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Sport

33 év után győztük le 
a Dinamót Marosvásárhelyen! 

Mindamellett, hogy az első félidőben a fővárosiak vol-
tak a jobbak, a második játékrészben Liviu Ciobotariu
együttese kiváló játék révén leiskolázta ellenfelét,
Mureșan (66. és 72. percben) két parádés gólt szerzett,
miután Bilinski megszerezte a vezetést a Dinamónak.

Társadalom

„Bűn volt szétverni 
a vásárhelyi szervezetet!”

Múlt hét csütörtökén lakossági fórumot tartottak Ho-
gyan építsünk ma közösséget Marosvásárhelyen cím-
mel. Ahogyan az est házigazdája, Nagy István szín-
művész elmondta: nem gyűlt össze annyi érdeklődő,
mint 25 éve a Sportcsarnokban, de a Kultúrpalota
kisterme majdnem megtelt. 

>>> 4. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Vásárhely véres aktái

25 év soknak tűnik, de mégsem törli ki az emlé-
kezetet. A kellemes tavaszi napsütést, a fegyel-
mezett tömeget, a levegőben érezhető feszült-
séget. Bernády ragyogó palotáit, a rengeteg
magyar ismerőst, az egymás mellett szorongó
diákot, munkást, értelmiségit. Aztán jött az este,
lehűlt az idő. Mi legyen? A tömegnek egy része
szétszéledt, a másik része pedig megvédte a ma-
gyar becsületet. Ezzel maradtunk. A becsülettel.
A felbujtók pedig, a volt szekusok és párttitkárok,
akik – akárcsak a bányászjárás esetében – szán-
dékosan provokálták ki az erőszakos cselekmé-
nyeket a magyarokkal való leszámolás érdekében,
ma is köztünk járnak. Büntetlenül, illetve érdem-
fokozatokkal kitüntetve. Ezek ellen kellene újra-
kezdeni a bűnvádi eljárást, és a bűnrészességüket
megállapítani. Ennyi még kijár a vásárhelyi szám-
űzötteknek. És nekünk, itt maradottaknak is.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Valahol valakinek 
el kell kezdenie...

Lakossági fórumon vitatták meg az RMDSZ ma-
rosvásárhelyi szervezetének belső dolgait az
elmúlt héten. A Kultúrpalota kistermében ösz-
szegyűltek, a városi szervezet vezetői, maradék
tagjai, egyházak és civil szervezetek képviselői
mellett, ott volt maga Kelemen Hunor országos
elnök is.

>4. oldal

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

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vérrel íródott be a magyarság, székelység történel-
mébe. A forradalom és szabadságharc kapcsán vannak olyan nevek, amelyeket mindannyian isme-
rünk, mint például Petőfi Sándor, Kossuth Lajos vagy Bem József. De sok olyan résztvevője volt az
akkori eseményeknek, akikről kevesebb információval rendelkezünk. Mai lapszámunkban 14 ma-
rosvásárhelyi, marosszéki, Maros megyei kötődésű forradalmárról emlékezünk meg. >>> 3. oldal

Sport
Isten éltesse, 
Bölöni!

Tegnap 62. születésnapját
ünnepelte Bölöni László, a
marosvásárhelyi labdarú-
góélet kiválósága.

>>> 7. oldal
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Maros megyeiek az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
forgatagában 



Hegedűvirtuózok
Ezzel a címmel tartanak

rendkívüli vokálszimfonikus
hangversenyt Niccolo Paganini
halálának 175. évfordulójára
március 12-én, csütörtökön este
7 órától a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota nagytermében. Vezé-
nyel: Mihai Agafita, hegedűn
játszik az angliai Remus Azoitei,
közreműködik a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmónia férfikara
és szimfonikus zenekara. Műso-
ron: V. Munteanu-, Paganini- és
Mozart-művek. A koncertre a
21-es számú bérletek érvénye-
sek.

Hahota-kabaré 
közkívánatra

A népszerű Hahota színtár-
sulat a nagy sikerre való tekin-
tettel és a közönség kérésére
március 20-án, pénteken este 7
órától még egyszer színre viszi
Marosvásárhelyen a Mindjárt
megőrülök! című zenés kabaré-
műsorát a Maros Művészegyüt-
tes előadótermében. Szereplők:
Puskás Győző, Székely M. Éva,
Kelemen Barna, Ritziu Ilka Krisz-
tina, Cseke Péter, Gönczi Katalin
és Szőllősi P. Szilárd. Az előadás

rendezője Kovács Levente.
Jegyek elővételben a Maros Mű-
vészegyüttes, a Kultúrpalota
jegypénztáránál kaphatók,
helyfoglalás a www.hahota.ro
oldalon.

Fedezzük fel – új kezdet az
EU-s finanszírozásban

Ezzel a címmel tartanak kon-
ferenciát kis- és középvállalko-
zók számára március 13-án,
pénteken 9.30-tól 17 óráig a
marosvásárhelyi Concordia Szál-
lóban (Rózsák tere 45. szám). A
konferencia célja szakemberek-
től származó gyakorlati infor-
mációkkal segíteni az EU-s pá-
lyázati projektek kidolgozását
és lebonyolítását, annak érde-

kében, hogy a magyar szerve-
zetek és vállalkozók sikereseb-
bek legyenek a pályázások te-
rén. Szervező: Kós Károly
Akadémia.
Lecke- és 
nevelőhangversenyek

Március 13-án, pénteken déli
12 órától román, 13 órától ma-
gyar nyelvű leckehangver-
senyre, 17 órától román, 18 órá-
tól  magyar nyelvű
nevelőhangversenyre kerül sor
a Kultúrpalota nagytermében.
Téma: a fuvola és zenekara. Köz-
reműködik a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia szimfonikus
zenekara, vezényel Iulia Cibi-
sescu-Duran karmester, fuvolán
játszik Kovács Éva. Bemutatják:

dr. Dorina Pop és Fülöp Klára ta-
nárnők.

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.bri-
tishcouncil.ro és a www.k-
arte.ro honlapokról.

Kiállítás alkotótábori 
munkákból

A negyedik alkalommal
megszervezett székelyudvarhe-
lyi Septimia alkotótábor mun-
káiból nyílt kiállítás a maros-
szentgyörgyi római katolikus
parókián. A tárlaton 16 maros-
vásárhelyi képzőművész mun-
kája látható. Szervezők: a Maros
Megyei Képzőművészek Szövet-
sége és a székelyudvarhelyi Sep-
timia. A kiállítás március 21-ig-
látogatható.

Ablak az életre 
– fotókiállítás

A kövesdombi unitárius
templom Bözödi György- ter-
mében megnyílt Czire Alpár szé-
kelykeresztúri fotográfus Ablak
az életre című fotókiállítása. A
kiállítás hétköznapokon 9-13
óra között, vasárnapokon a 11
órától kezdődő istentisztelet
előtt és után tekinthető meg.
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Horoszkóp
KOS: A lehető legjobb formájában lesz, ennek ellenére
nem nagyon értékeli ezt a helyzetet. Olyan dolgokra vá-
gyik, amelyek pillanatnyilag elérhetetlenek az ön szá-
mára. Az erőfeszítések, amelyeket a céljai elérésének
érdekeiben tesz, igencsak kevésnek bizonyulnak.
BIKA: Ez a hét kétségkívül alkalmas ruhavásárlásra, újí-
tásra. Berendezhet egy egész ruhatárat, ha szeretne.
Azonban önnek nem szabad megfeledkeznie arról, hogy
olyan darabokból is halmozhat, melyeket sosem fog
hordani. 
IKREK: Kiváló esélyei vannak ebben az időszakban arra,
hogy egy nagyobb összeget nyerjen vagy egy hatalmas
pénzügyi előnyre tegyen szert. Ez a hét igen szerencsés-
nek bizonyul, de sajnos hamar elmúlik.
RÁK: Kitűnő hete lesz. Szellemes, mókás hangulatban
veti bele magát a teendőibe. Új ismerősével legyen óva-
tos. A szimpatikus, barátságos illető a tetsző felszín mö-
gött valójában egy számító, alattomos személy.
OROSZLÁN: Apró ajándékot kaphat egy váratlan láto-
gatótól. A szívügyeknek nagyon kedvez ez az időszak.
Nem tudni, miért, de mostanság túl sokat mereng a
múlt történésein. A munkahelyén a változás szele fel-
borzolhatja a kedélyeket.
SZŰZ: A hét során óvatosnak kell lennie, amennyiben
felmerül az, hogy valaki a környezetében zavaros élet-
helyzetében önhöz fordul megoldásokért, ugyanis a bé-
kítő harmadik fél viszi el az ügy súlyát. 
MÉRLEG: Lehetséges az, hogy egy kicsit lehangoltan
kezdi ezt a hónapot. ahhoz, hogy visszanyerje jó kedé-
lyét, változásra van szüksége. Látogasson meg új helye-
ket. Ez az időszak kiváltképp a pénzügyeinek fog
kedvezni. 
SKORPIÓ: Ez az időszak ideális lehet arra, hogy utazgas-
son, távoli helyeket keressen fel. a papírra vetetteket
ajánlott többször is átolvasnia, mielőtt aláírná, illetve
kiadná a kezéből. Fiatalos, lendületes, tele energiával.
NYILAS: Feljebbvalói az eddigi teljesítményét értékelve
az előléptetése mellett dönthetnek. Hozza a lehető leg-
jobb formáját. Jövőjét nézve sok minden múlhat ezeken
a napokon. Mélyen megsérthetik érzéseit, akár a lelkébe
is tiporhatnak.
BAK: Megismerhet valaki, aki teljesen lenyűgözi, vi-
szont nem érti, hogy miért. Ez az ember megigézi a
megjelenésével, és azzal, hogy szokatlan körülmények
között találkoznak.
VÍZÖNTŐ: Karrierjében változások történhetnek és
emellett meglepetések is várnak önre. Érdemes rugal-
masan kezelnie a kialakuló helyzeteket, alkalmazkodva
a pillanatnyi lehetőségeihez. Ne idegeskedjen mások
szokásai miatt. 
HALAK: Kreatív ötleteivel központi szereplőjévé válhat
a környezetének a hét során. Váratlan bevétel érkezik a
hét második felében önnek. Otthonában felhalmozód-
tak a tennivalók. Úgy tűnik, hogy a türelme már a végét
járja.

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
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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Vásárhely 
véres aktái 

A 25 évvel ezelőtti márciusi eseményekre csak egyetlen
egy módon lehet méltósággal megemlékezni. Azáltal, hogy
a hatóságok újrakezdik a kivizsgálást és megállapítják az érin-
tett személyek bűnösségét. Azokét, akik képesek voltak egy
várost szétveretni, meggyalázni és tönkretenni. Százezer ma-
gyar ember önérzetébe beletaposni, a jogait békésen követelő
tömeget a végletekig provokálni, majd a városból száműzni.
Egy olyan aljas manővert végrehajtani, amelynek nyomán a
város büszkeségéből, a Rózsák teréből a hírhedt véres március
színtere lett. Hatalmi érdekből, felsőbb utasításra, emberi
élete ket sem kímélve. 

Öt halott, 278 sebesült, 46 megrongált autó, több szétvert
üzlet és pártszékház. Ez a pogrom száraz mérlege. De mint egy
jéghegy esetében, a lényeg itt is el van rejtve. A felsorolt szá-
mok mögött egyfelől személyes tragédiák, másfelől pedig a
város gazdasági fejlődésének a megbénítása rejlik. A közvetlen
anyagi károk mellett szinte felbecsülhetetlen az a többrétű
veszteség, amelyet egyénként és közösségként egyaránt el
kellett szenvednünk. Elérték azt, hogy ne legyen lehetőségünk
a jogaink kiköveteléséhez. Közben pedig kiürült a város. Nem
csak a magyarok, de főleg ők mentek el. Ki amerre érte. „Ma-
gyarba” vagy „svédbe”, mindegy volt, csak el innen. Élhetet-
lenné váltak számunkra ezek az utcák és terek, a „hodákiaknak”
pedig jól fogott ez az új helyzet. Eddig is főként ők pöffeszked-
tek a hatalom bársonyszékeiben, ezután viszont már végze-
tessé vált a hagymakupolás veszedelem. Nem kellett már
többé erőlködniük. Kiürültek a még el nem foglalt helyható-
sági vagy államigazgatási vezetői székek. Beleültek. Minket
pedig szétkergettek. Akkor még számszerű többségben vol-
tunk, de lélekben már kisebbségiek. Ijedtek, félszegek, meg-
félemlítettek. Magyar polgármesterrel, de elvesztett hittel.

Nincs győztese azoknak az eseményeknek. Hiszen az áldo-
zatként feltüntetett provokáló személyek, az agresszorok és a
hozzájuk tartozó kisközösségek azóta sem tudják lemosni ma-
gukról a szégyent. Annak szégyenét, hogy hagyták magukat
befolyásolni, manipulálni, eszközként felhasználni, hogy hoz-
zájárultak egy ilyen aljas cselekedethez. Mi pedig mint szen-
vedő alanyok, szinte már semmit sem tehetünk. Jól sikerült
ez a jelenetük. Megtizedeltek. 

25 év soknak tűnik, de mégsem törli ki az emlékezetet. A
kellemes tavaszi napsütést, a fegyelmezett tömeget, a leve-
gőben érezhető feszültséget. Bernády ragyogó palotáit, a ren-
geteg magyar ismerőst, az egymás mellett szorongó diákot,
munkást, értelmiségit. Aztán jött az este, lehűlt az idő. Mi le-
gyen? A tömegnek egy része szétszéledt, a másik része pedig
megvédte a magyar becsületet. Ezzel maradtunk. A becsület-
tel. A felbujtók pedig, a volt szekusok és párttitkárok, akik –
akárcsak a bányászjárás esetében – szándékosan provokálták
ki az erőszakos cselekményeket a magyarokkal való leszámolás
érdekében, ma is köztünk járnak. Büntetlenül, illetve érdem-
fokozatokkal kitüntetve. Ezek ellen kellene újrakezdeni a bűn-
vádi eljárást, és a bűnrészességüket megállapítani. Ennyi még
kijár a vásárhelyi száműzötteknek. És nekünk, itt maradottak-
nak is.
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Ferencz Zsombor

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vérrel íródott be a magyarság, székelység történelmébe. A
forradalom és szabadságharc kapcsán vannak olyan nevek, amelyeket mindannyian ismerünk, mint pél-
dául Petőfi Sándor, Kossuth Lajos vagy Bem József. De sok olyan résztvevője volt az akkori eseményeknek,
akikről kevesebb információval rendelkezünk. Mai lapszámunkban 14 marosvásárhelyi, marosszéki, Maros
megyei kötődésű forradalmárról emlékezünk meg. 

www.kozpont.ro
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Bethlen Ferenc (1800 –
Bethlen, 1875) katonatiszt, író.
Marosvásárhely főterén felépí-
tette az Aranykereszt vendéglő
és vendégfogadót (1825), amely
az 1848-as események előjáté-
kában nevezetes szerepet ját-
szott. Tíz, általa felszerelt önkén-
tessel 1848 szeptemberében
Pestre ment, hogy részt vegyen
a Jellasics horvát bán vezette se-
reg elleni harcban. 1848 októ-
berétől a fel-dunai hadtestnél,
a Zemplén vármegyei önkéntes
nemzetőr-zászlóaljban százados,
novembertől a zászlóalj ideigle-
nes parancsnoka, majd annak
1849 februárjában történt fel-
oszlatásáig ismét századpa-
rancsnoka. 1849 júniusában a 2.
honvéd vadászezred 4. osztályá -
nak a parancsnoka volt. 

Bethlen Gergely (Abafája,
1810 – Kolozsvár, 1867) Meg-
szervezte a Kossuth- és Mátyás-
huszárezredeket, az 1848-49-es
szabadságharcban alszázados,
őrnagy (1848. november), alez-
redes (1849. január), ezredes
(1849. április), az erdélyi lovas-
ság főparancsnoka (1849. jú-
nius). Bem oldalán döntő sze-
repe volt a vízaknai és a piski
csatákban.  A szabadságharc bu-
kása után elfogták, Aradon had-
bíróság, majd sorozóbizottság
elé állították, de szabadon en-
gedték (1849. november). Kisza-
badulása után emigrált Itáliába,
ahol Garibaldi oldalán harcolt
(1859). Olaszországban II. Victor
Emanuel megbízásából megala-
pította az olasz huszárságot,
aminek a parancsnoka lett, mint
olasz tábornok vonult nyuga-
lomba (1862). A poroszországi
magyar légióban szolgált
(1866). 1867-ben amnesztiát
kapott és hazatért.

Boér Antal (Marosvásár-
hely, 1802 – Mezőujfalu 1892)
Részt vett a kolozsvári, a pesti
országgyűléseken (1848) és kö-

vette a kormányt Debrecenbe. A
szabadságharc leverése után
bujdosott, majd önként feladta
magát és halálra ítélték, de Hay-
nau az utolsó pillanatban meg-
kegyelmezett neki. 18 év vár-
fogságot kapott, Josephstadban
raboskodott, ahonnan 1857-ben
szabadult ki. 

Csongvay Károly (Torda,
1815 – Marosvásárhely, 1900)
ügyvéd, törvényszéki elnök, bíró,
honvéd. 1848-49-ben nemzet -
őrszázados, Marosvásárhelyen
törvényszéki bíró, hites ügyvéd,
Marosszék utolsó választott tör-
vényszékének főügyésze volt, a
törvényhatósági bizottság tagja. 

Deési  Sándor (Maroske-
resztúr, 1826 – Nagyölyves,
1889) jegyző, országgyűlési kép-
viselő, földesúr. A marosszéki ön-
kéntes nemzetőrzászlóalj segéd-
tisztje (1848. szeptember),
százados (1849. január), Bem III.
osztályú katonai érdemrenddel
tüntette ki (1849. március 19.). 

Görög Károly ( ?  – Maros-
vásárhely, 1859 ) nagykereskedő,
nemzetőr parancsnokhelyettes,
az Olvasó Társaság pénztárnoka,
könyvtárnok.  A forradalom ide-
jén a második őrszázad parancs-
noka, a nemzetőrség helyettes
parancsnoka (1848. október).
Feleségével, Ziegler Vilmával
együtt látták vendégül Petőfi
Sándort Segesvár felé indulása
előtt. Petőfi az ők házukban la-
kott Egressy Gáborral együtt, és
itt töltötte utolsó éjszakáját,
majd indult Bem József altábor-
nagy kíséretében a fehéregyházi
csatába (1849. július 29–30). 

Horváth Gáspár (Vaja,
1829 – Marosvásárhely, 1895)
tanár, igazgató, könyvtáros. A
forradalom idején honvédként
a 12. honvédzászlóaljban szol-
gált, Szászrégennél megsebesült
(1849. július). A Makk-féle ösz-
szeesküvésben való részvétellel
gyanúsították, elfogták (1852)

és ötévi várfogságra ítélték, Jo-
sephstadtba szállították, ahon-
nan kegyelem által szabadult
(1857). 

Horváth Károly (Telekfalva,
1829 – Marosvásárhely, 1854)
földbirtokos. Részt vett az erdélyi
1848. évi utolsó rendi ország-
gyűlésen. A Makk-féle összees-
küvésben való részvétele miatt
elfogták (1852. január), a nagy-
szebeni cs. kir. hadi törvényszék
halálra ítélte (1853. október 11.),
mint felségárulót Marosvásár-
helyen végezték ki a Postaréten
(1854. március 10. Kivégzésük
helyén emlékművet, a Székely
Vértanúk obeliszkjét állították
az ő és vértanútársai Gálffy Mi-
hály és Török János sírja fölé
(1874)).

Jakab Elek (Szentgerice,
1820 – Kolozsvár, 1897).  Részt
vett az uniót kimondó ország-
gyűlésen, majd csatlakozott Bem
seregéhez. Hadnagyi, főhadna-
gyi, alkapitányi rangban részt
vett az erdélyi és bánáti hadjá-
ratban. A szabadságharc leve-
rése után fogságba esett, a
nagyszebeni várbörtönben ra-
boskodott. Kiszabadulása után
4 évre szülőfaluja elhagyásának
tilalmával büntették. 

Kinizsi István (Szászcsávás,
1826 – Segesvár, 1886) honvéd -
őrnagy. A Kossuth huszárezred-
ben önkéntes (1848. augusztus),
a 15. Mátyás-huszárezredben őr-
mester, az erdélyi hadszíntéren.
Vitézségéért Bem tábornok szá-
zadossá léptette elő. A szabad-
ságharc leverése után külföldön
élt emigrációban. 

Kováts Imre (Nyárádre-
mete, 1817 – Nyárádremete,
1901) jogász.  Részt vett az
1848-49-es forradalomban és
szabadságharcban mint Maros-
szék nemzetőrségének egyik biz-
tosa, a nemzetőrség önkéntese,
később őrnagya. 1849 májusá-
ban Marosszék képviselő-vá-

lasztmányának tagja lett. 
Nagy Sámuel (Agárd, 1817

– Marosvásárhely,1903) honvéd
százados, kir. táblabíró. Részt
vett a szabadságharcban, a ma-
rosszéki önkéntes nemzetőrzász-
lóalj egyik szervezője, századosa
(1848. október). Az erdélyi had-
járatban, a 87. honvédzászlóalj
I. századának parancsnoka. Bem
a feketehalmi ütközetben III.
oszt. érdemjellel tüntette ki. Sú-
lyosan megsebesült, majd a Tö-
rök-Horváth-féle perben (1852)
8 havi fogságra ítélték. 

Thoroczkay Klára: A csa-
ládnak udvarháza volt Maroslu-
dason és Kelementelkén. Az
1848-as forradalom vezére és
vezérkara Marosvásárhelyről út-
ban Székelykeresztúr felé Kele-
mentelkén a család vendége volt
ebédre (1849. július 30). A kúria
falán lévő emléktábla felirata
hirdeti: „Áldott legyen e ház,
ahol 1848. július 30-án utoljára
ebédelt Petőfi Sándor. / „Erdélyi
körútja során 1853. május 18-
20. között e házban szállt meg
Jókai Mór”. Alatta Petőfi Sándor
és Bem József bronzplakettjei
láthatók. 

Zeyk Domokos (Marosvá-
sárhely, 1816 – Héjasfalva,
1849) honvéd százados. Az
1848-49-es szabadságharcban
a székely határőrök csíki parancs-
noka, Dorschner ezredes segéd-
tisztjeként szolgált a székelyföldi
honvédseregben. Részt vett Vaj-
daszentiványnál lefolyt győztes
csatában, majd Szászrégen visz-
szafoglalásában. Később beállt
huszárnak Bem seregébe, a Mi-
kes ezredes parancsőrtisztje volt.
Bem előléptette: hadnaggyá, fő-
hadnaggyá, majd századossá. A
segesvári csatában esett el. 

Összeállította: 
Nemes Gyula

Maros megyeiek az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc forgatagában 

Boér Antal
Jakab Elek



Peti András alpolgármester
beszámolójában hangsúlyozta:
az elért eredmények mellett be-
szélni kell a kudarcokról is, ame-
lyek közé tartozik az, hogy na-
gyon nehezen, vagy egyáltalán
nem sikerül megszólítaniuk a
város lakosságát politikai, közé-
leti kérdésekben.

„Szétverték a szervezetet”

A kritikák megfogalmazását
Papp Mária kezdte, aki az
RMDSZ alapembere volt, és a
szövetség megalakulása óta in-
gyen és bérmentve szolgálta a
szervezetet. Úgy vélte: hiba és
bűn volt a vásárhelyi RMDSZ-
szervezet, valamint a 13 városi
körzet szétverése. „A városi
RMDSZ elnöke nem ápolja a
kapcsolatot a tagokkal, a veze-
tők betokosodtak a bársonyszé-
kekbe, és semmi sem számít ne-
kik, azt hiszik, addig ülhetnek
ott, amíg a halál értük nem

megy” – fakadt ki Papp Mária.
Emellett Brassai Zsombort, az
RMDSZ megyei elnökét teszi fe-
lelőssé az erdélyi magyarság
széteséséért. „Ne csak a maguk
érdekeit nézzék, a magyarságot
védjék. Emellett egységes fel-
lépést várunk a MOGYE-ügyben,
akár a három erdélyi magyar
politikai párt kiegyezése árán is,
emellett pedig az autonómia-
ügy felkarolása elengedhetet-
len” – foglalta össze. Ugyanak-
kor nehezményezte, hogy a
szövetség 25. évfordulóján sem-
miféle elismerésben nem része-
sítette a hozzá hasonlóan, ne-
gyed évszázada a városi RMDSZ
szolgálatában álló személyeket. 

Nagy Géza volt körzeti elnök,
aki 19 évig aktívan részt vett az
RMDSZ életében, kijelentette:
„bűn volt szétbombázni a városi
szervezetet”, de lemondott min-
den, a szövetségben betöltött
tisztségéről, mert „ha választani
nem tudott, szavazni nem

akart”. Ugyanakkor felhívta a fi-
gyelmet, hogy a régi, lelkes ta-
goktól ma is sokat lehetne ta-
nulni.

A választás sikere vagy 
kudarca a jelölttől függ

Gál Éva volt városi szervezési
alelnök szintén a marosvásár-
helyi RMDSZ szétverését kérte
számon a jelenlévő helyi veze-
tőktől, és a tavalyelőtt február-
ban önkényesen és antidemok-
ratikusan végrehajtott
újraszervezést bírálta. „Felhábo-
rító volt, ahogyan az újraszer-
vezés zajlott, a saját meg a lá-
nyom tagsági könyvét el sem
vették, a hirtelen megalakult
„bizottság” nem engedte, hogy

a szervezetbe újrairatkozzunk”
– nehezményezte. De azt is el-
mondta, hogy az előző három
önkormányzati választások ku-
darca nem a körzeti elnökök
munkáján, de nem is csak a vá-
sárhelyi magyarokon múlt, ha-
nem a jelöltek személyén.

Megoldást a MOGYE-ügyre!

Dr. Benedek Imre is megfo-
galmazta véleményét a fóru-
mon, aki szerint hiba, hogy „el-
veszítették a körzeteket”, de az
újraszervezés antidemokratikus
voltát is fájlalta. „A Bocskai Ist-
ván Kereszténydemokrata Plat-
formba tömörülő személyek is
értékes tagjai lehetnének az
RMDSZ-nek” – mondta el a pro-
fesszor. Közismert: a Bocskai
csoportosulás két évvel ezelőtt
jött létre, amikor az új városi
szervezet alakuló ülésén csak
azok vehettek részt, akik regiszt-
ráltak, illetve újból beiratkoztak
az RMDSZ-be. Az a több mint
hatszáz személy, akik nem ér-
tettek egyet ezzel, illetve újra-
iratkoztak volna, de már nem
volt rá lehetőségük, az alakuló
gyűléssel egy időben egy másik
helyszínen tömörültek. Azoknak

az embereknek jó része nem
iratkozott vissza az RMDSZ-be,
de más pártba sem. 

Továbbá a kardiológus meg-
oldást kért Kelemen Hunortól a
MOGYÉ-n évek óta zajló prob-
lémára, és az egyetem népsze-
rűsítő karavánja mihamarabbi
elindulásának fontosságát
hangsúlyozta. „Időben kell von-
zóvá tegyük a magyar diákok
számára az egyetemünket, hisz
a diákok számarányának függ-
vényében alkalmazhatnak ma-
gyar nyelvű tanárokat és tanár-
segédeket a tanintézményben,
amely végső soron a MOGYE
magyar vonalát alapozza meg
és teszi megkerülhetetlenné” –
véli Benedek. Továbbá sürgeti
Peti András és Vass Levente egy
célért való küzdését, hisz „mind-
ketten értékes emberek, tele
energiával, de úgy jártak, mint
az angol derbin, lovas nélkül
futnak” – zárta Benedek. 

Négy kétnyelvű utcanév-
táblát helyeztek ki

Barabás Miklós, a Kétnyelvű
Marosvásárhely szervezet szó-
vivője is elmondta véleményét,
melyben azzal minősítette az

RMDSZ tevékenységét, hogy
összesen négy darab kétnyelvű
utcanévtáblát sikerült kihelyez-
nie, majd feltette a kérdést, mire
van szükség ahhoz, hogy a vá-
rosban a kétnyelvű utcanévtáb-
lák ügye megoldódjon. Arra
kérte a jelen lévő politikai sze-
replőket, hogy a szóban forgó,
magyarságnak régóta vágyát
képező táblaügyet ne használ-
ják kampánycélokra.

A fórumon a történelmi egy-
házak képviselői, illetve az ok-
tatási intézmények vezetői, va-
lamint civil szervezetek
képviselői is szót kaptak.

Brassai sajnálja

Brassai Zsombor megyei el-
nököt a három órás közvitán
több vád is érte, amelyre rea-
gálva elmondta, hogy „őszintén
sajnálja, hogy elhamarkodot-
tan, durván fogtak hozzá az át-
szervezéshez”. Ugyanakkor vé-
leménye szerint a jövőre kell
összpontosítani, ami előremoz-
dítja a várost és a magyar kö-
zösséget. 

Pál Piroska
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Lakossági fórumon vitatták meg az
RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének
belső dolgait az elmúlt héten. A Kul-
túrpalota kistermében összegyűltek, a
városi szervezet vezetői, maradék tag-
jai, egyházak és civil szervezetek kép-
viselői mellett, ott volt maga Kelemen
Hunor országos elnök is. 

Azt megelőzően a Területi Képvise-
lők Tanácsa ülésezett, ahol határozat
született arról, hogy a jövőre esedékes
helyhatósági választásokra Marosvá-
sárhelyen és a megye minden olyan te-
lepülésén, ahol nincs RMDSZ-es
polgármester, jelöltet állítanak, sőt a
kiválasztás módjaként az állóurnás elő-

választás mellett döntöttek. 
A történethez tartozik, hogy a TKT-

t megelőzően különböző közösségi ol-
dalakon hónapokig folyt a hangos
csörte, váltakozó színvonalú vita Peti
András, a vásárhelyi szervezet elnöke
és Vass Levente, a gyakorlatilag min-
den pozícióból kiszorult úgynevezett
belső ellenzék vezetője között. 

Aztán a TKT előtti nap estéjén, a
rádió nyilvánossága előtt a két fősze-
replő váratlanul meg- és kiegyezett
egymással. Hogy ebben a megegye-
zésben mennyi és milyen szerepe volt
az érintettek józan belátásának, az
azonos helyzetértékelésnek, esetleg a

szövetségi elnök felől érkező nyomás-
gyakorlásnak, azt csak találgatni tud-
juk. 

Az még nem világos, hogy a vásár-
helyi „kiegyezés” a jól ismert, szappan-
opera-sorozatba illő fordulatoktól sem
mentes áldatlan állapot felszámolását,
a belső konfliktus végét jelenti-e, vagy
csupán egy színesnek színes, de az
előbbiekhez hasonlóan színvonaltalan
újabb „évad” kezdetét. 

Az előválasztás megszervezésének
szándéka mindenesetre üdvözlendő.
Szerintünk nemcsak a polgármesterje-
lölt kiválasztásának, hanem a képvise-
lői jelöltlisták összeállításának is ez a
leghelyesebb, mindenféle utólagos
szemrehányást, kákán csomót kere-
sést, kölcsönös ujjal mutogatást, vá-
daskodást kizáró módja. 

És figyelem: az RMDSZ-en belül tar-
tott legdemokratikusabb jelöltállítás
sem ér fel a teljes erdélyi magyarság
részvételével, azok minden politikai és
civil szervezetének bevonásával tartott
előválasztással. Az ily módon, a válasz-
tópolgárok előzetes megkérdezése,

szavazatban kifejezett óhajának figye-
lembevétele mellett összeállított je-
löltlistákra nyugodt lélekkel – és
tegyük hozzá: jó eséllyel – lehet kérni
a választópolgárok szavazatát. 

Az RMDSZ pedig – 85 százalékos
támogatottságának biztonságából –
akár bizalomgerjesztő gesztusokat, sőt
nagyvonalú engedményeket is tehetne
a gyengébbek megnyerése érdekében.
Már csak a közösnek hitt és hirdetett
cél előtt tornyosuló akadályokat elhá-
rítandó is. 

Valahol valakinek el kell kezdenie...

Szentgyörgyi László 

Valahol valakinek el kell kezdenie...   

Mondom 
a magunkét

Múlt hét csütörtökén lakossági fórumot tartottak
Hogyan építsünk ma közösséget Marosvásárhe-
lyen címmel. Ahogyan az est házigazdája, Nagy
István színművész elmondta: nem gyűlt össze
annyi érdeklődő, mint 25 éve a Sportcsarnokban,
de a Kultúrpalota kisterme majdnem megtelt. Az
elmúlt két év RMDSZ-sikereinek felsorolása mel-
lett helyet kapott több, igen éles hangú kritika
is, amely leginkább a városi szervezet újjáalakí-
tását célozta, illetve a mostani helyi vezetőkre
irányuló elégedetlenséget fogalmazta meg.

„Bűn volt szétverni a vásárhelyi szervezetet!”
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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

Emlékeztető: a Gecse Dániel utca 5. szám alatt álló egykori Vármegyeház „A
Szék Háza” illetve a „A Szolgabíró Háza” néven is ismert. Azon a telken építet-
ték, ahol 1711-ben még Szalai György háza állt. 1744-ben kezdték meg a
bővítő munkálatokat Dósa Mihály bíró felügyelete alatt. 1746. április 13-án,
amikor sor kerül az első székgyűlésre, az épület már majdnem teljesen elké-
szül… Ezen a héten is erről a műemlékről írunk.

Az egyik legforgalmasabb
utcában álló épület

Marosvásárhely mint Szé-
kelyföld legjelentősebb városa,
helyet adott Marosszék admi-
nisztratív központjának is. A vá-
ros egyik legfontosabb utcájá-
ban, a Református Kollégium
szomszédságában ma is álló
épület magja minden bizonnyal
az a ház lehetett, amely az
1711-ben felségárulásért elítélt
Szalai Györgytől jutott Maros-
szék birtokába. 

Marosszék faragott címere

A ház magán viseli a több
ütemben való bővítés nyomait.
A szabálytalan négyszög alakú
saroktelken álló, barokk stílusú,
egyemeletes, nyeregtetős, cse-
réppel fedett vármegyeház köz-
ponti, utcai szárnya egy ötten-
gelyes, szimmetrikusan

szerkesztett épület(rész), mely-
nek egykori szélét jelzi a ház sar-
kán megmaradt, vakolt sarokar-
mírozás. 

E rész tengelyében nyílik a
félköríves kapu, két zömök, fa
kapuszárnnyal, rajta Marosszék
faragott címerével. A boltozatos
kapuátjárón át juthatunk a ma
zárt udvarba. A kapualj falán ta-
lálható márványtábla latin
nyelvű szövege az egyik átépítés
emlékét örökíti meg.

Az udvar zárt 
udvarrá alakul

Keresztes Gyula a Marosvá-
sárhely régi épületei című köny-
vében arról is ír, hogy a szűknek
bizonyult házat már 1744-ben
bővíteni kellett, ekkor készült
az utcai szárny újabb, déli, négy-
tengelyes része. A vármegye az
1838-ban megvásárolt telekré-
szen 1842-ben megépítette a

hátsó, udvari szárnyat, ezzel
zárttá téve az udvart. 

Az új szárny földszintjén rá-
csos börtöncellák kaptak helyet,
míg az emeleten egy nagy mé-
retű gyűléstermet hoztak létre. 

Amit az épületről 
még tudni kell

Ioan Eugen Man meglátása
szerint is a földszint helyiségei-
nek mennyezete a barokk típusú
struktúrák bizonyítéka. Az ut-
cáról tág, félkörnyílású gang biz-
tosít átjárást a belső udvarra. 

A kaput, akárcsak az ablako-
kat stukkóból készült, a faltól
eltérő színű dombormű díszke-
ret övezi. A bejárati gang a föld-
szint és az emelet helyiségeibe
is biztosítja az átjárást. A föld-
szinten, az épület régebbi ré-
szében a helyiségek két sorban
helyezkednek el. 

Mindez az utólag épített há-

Régi Vármegyeháza (2.)
Vásárhelyi régi városházak:

(folytatás előző lapszámunkból)

rom boltívvel rendelkező nyitott
folyosónak köszönhető. 

Az emeletre két lépcsőn le-
het feljutni: egyrészt a bejárati
folyosóén, másrészt pedig az
északi szárnyban levőn keresz-
tül, ami a belső udvarból köz-
vetlenül közelíthető meg. Az
emeleten az udvarra néző fo-
lyosó van, hat félkör alakú,
masszív oszlopon támaszkodó
boltívvel. Az emelet helyiségei
nagyobbak a földszinten levők-
nél.

Jelenleg a marosvásárhelyi
képzőművészek műhelyei talál-
hatóak itt.

A fent már említett Keresztes
Gyula szakvéleményezése sze-
rint az udvari homlokzatok jóval
egyszerűbbek az utcaiaknál. 

A Gecse utcai szárny emele-
tén – egykor a földszintjén is –
íves árkádsor fut végig. A másik
három udvari épületszárny első
emeleti helyiségeit konzolokon
nyugvó fa körfolyosóról lehet
megközelíteni. 

A ház földszinti helyiségei
boltozottak, csehsüveg és don-
gaboltozatokkal fedettek. Az
emeleti helyiségek síkmennye-
zetesek. 

Az épület három külön-
böző időszakban bővül

A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentumokból egyér-
telműen kiderül, hogy a tizen-
kilencedik század folyamán
újabb területet vásárolnak, hogy
további bővítő munkálatokat
végezhessenek. 

A szélső szárnyakat 1824, il-
letve 1838-ban építették, a há-
tulsó részt pedig 1842 és 1843

között. Ahogyan azt már emlí-
tettük, ez utóbbiban voltak a
börtöncellák, az emeleten pedig
egy nagy gyűlésterem.

Mivel három különböző idő-
szakban építették, de a földte-
rület miatt is, az épület tervrajza
szabálytalan, egyenlőtlen szárú
trapéz alakú. 

Csak egyes részeken van
alagsor, földszintből és egy
emeletből áll a ház. 

Amit a történelem 
jegyez a műemlékről

Marosszék hajdani házának
helye ismeretlen, de hogy már
1642-ben létezett egy ilyen, iga-
zolja az a kötlevél, melynek kí-
séretében, az 1642. január 19-
ei közgyűlésen a „Rendek”
átadják Marosszék praetorialis
házát Toldalagi Mihálynak, Ma-
rosszék akkor elnöklő főkapitá-
nyának. 

Ezt az információt 1868-ban
Benkő Károly közölte Marosszék
ismertetésében. Innen idézve:
„… Maros szék jelenlegi háza
a Szentmiklós utcában, a Refor-
mátus  Kollégium régi főbejá-
ratával szemben, 1746-ban
épült. A telek eredetileg id. Sza-
lai György tulajdona volt, aki –
a megyei levéltárban létező,
1711. nov. tizenharmadikán kelt
körlevél szerint – felségárulás
bűnéért elítéltetett és háza tel-
kével együtt fejedelmi ado-
mányként Maros szék birtokába
került…”.

Ez a birtokadományozó köt-
levél Remeteszegen, Gyalakuti
Lázár György főkirálybíró és
makfalvi Dósa Péter alkirálybíró
jelenlétében, vásárhelyi Som-

bori András és szentkirályi Szabó
Lajos táblabírók aláírásával lett
hitelesítve. 

Később az elítélt testvéré-
nek, Szalai Tamásnak unokája;
Szalai János azt bizonyította,
hogy az elvett ház „osztatlan
volt, miértis a maga részét el-
adta „Nemes Maros széknek 30
rh. Forintokon…”.

Egy másik dokumentumban
az olvasható, hogy: „…a Szék-
ház az említett telken, a hagyo-
mány szerint nagyobbára a ma-
rosszentkirályi régi pálos
kolostor köveinek és tégláinak
felhasználásával, a makfalvi
Dóza Mihály, akkori alkirálybíró
felügyelete alatt, 1746. április
13-án készült el, amikor Maros
szék kormányzati központja
Nyárádszeredából, az arra híva-
tottabb Marosvásárhelyre téte-
tett át, és elfoglalta újonnan
épült rezidenciáját…”.

Az 1746. április tizenharma-
dikán, az új Székházban meg-
tartott gyűlés ténye az alábbi-
akban van megörökítve:

„Gratis Sedis Congregatio ce-
lebrata in Civitate M-vásárhely
Domoqea lapidea Juditiaria Se-
dis Sic. Maros exfundamento
cura et industria. Slis ac Grosi
Dni Michaelis Dosa de Makfalva
alter Vice Judicis Regy erecta et
pparata” (Benkő Károly: Maros
szék ismertetése).

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képkért köszönet
Madaras Józsefnek



– Ne legyenek idegen ola-
jaid, mint például Unisol, Bu-
nica, Floriol satöbbi! Olajadat
mindig magad sajtold orcád ve-
rítékével, hidegen, az Extraszűz
Olívaolajfák hegyén!

– Kenyeredet is tenmagad
süssed teljes kiőrlésű gabona-
lisztből, különben visszakerget-
lek Egyiptomba, ahol
nyomorúságos életed végéig
rágcsálhatod majd a szárított
tevelepényt!

– Ne vesd meg a söritalt,
hanem fogyasszad bátran, ren-
geteg vitamint meg nyomele-
met teremtettem bele neked.
Asszonyállatod zsörtölődésével
ne törődj, inkább mondjad
őnéki viccesen: „azért van sör-

pocakom, hogy amikor a napon
szeretsz, árnyékban legyen a te
fejed”.

– Kizárólag biozöldségeket
és biogyümölcsöket burkolj: bi-
océklát, bioretket, biobanánt,
biodiót! És ne pofázz, hogy
most még minden zöldség és
gyümölcs bio, mert lesznek
majdan másmilyenek is, amikor
feltaláljátok a műtrágyát.

– Sose igyál szilvára tejet, se
dinnyére Silvát vagy egyébfajta
sört, különben úgy tarkónroty-
tyintod magad, hogy az özönvíz
se mossa le!

– Pudingfőzéskor és zacskós
leves készítésekor mindig jus-
son eszedbe, hogy te is porból

lettél, és porrá leszesz!

– A gyümölcsfákkal nem
azért tököltem annyit, hogy
asszonyaitok lekvárt főzzenek a
gyümölcsikből – a gyümölcs
pálinkának való!

– Mindig borral főzzél! Néha
az ételbe is tehetsz belőle.

– Egyél minél több halat! Ha
elfelejtenéd, majd később meg-
üzenem Ceausescuval is: nici o
masa fara peste!

– Grillsütődet mindig for-
rásvízzel mossad le, ne saját vi-
zeleteddel – útálatos dolog az!

– Szenteld meg a hetedik
napot, olyankor számomra ked-

ves étkekkel tömködd beledet:
édenkertizöldségekkel, ígéret-
földimogyoróval, mózeskalács-
csal, prosciutto pászkával,
názárétestésztával. Ebéd előtt
öltözködj is fel illendően, ölts
ádámkosztümöt, ábelszmokin-
got vagy káinfrakkot.

– Sose zabálj! Kivéve a své-
dasztalos fogadásokat és az all
inclusive-os nyaralásokat,
olyankor engedélyezem, hogy
degeszre habzsold magad.

– Háromnál több főzős so-
kadalomba ne lépj be a Facebo-
okon, mert álló nap
kotyvasztani fogsz, és elhízan-
dol, mint a disznó.

– Tejet csak elvétve vagy ro-

hadt másnaposan ihatsz!
Olyankor is a leggirhesebb te-
hénmarha tőgyéből fejjed ki –
zsírszegényebb az ő teje.

– Ne kívánd egészséges fe-
lebarátod koleszterinszintjét,
testtömegindexét, vércukor-
szintjét!

– Kerüld a kábetűs zöldsé-
geket: káposzta, karalábé, kar-
fiol, kauflandos brokkoli, mert

állandóan durrogtatni fogsz
tőlük rettenetes büdöseket, el-
kerülnek az asszonyállatok, és
köpülheted magad a vajadat.

– És végül: nevemet a büdös
szájadra sose vedd! Még olyan-
kor se, amikor odaégeted a rán-
tást, a túlmikrózott levessel
megégeted pofádat, vagy bá-
ránydarabolás közben ujjadra
baszarintasz a konyhai bárddal.

Molnár Tibor
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„A város 
megérdemli, 
hogy új, tiszta,
friss arculattal
várja a tavaszt!”

Korszerűsítési munkálatok 
a Somostetőn 

Egy európai alapokból támo-
gatandó projekten keresztül, idén
tavasszal, a Somostetőn átfogó ki-
egészítési, korszerűsítési és felújí-
tási munkálatokra kerül sor. „A
projektben többek között szerepel
a kisvonat, az amfiteátrum, a kocogópálya, skatepark,
ártézi kút, mountain bike pálya. Biztosítom az övezet
lakóit, hogy a munkálatok nem fogják zavarni a napi
tevékenységeket, illetve a lakóházakhoz való hozzá-
férést, a zöldövezetek és a fák pedig érintetlenek ma-
radnak. Egy átfogó munkálat, amelynek során a
marosvásárhelyiek egyik legkedveltebb kikapcsoló-
dási és szórakozási övezete, a Somostető szebb és szó-
rakoztatóbb lesz”,magyarázta Claudiu Maior
alpolgármester.

A polgármesteri 
hivatal sajtóirodája
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Appendix – gasztronómiai kiegészítések a Tízparancsolathoz

A március 16 – április 21
közötti időszakban a város te-
rületén nagy szabású tavaszi
takarítást tartanak, amely az
összes nagy lakónegyedet fe-
löleli. Az utcák beütemezése
pontosan, hetek és napok sze-
rint történt, a mass mediában
és az intézmény honlapján
megjelent közlemények sze-
rint.

„ Ez egy nagyszabású akció,
amely a hulladék-halmazok el-
szállítására irányul; ennek okán
megkérjük az összes egyéni
háztartás tulajdonosát, vala-
mint a lakótársulások tagjait,

takarítsák ki ingatlanjaikat és
a hozzá tartozó területeket és
zöldövezeteket, és tegyék cso-
móba a hulladékot, a járdák
szélére, kivéve az építkezési
vagy bontási munkálatok által
keletkezett hulladékot. Az a ké-
résünk, hogy a hulladékokat a
szállítóeszközök számára köny-
nyen elérhető helyre tegyék,
egy nappal azelőtt, mielőtt a
munkacsapatoknak ezeket el
kell vinniük. Ragaszkodtam ah-
hoz, hogy az akciót megfelelő
képpen mediatizálják, ezért –

a sajtóban és a polgármesteri
hivatal honlapján megjelent
hirdetéseken kívül, a tevékeny-
ségek beosztását kifüggesztet-
ték a tömbházak bejáratára. Ez
alkalommal is számítunk a ma-
rosvásárhelyi polgárok jóindu-
latára, megértésére és együtt-
működési készségére.

A város megérdemli, hogy
új, tiszta, friss arculattal várja
a tavaszt” - nyilatkozta Claudiu
Maior, a város alpolgármestere.

A Polgármesteri 
Hivatal Sajtóirodája
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

A hazai 1. ligás bajnokság 20. fordulójában, az ASA kiváló futballt produkálva, nagyszerű győzelmet
aratott a klub korábbi vezérigazgatója, Daniel Stanciu által koordinált Dinamo ellen. 

33 év után győztük le a 
Dinamót Marosvásárhelyen! 

Isten éltesse,
Bölöni!

Tegnap 62. születés-
napját ünnepelte Bölöni
László, a marosvásárhe-
lyi labdarúgóélet kiváló-
sága, aki már harmadik
éve a katari Al-Khor
együttesének a vezető-
edzője.

Labdarúgó pályafutását Dicsőszentmártonban kezdte
1967-ben, aztán 1970-1984 között az ASA együttesében 406
első ligás találkozón 64 gólt szerzett, majd a Bukaresti Stea-
uához igazolt, amely együttessel BEK-et és szuperkupát nyert.
Profi pályafutását Franciaországban fejezte be 39 éves korában.
A román válogatottban 108-szor szerepelt, 1977-ben és 1983-
ban ő lett Románia legjobbja. 

1994-2012 között az AS Nancy, a román válogatott, Lissza-
boni Sporting, Stade Rennais, AS Monaco, Al-Dzsazira, Stan-
dard de Liége, Al-Wahda, RC Lens és PAOK Szaloniki együtteseit
is edzte.  Ő hozta fel az első csapathoz a Sporting akadémiájáról
a világ jelenlegi legjobbját, Cristiano Ronaldót.

Isten éltesse!

Mureșan (ASA)–Dinamo 
2-1 (0-1)

Mindamellett, hogy az első
félidőben a fővárosiak voltak a
jobbak, a második játékrészben
Liviu Ciobotariu együttese kiváló
játék révén leiskolázta ellenfe-
lét, Mureșan (66. és 72. perc-
ben) két parádés gólt szerzett,
miután Bilinski megszerezte a
vezetést a Dinamónak.

Ez volt együttesünk soron
következő negyedik győzelme a
bajnokságban, miután az Oțelul,
a Kolozsvári U, a Piatra Neamți-
i Ceahlăul alakulatai ellen is di-
adalmaskodott, továbbá az
egyetlen csapat az 1. ligában,
amely legyőzte a „nagyokat”, va-
gyis a Steauát, a Dinamót, a Ra-
pidot, az Astrát is. S ami a leg-
érdekesebb, hogy még nem
kapott ki ebben a bajnoki idény-
ben hazai pályán, sőt csak há-
rom gólt kapott a Sziget utcá-
ban: egyet a Botoșani-tól, egyet
a Dinamótól és egyet a Petro-
lultól a Román Kupában.

Mit mondott Mureșan a
mérkőzés után?

A Dinamo elleni találkozó
után – amely a 200. élvonalbeli
mérkőzése volt csapatkapitá-
nyunknak – a segesvári szüle-
tésű Mureșan a következőket
nyilatkozta a találataival kap-
csolatosan: 

– Bevallom, a második ta-
lálatom szerencsés volt, hiszen
hosszú beadást akartam, de ör-
vendek, hogy a labda a vinkli-
ben landolt. Az első gólom pe-
dig egyáltalán nem volt
szerencsés, hiszen többször pró-
bálom a távoli lövéseket edzé-
seken, eddig több hasonló gólt
szereztem – mondta. 

A találkozóval meg a győze-
lemmel kapcsolatosan hangsú-
lyozta:

–Örvendek, hogy 0-1-ről si-
került fordítanunk és megnyer-
nünk a találkozót. Szép este volt,
s ami a legfontosabb, hogy le-
győzhettük sok év után Maros-
vásárhelyen a Dinamót, egyben
a győzelemmel megörvendez-
tettük a szurkolóinkat. Észrevet-
tem, hogy a hazai találkozókon
jobban játszunk, mint idegen-
ben, meglátjuk, hogy meddig
sikerül tartanunk a jó sorozatot
– nyilatkozta a két gól szerzője.

Azon kérdésre, hogyan látja

az ASA további szereplését, a 33
éves középpályás azt mondta:

– Az év elején nem gondol-
tunk arra, hogy versenyben le-
hetünk a 3-4. helyekért, ami fel-
jogosítana az
Európa-kupaszereplésre. Az idő
teltével észrevettük, hogy van-
nak esélyeink és felverekedhet-
jük magunkat az élbolyba – fe-
jezte be Mureșan.

Hogy lett 1. ligás labda-
rúgó Mureșan?

Az ASA-Dinamo találkozó
legjobbja, Gabi Mureșan a 2003-
2004-es bajnoki idényben, az
akkor 3. ligás Szovátai Mobila
együttesénél futballozott, ahol
25 találkozón 6 gólt szerzett.
Akkor a Mobila játszott egy ba-
rátságos mérkőzést a Medgyesi
Gaz Metan csapatával a nyári
felkészítő során. 

2003-ban a medgyesi alaku-
lat a 2. ligában játszott, edzője
Ioan Ovidiu Sabău volt. Azon a
bizonyos Mobila-Gaz Metan ta-
lálkozón Mureșan nagyszerű já-
tékot produkált, melynek kö-
szönhetően a következő
bajnokságban már a medgyesi
csapat színeiben léphetett pá-
lyára. 

A 2004-2005-ös idény végén
Sabău távozott Medgyesről, mi-
vel nem sikerült feljuttatnia az
együttest az 1. ligába, de a
2005-2006-os szezonban már
az 1. ligás Besztercei Gloria ve-
zetőedzője volt, ahová magával
vitte volt tanítványát, az akkor
23 éves Mureșant. 

Muri – ahogyan társai becé-
zik – Besztercén mutatkozott
be a hazai labdarúgó élvonal-
ban, majd a Gloria színeiben két
év alatt 49 találkozón 11 gólt
ért el.

2007-2013 között a Kolozs-
vári CFR játékosaként (135 ta-
lálkozón 18-szor volt eredmé-
nyes) két bajnoki címet, három
Románia-kupát, két szuperku-
pát nyert, majd az UEFA Cham-
pions League csoportkörében
hat találkozón lépett pályára. 

A 2013-2014-es szezonban
az orosz Tom Tomsk csapatánál
légióskodott, majd 2014-ben írt
alá az ASA-hoz. 

Mikor győzött utoljára 
vásárhelyi csapat a 
Dinamo ellen?

Az 1981-1982-es bajnokság
tavaszi évadjában, pontosabban
1982. március 7-én (azaz szinte
pontosan 33 éve) kapott ki utol-
jára a Dinamo az AS Armatától,
igaz, csak minimális, 1-0 arány-
ban. A gólt a jelenleg 57 éves
Biró I. Imre szerezte, aki abban
az évadban 31 találkozón 7 gólt
szerzett vásárhelyi színekben. 

Az akkori együttesben töb-
bek közt Varró Sándor, Biró II.
Levente, Szabó István, Jenei Fe-
renc, Ispir Floarea, Unchiaș De-
meter, Gáll Dezső, Ilie Costel, Bö-
löni László, Fazakas Árpád,
Hajnal Gyuszi, Fanici András, Ci-
orceri George, Both II. Gyuri,
Bolba Mircea futballozott, míg
a csapat edzői Czakó János és
Kiss Madocsa voltak.

Azóta bármilyen néven sze-
repelt az 1. ligában városunk
együttese (AS Armata, FCM,
ASA), mindig vereséget szenve-
dett a Bukaresti Dinamótól. 

Három hét alatt kétszer ver-
tük meg a Dinamót 

A mindmáig legemlékezete-
sebb Dinamó-verések közé tar-
tozik az 1975-1976-os bajnoki
évad 20. fordulójában (1976.
március 17-én) sorra került AS
Armata-Dinamo találkozó, ame-
lyen Fazakas Árpád és Vasile Pîs-
laru volt eredményes. Két héttel
korábban, 1976. február 29-én
4-2 arányban is győzni tudott a
katonacsapatunk a fővárosiak
ellen a Románia-kupasorozat
legjobb 16  közé jutás egyik
mérkőzésén a Ligetben.

Az akkori bajnoki évad végén
az AS Armata a 2. helyen vég-
zett 40 ponttal (hárommal le-
maradva az akkori bajnok Di-
namo mögött), majd
csapatunkat az UEFA-kupa első
körében a Drezdai Dinamo bú-
csúztatta. 

A Dinamo ellen megszerzett
három bajnoki ponttal (össze-
sen 39) csapatunk a tabella má-
sodik helyét foglalja holtver-
senyben Ploiești-i
Petrolullal–aki meglepetésként
hazai pályán kapott ki 0-2
arányban a Iași-i CSMS csapa-
tától–, és 8 pontnyira lema-
radva a listavezető Steauától.

A következő fordulóban az
ASA március 14-én idegenben,
a Concordia Chiajna ellen lép az
együttes műgyepes pályájára. 

Csizmadia Csaba a Lombard
Pápa Termál FC-nél maradt 

Annak ellenére, hogy több anyaországi sportlapban arról
írtak, hogy a magyar labdarúgó 1. ligában szereplő Lombard
Pápa Termál FC 29 éves játékosa, a marosszentgyörgyi szüle-
tésű Csizmadia Csaba a Nyíregyházi Spartacusba vagy Győrbe
igazolhat, a labdarúgó maradt Pápán, ahol legalább még
másfél évig (ameddig a szerződése köti a csapathoz) a Lengyel
Ferenc által edzett bakonyaljai csapatban játszik, amelynek
célja a bent maradás az NB I-ben. 

Ezzel kapcsolatosan az ASA serdülőinél nevelkedett jó
munkabírású, tehetséges védő a következőket mondta el a
Központnak: 

„Voltak tapogatózások, de konkrétumokig nem jutottunk.
Én ezekre az esetleges lehetőségekre nem is fordítottam nagy
figyelmet, mivel minden erőmmel és idegszálammal arra tö-
rekedtem, hogy példamutatóan tudjak felkészülni a tavaszi
évadra a Lombard Pápa Termál FC együttesében, hiszen tud-
juk, hogy nehéz idény vár ránk” – fogalmazott Csizmadia
Csaba.

Az első mérkőzésén, február 28-án a Lombard Pápa Termál
FC 3-2 arányban kapott ki Csizmadia volt csapatától, a Kecs-
keméttől (egyik találatot épp a Maros megyei illetőségű já-
tékos szerezte), de a második fordulóban hazai pályán 1-0
arányban győzték le a Dunaújváros PASE együttesét, így to-
vábbra is a tabella 12. helyét foglalják el a 16 csapat közül. 

A 12-szeres magyar válogatott egyébként most végzi a
Grassroots C-licences edzőképző tanfolyamot, ami feljogosítja
majd arra, hogy utánpótlás-együttest eddzen, de kitűzött
célja, hogy a jövőben a Pro licencet is megszerezze.
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Szent isten, Aladár! Ezek a piszok autók már a második emeletig érnek!

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


