
A statisztikák szerint Romániában több medve él, mint a többi európai országban összesen. Emiatt a
Környezetvédelmi Minisztérium szeptemberben jóváhagyott extra, a vadászati idényen kívül is felhasz-
nálható medvekilövési keretet a problémás esetek megoldására. Bár a Maros megyei falvak lakosainak
háziállatait folyamatosan pusztító és gazdaságukat megdézsmáló medve jelentős károkat okoz, a helyi
szakember szerint a törvény indoklása nem állja meg a helyét, és életbeléptetése is inkább a trófea-
biznisznek kedvez, mintsem előmozdítaná a létező probléma megoldását.

Humor

Heti Hetes

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

A Vármegyeháza, vagyis a mai Polgármesteri Hivatal
építésének szükségességét a huszadik század eleji nagy
városrendezés vetette fel. A cél az volt, hogy egy olyan
épületet emeljenek, amely beleillik a tér egységesen
megtervezett szecessziós stílusába. 
A kiírt versenypályázaton Kós Károly és Thoroczkai-Wi-
gand Ede terve nyert, de az építkezésre az első világhá-
ború kitörése miatt nem kerülhetett sor…

Társadalom
A megtorlás Maros 
megyei áldozatai

Az 1848-49-es, a Habsburg uralom elleni magyar for-
radalom és szabadságharc nem bukott meg, hanem
azt a cári hadsereg segítségével kegyetlenül leverték.
Az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletétel után
a véres megtorlás időszaka következett az osztrákok
részéről. Mai lapszámunkban azonban azokról a
Maros megyei áldozatokról szeretnénk írni, akik szin-
tén megszenvedték a kegyetlen megtorlást.

>>> 3. oldal

MORGÓ 

PER, avagy kinek a hasznára
közvetítenének az amcsik?   

A hírek szerint az USA kormányához közel álló
Project on Ethnic Relations (PER) nevű szerve-
zet ismét közvetíteni próbál a román kormány-
zat és az erdélyi magyarok képviselői között.
Eddig három találkozóra került sor, a követke-
zőt jövő év februárjára tervezik. Húsz évvel ez-
előtt szintén a PER kezdeményezte és
szervezte azt a fekete-tengerparti találkozót,
amely a későbbiekben Neptun-ügyként vált is-
mertté.

>>>3. oldal

Vélemény 

Süketek párbeszéde helyett

Soha nem volt, és nem is lesz olyan román po-
litikus, aki ne csapna le teljes erővel a magya-
rok autonómia-törekvése által felkínált
szavazatgyűjtési-lehetőségre. A román elnök-
jelöltek annyira „rátermett” személyek, hogy
egy-egy ilyen vita alkalmával esélyt sem fog-
nak hagyni a mieink meggyőző érvelésére.
Legfennebb annak örvendhetünk majd, ha a
„kínvallatást” dadogás nélkül megússzák. A
meddő viták elkerülése végett sokkal előnyö-
sebb lenne, ha olyan szakszerű kampányt foly-
tatnának, amelynek során egyirányú
kommunikációs eszközökkel lehetőleg pozitív
üzenetet juttatnának el a célközönség szá-
mára. Az államelnök-jelöltjeinknek csak jól
megválogatott vitapartnerekkel és elfogulat-
lan újságírókkal kellene egy asztalhoz ülniük,
hogy ne tudják rajtuk keresztül a nacionalista
indulatokat felerősíteni. 

>>>4. oldal
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Medvegondok: trófeabiznisz és vadkárok között

„Ha így megy tovább, ez 
emberáldozatot fog követelni”



Alkésztisz
Október 9-én, csütörtökön

19.30-tól az Alkésztiszre várják
a közönséget a Nemzeti Színház
Kistermébe. Az előadás szabad-
bérlettel tekinthető meg.

Rendkívüli 
vokálszimfonikus 
hangverseny

Az opera- és operettiroda-
lom zenei gyöngyszemei cím-
mel rendkívüli vokálszimfonikus
hangversenyre kerül sor október
9-én, csütörtökön este 7 órától
a marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel a né-
metországi Franz Lamprecht
karmester, fellép: Desirée
Brodka szoprán, a Chor der Lan-
desregiering Düsseldorf, az Ora-
torien – Chor Hilden – Sympho-
nischer Chor Wuppertal, a
Kammerchor Düsseldorf Urden-
bach (valamennyien Németor-
szágból), illetve a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia vegyes
kara és szimfonikus zenekara. A
hangversenyre a 2-es számú
bérletek érvényesek.

Az örmény kultúra napja
Október 11-én negyedik al-

kalommal szervezi meg az ör-
mény kultúra napját a Maros-
vásárhelyi Örmény–Magyar
Kulturális Egyesület. Az Együt-
télési modellek a történelmi Er-
délyben című tudományos kon-
ferencia célja: a történelmi
Erdélyben létezett kisebbségi
modellek, társadalmi berendez-
kedésük bemutatása, a közös-
ségi jogok gyakorlásának lehe-
tőségei az akkori
államberendezkedésben. Dr.
Garda Dezső, dr. Pál-Antal Sán-
dor, Kálmán Attila, Spielmann
Mihály és dr. Cornel Sigmirean
történészkutatók mutatják be
az örmény, a székely, a szász, a
zsidó és a román közösségeket,
amelyek az első világháborúval
bezárólag különleges státussal
rendelkeztek a történelmi Er-
délyben. A konferencia szom-
baton délelőtt 10 órakor kezdő-
dik a Kultúrpalota kistermében.
A belépés díjtalan.

A magyarság emlékjelei a
Bánságban

Az EMKE Maros megyei szer-
vezete és a Temesvári Magyar
Nőszövetség bemutatja Szeker-
nyés János A magyarság emlék-
jelei a Bánságban című három-
nyelvű (magyar, román, angol)
kötetét. Az október 10-én, pén-
teken 18 órától a Bernády Ház-

ban sorra kerülő rendezvényen
a kötetet Szász Enikő színmű-
vész, a Temesvári Magyar Nő-
szövetség elnöke, a könyv szer-
kesztője és kiadója ismerteti.
Bevezetőt mond Kilyén Ilka szín-
művész, az EMKE Maros megyei
szervezetének elnöke.

Őszi folknap a Jazzben
Október 11-én, szombaton

10 és 13, valamint 16 és 19 óra
között a marosvásárhelyi
Jazz&Blues Clubban ördöngös-
füzesi táncokat tanulhatnak az
érdeklődők. Táncoktatók: Faza-
kas János "Fazi" és Molnár Rozi,
énektanár Balázs-Bécsi Enikő.
Meghívott a Kedves zenekar és
barátai.

Kettős kötetbemutató
Október 10-én, pénteken 17

órától olvasótalálkozót tartanak
a kövesdombi unitárius egyház-
község Bözödi György- termé-
ben. A másfél órás együttlét ke-
retében bemutatják Kedei
Zoltán frissen megjelent köny-
vét (Megtépázott álmodozás –
rajzok és vallomások) és Bölöni
Domokos (Mosolygó kis pöttyös,
szovátai pisztráng – karcolatok,
novellák) kötetét. Házigazda
Kecskés Csaba lelkész-esperes,
közreműködik a Cantuale ének-
együttes.

Kész Margit 
könyvbemutatója

Október 13-án, jövő hétfőn
18 órakor könyvbemutatót tar-
tanak a marosvásárhelyi Bolyai
téri unitárius egyházközség
Dersi János-termében. Kész
Margit Némaságra ne ítélj című
verseskötetét mutatja be dr. Ko-
pacz Imola pszichológus. Meg-
hívott előadók Csiszér Ágota és
Farkas Bence.

Ismét színpadon 
az Artsy M diákszíntársulat

A marosvásárhelyi Artecotur
Egyesület által működtetett
Artsy M diákszíntársulat újra
játssza a vakáció előtt bemuta-
tott produkcióit. Október 12-én,
vasárnap 19 órától egy zenés
összeállítást, a Musickinget
(Molnár Kinga összeállítása) lát-
hatják az érdeklődők. 18-án,
szombaton 17 órától az Elutazni
önmagunkhoz című zenés-ver-
ses összeállítás tekinthető meg.
19-én, vasárnap 19 órától az
Alice Tükörországban című,
nemcsak gyerekeknek szóló
színdarabot láthatja a nagyér-
demű. Az előadásokat az Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínházban
mutatják be a Székelyföld Na-
pok keretében.
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Lapunk előfizethető 
Maros megye összes

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

Telefon:  0265-250.994
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Honlap: www. kozpont.ro

Október 9. Dénes, Ábrahám, Elemér
Október 10. Gedeon, Leó, Dániel, Sámuel
Október 11. Brigitta, Tódor, Mária
Október 12. Miksa, Rezső, Szerafina
Október 13. Ede, Kálmán, Teofil, Jakab
Október 14. Helén, Lívia, Ilma, Beatrix
Október 15. Teréz, Aranka, Vilma

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: A hét során több esetben is előfordulhat a környezeté-
ben élők közül valakivel vagy egy közeli hozzátartozóval, hogy
olyan helyzetbe kerül, amiben szüksége lesz az ön segítsé-
gére. Olyan találkozás van kilátásban egy rég látott személy-
lyel, amiből a későbbiekre nézve mindkettőjüknek előnye
származik.
BIKA: Az anyagiakat érintő témák kerülnek előtérbe ezen a
héten. Csak olyan ügyeknek engedhet zöld utat, melyek mi-
nimális kockázatokkal járnak. A kiadásai ebben az időszakban
megnövekedhetnek. Szerencsére egy kis plusz bevételre is
számíthat. 
IKREK: Egy nagyobb méretű átalakítást tervez, ami több élet-
területét is érinti. Még nincs itt az idő a kivitelezéshez. Addig
is még talál finomítani valót az elképzelésein, amíg alkal-
massá válik az idő a cselekvésre. Valakinek a szoros környe-
zetéből kellemetlensége támadhat, amikor jól jönne az ön
segítsége.
RÁK: Ezen a héten családi fronton jól mennek a dolgok. A csa-
ládtagjaival való kapcsolata jó. A népszerűsége a másik nem-
nél láthatóan erősödik. Több esetben is tapasztalhatja az
osztatlan figyelmüket a környezetében élők részéről. Akár-
hogy is látja, még nincs ok az érzelmi életén változtatni. 
OROSZLÁN: A hét elején az átvonuló bolygók hatásai a csa-
ládi körében átmeneti feszültséget válthatnak ki. Egy folya-
matban levő ügye, amin az utóbbi időben dolgozott,
kiemelkedő sikert hoz. Egy közeli rokona örömet okoz önnek.
SZŰZ: Ezen a héten fokozottan energikus lesz a hét első felé-
ben. A teendői során fokozott figyelmemmel kell lennie, mert
könnyedén előfordulhat, hogy hibát véthet. Ezt nem tudná
megbocsátani magának. Óvakodnia kell családi viták felme-
rülése esetén a kritika kinyilvánításával, mert a nézeteltérések
komoly feszültségeket válthatnak ki.
MÉRLEG: Ez egy kicsit zaklatott időszak önnek. Ezért jó lenne,
ha nem hagyná magát az első impulzustól vezérelve lenni.
Érzelmileg is érzékenyebb a megszokottól. Kerülnie kell a kon-
frontálódásokat. Így elkerülheti, hogy megsebezzen valakit
lelkileg, vagy épp önmagát hasonlónak kitegye.
SKORPIÓ: Egy közeli rokona hosszú utazásra készül. Ez mind-
annyiuknak előnyére lesz. Olyan szellemi tevékenységbe kezd,
amely nagy döntésekre késztethetik önt, viszont rövid időn
belül igazolódnak elképzelései és kiemelkedő eredményeknek
örvendhet. A munkában is várhatók kiemelkedő sikerek.
NYILAS: Amennyiben lehetséges, próbáljon kétszer is mér-
legelni mielőtt döntéseit meghozza ezen a héten. Az e heti
bolygóhatások több ízben is próbára tehetik helytálló képes-
ségét. A magánéletben is elkel a türelem és a tolerancia. Pár-
jának most szüksége van arra, hogy támasza legyen az
elképzeléseiben.
BAK: Ezen a héten amennyiben a türelméről tanúbizonyságot
tud adni, határtalan előnyökre tehet szert, amit nagyon várt
egy ideje. Olyan ismeretségeket köthet a hét során, melyek a
későbbiekre nézve megkamatozódnak üzleti téren. Az anya-
giakat illetően elkel egy kis óvatosság a költekezések terén.
VÍZÖNTŐ: Mostanság az otthonára szeretne fordítani na-
gyobb összeget. Az e heti átvonuló bolygók arra figyelmez-
tetnek, hogy tízszer fontolja meg az anyagiakat érintő
döntéseit, mielőtt mélyen a pénztárcájába nyúlna. A hét során
egy családi összejövetel nagy örömet tartogat önnek. 
HALAK: Egy közeli hozzátartozója igen nagy sikereivel örven-
dezteti meg önt a hét során. Amennyire csak lehet, kerülje a
törvény határait feszegető ügyleteket, mert veszélyekre fi-
gyelmeztetnek ezen a téren a csillagok a héten. Nagyon va-
lószínű, hogy egy új csábító lehetőséget kínálnak fel önnek.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
minden csütörtökön 15-17 óra
között ingyenes jogi tanácsadást
biztosít a kedves érdeklődők szá-
mára. Helyszín: EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 40. Jogász: Novák
Venczel. További információ a
0744-798235-es telefonszá-
mon kérhető.

Alkésztisz



MORGÓ 

PER, avagy 
kinek a hasznára
közvetítenének 
az amcsik?  

A hírek szerint az USA kormányához közel álló Project on
Ethnic Relations (PER) nevű szervezet ismét közvetíteni próbál
a román kormányzat és az erdélyi magyarok képviselői között.
Eddig három találkozóra került sor, a következőt jövő év febru-
árjára tervezik. Húsz évvel ezelőtt szintén a PER kezdeményezte
és szervezte azt a fekete-tengerparti találkozót, amely a későb-
biekben Neptun-ügyként vált ismertté. 

1993. július 15–16-án az RMDSZ három politikusa – Frunda
György szenátor, Tokay György és Borbély László képviselők –
meghatalmazás nélkül, titokban részt vett a PER által szervezett
neptuni találkozón, és „különalkut” kötött a román hatalom
képviselőivel. Ezáltal gyakorlatilag lemondtak az erdélyi ma-
gyarság autonómiaigényéről, cserébe néhány, főleg nyelvhasz-
nálati jogért. Ami a legfontosabb: ezzel hitelesítették a külföld
szemében a magyarellenes román hatalom kisebbségpolitiká-
ját. 

„A Neptun-ügy nagyon sokat ártott, annak a politikának volt
az origója, amely aztán 1996 óta egyeduralkodóvá vált az
RMDSZ-ben. Egy olyan helyzetben, amikor Románia az ET-fel-
vétel előtt bizonyítási kényszerben állt, ahelyett, hogy ezt nö-
veltük, kihasználtuk volna, a neptuni tárgyalók alkalmat adtak,
hogy az Iliescu-féle, nyíltan magyarellenes hatalom kisebbség-
barát színben tetszelegjen, és mindezt egy nevetséges és be
sem tartott ígéretcsomag fejében” – összegezte a történet lé-
nyegét Borbély Zsolt Attila politológus, aki Neptun-gate címmel
írt könyvet a botrányos ügyről. 

A paktummal kezdetét vette az a folyamat, amelynek ré-
szeként 1996-ban bevették az RMDSZ-t a kormányba – ezzel
egyidőben a „szövetség” azonnal fel is adta a külpolitizálás min-
den lehetőségét –, s ami oda vezetett, hogy két amerikai elnök
is azt nyilatkozhatta, hogy Romániában mintaszerűen megol-
dódott a magyar kérdés. 

Nos, húsz esztendő után, most újra bejelentkezett a PER,
hogy ismét eljátszaná a közvetítő szerepét. A kérdés: szükség
van-e rájuk, illetve az általuk képviselt, a kettős mérce alkal-
mazásán alapuló euro-atlanti, ha lehet, minden problémát a
szőnyeg alá seprő szemléletre? Tévedés ne essék, román-ma-
gyar párbeszédre, különös tekintettel az autonómiatörekvé-
sekre, igenis szükség van/lenne! A két évtizeddel korábbihoz
képest azonban, mára jócskán megváltoztak a körülmények.
Most elég, ha csak arra utalok, hogy már nem az RMDSZ az er-
délyi magyarság érdekeinek egyetlen védelmezője, mellettük
ott vannak a többiek – EMNT, SZNT, EMNP –, bár igaz, egyelőre
nem parlamenti erőként. S ezt illene a PER-nek, bárkinek figye-
lembe vennie. Amiként a román hatalom párbeszédet szorgal-
mazó, arra hajlandó képviselőinek is. 

Tekintve, hogy a háttérben ismét felsejlik a nagy kombinátor,
Viorel Hrebenciuc alakja, s hogy a PER ismét csak a neki, illetve
megbízóiknak tetsző magyar tárgyalópartnerekkel ülnének egy
asztalhoz, nos, mindezekre való tekintettel jó lesz vigyázni!
Könnyen meglehet, hogy a PER ezúttal is Románia külföldi
megítélésének javításán, mintsem az erdélyi magyarság auto-
nómia-követeléseinek célba juttatásán próbál ügyködni.  

3. oldalTársadalom  <<2014. október 9–15.

Szentgyörgyi László  

Az 1848-49-es, a Habsburg uralom elleni magyar forradalom és szabadságharc nem bukott meg, hanem
azt a cári hadsereg segítségével kegyetlenül leverték. Az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletétel után
a véres megtorlás időszaka következett az osztrákok részéről. A fiatal Ferenc József császár szabadkezet
adott végrehajtásában Julius Jacob von Haynau hadvezérének, aki ezt a legnagyobb kegyetlenséggel haj-
totta végre. 1849-50-ben több mint 120 embert végeztek ki, több százakat vetettek hosszú évekig fog-
házba, és mintegy büntetésképpen több ezer magyar honvédot soroztak be a császári hadseregbe. A
megtorlás sok esetben a polgári lakosságot sem kímélte, hiszen papok, tanítók, egyszerű civilek bűnhődtek
a népfelkelésben való valamilyen részvételükért. Rendszerint október 6-án Batthyány Lajos magyar mi-
niszterelnök és az aradi vértanú honvédtisztek meggyilkolásáról szoktunk megemlékezni Kárpát-me-
dence-szerte. Mai lapszámunkban azonban azokról a Maros megyei áldozatokról szeretnénk írni, akik
szintén megszenvedték a kegyetlen megtorlást. Tesszük ezt a teljesség igénye nélkül, hisz mindannyiukat
felsorolni, mindannyiuk életéről, érdemeiről írni több lapszám teljes terjedelme is kevés lenne. 

Magyarországon 1849-ben
addig példátlan, az európai köz-
véleményt is felháborító meg-
torló eseményekre került sor. A
köztudatban főképpen az Ara-
don 1849. október 6-án kivég-
zett magyar honvédtisztek ki-
végzésének az emléke él, pedig
a kivégzések már ez év január-
jában elkezdődtek. A Magyar-
ország területére benyomuló
császári csapatok egy-egy ütkö-
zet után rögtönítélő eljárással
végeztek ki polgári és katonai
személyeket. Haynau rémural-
mának idején aztán a megtorlás
módja is sokat változott, és na-
gyobb méreteket öltött. Október
6-án tulajdonképpen a szabad-
ságharc elitjének a fizikai meg-
semmisítése kezdődött el. De az
aradi 13 mellett több honvéd-
tisztet kivégeztek, köztük me-
zőmadarasi Kolosy György hon-
védszázadost is. 

„Kik érted haltak 
szent világszabadság!"

A szabadságharc végén a se-
gesvári csatában vesztette életét
a marosvásárhelyi Zeyk Domo-
kos százados, Bem altábornagy
tisztikarának egyik tagja, akinek
alakja köré számos legenda fű-
ződött. Halálának pontos körül-
ményeit is homály fedi. Ha hinni
lehet Heydte ezredes elbeszé-
lésének, Zeyk hősies viselkedése
a csatatéren arra indította Lü-
ders tábornokot, hogy parancsot

adjon katonáinak, hogy a ma-
gyar honvédet élve fogják el.
„Ezen parancsszóra egész dsi-
daerdő fogta körül Zeyket, de ő
minden megadási felszólításra
vágással felelt. Ez támadóit fel-
bőszítette, ekkor pisztolyát elő-
vonta, s magát főbe lőtte. Lü-
ders Heydtéhez fordult, ezt
mondta: Kár érte, jó katona
volt" – olvasható a Vasárnapi
Újság 1861-ben megjelent 4.
számában. 

A szabadságharcban, hábo-
rús körülmények közt vesztette
életét Kopacz János sárpataki
plébános, Péterfi László tanár,
Szathmáry Dániel színész. A
nagyernyeiek közül három hon-
védról van tudomásunk: Szen-
ner Lázár őrmester Komáromnál
esett el, Szikszay János akárcsak
Zeyk a segesvári csata hőse,
Csernátoni Elek ifjú huszár pedig
alig volt 16 éves, amikor életét
vesztette. A marosvásárhelyi ró-
mai katolikus temetőben nyug-
szik a lengyel származású hon-
védszázados, Lukinics József. 

Hosszabb vagy rövidebb vár-
fogságot szenvedtek: Boér Antal
országgyűlési képviselő, Dobolyi
Sándor ügyvéd, magyar királyi
belügyminiszteri tanácsos, Fo-
dor Antal plébános, Forró Elek,
a marosvásárhelyi laktanya pa-
rancsnoka, a Rögtön Ítélő Had-
bíróság elnöke, Göde István
költő, színész, a Mátyás-huszá-
rok számvevő tisztje, Györfi La-

jos római katolikus pap, Komá-
romy Ferenc ügyvéd, író, Ko-
ronka Lajos színész, székely ha-
tárőrtiszt, Kolosi János tanár,
plébános, az erdélyi honvéd-
hadsereg lovas-őrnagy tábori
lelkésze, Márkus János tanár,
Muzsnai Pál tanító, hadnagy,
Salamon Endre római katolikus
kanonok és természetesen még
sokan mások. 

Rövidebb fogság után sza-
badultak: Bánffy János alezre-
des, Marosvásárhely katonai pa-
rancsnoka, Lázár József
földbirtokos, a nemzetőrség pa-
rancsnoka, Lázár Mór földbirto-
kos, Molnár Zsigmond jogász,
ügyvéd, Nagy Sámuel táblabíró,
honvéd százados, Tolnay Gábor
képviselő, honvéd alezredes. 

„Az emigráns olyan semmi,
kiből minden lehet" 
(Veress Sándor)

Bujdosásra, vagy külföldi
emigrációra kényszerült Ber-
zenczey László Marosszék és
Marosvásárhely kormánybiz-
tosa, Bethlen Gergely ezredes,
az erdélyi lovasság főparancs-
noka, Czetz István honvéd fő-
hadnagy, Dávid Antal Alajos fe-
rences szerzetes, honvéd
hadnagy, Gál Zsigmond birto-
kos, honvéd őrnagy, Hámorszky
Lajos gyógyszerész, honvéd fő-
hadnagy, Kinizsi István honvé-
dőrnagy, Kolossy István száza-
dos, Kóos Ferenc református

lelkész, Mátyás-huszár, és hosz-
szan sorolhatnánk. 

Érdekes katonai pályát futott
be a nagyernyei születésű Józsa
Dániel, aki mint hivatásos ka-
tona végezte tanulmányait Ka-
ránsebesen. 1836-ban hadfi,
majd 1846-ban hadnagynak
nevezték ki az I. székely határ-
őrezredhez. 1848-49-ben fő-
hadnagyi, majd századosi rang-
ban teljesített szolgálatot a 76.
honvédzászlóaljnál. A szabad-
ságharc vérbefojtása után Tö-
rökországba emigrált, ahonnan
1859-ben tért haza. Elfogták és
halálraítélték, majd kétévi vár-
fogságra enyhítették a „bünte-
tését". 1860-ban kegyelmet ka-
pott, és nyelvtanárként
dolgozott. 

„Egész a közlegénységig
fölvivém!" (Imreh Sándor)

Az osztrákok büntetésből
több évre soroztak be magyar
honvédeket a szabadságharc
után a császári hadseregbe. Im-
reh Sándor nyomdászt miután
közvitézként végigharcolta a
magyar szabadságharcot és
többször megsebesült, 1849
decemberében az osztrák ható-
ságok besorozták a 62. gyalog -
ezredbe, ahol 1857-ig szolgált.
Nyomtatásban megjelent visz-
szaemlékezései dokumentum-
értékűek. 

A magyar kormány 2001-
ben a magyar nemzet gyász-

A megtorlás Maros megyei áldozatai

napjává nyilvánította október
6-át, amikor több magyar tele-
pülésen megemlékezéseket tar-
tanak az Aradon meggyilkolt 13
honvédtiszt és a Pesten kivég-
zett első független magyar mi-
niszterelnök tiszteletére.  Jó
lenne ezen a napon a helyi ál-
dozatokról is említést tenni, leg-
alábbis ott ahol tudomás van
róluk. 

Felhasznált irodalom:
- M. Lovas Krisztina: Az 1849-

es megtorlás igazi arca
- Csorba György: Az 1848-49-

es törökországi magyar emigrá-
ció története

- Fülöp Mária: Maros megyei
életrajzi lexikon (előkészületben)

- Szabó Miklós: Zeyk Domo-
kos – a segesvári csata hősi ha-
lottja 

Nemes Gyula

Bánffy János Berzenczey Laszló Zeyk DomokosBethlen Gergely
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A statisztikák szerint Romániában több medve él, mint a többi európai országban összesen. Emiatt a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium szeptemberben jóváhagyott extra, a vadászati idényen kívül is felhasználható
medvekilövési keretet a problémás esetek megoldására. A 2014/1575-ös rendelet által előírtak szerint, ha
a védett nagyragadozók veszélyeztetik a közbiztonságot, akkor vadászidényen kívül is elfoghatók vagy ki-
lőhetők. Bár a Maros megyei falvak lakosainak háziállatait folyamatosan pusztító és gazdaságukat meg-
dézsmáló medve jelentős károkat okoz, a helyi szakember szerint a törvény indoklása nem állja meg a
helyét, és életbeléptetése is inkább a trófeabiznisznek kedvez, mintsem előmozdítaná a létező probléma
megoldását.

Süketek párbeszéde helyett

A két magyar elnökjelöltnek számos olyan nyilvános be-
szélgetésen kell megjelennie, ahol az egyik fő attrakció
éppen az általuk szolgáltatott magyar kártya lesz. Előre bo-
rítékolható az autonómiáról folytatott viták eredménye. Bár-
mit is mondanak majd, egyéni karakterüktől,
rátermettségüktől és párthovatartozásuktól függetlenül, a
bírálatok kereszttüzét kell kiállniuk. A műsorokat követő ro-
mánajkú nézők a jelöltek „pimaszságától”, a magyarok pedig
éppen az ők „gyengeségétől” és „elvtelen alkukészségétől”
lesznek felháborodva. Bármit is mondanak, az csak elége-
detlenséget fog szülni. Persze értékelendő, hogy még az
oroszlán barlangjába is bemerészkednek a közösségi célok
érdekében, de felmerül a kérdés, hogy használ-e ez nekünk,
érdemes-e a jelöltséggel járó „muníciót” ilyen „tűzijátékokra”
pazarolni?

Mindegyik vitapartnerüknek kapóra jön ez a lehetőség,
hogy ne a megvalósításaik hiányáról, a börtönbezárt korrupt
párttársaikról, vagy a gazdasági helyzet kilátástalanságáról,
hanem az etnikai alapú önrendelkezés veszélyeiről értekez-
zen. Soha nem volt, és nem is lesz olyan román politikus,
aki ne csapna le teljes erővel a magyarok autonómia-törek-
vése által felkínált szavazatgyűjtési-lehetőségre. A román
elnökjelöltek annyira „rátermett” személyek, hogy egy-egy
ilyen vita alkalmával esélyt sem fognak hagyni a mieink
meggyőző érvelésére. Legfennebb annak örvendhetünk
majd, ha a „kínvallatást” dadogás nélkül megússzák. 

A meddő viták elkerülése végett sokkal előnyösebb
lenne, ha olyan szakszerű kampányt folytatnának, amelynek
során egyirányú kommunikációs eszközökkel lehetőleg po-
zitív üzenetet juttatnának el a célközönség számára. Az ál-
lamelnök-jelöltjeinknek csak jól megválogatott
vitapartnerekkel és elfogulatlan újságírókkal kellene egy
asztalhoz ülniük, hogy ne tudják rajtuk keresztül a naciona-
lista indulatokat felerősíteni. Mint a kereskedelmi hirdetések
esetében, itt is az „ajánlat” vonzó részét kellene előtérbe he-
lyezniük, a hátrányokat és a mellékhatásokat pedig mind-
össze „kisbetűvel” feltüntetniük. A sajtóban olyan
információs anyagokat kellene szórniuk, amelyek „nyugta-
tólag” hatnak a román lakosságra, kihangsúlyozva az auto-
nómia és a függetlenségi törekvések közötti különbségeket.
Végső soron csak ez a módszer vezethetne közelebb a valós
cél eléréséhez. 

Ilyen szempontból elég jól indult a kampány, hiszen az
eddigi „szakmai vitákra” nem hívták meg az oda nem illő
betolakodókat. Ugyanakkor elmondható, hogy – bár kriti-
kával is lehetne illetni mindkettőjüket – jól felkészültek, a
feladatra alkalmas jelöltek. Szintén profizmusra vallanak
Kelemen Hunor azon kijelentései, melyek szerint „ki fogja
ábrándítani azokat, akik azt hitték, hogy (az autonómia-ter-
vezet kapcsán) nyilvános pofozkodás fog következni”, és
„nem fogja a kampányt a magyar-magyar vitára használni”.
Egyik sem a mi kenyerünk, nincs is szükségünk ezekre.

Ferencz Zsombor

Medvegondok: trófeabiznisz és vadkárok között

„Ha így megy tovább, ez 
emberáldozatot fog követelni”

A törvény értelmében a
nemrég elkezdődött medveva-
dászati idényben országos szin-
ten 550 medvét lőhetnek ki a
vadásztársulatok, amelyből 77
medve lőhető ki idényen kívül,
indokolt esetben, egyedi mi-
nisztériumi engedéllyel. 

Domokos Csaba biológus, a
Milvus munkatársa, akinek ku-
tatási területe a barna medve,
elmondta, hogy van, amikor
ténylegesen szükséges egy-egy
példány kilövése, de az esetek
nagy részében ez nem indokolt.
„Egyrészt a vadászidényben ki-
lőhető medvék számát folyama-
tosan növelik: míg két éve ez a
szám 350 volt, tavaly és idén je-
lentőset ugrott. A probléma vi-
szont az, hogy a 473, idényben
kilőhető medvére bár vadászen-
gedély szükségeltetik, gyakran
jó anyagi helyzetben lévő külföl-
diek lövik ki azokat, és illegáli-
san, külföldön értékesítik a
trófeát”- mondta el a szakem-
ber.

Virágzó trófeabiznisz

A törvény életbeléptetésé-
nek egyik indoklása az egyre
gyarapodó vadkárok, a másik
pedig a medveállomány szinten
tartása. „Az első indoklás a tró-
feabizniszt vonzza maga után.
Legtöbbször a vadkárokra hivat-
kozva igényelnek kilövési enge-
délyt, viszont az állatokat
mégsem ott lövik ki, ahol a
károk keletkeztek, hanem az er-
dőben, viszonylag távol a tele-
pülésektől, és nyilván a
legértékesebb trófeákat, a nagy
hímeket, amelyeknek az értéke
5-10 ezer euró körül mozog.”

A szakember szerint a másik
indoklás – miszerint a populá-
ciót szinten kell tartani – mond-
vacsinált. Lapunknak kifejtette,
hogy a nagy medvék gyakran
megölik azokat a bocsokat,
amelyek nem az övék, hogy
aztán a nősténnyel párosodja-
nak. Biztos adatok nem állnak
rendelkezésünkre, de a becslé-
sek szerint a bocsok ötven szá-
zaléka nem éri meg az egyéves

kort. Nos, ha a kilövések és érté-
kük miatt éppen ezek nagy
medvék kerülnek ki az állo-
mányból, akkor pontosan a sza-
porulat nő meg, tehát a törvény
nagyon könnyen visszájára for-
dulhat: épp a medveállomány
nő általa. A másik forgatókönyv
szerint a nagy hímek kilövése
miatt genetikailag legyengül a
medveállomány, ami végzetes
következményekkel járhat.

Hogyan oldható 
meg a probléma?

„Tény, hogy a károk gyakori-
sága és mértéke megnőtt
Maros megyében is, és ennek az
lehet az oka, hogy idén nagyon
gyenge a tölgymakk- és a bükk-
makktermés. A medvék habitu-
suk folytán a nyár második
felétől az ősz végéig készülnek
a telelésre, tehát felhizlalják
magukat, hogy túléljék a hiber-
nálást. Ha az erdőben nem kap-
nak elegendő táplálékot ehhez,
a faluba mennek élelemért. Azt
viszont hozzá kell tenni, hogy a
tölgy és bükk termése cikliku-
san változik, úgy vélem, jövőre
bővebb termés lesz, és remél-
hetőleg a medvék által okozott
dézsmálások száma is vissza-
esik. 

Ami pedig a megoldást il-
leti: az emberek hatékonyan
kell őrizzék a termésüket, pél-

dául villanypásztorral – mi is
több gazdának adományoztunk
ilyent, és nagyon jól működött
a vadállatok támadását meg-
előzendő –, a másik pedig: a
minisztérium általi kártérítés
alapelvárás” – összegezte. Mint
ismeretes, a szaktárca már el-
kezdte fizetni a 2012-es vadká-
rokat.

Hány medve 
él Romániában?

A statisztikák szerint hétezer
körüli medve él az országban,
de Domokos Csaba biológus
szerint ezek a számadatok nem
megbízhatóak, és az illetékesek
által végzett számlálás mód-
szertana is megkérdőjelezhető.
„A Milvus olyan medvéket is
számon tart, amelyre a Bucsi-
non helyeztünk nyakörvet,
most pedig éppen Szászrégen
környékén tanyázik. Egészen
őszintén: nem lehet tudni, hány
medve van az országban, így
azt sem tudjuk felmérni, hogy
az állományra milyen hatással
lesz a megszabott kilövési
kvóta.”

A szolokmai lakosokat ret-
tegésben tartják a medvék

Közismert, hogy a Maros me-
gyei, Makfalvától 8 km-re fekvő
Szolokmában gyakoriak a med-

vetámadások. Dániel Sándor,
szolokmai lakos lapunknak el-
mondta, hogy idén a faluban jú-
lius elején vitte el az első disznót
a medve, július végén pedig az
udvarán lévő ólból a saját disz-
nóját is megölte a vadállat. „A
disznóölések előtt, de után is tört
szét a medve méhkaptárokat,
sőt, múlt héten is jelentős kárt
tett egy villanypásztorral is őr-
zött kaptárban. Emellett hétfő
éjszaka a falu központjában pró-
bálta a disznót elvinni, de sze-
rencsére a háziak időben
észrevették és elkergették a vad-
állatot” – mesélte Dániel Sándor. 

„A gazdaságomban már na-
gyon sok kárt okoztak: megöltek
két disznót, tönkretették a kuko-
ricám, összetörték a diófákat, a
kerítéseket, és minden gyümöl-
csöt megdézsmáltak, amihez
hozzáfértek. Mióta a disznóimat
is megölték, nincs egy nyugodt
percünk” – panaszkodott a szo-
lokmai lakos. 

Azt is elmondta, hogy a falu-
ban rengeteg a medve és na-
gyon bátrak, „nem félnek sem
tűztől, sem, kutyától, sem em-
bertől, sem semmitől.”  

„Nem tudom, mi lesz ezután,
az emberek félnek, nagy a baj, tart-
hatatlan ez az állapot, ha így megy
tovább, ez emberáldozatot is fog
követelni” – osztotta meg velünk
aggodalmait Dániel Sándor.

Pál Piroska
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A Vármegyeháza, vagyis a mai Polgármesteri Hivatal építésének szükségessé-
gét a huszadik század eleji nagy városrendezés vetette fel. A cél az volt, hogy
egy olyan épületet emeljenek, amely beleillik a tér egységesen megtervezett
szecessziós stílusába. A kiírt versenypályázaton Kós Károly és Thoroczkai-Wi-
gand Ede terve nyert, de az építkezésre az első világháború kitörése miatt nem
kerülhetett sor…

A vásárhelyi Vármegyeháza

Az építkezést 
Kotsis Iván fejezi be

A Marosvásárhelyi útikalauz
című adatgyűjtés szerzői, Fodor
Sándor (S.) és Balás Árpád meg-
említik, hogy a fenti kérdéssel,
elképzeléssel a harmincas évek-
ben újból foglalkoztak.

Harmincötben Strubl Josif
tervét túl egyszerűnek tartották,
és ezért visszautasították, de
harminchatban Eugen Grosu
tervrajza elnyerte a megrende-
lők tetszését, így harmincnyolc-
ban hozzákezdtek az építkezés-
hez. 

A negyvenes történelmi vál-
tozások befejezetlenül találták
az épületet, így Kotsis Iván mű-
építész kapta meg azt a meg-
bízást, hogy takarékosságra és
funkcionalitásra törekedve fe-
jezze be az építést, amely negy-
venkettőben le is zárult. Köztu-
dottan addig a vármegye
épülete a Bolyai utcában állt. 

A fenti szerzők még azt is
megemlítik, hogy a második vi-
lágháború utáni rekonstrukció-
val ennek a monumentális épü-
letnek visszaadták eredeti
stílusát. 

Az alig ismert stílus
De térjünk még egy kicsit

vissza az épület formájára, ki-
nézetére… 

A városháza tehát a második
világháború küszöbén épült a
környékbeli műépítészek és a
lakosság által egyaránt alig is-
mert stílusban. 

Az épületnek meglehetősen
hányatott sorsa volt. A rendel-
kezésünkre bocsátott dokumen-
tációkból kiderül, hogy átalakí-
tották, megcsonkították,
újjáépítették, majd ismét átala-
kították. Előbb közigazgatási
palota volt, majd polgármesteri
hivatal lett, és maradt máig. 

Fontos megemlíteni, hogy
Eugen Man műépítész-techni-
kus sokat tanulmányozta a terv-
rajzokat, és ő is azok közé tar-
tozik, akiről el lehet mondani,
hogy igencsak jól ismeri az épü-
let történetét, ő irányította a
restaurálási munkálatokat is. 

A költöztetett intézetek
A Deák Ferenc – mai Győze-

lem – tér 3. szám alatt levő épü-

let a Maros megyei kormány-
biztosi hivatalként jelenik meg
a szakirodalomban. A hatvannyol-
casterületi-közigazgatási átszer-
vezést követően azonban ide
költözött a polgármesteri hiva-
tal, és ennek a helyét elfoglalta
az egykori Megyei Néptanács és
a Megyei Pártbizottság. 

A tér, mely elveszti 
egykori közéleti szerepét

Kezdetben a Bolyai Farkas
Elméleti Líceummal átellenben
volt a prefektúra, abban a tizen-
nyolcadik század elejéről szár-
mazó épületben, amelyben je-
lenleg a képzőművészek
műtermei találhatók.

A két világháború közötti
időszakban azonban ez az in-
gatlan már nem felelt meg az
intézmény által támasztott igé-
nyeknek. Egyrészt kezdett le-
romlani az állaga, másrészt pe-
dig a fekvése sem volt túl
kedvező. Ez a városrész ugyanis
akkorra elveszítette egykori köz -
életi szerepét és jelentőségét.

A pályázók, 
a tervek és a tervezők

Kevéssel az első világháború
előtt, 1909. szeptember 30-án
pályázatot hirdettek a kormány-
biztosi hivatal új épületének
megtervezésére. 

Az első helyen a neves mű-
építészpáros, Komor Marcell és
Jakab Dezső végeztek, akik a
Kultúrpalota, valamint az egy-
kori városháza – melyről előző
lapszámainkban már írtunk –
épületét is tervezték.

A második helyezett terv a
Kós Károlyé és mint már a fen-
tiekben említettük a Thorocz-
kai-Wigand Edéjé volt, akiknek
a nevéhez szintén számos mű-
emléképület fűződik. 

A terv tehát megvolt, közben
azonban kitört az Első Világhá-
ború, és halasztani kellett az
építkezést. 

Harc a területért
Két évtizeddel később ismét

felmerült az új székhely meg-
építésének szükségessége. Eh-

hez azonban a célnak megfelelő,
központi fekvésű telek is kellett. 

Annak idején a prefektúra
tulajdonában volt a régi szülé-
szethez közel eső terület, amely
jelenleg Egyesülés tér néven is-
mert, az a telek pedig, amelyen
végül felépült az új székhely, a
városé volt. 

A területcserére két szakasz-
ban került sor… 

A két fél közötti levélváltá-
sok, a nézeteltérések és a
vizsgálóbizottság

Amikor megépült a Művész
utca és meghosszabbították a
Köteles Sámuel utcát, a város
felajánlott egy háromszáznyolc,
a prefektúra pedig egy három-
százkilencvennégy négyzetmé-
teres területet. 

Ezt követte a második lépés,
amikor a kormánybiztosi hivatal
tulajdonába került a telek, ame-
lyen aztán megépült a székhely,
a város pedig átvette a jelenlegi
parknak helyet adó, illetve a régi
szülészet körüli telket. 

Természetesen e témában
számos nézeteltérés és levélvál-
tás volt a két fél között, sőt, még
egy vizsgálóbizottságot is felál-
lítottak, melynek az volt a meg-
bízatása, hogy felértékelje a te-
rületeket. 

Az akkori megyei útszolgálat
vezetője, Zeno Miculescu, illetve
a városi műszaki ügyosztályt irá-
nyító Metz Ervin alkotta testület
megállapította, hogy a keres-
kedelmi kamara előtti telek hét-
százharminchat négyzetöl kiter-
jedésű. Négyzetölenként
ezerötszáz lejes árat szabtak
meg, ami azt jelentette, hogy
egy 1.104.000 lejt ért a terület. 

Ezzel szemben a Köteles Sá-
muel utcai telek 2.617 négyzet -
öles volt, ezt azonban kevésbé
tartották értékesnek, s mind-
össze négyszáz lejt számoltak
négyzetölenként, ami 1.046.800
lejes végösszeget jelentett. A
két terület értéke közötti külön-
bözet 57.200 lejre rúgott.

Az egykori Vármegyeháza
Amint azt már említettük,

kezdetben a Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceummal átellenben
volt az intézmény. A régi Vár-
megyeháza a barokk stílus
jegyeit viseli, annak ellenére,
hogy több szakaszban építet-
ték. Az épület legrégebbi ré-
szét a felségárulásért elítélt
Szalai Györgytől kobozták el,
a vármegyei székház részére. 

A épületet kibővítik…
A Marosvásárhelyi útika-

lauz című könyv szerzői em-
lítést tesznek arról, hogy
1744 és 1746 között a dél-
nyugati részen is kibővítették
az épületet, vigyázva a hom-
lokzat eredetiségének fenn-
tartására. 

1838-ban a Református
Kollégiumtól telket vásárol-
tak, és így, ennek köszönhe-
tően 1842-ben további épít-
kezésekre került sor: a hátsó
részen, a földszinten tömlö-
cöt, az emeleten tanácster-
met képeztek ki, ezzel kiala-
kították az épület
zártudvaros, mai képét. 

A kapubejárat oldalán la-
tin nyelvű tábla az épület
történetét vázolja. 

A Maros-Wagner ház 
és a régi Vármegyeháza
hasonlatossága

Mintegy kétszáz éven át
ez volt Marosszék közigazga-
tási székhelye, ahonnan a hi-
vatal 1943-ban átköltözött az
új Vármegyeházába. 

Jelenleg az épületben a
képzőművészek műtermei ta-
lálhatók. 

Megemlítendő még, hogy
a szomszédságban, a Bolyai
tér 7. szám alatt a tizennyol-
cadik században épült a ba-
rokk stílusú Maros-Wagner
ház is, barokkos díszítésével
és építészeti kivitelezésével
nagyban hasonlít a régi Vár-
megyeházához.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd
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HETI HETES
Köszönjük Ricchi e Poveri. 
Remek koncert volt!

Hétfőn, október 6-án 4000 néző volt jelen, a neves Ricchi
e Poveri együttes, Ligetben megtartott koncertjén. A híres
olasz művészeket, a San-Remo-i Zenekar kísérte, akik mellett
több mint két és félórás koncertet tartottak. Az előadásra a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által szervezett Őszi
Szimfóniák – Marosvásárhelyi Kulturális Napok keretén belül
került sor, amely intézményt Dorin Florea polgármester és
Claudiu Maior alpolgármester képviseltek az eseményen. Elő-
ször a San Remo-i Zenekar zenészei léptek fel, Gino Degl In-
nocenti szólistával, aki nagy formában volt, repertoárjában
Európában és világszerte jól ismert olasz slágerek szerepeltek.
Miután a hangulat felforrósodott, 19 óra 45 perckor színpdra
léptek, Franco Gatti, Angela Brambati és Angelo Sotgiu, azok,
akik több mint 40 éve képviselik a Ricchi e Poveri zenekart.
Sorra elénekelték a "Che Sara", "Questo amore", "Mamma
Maria", "Ciao Italy" című slágereket, melyeket a közönség lel-
kes tapssal fogadott. Az első szám után, Angela Brambati
énekesnő, aki nagyon jól megőrízte összetéveszthetetlen
hangját, üdvözölte a közönséget, valamint Claudiu Maior al-
polgármestertől egy nagyon szép csokor virágot vehetett át.
„ Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy egy csokor
virágot nyújthatok át Angela Brambati asszonynak. A Ricchi
e Poveri együttest 25 éven keresztül vártuk Marosvásárhelyre,
vagy lehet hogy még több ideje. Kivételes művészek. Izgatott
vagyok, és nagy örömmel gondolok vissza összes számaikra,
amelyek elbűvölték gyermekkorunkat és fiatalságunkat.” je-
lentette ki Claudiu Maior alpolgármester. Valaki megjegyezte,
hogy a világon és Európában gyakorlatilag nem létezik sok
olyan együttes illetve előadó, aki 60 perces koncertet tartana,
és amelyben az összes szám kivétel nélkül ismert lenne, és
ezeket az egész közönség felemelt karokkal énekelne. A kon-
cert alatt számos felvétel készült és került fel a Youtubra,
mindez a koncerten való nagyszámú részvételt és a helyszí-
nen levő fantasztikus hangulatot bizonyítja. Köszönjük a kon-
certet Ricchi e Poveri, köszönjük a hangulatot Marosvásárhely.
Felejthetetlen este volt!

A marosvásárhelyi 
polgármesteri hivatal sajtóirodája

A hét közömbösei. A Két-
nyelvű utcanévtáblákat Maros-
vásárhelyen csoport az általuk
felvállalt ügy iránti közömbös-
séggel vádolja a marosvásárhe-
lyi magyar önkormányzati kép-
viselőket, akik nem vettek részt
a nemrég szervezett kerekasz-
tal-beszélgetésen. Szerintük ed-
dig csak sajtónyilatkozatokban
merült ki a városatyafik valós
kétnyelvűség érdekében „kifej-
tett” tevékenysége.

A nyílt levélből kiderül, hogy
az érintetteket e-mail-ben és
személyesen is meghívták a két-
nyelvű utcanévtáblák kihelye-
zése érdekében gyűjtött aláírá-
sok átadására és az azt körítő
kerekasztal-beszélgetésre, s bár
volt, aki megígérte, ott lesz, vé-
gül mindenki tojt elmenni.

„Szilárd meggyőződésünk,
hogy a valós kétnyelvűséget
tükröző utcanévtáblák nem ke-
rülhetnek helyükre az önök ha-
tékony munkája nélkül. A két-
nyelvű utcanévtáblák ügye nem
érhet révbe az RMDSZ-es taná-
csosok összefogása, az ügy aktív
felvállalása nélkül. Felszólítjuk
Önöket, hogy tegyenek meg
mindent annak érdekében,
hogy a város magyar közössége
végre anyanyelvén olvassa a vá-
ros utcaneveit” –  olvasható a
nyílt levélben. Utólag az érint-
hetetlenek közül többen is –
például Törzsök Sándor és Ka-
rácsony Erdei Etel – azt nyilat-
kozták, hogy fontosnak tartják
a kétnyelvű utcanévtáblák ki-
helyezését. 

Tényleg??? De most komo-
lyan??? Akkor ugyan biza miért
nem tetszettek kegyeskedni
méltóztani elfáradni ama kör
alakú bútordarabos megbeszé-
lésre? He?

A hét furcsasága. A tizen-
négy elnökjelölt összesen nyolc-
millió támogató aláírást gyűj-
tött össze, illetve gyűjtöttek
nekik össze; ebben nincs is
semmi furcsaság, egyedül Victor

Ponta kétmilliónál többet pre-
zentált. Abban viszont már van
némi, hogy egy friss (és repre-
zentatív) felmérés szerint a
megkérdezettek csupán öt(!)
százaléka írt alá valamelyik je-
löltnek, ami számszerűsítve és
extrapolálva a mintegy 18 millió
szavazópolgárra összesen ki-
lencszázezer, vagyis még egy-
milliót se tesz ki, nemhogy nyol-
cat! Még ha mindegyik jelölt
csak a szükséges és elégséges
kétszázezret tarhálta volna ösz-
sze, az is majdnem hárommillió
(2 800 000), ergo a felmérés
szerinti kilencszázezer még attól
is jócskán elmaradna.

A hét degeneráltja.„(…)Tu-
lajdonképpen Románia egyet-
len problémája az, hogy a ma-
gyar szélsőségeseknek lehetővé
teszi, hogy szabadon járjanak-
keljenek az országban, és min-
dent megtegyenek, amit akar-
nak” – írta a vadbarom Bogdan
Diaconu múlt héten, Orbán Vik-
tor kolozsvári látogatása kap-
csán.

Ha jobban belegondolunk,
tulajdonképpen igaza van: Ro-
mániának valóban ez az egyet-
len problémája. Más nincs. Egy
szál se!

A hét fogadóirodája. A ro-
mániai elnökválasztások törté-
netében először fogadni is lehet
a nyertesre az egyik hazai foga-
dóirodánál. A legnagyobb odds
Kelemen Hunor neve mellett
szerepel. 

Közel 100 000 lejt nyer az,
aki 100 lejt tesz fel Kelemen Hu-

nor győzelmére, aki viszont Vic-
tor Ponta megválasztására tip-
pel, a 100 lejéért csak 125 lejt
kap. A fogadóiroda által meg-
állapított szorzók figyelembe
veszik a felmérések jóslatait, így
a kormányfő győzelmére fizet-
nek a legkevesebbet (1,25-ös
odds), az RMDSZ jelöltjére tip-
pelőknek pedig a legtöbbet
(999-es szorzó). A második nagy
esélyesnek tartott Klaus Johan-
nis diadala a megjátszott lóvé
négyszeresét hozza a szerencse-
játékosoknak. Érdekesség, hogy
az online szelvényen a 14 jelölt
közül csak 11-nek a neve szere-
pel. Az EMNP jelöltjére, Szilágyi
Zsoltra például nem lehet fo-
gadni.

Csak nehogy ráfaragjon a fo-
gadóiroda: eljön Bill Gates, fel-
tesz tíz milliárd dollárt Hunor
boyra, további húsz milliárdból
pedig elintézi, hogy tényleg
megválasszák – például, ad
minden szavazópolgárnak ezer
dollárt, oszt jónapot.

A hét lefejezése. Újabb brit
túsz lefejezéséről tett közzé vi-
deót az Iszlám Állam (IS) szél-
sőséges szervezet múlt pénte-
ken. A felvétel a 47 éves Alan
Henning kivégzését mutatja be,
akit tavaly decemberben ejtett
fogságba a fegyveres csoport
Szíriában, ahol a férfi egy se-
gélyszállítmányt kísért. 

Ez már a negyedik videó,
amin az IS egy nyugati túsz le-
fejezését teszi közzé; korábban
két amerikai újságírót és egy
brit segélymunkást végeztek ki.

A videón a dzsihadisták az ame-
rikai elnöknek üzennek:
„Obama, légicsapásokat indí-
tottál Szíria ellen, lecsapsz a mi-
einkre, úgyhogy mi is lecsapunk
a tieid nyakára” – mondta egy
maszkos fegyveres a felvételen.
Az IS már be is jelentette, ki lesz
a következő áldozat: Peter Kas-
signak hívják, 26 éves, az ame-
rikai hadsereg leszerelt kato-
nája, és túszul ejtése előtt
szintén segélymunkásként dol-
gozott.

Bizonyára mások is észrevet-
ték magukon, hogy – mint min-
den szörnyűséghez, ehhez is –
lassan kezdünk hozzászokni: az
első lefejezéses videóról szóló
cikktől elborzadtunk, a máso-
diktól már kevésbé, a harmadi-
kat még végigolvastuk, erre a
negyedikre viszont a legtöbben
már csak azért kattintanak rá,
hogy megnézzék, hányadik is a
sorban…

A hét annakörülője. Asz-
talos Csaba, az Országos Disz-
kriminációellenes Tanács (CNCD)
elnöke annak örülne, ha a szom-
bati román-magyar Eb-selejte-
zőre egyetlen magyar szurkoló
sem kísérné el a Dárdai-csapa-
tot, mert így „jelentősen csök-
kenne a magyarellenes, rasz-
szista megnyilvánulások esélye”.

Úgy látszik, Csénécsédé-
Csaba nem sűrűn megy ki ro-
mán bajnoki meccsekre, ame-
lyekre nem járnak
magyarországi szurkolók, de
már az is elég az „afara cu un-
gurii din tara!”-szerű skandálá-
sokhoz, ha az egyik csapatban
játszik egy magyarországi ide-
genlégiós, vagy ha a klubtulaj
magyar.

A hét poénja. „A magyar
futballválogatott taktikája: Ez a
szakasz egyelőre erősen hiá-
nyos. Segíts te is a kibővítésé-
ben!” (Wikipédia)

Molnár Tibor
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Mint ismeretes, a 2016-os franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőinek F-csoportjában, október 11-én,
szombaton a román labdarúgó-válogatott Bukarestben látja vendégül Magyarország együttesét.  A következőkben az
eddigi legérdekesebb párharcokról készített összeállításunkat olvashatják.  

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

A román-magyar, illetve magyar-
román labdarúgó-találkozókról röviden

ASA - Kolozsvári
CFR 2-0 (1-0)

Az új edzővel, Cristian Pus-
taival a kispadon, jó játékot
produkálva, megérdemelten
nyertek a vásárhelyiek a lab-
darúgó 1. liga 10. fordulójá-
nak utolsó mérkőzésén, ezzel
megszakították az ellenfél hat
mérkőzés óta tartó győzelmi
sorozatát. 

A találkozó során öt olyan
labdarúgó szerepelt az ASA-
nál, aki korábban a CFR-nél
futballozott: Eduard Stăn-
cioiu, Sepsi László, Gabriel
Mureșan, Ioan Hora és Claudiu
Voiculeț.

Az ASA két gyönyörű góllal
szerezte meg a győzelmet je-
lentő három pontot: előbb
Hora talált be Zicu ideális lab-
dája után a 43. percben, majd
N'Doye mintegy 25 méteres
látványos ballábas találatával
szerzett gólt a 77. percben. 

A marosvásárhelyiek egy
büntetőt is kihagytak Goga
révén, a 35. percben, amelyet
Hora buktatásáért ítélt meg a
Marius Avram játékvezető.

Ezzel a győzelemmel az
ASA felkapaszkodott a 6.
helyre.

Labdarúgó 1. liga, 10. for-
duló, Sziget utcai stadion,
6000 néző:
ASA–Kolozsvári CFR 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Hora (44.),
N`Doye (77.)

ASA: Stăncioiu – Feussi,
Bejan, Constantin, Sepsi –
Mureşan, N`Doye (csk.), Hora
– Zicu (Amauri 73.), Goga
(Voiculeţ 79.), Axente (Bumba
86.)

CFR: Felgueiras (csk.) –
Susics, Larie, Rada, Camora –
Muniru (Christian Da Silva
26.), Monroy, Jakolisz (Chan-
turia 46.), Guima (Păun 59.) –
Ivanovszki, Tade.

Vezették: Marius Avram,
Vasile Marinescu, Adrian
Ghinguleac (mindhárman Bu-
karestből).

Az eddigi közös párharcokat
elemezve kimondható, Magyar-
ország sikeresebb (a 23 párharc-
ból 11-et megnyert, 6-ot elve-
szített és 6 alkalommal játszott
döntetlenre, a gólaránya: 47-
28), de ez nem azt jelenti, hogy
jelenleg jobb is, mint a román
nemzeti tizenegy.

Hogy jelenleg melyik a jobb
a két válogatott közül, mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az, hogy a
román gárda az athéni Eb-selej-
tezős siker után a 26. helyre ruk-
kolt előre a nemzetközi szövetség
(FIFA) világranglistáján, közben
a magyarok az északírek elleni
hazai vereség után a 34-ről az 54-
re hullottak vissza a sorban.

Mi több, egyetérthetünk Je-
nei Imrével, az egykori kiváló
edzővel (aki korábban Románia
és Magyarország szövetségi ka-
pitánya is volt), aki a hazai saj-
tóban megjegyezte, hogy jelen-
leg jobb a román válogatott,
mint a magyar csapat.

Melyek voltak az első mér-
kőzések a két ország között?

A legelső, nem hivatalos ta-
lálkozóra a két ország között
1931-ben került sor, akkor a ma-
gyar amatőr válogatott 4-0
arányban győzte le Románia
együttesét, míg az első hivata-
los mérkőzésre Bukarestben ke-
rült sor, ahol barátságos talál-
kozón 40000 ember előtt
Magyarország Lázár és Toldi gól-
jával 2-1 arányban diadalmas-
kodott.

Melyek voltak a legnagyobb
gólarányú találkozók?

A legtöbb gól 1948. június
6-án született a Balkán és Kö-
zép-Európa-kupa mérkőzései-
nek során, akkor az Újpest sta-
dionjában 45000 néző előtt
Magyarország 9-0 arányban le-
iskolázta Romániát. Azon a ta-
lálkozón Puskás és Kocsis 2-2
gólt szerzett.

A második legnagyobb gól-
arányú győzelemre 1945. szep-
tember 30-án, az Üllői úti pá-
lyán került sor, ahol barátságos
mérkőzésen Magyarország 7-2
(5-2) arányban győzött. A ma-
gyarok góljait Hidegkúti (2),
Puskás (2), Zsengellér (2), Rudas
és Nyers szerezték, míg a romá-
nok részéről Fábián Ferenc és

Pecsovszky József volt eredmé-
nyes.

Mikor volt 
az első döntetlen?

A két ország nemzeti tizen-
egye közötti első döntetlenre
1936-ban került sor Bukarest-
ben, akkor a barátságos talál-
kozón Sárvári (Spielmann) Fe-
renc (Románia), illetve Tóth
(Magyarország) volt eredmé-
nyes, míg a második, hasonló
kimenetelű találkozóra 36 év
múlva 1972-ben került sor. Az
akkori budapesti, Népstadion-
ban megtartott Európa-bajnoki
selejtezőn ugyancsak 1-1-es
döntetlen született. A magyar
találatot Branikovits, míg a ro-
mán gólt Szatmári Lajos volt
szerezte. 

Melyik volt Magyarország
utolsó győzelme Románia
ellen?

A magyar válogatott 33 év-
vel korábban diadalmaskodott
utoljára Románia csapata ellen.
Az 1982-es világbajnoki selej-
tező-mérkőzésre 1981-ben Bu-
dapesten került sor, akkor Ma-
gyarország minimális, 1-0-ás
gólarányú győzelmet szerzett
Fazekas László 18. percben szer-
zett találatával. Az akkori Nép -
stadionbeli találkozóra 60000
ember volt kíváncsi.

Azóta milyen 
eredmények születtek?

Az1981-es budapesti vere-
ség óta Románia hat győzelmet
(3 idegenben és 3 itthon) szer-
zett, és három alkalommal ját-
szott döntetlenre Magyaror-
szággal a két barátságos, két
Európa-bajnoki és öt világbaj-
noki-selejtező mérkőzésen. 

Egy győzelem Bölönivel 
szövetségi kapitányként

Marosvásárhelyi jelentősége
is van a 2001. június 2-án Bu-
karestben lejátszott, a 2002-es
világbajnoki selejtező mérkő-
zésnek, amelyet hazánk válo-
gatottja 2-0 arányban nyert
meg M. Nicolae (5,54) góljaival. 

Akkor a válogatottunk szö-
vetségi kapitánya a marosvá-
sárhelyi születésű, volt világhírű
labdarúgó, majd kiváló edző, dr.
Bölöni László volt.

Melyik volt a két, 
egymás ellen játszó 
legkiválóbb tizenegy?

Az 1981. május 13-án, Bu-
dapesten (1-0) lejátszott 1982-
es vb-selejtezőn a következő ki-
váló labdarúgók léptek pályára
a két ország nemzeti válogatott-
jában:

Magyarország: Katzirz-Mar-
tos, Bálint, Garaba, Tóth-Müller
(78. Szántó), Varga, Kiss L.(74.
Bodonyi), Törőcsik-Fazekas és
Nyilasi

Edző: Mészöly Kálmán
Románia: Iordache-Negrilă,

Ștefănescu, Tilihoi, Munteanu
II.-T. Stoica, Beldeanu, Iordă-
nescu (69. M.Răducanu), Balaci-
Crișan és Cămătaru

Edző: Valentin Stănescu

Erdélyi magyar 
labdarúgók itt és ott  

Közismert, hogy Magyaror-
szág és Románia történelme
ezer szállal kötődik egymáshoz.
Nincs ez másképpen a futball
tekintetében sem. A huszadik
század elején rohamosan elter-
jedt az akkor már hatalmas nép-
szerűségnek örvendő új sportág,
a labdarúgás, amely olyan baj-
nokokat, futballistákat nevelt,
akiknek játéka miatt megteltek
a magyar és a román stadionok
egyaránt: Barátky Gyula (Iuliu
Baratky), Sárvári (Spielmann)
Ferenc (Francisc Spielmann),
Bodola Gyula (Iuliu Bodola). 

Ők (is) kitűnő és köztiszte-
letben álló labdarúgók voltak,
akik mindkét ország válogatott-
jában sikerrel szerepeltek, kik-
nek sportemberi teljesítményét
a román és a magyar közönség
tapssal jutalmazta. 

Mellettük mind a mai napig
népszerű és elismert a korábban
mindkét ország nemzeti labda-
rúgó válogatottját is irányító
aradi születésű edző, Jenei Imre
(Emerich Jenei) is. 

Ugyanakkor a román és az
európai labdarúgás jól csengő
nevei közt megtalálható Demb-
róvszky Imre (Emerich Demb-
roschi), Bölöni László (Ladislau
Bölöni), Selymes Tibor (Tibor
Selymes) is, akik ugyan nem ját-
szottak a magyar válogatott el-
lenében, de hatalmas mérték-
ben segítették a román futball
fejlődését.

Egy román 
a magyar válogatottban 

A felsőbányai születésű Va-
sile Miriuţát mindmáig az
egyetlen román nemzetiségű
labdarúgó, aki bemutatkozott a
magyar válogatottban. Nagy
tiszteletben tartják egykori
klubcsapatai és a magyar szur-
kolók is.

A 46 éves nagybányai illető-
ségű, román származású ma-
gyar labdarúgó, Vasile Miriuță
(avagy Miriuță László, ahogy az
anyaországi sajtóban vált is-
mertté), jelenleg a Kolozsvári
CFR edzője. Ő 2000-2003 között
kilenc alkalommal szerepelt a
magyar válogatottban és egy
gólt szerzett.

A minap egy interjúja során

felháborodást keltett Románi-
ában, miután azt nyilatkozta,
hogy szívesen segítette volna
információkkal a volt magyar
szövetségi kapitányt, Pintér At-
tilát, akivel csapattárs volt haj-
danán Magyarországon. 

Továbbá megjegyezte:
,,Őszinte vagyok! 24 évet éltem
Romániában, viszont az utolsó
22 évben Magyarországon lak-
tam... a családom jelenleg is ott
lakik, a fiam ott született. Én tá-
mogatom a magyarokat, nem
érdekelnek a Romániából érkező
kritikák. Eljöhet majd az idő,
amikor edzhetem a kedvencei-
met, a Győrt meg a Ferencvá-
rost. Persze a nagy vágyam az,
hogy a magyar válogatott szö-
vetségi kapitánya legyek” –
mondta nemrég a CFR vezető-
edzője, aki 1992-2004 között
játszott a Győr, Videoton, Fe-
rencváros, Újpest és a Honvéd
együtteseiben.

Miriuță, az ASA-CFR labda-
rúgó találkozó után a helyi ma-
gyar sajtó azon kérdésére, hogy
kinek fog drukkolni a szombati
találkozón, a következőket vá-
laszolta érthető magyarsággal:

–Legyen 1-1, s akkor min-
denki boldog lesz. A két csapat-
tal tartok, drukkolok a romá-
noknak és a magyaroknak is!

A Románia-Magyarország
világbajnoki selejtező-mérkő-
zésre 2014. október 11-én,
szombaton kerül sor Bukarest-
ben. A találkozót a TVR 1 19 órai
kezdettel élő adásban közvetíti.
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A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Ha nő az ügyintéző, te mész be, ha férfi, akkor én.


