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

A császári-királyi iskola: 
a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem

A MOGYE eredetileg kadétiskolának épült, itt tanultak az
Osztrák-Magyar Monarchia későbbi tisztjei. Aztán román
katonai iskola lett belőle, és bizonyos adatok szerint a má-
sodik világháború alatt különleges ügynököket, kémeket
képeztek itt. 

Társadalom

Gyanús csend a 
tervezett Sütő-szobor körül 
Bár az április 16-ai tanácsülést követően Peti András
alpolgármester a sajtónak azt nyilatkozta, hogy július
25-éig felállítják a Sütő András-szobrot, egyelőre nincs
a tervezett helyszínen, Színház-téren a kőmás, sőt, a
terület kijelölésével megbízott Terület- és Városrende-
zési Bizottság egyszer sem ülésezett a határozat elfo-
gadása óta. 
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MORGÓ 

Iohannis, a román

Amikor felmerült a neve lehetséges államel-
nök-jelöltként, sokan feltették a normális he-
lyeken – értem ez alatt: bejáratott
demokráciákban – értelmetlennek tűnő, de
Romániában annál aktuálisabb kérdést:
egyáltalán lehet-e esélye arra, hogy megvá-
lasszák? Pontosítok: a romániai állapotok, az
államilag gerjesztett és fenntartott, gyakran
a kizárólagosságig terjedő nacionalizmus kö-
rülményei között lehet-e esélye egy nem
román jelöltnek arra, hogy ilyen magas tiszt-
ségbe megválasszák? A válasz azonnali és
egyértelmű: nincs.
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Vélemény 

Libsik erdélyi rezonanciája

A termékeny erdélyi közegben találtak egy-
másra azok a személyek, akik a gúnyolódó meg-
nyilvánulások, újságcikkek és beírások nyomán
újból „életre” keltek. Felderengett számukra a
remény. Itt nincs „kétharmados elnyomás”, sza-
bad a tánc, mondhatnak akármit. Felfedezték
egymást azok a „jóbarátok”, akik teljes vállszé-
lességgel rombolják a nemzeti értékeket. Azt
gondolják, van rá vevő, van rá kereslet. Azt vi-
szont elfelejtik, hogy az erdélyi magyar „érdek-
védelmi szervezet” csak a konjunktúrának
köszönheti mai kivételezett helyzetét, közössé-
günk legnagyobb része pedig nem ért egyet a
meghasonuló döntésekkel. Ritka az olyan ma-
gyar közöttünk, aki azonosulni tudna a nemzet-
idegen elvekkel. Nézzék csak meg, kik és honnan
lájkolják az elvetemült bejegyzéseket. 
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Humor

Heti Hetes
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„Nagyon 
szeretek 
Erdélybe
jönni”

„Nagyon 
szeretek 
Erdélybe
jönni”
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Nyáresti 
orgonahangversenyek

Augusztus 7-én, csütörtö-
kön este 7 órától a Keresztelő
Szent János plébániatemplom-
ban folytatódik a Nyáresti orgo-
nahangversenyek. Stílusok és
zenei formák sokszínűsége az
orgonazenében című koncert-
sorozat. Molnár Tünde Nagy Jó-
zsef orgonáján Bach, Couperin,
Hans Peter Türk műveit adja elő.
Az utolsó koncertre 10-én, va-
sárnap este 7 órakor az Ady ne-
gyedben lévő, Milcovului utca 5.
szám alatti Szent Imre ferences-
templomban kerül sor. Molnár
Tünde ekkor Bach, Liszt Ferenc
és C. Franck műveit adja elő.

Majomcsoport-találkozó

Az idén ünnepli fennállásá-
nak 51. évét a volt marosvásár-
helyi egyetemista
diákszínjátszó „Majomcsoport",
amelyet Kovács Levente tanár,
rendező irányított. Az ünnepi
találkozóra augusztus 9-én 19
órától kerül sor a marosvásár-
helyi Bernády Házban, ahova
elsősorban a mindenkori csapat

tagjait várják. Lesz fotó- és film-
vetítés, improvizációs gyakorla-
tok és sok más meglepetés.

Győri orgonaművész 
koncertje 
Marosvásárhelyen

A tavasz folyamán kilenc er-
délyi városban lépett fel Rákász
Gergely győri orgonaművész
Walzer and Love című látvány-
koncertjével. Marosvásárhely
ebből a turnéból kimaradt. A
művész most újból Erdélyben
vendégszerepel augusztus 11-
én, hétfőn este 19 óráról Maros-
vásárhelyen a kövesdombi
unitárius templomban koncer-
tezik. Jegyek a helyszínen kap-
hatók, 15 lejért.

A Szentegyházi 
Gyermek-filharmónia
a Csűrszínházban

A Szentegyházi Gyermekfil-
harmónia ének- és zenekara
svájci turnéját megelőzően au-
gusztus 14-én, csütörtökön este
8 órától a mikházi Csűrszínház-
ban lép fel. Zenekarvezető:
Haáz Sándor. Szervezési kérdé-
sek tisztázása miatt a műsor
nem került be az évad hivatalos
programjába, de mostanra biz-
tossá vált a mikházi fellépés,
amelyre a belépés ingyenes.

Kiállítás alkotótábori 
diákmunkákból

A 20. Irsai Zsolt Ifjúsági Kép-
zőművészeti Alkotótáborban

készült munkákból nyílt kiállí-
tás a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem Stúdió
Színházának előcsarnokában.
Az egyhetes szovátai táborban
marosvásárhelyi, csíkszeredai,
székelyudvarhelyi, bukaresti és
nagyváradi nyolcadikos és ti-
zenegyedikes, művészeti isko-
lákban tanuló diákok alkottak.
A tárlat októberig látogatható.

Török Gáspár születésnapi
fotókiállítása

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

Molnár Dénes Képtár

Naponta megtekinthetők
Molnár Dénes grafikus, festő-
művész alkotásai a vadasdi is-
kolában. Csoportos látogatás
bejelentése a 0265/585-080-as
telefonszámon.

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
között – az ókor egyetlen fenn-
maradt 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.
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Horoszkóp
Kos: Akkor érzi jól magát a bőrében, ha aktív. A tüzessége
minden sikere kulcsa. A lendület és a lelkesedés ezen a héten
csúcsokat dönt. Vasárnap este lesz telihold. Szerencsére ez önt
nem érinti közvetlenül. Így folytatódik a remek széria.
Bika: A bolygók lassítást javasolnak. Ha nem teszi önként,
akkor „piros lámpákba” fut bele. Amennyiben mindent lassan
és megfontoltan csinál, kiderül, hogy milyen sok dolog fér
bele ugyanannyi időbe. A hét legszuperebb napja a csütörtök
lesz ön számára. Ekkor minden a kezére játszik. 
Ikrek: Izgalmas dolgok várnak önre. A hét második felében
a Bak Holdas napokon fáradékonyabb lehet. A stressz, a ká-
nikula és a kevés alvás is oka ennek. Kicsit lassítania kéne. A
hétvégére rányomja bélyegét a vasárnapi telihold. A közle-
kedésben kell nagyon óvatosnak lennie.
Rák: Most bármilyen ügyben sikerek várnak önre. A hét kö-
zepén a vártnál jobban alakulnak a pénzügyei. A bolygóállá-
sok kedvezőek. Pénteken legyen elnéző. Úgy látszik, hogy egy
mogorva ember önbe köt, vagy a panaszáradatával fárasztja.
Ne reagáljon! Okosan költsön hétvégén! Kifolyhat a pénz a
kezéből.
Oroszlán: Augusztus 23-ig a Nap az Oroszlán jelében jár. Ez
az ön ideje. A születésnapja jó okot ad arra, hogy ünnepeljen.
Ráadásul a hét közepén lesz egy szuper háromszög az égen:
Kos Uránusz – Oroszlán Nap – Nyilas Hold. Ez a lehető leg-
kedvezőbb önnek. Most semmi sem jelenthet akadályt. 
Szűz: Pénteken olyan együttállás lesz, ami hihetetlen haté-
konnyá teszi a munkában. Ekkor behozhatja a lemaradást. A
hétvégi telihold pihenésre „kényszeríti”. Ha nem akar lebete-
gedni, akkor pihenjen többet! Jobban jár…
Mérleg: Ha nem jó a közérzete a héten, akkor igyon több hű-
sítőt! Lehetőleg cukormenteset! A bolygók is ezt mutatják.
Utána értékelje, ha jófejek a barátai és/vagy kollégái. Nem az
a cél, hogy a barátaival dolgozzon, de jó hangulatban szóra-
koztatóbb dolgozni. 
Skorpió: A héten vigyázzon, ha van párja, mert irtó gyorsan
féltékeny lesz, amint elkezd mesélni valakiről! Legyen óvatos,
mert ebből a flörtből felkavaró kaland lehet! Hétvégén ne
csodálkozzon, ha a családja ki akarja sajátítani! Szakítson rájuk
időt! Utána mehet a barátokkal is.
Nyilas: Ragadja meg az összes kínálkozó alkalmat! Meglátja,
most minden ajtó kinyílik ön előtt. Szükség lesz a lelkesedé-
sére. Hétvégén igyekezzen minél többet a szabadban lenni!
Vasárnap este telihold lesz. Ilyenkor megnő a balesetek
száma. Óvatosan közlekedjen!
Bak: Az lenne a legjobb, ha ezen a héten szabadságra menne.
Ugyanis nehezen veszi fel a ritmust. Ettől elégedetlen lesz ön-
magával. Ön maga a diszkréció. De ez most nem mások tit-
kaira vonatkozik: okosan tenné, ha titkolná a többiek előtt,
hogy nincs a legfényesebb formájában. 
Vízöntő: Itt a nyár. Mindenki szerelmes. Ön is? Ezen a héten
a párkapcsolat, vagy ha nincs, akkor annak a hiánya kerül a
figyelme középpontjába. Lehet, hogy ez boldoggá teszi, lehet,
hogy elszomorítja. A bolygók azt vetítik előre, hogy van valaki
a közelében, aki érdeklődik ön iránt. Kérdés, mikor veszi észre. 
Halak: Ha izgatja, ill. aktuális egy külföldi utazás, vagy
munka, vagy tanulás, akkor a hét elején fontos és hasznos in-
formációt kap. Tárolja el, mert hamarosan szüksége lesz rá! A
hét közepén a pénzügyei kedvezőbben alakulnak, mint ter-
vezte. Ez okot ad az örömre. Megdolgozott érte, vagy meg-
spórolta.

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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Iohannis, 
a román

Amikor felmerült a neve lehetséges államelnök-je-
löltként, sokan feltették a normális helyeken – értem
ez alatt: bejáratott demokráciákban – értelmetlennek
tűnő, de Romániában annál aktuálisabb kérdést: egyál-
talán lehet-e esélye arra, hogy megválasszák? Ponto-
sítok: a romániai állapotok, az államilag gerjesztett és
fenntartott, gyakran a kizárólagosságig terjedő nacio-
nalizmus körülményei között lehet-e esélye egy nem
román jelöltnek arra, hogy ilyen magas tisztségbe
megválasszák? A válasz azonnali és egyértelmű: nincs!

Ezt ismerte fel Victor Ponta, a PSD jelöltje, amikor
pártja országos gyűlésén feltételezhető fő vetélytársára
utalva kijelentette: „nem baj, ha valaki más vallású –
ő ortodox! –, és nem akarja, hogy ez hátránynak szá-
mítson”. Mondta ezt az álszent, képmutató, csaló és no-
tórius hazudozó hírében álló pészédés selyemfiú,
miközben igenis azt akarta, hogy hátránynak számít-
son, ha valaki nem román és nem ortodox. A krajovai
országos tanácskozáson egybegyűltek reakciója őt erő-
sítette meg. Megnyugodhatott afelől, ha egyáltalán
volt oka nyugtalankodni emiatt, hogy pillanatnyilag –
és előreláthatólag még jó sokáig – a nacionalista kár-
tya a nyerő Romániában.   

Ezt tapasztalván Johannis azonnal próbált reagálni,
kivédeni, esetleg ártalmatlanítani politikai ellenfele,
ellensége övön aluli ütését. „Romániában születtem,
román állampolgár, és csakis román állampolgár va-
gyok. A következő időszakban sokat fogom járni az or-
szágot, hogy tisztázzam ezt a dolgot” – jelentette ki
Ponta alattomos támadására reagálva. Hogy milyen si-
kerrel jár majd, az hamarosan kiderül. 

Johannisra visszatérve: tudjuk róla, hogy szász
nemzetiségű és lutheránus, amiként azt is, hogy eddigi
politikai karrierje, polgármesteri tisztsége, illetve libe-

rális pártbeli sikerei nincsenek összefüggésben
nemzetiségi hovatartozásával. Egy kis túlzás-
sal azt is mondhatnánk, németsége (szász-
sága) ellenére lett az, aki. S csak úgy és azért

válhatott azzá, amivé vált, mert teljesen
beépült a román politikai környezetbe,

tökéletesen hasonult hozzá. Erkölcs-
ben, magatartásban egyaránt.

Olyan utcába tért vagy tévedt,
amiben az előrejutást csak és ki-
zárólag az biztosíthatja, ha ro-
mánabbá és ortodoxabbá válik
a románoknál, az ortodoxok-

nál. 
Beismerem: alkatát, mo-

dorát tekintve rokonszen-
ves figura, számomra a
legszimpatikusabb azok
közül, akik államelnök-
jelöltként eddig felbuk-
kantak valaha is.

Csakhogy most nem arról
van szó, hogy ki miért és

mennyire nyerheti el szimpátián-
kat. Igaz viszont az is, hogy az ál-
lamelnök-választás – legalábbis

szerény meglátásom szerint – nem
az erdélyi magyarság asztala. Szá-

munkra – ezt a 89-es rendszerváltoz-
tatás utáni évek tapasztalatai

mondatják velem – teljesen mindegy, ki
Románia elnöke. 
Annak alapján pedig, hogy miként vélekedik

az erdélyi magyarság autonómia-törekvéseiről,
szerintem Johannis, Ponta, Funar egykutya. 
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Szentgyörgyi László

Zoltán Erika, magyarországi popénekesnő volt vasárnap este a Sáromberki Napok sztármeghívottja. Az
Emerton-díjas művésznő Pap Peti Junior, a Titán zenekar és Nótár Mary után lépett a színpadra. A sárom-
berki koncert után Zoltán Erika szívesen válaszolt kérdéseinkre:

„Nagyon szeretek Erdélybe jönni”

– A művésznő nagyon sok al-
kalommal lépett fel már Erdély-
ben. Milyen érzésekkel jön ide?

– Őszintén szólva az út Er-
délybe jövet-menet mindig vi-
szontagságos. Aki jár Budapest
és Marosvásárhely között, tudja,
miről beszélek, nem egyszerű a
közlekedés, és csak 65 km autó-
pálya esik útba. De a fogadtatás
Erdélyben mindig olyan, hogy
feledteti velünk az utat. Itt talán
még jobb, még szívből jövőbb a
fogadtatás, amiben részünk
lehet, mint Magyarországon.
De három szóba sűrítve így le-
hetne válaszolni a kérdésre: na-
gyon szeretünk idejönni. 

„Erdélyben 
töltöm fel az aksim”

– Hogyan látja az erdélyi kö-
zönséget? Ismerik a dalait? 

– Minden dalom ismerik itt,
együtt éneklik velem. Többek
közt ezért is szeretünk Erdély-
ben fellépni. Olyan itt koncer-
tezni, mint amikor egy lemerült
aksit (akkumulátort – szerző

megj.) újratölt az ember. Én itt
tudok igazán feltöltődni. 

– Van-e még erdélyi meghí-
vása idénre?

– Idén nyárára már nincs, de
őszire talán... A naptár csak 1-2
hónapra látszik előre. Sok he-
lyen függ attól, hogyan sikerül
az önkormányzatoknak meg-
szervezni a fesztiválokat, falu-
napokat. Úgyhogy nem tudom,
jövök-e még idén, de nagyon
bízom benne, hogy igen. Hosz-
szú lenne nekem az élet Erdély
nélkül az év végéig.

„Jó Erdélyben! Baráti, 
magyaros, szeretetteljes!"

– Kérem, osszon meg egy
különlegesebb, szemé-
lyes erdélyi élményt
olvasóinkkal. 

– Számomra
mindig élmény
Erdélybe jönni,
de van egy
klassz törté-
netem. Ez-

előtt három évvel történt, ezt
sosem feledem. Egy Csíkszereda
melletti településen voltunk
pisztráng fesztiválon. Későn ér-
keztünk, nem láttuk a környé-
ket, koncert után semmi
közvilágítás nem volt a faluban,
így teljes sötétségben vittek a
szálláshelyünkre. Reggel, ami-
kor felébredtünk és kinéztünk
az ablakon, azt hittük csoda tör-
tént. Olyan gyönyörű volt a táj,
valósággal csalogatott a termé-
szet, a fű olyan zöld volt és
puha, hogy az ember nem
tudta megállani, hogy bele ne
feküdjön. Aztán meg azt a reg-
gelit sem feledem soha, amivel
m e g -

vendégeltek: kovásszal sütött
igazi házikenyér, amilyent
addig még nem ettem, kertből
szedett friss zöldségek, lila-
hagyma, paradicsom, uborka.
Hát ez egy városi ember szá-
mára igazi élmény. Erdélyben,
amint már mondtam, a ven-
dégszeretet, a fogadtatás olyan,
amiért érdemes újra és újra
visszatérni. Jó Erdélyben! Baráti,
magyaros, szeretetteljes!

– Mit üzen olvasóinknak, a
rajongóinak?

– Azt, hogy továbbra is tart-
sák meg régi jó szokásukat,
hogy szeretik Zoltán Erika da-
lait. Ezáltal még sokszor eljöhe-

tek Erdélybe feltöltődni, és
magammal vinni azt

a szeretetbombát,
amit itt kapok.

Névjegy: 
Zoltán Erika 1962-ben született Budapes-
ten, és saját bevallása szerint már kislány-
korában eldöntötte, hogy énekesnő lesz.
Karrierje igazából 1986-ban indult el, ami-
kor a siófoki Interpop Fesztiválon nagy si-
kert aratott és közönségdíjat kapott a
Szerelemre születtem című dalával. Több
évben volt Magyarországon az év énekes-
nője: 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1996,
1998, 1999. 1989-ben az év legerotiku-
sabb énekesnője díjat is elnyerte. 1987–
2000 között 40 videó-klipje készült el.
1995-ben EMeRTon-díjjal jutalmazták,
majd 2011-ben a Mehet tovább a show
című albumáért aranylemezt vehetett át.

Nemes Gyula



4. oldal >> Társadalom 2014. augusztus 7–13.

C M
Y B

C M
Y B

Bár az április 16-ai tanácsülést követően Peti András alpolgármester a sajtónak azt nyilatkozta, hogy július
25-éig felállítják a Sütő András-szobrot, egyelőre nincs a tervezett helyszínen, Színház-téren a kőmás, sőt,
a terület kijelölésével megbízott Terület- és Városrendezési Bizottság egyszer sem ülésezett a határozat
elfogadása óta. 

Libsik erdélyi rezonanciája

Nem mi tehetünk arról, hogy ide jutottak. Hogy a
szebb időket is megélt tápos libsik a magyar közéletből
kiszorultak. Hogy választók és támogatók nélkül ma-
radtak. Hogy a legszörnyűbb rémálmaikat is fölülmúlva
parlamenti képviseletüket is elveszítették, az új kor-
mányt pedig kétharmados előnyhöz juttatták. Immár
másodjára. Ezt akarták, ezt kapták. Persze, a valós hely-
zet ennél jóval árnyaltabb, hiszen a „régi cimborák” ma
is jelen vannak a jelentősebb politikai alakulatokban
és alapítványokban, ahol a megfelelő szálakat a meg-
felelő irányba húzogatják. Mégis, sokak számára sava-
nyú a szőlő az anyaországban. Ezzel egyidőben a
romániai magyar közéletben megmaradtak a korábbi
állapotok. Sőt, erősödtek. Ma is kormányon találjuk a
balliberális erők iránti vonzalmáról, elkötelezettségéről
elhíresült „szövetséget”. Így aztán logikusnak tűnik ama
újkori vonzódás, amellyel egyes körök az erdélyi ro-
mantikus tájak iránt viseltetnek, hiszen maradt még
némi hatalmuk, amelyet ide „átmentettek”.

Az alig másfélmilliós közösségünk tagjai sokfélék.
Sokan közülünk, bár magyarnak vallják magukat, job-
ban a szívükön viselik a vélt vagy valós szenvedések
miatt jajveszékelő más nemzetiségű kisebbségek sor-
sát. Vagy jobban aggasztja őket a többségiek sértődött-
sége, mint a sajátjaik elnyomottsága. Sőt, egy újabb
torzszülemény is napvilágot látott. Egy olyan, magyarul
is beszélő embertípus, amely számára a legfőbb gon-
dot a magyarok túlzott hazaszeretete jelenti. Az ehhez
a csoporthoz tartozó „homo erectus” fő foglalkozása
hagyományos értékeinknek a befeketítése, szimbólu-
maink jelentőségének a csökkentése, nemzeti érzel-
meink kigúnyolása. Nem szórakoztató kabaréműsorok
által, hanem ötlettelen, rosszindulatú iróniával. Hát
ilyen egy közösség, van benne mindenféle példány,
nem tehetünk ez ellen. Nehéz megítélni, hogy milyen
az arány a gúnyoltak és a gúnyolódók között, de kije-
lenthető, hogy az előbbiek a Székelyföldön vannak töb-
ben, az utóbbiak pedig, többnyire a Partium vagy más
szórványvidékek szülöttei. Egy ilyen felmérésnek az el-
végzését nem bízhatjuk egy olyan kutatócsoportra,
amely közvetlen politikai befolyás alatt áll, és így szol-
gálja a tudományt, a társadalmat, de főleg a hatalmat.
Az azonban biztos, hogy a közéletben és a médiában
nem találunk szinte egyetlen olyan székelyföldi politi-
kust és újságírót sem, aki a nacionalista értékek kipel-
lengérezéséből űzne sportot. 

Ebben a termékeny erdélyi közegben találtak egy-
másra azok a személyek, akik a gúnyolódó megnyilvá-
nulások, újságcikkek és beírások nyomán újból „életre”
keltek. Felderengett számukra a remény. Itt nincs „két-
harmados elnyomás”, szabad a tánc, mondhatnak akár-
mit. Felfedezték egymást azok a „jóbarátok”, akik teljes
vállszélességgel rombolják a nemzeti értékeket. Azt
gondolják, van rá vevő, van rá kereslet. Azt viszont el-
felejtik, hogy az erdélyi magyar „érdekvédelmi szerve-
zet” csak a konjunktúrának köszönheti mai kivételezett
helyzetét, közösségünk legnagyobb része pedig nem
ért egyet a meghasonuló döntésekkel. Ritka az olyan
magyar közöttünk, aki azonosulni tudna a nemzetide-
gen elvekkel. Nézzék csak meg, kik és honnan lájkolják
az elvetemült bejegyzéseket. 

Ferencz Zsombor

Gyanús csend a tervezett
Sütő-szobor körül 

NexT Nemzetközi Filmfesztivál Marosvásárhelyen is
Marosvásárhelyen is megte-
kinthetik a hagyományosan
Bukarestben megszervezett
NexT Nemzetközi Filmfesz-
tivál legjobb rövidfilmjei kö-
zül néhányat. A mozgóképe-
ket augusztus 16-án,
szombaton és 17-én, vasárnap
a Víkendtelepen felállított óriási
filmvásznon lehet majd figye-

lemmel kísérni. A NexT Karaván
elnevezésű projekt az áprilisben,
Bukarestben bemutatott ver-
senyfilmek egy részét augusztus
8. és 23. között összesen nyolc
városban vetíti majd. Marosvá-
sárhelyen kívül Brassóban, Gyu-
lafehérváron, Nagyváradon, Dé-
ván, Karácsonkőn, Jászvásáron,
Galacon és végül ismét Buka-

restben tekinthetik meg az ér-
deklődők a válogatást. Maros-
vásárhelyen a vígjátékok kedve-
lőit augusztus 16-án, szombaton
21.30 órától várják, ekkor tíz rö-
vidfilmet láthatnak, amelyekből
nem hiányzik a fekete humor, a
váratlan fordulat és az érzelmi
vihar sem. A 8-13 perces alko-
tások között román, spanyol, an-

gol, német és kanadai rendezők
munkái is szerepelnek. Másnap,
augusztus 17-én szintén este fél
tíztől az Oscarok Éjszakája elne-
vezésű vetítésre kerül sor, amely-
nek keretében az Amerikai Film-
akadémia díjaira beválogatott
rövidfilmeket tűzik műsorra. A
belépés mindkét estére ingye-
nes.

„A Sütő-szobor helyszínének
kijelölésére tanulmányt készít-
tetünk, ennek határideje május
25., a szobor felállítása pedig jú-
lius 25-ig meg kell történjen” –
nyilatkozta a sajtónak még ápri-
lisban Peti András.

Az Polgármesteri Hivatal hon-
lapján bárki számára hozzáfér-
hető április 16-i, 122-es tanácsi
határozat szerint a hatástanul-
mány megrendelésének határ-
ideje május 26 (május 25-e va-
sárnapi nap – szerk. megj.), és a
Terület- és Városrendezési Bizott-
ságnak és a város főépítészének
július 31-ig kell döntenie a szobor
felállításának helyszínét illetően. 

Lapzártánkig sem Peti And-
rást, sem a bizottság tagját és az
önkormányzati képviselő Soós
Zoltánt nem sikerült elérnünk.
Benke István viszont – aki a szó-
ban forgó bizottság tagja – el-
mondta, hogy egyelőre semmi
előrelépés nincs az ügyben, sőt,
a határozat megszavazása óta a
bizottság egyszer sem ült össze
a kőmás helyszínéről döntést
hozni. Az építész szerint az au-
gusztusi szabadságolások miatt
e hónapban nem is kerül sor a
szobor sorsának megvitatására.

Emlékeztetjük olvasóinkat,
hogy az áprilisi tanácsülésen a
szobor felállítására vonatkozó ha-
tározatot 22-ből 16 vokssal fo-
gadták el. A Szociálliberális Szö-
vetség frakciójának képviselői
pénzkidobásnak minősítették a
szoborállítást, a volt alpolgár-
mester, Ionela Ciotlaus szerint ez
sem a román, sem a magyar kö-
zösség számára nem jár pozitív
hozadékkal, sőt, párttársa leelv-
társozta Sütő Andrást. Dr. Bene-
dek István felháborítónak ne-
vezte, hogy a világhírű írót ezzel
a szóval illették, úgy vélte, nagy-
fokú műveletlenségéről tesz ta-
núbizonyságot az, aki a városunk

hírnevét öregbítő Sütő Andrással
ily módon gúnyolódik.

Román civilek tiltakoznak a
szoborállítás ellen

Mint ismeretes, május végén
tíz román civil szervezet petíció-
ban kérte a marosvásárhelyi ta-

nácsot, tárgyalja újra a Sütő-szo-
bor felállításáról szóló határoza-
tot. Szerintük azt törvénytelenül
fogadták el, mert a kérdésről
nem tartottak közvitát.

A határozatot Vasile Oprea,
volt alprefektus is kifogásolta.
Szerinte a szobrot csakis a szak-
tárca jóváhagyásával, az építke-

zési engedély megszerzése után
lehet felállítani, nem a főépítész-
nek kell a szobor helyéről dön-
tenie. Peti András alpolgármester
akkor azt nyilatkozta, nem állítják
le a folyamatot és a következő
tanácsülésen leszögezik, hol ál-
lítják fel a szobrot. P.P.
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A MOGYE eredetileg kadétiskolának épült, itt tanultak az Osztrák-Magyar Mo-
narchia későbbi tisztjei. Aztán román katonai iskola lett belőle, és bizonyos
adatok szerint a második világháború alatt különleges ügynököket, kémeket
képeztek itt.  1945-ben gyökeresen megváltozott a jelenleg az Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemnek otthont adó épület sorsa. A város első egyete-
mét befogadó létesítményt annak idején a cambridge-i kampuszhoz hason-
lították a tanárok. A Központ e heti lapszámában ezt a monumentális
épületet mutatjuk be lapunk olvasóinak.

A császári-királyi iskola:

a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem

A dombot uraló épület
A Kosárdomb lejtős oldalán,

a Szent István út 36., 38. és 40.
szám alatti nagy területen épült
az iskola főépülete, a tanári la-
kások két épülete, valamint az
iskolához tartozó legénységi
épület. A főépület nagy mére-
teivel uralja a domboldalt. Ke-
resztes Gyula Marosvásárhely
szecessziós épületei című köny-
vében ismerteti, hogy a három-
emeletes E alaprajzú épület
főhomlokzata ötsíkú, és az épü-
letet magasítja a kiugró egy-,
három- és ötös rizalitokra emelt
magas, tört síkú tetőszerkezet.
A szecesszió jelenléte főleg a ki-
ugró rizalitok homlokzatok ki-
képzésén látható.

A tanári lakások épületei
kétemeletesek, a legénységi
épület egyemeletes homlokzati
kiképzése szintén szecessziós. 

A parkok és a 
tartozéképületek

Az egyetem parkosított te-
rületén található a főépületen
kívül az egyetemi könyvtár, az
adminisztráció épülete, a sport-
terem; egy épület, amiben je-

lenleg a pszichiátriai klinika
működik, illetve egy, amiben a
városi törvényszéki orvoslás. Itt
található még a botanikus kert,
illetve a dendrológiai park. A
parkban 154 fa- és cserjeféle ta-
lálható, a botanikus kertben
pedig mintegy nyolcszáz nö-
vényfaj kapott helyet. 

Mindezeken kívül az egye-
tem épületei közé sorolhatók
még a bentlakások, amik csak a
hatvanas években épültek fel a
város pár száz méterrel távo-
labb eső részében. A bentlakás-
negyed öt épülete közül négyet
az Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem használ. Közülük kettő
leány- és egy fiúbentlakás, de
az egyetemhez tartozik a fiatal
házasok bentlakása is.

A kezdet és a jelen röviden
A kivitelezési versenytárgya-

lást 1907-ben a budapesti
Grünwald Testvérek cége nyerte
meg, és 1909. október ötödikén
a Cs. és Kir. Katonai Alreáliskola
ünnepélyes megnyitója nagy-
számú előkelő közönség jelen-
létében megtörtént. 

Az iskola felsorolt épületeit

a városi polgármesteri hivatal
építette, saját területére. Az
épület az első világháború után
az állam tulajdonába került, és
ma minden épületében az Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem működik.

A birodalom iskolája
Amint azt már részben em-

lítettük, az Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetemnek otthont adó
épület eredetileg tehát katonai
alreáliskolának épült, amely az
Osztrák-Magyar Monarchia ké-
sőbbi tisztjei képzésének volt
hivatott szolgálni. Lévén, hogy
abban az időben, vagyis a hu-
szadik század elején Ferenc Jó-
zsef volt Magyarország királya
– és a birodalom császára is
egyben – császári-királyi isko-
lának nevezték az intézményt. 

A hatalmas épület 
megépítése kevesebb 
mint két évet vesz
igénybe…

A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból kiderül,
hogy 1907-ben kezdődtek az
építési munkálatok, és 1908.

december elseje volt az átadási
határidő.  

Az 1907-ben aláírt adomá-
nyozási szerződés értelmében a
csaknem százezer négyzetmé-
teres területet a város ajánlotta
fel, és a telek még abban az
évben átkerült a hadügyminisz-
térium tulajdonába. 

A terveket Nagyszebenben
készítették, lévén, hogy az itt
székelő katonai parancsnokság
hatáskörébe tartozott az ügy.

Vásárhelyen ennél 
az épületnél használtak
először betont

Ahhoz képest, hogy akkori-
ban húszezer lakost számláló
kisváros volt Marosvásárhely,
meglehetősen méretesnek szá-
mított az épületegyüttes. Ez
egyébként a főépület mellett az
alábbiakból állt: az altisztek há-
zából, a tisztek házából, a be-
tegszobából, a fogdából, ahová
a fegyelmezetlen kadétok ke-
rültek, illetve egy lovardából,
amely a jelenlegi sürgősségi
kórház helyén terült el. 

A város meséi című könyv
szerzője egy igencsak figyelem-
reméltó érdekességről is szól.
Ezen érdekesség mögött az rej-
lik, hogy az építkezéshez a vá-
rosban ekkor és itt használtak
először betont. 

Ennek kapcsán szárnyra is
keltek különféle mendemon-
dák. Azt mondják például, hogy
a hatvanas-hetvenes években
az intézmény rektora kapott
egy levelet, amelyben egy nyu-
gaton elő személy megkérdi

tőle, hogy tudja-e, hogy az épít-
kezésnél használt beton garan-
ciája csak ötven-hatvan évre
szól. Ez azonban – mint aho-
gyan már az idő is bebizonyí-
totta – nyilván nem igaz.

Az intézetek helycseréje
Az első világháború után

berendezkedett új közigazgatás
román katonai iskolává alakí-
totta az intézményt. A különféle
tanulmányokban megjelente-
tett adatok szerint a második vi-
lágháború idején különleges
ügynököket, más néven egy-
fajta kémeket képeztek itt. A
negyvenes évek második felé-
ben aztán gyökeres változás kö-
vetkezett be az épület sorsában:
a katonai iskola Gyulafehér-
várra költözött, a kolozsvári tu-
dományegyetem magyar orvosi
karát pedig áthelyezték Maros-
vásárhelyre. 

A száműzött egyetem
A második világháború alatt

Kolozsváron folyt a magyar
nyelvű oktatás. A két világhá-
ború között ott működő román
egyetem pedig – amelynek or-
vosi kara is volt – Nagysze-
benbe menekült. 

Ugyancsak a már fent emlí-
tett könyv szerzője említi, hogy
a háború alatt támadt konflik-
tusok, illetve az Észak-Erdély el-
vesztése okozta ellenérzések
visszafojtása céljából igyekez-
tek minél gyorsabban és tapin-
tatosan rendezni ezt a
helyzetet. 

A Petru Groza vezette kor-

mány a román-magyar megbé-
kélés jegyében 1945 májusában
törvénybe foglalta, hogy léte-
sítsenek Kolozsvárott egy ma-
gyar tannyelvű felsőfokú
tanintézetet bölcsész-, filozó-
fia-, jogi-, politikai gazdasági-
és orvosi karral. A törvény
életbe léptetésekor azonban
újabb feszültségeket szított a
helyiségek, illetve a régi egye-
tem vagyonának elosztása.

A nevét elhagyó egyetem
és Petru Groza döntése

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által összegyűjtött és rendelke-
zésünkre bocsátott dokumentá-
cióból kiderül, hogy 1945
júliusában Petru Groza elnöklete
alatt tartottak egy gyűlést, ame-
lyen részt vettek az I. Ferdinánd
nevet viselő román egyetem, il-
letve a Ferenc József nevet elha-
gyó, egyszerűen csak Kolozsvári
Magyar Egyetemnek nevezett
intézmény képviselői is.

Petru Groza egészen várat-
lan módon oldotta meg a hely-
zetet. Az ő kezdeményezésére
az a döntés született, hogy a
magyar egyetem orvosi karát
helyezzék Marosvásárhelyre, és
a Nagyszebenbe száműzött
román intézmény pedig költöz-
zön vissza Kolozsvárra. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd
A régi képekért köszönet 

Madaras Józsefnek
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Nagyméretű korszerűsítési 
munkálatok a Víztelep utcában

Claudiu Maior alpolgármester július
30-án, szerdán ellenőrizte az Egyesülés
lakónegyedi Víztelep utcai rehabilitációs
és korszerűsítési munkálatok helyzetét.

„A nemrég az Unirii negyedi lakosok-
nak tett ígéretünket váltjuk be. Pár
napja fogtunk a munkálatokhoz, a kör-
nyék lakói komfortszintjének növelése
céljával. A teljes infrastruktúrát kicseréltük: víz, csatorna, vil-
lamos áramvezetékek, gáz. Ezúton kérünk elnézést a Víztelep
utcai lakosoktól, a gépek okozta kellemetlenségekért. Becs-
léseink szerint szeptember végéig befejezzük ezeket a mun-
kálatokat”, mondta Claudiu Maior alpolgármester.

Megjegyezzük, hogy a Víztelep utca hossza 536 méter, az
úttest felülete 3.100 négyzetméter, míg a járdáé 2.300 négy-
zetméter. A beruházás értéke eléri az 1.105.000 lejt.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

Elkezdődött a város 
lépcsőinek felújítása

Javában folyik a vasútállomást a
Kövesdombbal összekötő lépcsők felújí-
tása. A munkálatok egy hete kezdődtek
el.

„A lépcsők rendkívül meg voltak
kopva, így azok felújítása gyakorlatilag megoldja a gondot,
hiszen a lépcsők a polgárok által sűrűn használt környéken
vannak. Kivették a régi járdaszegélyeket, ezeket újakra cse-
rélték, s járólapokat fektettek le. Kicserélik a korlátokat is, s
vízelvezető árkokat alakítanak ki. Becslésünk szerint a mun-
kálatok két héten belül befejeződnek, hiszen ezeket kizárólag
kézzel készítik, figyelembe véve a környék jellegzetességeit”,
mondta a helyszínen július 28-án, hétfőn jelen levő Claudiu
Maior alpolgármester.

A beruházás összértéke eléri a 170.000 lejt.
Ugyanebben az időszakban, felújítási munkálatokat vé-

geznek a November 7 és a Tudor lakónegyedi lépcsőkön is.
A polgármesteri hivatal sajtóirodája

HETI HETES
A hét bipedje. Felment a

vezérhangya Horváth Annában,
Kolozsvár alpolgármesterében,
aki egy felháborodott hangvé-
telű irományban „védte meg”
Bi(ped)ró Rozáliát, az elhíresült
bipedes botrány kapcsán. Rész-
let a műből: „Elegem van, és fel-
forr a vérem, hogy Traian
Băsescu elnök Bíró Rozáliától
félti a román kultúrát (…) Ele-
gem van, és az RMDSZ Nőszer-
vezetének tagjaként tiltakozom
az ügyben kialakult és fenntar-
tott képmutató, igazságtalan és
megalázó hadjárat ellen. Én jó
jeggyel érettségiztem román
nyelvből, két egyetemet végez-
tem ezen a nyelven. Mindemel-
lett ünnepélyesen bejelentem:
egy héttel ezelőttig soha nem
hallottam azt a román szót,
hogy „biped". És mielőtt bárki
felhördülne, kérem, nézze végig
a Román Tanügyminisztérium
I.-XII. osztályos tankönyveit, és
mutassa meg bennük, bárhol
előfordul-e benne az a szó,
hogy „biped". Nem hiszem,

hogy Creangă, Eminescu és
mások művei mellett bármely
szószedetben rátalál”.

A védőbeszély, illetve védő-
irat címe: Elegem van!, de egy
hasonló sokkal találóbb lett
volna: Melegem van! 

A hét dédapja. Victor
Ponta nemrég egy interjúban
elmondta, hogy dédnagyapja,
Gheorghe Ponta 1892-ben szü-
letett Magyarországon, és Lu-
goson végezte tanulmányait.
Az első világháborúban az oszt-
rák-magyar hadseregben har-
colt, és az orosz fronton
hadifogságba esett, de sikerült
megszöknie. 1917-ben dezer-
tált, fölvette a román állampol-
gárságot, és a román hadsereg
alhadnagyaként vett részt Ma-
gyarország román megszállásá-
ban. 

Akkor biztos azért ilyen
megbízható, gerinces, becsüle-
tes és szavatartó a miniszterel-
nök is: ásá dédpapa, ásá onoka.

A hét óvodája. Az Euro-
news Youtube-csatornájára ki-
került egy sokkoló óvodai videó,
mégpedig úgy, hogy a Paradisul
copiilornak (gyerekparadicsom)
nevezett konstancai magánó-
voda munkatársai elfelejtették
kikapcsolni a biztonsági kame-
rákat. Ami a verésen és ránga-
táson, azaz a fizikai abúzuson
kívül nem látszik a felvételeken:
a gyerekeket – az Euronews ri-
portere szerint – borral itatják,
hogy elaludjanak, és kávéval
keltik, hogy felébredjenek, mire
a szülők jönnek értük. A felvé-
telen az is hallható, ahogy az
egyik óvónő azt ordítja az egyik
kicsinek: „Ha nem csinálod azt,
amit mondok, fejbecsaplak,
úgyhogy aludj, vagy nagyon
megverlek, és kiváglak a hi-
degbe az anyád p***ájába!”.

Ha ez se gyerekparadicsom,
akkor semmi!

A hét apróhirdetése.
„Eladó egyedi kivitelezésű, em-
beri bőrből készült lámpaernyő
– ára: 20 000 euró”. Bármily hi-
hetetlen is, egy zsilvásárhelyi
(Targu-Jiu) pacák a fenti hirde-
tést pattintotta fel az internetre
a minap, aki a magát potenciá-
lis vásárlónak kiadó riporter
kérdésére azt is elárulta telefo-
non, hogy az ár alkudható, il-
letve, hogy tud szerezni többet
is, akár nagyobbakat, amennyi-
ben igény van rá. Valamint azt
is, hogy rendelkezik a „termék”
eredetiségét igazoló dokumen-
tumokkal, amelyek tanúsítják,
hogy valóban Auschwitzből
származik, és emberi bőrből ké-
szült.

A haláltáborokban valóban
készültek „műtárgyak” emberi
bőrből. Ezek egyik nagy rajon-
gója volt a buchenwaldi tranzit-
láger-parancsnok felesége, Ilse
Koch, „a buchenwaldi szuka”,
aki koponyákból készíttetett
különféle fali díszeket, és lenyú-
zatta a tetovált foglyok bőrét,
amelyekből aztán pénztárcát,
könyvborítót, kesztyűt varra-

tott. Az állítólag több ezer
ember haláláért felelős Ilsét –
egyetlen gyilkosságot sem tud-
tak ténylegesen rábizonyítani –
1947-ben tartóztatták le, és
életfogytiglanra ítélték. Húsz év
után kissé ráunt a bezártságra,
ezért 1967. szeptember 1-jén
szépen megebédelt, írt egy le-
velet a fiának, majd a lepedőjé-
vel felakasztotta magát az ágya
fölötti lámpára. A búcsúlevél-
ben ez állt: „Nincs más kiút. Csak
a halál szabadíthat fel”.

A hét kártérítése. 211
millió forintos (hétszázezer
eurós) kártérítést ítélt meg a bí-
róság a 2009-ben meggyilkolt
veszprémi kézilabdázó, Marian
Cozma családjának. A nem jog-
erős döntés értelmében az em-
berölésért elítélt Raffael
Sándornak, Sztojka Ivánnak és
Németh Győzőnek a meggyil-
kolt sportoló édesapjának,
édesanyjának, testvérének és
menyasszonyának fejenként 52
millió 750 ezer forintot kell fi-
zetnie.

Marian Cozmát, az MKB
Veszprém román kézilabdázóját
2009. február 8-án hajnalban
gyilkolták meg Veszprémben
egy szórakozóhely előtt. Az em-
berölési ügyben a Kúria döntése
szerint Raffael Sándor és Né-
meth Győző 18-18 év, Sztojka
Iván pedig 13 év börtönbünte-
tést kapott.

Amennyiben a döntés jog-
erőre emelkedik, akkor a retkek,
izé, az elítéltek családjai igencsak
rá kell kapcsoljanak a bodzasze-
désre, ugyanis anno azt mond-
ták, hogy ők (és családtagjaik)
nem bűnözésből – lopásból,
rablásból, fosztogatásból, pénz-
behajtásból, zsarolásból, uzsorá-
ból stb. – élnek, hanem:
bodzagyűjtésből. 

A hét lopása. A napokban
kapta föl a világsajtó annak a bu-
karesti férfinak az esetét, aki egy
hatalmas, többszintes nyaralót
építtetett Brăila megyében, ám

májusban egyszer arra érkezett
meg, hogy a házból egyszerűen
nem maradt semmi – még a ke-
rítést és a kutat is ellopták! Aztán
egy darabig nem is ment a hely-
színre, és amikor újra arra járt,
már nemcsak hogy a ház nem
volt meg, de a helyén kukorica-
ültetvényt talált. Utóbbit a szom-
szédja ültette, engedély nélkül. 

A férfi ezek után a 
Facebookra is kiírta a történetet:

„Ha esetleg nektek is van hétvégi
házatok, nézzétek meg, meg-
van-e még egyáltalán. Az enyém
helyén én csak kukoricát talál-
tam”.

A hét kérdése.
- Rozi néni, mit jelent ma-

gyarul az, hogy patruped?
- Ööö… négy pokróc!

Molnár Tibor

Hideg forrásvíz 
a Segesvári úton!

Nemrég újították fel és adták át hasz-
nálatra a Segesvári úti csorgót.

„A környék valóban fekete folt volt a
város térképén. Ezért reagáltunk gyorsan a negyed lakóinak
kérésére, s léptünk a helyzet orvoslása érdekében. Kicse-
réltük a gyűrűket, karfát szereltünk és festettünk, valamint
három padot és egy szemeteskukát helyeztünk el. A hely
most tiszta, kulturált és vonzó”, mondta július 31-én, csü-
törtökön Claudiu Maior alpolgármester a csorgónál tett
rövid pihenője alkalmával.

A csorgóhoz vízért érkezett lakosok megelégedéssel nyi-
latkoztak, hiszen a munkálatok eredményeként megnőtt a
vízhozam is.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája
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Teremlabdarúgás

Az elmúlt hétvégén Nyárádszeredában megrendezett Nyárádmenti Napok sportrendezvényeinek
egyik kimagasló eseménye a Nyárádszereda-Székelyföld barátságos labdarúgó találkozó volt,
amelyet az utóbbi együttes 4-2 (0-1) arányban nyert meg. Ez alkalomból beszélgettünk a mérkőzés
legjobbjával, Szőcs Lászlóval, aki jelenleg a Székelyudvarhelyi FK teremlabdarúgó-együttes meg-
határozó játékosa, de hajdanán a City’us együttesének is erőssége volt:

Labdarúgás 1. liga
Ceahlăul Piatra
Neamți-ASA 
1-4 (1-2)

A labdarúgó 1. liga második
fordulójában az ASA fölé-
nyes, 4-1 arányú győzelmet
aratott idegenben, a Ceah-
lăul otthonában.

Már az első félidőben két gól
szerzett együttesünk a mérkő-
zés legjobbja, N’Doye (22. és
45.) révén, majd a második já-
tékrészben Henrique (55.) és
Hora (84.) is feliratkozott a gól-
szerzők listájára. 

Az 57. percben Sebastian
Colțescu játékvezető piros lap-
pal kiállította a hazai csapat
csatárát, Cârjant, aki Balaur
ellen szabálytalankodott.

Az ASA felállítása a követ-
kező volt: Stăncioiu - Velayos,
Balaur (Gugu '58), Bejan, Sepsi
- N'Doye, Mureşan (Gorobsov
'74), Voiculeţ (Goga '84) -
Bumba, Hora, Henrique. 

Együttesünk  a 3. fordulóban
Bukarestben lép pályára au-
gusztus 9-én a Dinamo ellenfe-
leként. A találkozóra 21 órától
kerül sor, a mérkőzést a Look TV
élőben közvetíti.

Elnökök emléktornája
Biztossá vált, hogy augusz-

tus 21–23. között rendezi meg
a City’us teremlabdarúgó-
együttese Marosvásárhelyen
azt a nemzetközi tornát,
amellyel a klub két egykori el-
nökének, a néhai Kiss István-
nak és Sorin Terbeának
állítanak emléket. 

Az első alkalommal meg-

rendezett emlékversenyen a
házigazda marosvásárhelyi
együttesen kívül még részt
vesz Magyarország bajnoka, az
MVFC Berettyóújfalu, Moldova
Köztársaság válogatottja és a
Székelyudvarhelyi FK is. 

A találkozókra a helyi
sportcsarnokban kerül sor.

Visszahívtak a City’ushoz, de 
egyelőre Székelyudvarhelyen marad

Interjú Szőcs Lászlóval, a Székelyudvarhelyi FK gólvágójával, a Marosvásárhelyi City’us korábbi játékosával

– Nem csak kispályán, de
nagypályán is ügyesen focizol, hi-
szen a teremlabdarúgással pár-
huzamosan játszol még az
Udvarhely körzeti bajnokságban
is, a helyi Sporting együttesénél.

– Kispályán még jól megy a
játék, viszont a nagypálya kicsit
megvisel, ott jobban elfáradok.
Hozzászoktam már ehhez, amint
tehetem, minden hétvégén még
nagypályán is játszom egy mecs-
cset a teremlabdarúgó találko-
zók után. 

– Újabb idényt kezdesz a Szé-
kelyudvarhelyi FK színeiben. Mi-
ként látod a soron kezdődő
bajnokságot, mi az FK célkitűzése?

– Nehéz szezon előtt állunk,
a Székelyudvarhelyi FK célkitű-
zése a döntő. Nem tudom, hogy
a vetélytársak mennyire erősöd-
tek, a bajnoki címért folyó harc-

ban három-négy együttest látok
a legesélyesebbnek. 

– Milyen esélyei vannak a
City’usnak a bajnoki címre?

– A tavaly Marosvásárhelyen
nyertünk az alapszakaszban.
Utólag elgondoltuk, ha veresé-
get szenvedünk volna, akkor a
dévai együttessel játsszuk az elő-
döntőt. Így viszont újra a City’ust
kaptuk ellenfélként. Aztán jöttek
a gondok, azaz a sérülések, az el-
tiltások a legrosszabb pillanat-
ban, ami rányomta bélyegét az
idény végi teljesítményünkre. 

Én kissé szétesettnek láttam
a marosvásárhelyi csapatot a
Déva elleni döntőben. Amilyen
költségvetésük volt, kötelező lett
volna a bajnoki cím megnyerése,
de erre nem került sor. Majd el-
válik, milyen csapata lesz Maros-
vásárhelynek a soron következő

szezonban…

– Két évet játsztál Marosvá-
sárhelyen. Gondolsz-e még az itt
eltöltött időszakra? Visszatérnél a
City’ushoz?

– Nagyon jól éreztem
magam a City’usnál. Az idén hív-
tak vissza, én mennék is öröm-
mel, de még egy évig szerződés
köt a Székelyudvarhelyi FK-hoz,
és nem hiszem, hogy elenged-
nének.  

– Hogy látod a jövődet a te-
remlabdarúgás terén? 

– Szerintem olyan 3-4 évet
még játszani fogok. Ezt az évet
biztosan a székelyudvarhelyi
együttesnél töltöm, aztán elvá-
lik, hol folytatom. Az biztos, a
futsal örök szerelmem marad...

Kézilabda, Nemzeti Liga

Egy vereség és egy győzelem a csapatbemutatón
Kettős találkozót játszott a
marosvásárhelyi Sportcsar-
nokban az újonc Nemzeti
Ligás Mureşul női kézilabda
együttese az ugyancsak él-
vonalbeli CSM Ploieşti ellen.

Az első találkozót pénteken
32-21 (15-11) arányban elveszí-
tették a hazaiak, a másodikon
szombaton visszavágtak, sike-
rült nyerniük 28-26 (13-14)
arányban.

Mindkét találkozón Buka-
resti József edző irányította a
kispadról a vásárhelyi alakula-
tot, mivel az új vezetőedző, Gab-
riela Manea csak hétfőn érkezett
meg városunkba. 

Az első mérkőzésen Alina
Moloci volt a Mureșul legjobbja,
mellettük Bodor Andrea és Ge-
orgeta Buciu is jó formában vol-
tak, viszont az első mérkőzésen
a két kapus (Larisa Comșa és
Diana Diaconu) teljesítménye
gyengébb volt, hiszen sok hárít-
ható gólban is ludasok voltak.

A következő felkészülési
mérkőzéseit augusztus 8-án és
9-én, idegenben játssza a ma-
rosvásárhelyi csapat, ezúttal Zi-
lahon lép pályára a helyi HC
ellen.

A Mureşul Sport Klub már el-
kezdte árusítani a Nemzeti Liga
soron következő idényére érvé-
nyes bérleteket. Minden szur-
koló, aki részt szeretne venni a
Nemzeti Ligába feljutott csapat

összes hazai találkozóján és bér-
letet vált, a klub részéről aján-
dékba kap egy szurkolói mezt. 

Az érdeklődők a 
0745-234111-es telefonszá-
mon, illetve a 

sportclubmuresul@gmail.com
e-mail címen kaphatnak bővebb
információkat és rendelhetik
meg bérletüket. Ugyanakkor
minden hazai meccs előtt  
jegyeket is lehet majd vásárolni.
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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: – Csak az bosszant, hogy ettől fogva te használod a vadiúj mosógépemet!


