák, 16 órától
pedig újabb előadások kezdőd-
nek. 19 órakor Lurtz Zsolt tart

áhítatot, 21.30-tól a székelyud-
varhelyi Face Today koncertezik.
3-án, vasárnap 11 órától Bálint
Róbert mészkői unitárius lel-
kész tart ünnepi istentiszteletet,
16 órakor kezdődik a gálamű-
sor, amelynek keretében ered-
ményhirdetés is lesz. 21 órától
a Vecker koncertezik, 22-től
pedig záróbuli Dj Szélyessel.

Kincses Réka a Látó Iro-
dalmi Játékok meghívottja

A Látó Irodalmi Játékok 45.
kiadásának meghívottja Kincses
Réka rendező, forgatókönyvíró,
író, akivel augusztus 2-án,
szombaton este 7 órától Vida
Gábor beszélget. Az Írni és ren-
dezni című irodalmi találkozóra
a szokásos helyszínen, a maros-
vásárhelyi, Cuza Voda utcai G.
Caféban kerül sor. Szervező:
Látó szépirodalmi folyóirat,
Josef K Egyesület, Aranka
György Alapítvány. Támogató:
NKA.

Nyáresti 
orgonahangverseny

Augusztus 3-án, vasárnap
este 7 órakor a Köteles Sámuel
utca 4. szám alatti Szent Antal
minorita templomban folytató-
dik a Nyáresti orgonahangver-
senyek. Stílusok és zenei formák
sokszínűsége az orgonazené-
ben című koncertsorozat. Mol-
nár Tünde orgonaművésznő
Nagy József orgonáján Bach,
Liszt Ferenc, Dan Voiculescu
műveit szólaltatja meg.

„Székely golgota”
Székelyvéckén

Elkészült Székelyföld első,
székely kapukból álló "golgo-
tája", amely Székelyvéckén a
községközpont fölötti kilátó felé
vezet. A "székely golgotát" au-
gusztus 2-án, szombaton avat-
ják fel a székelyvéckei napokon.
Az ünnepség 1-jén, pénteken
délután kezdődik, amikor Sze-
nes József villányi borász mu-
tatja be termékeit. Az
eseményre Villányból, Zamárdi-
ból és Rozsnyóról várnak vendé-
geket. Szombaton fél 12-től
vonulnak fel az érdeklődők a
"golgotán" a kilátóig.
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Július 31. Oszkár , Ilona, Helén
Augusztus 1. Boglárka, Pálma, Gusztáv
Augusztus 2. Lehel, Mária, Gusztáv
Augusztus 3. Hermina, István, Terézia
Augusztus 4. Dominika, Domonkos
Augusztus 5. Krisztina, Ábel, Mária
Augusztus 6. Berta, Bettina, Géza, Csobán

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Soha nem volt még annyira igaz a mondás, miszerint az
életben a legfontosabb az egészség. Amennyiben egészségi
problémával küszködik, a héten találkozhat valakivel, aki se-
gítségére lehet a gondjai megoldásában. Egy kollégája visel-
kedése kiverheti önnél a biztosítékot. 
Bika: A házasságodban, tartós kapcsolatában a partnere ide-
gesebb az átlagosnál, és ez a felfokozott idegállapot hatással
van önre. Híres nyugalmának nyoma sincs. Pedig türelemre
lenne szüksége ahhoz, hogy meg tudják oldani a problémát,
illetve egy családtag elfogadja a tanácsait. 
Ikrek: Még az is megtörténhet, hogy a munkahelyén aranyba
foglalják a nevét. Felettese elismeri rátermettségét, és meg-
eshet, hogy a tenyeréből fog enni. De ne bízza túlságosan el
magát, mert a munkahelyén vannak olyanok, akik szívesen
megfojtanák egy kanál vízben. 
Rák: A héten találkozhat olyan emberekkel, akik az egekbe
emelhetik az adrenalinszintjét. A munkahelyén olyan pletyka
keringhet, amely miatt a félelem összeszoríthatja a lelkét. Be-
széljen a felettesével, mondja el neki az aggályait, mert tőle
megnyugtató választ kaphat.
Oroszlán: A héten szeretné, ha se rokona, se ismerőse nem
lenne senkinek. Családtagjai miatt elveszítheti a türelmét,
képtelenné válhat tolerálni a viselkedését, és ugyan ki nem
állhatja a veszekedést, most mégis belemehet egy olyan vi-
tába, amelyben sajnos nem győzedelmeskedhet. 
Szűz: Csak kapkodja a fejét, annyi őrültséget hall, olyan vi-
selkedést tapasztal, amely miatt hirtelen azt sem tudja, fiú
vagy-e, vagy lány. Próbálja megőrizni híres hidegvérét, így
elkerülheti, hogy balesetet szenvedjen, vagy összerúgja a port
azzal a személlyel, aki a későbbiekben sokat árthat önnek. 
Mérleg: A házasságokban, régi együttélésekben vita tárgyát
képezheti egy olyan személy, akit a partnere ki nem állhat.
Még az is megtörténhet, hogy válaszút elé kerül, amikor mér-
legre kell tennie két kapcsolatot, és döntenie kell. Nem lesz
könnyű, de mivel helyén van az esze és a szíve is, a legjobb
döntést hozhatja.
Skorpió: A munkahelyén az irigyei száma annyi, mint égen
a csillag. Valaki megpróbálhatja befolyásolni a felettesét, és
megtörténhet, hogy meg kell védenie magát, illetve az állá-
sát. Egy munkahelyi barátja mellett ki kellene állnia, mert
erre a kapcsolatra a későbbiekben nagyon nagy szüksége
lehet. 
Nyilas: Ha hivatalos ügyeket kell intéznie, akkor meg kell acé-
loznia az idegeit, hogy ne boruljon ki. A titkok hetének is ne-
vezhető a mostani, amikor olyan információk juthatnak a
birtokába, amelynek továbbadására erős késztetést érezhet.
Ám ha kifecsegi, amit tud, kényes helyzetbe hozhatja önma-
gát. 
Bak: Megtörténhet, hogy olyan ellenséget szerez a munka-
helyén, aki nem riad vissza attól, hogy átkot szórjon a fejére.
Ezért legyen sokkal figyelmesebb, így elkerülheti, hogy olyan
valakinek lépjen a tyúkszemére, akinek a bosszúja miatt va-
lóban nehéz helyzetbe kerülhet.
Vízöntő: Olyan hírt közölhetnek önnel, amely miatt az idegei
megfeszülnek. Ám nem eszik olyan forrón a kását, és kiderül-
het, hogy még sincs oka az aggodalomra. Ha nincs állása, a
héten még ne nyomuljon, várjon egy hetet, akkor könnyedén
nagyon jó lehetőségre tehet szert. 
Halak: Egy külföldi utazás minden pénzt megér, de annyit
nem, hogy ezért kölcsönt kelljen felvennie. Addig nyújtózzon,
ameddig a takarója ér. A régi párkapcsolatokban vitára kerül-
het sor, és csalódnia kell egy olyan személyben, akiről eddig
csupa szépet és jót feltételezett. 

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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MORGÓ

Lelkük rajta 

Talán emlékeznek még az izzadságos igyekezetre,
amellyel az RMDSZ sajtója és megmondóemberei az
alakulat újabb kormánykoalíciós részvételét próbál-
ták sikerként el- és beadni az erdélyi magyaroknak.
Tizenhárom államtitkári és azzal egyenrangú intéz-
ményvezetői poszt, illetve három prefektusi tisztség
– köztük a Maros megyei – volt az alku eredménye,
a kormányralépés ára. Magyarán: ennyiért adták el
ismét magukat – nyilvánosan. Hogy a színfalak mö-
gött még miről is folyt az alkudozás, azt talán soha
nem tudjuk meg. 

Mindenesetre a „szövetségi” vezetők példátlan si-
kerként beszéltek arról, hogy – a 89-es változások
óta először – az RMDSZ jelölheti a Maros megyei pre-
fektus személyét. Igaz, nem volt nagy tülekedés a
tisztségre jelentkezők között, a kiszemeltek rendre
utasították vissza a felkérést, hónapokig folyt a cas-
ting, míg végül megállapodtak Nagy András szemé-
lyénél, aki valóban alkalmasnak tűnne a feladatra. 

Csakhogy időközben változott a helyzet, a poszt-
kommunista koalíciós partner egyes környékbeli po-
litikusai arra a következtetésre jutottak, hogy
mégsem kellene „átengedni Maros megyét a magya-
roknak”. 

Az RMDSZ-ben kezdetben igen magabiztosak vol-
tak, mintha fel sem merült volna bennük annak hal-
vány gyanúja sem, hogy a PSD esetleg nem állja
szavát. Még akkor sem, amikor főhazudozójuk először
az EP-választások utánra tolta ki a kinevezés időpont-
ját, aztán már szó sem volt konkrét dátumról. Az ügy-
gyel kapcsolatban a sajtónak nyilatkozó Borbély
László, illetve Brassai Zsombor megyei elnök kezdet-
ben még optimisták voltak, úgy vélték, csupán idő
kérdése a kinevezés, aztán már megelégedtek azzal,
hogy cáfolják a sajtóban megjelent híreket, hogy a
PSD-s alprefektust juttatják pozícióba.      

Addig-addig halogatták az RMDSZ-es jelölt kine-
vezését a „partnerek”, amíg végül kiderült: valóban
azt akarja a PSD, hogy cseréljék el a Maros megyei
prefektusi széket egy másikkal. Feltételezhetően va-
lamely Kárpátokon túli színromán megyére gondol-
tak. Legutóbb már maga Borbély is elismerte, hogy
a „szövetség” folytatott tárgyalásokat e kérdésről a
PSD-vel. „Az álláspontok egyelőre nem közeledtek”
– jelentette ki az RMDSZ második embere, bár elis-
merte, hogy a pészédések egyre inkább ragaszkod-
nak a saját elképzelésükhöz. 

Mit jelenthet ez? Az RMDSZ szempontjából nem
sok jót, mert világos, hogy Pontáék simán érvénye-
sítik majd akaratukat. Az RMDSZ meg újra – sokad-
szorra is – lenyeli a békát. Már ha ragaszkodik a
kormányzáshoz. Márpedig – elnökének, Kelemen
Hunornak az akaratát is semmibe véve – ragaszko-
dik. „Miazhogy?! Nagyonis!”

A visszavonulást, a megadást vetíti előre Brassai
Zsombor kijelentése is, aki miután sokáig hajlítha-
tatlannak tűnt, most már beletörődni látszik az elke-
rülhetetlenbe. „Ha a felajánlás olyan politikai
alkuhelyzetet teremt, amiből a magyarság nyer, ér-
demes elgondolkodni rajta” – mondta az RMDSZ
Maros megyei elnöke. 

Most már csak az a kérdés, hogyan és mit tud
nyerni a magyarság az újabb megalázó helyzetből?
Mert aziránt semmi kétségem, hogy az RMDSZ kori-
feusai, akik ebbe a szituációba „belekormányozták”
magukat, mint korábban annyiszor, ezúttal is meg-
találják a maguk számításait. 

Lelkük rajta.   
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Szentgyörgyi LászlóII. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium 

A kedd délutáni rendkívüli tanácsülésen megszavazták: létrehozzák a Római Katolikus Gimnáziumot, de
még további intézményeknek is jóváhagyásukat kell adniuk az alapításra, akik gyakorlatilag bármiféle
akadályt gördíthetnek elébe. Ugyanakkor másfél millió lejt különítettek el az iskolaépület mihamarabbi
felújítására, és bár elméletileg idén ősztől már önálló jogi személyisége lesz a katolikus iskolának, a diákok
csak a jövő tanévtől kezdhetik a katolikus osztályt a státus épületében. A magyar igazgató-helyettes újabb
konfliktusokkal terhes tanévre számít…

„Egy akadály elhárult, 
de még nem értünk célt” 

Másfél millió felújításra
Az önkormányzati képvise-

lőtestület által megszavazott
határozat értelmében a városi
költségvetésből elkülönítettek
1,5 millió lejt azonnali felújítási,
restaurálási munkálatokra, és
megbízták Dorin Florea polgár-
mestert a hosszútávú bérleti
szerződés megkötésével. Ez
majd biztosítani fogja, hogy Eu-
rópai Uniós, vissza nem térí-
tendő forrásokból az épületek
teljes rekonstrukcióját finanszí-
rozzák. 

Peti András alpolgármester
elmondta, hogy az épületben
két iskola fog helyet kapni: a II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Gimnázium és az Unirea Nem-
zeti Kollégium, de mindkét tan-
intézmény önálló jogi
személyiséggel fog rendelkezni.
„Marosvásárhelyen szeretnénk
megteremteni azt a légkört,
amelyben békésen él egymás
mellett két iskola, még ha más
nemzetiségű diákok tanulnak is
ott. Nem mellesleg az új tan-
ügyi törvény lehetővé teszi a
konzorciumot a tanintézmé-
nyek között, amely mindkét in-
tézmény számára előnyöket
biztosít” – részletezte Peti.

Húsz évig együtt 
magyarok, románok

Claudiu Maior alpolgármester
elmondása szerint a románok és
a magyarok legkevesebb 20 évig
lesznek együtt az épületben. „Ami
bizonyos: a mostani főgimnázium
20 évig ott marad, és legtöbb két
hónapon belül elkezdjük a felújí-
tási munkálatokat. A többi csak
politikai szlogen olyan emberek
részéről, akik alá akarják ásni a ro-
mánok és magyarok közti jó vi-
szonyt” – fejtette ki Maior.  

Elégedetlen 
román igazgatónő

A tanácsülésen jelen volt, és
szót kapott Teodora Boar, az Uni-
rea Nemzeti Kollégium igazgató-
nője is, aki nehezményezte, hogy
nem ismertették vele az aláírandó
szerződés részleteit. „Szeretnénk
mindenről időben értesülni, ami
az Unirea iskolát illeti, és reméljük,
hogy diákjainknak és tanáraink-
nak a szerződés aláírása után is
lesz helyük az épületben” –
mondta az igazgatónő.

A magyar igazgató-helyet-
tes konfliktusra számít

Brandner Judit Emőke, az
Unirea Líceum igazgatóhelyet-

tese lapunknak elmondta, hogy
egyértelműen üdvözli a dön-
tést. Egyébként a magyar okta-
tók és az iskolába járó magyar
diákok szülei írásban is támo-
gatták a II. Rákóczi Ferenc Kol-
légium létrejöttét. Hozzátette
azonban, hogy a román tagozat
zöme nagyon kemény ellenál-
lást tanúsít, és emberpróbáló
feladat a magyar tanároknak
különböző konfliktusos helyze-
tekben helytállni. „Sajnos na-
gyon kevesen vannak román
félről, akik el tudnák fogadni,
hogy a két iskola együtt, egy
épületben működjön, pedig
nekik ebből semmiféle hátrá-
nyuk nem származna. Viszont a
magyar csapat az iskolában pél-
daértékű össze- és kitartást
mutatott a csatákkal és feszült-
ségekkel teli elmúlt iskolai
évben, és fog is a következőben,
amikor – meggyőződésem –,
hogy legalább annyi konfrontá-
ció lesz, mint tavaly – mondta
Brandner.

Akadályokat gördíthetnek
az alapítás elé

Az iskolalapítással megbí-
zott Erdélyi Római Katolikus
Státus Alapítvány képviselője,

Tamási Zsolt szerint csak az
első lépés, hogy a  határozat-
tervezet átment a képviselő-
testületi ülésen. Emellett
szükség van ispáni, tanfel-
ügyelőségi és tanügyminisz-
tériumi jóváhagyásra is. Tehát
a tanintézmény tényleges lét-
rehozása hosszabb folyamat,
hiszen a következő lépések
során a fent említett intézmé-
nyek akadályokat gördíthet-
nek az iskolaalapítás útjába.

„Reményeink szerint szep-
tembertől már különálló jogi
személyiséggel fog rendel-
kezni a Rákóczi Gimnázium,
viszont a diákok a soron kö-
vetkező 2014-2015-ös tanév-
ben még a Református
Kollégium épületébe járnak
majd, hogy ne módosuljon az
iskolahálózat, és csak jövő
tanévtől költöznek a státus
épületébe” – mondta. Tamási
Zsolt leszögezte, hogy ez nem
jelent visszalépést, csak egy-
szerűen az iskolahálózatot
nem szerették volna felborí-
tani, és útra sem szerettek
volna tenni egyetlen osztályt
sem.

Pál Piroska
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Egyre divatosabbá válik térségünkben is a falunapok és fesztiválok szervezése. Szinte minden kisebb-na-
gyobb településen sikerül egy vagy több nap erejéig tető alá hozni efféle eseményt. Van, ahol kulturális
tartalommal töltik meg azt, máshol kimerülnek a gulyásfőzés, sörvedelés és rongyrázás szintjén. Mai lap-
számunkban egy kis összefoglalót állítottunk össze – a teljesség igénye nélkül – az elmúlt hónapok ilyen
jellegű rendezvényiről, amelyek Marosvásárhely közvetlen közelében zajlottak. 

Semjén üzenete
A korábbi évekhez képest oldottabb és érdektele-

nebb hangulatban zajlott a Bálványosi Nyári Szabad-
egyetem. Ez annak is köszönhető, hogy a legutóbbi
választások során egyértelművé vált, hogy milyen ma-
gyar-magyar erőviszonyok uralkodnak itt nálunk és
odaát, mindenki elfoglalta a többé vagy kevésbé meg-
érdemelt helyét a politikai porondon. Az ősszel esedé-
kes magyarországi helyhatósági választások már nem
okozhatnak számottevő meglepetést, így aztán min-
denki tartózkodott az olyan, akár helyénvaló kijelen-
tésektől is, amelyek a román közvéleményt felkavarták
volna.

Az említett rendezvénnyel egy időben, a Kossuth
Rádió Vasárnapi Újság című műsorában elhangzott vi-
szont Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-he-
lyettesének a nyilatkozata, amely sokkal nagyobb
figyelmet érdemel. Arról van benne szó, hogy „bárhol
a világon, ha a magyar közösséget támadás éri, akkor
eget-földet meg kell mozgatnunk az ő védelmükben”.
Nem kell nagy tudomány, nem kell túl magas intelli-
gencia, hogy megértsük. Adva van egy szétszakadt
nemzet, amelynek tagjai a világ különböző tájain
élnek. Egyfelől egy nagyobb tömbben, több ország ha-
tárain belül, a Kárpát-medencében, másfelől pedig
szétszóródva, a nagyvilág minden szegletében. Ahe-
lyett, hogy azt vizsgálnánk, miként tudnak mások
olyan hatékonyan összefogni a nemzeti céljaik eléré-
séért, mi lenne, ha mi is hasonlóképpen cselekednénk?
Mi lenne, ha a formai kötődéseken túlmenően, akár
gyakorlati meggondolásból is, a nemzetféltő közössé-
gek csoportjába lépnénk? Mi akadályoz meg bennün-
ket ebben? Nincs szó itt idegengyűlöletről, nincs szó
diszkriminációról vagy hűtlenségről, hanem mindössze
csak a saját nemzetünk szeretetéről, a hagyományaink
tiszteletéről és értékeink megbecsüléséről. Ki állja, pon-
tosabban ki állhatja utunkat abban, hogy a miénk is
egy ilyen irigylésre méltó nemzet legyen?

Persze, sokaknak az a céljuk, szinte egyetlen szen-
vedélyük, hogy gyengítsék a magyarságtudatot, és
ezzel egyidőben fölöttünk hatalmat szerezzenek. Kí-
vülről vagy belülről törnek ránk, átveszik a pozícióinkat.
Mi tagadás, egyre hatékonyabban teszik ezt. A Trianoni
békeszerződéstől egészen napjainkig. Megszálló csa-
patokkal, ellenforradalmárokkal, rendszerváltással, be-
telepítésekkel vagy beruházásokkal. Háborúval vagy
kormánykoalícióval. Tisztelnünk kell más nemzeteket,
de elsősorban a miénket. Ragaszkodnunk kell az
egyenjogúsághoz, de elsősorban saját magunkat kell
egyenjogúnak tekintenünk. Féltenünk kell az elnyo-
mott nemzetiségeket, aggódnunk kell értük, de első-
sorban a miénket kell az elnyomástól megvédenünk.
Amíg nem lesz kellő önbecsülés bennünk, nem várhat-
juk el mások tiszteletét, elismerését. Számos példát fel-
hozhatnánk, akár a szomszédos nemzetek közül, hogy
milyen eszközök segítségével, miként váltották valóra
a Semjén-üzenetet, de fölösleges ezeket a körülmé-
nyeket tanulmányozni. Mindenkinek elsősorban a
maga helyén, a legjobb belátása szerint kell cseleked-
nie.

Ferencz Zsombor

A falunap vagy fesztivál
megszervezése sokban függ az
anyagi lehetőségektől, a szer-
vezők rátermettségétől, érték-
rendjétől. A kiváló szervezésnek
iskolapéldája lehetne szűkebb
térségünkben Marosszent-
györgy vagy Marossárpatak,
ahol elsősorban a kultúrára, va-
lamint a helyi értékek bemuta-
tására fektetik a hangsúlyt, és
csak másodlagos szerepe van az
eszem-iszomnak. 

Kultúra, nem 
csak „ihaj-csuhaj”!

Marosszentgyörgyön idén
már húszadik alkalommal sike-
rült megszervezni a Szent
György Napokat. Volt ott rend-
hagyó utcaátadás, lábtenisz-
bajnokság, bicikliverseny,
könyvbemutató, festészeti kiál-
lítás, fényképtárlat, post-mor-
tem tiszteletbeli polgári cím
adományozás, székelyruhás fel-
vonulás, koszorúzás, néptánc-
fesztivál, kézműves vásár,
valamint sok koncert. „A kultúr-
otthon és a Szent György szobor
közötti székelyruhás, rezesban-
dás felvonulásra az bátorított,
hogy községünkben közel 100
magyar gyermek jár rendszere-
sen néptáncot tanulni –
mondta el lapunknak Sófalvi
Szabolcs polgármester. Az okta-
tókat a szentgyörgyi polgár-
mesteri hivatal fizeti, a
szülőknek semmibe nem kerül
a gyermekek taníttatása. Itt, a
város közelében, egy multikul-
turális közegben, nehéz az
identitás őrzése, a magyar ha-
gyományok ápolása, ezért érez-
tük fontosnak a néptáncoktatás
finanszírozását. Látva a gyer-
mekek lelkesedését, megszer-
veztük a felvonulásukat és

fellépésüket. Ami az idei ren-
dezvényeken való részvételt il-
leti, elmondhatom, hogy az
előbbi évekhez képest sokkal
többen jelentek meg a külön-
böző kulturális eseményeken.
Ha eddig inkább csak a koncer-
tekre jöttek el az emberek, idén
teltházas könyvbemutatóink,
festészeti- és fotótárlataink vol-
tak. Én úgy látom, hogy az em-
bereket egyre inkább kezdik
érdekelni az ilyen jellegű ese-
mények, nem csak az éjszakába
nyúló ihaj-csuhaj.”

A marossárpatakiak 2014 jú-
liusának elején már hetedik al-
kalommal szervezték meg a
Tánc- és Huszárfesztivált. Sor
került ott fogathajtó-versenyre,
lovas bemutatókra, az első vi-
lágháború áldozataira való
megemlékezésre, néptánc fesz-
tiválra, huszárfelvonulásra. A
helyi hagyományőrző huszárok
vezetője, Miholcsa József szob-
rászművész idén magyaros mo-
tívumokkal díszített
falubejárati táblát ajándékozott
a településnek, amelyen román
és magyar nyelven van kiírva a
falu neve. Mint köztudott, előző
években a szobrászművész az
erdélyi fejedelmek, valamint
Szent István és Szent László kő-
mását készítette el, létrehozva

egy olyan szoborparkot Sárpa-
takon, amely Erdély-szinten
egyedinek számít.

Csejden ez évben először si-
került falunapot szervezni.  Az
esemény a Szászrégeni Fúvó-
szenekar és a XV. Hagyomá-
nyőrző Mátyás-huszárezred
felvonulásával vette kezdetét.
Ezt követően a falu központjá-
ban felállított szabadtéri szín-
padon felléptek a csejdi óvodás
és kisiskolás gyermekek, a Jubi-
late Deo dalcsoport, a Cousen
együttes, a marosszentgyörgyi
óvodás és kisiskolás gyermekek
magyar néptánccsoportja, a Tál-
tos magyar néptánccsoport, va-
lamint a Vadrózsák cigány
tánccsoport. A csejdieket köze-
lebbről ismerők a helyi Sola Mu-
sica dalkar fellépését
hiányolták.

„A búcsú a 
bűnbánat ünnepe”

Székelykálban július első va-
sárnapján falunappal egybekö-
tött búcsús ünnepre került sor.
„Bűnbánat ez az ünnep. A
szentáldozás, a szentgyónás, az
imádkozás ideje – tájékoztatott
Becze Lóránt székelykáli plébá-
nos. Az ünnepi szentmisén Sar-
lós Boldogasszony
közbenjárását kértük, hogy ké-

pesek legyünk Istent és ember-
társainkat szeretni. Ez a teljes
búcsúnyerés feltétele, a bűne-
ink eltörlése. Minden egyház-
községnek egyszer van egy
évben saját ünnepe. Isten meg-
bocsátja bűneinket. Ez ad okot
az ünneplésre.” 

Székesen is a búcsú ünnepé-
vel kötötték egybe a falunapo-
kat a szervezők. „Ilyenkor sokan
vannak itthon az elszármazot-
tak közül, ez az alkalom családi
ünnep is sokuk számára. De az
embereket manapság inkább
csak a világi része vonzza az
eseményeknek. A harangok
hívó hangját nem sokkal töb-
ben hallják meg, mint más va-
sárnapokon” – osztotta meg
gondolatait Bíró László székesi
lelkipásztor.

Nagyernyében a hét végén
második alakommal szervezték
meg a Nyári Fesztivált. Az el-
múlt szombati rendezvényt
vihar szakította félbe, de a to-
vábbiak folyamán sikerült be-
mutatni a tervezett programok
minden pontját. Augusztus első
hétvégéjén – a már három éve
szünetelő – Sáromberki Napok
megtartására is sor kerül – tud-
ták meg a nagyernyei fesztivá-
lon résztvevők. 

Nemes Gyula

Falunapok és fesztiválok
Maros megyében

Nagyernyei 
Nyári Fesztivál
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Ahogyan azt már említettük, a Baross Gábor – mai Horea – utca 24. szám alatti
épületben helyezték el a múzeum természetrajzi részlegét. Az épület a Szé-
kelyföldi Iparmúzeum számára készült, 1890-1893 között építették Kiss István
budapesti műépítész tervei alapján, Sófalvi József, majd Soós Pál marosvá-
sárhelyi építőmesterek vezetésével. 

A marosvásárhelyiek Székely Múzeuma
(folytatás előző lapszámunkból)

Az ókori görög és római
templomok hangulata

Fontos megjegyezni azt,
hogy Kiss István budapesti mű-
építész marosvásárhelyi hom-
lokzatai az antik világ és a
reneszánsz korának építészeti
formáihoz való visszafordulást
nyugtázzák. 

Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
dokumentációjából kiderül,
hogy a rizalit földszinti regisz-
terének rusztikus kivitele a fi-
renzei quattrocento palotáinak
felületalakítását idézi elénk,
míg a főhomlokzatot lezáró, fi-
gurális díszítésű timpanon az
ókori görög és római templo-
mok architektúráját eleveníti
fel, és hasznosítja újra egy ma-
gyar nemzeti vonatkozású te-
matika átköltésében. 

A mellékkorpuszok utcai me-
zőit gazdagító aediculák, szobor-
fülkék, a felettük futtatott
tojáslécek, valamint a központi
tömbön kialakított volutás
gyámkőfrízes koronázópárká-
nyok előképeit úgyszintén a
görög-római illetve a reneszánsz-
kori formavilág szolgáltathatta
historizáló építészünk számára. 

De a látszólag tisztán neore-
neszánsz épületplasztika ele-
mei között teret nyernek a
historizmust nagyban jellemző
eklektikus hajlam gesztusai is,
a főhomlokzat pilasztereinek
fejezetmagasságában végigvo-

nuló fesztón-fríz reneszánszban
is használt, de alapvetően em-
pire ihletődésű girlandjainak
formáiban. 

Mindezekkel együtt a Szé-
kelyföldi Iparmúzeum 1893-
ban felavatott marosvásárhelyi
székhelye a középületi tervezés-
ben ekkor már járatosan mozgó
építész sikeres alkotásának te-
kinthető; homlokzati letisztult-
ságában, visszafogott
kiegyensúlyozott architektúrá-
jával kiemelkedő szerepet kap
az egykori Baross Gábor utca ar-
culatának alakításában.

Az elegancia nyelvezete
Kiss István marosvásárhelyi

homlokzatainak kevesek által
méltatott, vagy egyáltalán felis-
mert eleganciáját egy igencsak
kifinomult alkotói közegben
megalapozott és érlelődött
nyelvezet biztosítja. 

A József Műegyetem korai
generációi közt végzett építész
ugyanis az intézmény jelentős
tanárának, Hauszmann Alajos-
nak irodájában kezdi pályáját. Ez
a körülmény dönti el stilisztikai
irányválasztását is, hisz a bécsi
klasszikus irányzatot képviselő
Theophil Hansennél tanult mes-
tere alapvető szerepet vállal a
neoreneszánsz magyarországi
elterjedésében. 

A Székelyföldi Iparmúzeum
épületplasztikai formavilága
már egy jelentős tervezői ta-

pasztalat eredménye. Az utcai
homlokzaton alkalmazott kom-
pozíciós eljárás hatását a tervező
már több ízben is kipróbálta.

Az építész-alkotó által „szi-
gorú reneszánsz" stílusúnak ne-
vezett múzeumépület görög
ihletődésű architektonikus vi-
lága találó környezetet biztosít
Róna József itt elhelyezett anti-
kizáló homlokzati szobrainak. A
neobarokk modorú monumen-
tális alkotásairól ismert szob-
rász, ezúttal a klasszikus görög,
illetve reneszánszkori világhoz
közelebb álló, kevésbé teátrális
előadásformát választ a szobor-
fülkéket illetve az orommezőt
kitöltő alakjai megjelenítéséhez. 

A mell- vagy derékmagas-
ságban átfűzött görög-római öl-
tözetet idéző ruhák, valamint a
központi alak kapoccsal összefo-
gott köpenye egy kimondottan
antik téma gyanújához vezet-
nek. A timpanon női alakjai által
tartott volutás pajzsformák me-
zejében nehezen kivehető hét
bástya illetve hármashalmon
álló kereszt azonban kétségtele-
nül nemzeti vonatkozású gon-
dolati háttérre utal. 

Magyarország és Erdély
uniójának szemléletessége

A túlzottan narratív, monda-
nivalójában tömény és szimbó-
lumkészletében zavaros
szoborcsoport pontos értelmezé-
sét végül Kiss István feljegyzései

teszik lehetővé.
Ezekből tudjuk meg, hogy

Róna oromzati kompozíciója a
központban elhelyezett Attila ülő
alakja által szimbolizált népván-
dorlást, a székelyek megtelepe-
dését és a honfoglalást követő
államalapítást szándékszik be-
mutatni. 

A trónoló vezért közrefogó,
pálmaágat illetve jogart tartó női
alakok Magyarország és Erdély
unióját teszik szemléletessé, míg
a bal szélen fekvő, szerszámot
fogó ifjú az egységes állam fontos
célkitűzésére, az ipar fejlesztésére
utal.

A korszak ideológiáit tükrözni
vágyó szobrászi tematika sokré-
tűségében nehézkesnek, szinte
értelmezhetetlennek bizonyul,
de mindezt kárpótolja a Róna Jó-
zsef munkásságát többnyire vé-
gigkísérő, kiváló szobrászi
kvalitást mutató frappáns forma-
alakítás, s az ehhez társított na-
turalisztikus modellálókészség.

A tervezőt mellőzi 
a szakirodalom…

A Székelyföldi Iparmúzeum
építési munkálatai tehát 1890-
ben kezdődtek, és három évig
tartottak. A terveket, a már
többször is említett Kiss István
készítette, akit figyelemre
méltó munkássága ellenére
mellőz a szakirodalom. Pedig
olyan jelentős középületeket
tervezett 1880 és 1900 között,

mint a budapesti Szent János
Kórház, és az ő rajzai alapján
készült öt igazságügyi palota,
köztük a nagyváradi is. 

Amikor tehát elvállalta a
marosvásárhelyi munkálatot,
bőven volt tapasztalata a közé-
pületek tervezése terén, s ez
meg is látszik a homlokzaton,
és a belső tagoláson egyaránt. 

Az eklektikus stílus híve
1880-ban már bemutatko-

zott a magyar építésztársada-
lomban az úgynevezett
szecessziós generáció, ugyanak-
kor azonban létezett egy széles
építészkör, amely továbbra is
szívesen alkalmazta a nagy épí-
tészeti korszakok formanyelvét. 

Utóbbiak közé tartozott Kiss
István is. Ő az eklektikus stílus
híve volt: ismét felfedezte és öt-
vözte a különféle európai irány-
zatokat úgy, hogy közben
egységes műveket alkotott. Épí-
tészeti tevékenységét annak a
Hauszmann Alajosnak a műhe-
lyében kezdte, aki közvetlen
kapcsolatban állt a konzervati-
vizmus fellegvárának tartott
Bécsi Akadémiával.

Kezdettől fogva 
különlegesnek számított 
a múzeum

Nagyon korszerűen oldották
meg például a belső tagolását.
A választófalak ugyanis mozgat-
hatók, így amikor beköltözött az

épületbe a Természetrajzi Mú-
zeum, nem volt nehéz átszer-
vezni a belső teret. 

A neoreneszánsz homlokzati
elemek, a városi viszonylatban
egyedülálló szobrászati alkotá-
sok, illetve a belső falfestések
tanúsítják, hogy a legnevesebb
helyi- és budapesti szakembe-
rek dolgoztak az épületen.

Gondolhatunk itt akár a kor
egyik híres szobrászára, Szabó
Antalra, aki az utcai homlokza-
ton látható pilaszterfőket készí-
tette, de mindenképpen meg
kell még említeni Götz Adolf
festő nevét is, aki később jelen-
tős szecessziós épületek munká-
latainál vett részt. Tudni kell,
hogy ő készítette a múzeum
nagytermének romantikus,
pompej hatású falfestményeit
is. A hatvanas-hetvenes évek-
ben végzett restaurálási munká-
latok során azonban ezt
sajnálatosan eltüntették, és
többé nem sikerült a nyomára
bukkanni. 

Ettől függetlenül igen érté-
kes a szóban forgó épület, noha
nem népszerűsítik eléggé, egye-
sek szerint ugyanis az eklektikus
stílusban nincs semmi eredeti-
ség, és nem eléggé innovatív. 

Összeállította: 
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek: 
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek
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Konkrét lépések 
a marosvásárhelyi sport
fejlesztése érdekében

Július 24-én, csütörtökön Dorin Florea polgármes-
ter, valamint Claudiu Maior és Peti András alpolgár-
mesterek a hivatal székhelyén fogadták a Román
Labdarúgó Szövetség küldöttségét, Răzvan Burleanu
elnök vezetésével.

A találkozón – ahol jelen voltak a Helyi Tanács
tagjai is – lerakták a város és a R.L.SZ. közti partner-
kapcsolat alapjait, amely a Marosvásárhelyen létreho-
zandó első regionális labdarúgó központ (kiválóságok)
megvalósítását célozza (országosan összesen 8 ilyen
központ lesz). Ennek keretében korcsoportokra osztva
a központhoz tartozó 6 megyéből válogatnak ki és ké-
szítenek fel gyerekeket.

Nem véletlenül esett a választás Marosvásárhelyre
– magyarázta Răzvan Burleanu, a R.L.SZ. elnöke: „A
város, amellett, hogy szolid sportbázisokkal rendelke-
zik, és a vezetői bebizonyították elkötelezettségüket a
sport iránt, egy gazdasági-pénzügyi pólust képvisel,
és a társadalmi, valamint a román – magyar közösségi
tényező csak növeli vonzerejét, ez segíteni fog minket
a kiválasztási folyamat során.”

A R.L.SZ. ajánlata örömteli, és összhangban van a
városvezetés ama szándékával, hogy növelni kell a ma-
rosvásárhelyi sport távlati eselyeit, szem előtt tartva
– a sport mellett – a nevelési összetevőket, a jövő
sportolóinak sokoldalú és összehangolt képzését, va-
lamint az egyetemi közeggel való kapcsolatot – jelen-
tette ki Dorin Florea polgármester.

Hozzávetőleg 3 héten belül aláírják az együttmű-
ködési protokollumot, a 2015 – 2016 – os tanévben
kiválasztják az első gyerekcsoportot (a IX. osztályosok
közül), a következő 4 évben pedig kialakul a X., XI. és
XII. osztályosok 25 tagú csoportja. Az A.S.A volt stadi-
onját szándékoznak rendelkezésre bocsátani, amely-
nek infrastrukturális beruházásaiban részt vesz majd
a városvezetés és a labdarúgó szövetség is – fejtette
ki Claudiu Maior alpolgármester.

HETI HETES
A hét rozija. A napokban

ismét támadta az RMDSZ kor-
mányfőhelyettes- és kulturális
miniszterjelöltjét a bukaresti
média. Az Adevărul bloggeré-
nek, Manuel Stănescunak attól
ment fel a cukorkája, hogy Biró
Rozália az önéletrajza „Nyelvtu-
dás” rubrikájában idegen nyelv-
ként tüntette fel a románt,
amelyet egyébként a CV-je sze-
rint felsőfokon beszél; a blogger
kifogásait a Mediafax is átvette.
A hírügynökség megszólaltatta
Biró Rozáliát is, aki elmondta:
kijavította életrajzában a
„hibát”, mert „állampolgári
nyelvnek” tekinti a románt.
„Anyanyelvem a magyar, a
román pedig annak az állam-
nak a nyelve, amelyben élek” –
magyarázta.

Nyilván nem az a gond,
hogy startból idegen nyelvként
írta be a románt – hiszen, ha
valakinek az anyanyelve ma-
gyar (vagy szlovák, lengyel,
cseh, üzbég satöbbi), akkor szá-
mára minden más nyelv idegen
nyelv, még akkor is, ha anya-
nyelvi szinten beszéli –, hanem
az, hogy utólag „kijavította”,
mivel olyan, hogy állampolgári
nyelv: nincs!

A hét reklámarca. Kiakadt
a román közvélemény egy
gyógyszergyártó reklámkampá-
nya miatt – még a kulturális
minisztérium is állást foglalt! 

A Veneris gyógyszergyártó
cég egy 15 perces gyorstesztet
fejlesztett ki, amely húgyúti és
nemi betegségek, valamint kü-
lönböző gombás és szifiliszes

fertőzések kiszűrésére használ-
ható; a teszt házilag is elvégez-
hető, tehát nem kell azonnal
orvoshoz fordulni. Az általános
felháborodást az váltotta ki,
hogy a terméket Eminescu ar-
cával kezdték népszerűsíteni.
Íme a hivatalos kultúr-reakció:
„A Kulturális Minisztérium
megdöbbenve értesült arról,
hogy a nagy román költő, Mihai
Eminescu arcképét gyalázkodó
módon használják fel egy nemi
betegségeket kimutató teszt
népszerűsítésére. Felháborító-
nak tartjuk, mert véleményünk
szerint ez nem felel meg egy
művészeti alkotás jó céllal való
felhasználási gyakorlatának.”

Amint köztudott, Eminescu
szifiliszes megbetegedése mai
napig vitatott. Csak aztán ne-
hogy az legyen Biró Rozália első
lépése kulturális miniszterként,
hogy az inkriminált reklámban
lecseréltesse Eminescu képmá-
sát az Adyéra… válasszon in-
kább egy híres vérbajos
franciát, van miből meríteni: 
Toulouse-Lautrec, Paul Gau-
guin, Manet, Flaubert, Baude-
laire satöbbi…

Végezetül lássuk néhány
példát, hogy ezen analógia
alapján mit kivel, azaz kivel mit
lehetne reklámozni: József At-
tila – mozdony; van Gogh – fül-
hallgató; Néró – öngyújtó;
Mózes – táblagép; Isaac New-
ton – Apple termékek; Petőfi –
konyhabútor; Kolumbusz –
GPS; Pavlov – kutyakaja; Martin
Luther King – altató.

A hét származása. Victor

Ponta családja az olaszországi
Triesztből származik, és a Nagy-
lak és Pécska közötti út leköve-
zésére rendelte őket a mai
Románia területére Ferenc Jó-
zsef osztrák-magyar császár,
derült ki az Adevărul Live mű-
sorában. A miniszterelnök arra
a kérdésre válaszolva tért ki
erre, hogy zavarja-e az, hogy
Băsescu konzekvensen Viorel-
nek nevezi; Ponta erre azt vála-
szolta, hogy nincs, amit
szégyelljen a nevén, amit a Vio-
rica nevű keresztszülőjétől ka-
pott. 

Márciusban egy albániai hi-
vatalos látogatáson arról be-
szélt, hogy az egyik
nagyapjának a családja aromán
származású, és Albániából ke-
rült Romániába. Elmondta azt
is: büszke arra, hogy ortodox és
román, de szerinte semmi baj
nincs azzal, hogy Klaus Johan-
nis protestáns és német nemze-
tiségű, majd hozzátette: reméli,
hogy nem ez lesz az államel-
nök-választási kampány té-
mája.

A hét metálosa. Jakarta
kormányzója, Joko Widodo
nyerte meg az indonéziai el-
nökválasztást; a hírre (pozitív
értelemben) felhördült az egyre
fogyatkozó nyugati metálvilág,
ugyanis az 54 éves Widodo óri-
ási metálrajongó: a Metallica, a
Megadeth, a Cannibal Corpse, a
Napalm Death és a Lamb of God
koncertjeire is eljár, és a pólói-
kat is hordja! A Facebook-olda-
lán rengeteg metálvillát mutató
rajongójának képe látható. A fa-
lusi származású egykori bútor-
készítő jóléti intézkedéseket
ígért, aki főleg a fiatalok között
népszerű, és korrupcióellenes-
nek tartják.

A „világ egyetlen heavy
metal-elnökének” megválasz-
tását a Lamb of God frontem-
bere így kommentálta: „Végre

egy elnök, akivel lehet Slayer-
lemezekről vitatkozni!”.

Indonézia egyébként a világ
legnagyobb muszlim országa: a
240 milliós lakosság 86%-a
muszlim. És most ez az ország,
amely a világ harmadik legna-
gyobb demokráciája, végre egy
metálosra bízta több százmillió
ember sorsát! 

A hét hotelajánlatai. Aki
már nagyon menne nyaralni, de
még nem sikerült úti célt, illetve
hotelt választania, ugyanakkor
smuciánkodni se szokott, az ki-
próbálhatja az alábbi szállodák
valamelyikét:

Four Seasons, Ty Warner
Penthouse lakosztály (New
York, USA) – 45 000 dollár/éj-
szaka; faburkolatú könyvtárte-
rem, saját Rolls-Royce
(sofőrrel), saját vízesés és táv-
irányítós illemhely

Grand Hyatt Cannes (Can-
nes, Franciaország) – 52 000
dollár/éjszaka; saját medence,
edzőterem, jacuzzi, szolárium,
komornyik

Hotel President Wilson,
Royal Penthouse lakosztály
(Genf, Svájc) – 83 000 dollár/éj-
szaka; privát lift, márvány für-
dőszoba, panorámás kilátás a
Genfi-tóra

Bon voyage! 

A hét jó híre. Akik ez idáig
nem tudták eldönteni, hogy az
őszi elnökválasztáson Pontára,
Johannisra, vagy esetleg Kele-
men Hunorra szavazzanak, azok
számára jó hírünk van: nagyon
úgy néz ki, hogy Toróté Tibor is
indul! 

A hét bombahíre. Tegnap
este menetrend szerint, épség-
ben landolt a Lufthansa egyik
utasszállító gépe a bangkoki
reptéren; a 186 utas és a 11
főből álló személyzet közül
mindenki túlélte. 

Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Marosvásárhelyi labdarúgók a román és a magyar válogatottban
Románia női labdarúgó válogatottja hatékonyabb és gyorsabb játék után négygólos vereséget mért Magyarország nemzeti tizenegyére (5-1) az elmúlt
héten, a marosvásárhelyi Víkendtelep szomszédságában lévő Sportakadémia labdarúgópályáján megrendezett történelmi találkozó során. Románia
válogatottjában az ASA négy játékosa (Andreea Părăluță, Anamaria Gorea, Barabási Kinga és Ambrus Beáta), meg az együttes egykori labdarúgója,
Sinka Mónika is játszott, míg Magyarország csapatának legjobbja az ASA-nál szereplő Csiszár Henrietta volt. 

A marosvásárhelyi találkozó
után Székes Károly, az ASA edzője
a következőképpen értékelte ta-
nítványai teljesítményét:

– Az ASA játékosai közül né-
hányan, akik lehetőséget kaptak
ezen a találkozón elég ügyesen
fociztak, Csiszár Henrietta jelen-
leg a legjobb játékosa a magyar
válogatottnak. Ha visszajön Ma-
rosvásárhelyre, akkor ezután is
erőssége lesz az ASA-nak.

Barabás Kinga is jól focizott,
de ne felejtsük el, hogy ő csak
17 éves, míg Părăluță és Ambrus
Beáta is jól teljesítettek. 

Zágor Bernadette sérült, de
visszavárom őt is az együttes-
hez.

Csiszár Henrietta (fotó) a ta-
lálkozóval meg az ASA-hoz való
visszakerülésével kapcsolatosan
a következőket nyilatkozta:

– Kicsit fura volt, hogy épp
Marosvásárhelyen ellenfélként
léptem pályára néhány csapat-
társam ellen, de remek érzés
volt látni őket és találkozni ve-
lük. Jól éreztem magam, mind-
amellett, hogy vereséget szen-
vedtünk. Nem ez a valós
különbség a két együttes között,
látszott, hogy mindkét csapat a
felkészülés elején tart.

Van még egy szerződésaján-
latom, reménykedek abban,
hogy összejön, ha nem, akkor a
legnagyobb örömmel térek visz-
sza az ASA-hoz.

Székes Karcsi bácsi egy fél
évvel korábban mondta, hogy
úgy is olyan jól fogom érezni
magam Marosvásárhelyen,
hogy idővel vissza fogok ide
jönni, én meg akkor nem hittem
neki, de lehet igaza lesz, hiszen
valóban nagyon jól érzem ma-
gam ebben a városban...

Románia–Magyarország 
5–1 (1–0)

Románia: Părăluţă– Cormi-
ciuc, Giurgiu, Borţan, Cordune-
anu, Ficzay, Vătafu, Ciolacu, Voicu,
Olar, Lunca, Ganea, Barabási,
Sinka, Gorea, Bâtea és Ambrus. 

Edzők: Mirel Albon, Cornelia
Ionescu és Maria Delicoiu.

Magyarország: Szőcs
Réka– Papp Dóra, Tálosi Sza-
bina, Gál Tímea, Szabó Bog-
lárka, Hummel-Smuczer An-
géla, Csiszár Henrietta, Nagy
Lilla, Pinczi Anita, Vágó Fanni,
Kaján Zsanett, Sipos Lilla, Pádár
Anita, Marsai Nikoletta.

Edzők: Markó Edina és
Nagy Géza.

Gólszerzők: Florentina Olar,
Alexandra Lungu (2) és Mara
Bâtea (2), illetve Pádár Anita
(11-esből).

A Sinka-ikrek visszatérhet-
nek az ASA-hoz?

Székes Károly az együttes
egykori, két kiváló játékosáról a
következőket mondta:

–Valóban csalogatom vissza
a Sinka-ikreket az együtteshez,
hiszen velük már lenne formája
a csapatnak. Zsuzsi is kevés já-
téklehetőséget kapott az utolsó
németországi klubjánál, Móni-
kának viszont van egy német-
országi ajánlata, ha az összejön,
akkor ő nem tér vissza egyelőre.
Én tárt karokkal várom vissza
mindkettőjüket, ezt meg is be-
széltem velük. Nagyszerű lenne,
ha visszatérnének, hiszen olyan
feltételeket nyújtanánk nekik,
amik meg lennének elégedve.  

A két magyar lány, meg a
Sinka testvérek visszatérésével
jobban fel tudnánk venni a ver-

senyt a Kolozsvári Olimpiával
szemben, amely szerintem pla-
fonálódott az utóbbi időben, ke-
veset erősített, inkább a gyors
csatáraikra alapoznak.

A két marosvásárhelyi ille-
tőségű játékos a következőket
mondta jövőjükkel kapcsolato-
san:

Sinka Mónika, Riviera di Ro-
magna Calcio Femminile

– Már rég vakáción vagyok,
hiszen májusban fejeződött be
az A-osztályos bajnokság Olasz-
országban, majd próbajátékra
mentem Németországba. Lehet,
hogy ott fogok focizni a soron
következő idényben. 

Én nem szóltam senkinek,
hogy haza szeretnék jönni,
ameddig lehet, addig külföldön
szeretnék focizni. 

Sinka Zsuzsanna, Ludwigs-
burg

– Utoljára a német 3. ligá-
ban egy fél szezont játszottam,
ahol nagyon szerettek engem,
jól beilleszkedtem a csapatba.
Korábban másfél évig térdsérü-
léssel küszködtem, de most már
egészséges vagyok. 

Lejárt a szerződésem, még
nem tudom, hogy hol fogom
folytatni.

Nem tudhatom előre, hogy
mikor fogok még Marosvásár-

helyen futballozni, ezt a sors
majd eldönti...

Zsuzsa azt is megjegyezte,
hogy testvérére, Mónikára volt
a legkíváncsibb a találkozó so-
rán és rossz érzés volt csak nézni
a román válogatottat, hiszen
jobban szeretett volna  velük
játszani. Reméli, hogy erre is ha-
marosan sor kerül.

A marosvásárhelyi mérkő-
zést követően Erdélyben maradt
a magyar női labdarúgó válo-
gatott, mivel pénteken barátsá-
gos találkozót játszott Székely-
udvarhelyen Székelyföld
válogatottjával. 

A Székelyföld válogatottja
többnyire a Marosvásárhelyi
ASA és a Székelyudvarhelyi Va-
sas Femina csapataira épül. 

A mérkőzésről a következő-
ket mondta el dr. Sipos Kincső,
az ASA és a Székelyföld váloga-
tottjának játékirányítója:

– Mindamellett, hogy 5-0
(3-0) arányban kaptunk ki, ér-
dekes, felemelő és jól eső érzés
volt játszani Székelyföld válo-
gatottjában, hiszen egy közös-
séget képviselünk.

Ez a Székelyföld válogatottja
még nem egy kiforrott csapat,
de egy jó próbálkozás, jó kez-
deményezés volt. 

Az első félidőben főleg mi,
az ASA-ban futballozó játékosok
kezdtünk, a második játékrész-

ben az udvarhelyi lányok voltak
többségben a pályán, de mind-
egyikünk játéklehetőséget ka-
pott, kölcsönösen kiegészítettük
egymást a találkozón.

Én úgy gondolom, hogy jól
játszottunk, nagyon jó volt a
hangulat, külön köszönjük a
több száz szurkolónak, akik vé-
gig buzdítottak minket.

Ennyi sok ember előtt csak
Angliában, egy válogatott mér-
kőzés során, még junior korom-
ban fociztam, a társaim viszont
soha.

Gondolom, hogy a kezdemé-
nyezéssel és a mérkőzéssel si-
került megszólítanunk a közön-
séget, akik mellettünk voltak –
mondta dr. Sipos Kincső. 

Székelyföld csapatában a kö-
vetkező játékosok léptek pályára
ezen a találkozón: 

Kajtár Linda (Vasas Femina),
Máté Tünde (Marosvásárhelyi
ASA), Göder Brigitta (Marosvá-
sárhelyi ASA), Sárosi Csilla (Ma-
rosvásárhelyi ASA), dr.Sipos Kin-
cső (Marosvásárhelyi ASA),
Barabási Kinga (Marosvásárhe-
lyi ASA), Ambrus Beáta (Maros-
vásárhelyi ASA), Dávid Márta
(Marosvásárhelyi ASA), Bajkó
Emese (Marosvásárhelyi Ladies),
Sinka Mónika (Riviera di Ro-
magna Calcio Femminile, Olasz-
ország), Papp Szidónia (Vasas
Femina), Bálint Réka (Vasas Fe-
mina), Miklós Tünde (Vasas Fe-
mina), Simona Caldare (Vasas
Femina), Balázs Csilla (Vasas Fe-
mina), Bartalis Barbara (Vasas
Femina), Péter Kata (Vasas Fe-
mina), Geréd Erika (Vasas Fe-
mina), Krall Tímea (Vasas Fe-
mina), Bíró Enikő (Vasas
Femina) és Feleki Boglárka (Va-
sas Femina).

A Víkendtelepen sorra került
Románia-Magyarország barát-
ságos női nemzetközi labdarúgó
mérkőzés nem volt az első nem-
zetközi találkozó, amelyet  Ma-
rosvásárhelyen szerveztek (vi-
szont a két nemzet között ez volt
az első), hiszen a Maros megyei
labdarúgás történetének mind-
máig egyetlen felnőtt nemzet-
közi labdarúgó megméretteté-
sére 1983. március 9-én került
sor az egykori ligeti pályán.

Akkor a román válogatott
kulcsemberének számító dr. Bö-
löni László tiszteletére a szak-
szövetség 30. születésnapja al-
kalmából, Marosvásárhelyen
rendezte meg a Románia-Török-
ország barátságos mérkőzést. 

Bernd Stumpf keletnémet
játékvezető sípjelére a következő
felállításban lépett pályára Ro-
mánia:

Moraru (46. Lung)–Rednic,
Iorgulescu, Andone, Ungureanu
(64. Munteanu II.)–Bálint
(64.Țicleanu), Bölöni, Klein, Ba-
laci–Geolgău (46.Gabor), Că-
mătaru (80.Coraș).

A végeredmény 3-1 (2-1)
lett Romániának, a hazai gólo-
kat Balaci (7. és 19.-büntetőből)
és Bölöni (87.) szerezték.

A legutolsó találatot dr. Bö-
löni László szögletből ívelte úgy,
hogy a labda egyik játékos sem
érte el. 

Ez nem volt az egyetlen eh-
hez hasonló találata az egykori
kiváló marosvásárhelyi labda-
rúgónknak, de erre a csodálatos
gólra is máig nagy örömmel
emlékeznek vissza az egykori-
jelenlegi marosvásárhelyi szur-
kolók.

Sorin Țerbea-emléktornát szervez a City’us
Augusztus 4-én kezdik

meg a felkészülést a City'us
teremlabdarúgói, a szeptem-
ber első hetében kezdődő baj-
nokságra, de előtte a Szuper-
kupa-döntőjére is sor kerül a
vásárhelyi alakulat és a baj-
noki címvédő Dévai Autober-
gamo között.  

Mint Kacsó Endre, a City’us
edzője elmondta, a bajnoki
rajtig négy játékost szeretné-
nek leigazolni, rajtuk kívül
még néhány játékos az után-
pótlás együttestől is felkerül
a nagycsapatba, de a jelenlegi

keretből néhányan távozni is
fognak. 

Az együttes célkitűzése
nem változott az előző évek-

hez képest, hiszen a bajnokság
megnyerése és a Románia-
kupa elhódítása lesz a céljuk. 

A marosvásárhelyi felké-
szülési időszakban naponta
két edzést fognak tartani a te-
remlabdarúgók, de augusztus
közepén egy barátságos tor-
nát is rendeznek a vásárhelyi
Sportcsarnokban a klub egy-
kori tulajdonosa, Sorin Țerbea
emlékére (július 29-án lesz
egy éve, hogy a marosvásár-
helyi üzletember egy tragikus
helikopter-balesetben életét
vesztette).

Labdarúgás, 1. liga

ASA-Kolozsvári Universitatea 0-0
Marosvásárhely újonc 1.

ligás csapata szombat este, 22
év után először szerepelt újra az
élvonalban ASA néven, de nem
sikerült győzelemmel bemutat-
koznia a bajnoki évad első hazai
mérkőzésén: gólnélküli döntet-
lenre játszott a Kolozsvári Uni-
versitateával.  

Az első játékrész elején lezú-
dult záporeső miatt alaposan át-
ázott a pálya, ami
megnehezítette a játékot, így a
technikásabb labdarúgók (
N’Doye, Hora, Székely János,

Voiculeț) számára is inkább a
becsúszások  jelentették a pilla-
natnyi megoldást.

Az elmúlt idényhez képest,
csapatunk jelentősebb változá-
son ment át, hiszen nem keve-
sebb mint 17 új (egyesek még
szerepeltek a csapatnál) labda-
rúgóval kötött szerződést a ve-
zetőség. 

A Kolozsvári U ellen pályára
lépő labdarúgók közül tizen-
egyen (Stăncioiu, Velayos, Sepsi,
Voiculet, Hora, Goga, Sălăgeanu,
Zicu, N’Doye, Balaur és Székely)

szerepeltek már az előző évek-
ben a Bajnokok Ligája vagy az
Európa-liga csoportköreinek, se-
lejtezőinek mérkőzésein külön-
böző román csapatok színeiben,
ami azt bizonyítja, hogy tapasz-
talt játékosok alkotják a játékos-
keretet, de hiányzik az
összeszokottság. Mindez tükrö-
ződött a szombati játékukból is. 

A második fordulóban, au-
gusztus 1-én az ASA Piatra
Neamți-on lép pályára a Ceah-
lăul ellen. A találkozót a Look TV
18.30 órától élőben közvetíti.
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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: – Nincs semmi baj, rendőr bácsi, csak az anyukánkat várjuk!


