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Heti Hetes

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Sport
Az ASA a kiskorúak futballja 
kiválósági központjává válik
Július végén Răzvan Burleanunak, a Román Labda-
rúgó-szövetség elnökének marosvásárhelyi látogatása
alkalmával Claudiu Maior alpolgármester bejelentette,
hogy városunkban hozzák létre Románia első labda-
rúgó-akadémiáját. Megkerestük a Marosvásárhelyi
Labdarúgó-akadémia menedzserét, Cristian Valer
Cherteşt, aki számos érdekes információval szolgált az
ASA futball-akadémiájával és a kialakulóban lévő ki-
válósági központtal kapcsolatosan is.

Társadalom
Életre kelt a mikházi 
kolostortemplom

Szombaton Mikházán újra életre kelt a történelem. Az
idén a római kort bemutató rendezvények, kiállítások,
ásatási helyszínek mellett a XVII. században épült ko-
lostortemplomot is megnézhették az érdeklődők. A
templom udvarán a Maros Megyei Múzeum és a Teleki
Téka munkatársai kis műhelyeket állítottak fel, ame-
lyekben a hajdani ferences szerzetesek tevékenységeit
mutatták be a látogatóknak.

>>> 4. oldal

MORGÓ 

Kampányol az alprefektus?   

A nyelvi jogok tiszteletben tartását kérné szá-
mon Nagy Zsigmond, Maros megye al -
prefektusa a kormányhivatal alárendeltségébe
tartozó huszonöt intézménytől – verte nagy-
dobra a sajtó a minap. A frissen kinevezett he-
lyettes kormánybiztos körlevelet készül
kiküldeni valamennyi intézményvezetőnek,
melyben tájékoztatást kér a jelenlegi helyzet-
ről, illetve felszólítja az illetékeseket a jogsza-
bályi rendelkezések tiszteletben tartására.

>>>3. oldal

Vélemény 

Kár volt a benzinért

A hatalomra lépés után szinte azonnal, a minisz-
terelnök-helyettes kifejtette: a szövetség is egye-
tért az üzemanyag jövedéki adójának a
növelésével, főként amiatt, hogy az így befolyó
pénzt autópálya-építésre fordítja a kormány. Hát
azóta mindenki megtapasztalhatta, hogy a
szomszédos országok közül a kőolajtartalékairól
híres Romániában lett a legdrágább a benzin és
a gázolaj. A fuvarozók és a gépkocsival közlekedő
turisták külföldön tankolnak. A határmentiek a
szomszédos országok benzinkútjaihoz járnak. A
statisztikai adatok pedig kimutatták: annyira
visszaesett az üzemanyag-fogyasztás, hogy még
a korábbinál is kisebb bevételekhez jutott az
állam. Amiből nemhogy autópályára, de talán
még bicikliutakra sem futja. Ennek ellenére senki
sem tiltakozott az elhibázott döntés ellen.
Olyanná vált ez az „érdekképviselet”, mint egy el-
hajított bumeráng az olajmezők felett.
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Indul a Forgatag

„Ereje van az összefogásnak!“

Tegnap este 7-kor a zsúfolásig megtelt Kultúrpalotában tartotta meg ünnepélyes fesz-
tiválnyitóját a második alkalommal megszervezett Vásárhelyi Forgatag. A tulajdonkép-
peni esemény csütörtöktől indul a Maros-parton, ahol a vásári forgatag és a civil sarok is
megtalálható lesz, de idén lesz Kortárs tér sátor, borudvar valamint egészségsarok is. A
tavalyi 167 program után, idén 211 programot biztosít a szervezőcsapat a látogatók szá-
mára, és közel egy hektáros területet ölel fel a fesztivál helyszíne. Ám a Forgatag nemcsak
a Maros-parton, hanem a városban is zajlik, összesen 13 helyszínen.



Haumann Péter 
a Nemzetiben

Haumann Pétert látja ven-
dégül a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Tompa Miklós
Társulata a II. Vásárhelyi Forga-
tag keretében. Az elismert bu-
dapesti színművész Platón
szövegéből készült, Szókratész
védőbeszéde című előadását
augusztus 28-án, csütörtökön
19 órától láthatják az érdeklő-
dők a Nemzeti Színház Nagyter-
mében. Az előadásra online a
www.biletmaster.ro oldalon,
augusztus 26-tól a színház jegy-
pénztáraiban, illetve előadás
előtt egy órával a helyszínen
válthatók jegyek.

Egyszeröt
Augusztus 28-án, csütörtö-

kön este 8 órától az Egyszeröt
című szállodaszínházi produkció
tekinthető meg a Concordia
Hotel 205-ös szobájában. Az
előadásra a Vásárhelyi Forgatag
rendezvényeként kerül sor.

Előadások a Forgatagon
Augusztus 28-án, csütörtö-

kön 17 órától Spielmann Mihály
A marosvásárhelyi zsidóság tör-

ténetéből címmel tart előadást
a zsinagógában. 29-én, pénte-
ken ugyanebben az időpontban
Berekméri Róbert az első világ-
háború kitörésének erdélyi és
marosvásárhelyi kihatásairól ér-
tekezik a Kultúrpalota kistermé-
ben. 30-án, szombaton szintén
17 órától a Kultúrpalota kister-
mében Kiss Tamás Mi a magyar?
címmel a kettős állampolgár-
ságnak a magyar nemzettudat
alakulására gyakorolt hatásáról
tart előadást.

Zalaegerszegi 
együttesek koncertje

Augusztus 28-án, csütörtö-
kön este zalaegerszegi együtte-
sek lépnek közönség elé a
Vásárhelyi Forgatag keretében a
Maros-parton. 19 órától a Hard
Chords, 21 órától a Phantom
koncertezik.

Vida Árpád-könyvbemutató
A Vásárhelyi Forgatag rendez-

vényeként augusztus 29-én, pén-
teken 17 órától kerül sor a Vida
Árpádnak, Marosvásárhely egyik
legtehetségesebb képzőművészé-
nek emléket állító könyv bemuta-
tójára. A kötet szerkesztője Nagy
Miklós Kund, aki Szabó Zoltánnal
és Cora Fodorral közösen mutatja
be az alkotást a várban, a Maros
Megyei Múzeum történeti és ré-
gészeti részlegének épületében.

Tárlatnyitók a Forgatagon
A proMissio Egyesület szerve-

zésében Régi idők modern asszo-
nya címmel nyílik meg a Bethlen
Kata életét és munkásságát be-
mutató szabadtéri kiállítás au-
gusztus 28-án, csütörtökön
délelőtt 11 órától az Ama Deus ká-
vézó teraszán (Forradalom utca 8.

szám). Szintén csütörtökön 17 órá-
tól a Marx József Fotóklub szerve-
zésében az első Vásárhelyi
Forgatagon született fotókból nyí-
lik kiállítás a Bernády Házban.
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Augusztus 28. Ágoston, Alfréd, Elemér
Augusztus 29. Beatrix, Erna, János
Augusztus 30. Rózsa, Félix, Róza
Augusztus 31. Erika, Bella, Ramóna
Szeptember 1. Egyed, Egon, Farkas
Szeptember 2. Dorina, Rebeka, Ingrid
Szeptember 3. Hilda, Gergely, Csobán

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Az egész nyár, sőt az elmúlt 30 év legnagyobb erejű boly-
góállása lesz a héten. Ez ön számára a munkájában vagy az
egészségében hozhat újdonságot. Tanácsos nyitottnak lennie
minden újra. A hét közepén a gyerekekkel kapcsolatos kiadá-
sai nőnek meg.
Bika: A héten az újhold kimondottan kedvező lesz ön szá-
mára. De közben próbára lesz téve a párkapcsolata és minden
más kapcsolata. Tuti, hogy ez nem lesz könnyű helyzet. A
Mars–Szaturnusz-együttállás felforgató erejű, szóval szük-
sége lesz minden toleranciájára. 
Ikrek: Hiába ez lesz augusztus utolsó hete, még tartogat
meglepetéseket. A hét közepén a Mérleg hold segít, hogy egy
kellemetlen beszélgetésre sort kerítsen. Most sikerül megta-
lálnia a hangot. Ön ebben szuper. Számítson rá, hogy pénte-
ken a munkája és a magánélete miatt lesz feszült.
Rák: Igazán mozgalmas lesz a hete. Augusztus utolsó nap-
jaiban óvatosnak kell lennie az utakon. Pénteken lesz egy
olyan szembenállás az égen, ami balesetveszélyt jelez. Ha
elővigyázatos lesz, nem lehet baj. Hétvégén elemében lesz.
Ez egy jó alkalom, hogy valami érdekes szabadtéri programot
válasszon. 
Oroszlán: Jól búcsúzik a nyár, és jó lesz augusztus utolsó hete.
Ehhez nyitottnak és vállalkozó szelleműnek kell lennie. A hét-
vége előtt költekezhetnéke támad, pedig jobb lenne, ha visz-
szafogná magát. Hétvégén látogassa meg a szüleit, és töltsön
velük minél több időt!
Szűz: A héten kedveznek a bolygók, ha valóban elszánta
magát. Csak a péntek látszik feszültnek. Ezen a napon a Nep-
tunusz zavaros, ködös helyzetet mutat, ami konfliktust okoz-
hat. Hétvégén utazhatnéka lesz. Használja ki a nyár és
augusztus utolsó napjait!
Mérleg: Jó hír, hogy ezen a héten a bevételei nőnek. De a
bolygók azt is mutatják, hogy valaki azonnal kölcsön kér öntől.
A hónap vége aktuálissá tesz egy új költségvetést. Szakítson
erre időt! Csütörtök és péntek lesznek az ön napjai. Ide szer-
vezhet megbeszéléseket. Hétvégén nem fog unatkozni. 
Skorpió: Most bármi változhat az életében, illetve bármit
változtathat. A hét második felében a nyár vége miatt gyászos
lehet a hangulata. A Hold arra buzdítja, hogy menjen szóra-
kozni! Élvezze ki augusztus utolsó napjait!
Nyilas: Augusztus utolsó napjaiban lesznek feszült bolygó-
állások, de ön a legrosszabbat megússza. Szerencsés, mert
kívülálló maradhat. A hét második felében nem lesz könnyű
a munkájára koncentrálnia. Már a hétvégi bulikon jár az esze.
Bírja ki, hamar itt a szabadnap! 
Bak: A hét közepétől jól tud haladni a munkájával, talán
azért, mert sokan szabadságon vannak, és nem tartják fent.
A hétvégét töltse a barátaival! A Hold járása kedvez minden
ilyesminek és annak is, hogy kikapcsolódjon.
Vízöntő: A héten elemében lesz. Jó lenne, ha most meg-
győzné a felettesét arról, hogy ön a legjobb. Fogadja meg a
tanácsot, és hétvégén ne dolgozzon! Muszáj kikapcsolódnia,
hogy erőt gyűjtsön a jövő hét kihívásaira. A bolygók segíte-
nek.
Halak: Nem baj, hogy vége a nyárnak, és ez augusztus utolsó
hete. Lesz még pár érdekes esemény. Okosabb lenne takaré-
kos üzemmódra kapcsolnia. Mert ha most mínuszba megy,
nehéz lesz egyenesbe jönni. Hétvégén elemében lesz. Válasz-
szon vizes programot, és lubickoljon az élet örömeiben! 

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Marosvásárhelyiek 
II. Világtalálkozójának programja

Szombat, augusztus 30.
10:00-11:00 Fülöp György – életpálya (könyvbemutató)
Helyszín: Református Kollégium-Bolyai Farkas Líceum 
díszterme
11:00-13:00 Marosvásárhelyiként itthon és a nagyvilágban
– interaktív beszélgetés
Helyszín: Református Kollégium-Bolyai Farkas Líceum udvara
Műsorvezetők: B. Fülöp Erzsébet és Bányai Kelemen Barna 
színművészek
11:00 és 13:30: Bolyai túra nem csak Bolyaisoknak - 
iskola- és múzeumlátogatás, emlékhelyek megtekintése
16:00-17:00 Résztvevők ünnepi fogadása
Helyszín: Kultúrpalota
17:00-19:30 Gálaműsor (jelnyelvi tolmáccsal)
Helyszín: Kultúrpalota
Szünet: 18:30-18:45
Fellépők: Napsugár néptáncegyüttes, Kilyén Ilka, Ritziu Ilka-
Krisztina, Mészáros Zoltán, Tiberius vonósnégyes tagjai, Spiel-
mann Sebestyén Mihály, Ördög Miklós Levente, Szabadi Nóra,
Sebestyén Aba, Nyágai István, Liszt Ferenc Alapfokú Művészok-
tatási Intézmény fúvószenekara (Baja) – karnagy: Huzsvay
György, Kovács Botond, Györffy András, Öves együttes és Kásler
Magda
Rendező: Sebestyén Aba színművész
Műsorvezetők: Nagy István és Fodor Piroska színművészek

Vasárnap, augusztus 31.  
8:45-9:20 Ökumenikus ima Marosvásárhelyért
Helyszín: Vártemplom
10:00-Hálaadó szentmise/ istentisztelet
Kiemelt helyszínek és időpontok: Keresztelő Szent János Plé-
bániatemplom: 10 óra, Vártemplom: 10 óra, Bolyai téri unitá-
rius templom: 11 óra, Régi kórház utcai evangélikus templom:
10 óra
17.00 Grossmann Péter zongoraművész Oh, zordon szépség
című verses előadóestje
Helyszín: Kultúrpalota, kisterem



Kampányol 
az alprefektus?  

A nyelvi jogok tisztelet-
ben tartását kérné számon
Nagy Zsigmond, Maros megye alprefektusa a kormány-
hivatal alárendeltségébe tartozó huszonöt intézménytől
– verte nagydobra a sajtó a minap. A frissen kinevezett
helyettes kormánybiztos körlevelet készül kiküldeni va-
lamennyi intézményvezetőnek, melyben tájékoztatást
kér a jelenlegi helyzetről, illetve felszólítja az illetéke-
seket a jogszabályi rendelkezések tiszteletben tartására. 

Egyezzünk meg abban, ha annak idején, az RMDSZ
kormányra lépésekor, sok egyéb mellett – például ki
emlékszik még arra, hogy Vass Leventét nevesítették az
egészségügyi államtitkári posztra? –,  nem ígérték
volna a „szövetségnek” a Maros megyei prefektusi szé-
ket, ma a kutyát sem érdekelné, mit nyilatkozott az 
alprefektus. 

Talán emlékeznek még arra, hogyan folyt hónapo-
kon keresztül a kinevezés körüli huzavona. Előbb az EP-
választások utánra ígérték, annak lejárta után pedig
nyilvánvaló időhúzásra rendezkedtek be. A kinevezés
késleltetésének oka a nagyobbik posztkommunista kor-
mánypárt környékbeli góréinak határozott nemtetszése
volt, akik semmiként sem akarták „átadni a magyarok-
nak a megyét”. Igaz, az RMDSZ-ben sem léptek egymás
sarkára a prefektusi tisztségért sorban állók. Sokáig úgy
tűnt, legalábbis kifele úgy látszott, senki sem akarja a
szóbanforgó posztot, a megkeresettek sorra mondták
vissza a felkérést. Ami csak azokat lephette meg, akik
nem emlékeztek arra, miként diszkreditálta önmagát,
s egyben a „helytartói” funkciót a hajdani Kovászna me-
gyei prefektus. Mindenesetre akkora közutálatot, mint
György Ervin talán azóta sem szerzett magyar ember
Háromszéken. 

Végül a pészédé akarata szerint zárult az ügy: a pre-
fektusi helyett az alprefektusi székbe ülhetett az RMDSZ
embere. Az eset ékes bizonyítéka annak, hogy Maros
megyében, Marosvásárhelyen magyar ember bármilyen
vezetői tisztség esetén csak helyettesként jöhet szóba,
hogy másodrangú állampolgárként kezelik. Ami még
szomorúbb, hogy ebbe „érdekvédelmi és közképviseleti”
szervezetén keresztül maga a vásárhelyi magyarság is
belenyugodni látszik. Hogy a kettő, azaz az RMDSZ és a
helyi magyarság nem fedi egymást, a jelek szerint nem
sokaknak jut eszébe, legalábbis csak kevesen és elszór-
tan adnak hangot eme véleményüknek. 

Visszakanyarodva a tervezett alprefektusi akcióhoz
– ami egyelőre csak dicséretes szándék, és nem tett –,
azt kell mondanom, nem tűnik többnek kampányfo-
gásnál. Merthogy mit tehet, mire van jogosítványa a
„helytartó” helyettesének? Figyeljünk csak, miként foly-
tatná saját állítása szerint Nagy Zsigmond: a helyzet ki-
értékelése után, pontos elemzést készítene majd
felettese, a prefektus részére. Ami – ezt már magunk
állítjuk – persze semmire sem kötelezi majd a fő-fő kor-
mánymegbízottat. Ennyi. 

Azt pedig erősen kétlem, hogy az államelnök-vá-
lasztás után hallunk még valamit is az alprefektus szó-
banforgó akciójáról. 
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Szentgyörgyi László

Tegnap este 7-kor a zsúfolásig megtelt Kultúrpalotában tartotta meg ünnepélyes fesztiválnyitóját a má-
sodik alkalommal megszervezett Vásárhelyi Forgatag. Az nyitógálán jelen voltak az RMDSZ és az EMNT
vezető politikusai, de Magyarország képviseletében köszöntőbeszédet mondott Wetzel Tamás, nemzet-
politikáért helyettes államtitkár is.

Indul a Forgatag

„Ereje van az összefogásnak!“

A tulajdonképpeni esemény
csütörtöktől indul a Maros-par-
ton, ahol a vásári forgatag és a
civil sarok is megtalálható lesz,
de idén lesz Kortárs tér sátor,
borudvar valamint egészségsa-
rok is. A tavalyi 167 program
után, idén 211 programot bizto-
sít a szervezőcsapat a látogatók
számára, és közel egy hektáros
területet ölel fel a fesztivál hely-
színe. Ám a Forgatag nemcsak a
Maros-parton, hanem a város-
ban is zajlik, összesen 13 helyszí-
nen. A programok
népszerűsítése érdekében 15
ezer kétnyelvű szórólapot, 1000
román és magyar nyelvű plaká-
tot és 4 ezer programfüzetet
nyomtattak ki. Emellett összesen
50 szervezet csatlakozott társ-
szervezőként az idei Forgatag-
hoz, akiknek köszönhetően több
mint 1000 órányi programot biz-
tosítanak a látogatóknak.

Költségvetés

A Forgatag idei költségve-
tése alulról súrolja a 70 ezer
eurós összeget – a tavaly 50

ezer euróból gazdálkodtak a
szervezők –, amelyből 40 ezer
eurónyit anyaországi támoga-
tóktól kaptak. Azontúl a Maros
Megyei Tanács 30 ezer lejjel fi-
nanszírozta meg az eseményt,
a fennmaradó összeget pedig
helyi vállalkozók bocsátották a
szervezők rendelkezésére.

Újdonságok

Idén több újdonsággal is
előrukkol a rendezvény: meg-
rendezésre kerül az I. Erdélyi le-
gényes és verbunkverseny,
valamint az Erdélyi táncházze-
nészek találkozója, de szintén
első alkalommal nótaesten és
gasztronómiai programokon is
részt vehetnek a marosvásárhe-
lyiek. 

A szervezőcsapat idén kie-
melten odafigyelt a román
nyelvű kommunikációra, így
nemcsak a szórólapok, plakátok
és a programfüzetek román
nyelvűek, hanem külön progra-
mokkal is várják a román anya-
nyelvű forgatagozókat. Lesznek
borkóstolók, könyvbemutatók,

városnéző séták, román nyelven
vezetett múzeumi tárlatvezeté-
sek, ugyanakkor a Tékaforgatag
rendezvényein román nyelvű
szinkrontolmácsolást biztosíta-
nak.

Gasztro-programok

Az idei rendezvény célja,
hogy a magyar kultúra összes
területét bemutassák, így a ma-
gyar gasztronómiai különleges-
ségek is főszerepet kapnak.
Csütörtöktől vasárnapig min-
den nap gasztronómiai külön-
legességeket lehet kóstolni,
mint például strucc-csorbát, pa-
radicsomos vagy krumplis mán-
goldot, de Baja
testvérvárosunknak köszönhe-
tően a híres bajai halászlét is ki
lehet majd próbálni, a zalaeger-
szegiek pedig a térség ínyenc-
ségeit, a prószát és a dödöllét
ismertetik meg a vásárhelyiek-
kel.

A Vásárhelyi Forgatag csat-
lakozik a Nemzeti Gulyás Nap-
hoz, amelynek lényege, hogy
bárki bárhol elkészít egy gulyást

és azt lefényképezve feltölti az
internetre, ezzel is csatlakozva
a Magyarországról indult kez-
deményezéshez.

A főszervezők elmondták,
hogy idén a programfüzetet 3
lejért lehet megvásárolni, de a
füzet hátoldalán található tom-
bolaszelvényekkel akár egy két-
személyes prágai utazást is
lehet nyerni, sok egyéb érdekes
nyeremény mellett.

Idén nem ellenszélben 
szervezték a Forgatagot

Soós Zoltán és Portik Vilmos
főszervezők elmondása szerint
a Polgármesteri Hivatal idei
hozzáállása passzív támogatás,
és a tavalyhoz képest sokkal
gördülékenyebben a kommuni-
káció a hivatal illetékeseivel.
„Bár a Polgármesteri Hivatal
anyagilag nem támogatja a
rendezvényünket, sok egyéb
munkánk megkönnyítette. Idén
már nem ellenszélben szervez-
zük a Vásárhelyi Forgatagot” –
jelentette ki Soós Zoltán.

Pál Piroska
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Szombaton Mikházán újra életre kelt a történelem. Az idén a római kort bemutató rendezvények, kiállítá-
sok, ásatási helyszínek mellett a XVII. században épült kolostortemplomot is megnézhették az érdeklődők.
A templom udvarán a Maros Megyei Múzeum és a Teleki Téka munkatársai kis műhelyeket állítottak fel,
amelyekben a hajdani ferences szerzetesek tevékenységeit mutatták be a látogatóknak. Volt ötvös, 
kódexíró, iniciáléfestő, merítettpapír készítő, rózsafüzér-készítő és gyógynövény ismertető is. Az épületet
és a hozzá tartozó kriptát a Budapesti Műszaki Egyetem IV. éves építészhallgatói mutatták be. 

Kár volt a benzinért
Már szóra méltatni sem érdemes azokat a politikai

kudarcokat, amelyeket a „tulipános ernyőszervezet” ta-
vasz óta tartó kormányzati szerepvállalásával eddig
elért. Visszautasított magyar konzulátusi irodák, ki-
sebbségellenes brüsszeli perek, válságos román-ma-
gyar államközi viszony, elvetett Maros megyei magyar
prefektusi szék, tovább sorvadó magyar orvosi kar, jog-
ellenesen betiltott székely szimbólumok, magyarelle-
nes intézkedések, kigúnyolt miniszteri jelölt, elnapolt
autonómia-tervezet, megalázott erdélyi magyar közös-
ség. Nagyjából ezek a mérföldkövei az eddig felmuta-
tott „erős képviseletnek”. El kell fogadnunk, hogy
valahol, valakik hasznot húztak ebből az eredményte-
len kísérletből, de mégis fel kell tennünk a kérdést:
kinek érte meg? Az egyetlen elfogadható érv a jelen-
legi állapotok fenntartása mellett csak az lehet, hogy
ellenzékben még ennél is elviselhetetlenebb lenne.
Azért kell kormányon maradniuk, hogy „csak rosszabb
ne legyen”.

Mégis, a kockázatok felvállalása mellett, ki kellene
próbálniuk, milyen az a másik változat, amelyben az
ellenzék oldalán és nem a „románok pártján” tevékeny-
kednek. Erre azért lenne szükség, mert a szövetség ve-
zetői sorozatosan olyan könnyű prédának bizonyultak,
hogy az utóbbi időben már senki, semmilyen velük kö-
tött egyezményt nem tartott be. Sőt, a partnereik még
a magyarellenesség retorikáját is kihasználták, hogy
tovább növeljék a politikai tőkéjüket. Mindezt „romma-
gyar” segédlettel. Nesze neked érdekképviselet!

Egy ilyen kisebbségpolitikai balsiker-sorozat mellett
jól fogott volna az erdélyi magyarok számára is, vigasz-
talásul, ha valamilyen kézzel fogható gazdasági sikert
könyvelhetnek el. Ha az anyanyelvi jogok hiányát az
anyagiakkal ellensúlyozhatják. Ha a kormányzati sze-
repvállalás a többség számára, nemzetiségtől függet-
lenül, megemelkedett jövedelemmel jár. Ha olyan
gazdaságélénkítő intézkedéseket hoznak, amelyek az
életszínvonal javulását, de legrosszabb esetben is
annak megőrzését eredményezik. Nem így történt.

A hatalomra lépés után szinte azonnal a miniszter-
elnök-helyettes kifejtette: a szövetség is egyetért az
üzemanyag jövedéki adójának a növelésével, főként
amiatt, hogy az így befolyó pénzt autópálya-építésre
fordítja a kormány. Hát azóta mindenki megtapasztal-
hatta, hogy a szomszédos országok közül a kőolajtar-
talékairól híres Romániában lett a legdrágább a benzin
és a gázolaj. A fuvarozók és a gépkocsival közlekedő tu-
risták külföldön tankolnak. A határmentiek a szomszé-
dos országok benzinkútjaihoz járnak. A statisztikai
adatok pedig kimutatták: annyira visszaesett az üzem-
anyag-fogyasztás, hogy még a korábbinál is kisebb be-
vételekhez jutott az állam. Amiből nemhogy
autópályára, de talán még bicikliutakra sem futja.
Ennek ellenére senki sem tiltakozott az elhibázott dön-
tés ellen. Olyanná vált ez az „érdekképviselet”, mint egy
elhajított bumeráng az olajmezők felett.

Ferencz Zsombor

Életre kelt a mikházi 
kolostortemplom

Balogh Edit, Csendes Berna-
dett, Füsi Zsófia és Bakos Judit
Piroska budapesti egyetemisták
csuhába öltözve kalauzolták
végig az érdeklődő közönséget a
templom udvarán, belsejében,
karzatán és annak alagsorában,
a kriptában. A látogatók meg-
tudták, hogy a mikházi ferences
kolostortemplomot a XVII. szá-
zad harmincas éveinek végétől
kezdték el építeni Erdély feje-
delme és az országgyűlés enge-
délyével. A telket Tholdalagi
Mihály adományozta azzal a ki-
kötéssel, hogy a templom krip-
tájába temessék, és a
temetkezésre lehetőséget bizto-
sítsanak más erdélyi katolikus
nemeseknek is. 

Eleinte többnyire bosnyák
szerzetesek éltek a kolostorban,
de miután ezek konfliktusba ke-
veredtek a magyar szerzetesek-
kel, a szerzetet fenntartó főurak
segítségével az épület a ferenc-
rendiek tulajdonába került.
1666-ban Kájoni János került a
kolostor élére, aki kibővíttette az
épületet. 1672-ben már iskola is
működött a kolostor falai között,
ahol a novíciusokat lengyel mes-
terek tanították. Abban az idő-
ben a Lengyelországgal való
kapcsolat jelentette az egyedüli
lehetőséget a katolikus világgal
való érintkezésre.

Több alkalommal 
fosztották ki a kolostort 

A Rákóczi szabadságharc ide-
jén kirabolták a kolostort, de a
szerzeteseknek oltalomlevelet
eszközöltek ki mindkét viaskodó
fél részéről. Fosztogatásra több
alkalommal sor került ezután is,

mindennek ellenére a XVIII. szá-
zadi rekatolizáció során a mik-
házi szerzetesek hatékony
missziós feladatokat láttak el,
több plébániát alakítottak újjá
vagy hoztak létre, és káplánkod-
tak sok erdélyi főúri családnál. 

A II. világháború utáni kom-
munista időszakban a műemlék-
nek számító templomot és
kolostorát elvették a ferences
rendtől, és abban elmegyógyin-
tézetet működtetettek. Ez az ál-
lapot az 1989-es események
után is megmaradt. 

A kolostortemplom építés-
történetére vonatkozóan az Entz
Géza Művelődéstörténeti Alapít-
vány honlapján találunk érdekes
információkat:  

„A kolostortemplom helyre-
állításának előkészítése 2000-
ben indult a templom külső
homlokzatainál végzett részle-
ges falkutatással. 2002 és 2004
közt több lépcsőben történt meg
a templombelső falkutatása is,
előkerültek a XVII. századi kifes-
tés felszentelési keresztjei, a
mellékoltárok körüli díszek vala-
mint a diadalív XVIII. századi fel-
irata. Utoljára bukkant elő a déli
mellékoltár menzája előtt, a
padlóba süllyesztve a kolostor-
alapító Tholdalagi Mihály anyjá-
nak, Brenhidai Huszár Mátyásné
Harinai Farkas Katalin gazdagon
díszített és Erdélyben párját rit-
kító alakos síremléke 1640-ből,
a főoltár előtt pedig Tövisi Bálin-
tit Györgyné Kovacsóczy Katalin
sírköve.

Építéstörténet: 
A kutatások eredményekép-

pen a következő vázlatos építés-

történet rajzolódott ki: maga a
ferences kolostortemplom hoz-
závetőleg az 1650–80-as évek-
ben épült ki több építési
fázisban, melyek eredménye-
képpen alakult ki egy nyugati és
északi karzatos, a két nyugati
szakasznak megfelelő mélység-
ben háromhajós, a hosszház tel-
jes hosszában északi mellékhajós
épület, poligonális szentélyzáró-
dással, melyhez egy-egy vesti-
bulum illetve sekrestye
csatlakozik, északról pedig egy a
felső szintjein nyolcszögű hasá-
bos toronytest. Az 1635 után fel-
épült első templomnak a falait a
ma álló épület nagymértékben
megőrizte. 

Miután 1661-ben a tatárok
pusztításait is megszenvedte, a
hagyományok szerint Kájoni
János gvardiánsága alatt bőví-
tették az épületeket. Ennek
során először körülépítették a
korábbi templomot úgy, hogy
egy északi mellékhajóval és egy
rövid déli mellékhajószakasszal
bővüljön, nyugat felé két bolt-
szakasznyit. Az átépítés eredmé-
nyeként a főhajó terét a
mellékhajóktól félköríves árkád-
nyílások választják el, fölöttük az
északi oldalon a keletről számí-
tott második és harmadik bolt-
szakaszban egy-egy kisméretű
csúcsíves ablakszerű nyílást, a
negyedikben és ötödikben félkö-
ríves árkádnyílásokat alakítottak
ki. A mellékhajókat és karzatai-
kat hevederekkel elválasztott fi-
ókos dongaboltozattal látták el.
A bővített templomrész két ka-
puja rendkívül kvalitásos, az er-
délyi emlékanyagban társtalan
szerkezetű és részletmegoldású

reneszánsz kőfaragómunka. A
finom faragású kereteket a ha-
gyományok szerint a falazást
végző csapattal együtt jött len-
gyel kőfaragók készítették.     

A XIII. századból 
származó 
keresztelőmedence

A templomban egy talán
még az első épületből származó
kő keresztelőmedencét őriznek,
továbbá a pillérekbe falazva
három provinciális barokk és egy
empire síremléket: csicsókeresz-
túri Torma Mihály 1721-ből, Ba-
ranyai Katalin 1724-ből és férje,
Torma Miklós 1732-ből való il-
letve báró Bornemissza Rozália
és leányai sírkövét. Mintegy tu-
catnyi feliratos és helyenként fa-
ragott díszű sírtábla jelöli a
főhajó és a szentély alatt húzódó
kripta kamráiba temetett sze-
mélyek sírjait, köztük találjuk a
Baranyai, Bartsai, Bornemisza,
gyalakuti és szárhegyi Lázár, ki-
rályhalmi Petki, Zichy családok-
hoz tartozókét. A legkorábbi
sírkő Wesselényi Boldizsár főis-
pán, emlékére készült, 1640-
ben."

A Mikházára látogatóknak él-
mény volt a kolostortemplom-
ban lenni, részévé válni az életre
keltett történelemnek. Az udva-
ron dolgozó, korhű szerzetes ru-
hába bújt szervezők,
munkatársak látványa, a régi
zenét játszó együttesek muzsi-
kája és az épület impozáns szép-
sége valóban olyan hangulatot
idéztek, mintha az időben tért
volna vissza az ember. 

Nemes Gyula 
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A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a MOGYE egy állami fel-
sőoktatási intézmény Marosvásárhelyen. Az egyetem a Kolozsvári Bolyai Tu-
dományegyetem Orvosi Karából nőtte ki magát 1948-ban. A második bécsi
döntést követően Kolozsvárott újraalakult a Ferenc József Tudományegyetem.
Az 1944-es kiürítési parancsok és a háborús viszonyok ellenére a tanítás foly-
tatódott az egyetemen, és 1945-ben felvette a Kolozsvári Bolyai Tudomány-
egyetem nevet. Mivel ugyanebben az évben Nagyszebenből Kolozsvárra
költözött az I. Ferdinánd király Tudományegyetem, és a kolozsvári klinikákon
nem volt elég hely, az orvosi kart áthelyezték Marosvásárhelyre. 
Ezen a héten, befejezésül még erről az intézményről írunk.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(folytatás előző lapszámunkból)

Bevezetik a kétnyelvű 
oktatást…

Az 1948-as tanügyi reformot
követően a marosvásárhelyi or-
vosi kart különválasztották a Bo-
lyai Tudományegyetemtől, és lét-
rehozták a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Intézetet,
melynek rektora dr. Csőgör Lajos
lett. 

1962-ben a román állam,
anélkül, hogy hivatalos doku-
mentumot adott volna ki és ez-
által megváltoztatta volna az
1945, 1946, 1948-as törvényren-
deleteket, mely szerint az egye-
temet a magyar kisebbség szá-
mára hozták létre és a tanítás
nyelve magyar, bevezette a két-
nyelvű oktatást. Az előadásokat
románul és magyarul, a gyakorlati
órákat csak románul lehetett hall-
gatni. A magyar diákok részará-
nya azóta fokozatosan csökkent. 

Történelmi visszapillantó: 
a letartóztatott egyetemi
vezető

Amint azt már korábban em-
lítettünk, az intézmény első rek-

tora Csőgör Lajos volt, aki 1904-
ben született. Negyven és negy-
vennégy között tanársegédként
tevékenykedett a kolozsvári Fe-
renc József Egyetem fogorvosi
tanszékén, azonban negyvenki-
lencben politikai okból letartóz-
tatták. Tíz évvel később azonban
rehabilitálták. Ennek nyomán
hetvenegyben megkapta a szo-
cialista munka hőse kitüntetést,
hetvenkettőben pedig a kiváló
orvos címet.

A birtokunkban lévő doku-
mentumok nem tartalmazzák
azt, hogy Csőgor Lajos rektort mi-
ért tartóztatták le és zárták bör-
tönbe, azonban ismeretes az a
tény, hogy abban az időben gya-
koriak voltak az ilyen kirakatperek
– ezt támasztja alá az egyetem
legkiemelkedőbb tanárának, Mis-
kolczy Dezsőnek a dossziéja is (az
irat a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló
Országos Tanácsánál található). 

A kommunista 
rezsim a látszatra adott 

Miskolczy Dezső nemzetközi
szinten is ismert magyar neuro-
lógus volt, aki amerikai és nyu-

gat-európai tudósokkal is tartotta
a kapcsolatot. Hogyan volt ez le-
hetséges a kommunista diktatúra
idején? Erre egy a magyarázta: a
rezsim azt a látszatot akarta kel-
teni, hogy tudományok terén nyi-
tott. Így lehetett fenntartani a
külföldi kapcsolatokat, és felnéz-
tek azokra, akik ezekben részt vet-
tek. 

Miskolczy pályafutása,  a
szekuritátés dossziéja és a
koholt vádak

A professzor Budapesten vé-
gezte tanulmányait, aztán kuta-
tóként dolgozott egy neves mad-
ridi intézetben. Harminc és
negyven között a szegedi egye-
tem tanára és tanszékvezetője
volt, aztán kinevezték a kolozsvári
egyetem ideggyógyászati tanszé-
kének vezetőjévé, ezután a ko-
lozsvári elmegyógyintézet igaz-
gatója lett, majd pedig egyetemi
tanárként folytatta pályáját a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetemen, ahol neuro-
lógiát és endokrinológiát tanított.
Ugyanakkor kitűnő ismerője volt
a latin, német, spanyol, olasz és

francia nyelveknek, sőt még ro-
mánul is megtanult. 

Tudni kell azonban azt is, hogy
a Magyar-, illetve a Román Nép-
köztársaság között kötött szerző-
dés tette lehetővé, hogy itt tanít-
hasson. Hatvannégyben tért
vissza Magyarországra. A szeku-
ritátés dossziéjában szereplő ada-
tok szerint negyvenkilencben
részt vett a marosvásárhelyi egye-
tem szabotázsakciójában. A leír-
takból azonban az nem derül ki,
hogy pontosan mit követett el,
nyilvánvaló tehát, hogy koholt
vádak voltak ezek. Sokak előtt is-
meretes az a tény, hogy zavart
idők jártak akkor, és sok ilyen
„képzelt” összeesküvési kísérletet
vélt felfedezni a rendszer.

A román tagozat 
pedagógusainak itt van 
lehetőségük arra, hogy 
feljebb kapaszkodjanak 
a ranglétrán…

A hatvanas években megala-
kult az egyetem román tagozata.
Az itt tanító pedagógusok több-
sége szintén Kolozsvárról érkezett.
Ott tanársegédek vagy dolgozat-
vezetők voltak, Marosvásárhelyen
azonban lehetőségük adódott
arra, hogy feljebb kapaszkodja-
nak a ranglétrán. 

E tekintetben Liviu Popovici-
ot kell megemlíteni, aki ötven -
egyben kezdett el tanítani Ko-
lozsváron, hatvanhatban jött
Marosvásárhelyre, és talán az
egyetem egyik legkiemelkedőbb
személyisége lett. Csakis azért
említjük az ő nevét, mert az al-
vásról végzett kutatásai és az epi-
lepszia mechanizmusáról írt ta-
nulmányai az országhatáron kívül
is ismertté tették a román ideg-
gyógyász nevét. Így nyolcvan-
négyben a Francia Akadémia tag-
jává választották, és számos
rangos kitüntetésben volt része
nemcsak Franciaországban, ha-
nem Prágában és Moszkvában is. 

Az egyetem másik meghatá-
rozó tanára Gheorghe Simu volt,
akit az egyik legjelentősebb ro-

mán patológus szakembernek
tartanak. Az ő tanulmányait is
számos rangos nyugat-európai
onkológiai szaklap is elismerve
publikálta.  

Román tanárok, akik 
magyarul is tanítottak

Megemlítünk még pár nevet.
A lentiekben az is ki fog derülni,
hogy ezt miért is tesszük… Az
orvosi egyetem szemészeti tan-
székét Vasile Săbădeanu vezette.
Ő a marosvásárhelyi római kato-
likus líceumban végezte tanul-
mányait, aztán felkészítő tanár-
ként tevékenykedett a kolozsvári
szemészeti klinikán, majd egye-
temi tanársegéd lett, és noha Ko-
lozsvárott lehetősége lett volna
arra, hogy egyetemi tanári pályát
fusson be, áthelyeztette magát a
marosvásárhelyi járóbeteg-ren-
delő mentőszolgálatára, majd pe-
dig a társadalombiztosítási pénz-
tárnál töltött be vezető tisztséget.
Negyvenöt és negyvenhat között
a marosvásárhelyi kórházban dol-
gozott szemész főorvosként, és
közben tanított is előbb magyar,
majd román nyelven. 

Az egyetem tanárai között volt
Zeno Barbu is. Ő a kolozsvári egye-
temen végezte tanulmányait, és
esetében is kimondottan fontos
megjegyezni és leírni, hogy ma-
gyarul tanított, mi több: ötven-
kettőben írt egy magyar nyelvű
tüdőgyógyászati szakkönyvet is.
Ötvenegy és nyolcvanöt között a
tüdőgyógyászati klinika vezetője
volt.

2007-ben az egyetem 
falaira  magyar 
feliratok kerülnek

1990. márciusában az egye-
tem magyar hallgatói sztrájkba
kezdtek, egyenlő jogokat köve-
telve. A sztrájkhoz később a ta-
nárok is csatlakoztak, de a román
hatóságokkal nem tudtak meg-
egyezni. Ezek az események vol-
tak a későbbi fekete március né-
ven elhíresült pogrom kezdetei.

Csak 17 évvel a rendszerváltozás
után, 2007 áprilisában sikerült el-
érni, hogy magyar feliratok is ke-
rüljenek az egyetemre. A kom-
munizmus éveinek szabályszerű
numerus claususa után hosszú
időnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy a román és magyar tany-
nyelvű helyek aránya valamelyest
kiegyenlítődjön. 

Az egyetem magyar oktatói
és a magyar politikai, érdekvé-
delmi, tudományos és diákszer-
vezetek elszánt küzdelme folytán
fokozatosan emelték ugyan a ma-
gyar helyek számát, de egészen
a kétezres évek végéig a román
tannyelvű helyek voltak többség-
ben. 

Az orvosi oktatásban az 1989.
decemberi forradalom óta tehát
voltak bizonyos eredmények –
így helyreállították a magyar
nyelvű előadásokat az összes disz-
ciplínákon. A jelen feladati közül
egy probléma különleges jelen-
tőségű és fontosságú: a diákság
és a fiatal orvosok körében kiala-
kult elvándorlási láz fékezése.

1991-ben az intézmény nevét
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetemre módosítot-
ták.

Az egyetem jeles 
tanárai, diákjai

Benedek Imre, Benedek Ist-
ván, Grépály András, Gyergyay Fe-
renc Pál, Lőrincz Ernő András,
Máthé Ákos, Maros Tibor, Mártha-
Papp Ilona, Mártonfi László, Má-
tyás Mátyás, Miskolczy Dezső,
Molnár Vince, Mühlfay László, Ne-
mes László, Sipos Emese, Stein-
metz József, Szabó Béla, Szabó
Endre, Száva János Zoltán, Székely
Károly, Székely Melinda Gyöngyi,
Toró Árpád, Tóth Katalin Tünde,
Tőkés Béla, Veress Albert – és
minden bizonnyal, még sokáig
sorolhatnánk.

Összeállította: 
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd
A régi képekért köszönet 
Madaras Józsefnek
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Budapesti Állami Kincstár 
Fúvós Zenekara Marosvásárhelyen

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala számára nagy
megtiszteltetés, hogy vendégül láthatja a Budapesti Állami
Kincstár Fúvós Zenekarát, egy nagyszabású koncert keretén
belül, amelynek címe „Barátsággal...”. A koncertre 2014. au-
gusztus 30-án kerül sor, 19.oo órai kezdettel, a Rózsák terén.
A marosvásárhelyi közönség előtt tartandó koncertjükön, a
Budapesti Állami Kincstár Fúvós Zenekara egy sor világslá-
gert, valamint az európai repertoárból jól ismert dalokat fog
előadni. A belépés díjtalan. Nagy szeretettel várjuk, hogy
emlékezetes zenés estet tölthessünk el együtt a Budapesti
Állami Kincstár Fúvós Zenekarával.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

HETI HETES
A hét legpofátlanabb ma-
gyarázata. A Civil Elkötelezett-
ség Mozgalom (CEMO) még
júliusban magyar nyelvű bead-
vánnyal fordult a polgármesteri
hivatalhoz, kérve, hogy a főtéri
virágóra számlapjára kerüljön
fel a város magyar neve is (az
érvényben lévő, a kétnyelvűsé-
get szavatoló jogszabály alap-
ján). A kertészet igazgatója,
Moca Teodoru román nyelvű vá-
laszában most azt írta, hogy je-
lenleg nem áll rendelkezésükre
megfelelő számú virágpalánta,
így nem tudják magyarul is ki-
írni a város nevét. A mákvirág
ígéretet tett, hogy jövő 
tavasszal erre „lehetőséget te-
remtenek”. 
A virágórát hatezer növény al-
kotja, 20–30 különböző fajta
palántát ültetnek be a kör alakú
létesítménybe, és az óraszerke-
zet, amelyet valamikor egy
helyi órás készített, soha nem
késik.

A hét nagykövete. Jackie
Chan kulturális missziót vállal:
a filmsztárt szeptemberben a
román-kínai kapcsolatok kultu-
rális nagykövetévé nevezik ki
Bukarestben, így a kínai drog-
ellenes kampány mellett újabb
kezdeményezéshez adja a nevét
és arcát. A hongkongi születésű
akciósztár, aki saját magát
okolta nemrég fia droghaszná-
latáért, a szeptember 11-én
megnyíló Kínai Filmnapok al-
kalmából látogat Bukarestbe; a

színésznek ez lesz az első útja
Romániába. Kulturális nagykö-
veti megbízását a Kínai Filmna-
pok főszervezője, a
Román-Kínai Ház adja majd át.
A pozíció a két ország közötti
kulturális kapcsolatok erősítését
szolgálja, és lehetőséget teremt
a romániai kulturális produk-
ciók kínai népszerűsítésére –
közölte Ecaterina Vanea, a ház
vezetője.
Érdekesség, hogy Jackie hét
nyelven beszél – többek között
thai, kantoni, mandarin és
angol nyelven –, de az olvasás
és az írás nem az erőssége, ezért
gyakran mások fogalmaznak
helyette írásban.

A hét büntetése. Hatszáz lejre
büntette az élelmiszer-bizton-
sági hatóság azt a vállalkozót,
akinek az alkalmazottja a besz-
tercei városnapokon pocsolya-
vízbe áztatott seprűvel
tisztogatta le a miccs elkészíté-
séhez használt sütőrostélyt. A
műveletet le is filmezte egy já-
rókelő, a videó pedig a közös-
ségi oldalakra is felkerült. A
vállalkozó nem tagadja a felvé-
telek hitelességét, ám azt ál-
lítja, hogy az alkalmazottja
„csak a nagyját” seperte le a sü-
tőrostélynak, amelyet utólag a
higiéniai szabályoknak megfe-
lelően megtisztítottak. Na per-
sze.
Ahogy a régi mondás tartja:
szegény ember vízzel főz, s po-
csolyával mosogat.

A hét kihívása. A jeges vizes
után itt a rizses vödrös kihívás!
India mindenben a saját útját
járja, bármit is vesz át a nyugat-
tól, azt lefordítja saját kultúrá -
jára; ahogy Hollywoodból
Bollywood lett, úgy változott az
ice bucket rice bucketté, vagyis
rizses vödörré a jeges.
Már hetek óta ömlik megállít-
hatatlanul a jeges víz az inter-
neten: sztárok, celebek,
politikusok, és mindenféle híres
vagy kevésbé híres ökör önti
magát nyakon; a felszínen jóté-
konyságból, valójában sokkal
inkább népszerűség-hajhászás-
ból.
Lehet, hogy Indiában jobban
működik majd a rizses vödör ki-
hívás, hiszen csak alapjaiban
hasonlít a nyugati mintára: a
vödör maradt, csak víz helyett
rizzsel töltik tele, amit a részt-
vevők nem a fejükre öntenek,
hanem olyanoknak adják, akik-
nek nagy szükségük van rá. „In-
diai verzió, az indiai igényekhez
szabva” – írja a kezdeményezés
Facebook-oldalán az ötlet-
gazda, aki azt reméli, hogy a ri-
zses vödrökből legalább akkora
őrület válik a hazájában, mint a
jeges vödörből nyugaton.

A hét vacsorája. A 30 éves
hongkongi Chau Hoi-leung
sokat veszekedett szüleivel,
azzal vádolván őket, hogy elha-
nyagolják őt, amiért azt mond-
ták neki: nem fizetik többé a
lézengését, keressen munkát!
Így a 65 éves Chau Wing-ki (ez
az apa) és a 62 éves Siu Yuet-
yee (ez meg az anya) valószínű-
leg azt hitték, fiúk végre ki
szeretne békülni velük, amikor
egy nap vacsorázni hívta őket
magához.
Sajnos tévedniük kellett, ugyanis
nem vacsora fogadta őket, hanem
őket fogadták vacsoraként: cse-
metéjük egy barátja társaságában
meggyilkolta, feldarabolta, majd
elkészítette őket vacsorára, egy kis
rizskörettel.
Ezek szerint a kínai gyerekek

nem úgy szeretik a szüleiket,
„mint sót az ételben”, hanem
egy kicsit jobban.

A hét munkahelye. Hetente
15 (extra) orgazmusa van
annak a 33 éves brit hölgynek,
aki szexuális játékszergyártók
termékeit teszteli, mielőtt azok
forgalomba kerülnének. „Ko-
rábban bankban dolgoztam, de
ma már semmi pénzért nem
mennék vissza. Míg a bankban
minden nap pontosan ugyan-
olyan unalmas volt, most sosem
unatkozom” – mondta, majd
hozzátette, hogy az otthoni iro-
dájában legalább 2000 játék-
szer vár arra, hogy végre
beavassa őket. Cara azt is el-
árulta, hogy a szexuális ketye-
rék mindig is nemi élete szerves
részei voltak, így egyáltalán
nem esik nehezére, hogy most
hetente több órát is el kell töl-
tenie velük: „A heti 15 orgazmus
és az évi 15 000 font jövedelem
csak ráadás”.
A kétgyermekes anyuka büszke
hivatására, habár gyermekei
elől titkolnia kell azt. „Még nem
elég idősek ahhoz, hogy felfog-
ják: ez nem egy rossz dolog” –
mondta Cara, aki párját is a
szex uális segédeszközökön ke-
resztül ismerte meg. „Darren az
egyik szexjátékszereket forgal-
mazó cégnél volt IT-szakember,
amikor megismerkedtünk.
Most már ő is a családi vállalko-
zásunkban dolgozik, és ha fér-
fiaknak szóló termékeket
kapok, akkor segít a tesztelés-
ben”.
Végre egy házaspár, amely
sosem unatkozik!

A hét biztosítása. Zámbó
Jimmy enyhén félresikerült
nagyfia, Zámbó Krisztián egy
tévéműsorban elárulta, hogy
nagy összegre készül biztosítani
a hangját; ez kábé olyan,
mintha Stevie Wonder a látá-
sára akarna biztosítást kötni. 

Molnár Tibor

Új asztalokat helyeznek ki 
a November 7 negyedi piacon  

Az elmúlt napokban Claudiu Maior al-
polgármester a Marosvásárhelyi Piacigaz-
gatóság ideiglenes igazgatójával, Pavel
Dumitruval meglátogatták a November 7
negyedi piacot, ahol az élelmiszertermékek
árusítási feltételeit ellenőrizték. „A téli
idényre készülve, a háziasszonyok zöldséget vásárolnak a
konzervek és a savanyúság elkészítésére. Jelentős mennyi-
ségű padlizsánt vásárolnak fel, de ugyanakkor paradicso-
mot is keresnek paradicsomlé készítésére. Ugyanolyan
keresett az uborka, savanyúságnak. Azért jöttünk, hogy lás-
suk milyen feltételek állnak a termelők, kereskedők és kli-
ensek rendelkezésére. Szóba állunk az emberekkel, hogy
megtudjuk, hogy miként felelhetünk meg elvárásaiknak.
Érdekünk, hogy a marosvásárhelyi lakosok legyenek elége-
dettek a termékek minőségével, a gyakorolt árakkal illetve
a kínált termékek kínálási és raktározási módjával. Követ-
kezésképpen, a November 7 negyedi piac komfortjának nö-
velése érdekében, a Polgármesteri Hivatal a következő
időszakban, 40 új asztalt helyez ki a kereskedők részére.
Ezek korszerű asztalok, amelyek el vannak látva kis raktár-
helyiségekkel, mérleggel, kosarakkal, ládácskákkal stb. A
piac nagyon dinamikus, nagyon sokan vásárolnak itt, jól el
van látva termékekkel, az árak pedig kedvezőek. Az elkö-
vetkező időszakban a város összes piacát felkeressük, hogy
leellenőrizzük a város ezen fontos egységeiben zajló tevé-
kenységek lebonyolítási módját.”
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Mint ismeretes, július végén Răzvan Burleanunak, a Román Labdarúgó-
szövetség elnökének marosvásárhelyi látogatása alkalmával Claudiu Maior
alpolgármester bejelentette, hogy városunkban hozzák létre Románia
első labdarúgó-akadémiáját. Megkerestük a Marosvásárhelyi Labdarúgó-
akadémia menedzserét, Cristian Valer Cherteşt, aki számos érdekes in-
formációval szolgált az ASA futball-akadémiájával és a kialakulóban lévő
kiválósági központtal kapcsolatosan is.

Labdarúgás, 1.liga
FC Brassó-
Marosvásárhelyi
ASA 2-1 (1-1)

Bumba 4. percben
szerzett találatával ha-
mart vezetést szerzett az
ASA, majd ugyanő, aztán
N’Doye is kihagyott két
nagy, újabb gólszerzési le-
hetőséget. Ahogy az lenni
szokott, a sok kihagyott
helyzet megbosszulta
magát, a Cenk alatti
együttes szünet előtt hét
perccel kiegyenlített Gri-
gorie révén (38.), aztán
N’Doye újabb kihagyása
után, Marian Constanti-
nescu fejelte be a győztes
gólt (76.) a portugál Ser-
ginho beadásából, így a
vásárhelyi alakulat két
győzelem és két döntetlen
után elszenvedte első ve-
reségét a 2014/2015-ös
bajnoki évadban. 

A következő, 6. fordu-
lóban hazai pályán játszik
az Adrian Falub által ed-
zett együttes, ellenfele a
sáromberki születésű, a
Szászrégeni Avântulnál is
megfordult Fülöp Istvánt
is soraiban tudó FC
Botoșani lesz. A találko-
zóra augusztus 31-én, va-
sárnap 17 órától kerül sor. 

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Az ASA a kiskorúak futballja 
kiválósági központjává válik

Cristan Cherteş elmondta,
hogy miután az ASA feljutott az
1. ligába, megváltozott a klub
adminisztratív vezetése is, de az
ASA Ifjúsági és Gyermekközpont-
jának a koordinátora továbbra is
Andrási Alexandru marad, akinek
alárendeltségébe 11 edző fog
tartozni, akik 13 korcsoportba so-
rolt gyereket edzenek. 

Ezek közül a legújabb, a még
formálódóban lévő 2008-ban
született gyerekek korcsoportja,
ahol Aurel Pâslaru edző tevé-
kenykedik, míg a labdarúgóköz-
pont erőnléti edzője Darius Mic-
lea (mindkettő az egykori ASA
Armata neveltjei) lesz. Egyébként
az ASA futball-központjában
280-300 gyermek focizik.

Cherteş a Központnak el-
mondta, a marosvásárhelyi klub
ifjúsági központja olyan anyagi
bázissal rendelkezik, amely az or-
szágban csak nagyon kevés klub-
nak adatott meg, majd így foly-
tatta:

– Célkitűzésünk, hogy minél
több helyi, Maros megyei, erdélyi
tehetséges gyereket irányítsunk
a kiválósági labdarúgó központ
felé, amely szeretnénk, hogy a
legjobb és a legismertebb legyen
a környéken. Ezután is a legte-
hetségesebb gyerekeket várjuk
klubunkhoz, ahol lehetőséget
biztosítunk a teljesítménysport
űzésére. Közülük évente 3-4, ál-
talunk formált, tehetségesebb
kerülhet a nagycsapathoz. 

Ugyanakkor szeretnénk
szponzorokat is szerezni, de el-
mondhatjuk, hogy mindenféle
beiratkozási összeg nélkül bizto-
sítani tudjuk a kiválasztott gye-
rekeknek a felszerelésekre, a lab-
dákra, a szállításra meg az 1. ligás
mérkőzések belépőire szükséges
összeget. Sőt, a más városokból
jövő tanulók számára biztosítjuk
a szállást, az étkezést és a gye-
rekek iskoláztatását is Marosvá-
sárhelyen.

A kialakulóban lévő Erdélyi
Régióhoz tartozó marosvásárhe-
lyi kiválósági labdarúgóközpont-

ról (amely az ASA sportbázisát
és a víkendtelepi labdarúgó aka-
démiát öleli magába) Cristian
Cherteş megjegyezte, hogy szo-
ros partnerségben fog működni
az ASA labdarúgóközpontjával,
amelyhez mintegy nyolc megye
fog tartozni. A kísérleti jellegű
projekt szerint a másik hasonló
kiválósági központ Temesváron
lesz, idővel majd lehet nyolc ha-
sonló az országban. 

A helyi polgármesteri hivatal
tulajdonában lévő, egykori ligeti
pályáról Cherteş megjegyezte,
hogy az RLSZ segítségével lesz
felújítva (a föderáció a gyepsző-
nyeget varázsolná újra). 

Milyen lesz 
a kiválósági központ?

Mint korábban a sajtóban
megjelent, a Marosvásárhelyen
létrejövő kiválósági központban
kialakítanának egy gimnáziumi
osztályra való keretet a majd ide
tartozó megyék tehetséges fia-
taljaiból, ami egyelőre 25 kilen-
cedik osztályos tanulóból állna
össze. Az RLSZ kiemelt partnere
lenne a polgármesteri hivatal és
a helyi tanács mellett a maros-
vásárhelyi Szász Albert Sportis-
kola is. A központ csak 2015 szep-
temberétől indulna be, hiszen
emiatt növelni kell majd a líceum
beiskolázási keretét, ugyanakkor
biztosítani kell a más megyéből
érkezők számára a bentlakást, el-
látást is, mivel négy éven belül a
teljes középiskolai osztályokra
bővítik a keretet. A sportbázisok
sincsenek rendben teljes mér-
tékben, de az RLSZ elnöke a júli-
usi, Marosvásárhelyen tett láto-
gatása során ígéretet tett arra,
hogy a szövetség fejlesztési alap-
jából finanszírozzák majd a ligeti
Bölöni László stadiont (ahol majd
a Központi Régió gyerekeinek vá-
logatására is sor kerül), valamint
a jelenlegi ASA-labdarúgópálya
felújítási munkálatait. 

Az RLSZ főtitkára, Gheorghe

Chivorchean akkor azt is hozzá-
tette, hogy nagy hangsúlyt fek-
tetnek az oktatásra is, hiszen va-
lóban azt szeretnék, hogy azok
a kiváló labdarúgói készséggel
rendelkező diákok, akik ebbe az
elitképzőbe járnak majd, ne csak
a sportban jeleskedjenek, hanem
a 12 osztály után egyetemet is
végezzenek, a labdarúgó-karrier
utáni jövőjüket is szeretnék biz-
tosítani, hiszen Marosvásárhely
jó hely oktatási szempontból is. 

Az oktatással kapcsolatosan
a főtitkár ugyanakkor elmondta,
átszervezés alatt áll a szakszö-
vetség, ennek alapján jövőtől be-
indítanának egy edzőképző isko-
lát is, ahol kizárólag olyan
trénereket készítenek fel, akik
ezekben a központokban dolgoz-
nak holland, francia és angol
módszer szerint. Olyanokat sze-
meltek ki, akik nagy európai csa-
patoknál segédedzőként, vagy a
technikai személyzet tagjaiként
dolgoztak, ugyanakkor gondol-
tak arra is, hogy sportmenedzseri
képzéssel is foglalkozzanak. Min-
denképpen felkarolják a helyi ed-
zőket, hiszen ők ismerik a leg-
jobban a jelenlegi
körülményeket, a diákok, az ifjú
labdarúgók képességeit. 

Chivorchean azt is elmondta
akkor, hogy jelenleg a 16 év föl-
ötti játékosok szabadon oda iga-
zolnak, ahova akarnak. Azzal
akarják ezt a szabályt megvál-
toztatni, hogy a kiválósági köz-
pontokba kerülő fiatalokkal már
14 éves korukban olyan szerző-
dést kössenek, ami biztosítja,
hogy valamely labdarúgóklub-
hoz való leigazolásukat követően,
három évig ott kamatoztathas-
sák tudásukat. Természetesen azt
is szorgalmazni fogják, hogy el-
sősorban az őket felfedező klu-
boknál maradjanak. Megje-
gyezte, a rendszerváltás után
(mintegy 25 éve) ez sem volt
pontosítva az RLSZ keretén belül,
és most remélik, hogy az egész
átigazolási rendszert megrefor-
málják.

Ami a kiválósági központ bá-
zisának fejlesztését illeti, Răzvan
Burleanu nem zárkózott el az elől
sem júliusban, hogy akár uniós
pályázatokkal találják meg azo-
kat a forrásokat, amelyekkel ki-
egészítik majd a szükséges jöve-
delmet, ez akár
társadalomvédelmi jellegű is le-
het. 

Az akkori találkozó következ-
tetéseként az RLSZ elnöke és Ma-
rosvásárhely polgármestere, Do-
rin Florea is megerősítették, hogy
mind az együttműködési szerző-
dés, mind a központ intézményi
felépítése és működtetése köve-
tendő példaként szolgálhat, akár
más sportágakban kiépítendő
hasonló központoknak. Răzvan
Burleanu külön kiemelte azt a
nyitottságot, amellyel a város fo-
gadta az RLSZ elképzelését, és ez
garantálhatja, hogy meg is va-
lósulhat mindaz, ami akkor el-
hangzott. 

Csíki Zsolt, a Szász Albert
Sportlíceum igazgatója egy helyi
sajtóorgánumnak megjegyezte,
hogy a kiválósági központ fel-
lendítheti a líceumbeli oktatás
minőségét is, hiszen a diákok
motiváltabbak lesznek azáltal,
hogy látják, van értelme sport-
karriert építeni hazánkban. En-
nek egyik jó előfeltétele az is,
hogy a líceum csapata nemrég
benevezhetett az országos baj-
nokságba. 

Csíki hozzáfűzte, valójában
több olyan vetülete van az

együttműködési szerződésnek,
amelyet mérlegelni kell, ezek kö-
zül megemlítette azt is, hogy
csak olyan átigazolással jöhetnek
a központba a diákok, amely le-
hetővé teszi számukra, hogy az
általuk más líceumokba betöl-
tött helyet is fenntartsák, mert
adott esetben – ha nem felel
meg a kiválósági központ köve-
telményeinek – a sportolót visz-
szaküldhetik. 

Ugyanakkor az is jó lenne, ha
a központ egy olyan bentlakást
működtetne, a helyi iskolával kö-
zösen, amelyet nemcsak a lab-
darúgóközpontban edző diákok
használnának, hanem vakáció-
ban, vagy akár hétvégente olyan
líceumi sportolókat fogadnának,
akik valamilyen városunkban
megszervezett versenyen vesz-
nek részt, és persze az iskolákat
tanerőkkel is ki kell egészíteni –
mondta el az igazgató, aki biztos
abban, hogy garantálják majd
mind a minőségi oktatáshoz,
mind az elit labdarúgó-felkészí-
téshez szükséges körülményeket
a létesítendő központban.  

A minap egy központi sport-
lap információja szerint Răzvan
Burleanu azt nyilatkozta, hogy
egy fölöslegesen felépítendő
mogoşoaiai sportcsarnok he-
lyett, a marosvásárhelyi kiváló-
sági labdarúgóközpont felé irá-
nyítanának 600.000 eurót,
amely összeg a helyi labdarúgó-
bázis modernizálásához vezet-
het. 

Cristian Valer Cherteş
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