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Sport

Hajrá ASA!

Városunk kedvenc csapata, az ASA az elmúlt héten
újabb 3-0 arányú győzelmet aratott, ezúttal hazai pá-
lyán a szerényebb képességű Piatra Neamti-i Ceahlaul
ellen (gólszerzők: Bumba 27., Zicu 30 és N’Doye 47.),
miután egy héttel korábban ugyancsak 3-0-ra győzött
a Kolozsvári U otthonában. Ez az ASA sorozatban har-
madik győzelme is a bajnokságban.

Társadalom

Vásárhelyi régi városházak: 
Régi Vármegyeháza

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum bejáratával szemben
lévő saroktelken áll Marosszék háza, melyet ma Régi
Vármegyeháza néven ismernek, miután a vármegye új
székháza 1941-ben elkészült. A Gecse Dániel (mai: Bolyai)
utca 5. szám alatt álló egykori Vármegyeház „A Szék
Háza”, illetve a „A Szolgabíró Háza” néven is ismeretes.

>>> 5. oldal >>> 7. oldal
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Vélemény

Kicsi a micsi

A vadászat nem sport. A sportban a megméret-
tetést önként vállalják a felek és tudják, hogy ab-
ban részt vesznek. Ha a vadász üldöz egy szeren-
csétlen állatot, majd csupán élvezetből megöli
azt, akkor nem egy egyenjogú ellenfélt győz le,
hanem mindössze egy véres, elítélendő cseleke-
det hajt végre. Az állatok érző és érzékeny élőlé-
nyek helyett, a vadászok szempontjából – de a
törvény értelmében is – mindössze vadak, véd-
telen áldozatok, és golyó általi halálra vannak
ítélve.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Boldoggá tettél, rektor!

- Rabbi, adj tanácsot! - könyörög Schwarzné. -
Heten élünk egy szobában. Ezt nem lehet ki-
bírni. Belepusztulunk!- Van háziállatotok?- Há-
rom tyúk meg egy kecske.- Na, akkor vidd be
azokat este a szobába! Két hét múlva pedig
gyere el újra.

>4. oldal

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

Múlt hét végén a dr. Benedek Imre orvosprofesszor vezette Maros Megyei Sürgősségi Kórház Kardi-
ológiai Klinikáján dr. Földesi Csaba magyarországi szívsebész a szakma aktuális kérdéseiről tartott
elméleti és gyakorlati bemutatót. A két napos látogatás alatt a teoretikus tudás felfrissítése mellett
két műtétet is elvégeztek, amit élőben, kivetítőn követhettek figyelemmel a rezidensek és fiatal or-
vosok. >>> 3. oldal

Tudás és technológia összhangja

Társadalom
„Mindent úgy készítünk,
mint annak idején 
a nagyszüleink"

>>> 4. oldal

„Itthon kell hasznos orvosokká válnunk”



Rendkívüli
nőnapi hangverseny

Március 5-én, csütörtökön
este 7 órától a Sok szeretettel...
című, hölgyek tiszteletére szer-
vezett rendkívüli hangversenyre
kerül sor a Kultúrpalota nagy-
termében. Vezényel Horváth Jó-
zsef. Szólószerepekben: Diana
Tugui, Cristian Hodrea, Liviu If-
tene, Balla Sándor, Szabó Le-
vente. Közreműködik a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia
vegyes kara és szimfonikus ze-
nekara. Műsoron: Donizetti –
Don Pasquale. A hangversenyre
a 20-as számú bérletek érvé-
nyesek.

Szomorú vasárnap
Március 6-án, pénteken dél-

után 5 órakor a Spectrum Szín-
ház társulata Müller Péter Szo-
morú vasárnap  című
kamaramusicaljét mutatja be.
Seress Rezső alakját Kárp György
színművész formálja meg. Fiatal
partnerei: Badics Petra és Kovács
Károly. Az örökzöld slágerek ze-
nei kíséretét Csíky Csaba és Se-
res Antal szolgáltatja. Rendező:
Kincses Elemér. A következő elő-
adás  15- én, vasárnap este 7

órától  lesz. Helyfoglalás: tel.
0744-301875. Jegyek a helyszí-
nen válthatók előadás kezdete
előtt egy órával.

Fergeteges Hahota-
kabaré-előadások

A népszerű Hahota színtár-
sulat március 6-án, pénteken és
7-én,  szombaton este 7
órától  viszi színre Marosvásár-
helyen az Erdély-szerte nagy si-
kernek örvendő Mindjárt meg-
őrülök!  című zenés
kabaréműsorát a Maros Mű-
vészegyüttes előadótermében.
Az előadás rendezője Kovács Le-
vente. Jegyek elővételben a Ma-
ros Művészegyüttes, a Kultúr-
palota jegypénztáránál.

Szülésfelkészítő 
információs napok

Március 8-ától 10-éig  szü-
lésfelkészítő információs napo-
kat tartanak babát tervező, első
gyermeküket váró, többedik
szülésre készülő, ismerőseik szü-

lésénél segédkezni kívánó nők,
szülőpárok számára. A résztve-
vők várandósságról, egészség-
ügyi vizsgálatokról, a természe-
tes szülés feltételeiről és
akadályairól, az újszülöttről és
a gyermekágyas időszakról sze-
rezhetnek hasznos információ-
kat, közös filmnézés és beszél-
getés is lesz. A helyszín a
létszám függvényében alakul.
Jelentkezés és egyéb informá-
ciók a moncsiklub@gmail.com
e-mail címen és Kátai Tündénél,
tel.: 0740-026390.

Illusztrált verses kiállítás
Gondolatok és tükröződések.

Szivárványon innen és túl cím-
mel nyílik illusztrált verses ki-
állítás Incze Annamária és Incze
István alkotásaiból március 5-
én, csütörtökön délután 5 órai
kezdettel a marosvásárhelyi
Deus Providebit Házban. A kiál-
lítást Oláh Dénes főesperes és
Incze István Botond festőmű-
vész nyitja meg. Közreműködik

Brendus Ede citerán, Sándor
Csaba dobon.

Farsangi szokások – fotóki-
állítás

A Bernády Ház emeleti ga-
lériájában látogatható a  Szé-
kelyföldi farsangi szokások című
kiállítás. A tárlaton a Hargita
Megyei Tanács és a Hargita Me-
gyei Kulturális Központ közös
pályázatára beküldött képekből
látható válogatás.

British Documentary IV
Február 27. és március 28.

között Marosvásárhelyen, a Mű-
vész moziban brit dokumen-
tumfilmeket láthatnak az érdek-
lődők. A vetítésekre
péntekenként és szombaton-
ként kerül sor 18.30 órától. A IV.
filmszemlét a K'ARTE Egyesület
és a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal szervezi. 

A teljes program letölthető
a www.britishcouncil.ro és a
www.k-arte.ro honlapokról.

2. oldal >> Naptár 2015. március 5–11.

Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön.

Kiadó: Medical Publicity Kft.
ISSN 2069 – 900X

Lapigazgató:
i. Dr. Benedek  István

Szerkesztő: 
Pál Piroska

Munkatársak: 
Czimbalmos Ferenc-Attila

Ferencz Zsombor
Molnár Tibor

Nagy-Bodó Tibor
Nemes Gyula

Terjesztés,
rejtvényszerkesztő:

Hideg András
tel.: 0741.240.592

>> A megjelent írások nem
feltétlenül a szerkesztőség véle -
ményét tükrözik!
>> Szerkesztőségünk fenntartja a
jogot, hogy a be érkezett le velek és
másféle írások köz léséről döntsön.
>> Kéziratokat nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

Telefon:  0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Március 5. Adrián, Adorján, Adrienn
Március 6. Inez, Leonóra, Ágnes
Március 7. Tamás, Tomaj
Március 8. Zoltán, Beáta, János
Március 9. Franciska, Fanni, Elvira
Március 10. Ildikó, Teofil, Kamilla
Március 11. Szilárd, Aladár, Tímea

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Szakmai téren az ambíciója növekedésben van, oly
mértékig, hogy akár profilváltáson is gondolkodhat,
ahol jobbak a feltételek. Az igazi értékek, melyek jobbá
teszik életét, mind ön előtt állnak most.
BIKA: Szakmai téren egy önhöz közelálló személlyel
közös projektet ötlenek ki, ami hosszú távú jó együtt-
működést jelentene, vagy párjával kitalálnak valami
közös vállalkozást, ami elég jól prosperálna a jövőben.
IKREK: Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy jó
kapcsolatot tartson fenn kollégáival, barátaival, család-
tagjaival. Ha esetleg meg nem értés alakulna ki, bizto-
san önt fogják okolni érte, és ön fog szenvedni emiatt,
nem ők.
RÁK: Ha még egyedülálló, meglehetősen romantikus
körülmények között találhatja magát a hét során. Nem
tanácsos ebben az időszakban a szerelmi életének rész-
leteibe beavatni másokat. Még önnek is meg kell for-
málnia az elképzeléseit ahhoz, hogy szilárdan
dönthessen, hogy tisztán lássa azt, hogy mi az, amit sze-
retne.
OROSZLÁN: Óvakodjon a hét során az erős impulzusok-
tól és az extra nagy költekezésektől. A mérsékletesség
a célravezetőbb önnek ezen a héten. Egy új ismerőssel
hozza össze a sors, akivel feltűnően sok közös gondola-
taik vannak. Ezt eddig nem is hitte, hogy van ilyen.
SZŰZ: Egy kicsit vibrál a napokban ön körül a levegő. Ez
kiválthat önben ingerlékenységet, idegességet. Szinte
alig tud koncentrálni dolgokra. Ennek ellenére mégis
helyt kell állnia helyzetekben.
MÉRLEG: A hét során Fortuna kegyes lesz önhöz. Élete
váratlan fordulatot vehet. A megrekedések korszaka le-
járt. Határozottan haladhat a céljai felé. Otthoni fronton
még átmeneti, kisebb feszültségek fel merülhetnek. 
SKORPIÓ: Ezen a héten a sikerhez egyenes út vezet
önnek. Használja kapcsolatait és kitűnő üzleti érzékét,
lépéselőnybe lesz a többiekhez képest. Bizonyos ténye-
ken képtelen változtatni. A szívügyekkel nem ez a hely-
zet.
NYILAS: Amennyiben a banki szférában vagy egyéb
pénzzel kapcsolatos helyen dolgozik, ezen a héten ér-
demes fokozottan figyelni, hiszen mindenféle megle-
petések érhetik. Egy kevésbé ismerős személy
mindenféle kitalált dolgokkal vádolhatja, ami az ön fü-
lébe jut. 
BAK: Változásokat eszközöl, amiért a környezete nem
igazán rajong. Kénytelen lesz kompromisszumokat ki-
ötleni, hogy az álláspontok közelebb kerüljenek egy-
máshoz. Az üzleti életben vannak dolgok, amiben már
nincs annyira meggyőződve, mint a legelején.
VÍZÖNTŐ: A jó szerencse ezekben a napokban újra ön
mellett áll. Érdemes ezt az időszakot jól kihasználni. Jó
barátai mindenben támogatják. Amennyiben vitás kér-
dés merülne fel a környezetével, ne mondja ki vélemé-
nyét, míg nem tudja megindokolni.
HALAK: Érzelmi téren egy kicsit passzívabbá válhat a
napokban. A lelkesedés lángja mintha csökkenne
önben. Elképzelhető, hogy hideg fejjel kényszerül dön-
téseket hozni, mert szükséges. Sok lehetőség adódik
ebben a periódusban anyagi helyzetének mérlegét hely-
ére igazítani.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

Európa elrabolása / Péterfi József grafikája

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
továbbra is ingyenes jogi taná-
csadást biztosít minden érdeklő-
dők számára, ám a helyszín
változott. Az EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 10. Jogász: Novák
Venczel. Időpont egyeztetésért a
0754-061240-es telefonszá-
mot hívhatják.
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Kicsi a micsi   

„Tisztelt Kollégák! Ször-
nyű az, amit most véghezvi-
szünk. Törvényes keretet
biztosítunk ártatlan élőlé-
nyek élvezetből elkövetett tömeges kivégzéséhez, illetve az
évmilliók során kifejlődött, csodálatos fajok elpusztításához
vagy megtizedeléséhez. (…) Amit ráadásul felüdítő sport-
tevékenységnek nevezünk.

A vadászat nem sport. A sportban a megmérettetést ön-
ként vállalják a felek és tudják, hogy abban részt vesznek. Ha
a vadász üldöz egy szerencsétlen állatot, majd csupán élve-
zetből megöli azt, akkor nem egy egyenjogú ellenfélt győz
le, hanem mindössze egy véres, elítélendő cselekedetet hajt
végre. Az állatok érző és érzékeny élőlények helyett, a vadá-
szok szempontjából – de a törvény értelmében is – mind-
össze vadak, védtelen áldozatok, és golyó általi halálra
vannak ítélve.”

Ezekkel a szavakkal állt ki Remus Cernea parlamenti kép-
viselő a vadásztörvényt módosító javaslatok, illetve az állatok
lemészárlásából sportot űző sima bőrűek ellen. Mindhiába.
A képviselőház nagyarányú többséggel elfogadta a törvény-
tervezetet.

Sőt, akadt egy olyan Maros megyei RMDSZ-képviselő is,
aki felvállalta a vadászok prókátori szerepét. „A vadászat: va-
dűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás.” Ezt a Széchenyi Zsig-
mond idézetet használta a honatya fejében, ha az erdélyi
magyar kisebbség megbízottjaként a fegyveres erők mellett
foglalt állást. Egy olyan egyenlőtlen viszonyban, amelyben
egyfelől a kétes módon megszerzett, tehetős anyagiakkal
rendelkező, frusztrációiktól ily módon megszabadulni óhajtó,
állig felfegyverzett politikusok és üzletemberek, másfelől
pedig az ártatlan és védtelen vadállatok, őzek, nyulak és ve-
rebek állnak. Mintha az elnyomó többség a kiszolgáltatott
kisebbséggel szemben állna. A mélyen tisztelt honatya pedig
a győzteseket választotta.

Nehéz lenne kielemezni azt a folyamatot, amelynek során
egy kisebbségi politikus annyira megrögzött vadásszá válik,
hogy ez számára nem csak egy felvállalt hobbitevékenységet,
hanem a parlamenti munkájának az egyik vezérmotívumát
is jelenti. Mintha arra kapta volna a felhatalmazást, hogy „ne
hagyja a templomot, az iskolát és a vadásztársaságot”. Nehéz
megtalálni azokat az okokat, amelyek egy normális embert
a vadászmezőkre terelnek, amelyek a kiváltságos fegyver-
használatra és a kiszolgáltatott élőlények elpusztítására kész-
tetnek. Minden bizonnyal valamilyen hiányérzetet,
frusztrációt vagy kisebbségi érzést rejtenek. Amit az érintet-
tek – természetesen – nem ismernek be.

Minden embernek szíve joga azt csinálni a szabadidejében
(a törvényes keretek között), amit akar. Halászni, vadászni
vagy akár madarászni. Ellenben akkor, ha „különféle véletle-
nek egybeesése” folytán politikai szerephez jut, ráadásul egy
erdélyi magyar érdekképviseleti alakulat színeiben, akkor ta-
láljon magának jobb elfoglaltságot, mint a vadászok pátyol-
gatása. Nem szorulnak ők a mi támogatásunkra, hiszen a
határozataikat Széchenyi idézete nélkül is meghozták volna.
A közösségünkre nem jellemző, hogy vérszomjas vadászként
lessük a vadakat. A képviselő úrnak pedig illene már több időt
áldoznia erre a puskaporos hobbira.

3. oldalTársadalom / Vélemény  <<2015. március 5–11.

Ferencz Zsombor

Múlt hét végén a dr. Benedek Imre orvosprofesszor vezette Maros Megyei Sürgősségi Kórház Kardiológiai
Klinikáján dr. Földesi Csaba magyarországi szívsebész a szakma aktuális kérdéseiről tartott elméleti és
gyakorlati bemutatót. A két napos látogatás alatt a teoretikus tudás felfrissítése mellett két műtétet is
elvégeztek, amit élőben, kivetítőn követhettek figyelemmel a rezidensek és fiatal orvosok.

Tudás és technológia összhangja

www.kozpont.ro
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Dr. Kovács István, a kardio-
lógiai klinika munkatársa el-
mondta, hogy intézményük és
annak vezetője, Benedek pro-
fesszor az innovatív technoló-
giák bevezetése mellett mindig
elkötelezettje volt az oktatásban
is az európai szint elérésének.
„Az eszközös terápiás műtétek
napi rendszerességgel végzett
beavatkozások a klinikánkon,
ám mindig van hely az újításra.
Most azonban oktatási jellegű
– elméleti és gyakorlati – be-
mutatókkal frissítettük fel a tu-
dásanyagot. Mindezt olyan
nyelvezettel és perspektívából,
hogy a fiatal orvosok, diákok
számára egyaránt tanulságos és
gyakorlatba ültethető legyen”
– tudtuk meg. Hozzátette: fel
vannak készülve arra, hogy fel-
karolják a szakma dinamikusan
fejlődő aktualitásait, változásait,
és a marosvásárhelyi, erdélyi
vagy akár romániai beteg meg-
kapja azt a minőségi kezelést,
amely jelen pillanatban a nyu-
gat-európai államokban szoká-
sos. 

A látogatás célja az eszme-
cserén túl a diákok és kardioló-
gus rezidensek tudásának fej-
lesztése volt. „Biztos vagyok
benne, hogy az ország fiatal or-
vosainak sehol nincs lehetősé-
gük ilyen közel kerülni a kardi-
ológia elméleti és gyakorlati
oktatásához. Az esemény révén
nem az orvostanoncok kiutazta-
tásával adunk lehetőséget szak-
mai fejlődésükre, hanem elér-
hetővé tesszük, házhoz hozzuk
a szakmát. Az itthoni betegek-
nek kell hasznos orvosaivá vál-
nunk. Orvos és közössége elvá-
laszthatatlanok” – szögezte le
Kovács doktor.

Jelentősen javul 
a páciens életminősége 
és élethossza

Dr. Földesi Csaba kardioló-
gus, a magyarországi Gottsegen
György Országos Kardiológiai In-
tézet elektrofiziológiai és pace-
maker osztályának vezetője a
műtét után lapunknak el-
mondta, hogy két beavatkozást
is végrehajtottak: az egyik egy
hagyományos, két elektródás
pitvar-kamrai pacemakerbeül-
tetés volt, ami segít azokon a
betegeken, akiknek a szívük
nem működik tökéletesen, ala-
csony pulzusszámuk van, eset-
leg eszméletvesztéssel járó tü-

neteket produkál a kór. Ilyenkor
helyreállítják a pitvar és a kamra
közötti elektromos összekötte-
tést, és ezáltal biztosítják a be-
teg normális pulzusszámát és
stabil állapotát. 

A második műtét – ami fon-
tosabb, a diákok számára tanul-
ságosabb esettanulmányként
szolgált – során egy három
elektródás pacemakerrendszert
ültettek be a páciens szerveze-
tébe. „Bizonyos betegeknél,
akiknek a szívük teljesítőképes-
sége romlik, kitágul a szívizom-
zatuk és az nem tud rendesen
összehúzódni – a jobb és a bal
kamra közötti időbeni késést új-
raszinkronizáljuk, megszüntet-
jük a néhány milliszekundumnyi
eltérést, és ezzel a szív teljesí-
tőképessége lényegesen javít-
ható. Ezáltal a beteg újra ter-
helhető lesz, kevesebb
gyógyszert kell szednie, vala-
mint a várható életminősége és
élethossza is jelentősen javul”
– vázolta a kardiológus. 

Megtudtuk, hogy ez a szer-
kezet eltér egy átlagos pacema-
kertől, hiszen nem egy vagy két,
hanem három elektródát képes
kezelni, felismerni, illetve meg-
felelő beállításokkal vezérelni a
szívet, és ami a legfontosabb,
hogy a harmadik elektródát a
beteg saját vénás rendszerének
egy oldalágába vezetik be. „Ez-
által érjük el, hogy nem csak a

jobb kamrát – ahogy a hagyo-
mányos szerkezetek esetén –,
hanem a bal kamrát is ingerelni
tudjuk. Tehát a két kamrai sti-
mulálás, összehangolva a pitvari
tevékenységgel, segíti a bete-
gek szívműködését, és jelentő-
sen javítja az életminőségét” –
magyarázta a szakorvos.

Közel egy órás beavatkozás

Földesi elmondása szerint
egy ilyen beavatkozás átlagosan
egy órát igényel, egyszerűbb
esetekben rövidül ez az idő, vi-
szont komplikált betegség során
akár két, két és fél óráig is el-
húzódhat a műtét, ám a vásár-
helyi intervenció 50 perces volt.
Megtudtuk, hogy a pénteken
operált páciens egy 61 éves sze-
mély volt, akinek a szívizomzata
kitágult, elgyengült, kialakult
az a szíven belüli elektromos ké-
sés, amit sikerült ezzel a készü-
lékkel megszüntetni. „A beteg
terhelhetősége nagyon csök-
kent volt, nehezen vagy alig tu-
dott felkelni az ágyból, rengeteg
gyógyszert kellett szednie, de
reméljük, ezzel a műtéttel újra
vissza tud térni a mindennapi
életének kerékvágásába” – bi-
zakodott az orvos. Hangsú-
lyozta, hogy ez a beavatkozás
csakis azon páciensek számára
javallott, akiknek a szívizomzata
elgyengült, és létezik a fent már

említett elektromos késés, de
az EKG-vizsgálat során könnyen
kiderül, hogy alkalmas-e a mű-
tétre. „A szívgyengeséggel és ki-
tágult szívizomzattal élő bete-
gek harmadának van olyan
időbeli késése a két kamra kö-
zött, amelyet érdemes újrahan-
golni ezzel a pacemakerrel” –
tudtuk meg.

A lábadozási és a gyógyulási
idő viszonylag rövid: a beteg a
műtét előtti napon befekszik a
kórházba, ellenőrzéseken és
vizsgálatokon esik át, és ha min-
den rendben van, akkor a műtét
utáni napon vissza is tudnak
térni otthonukba. Egy hétig na-
gyon kell vigyázni a sebre, utána
pedig 2-3 hétig óvatosnak kell
lenni a kézmozgással, hogy jól
gyógyuljon be a heg, utána pe-
dig élheti a mindennapjait a pá-
ciens. 

Földesi Csaba professzor azt
is elmondta, hogy ezeket a mű-
téteket régóta végzik a Maros
megyei kórházban, viszont lá-
togatásának célja néhány új fej-
lesztés, technológia bemutatása
volt. „Magyarországon az euró-
pai átlagot meghaladó számban
végzünk ilyen műtéteket, tavalyi
évben már ezer fölötti ilyen be-
avatkozást hajtottunk végre az
országos kardiológiai intézet-
ben” – vázolta a szakorvos.

Pál Piroska

„Itthon kell hasznos orvosokká válnunk”

Dr. Földesi Csaba
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- Rabbi, adj tanácsot! - könyörög
Schwarzné. - Heten élünk egy szobában.
Ezt nem lehet kibírni. Belepusztulunk!

- Van háziállatotok?
- Három tyúk meg egy kecske.
- Na, akkor vidd be azokat este a

szobába! Két hét múlva pedig gyere el
újra.

Két hét múlva újra beállít
Schwarzné, és még nagyobb siránko-
zásba fog. Hadd kösse vissza az ólba a
tyúkokat, hadd vigye ki a kecskét az ud-
varra, mert megtébolyodnak így.

- Helyes, vidd ki az állatokat a szo-
bából és gyere el megint három nap
múlva!

Három nap múlva beállít
Schwarzné, ragyog az arca.

- Na, hogy vannak odahaza? - kérdi
tőle a bölcs rabbi.

- Boldoggá tettél minket, rabbi! Ha-
marjában azt se tudjuk, mit kezdjünk a
sok felszabadult hellyel.

Az előbbi vicc a MOGYE-n folyó ma-

gyar nyelvű gyógyszerészképzés körül
kialakult zavaros helyzet okán jutott
eszembe. Történt, hogy egy február eleji
sajtótájékoztatóján Leonard Azamfirei
rektor bejelentette: az egyetemi tanárok
hanyagsága miatt – akik nem állították
össze a magyar nyelvű oktatási program
akkreditációjához szükséges iratcsomót,
s akiket emiatt fegyelmi eljárással fe-
nyegetett meg –, előfordulhat, hogy
nyáron nem hirdetnek felvételit a ma-
gyar nyelvű gyógyszerészképzésre.

Azóta sokan sokféleképpen – ter-
mészetesen ki-ki a maga érdekei szerint
– próbálták magyarázni az átláthatónak
nehezen mondható helyzetet. Az intéz-
ményen belül azóta is folyik az egy-
másra mutogatás, a felelősség szétte-
regetése, miközben a magát birtokon
belül tudó román többségű vezetés az
egyetemi autonómiával takarózva ta-
gadja meg a tanügyi törvény előírásai-
nak betartását. 

Ami biztos: az egyetem szenátusa a
közös akkreditáció mellett döntött, ami

azt jelenti, hogy a vonatkozó dokumen-
tumban szó sem esik a magyar nyelvű
oktatásról. A magyar tagozat vezetőta-

nácsa szerint törvénytelen módon jártak
el, hisz sehol nem említik, hogy egy kü-
lön magyar nyelvű oktatási programról
van szó, ebből következően semmi ga-
rancia arra, hogy a későbbiekben ne
marginalizálják azt. 

Az oktatási kormányzat legmaga-
sabb rangú RMDSZ-es tagja, Király And-
rás államtitkár vonakodott az egyér-
telmű állásfoglalástól, amikor a döntés
értékelésére kérték. Úgy nyilatkozott,
hogy szerinte a szenátus megmentette
ugyan a nyári felvételit, arra viszont ő
sem lát semmi garanciát, hogy a ma-
gyar gyógyszerészképzés jövője bizto-
sított lenne. 

A történtek alapján egyértelműnek

tűnik: a kialakult, zavaros  helyzetet csak
a politika oldhatja fel. A legmagasabb
szinten lehet és kell olyan megoldást
találni, ami nem visszalépést, hanem
ellenkezőleg, előrelépést jelenthet a
magyar orvos- és gyógyszerészképzés
szempontjából. 

Jogosnak tekinthető az elvárás, hogy
az RMDSZ vásárhelyi illetőségű vezető
politikusai, mint például Borbély László
politikai alelnök, vagy Frunda György,
a kormányfő személyi tanácsadója be-
vessék tekintélyüket, befolyásukat a
probléma megoldása érdekében. Saj-
nos, néhány semmitmondó, a kincstári
optimizmus jegyében született nyilat-
kozatnál többre nem futotta tőlük sem.       

Ilyen összefüggésben mindössze fe-
lelőtlen kalandnak, jobb esetben poli-
tikai pótcselekvésnek nevezhető a Bras-
sai-Peti párosnak, azaz az RMDSZ Maros
megyei, illetve marosvásárhelyi elnö-
kének, azon próbálkozása, hogy a ma-
gyar egyetemi vezetőkkel való előzetes
egyeztetés nélkül, tárgyaljon Azamfirei

rektorral. Vajon miről? És vajon milyen
eredménnyel járt az említett tárgyalás? 

Számomra nyilvánvaló, hogy a le-
hetőség meglebegtetésével, miszerint
esetleg elmaradhat a felvételi, Azamfirei
nem tett mást, mint követ hajított a
tóba, azt tesztelendő, mekkora hullá-
mokat vet. Látván, hogy igencsak fel-
kavarta a kedélyeket, visszakozott. Ezért
a problémára, amelyet az egyetemi sze-
nátus maga kreált, megtalálták a meg-
oldást. Az akkreditáció olyan módját
választották, amely a korábbinál ked-
vezőtlenebb helyzetbe hozza a magyar
nyelvű gyógyszerészképzést. 

S ezt úgy próbálják beállítani, eladni
a hiszékeny és tájékozatlan közönség-
nek, hogy a magyar nyelvű gyógysze-
részképzés megmentőinek szerepében
tetszeleghessenek. Jól ki van ez fun-
dálva, az biztos. 

Mit is fűzhetnék még hozzá? A viccre
utalva talán csak annyit: boldoggá tet-
tél, rektor! 

Szentgyörgyi László

Boldoggá tettél, rektor!

Mondom 
a magunkét

„Mindent úgy készítünk, mint annak idején a nagyszüleink"

Szabados Attiláék is még né-
hány éve azt tették, mint közülünk
sokan mások: nagyáruházban vá-
sároltak hústerméket, tejterméket,
zöldségeket, gyümölcsöket. 2011-
ben azonban történt valami, ami
gyökeresen megváltoztatta addigi
életmódjukat. „Amikor megszüle-
tett a kisfiunk, és az anyatej mellett
már egyebeket is kezdett enni, al-
mát és murkot vettünk neki a
nagyáruházból – mesélte el la-
punknak Szabados Attila. Olyant
választottunk, amely a legdrágább,
amely a szemnek legmegfelelőbb
volt. De a kicsi teste megtelt kiü-
tésekkel. Rögtön orvos ismerőshöz
fordultunk, aki megnyugtatott,
hogy nincs semmi baj, csak valami
vegyszer okozott allergiát nála,
amivel a termelők a zöldséget,
gyümölcsöt kezelik. Hát ez a válasz
nekünk nem tetszett, úgy döntöt-
tünk, hogy tavasztól megtermeszt-

jük azt, amire a kicsinek szüksége
van.” 

„A mi zöldségeinket 
a nap érleli”

Attiláék kis tanyát vásároltak
egy Marosvásárhely közeli telepü-
lésen és kertészkedni, gazdálkodni
kezdtek. Kis tapasztalat után már
annyit sikerült termelni, hogy a ro-
konoknak, barátoknak is tudtak
juttatni terményeikből. Aztán arra
gondolt: ha ők így jártak a gyer-
mekkel, talán más szülők is ha-
sonló gondokkal küzdenek és egy
Facebook-csoportot hoztak létre,
ott árulták portékáikat. „Persze a
mi zöldségeink nem olyan fénye-
sek, nem olyan nagyok és nem
olyan egyenesek, hibátlanok, mint
azok a csodazöldségek, amelyek a
nagyáruházban vagy piacon virí-
tanak, de tudjuk, hogy nem
agyonvegyszerezettek, tudjuk,

hogy a nap süti, érleli, az eső veri
és rendes földben gyökereztek" –
mondja Attila. 

Később aztán a zöldségter-
mesztés mellett a hús előállítására
is gondolt a fiatal házaspár. „A kis-
fiunk már akkorára nőtt, hogy hús-
félét is kezdett enni, ezért nekifog-
tunk házi csirkét nevelni. Ezek a
csirkék az udvaron kapirgálnak,
futkorásznak, zöldet esznek, sem-
miféle tápszerrel nem tömjük őket”
– tájékoztat a kistermelő. 

„Betartjuk azokat a lépéseket,
amelyeket egy hagyományos
disznóvágás alkalmával végig
csinál minden székely-magyar
ember”

Szabados Attiláék kisvállalko-
zásba fogtak, amely Kerti Zöldség
név alatt fut, de a közelmúltban
kis üzletet nyitottak a marosvásár-
helyi piacon, ahol saját terményeik

mellett, olyan kistermelők áruit
forgalmazzák, akik igazolni tudják,
hogy áruikat vegyszermentesen,
tápszermentesen állították elő. „A
zöldségeket a mi kis farmunkon
termesztjük, vegyszer, műtrágya
és mindenféle serkentő nélkül.
Mindent úgy készítünk, mint an-
nak idején a nagyszüleink. Nálunk
mindig az évszaknak megfelelő
zöldséget találja az érdeklődő. Ta-
vasszal zöldhagymát, salátát, ret-
ket, aztán később zöldborsót, sós-
kát, zöldpaszulyt, paprikát,
tökféléket, spenótot és így tovább.
A felvágottak, amelyeket forgal-
mazunk, beleillenek ebbe a vegy-
szermentes, tradicionális keretbe,
amelyet mi hirdetünk. Termékeink
kimondottan friss húsból készül-
nek, betartva azokat a lépéseket,
amelyeket egy hagyományos disz-
nóvágás alkalmával végig csinál
minden székely-magyar ember. A

disznót perzselik, a szalonnát pá-
colják, a hústermékeket füstölik,
és ami talán a legfontosabb: són,
borson és pirospaprikán vagy
egyéb természetes fűszeren kívül
semmi tartósítót, egyéb adalékot
nem tartalmaz. A befőtteket is há-
zilag készítjük, kizárólag az általunk
termesztett zöldségekből, hagyo-
mányos receptek szerint, amelye-
ket családunk idősebb tagjaitól ta-
nultunk” – tudtuk meg még
Szabados Attilától.  

Nemsokára üstben 
rotyogtatott szilvaíz is lesz

A kisüzletben az érdeklődő vá-
sárló a zöldségeken, befőtteken és
felvágottakon kívül sok mindent
megtalál. Van tejtermék, pékáru,
teák, borok, fűszerek, mézek, mus-
tárok, de még mosószerek is. A ter-
mékek ára egy kicsit magasabb,
mint más helyeken, mert minden-

féle rovar- és gyomirtó szer, műtrá-
gya, adalékanyag, tápszer haszná-
lata nélkül sokkal több munkát,
odafigyelést igényel ezeknek az
előállítása. A jövőbeni terveikről
megtudtuk, hogy a házaspár gyü-
mölcsöst, szőlőst állított be, nem-
sokára vegyszermentes körtét, szil-
vát, almát, cseresznyét, meggyet
szerezhetünk be tőlük. De üstben,
tűzhelyen rotyogtatott szilvaízt, a
nagymamáéhoz hasonló zakusz-
kát is szeretnének készíteni. Egy
másik terv a kecsketejből készített
termények forgalmazása. 

A http://www.kertizoldseg.ro/in-
ternetes címen további információt
kaphatnak, valamint megtekint-
hetik a termékeiket, de házhoz-
szállítást is vállalnak, és a Novem-
ber 7-es napi piacon lévő
kisüzletükben minden pénteken
kóstolót tartanak a termelők.

Nemes Gyula

Manapság, a jóléti társadalom nyújtotta lehető-
ségek világában, nagyon olcsón vásárolhatunk
élelmiszereket. Tíz lejből akár jól is lakhatunk.
Kenyeret veszünk, olcsó párizsit, még mustárra
és zöldségre is jut. De egy idő után érezhetjük,
hogy valami hiányzik. Főleg azok vannak így, akik
kóstolták a falun élő nagymamájuk főztjét, ke-
mencében sült kenyerét, kalácsát, a konyhakert-
ben termesztett hagymáját, paradicsomját, há-
zilag töltött és füstölt kolbászát. Ezek az emberek,
ha már el is szakadtak a hajdani vidéki világtól,
abban igyekeznek, hogy saját maguk termeljenek
meg egyet-mást, vagy olyan termelőktől vásá-
roljanak, akikről tudják, hogy vegyszermentesen,
tápszermentesen, régi, hagyományos módsze-
rekkel állítják elő terményeiket.  
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Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum bejáratával szemben lévő saroktelken áll Ma-
rosszék háza, melyet ma Régi Vármegyeháza néven ismernek, miután a vár-
megye új székháza 1941-ben elkészült. 
A Gecse Dániel (mai: Bolyai) utca 5. szám alatt álló egykori Vármegyeház „A
Szék Háza”, illetve a „A Szolgabíró Háza” néven is ismeretes, mivel eredetileg
Marosszék székhelye volt. Azon a telken, ahova építették, 1711-ben még
Szalai György háza állt. 

A felségárulásért 
elítélt Szalai

A Régi Vármegyeháza a ba-
rokk stílus jegyeit viseli, dacára
annak, hogy több szakaszban
építették. Az épület legrégebbi
részét a felségárulásért elítélt
Szalai Györgytől kobozták el, a
vármegyei székház részére. 

Fodor Sándor (S.) és Balás
Árpád a Marosvásárhelyi útika-
lauz című adatgyűjtésében le-
írja, hogy 1744 és 1746 között a
délnyugati részen is kibővítet-
ték az épületet, vigyázva a
homlokzat eredetiségének
fenntartására.  

Az épület bővítése

1838-ban a Református Kol-

légiumtól telket vásároltak, és
így 1842-ben további építke-
zésre került sor: a hátsó részen,
a földszinten tömlöcöt, az eme-
leten pedig tanácstermet ké-
peztek ki, és ezzel kialakították
az épület zárt udvaros mai
képét. 

A kapubejárat oldalfalán
latin nyelvű tábla vázolja az
épület történetét.

Mintegy kétszáz éven át ez
volt Marosszék közigazgatási
székhelye, ahonnan a hivatal
1943-ban átköltözött az új Vár-
megyeházába. Amint az köztu-
dott, jelenleg az épületben a
képzőművészek műtermei ta-
lálhatók.

A fent említett szerzők külön
kiemelik azt a tényt is, hogy a
szomszédságban, a Gecse Dá-

niel utca 7. szám alatt, a XVIII.
században épült a barokk stí-
lusú Maros-Wagner ház, amely
barokkos díszítésével és építé-
szeti kivitelezésével nagyban
hasonlít a Régi Vármegyeházá-
hoz.

A faragott címer jelképei

A műemlék külön érdekes-
sége, hogy boltíves bejáratának
fából készült, nehéz és magas
kapujára Marosszék címerét fa-
ragták, melyen a három folyót,
a Marost, a Nyárádot és a Kis
Küküllőt jelző sávok, a Páris-
alma, a búzakéve és a szőlőtő és
a Szék – kék – zászlója dombo-
rodik ki, címertanilag a Szék
gazdagságát jelezve. 

Az egyszerű barokk jegyei,
illetve az épület leírása

Keresztes Gyula, a Marosvá-
sárhely régi épületei című köny-
vében rávilágít arra, hogy a
szóban forgó épület boltíves ka-
pubejárata a Szent Miklós utca
felé néző megtört ötablakos
hosszúságú homlokzatnak
szimmetriatengelyében van. 

A rövidebb homlokzati sza-
kasz négy ablakos, a fő- és mel-
lékhomlokzatai az egyszerű
barokk jegyében készültek. Há-
romtagos főpárkánya kis kiü-
lésű, osztópárkánya erőteljes,
ablakainak keretezése finom
vonalú. 

A homlokzatvégeken és
a törés helyén az armirozás
vakolt, díszes táblákkal ké-
szült. 

Az erdélyi 
népies barokk hatásai

A zárt udvarú, emeletes
épület udvari homlokzatai hűen
tükrözik annak különböző idő-
szakokban való építését. 

Az utcai épületszárny udvar
felőli boltíves folyosója, vala-
mint a három udvari épület-
szárny konzolosan épített
fatornáca – folyosója – és
annak díszítése az erdélyi népes
barokk hatásait tükrözi. 

Keresztes Gyula sem hagyta
említés nélkül azt a tényt, hogy
az emeleti boltíveknek megfe-
lelően a földszint is boltíves
volt, de ezeket a nyílásokat saj-
nos részben befalazták. 

A földszinti helyiségek, va-
lamint a részben alápincézett
részek helyiségeinek változatos
boltozatai – donga és cseh -
süveg-boltozatok – is igazolják
az épület több időszakban való
építését.

A felszabdalt épület

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által a rendelkezősünkre bocsá-
tott dokumentumokból kiderül,
hogy a Székház legrégebbi
része tehát minden bizonnyal
Szalai György tulajdona volt.
Amint azt már említettük, Sza-
lait 1711-ben ítélték el, és emi-
att házának egy része
Marosszék tulajdonába került,
és ami itt még fontos, hogy az
ingatlan másik részét a Szék vá-
sárolta meg.

Bővítés. A délnyugati sarok
alapkőletétele

Az épület Maros-Torda
megye közigazgatási hivatali
helyiségei részére szűknek és
alkalmatlannak bizonyultak, és
így 1744. június 3-án megkezd-
ték annak bővítését, letéve a
délnyugati sarok alapkövét. 

Az építkezéssel 1745 tava-
szán készültek el, és április 13-
án megtartották az első
közgyűlést. 

Megjegyzendő, hogy a bolt-
hajtásos kapualj falán lévő em-
léktábla nem az építkezésre
vonatkozik – az azon lévő felirat
utolsó két sorában látható
római számértékű betűk, kro-

nogramma – nem felel meg az
építkezés idejének.

Több régi okirat (1771-,
1788-, és 1802-ből!) ezt az épü-
letet „…a nemes Szék Pretori-
ális Házának” nevezi (Vigh. i.m.
172. l).

Más dokumentumokból
derül ki, hogy 1838-ban a vár-
megye megvásárolta a szom-
szédos telket a Református
Kollégium gondnokságától, és
1842-ben a vásárolt telekrészen
befejezték a hátsó szárny épít-
kezését, zárttá téve ezáltal a
székházukat.

Az újonnan épített épület-
rész földszintjén a foglyok vas-
rácsos celláit, tömlöceit
helyezték el, az emeletre pedig
a nagy gyűlésterem került.

Az új Vármegyeháza elké-
szülte után a régi épület nagy
részét lakásokká alakították át,
majd később, mint már említet-
tük, a képzőművészek ottho-
nává vált.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek

Vásárhelyi régi városházak: Régi Vármegyeháza



A hét festői. A Digital Tran-
silvania és a Green Art Tour Egye-
sület egyik „ambiciózus” projektje
által sikerült elérni, hogy Maros-
vásárhely „dicsekedjen” az ország
legszebb festett lépcsőinek városa
címmel, habár a projekt eléggé
megosztotta a közvéleményt.

Idén, a Digital Transilvania
fesztivál keretén belül újabb lép-
csők lesznek „művészi alkotássá”
varázsolva: a Hősök Parkjának lép-
csőit, a December 1. sugárút né-
hány lépcsősorát és a Maros-híd
lépcsőit fogják lepingálni. A Hősök
Parkjában levő lépcsőkre egy kü-
lönlegességgel is készülnek: ka-
tonai szimbólumokkal akarják dí-
szíteni.

Fákat ölelgetünk, banikat
gyűjtögetünk, gerilla-akciók ke-
retében, suttyomban felszerelünk
egy-egy kétnyelvű utcanévtáblát
– de az tényleg a kutyát se érdekli,
hogy lassan, de biztosan az egész

várost elcsúfítják ezek a ki tudja,
honnét ide szalajtott, önjelölt grá-
dics-dizájnerek??? 

A hét felmérése. A korrup-
cióellenes ügyészség (DNA) fő-
ügyészének népszerűsége már a
román ortodox egyház vezetőéjét
is meghaladja – derül ki az Avan-
garde felmérésnek hétfőn nyilvá-
nosságra hozott adataiból. Laura
Codruța Kövesi úgynevezett bi-
zalmi indexe jelenleg 51 százalé-
kos, a Daniel pátriárkáé csak 50. 

A népszerűségi rangsor első
helyén Klaus Johannis államfő sze-
repel 75%-os bizalmi indexszel, a
második a SMURD-alapító Raed
Arafat (72), a DNA főügyésze pedig
a dobogó harmadik helyére ke-
rült.

Sorin Oprescuban, Calin Po-
pescu Tariceanuban és Mugur Isa-
rescuban kvázi ugyanannyian bíz-
nak (44-45%); Victor Pontában a
megkérdezettek 40, Gigi Becali-

ban 31, Vasile Blagában 25, Vadim
Tudorban 21, Basescuban 15(!) és
Elena Udreában 8 százaléka bízik.

Ami viszont nem világos, az
maga a kérdés: Dvs. personal aveti
incredere in urmatoarele perso-
nalitati? (Ön bízik az alábbi köz-
szereplőkben?) Incredere ca…
ce? Milyen értelemben, mivel kap-
csolatban bízzak benne? Mert bíz-
hat valaki egy intézményben, pl.
(és a vicc kedvéért) a DNA-ban
(hogy az ügyészei becsületesen
végzik a dolgukat, hogy megvesz-
tegethetetlenek, hogy nem hur-
colnak meg ártatlanokat satöbbi),
de egy személyben hogyan, mi-
ként? Hogy nem üt el a gyalogát-
járón, hogy nem mérgezi meg a
kutyámat, hogy nem vág kupán
egy sötét sikátorban?

Statisztikusék legalább a kér-
déseket megfogalmazhatnák ren-
desen, ha már a kimutatásaikkal
úgyse megyünk semmire.

A hét sóhivatala. Kamunak
tűnik a Szász Jenő-féle Nem-
zetstratégiai kutatóintézet: több
mint egymilliárd forintból gazdál-
kodnak, de tevékenységükről nem
számolnak be. Az elnök „csak té-
vének akar nyilatkozni, online hír-
portálnak nem”.

Pontos működését és funkci-
óját még mindig nem tisztázták.
Alapító okirata szerint az intézet
„a miniszterelnök irányítása alatt
működő központi hivatal”, alkal-
mazottai pedig „fontos és bizalmas
munkakört betöltő személyek”. Az
ATV szerette volna megtudni, mi-
ben más ez az intézet, mint a kor-
mánytól független kutatócsopor-
tok, milyen feladatot látnak el a
legmagasabb titkosszolgálati át-
világításon áteső dolgozók, van-
e köztük kisebbségkutató szak-
ember, és mire fogják költeni a
több mint egymilliárdos keretet.
A kérdésekre azonban nem érke-

zett válasz.
A riporterek először telefonon,

majd írásban is keresték az inté-
zetet – először betegségre hivat-
koztak, majd azt mondták, ezen
kérdések megválaszolása hosz-
szabb időt igényel. Egy hét után
még mindig nem válaszoltak, csak
azt üzenték, hogy a felvetett té-
mák összetettek és mélyebb ki-
fejtést igényelnek.

Ősszel azzal hárítottak, hogy
„Szász Jenő elnök úr csak a tévé-
ben szeretne nyilatkozni, online
hírportálnak nem”, a csatorna
munkatársaival viszont azóta sem
sikerült időpontot egyeztetnie a
jóllakott póniszékelynek.

A hét álláshirdetése. Postás
kerestetik az Antarktiszra, a bolygó
legdélebbi hivatalába! Az Antarctic
Heritage Trust postairodai asszisz-
tenseket keres a Port Lockroy-i rak-
tár és ajándékbolt adminisztrálá-
sára. A Goudier-szigeteki helyet
évente kábé 18 000-en látogatják,
és 70 000 postai anyagot kell ko-
ordinálni. Nem kérnek előzetes
postai tapasztalatot, de meg kell
felelni néhány feltételnek: jó fizikai
és pszichés állapot, önbizalom,
környezetvédelmi ismeretek, an-
gol nyelvtudás satöbbi.

Szerintünk viszont csak egyet-
len kérdést tesznek fel az állásin-
terjún (a régi emesés bankreklám
mintájára): hideget bírod?

A hét póza. A lovagló szexpóz

a legveszélyesebb a férfiak szá-
mára, ugyanis ebben a pozícióban
a legnagyobb az esély arra, hogy
eltörik a szerszámuk – derítette
ki egy kutatás, amely szerint a pé-
nisztörések majdnem fele történik
lovagló pózban, amikor a férfi van
alul, és a nő rajta ülve ficánkodik.
A klasszikusnak számító misszio-
nárius póz csupán a balesetek
21%-áért, a kutyapóz pedig a
29%-áért inkriminálható.

Természetesen nem valódi tö-
résről van szó, hisz nincs benne
csont (még szerencse, elég mó-
kásan nézne ki begipszelve), az
elnevezés valójában a barlangos
testet körülvevő kötőszöveti tok
repedését jelenti, ami erős fájda-
lommal és vérzéssel jár, és sürgős
műtéti beavatkozást igényel.

A cerka-ekszidentek elkerülése
érdekében a lovagló, a misszio-
nárius vagy az ebpóz helyett ajánl-
juk mindenkinek a veszélytelen
ministráns pózt.

A hét kérdése. Egyes porté-
kákon – sör, chips, tej, joghurt sa-
többi – miért nem ott írja, hogy
mikor jár le a szavatossági ideje,
ahol írja, hogy hol írja, hogy mikor
jár le a szavatossági ideje? 

A hét vicce.
- Melyik Victor Ponta kedvenc

zeneszáma?
- O lume minunata in care veti

gasi numai copy… 
Molnár Tibor

„Rendkívüli pillanatokat töltöttem a város idősei körében!”

Több mint 3000 vásárhelyi nyugdíjas jelentkezett az önkormányzat által
szervezett, Márciuska az időseknek elnevezésű eseményre, amelyre március
elsején, vasárnap a President Komplexumban került sor. A résztvevők szál-
lítását különjáratokkal oldották meg. „Ez alkalommal is rendkívüli pillana-
tokat töltöttem a város idős lakói körében, annál is inkább, mivel az
eseményt a tavasz és a Március 8. ünnepe érkezése tiszteletére szerveztük.
Az idők során különleges kapcsolat alakult ki a polgármesteri hivatal és a
város nyugdíjasai között, s ez a kapcsolat tiszteleten és bizalmon, illetve állandó párbeszéden alap-
szik. Ha csak tehetjük, találkozókat szervezünk, legyen szó örömről vagy bánatról. Ezúttal azért ta-
lálkoztunk, hogy együtt örüljünk a tavasz érkezésének – amely
öröm- és reményforrás mindannyiunk számára”, nyilatkozta Cla-
udiu Maior alpolgármester.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

„Hajdanán gyakran vertük
meg a Dinamót”

– mondta Szöllősi László, a
marosvásárhelyi Aranycsapat
egykori tisztelettudó, fegyel-
mezett és megbízható hát-
védje, aki több alkalommal
játszott a Dinamo ellen, sőt
1975–1977 között ő is tagja
volt az AS Armata UEFA-kupá-
ban részt vett együttesének.

– Melyik ASA–Dinamo mér-
kőzésre emlékszik vissza a legszí-
vesebben?

– Egy 1973-as bukaresti ta-
lálkozóra emlékszem vissza hir-
telen, amit még a televízió is
közvetített. A meccs előtti éj-
szakán 2 órakor még a Snagov
parkban kerestük a szállást,
mivel későre érkeztünk oda, de
másnap kiváló játékunknak kö-
szönhetően nyertünk 2–1
arányban. Emellett emlékszem,
amikor az 1974–75-ös bajnoki
évad tavaszi szezonjában 2–0-
ra győztünk hazai pályán (gól-
szerző: Hajnal és Bölöni), majd
az 1975–1976-os bajnokság-
ban is egy hét leforgása alatt
kétszer is megvertük a Dinamót
Marosvásárhelyen: 4–2-re a
Románia-kupában (miután a
Dinamo vezetett 2–0-ra 12 perc
után) és 2–0-ra a bajnokság-
ban, akkor Fazakas és Pîslaru
volt eredményes. 

– Hogyan látja a pénteki, az
ASA volt elnöke, Daniel Stanciu
által vezetett Dinamo elleni pár-
harcot?

– Úgy gondolom, hogy az
ASA-nak komoly győzelmi esé-
lyei vannak, hiszen nagyon jó
futballt játszanak. Elsősorban a
csapatjátékot kell kiemelnem.
Ha annyira tudnak összpontosí-
tani a Dinamo elleni mérkőzé-
sen, mint ahogy a Ceahlăul
ellen tették, akkor győzhetünk. 

– Igaz, még hosszú a bajnok-
ság, de hogyan látja az ASA esé-
lyeit, kiharcolhatja az európai
kupaszereplés jogát?

– Nagy esélyt látok arra,
hogy oda eljusson, hiszen ennyi
jó játékos egy csapatban csak a
jó eredményekhez vezethet.

– Március 10-én lesz 66 éves.
Egy Dinamo elleni győzelem szép
ajándék lenne...

– Persze, úgy legyen! Köszö-
nöm.

...hajrá lányok!

A Szuperligában szereplő
ASA női labdarúgó együttese
szombaton lejátszotta az év
első hivatalos mérkőzését a baj-
nokságban. 

Az ASA az alapszakasz 11.
fordulójában hazai pályán 3-0
(1-0) arányban győzte le a Te-
mesvári CFR csapatát. 

Az ASA idény előtti felkészü-
léséről, ugyanakkor a csapattal
kapcsolatos fejleményekről ol-
vashatnak az alábbiakban.

Erősödött az együttes

Bizakodásra ad okot a vásár-

helyi együttes teljesítménye a
tavaszi idény előtti barátságos
mérkőzéseken, mindent meg-
tesznek a bajnoki cím elhódítá-
sáért. 

A felkészülési találkozókon
bemutatkozott a három új iga-
zolás: a nemrég Craiováról szer-
ződtetett Florina Berţa kapus
(volt román válogatott, Cipru-
son is játszott), a magyarországi
hátvéd Tóth Angelika (a Debre-
ceni EAC játékosa volt), illetve a
támadó középpályás Kopácsi
Barbara (aki az osztrák 1. ligás
FSK Simacek St. Pölten-Sprat-
zern együttesétől tért vissza az
ASA-hoz), de ugyanakkor lehe-
tőséget kapott három utánpót-
lás játékos: Rus, Năznean és
Golea.

Az együttestől távozott az
amerikai Amelia Beger és Nico-
leta Barbos.

Az ASA kerete a következő:
Andrea Părăluţă, Florina Berţa-
kapusok; Tóth Angelika, Jáhn
Klaudia, Alina Boroş, Göder Bri-
gitta, Bianca Sandu, Alisia Roca,
Csiszá Henrietta, Sipos Kincső,
Ana Maria Gorea, Barabási
Kinga, Lucia Meleacă, Sinka
Zsuzsa, Sárosi Csilla, Kopácsi
Barbara, Crina Tămaş, Madalina
Boroş, Denisa Năznean, Rus Or-
solya és Andreea Golea-me-
zőnyjátékosok.

Az ASA játékosai 
a válogatott keretekben

Három hétig megszakad a
bajnokság, ugyanis a román fel-
nőtt válogatott március 4–11.

között az Isztria Kupa felkészü-
lési tornán fog részt venni Hor-
vátországban, ahol négy
barátságos találkozót játszik a
házigazda Horvátország, Észak-
Írország és Lengyelország ellen,
az utolsó mérkőzés időpontját
még nem szögezték le. A ma-
rosvásárhelyi ASA együtteséből
a kapus Andrea Părăluţă, Ana
Maria Gorea és Sinka Zsuzsanna
kapott meghívót a román válo-
gatottba, Csiszár Henrietta
pedig a magyar nemzeti együt-
tesbe.

Két játékos, Barabási Kinga
és Alina Boroș bekerült a román
U19-es válogatott keretébe. Az
ifjúsági együttes bejutott a kor-
osztályos Európa-bajnokságok
selejtezőinek elit körébe, ahol a

házigazda Franciaországgal, Iz-
landdal és Oroszországgal ját-
szik az izraeli kontinenstornára
való kijutásért.

Egyébként a múlt héten be-
jelentették, hogy az ASA után-
pótlás csapatának a vezetőjét,
Alexandru Andrașit nevezték ki
a női felnőtt válogatott másod -
edzőjének, Mirel Albon szövet-
ségi kapitány és a másik
segédedző, Irina Codrea mellé.

Győzelem a Temesvár ellen

Szombaton rendezték a ta-
vaszi idény első fordulójának
összes mérkőzését a Szuperligá-
ban. A vásárhelyi együttes
három góllal verte temesvári el-
lenfelét, amelytől újabb négy

pontot vont le a Román Labda-
rúgó Szövetség, mivel nem tör-
lesztette adósságait játékosai
felé, így az utolsó előtti helyre
került. Három gólt lőttek a ha-
zaiak, viszont rossz volt a hely-
zetkihasználás az ASA-nál,
sokkal nagyobb különbséggel is
nyerhettek volna. 

Székes azt is nyilatkozta,
hogy lemondták a magyaror-
szági felkészülési tornát, mivel
hat játékosuk a válogatottaknál
szerepel. A következő fordulót
március 22-én rendezik, amikor
a vásárhelyi csapat a CS Brazi
vendége lesz.

A tabella első helyét to-
vábbra is a 28 pontos Olimpia
(+97 gól) és a Marosvásárhelyi
ASA (+57) foglalja el.

Városunk kedvenc csapata, az ASA az elmúlt héten
újabb 3-0 arányú győzelmet aratott, ezúttal hazai
pályán a szerényebb képességű Piatra Neamti-i
Ceahlaul ellen (gólszerzők: Bumba 27., Zicu 30 és
N’Doye 47.), miután egy héttel korábban ugyan-
csak 3-0-ra győzött a Kolozsvári U otthonában.
Ez az ASA sorozatban harmadik győzelme is a baj-
nokságban. Együttesünk idénybeli jó szereplése
főleg a klub vezetőségének érdeme, mely olyan
kaliberű játékosokat szerződtetett Marosvásár-
helyre, akik eddig is bizonyítottak korábbi ala-
kulataiknál, ugyanakkor az eddigi edzőknek is
köszönhető, akik „csapattá” kovácsolták őket. Re-
méljük, hogy a játékosok holnapi, Dinamo elleni
találkozó után is győztesen hagyhatják majd el
a játékteret, ami nagy lépést jelentene, hogy mi,
szurkolók, továbbra is európai kupaszereplésben
reménykedjünk. A 20. fordulóbeli ASA-Dinamo
találkozóra péntek este 20.30 órától kerül sor a
Sziget utcában. Egy esetleges hazai győzelem
esetén (feltéve, ha a 2. helyezett Petrolul is győz
hazai pályán a CSMS Iasi ellen), az ASA marad a
tabella 3. helyén. A 21. fordulóban március 13-
án, pénteken a Concordia Chiajna otthonában lép
pályára csapatunk, a 16 órakór kezdődő találkozót
a Dolce Sport és a Digi Sport is élőben közvetíti.

H a j r á  A S A !
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Technikusaink remekműve! Garantáltan ugyanúgy fog fájni, mintha eredeti lenne.

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetés

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON


