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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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1989 decemberében súlyos áldozatok
árán lezárult egy korszak, és egy új
rendszer vette kezdetét nálunk is. A
hatalmat átvevő posztkommunista
erők diverziót keltettek, amelynek
során sok ártatlan ember vesztette
életét. De alig hallgatott el a puskaro-
pogás az erdélyi városokban, még ott
csengett a fülekben: „suntem fraţi,
testvérek vagyunk!”, mikor olyan ese-
ményekre került sor, amelyek mai
napig vérző sebeket ütöttek az em-
berek lelkébe. Az erdélyi, székelyföldi
magyarok őszintén hittek egy jobb,
szebb, szabadabb jövőben, de talán
túl naivak voltak. 1990 márciusában
az intézményeik, iskoláik visszaadását
kérő magyarokat félrevezetett Gör-
gény-völgyi és Felső-Maros-menti
román parasztok támadták meg Ma-
rosvásárhely főterén. A konfliktus
aztán polgárháborús ízű összecsa-
pássá fajult.  A véres pogromot köve-
tően a román „igazságszolgáltatás”
csak magyar és a magyarokkal tartó
cigány résztvevőket hurcolta meg,
ítélte el. A román parasztságot felbuj-
tók ellen azóta sem kezdeményeztek
eljárást.

25 év távlatából
>>> 4. oldal



Cseh Judit-emlékest
Az erdélyi magyar nóta nagy-

asszonya, Cseh Judit tiszteletére
emlékelőadásra kerül sor a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota nagy-
termében március 22-én,
vasárnap délután 6 órától. A ma-
rosvásárhelyi Kéknefelejcs Ma-
gyarnóta-társulat, valamint a
Marosvásárhelyi Rádió szervezé-
sében fellépnek: Ábrám Tibor, dr.
Buta Árpád Attila, Kádár Zsolt,
Gyárfás István, Kiss Annamária,
Keresztes Vigh Ágnes és még
sokan mások. Közreműködik
Gyárfás József és népi zenekara.
Az előadásra jegyeket vásárolni a
Kultúrpalota jegypénztáránál
lehet.

Könyvbemutató a Deus Pro-
videbit Házban

Március 19-én, csütörtökön
délután 6 órától a marosvásárhe-
lyi Deus Providebit Tanulmányi
Ház nagytermében mutatják be
a Zágon egyház- és művelődés-
történetének fejezeteiből össze-
állított kétkötetes munkát. Az
egyik szerzővel, Balog Lászlóval,
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem csíkszeredai kará-
nak könyvtárigazgatójával

Sebestyén Péter beszélget. A kö-
tetek a helyszínen megvásárol-
hatók.

Gerendás Péter 
a Jazz Clubban

Március 20-án 20 órától Ge-
rendás Péter koncertezik a Jazz
Clubban. A Liszt Ferenc-díjas ze-
neszerző, előadóművész, szöveg -
író számos együttessel és
énekessel zenélt együtt, többek
között az LGT- vel és Zoránnal. Ze-
néjét leginkább a latin, rock- és
lírai dallamok jellemzik, de közel
áll hozzá a dzsessz is. Belépő: 15
lej.

Dicsőítő koncert 
Marosvásárhelyen

Március 21-én, szombaton

délután 5 órától dicsőítő kon-
certre kerül sor a marosvásárhelyi
Mihai Eminescu Ifjúsági Házban.
Igét hirdet: Lukács István refor-
mátus lelkipásztor, fellép a Mag-
vető zenekar és a Heart Beat
Band Marosvásárhelyről, illetve a
Reménység Udvarfalváról. Kü-
lönmeghívott a hollandiai Regina
van der Eijk.

XII. Tiszta Forrásból
A Hagyományos Kultúra és

Művészeti Oktatás Maros Megyei
Központja március 22-én, vasár-
nap 15 órától a marosszentkirályi
művelődési házban  12. alkalom-
mal szervezi meg a Tiszta Forrás-
ból elnevezésű magyar népdal-,
néptánc-, népzene- és népvise-
leti találkozót, amelyen a megye

hagyományőrző csoportjai vesz-
nek részt.

Jótékonysági koncert
Március 22-én 18 órától a ma-

rosvásárhelyi Jazz&Blues Club-
ban jótékonysági koncertre kerül
sor, melynek keretében fellép Sü-
kösd Hunor, Nagy Krisztina és
Fülöp Magor, a Művészeti Líceum
III. osztályos diákjai, felkészítő
tanár: Gyarmati Andrea Katalin.
A befolyt összegből a Máltai Se-
gélyszolgálat munkájához szük-
séges orvosi eszközöket
vásárolnak. Az adományjegyek
ára minimum 10 lej.

Czire Alpár fotókiállítása
A kövesdombi unitárius

templom Bözödi György- termé-
ben megnyílt Czire Alpár székely-
keresztúri fotográfus  Ablak az
életre című fotókiállítása. A kiál-
lítás hétköznapokon 9–13 óra
között, vasárnapokon a 11 órától
kezdődő istentiszteletek előtt és
után tekinthető meg.

GastroPan Expo – az év 
kenyere és az év tortája

A Délkelet-Európa legna-
gyobb sütőipari, cukrászati, fagy-
lalt-, csokoládé-, kávé- és
vendéglátó-ipari szakkiállításai
közé tartozó GastroPan Expo ki-
állítást március 19–21. között
szervezik meg Marosvásárhelyen,
a President Szálloda kiállítási köz-
pontjában. A nyolc versenyszám
közül az év kenyere és az év tor-
tája a két legfontosabb szakmai
verseny. A kiállítást 10-18 óra kö-
zött látogathatják az érdeklődők.
Részletek a www.gastropan.ro
honlapon.
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Horoszkóp
KOS: Ebben a periódusban a népszerűsége fokozottan
nő a környezetében lévők körében. Bármerre is megy
ezen a héten, bármilyen ügyben, jó benyomást fog kel-
teni másokban.
BIKA: Ez a hét nem alkalmas elhamarkodott dönté-
sekre. Bármilyen komolyabb ügyben tett döntése előtt
konzultáljon illetékes szakemberrel. Így megelőzheti a
későbbi bosszankodásokat, fejtöréseket.
IKREK: A tranzitáló bolygók hatásai kiválthatnak némi
feszültséget önben, ami eredményezheti azt, hogy ne-
hezebben megy a kommunikáció a környezetében lé-
vőkkel. Ilyenkor egy kiadós séta egyedül jól kilazíthatja
és utána folytathatja higgadtabban a beszélgetéseit. 
RÁK: Most az átvonuló bolygók önmagára akarják te-
relni a figyelmét. Arra, hogy figyeljen belső igényeire.
Kreativitását jobb, ha ezen a héten otthoni teendőkben
próbálja meg kamatoztatni.
OROSZLÁN: Ezt a hetét az optimizmus uralja. Minden
oka meg is van rá, hogy fényesebben ragyogjon a Napja,
mint eddig. A tranzitáló bolygók kedvező anyagi hely-
zetet ígérnek ebben a periódusban.
SZŰZ: Nem kizárt, hogy az elképzelései kivitelezésében
váratlan akadályok merülhetnek fel, főképp a hét első
négy napján. Amennyiben mégsem tud elállni terveitől,
elengedhetetlen az, hogy segítséget vegyen igénybe.
MÉRLEG: A hét során a környezetében lényegesen meg-
nőhet a feszültség, ami önre is hatással lehet. Ez kivált-
hat nézeteltéréseket, vitákat házastársával főképp
pénzügyi kérdésekben.
SKORPIÓ: Kilátások vannak arra, hogy új ajánlatokat
kapjon. Valaki a családból egy kellemes bejelentést fog
tenni. Családi ünneplés van kilátásban. Karrierjében
egyre ügyesebben boldogul.
NYILAS: A pénzügyei ezen a héten igen érzékeny, ké-
nyes életterületnek bizonyul. Legyen nagyon megfon-
tolt és körültekintő ez ügyben. Nagyon sokféle és
ténylegesen jó ötletei támadnak, melyek kivitelezését,
mielőbbi gyakorlatba való fektetését szeretné elérni.
BAK: Amennyiben életberendezkedésében változtatá-
sokat tervez, az átvonuló bolygók azt tanácsolják, hogy
ne hamarkodja el, várjon még egy kicsit. Új megbízások
esetén nagyon figyeljen arra, hogy minden pontot rög-
zítsenek, mert ami kimarad, az el is maradhat. 
VÍZÖNTŐ: Ingatlanvásárlás vagy -eladás esetén látható
egy kis akadályoztatás főképp a várt segítő személy ré-
széről. Jobb, ha saját maga veszi a kezébe az irányítást,
sokkal garantáltabb az eredmény. 
HALAK: Minden ötlete zseniálisnak bizonyul. Ezen a
héten a figyelem központjába kerül. Többen fordulnak
önhöz tanácsért, beavatják az életeik rejtelmeibe. Kí-
váncsiak a rájuk vonatkozó ötleteire.

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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Mártírvásárhely 

A mártír vagy vértanú olyan ember, aki egy eszméért,
hitért áldozza életét, „vérével tanúskodik hite, eszméi mel-
lett”; a tántoríthatatlan, áldozatos, önmagát feláldozó hős
(néha átvitt értelemben is használják). A keresztények
Jézus Krisztust tartják az első vértanúnak; kivégzésének
eszköze, a kereszt vallási jelkép lett. Krisztus követőire ül-
dözés várt. Ennek első mártírja Szent István vértanú lett,
akit halálra köveztek. Pál apostolt karddal fejezték le, Pé-
tert fejjel lefelé keresztre szegezték, Bertalan apostolt
pedig megnyúzták, majd lefejezték. (Wikipédia)

„Martir al neamului, decedat in urma atrocitatilor sa-
varsite de extremistii unguri in Tirgu Mures la 20. martie
1990.” (A nemzet mártírja, aki 1990. március 20-án, a ma-
gyar szélsőségesek által elkövetett atrocitások során hunyt
el) – ez áll Simion Frandesnek a sírkövén. Simion Frandes
egy görgényhodáki ember volt, aki több száz leitatott,
analfabéta, Görgény-völgyi társával együtt magyarverni
jött Marosvásárhelyre azon a bizonyos, számára végzetes
napon. (A román hivatalos verzió szerint nem bennünket
megrendszabályozni jöttek tizenhárom autóbusszal, va-
lamint több teher- és személygépkocsival, hanem egy, a
Vatra Romaneasca soviniszta egyesület által szervezett
népdalestre a Kultúrpalotába, de akkor miért késekkel,
husángokkal, fejszékkel, kaszákkal, vasvillákkal felfegy-
verkezve érkeztek?) Simion Frandes tehát nem mártír,
még csak nem is hős, mindössze egy a sok „megvezetett
szerencsétlen” közül, akiknek – állítólag – azt hazudták,
hogy a városunkban tanuló gyerekeiket a magyarok meg-
verték és kidobták az iskolákból (természetesen szó sem
volt ilyesmiről, egyik iskolában sem). Legalábbis utólag
ezzel mentegették, mentegetik őket, ami megint csak po-
fátlan hazugság, hiszen nem huszadikán tette tiszteletét
először a mosdatlan, vérszomjas, részeg horda, hanem egy
nappal korábban, amikor letéptek minden útjukba kerülő
magyar feliratot, és alaposan helybenhagyták Sütő And-
rást és a szintén az RMDSZ-székházba szorult társait. Miért
nem a kölkeiket keresték a derék vandálok? Mert egyér-
telműen „rendet csinálni” jöttek – szervezetten, felfegy-
verkezve, rendőri kísérettel; a gyerekveréses mesét utólag
találták ki. Mint ahogy azt is, hogy a huszadikai „Imbrati-
seaza un maghiar! – Ölelj meg egy románt!” akció extrém
változatát mi, a magyarok kezdtük; a sürgősségire szállí-
tott első ötven-hatvan sebesült szinte kizárólag mind ma-
gyar volt – ha mi rontottunk rájuk, akkor mégis hogy? 

Köztudott, hogy az öt halálos áldozatot (három magyar
– Gémes István, Csipor József, Kiss Zoltán – és két román)
és mintegy háromszáz sebesültet (amiből ötven súlyos
vagy nagyon súlyos volt) követelő „összetűzések” után ki-
zárólag magyarokat és magyar cigányokat állítottak bíró-
ság elé és ítéltek el. Túl azon, hogy az események
kivizsgálása, a bűnösök, a felbujtók szankcionálása vagy
legalább megnevezése a mai napig nem történt meg, egy
másik fontos dologról se feledkezzünk meg: a békésen,
fegyvertelenül tüntető magyarok jogos önvédelmi hely-
zetben voltak, amikor rájuk rontottak a vadak! A jogos ön-
védelem pedig büntetőjogi fogalom, az egyik
büntethetőséget kizáró ok. Egy jogállamban, persze, nem
itt. Sem akkor, sem most, huszonöt évvel később.

Simion Frandes nem mártír. Gémes István mártír, Csi-
por József mártír, és Kiss Zoltán mártír. És Marosvásárhely.
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Molnár Tibor

Múlt héten Marosvásárhelyre is elért Berecz András Kossuth-díjas ének- és mesemondó, folklórkutató An-
gyalfütty című előadásával. Azelőtt azonban a Kemény Zsigmond Társaság a Bolyai líceum dísztermében
beszélgetésre hívta az előadóművészt, akit Csíky Boldizsár zeneszerző faggatott a mesékről, zenéről, a
színpadra állásról, viszont az egykori ifjú folklórfanatikus kalandos moldvai útjáról is mesélt. De énekelt,
dorombon játszott és mesét is mondott az őt csodálkozással vegyes kíváncsisággal néző közönségnek.

www.kozpont.ro
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„A milícia nyolc órán át faggatott,
ma is hálás vagyok érte” 

– Hogyan találkozott a me-
sékkel, illetve, hogyan véli, vissza
lehet-e a fiatalokat hódítani a
mesékhez?

– Leszögezném: nincs nép-
művelői hajlamom, én véletle-
nül estem bele a mesébe, a
mesemondásba. De az biztos, a
mesék által az emberek köze-
lebb kerülnek a saját igazsága-
ikhoz. Úgy látom, egyre
népszerűbb lesz a mese, a gye-
rekek is nagyon szeretik, sok
mesemondóversenyt szervez-
nek. Egyébként számos peda-
gógus is felkeres olyan
kérdéssel, hogy miként fogja-
nak neki a gyerekek mesetaní-
tásának, vagy akár szülő
kérdezi: hogyan meséljen úgy,
hogy el ne aludjon közben. Ezek
mind azt mutatják, hogy a
műfaj izmosodik, erősödik.

– A mesék előadásmódja,
annak formája is nagyon sokat
számít. Nem minden személy al-
kalmas arra, hogy a gyereket
visszahódítsa a horrorfilmektől a
mesék szürreális világába. Azaz:
mindegy, ki mondja a történe-
tet?

– Valószínűleg nem mind-
egy ez, hisz régebben a falukö-
zösségekben mesét mindenki
tudott, de mindig létezett egy
személy, aki ismerte a többiek
meséit is. Ő volt az, aki a mezei
munka között sokat cigarettá-
zott, le-lemaradozott, nézte az
eget. Ekkor foltozgatta, fénye-
sítgette a meséit. Ő volt a közös-
ség tudományának a
kincstárnoka. Nem elhanyagol-
ható szempont, hogy egy törté-
netet miként adnak elő, mert
bizony vannak olyan személyek,
akiknek a száján a mesék fel-
fénylenek. A hallgató úgy érez-
heti a történet hallgatása
közben, hogy szinte zavarba
jön: járt már előtte valaki ott,
ahol ő. A mese lehetőséget ad
arra, hogy az ember megmérje
magát az időben, lássa a lelki
gondjait: sok mese együtt –
maga az ember. Sőt, továbbme-
gyek: nincs olyan vágya az em-
bernek, amely valamely
mesében ne jelenne meg. Szá-
mon tartja érzéseinket, de taka-
rékos, úgy okos, hogy nem
fecseg.  A mesében alázat van:
rövid, pedagógiai zsenialitás-
ként próbál érthető lenni, elő-

fordul, hogy ha aki meséli, nem
is érti – aki hallja, az biztosan. 

– Amikor kiáll a közönség
elé, el akarja hitetni velük, hogy
amit elmond, az igaz, vagy a
végén rávilágít arra, hogy ez
mégsem valós?

– Ezt legrövidebben Hazug
Pista mondásával tudom il-
lusztrálni: „Fiam, ne hidd, amit
mondok, de lásd magad előtt.”
Egyszerű és lényegre törő a
parttalan és fölösleges beszéd
korában. A mesemondónak
azért jobb, mint a színésznek,
mert az előbbi ott helyben szer-
zője is a mesének. Én is akkor
mondom ki a szót, amikor már
látom magam előtt, a lát-
ványba kapaszkodom, hisz ez
egy formanyelv: nem fogalmi,
hanem képi. A színpadon érzem
magam a legjobban, s egyéb-
ként is gyerekkorom óta vonzó-
dom a szürrealizmushoz, a
lehetetlenséghez. Persze, lehet
egy mese koholmány, de ami-
kor az feltárja az emberi lelket,
nem csak hazugság már. Tanu-
lunk tőlük. Én például mindig
szerettem a vesztes hősöket –
ez talán történelmi szerepünk-

ből is fakad –, akiket a háborúk-
ból, csatákból egyedül haza-
térve is élni akarás jellemzett. 

– Hogyan viszonyul a zene a
meséhez, a természethez, illetve
önhöz a kettő? Mi inspirálja önt
inkább?

– A zene és a természet is
jót tesz velem, helyrepofoz. A
természetben nagyon szeretem
a különféle hangokat hallgatni,
ha kikeletkor a madarak csiri-
pelnek, én kint feledkezem,
csodálom a tavaszt, amelynek
hangjai, mint elfojtott szerel-
mes szavak. Ami pedig a mese
és a zene kapcsolatát illeti, nem
hinném, hogy a mesében zene-
iség lenne, előadásakor inkább
egy-egy dallal megtoldom, ki-
bővítem a mesét, ha a hangu-
lata megköveteli, és ezzel
megnő a szavak jelentése. 

– Egy moldvai népmese elég
távol áll, mondjuk, egy nyugat-
magyarországitól. Melyik áll
önhöz közelebb?

– Minden magyar tájegysé-
get egyformán szeretek, de
annak, hogy ide eljutottam,
története van. Először Moldvára

esküdtem, húszévesen, mert
meghallottam egy moldvai
népdalt bakelitlemezen. Engem
az letaglózott, és feltettem a
kérdést magamnak: hogyan
tudtam eddig enélkül élni, és
mire volt jó az általános- és kö-
zépiskola, ha ezt a világot
nekem ott nem mutatták meg?
Megbabonázott a dal, és akkor
eldöntöttem, hogy ha nem
jutok el Moldvába, megszaka-
dok. Így 1979-ben, 22 évesen el-
utaztam a romániai Moldvába.
Ott két hétig angyalok vigyáztak
rám, aztán más dolguk akadha-
tott, mert elkapott a milícia, aki
érdeklődött, hogy ki vagyok, mit
keresek itt és kinél lakom. Lefog-
tak, nyolc órás kihallgatásnak
vetettek alá, és én azóta nagyon
hálás vagyok nekik. Azt mond-
ták, hogy a gyűjtéseim román
nemzeti kincsek, azokat nem vi-
hetem ki az országból. Tudtam,
hogy amit ennyire féltenek
tőlem, arra nekem szükségem
van. Ez volt a kiindulópont, a
szikra, ami oda vezetett, hogy
minden magyar tájegységet
megszerettem, mindeniket úgy,
ahogy van. 

Pál Piroska



Az 1990. március 19-20-án,
Marosvásárhelyen történtekről
több, egymástól eltérő magyarázat
terjedt el a közmédiában. Az ese-
ményekről elsősorban publicisz-
tikai jellegű összefoglalások je-
lentek meg, valamint a résztvevők
írták meg visszaemlékezéseiket.
A román szerzők a magyarok sze-
paratizmusra való törekvésével
magyarázzák a kialakult helyzetet,
míg a magyarok tervszerűen vég-
rehajtott pogromról írnak. Tör-
téneti elemzés viszonylag kevés
látott napvilágot 2012 előtt. 

Sütő András 
egyik szemére megvakult

2012-ben jelent meg az első

szakmunka két marosvásárhelyi
fiatal történész tollából, amely
a fekete márciusi történéseket
levéltári források alapján ismer-
teti.  (László Márton – Novák
Csaba Zoltán: A szabadság terhe,
Marosvásárhely, 1990. március
16-21.) A kötet egyik fejezete
kronológiai sorrendben mutatja
be Maros megye és Marosvásár-
hely eseményeit 1989. december
22-től 1990. március 21-ig. A
következő sorokban ebből eme-
lünk ki néhány részletet:

- 1989. december 22-én dél-
után a Kultúrpalotában megala-
kult Maros megye ideiglenes ve-
zetősége: Maros megyében az
első számú vezető Király Károly
lett, helyettesei Man Nistor és

Sorin Moldovan.
- 1989. december 24-én több

marosvásárhelyi román értelmi-
ségi – arra a hírre, hogy meg-
alakult az RMDSZ – megbeszé-
léseket kezdeményezett egy olyan
szervezet létrehozására, amely
a magyarság megszerveződésé-
nek ellensúlyát képezné. 

- 1990. február 1-jén nyilvá-
nosan megalakult a Vatra Ro-
mânească Egyesület. 

- 1990. február 10-én zajlott
le a gyertyás tüntetés. Maros-
vásárhelyen a több tízezer, egyes
becslések szerint 100 000 fős tö-
meg némán, gyertyákkal és köny-
vekkel vonult fel, majd a Sport-
csarnok előtti téren elmondta a
Miatyánkot, és meghallgatta
Sütő András rövid beszédét. 

- 1990. március 19-én dél
körül, a Görgény-völgyi telepü-
lésekről két-három busz és két
DAC típusú billenőplatós teher-
gépkocsi ütő- és vágó eszközökkel
felfegyverzett román nemzeti-
ségű vidékieket hozott be Ma-
rosvásárhelyre. (…) Négy óra
körül a tömeg körülvette a pártok
székházainak otthont adó épü-
leteket. A magyarok egy része
az épületben keresett menedéket.
A többségben lévő román tömeg
behatolt az épületbe, az emeletről
is kiszorították a magyarokat,
akik a padlásra menekültek, ahol
elbarikádozták magukat. (…)
Judea ezredes felkérte a fent
tartózkodókat, hogy hagyják el
a padlásteret és szóbeli garanciát
vállalt arra, hogy a hadsereg egy
teherautójával bántatlanul el-
hagyhatják a székházat. Sütő
András és néhány személy vál-

lalta, hogy igénybe veszi a se-
gítséget. A teherautóig vezető
szakaszon a kis csoportot folya-
matosan ütlegelték a támadók,
akik a teherautó ponyváját el-
távolítva további súlyos sérülé-
seket okoztak a távozó csoport
tagjainak. Sütő András egyik sze-
mére megvakult. 

- 1990. március 20-án reggel
az üzemek magyar nemzetiségű
dolgozói a Főtérre, a megyeháza
elé vonultak, tiltakozni a március
19-i események miatt. Dél körül
a Maros felső szakasza menti és
Görgény-völgyi községekből fel-
fegyverzett helybeli román nem-
zetiségű lakosokat szállító gép-
járműoszlop indult el Marosvá-
sárhely irányába. A konvoj tagjai
Sáromberkén, Nagyernyében és
Marosszentgyörgyön helybélieket
támadtak meg. A támadók tá-
vozása után a három falu lakói
úttorlaszokat létesítettek, hogy
megvédjék a településeiket. (…)

Az események végkimenetelét
ismerjük. 

„A Securitate szervezte
meg az eseményeket”

László Márton történész-le-
véltárost arra kértük értékelje
ma, 25 év távlatából az 1990
márciusában történteket:  „25
év telt el a fekete márciusként
elhíresült események óta. Annak
lezárulta után frissiben megfo-
galmazott következtetések ma
is helytállóak: még mindig az
tűnik a legelfogadhatóbb ma-
gyarázatnak, hogy a munka nél-
kül maradó Securitate apparátusa
szervezte meg az eseményeket,

hogy ezzel igazolja, szükség van
rá, és így más néven újjáalakul-
hatott. Ezt a következtetést tá-
masztja alá, hogy 1990 márciu-
sában járt le az a három hónap,
ami alatt a Securitate alkalma-
zottai még kaptak fizetést, ez
után új munkahely után kellett
volna nézniük. Az új titkosszol-
gálat felállítása pedig közvetlenül
a márciusi események után tör-
tént, az országot fenyegető ve-
széllyel indokolták a lépés szük-
ségszerűségét, utalva ezzel a
márciusi történésekre. Az akkori
feltételezés tehát ma is helytálló,
még akkor is, ha a szervezés
technikai részleteiből sokat még
nem ismerünk." 

„Ez volt a marosvásárhelyi
magyarság utolsó közös
összefogó szolidaritásél-
ménye”

„Az tény, hogy a román-ma-
gyar szembenállásnak voltak
történelmi gyökerei, amelyek
erősebbnek bizonyultak a decem -
beri rövidéletű forradalmi szo-
lidaritásnál, és amelyekre építve
ki lehetett robbantani egy etnikai
konfliktust. De látható, hogy
egymásra épülő cselekmények

láncolata vezetett el a fegyveres
küzdelemig: technikai értelem-
ben az eseményeket a katonai
egyenruhát magukra vevő volt
Securitates tisztek szervezték és
irányították. Jelenlétükről például
akkor tudunk, amikor a márciusi
történéseket megelőző tünte-
téseken a békére, párbeszédre
biztató embereket „kiemelték”,
elvitték a tömegből. De kellett
az események elfajulásához a
karhatalmi szervek passzivitása
is, elég, ha a megyei rendőrség
székházától párszáz méterre tör-
tént többórás ostromra, vagy a
város bejáratát le nem záró ka-
tonai kordonra gondolnunk.

A következményeit illetően az
a körülbelül tízezres magyar tömeg,
amely ekkor és emiatt vándorolt
el, billentette át a marosvásárhelyi
nemzetiségi arányokat. Negye-
dévszázad távlatából pedig még
az látszik, hogy ez volt a maros-
vásárhelyi és környékbeli magyar-
ság talán utolsó közös összefogó
szolidaritásélménye, nemzetisé-
gének és érdekeinek védelmében”
– mondta el lapunknak a témát
kutató és ismerő történész.

Nemes Gyula
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Huszonöt éve történtek azok a véres
események, amelyek Marosvásárhely fe-
kete márciusaként élnek tovább az em-
lékezetben, s amelyek meghatározták a
város, sőt a teljes erdélyi magyar nemzeti
közösség utóbbi negyedszázadát. Hu-
szonöt év, egy negyedszázad történelmi
léptékben nem sok idő, arra viszont min-
denképpen elegendőnek tűnik, hogy egy
hasonló esemény okait, hátterét, lefolyá-
sát, következményeit feltárják. S megfe-
lelő módon – az újabb dokumentumok
felbukkanásáig, ha szükséges, az esetle-
ges átértékelésig – lezárják. Feltéve, ha
van erre őszinte szándék. Marosvásárhely
esetében mindeddig nem volt, s úgy
tűnik, ma sincs.      

Huszonöt évvel az események után,
az akkori történéseket felidéző, értékelő
tévéadásokból egyértelműen kitűnik a
megszólaló, véleményt nyilvánító „szak-
értők” elfogult viszonyulása, nyilvánvaló
manipulációs szándéka. Annyira gyöke-

resen másként látják, láttatják az esemé-
nyeket, hogy az kétségbeejtő: a jelek sze-
rint nyoma sincs bennük az önmagukkal
való őszinte szembenézésre való hajlan-
dóságnak. Ha a legfőbb titkosszolgálat
nemrég lemondott/lemondatott veze-
tőjének minapi elszólására gondolok,
miszerint a sajtóban is jelen vannak fe-
dett ügynökeik, már nem nagyon cso-
dálkozom a dolgon.  

Az eseményeket vizsgálva akkor já-
runk el helyesen, ha azt a Csau-rezsim bu-
kásától a fekete márciusig terjedő
folyamatként tekintjük. Tisztánlátásunkat
segíti, ha a március 20-ai események ér-
tékelésekor a 19-ei történésekből indu-
lunk ki. Akkoriban, kezdeti
lelkesedésünkben nem érzékeltük, hogy
ravaszul manipulálnak, hogy orrunknál
fogva vezetnek. A diktátor házaspár ka-
rácsonyi ajándékként tálalt agyonlövetése
után alig két hónappal már sűrű viharfel-
hők gyülekeztek reményeink égboltján. 

Az óvodától az egyetemig terjedő
magyar nyelvű oktatás melletti határo-
zott februári kiállás, a százezres tömeget

megmozgató gyertyás-könyves menet
komoly riadalmat okozott a román szél-
sőségesekben. Azokban, akik gyarmato-
sítókként viszonyultak a számukra
idegen kultúrájú, nyelvű vidékek, váro-
sok lakóihoz, akik hamis felsőbbrendű-
ségtudatuk által vezérelve, s korábban a
nacionál-kommunista hatalom támaszát
maguk mögött tudva azt hitték, nekik
minden jár, nekik mindent szabad, a
„bozgoroknak” viszont semmit. Veszély-
ben érezve kiváltságaikat, előjogaikat a
román szélsőségesek ellentámadásba
lendültek. 

Ezzel egyidőben a háttérben intenzí-

ven dolgozott a kezdeti elbizonytalano-
dása utáni zavarából magához térő
szeku, amely időközben egyezségre ju-
tott az új hatalommal. A központi aka-
ratból szétszórt, a hadsereg oltalma alá
helyezett titkosszolgálati erők egyesíté-
sének, az utódszolgálat újbóli törvénye-
sítésének igazolásaként szükség volt az
etnikai konfliktusra. A két szándék talál-
kozása szülte – a szászrégeni és szatmár-
németi főpróba után – Marosvásárhely
fekete márciusát, a magyarellenes pog-
romot.   

Huszonöt esztendő telt el azóta, hogy
a félrevezetett, leitatott fejszés-dorongos
Görgény-völgyi román parasztok a vásár-
helyi magyarok életére törtek. Az RMDSZ
székházának megostromlása, felgyúj-
tása, a Sütő András elleni gyilkossági kí-
sérlet után a „szövetség” helyi vezetői
gyakorlatilag „illegalitásba” vonultak, irá-
nyítás nélkül hagyták a vásárhelyi ma-
gyarságot. Másnap, 20-án az előző

napon átélt borzalmak miatt a város fő-
terén tüntető-tiltakozó magyar tömeg
előbb a maga erejére szorítkozva, majd
a környékbeli falvak lakosságának és a
helyi cigányságnak a segítségével vissza-
verte a vasvillákkal, fejszékkel, doron-
gokkal felfegyverkezett román parasztok
újabb támadását. 

Az utcán nyertünk, viszont később, a
tárgyalóasztalok mellett veszítettünk. A
román hatóságok megtorló intézkedé-
seitől tartva, a szélsőséges nacionalisták
bosszúja elől menekülve vásárhelyiek
ezrei hagyták el az országot. Hiányuk ma
érződik a leginkább. 

Negyedszázada hiába várjuk a már-
cius 19–20-án történtek kivizsgálását, a
bűnösök – szervezők és végrehajtók –
megnevezését és felelősségre vonását. A
helyzet jelenlegi állása szerint, úgy lát-
szik, újabb negyedszázad sem lesz ele-
gendő ehhez.   

Szentgyörgyi László 

Fekete március – befejezetlen történet  

Mondom 
a magunkét

1989 decemberében súlyos áldozatok árán lezá-
rult egy korszak, és egy új rendszer vette kezdetét
nálunk is. A hatalmat átvevő posztkommunista
erők diverziót keltettek, amelynek során sok ár-
tatlan ember vesztette életét. De alig hallgatott
el a puskaropogás az erdélyi városokban, még
ott csengett a fülekben: „suntem fraţi, testvérek
vagyunk!”, mikor olyan eseményekre került sor,
amelyek mai napig vérző sebeket ütöttek az em-
berek lelkébe. Az erdélyi, székelyföldi magyarok
őszintén hittek egy jobb, szebb, szabadabb jövő-
ben, de talán túl naivak voltak. 1990 márciusában
az intézményeik, iskoláik visszaadását kérő ma-
gyarokat félrevezetett Görgény-völgyi és Felső-
Maros-menti román parasztok támadták meg Ma-
rosvásárhely főterén. A konfliktus aztán
polgárháborús ízű összecsapássá fajult.  A véres
pogromot követően a román „igazságszolgálta-
tás” csak magyar és a magyarokkal tartó cigány
résztvevőket hurcolta meg, ítélte el. A román pa-
rasztságot felbujtók ellen azóta sem kezdemé-
nyeztek eljárást.  

Fekete március 25 év távlatából
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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 Bolyai Farkas Elméleti Líceum bejáratával szemben lévő sa-
roktelken áll Marosszék háza, melyet ma Régi Vármegyeháza néven is ismer-
nek, 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, mivel eredetileg Marosszék székhelye
volt. 1864-ben a város nagy jelentőségű eseménynek adott helyet ebben az
épületben. Ezen a héten – befejezésül – még ezekről a ma még létező- és
nem létező épületekről írunk.

Fodor István a Marosszéki
Füzetekben tesz említést arról,
hogy 1754-től a vendégszere-
tetből befogadott Királyi Tábla
miatt hat évig ház nélkül ma-
radtak Marosszék rendjei, ami-
ért azok 1759. szeptember 31-
én panasszal fordultak a
Főkormányszékhez, hogy saját
házukat visszaszerezzék.

A Marosszék Krónikájában
1802. március 15-én ezt olvasni: 

„… a szélvész miatt elrom-
ladozott Székház alkotmányá-
nak rendes reparatiojára a Fel-
sőbbségtől aplacidált summa
elég nem lévén, arra kineve-
zendő biztosok által kiki a Ne-
mes Szék tagjai közül, maga há-
zánál segedelem végett
találtassék meg; a havasi jöve-
delem ide forditassék, mi végre
Dézsi Gábor számadásra szorit-
tassék…”.

A Székház javítására, vala-
mint kibővítésére indított gyűj-
tés lassan folyhatott, mert csak
1814-ben említi a jegyzőkönyv,
hogy:

„… a Székház elkészülvén,
az Ő Felsége képe belé tétetése
aránt gondoskodtak a Ren-
dek…”.

Dr. Florián Csaba ír arról,
hogy a fent említett jelentés da-
cára, az építkezés tovább foly-
tatódhatott, mert az épület első
szárnyának befejezése után a
Székház szűknek bizonyul. 

Erről tanúskodnak azok a
jegyzőkönyvek is, melyek 1824.

április huszonnegyedikén,
1838-ban és 1842-ben íródtak. 

Ezekből többek között még
azt is megtudtuk, hogy a bör-
tönhelységek kibővítése céljából
a szomszédos telkek felől érdek-
lődnek: 

„1838-ban: A fogházak javí-
tása határoztatik az Udvar ren-
delésére…”. 

„1842-ben: A Főkormány-
szék, a szék tömlöce tágosítá-
sára a reformata oskolától meg-
vásárolni intézett telekért
kivántató 1900 rhénes forinto-
kat pengőben a hazai pénztár-
ból kifizettetni megrendelte, a
fels. Udvar helyben hagyásá-
val…”.

A régi városházak

A tornyos városháza építése
előtt a Városi Tanács Magisztrá-
tusa, élen a főbíróval, a célnak
megfelelő tanácsházat tartott
fenn, ahol a hivatalos ügyek in-
tézését végezte, tanácskozásait
tartotta és levéltárát őrizte.

1649. január elsején kelt vá-
rosi szabályrendelet értelmében
elhatároztatott: „… ezután a
Biró a tanácsot ne a maga há-
zához, hanem maga pénzüken
(épített) Városházához hivassa
és ott légyen minden belső és
titkos dolognak igazgatása…”.

Tanácsi jegyzőkönyv szerint
Marosvásárhely első tanácsháza
a vár területén állt mindaddig,
míg az oda betelepedett osztrák

katonaság a vár udvarán lévő
kis lakóházakat és a tanácsházat
lebontatta.

Vásárhely első főépületének
„tsengettyűje”

Keresztes Gyula a Marosvá-
sárhely régi épületei című köny-
vében említi meg, hogy a Nagy-
piac sarkán a Kispiac-köz
második számú háza egyeme-
letes elrendezésű és hátranyíló
épületszárnyával együtt 1741-
től tanácsházként szolgált. 

A manzárdtetős épület szer-
kezeti megoldása és a tér felöli
homlokzatának kialakítása a ba-
rokk jegyében készült. 

Mint a város első főépülete
„tsengettyűvel” volt ellátva,
mellyel tűzeseteket jeleztek, de
megszólaltatták akkor is, mikor
a halálraítéltet utolsó útjára vit-
ték.

Ebben az épületben később
a Friedrich család vendégfoga-
dója működött, ahol társas ösz-
szejöveteleket és bálokat is tar-
tottak.

Egy gyűlés emléke

1864-ben a város nagy je-
lentőségű eseménynek adott
helyet ebben az épületben. A
vendégfogadó termeiben orszá-
gos gyűlést tartottak, mint azt
az egyik emeleti teremben –
ma női fodrászat – falán lévő
szürke márványtábla tudósítja: 

Régi Vármegyeháza (3.)
Vásárhelyi régi városházak: 

(folytatás előző lapszámunkból) 

„…a magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók 1864. aug. 24
– szept. 2-ig Maros-Vásárhelytt
tartott X. Nagygyűlése emlé-
kére. Elnök: idősb. Teleki Domo-
kos, alelnök Szabó József pesti
egyetemi tanár. A tagok összes
száma 491.” 

A gyűlés emlékére szépen
mintázott emlékérmet is készí-
tettek, melynek előlapján a vá-
ros címere díszes keretbe van
foglalva és „Marosvásárhely Sz.
Kir. Város” körfelirat olvasható.
A hátlapon pedig: 

„A magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók X. Gyűlésének
1864”.

A női fodrászszalon másik fa-
lán egy fekete márványtábla a
város történetének egy szomorú
eseményét örökíti: 

„Marosvásárhely Sz. Kir. / vá-
rosban 1876 ápr. 12-én nagy
tűzvész dühöngött, a kár
661708 frt. Segélyadomány
18755 frt”.

A városházában működő 
„Czukhaus”, az „áruló bol-
tok” és a „kő mészárszék”

Szintén Keresztes Gyula em-
líti meg azt a tényt, hogy 1770-
ben a kor ízlésének megfelelően
a Tanács a Nagypiactér köze-
pére, a később épített Apolló
épület vonalába építtette a sza-
badon álló „kőboltozatra” a vá-
rosházát. 

Annak nagyságát a Mikolai
Tóth István rajza után készített
metszet alapján lehet megítélni. 

A boltívekre épített egyeme-
letes épület földszintjén a rabok
számára fogda, mint nevezték
„Czukhaus” is készült, továbbá

a porkoláb börtönőr részére egy
szoba. 

De építettek a földszinten
„áruló boltokat”, a céheknek
áruszínt és két húsárusító „kő
mészárszéket” is. 

Ezt a nagyon megviselt épü-
letet 1848-ban az osztrák had-
sereg generálisa, Gedeon József
rombolta le, és törmelékanya-
gával töltötték fel a gidres-göd-
rös teret. 

A jellegzetes forma

A következő években ideig-
lenesen a Görög-házban – pár
héttel ezelőtt már írtunk erről
az épületről; ez a mai Hadsereg
Háza – működött a tanács,
mindaddig, amíg 1856-ban a
Nagypiac keleti oldalán, a Kis-
piac-köz betorkolási helyén fel-
épült az új neogótikus egyeme-
letes tanácsház, melyhez
kapcsolták a köz bal oldalán álló
ötvennyolcas számú egyemele-
tes épületet, valamint a köz
jobboldalán álló, a már előbb
ismertetett fodrászszalon egy-
emeletes épületét. 

Keresztes leírása szerint a
szimmetrikus neogótikus épület
középtengelyben magas csúcs-
íves, boltozatos átjárás biztosí-
totta a kapcsolatot a két piactér
között. 

Az emeleti mérműves díszí-
tésű, csúcsíves ablakok és a fő-
párkány fölötti fialékkal gazda-
gított attikafal jellegzetes
formát adott a tanácsháznak.

Sajnos a szép, neogótikus
homlokzatú épületet, miután a
tornyos városháza elkészült,
1908-ban lebontották és a Kis-
piacra bevezető utcatorkolatot
szabaddá tették. 

Befejezésül megemlítendő
még, hogy az ötvennyolcas
számú házat, miután a tanács
átköltözött az új tornyos épü-
letbe, a tanács eladta, és tulaj-
donosa után Csiszár háza néven
említették.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:Nagy-Bodó Szilárd
A régi képkért köszönet 

Madaras Józsefnek
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Tavaszi nagytakarítás
A Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal a 2015. március
16–április 21. közötti idő-
szakban megszervezi a tavaszi
nagytakarítást, ami a lerakott
hulladékok elszállítását jelenti.
A március 23-28. időszakra ter-
vezett utcák:

Március 23. – Dió, Hangya,
Kárpátok sétánya, Strand park,
Gyár, Sportcsarnok környéke,
Corvin Mátyás, Malom, Arany
János, Cloşca.

Március 24. – Benefalvi, Tó,
Sólyom, Jegenye, Goldis, V. Lu-
caciu, Nagy Szabó Ferenc,
Constantin Hagi, Serafim Du-
icu, Víztelep, Ibolya, Szentan-
nai, Ştefan Cicio Pop;

Március 25. – M.Robu, I. Ro-

man, I. Ghiurchi, L. Blejnar, D.
Rusu, Zöld, Vírág, Szabadi, Me-
zőgazdász, Csíki, Alma, Grigore
Ploeşteanu, Fasor, Hints Ottó,
Szotyori József;

Március 26. – I.Mihuţ, I.Ho-
doş, Gh.Pop de Băseşti, P.Maior,
Bărăganului, Decebal, Tisza,
Maros, Újhíd, Hídvég, Vizek, Ár-
víz, Könyök, Kis-Remeteszeg,
Ioan Vescan, Vasile Sabadeanu,
Éden.

Március 27. – Predeál, Agyag,
Petrilla, Liliom, Legelő, Mă-
gura, Parâng, Suceava, Şurianu,
I.Buteanu, P.Dobra, Godeanu,
Koós Ferenc, 1848 út – párat-
lan számok.

Március 28.  – Cuza Vodă,
Aluljáró, Győzelem tér, Rózsák

tere, Petőfi tér, Posta, Színház
tér, Papiu Ilarian, Vulkán, Bor-
zeşti, Kelemen, Fenyő.

Kérjük a lakókat és a tulajdo-
nosi társulásokat, hogy tisztít-
sák meg ingatlanjaikat, vala-
mint az ezekhez tartozó
területeket és zöldövezeteket,
és a meghirdetett dátum előtti
napon tegyék a hulladékot a
járda szélére (halmokba, kivé-
tel az építkezési/bontási mun-
kálatból származó hulladék), a
szállítási járművek számára
könnyen megközelíthető
helyre. Ezt a közölt napon fog-
ják elszállítani. 

Florin Moldovan, 
ADP igazgató

Nagyhatalmak kereszttüzében 
Putyin Magyarországon,

Johannis pedig Ukrajnában.
Nagyjából ezek az esemé-
nyek jellemzték a közelmúlt
geopolitikai alakulásait. Ami
pedig a hivatalos látogatások
mögött áll: az Amerikai Egye-
sült Államok és Oroszország
egymással szemben álló ha-
talmi törekvései, a kelet-eu-
rópai államok stratégiai
helyezkedései, Magyarország
és Románia különutas politi-
zálása és végső soron az er-
délyi magyar közösség
tudathasadásos állapota. Hi-
szen hivatalosan is, vagy csak
lélekben, de mindannyian
kettős állampolgárok va-
gyunk. Mind a két országhoz
kötődünk, mind a két kor-
mány döntéseinek az elő-
nyeit élvezzük, valamint az
abból származó hátrányokat
is elszenvedjük. Nem lehet
számunkra közömbös Orbán
és Putyin barátsága, sem Jo-
hannis ukránpárti megnyil-
vánulása. Erdélyben van gáz,
nem kell nekünk az orosz se-
gély, de az amerikai „Bechtel-
féle” segítségből sem kérünk.
Jól ráfizettünk.

„Bye bye Szása”, ezt éne-
kelte mindenki Magyarorszá-
gon egy negyed évszázaddal
ezelőtt. „Azok a boldog szép
napok, ég veled! Te nem
tudod, milyen jó nélküled.” Ez
is Moszkvának szólt. Nagyjá-
ból eddig tartott a népharag.
Szásával most újból baráti
lett a viszony. Kapunk gázt,

energiát, atomerőművet,
piaci részesedést, és adunk
cserébe sok-sok pénzt, mun-
kát és politikai támogatást.
Emellett pedig magunk ellen
haragítjuk a kárpátaljai ma-
gyarokat is magába foglaló
Ukrajnát. Másfelől, romániai
magyarokként, szoros vi-
szonyt ápolunk az amerikai
Nagy Testvérrel. A legfonto-
sabb érdekképviseleti szerve-
zetünk, összhangban a
bukaresti partnereikkel, kiáll
az amerikabarát politizálás
mellett. Jöhetnek a jenkik,
hozhatják a kedvenc „játék-
szereiket”: a rakétaelhárítót,
a vadászgépeket, vagy akár a
lehallgató készülékeiket.
Minket pedig megvéd a
NATO, nyugodtan alhatunk,
főleg akkor, ha nem gyakor-
latoznak felettünk az időn-
ként Tordán állomásozó harci
gépek.

A politikai elemzők min-
dent tudnak, mindenre meg-
adják a megfelelő választ. Az
Orbán-párti elemzők joggal
állíthatják, hogy Magyaror-
szágon az orosz gázvezeték
nélkül megállna az élet.
Szükség van az euroatlanti
kötelékektől való elszaka-
dásra, valamint a hátrányos
gazdasági kényszerhelyze-
tekkel szembeni fellépésre.
Sőt, egy adott pontnál még
Erdély is bejön a képbe. Egye-
sek tudni vélik, hogy az oro-
szok sokkal kedvezőbben
állnak az autonómiakérdés-

hez. Ha annak idején Ma-
gyarország is kiállt volna a
náci szövetségből, akkor az
országhatárokat is másként
húzták volna meg a győzte-
sek. Ma viszont a nyugati ér-
dekek azt kívánják, hogy
minden maradjon a jelenlegi
helyzet szerint, békében,
ezért vannak az autonómia-
törekvések ennyire ellehetet-
lenítve. Ha arra gondolunk,
hogy Orbán Viktor még Tus-
ványoson is a nyugati libera-
lizmussal szembeni
fenntartásairól beszélt, Klaus
Johannis pedig a szent és
sérthetetlen román alkot-
mányra hivatkozott az auto-
nómiát követelő petícióval
szemben, akkor még egyér-
telműbbé válik az erdélyi
magyarok ellentmondásos
helyzete. Jogos a mértéktar-
tás és a szkeptikus hozzáállás
mindkét oldallal szemben, de
naivság lenne a túlzott kötő-
dés, a másik félbe vetett hit,
hogy megoldást nyerünk egy
szoros koalíció által, Oroszor-
szággal vagy a NATO-szövet-
séggel.

Ferencz Zsombor
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Kik jöttek a csapathoz?

A téli szünet alatt több vál-
tozás történt a keretben, a leg-
fiatalabbak távoztak, de öt új
játékos érkezett: Fülöp Ágota,
Csíki Beáta, Máté Beáta, Burján
Katinka, Claudia Zelea. Horváth
Stefánia munkája miatt keve-
sebb edzésen tud jelen lenni, de
a bajnoki mérkőzésekre igyek-
szik időt szakítani.

Máté Tünde vezetőedző el-
mondta, hogy felépült műtétje
után, és amikor szükség van rá,
a pályáról is segíti a csapatot.

Országos ifjúsági 
tornán vettek részt

Akárcsak a Szuperligában, a
másodosztályban is megsza-
kadt a bajnokság az első tavaszi
forduló után a válogatottak
mérkőzései miatt. Ez idő alatt a
Ladies március 14–én egy or-
szágos ifjúsági tornán vett részt
Nagyadorjánban a Dorman
sportbázisnál (a találkozók
2X35 percet tartottak), amelyet
az 1999 és 2002 között született
labdarúgók számára szervez-
tek. A tornát a Román Labda-
rúgó Szövetség keretén belül
szervezik (amit az UEFA is tá-
mogat), az országos méretű
rendezvényeken 21 csapat vesz
részt, akiket 6 csoportba sorsol-

tak.
A házigazda Ladies csapatán

kívül a tornán még részt vett a
Székelyudvarhelyi Vasas és az
AS Roman együttese (a FCM
Bákó visszalépett).

Íme, az eredmények: La-
dies–AS Roman 6-1, Vasas–AS
Roman 6-0 és Vasas-Ladies 2-1.

2014 novemberében ugyan-
csak Nagyadorjánban került sor
az első hasonló tornára, ahol a
Ladies 4-0 arányban győzte le
az AS Romant, a Vasastól akkor
is 2-1 arányban szenvedett ve-
reséget.

A harmadik hasonló szintű
megmérettetésre áprilisban
kerül sor, majd összesítik az
eredményeket és minden cso-
port első két csapata megy to-
vább a regionális tornákra. 

Az edző cserekapus is lehet

A Ladies kerete a tavaszi sze-
zonra: Drágus Kinga – kapus,
Máté Tünde (cserekapus is
lehet), Jani Dorottya, Soó
Emőke, Lungu Renáta, Camelia
Vâgă, Lazăr Mădălina, Dávid
Márta, Alexandra Suciu, Szőcs
Tímea, Bajkó Emese, Berki
Helga, Farkas Tímea, Horváth
Stefánia, Székely Kincső, Fülöp
Ágota, Csíki Beáta, Burján Ka-
tinka, Máté Beáta, Claudia Zelea
– mezőnyjátékosok. 

Megpróbálnak minél 
több pontot szerezni

Novák Vilmos, a Ladies el-
nöke közölte: a jövőben ütőké-
pes gárdát szeretne alakítani a
Ladiesből, s a szezon hátralevő
részében mindent megtesznek
annak érdekében, hogy minél
több pontot gyűjtsenek.

A Ladies március 16-án
hazai pályán, a nagyadorjáni
sportbázisban lépett pályára az

első tavaszi fordulóban, ellen-
fele a Székelyudvarhelyi Vasas
Femina volt. A kiegyensúlyozott
találkozót 2-1 arányban az ud-
varhelyi lányok nyerték meg.

Továbbra is várják a 
futballozni vágyó 
lányok jelentkezését

A Ladies lányai hetente há-
romszor, azaz kedden, szerdán
és csütörtökön edzenek Maros-
vásárhelyen, a Víkendtelepen,

de hétfőn és pénteken is ed-
zésre járnak a nyárádszeredai
sportcsarnokba azok a lányok,
akik nyárádmenti illetőségűek.

Máté Tünde és Novák Vilmos
továbbra is várja a sportolást
szerető, futballt elsajátítani
vágyó, 12-14 éves tehetséges
lányok jelentkezését (Máté
Tünde tel. 0748-859.808), akik
idővel az együttes ifjúsági és
felnőtt együttesében fognak
szerepelni az országos női lab-
darúgó bajnokságban. 
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Erősített a Ladies

Isten éltesse
őket!  

Mivel március az a hónap,
amikor a legtöbb egykori, vagy
jelenlegi marosvásárhelyi ille-
tőségű, vagy Marosvásárhelyen
is sikeres karriert elért ismer-
tebb sportoló született, meg-
említjük néhányuk nevét és
születésük pontos dátumát. 

1981. március 3-án szüle-
tett Eduard Stăncioiu labda-
rúgó, az ASA kapusa; 1995.
március 5-én Szőcs Bernadette
asztaliteniszező, a marosvásár-
helyi asztalitenisz jelenlegi fe-
negyereke, aki a minap
megnyerte a női asztalitenisze-
zők Qatar Open U21-es verse-
nyét, és jelenleg a
világranglistán a 11. helyen áll.

1985. március 8-án szüle-
tett a portugál Paulo Bento Fer-
reira a City’us
teremlabdarúgója, míg 1944.
március 9-én Kiss Madocsa,
1949. március 10-én Szöllősi
László, 1953. március 11-én Bö-
löni László (mindhárman az
ASA labdarúgói voltak) – utób-
biról előző lapszámunkban már
olvashattak –, továbbá 1985.
március 13-án Adrian Tudor ko-
sárlabdázó (Maros KK), 1987.
március 14-én Mircea Axente
futballista (ASA), valamint
1965. március 15-én Audrius
Prakuraitis, a Maros KK jelenlegi
edzője ünnepli születésnapját.

A volt labdarúgó Both Gyuri
(ASA) 1952. március 17-én,
azaz egyazon napon született,
akárcsak Ballai Sándor, a Maros
megyei birkózósport egyik leg-
fényesebb csillaga, aki 1964-
ben született
Dicsőszentmártonban. 

Gabriel Mureșan, az ASA
labdarúgója 1982. március 18-
án;  Liviu Ciobotariu, az ASA ed-
zője 1971.március 20-án; a
szovátai Csoma Alpár teremlab-
darúgó (City’us), 1984. március
22-én; a marosvásárhelyi Gál
Emese kosárlabdázó (Nova Vita,
Kolozsvári U) 1992. március 23-
án; míg Varró Sándor, az ASA
hajdani kapusa 1956. március
26-án ünnepli a születésnapját.

Mindnyájuknak, s azoknak,
akik szintén márciusi születé-
sűek, de nem említettük meg a
nevüket, boldog születésnapot!

Újabb ASA győzelem  

Miután a 21. fordulóban az
ASA csak 0-0-ás döntetlenre ját-
szott a Concordia Chiajna ottho-
nában, hétfőn este a 22. forduló
keretében, Zicu 44. percben szer-
zett góljával 1-0-ra legyőzte hazai pályán az FC Brassó együttesét.
Ezzel a győzelemmel és a megszerzett 43 ponttal csapatunk a ta-
bella második helyéről várja a forduló folytatását. A következő kör-
ben, március 20-án az ASA Botoșaniban lép pályára. A 20.30-kor
kezdődő találkozót a Look TV és a Digi TV élőben közvetíti.

A Vásárhelyi Szörnyek amerikaifoci-
csapata idegenben kezd 

A hétvégén kezdődik az
országos amerikaifutball-baj-
nokság, amelyben a Vásárhe-
lyi Szörnyek (Mureș
Monsters) csapata immár
második alkalommal indul.
Hét hónapos felkészülés és a
Kolozsvári Crusaders elleni
formaellenőrző mérkőzés
után február végén az együt-
tes tagjai háromnapos edző-
táborban vettek részt a
nagyadorjáni Dorman sport-
bázison.  

A napi három edzés (erőn-
léti és elméleti) által lehető-
ség nyílt a sportolók erőnléti
állapotának felmérésére, de
nagy hangsúlyt fektettek a
játékhelyzetek gyakorlására
is. 

Az új idényben hat együt-
tes vesz részt az országos baj-
nokságban: az északnyugati
csoportot a Kolozsvári Crusa-
ders, a Temesvári 89ers és a
Resicabányai Locomotives al-
kotja, míg a délkeleti cso-
portban a marosvásárhelyiek
mellett a két bukaresti csa-

pat, a címvédő Rebels és a
Warriors szerepel. A bajnok-
ság lebonyolítási rendszere
egyedi, hisz minden csapat
kétszer játszik csoportbeli el-
lenfeleivel és egy csoportközi
forduló keretében egy alaku-
lattal a másik csoportból. 

A Szörnyek első találkozó-
ját március 22-én, vasárnap
este rendezik a Rebels ottho-
nában, majd az első hazai
mérkőzésre egy hét múlva,
29-én délelőtt 11 órakor
kerül sor a meggyesfalvi pá-
lyán, a Warriors ellenében.
Ezután még legalább kétszer
szerepelnek hazai pályán a
marosvásárhelyiek, április
19-én a Crusaders ellen, majd
május 9-én a Rebels ellen. 

A Monsters együttesének
célkitűzése a tisztességes
helytállás és a játék fokozatos
javítása, hiszen az erőviszo-
nyokat tekintve nem tartozik
az éremesélyesek közé. A ta-
valyi szezon vége óta 12 új
ember (rookies) csatlakozott
az alakulathoz, így az ered-
ményeknél is fontosabb ezek-
nek a játékosoknak a
beolvasztása a keretbe. 

Az edzői stáb is kiegészült,
ifj. Szöllősi László munkáját
hárman segítik ezután: Fülöp
Csaba a védelem koordiná-
tora lesz, Mocanu Mihai a
dobók, futók és elkapók ed-
zéseit vezeti, míg Derzsi Sza-
bolcs a falemberek
munkájáért felel. 

Az 1. ligás bajnokság őszi idényét az 5-dik helyen zárta a Ladies. Mérlegük: kilenc mérkőzéséből két győzelem és hét vereség. A téli
felkészülés alatt erősített az alakulat, a vezetőség a jó tavaszi szereplésben bízik. 
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2015. március 19–25.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Galaxis Flotta.. parancsnokának.. jelentem.. magasabb rendű.. civilizációra.. bukkantunk!

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

www.kozpont.roon
lin
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