
Társadalom
„Az idegenvezetés 
egy  többórás show-műsor”
Beszélgetés Józsa András helytörténésszel, 
idegenvezetővel
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Érettségi 2015

Diákok: „nem volt nehéz 
a román szóbeli” 

Ötszáz diák híjával az összes tizenkettedikes beirat-
kozott az idei érettségi vizsgára. Eszerint Maros me-
gyében 4314 végzős a 4800-ból megméretteti magát
a június 8-án, hétfőn elkezdődött országos szinten
zajló felmérőn – mondta Illés Ildikó főtanfelügyelő-
helyettes. Ez a szám 250-el több, mint a tavalyi tu-
dásfelmérőn részt vett diákoké.

Társadalom

Erdély legrégibb temetőszínje: 
a vásárhelyi református temető
ravatalozó épülete

A reformátusok ravatalozó épületét az 1940-es évek
elején építették újjá. A négysíkú tetőszerkezetet az
eredetinek megfelelően zsindellyel fedték. Az objek-
tumról azt is tudjuk, hogy 1698-ban építették. 

>>> 5. oldal >>> 6. oldal

Vélemény

Ó, vakáció! 

Nem hiába tartja a mondás, hogy a legjobb dol-
gok az életben nagyon sok pénzbe kerülnek, er-
kölcstelenek vagy hizlalnak. Ilyenkor, a nyári sza-
badságok ideje előtt mindenki felteszi magának
a kérdést, hogy hova utazzon, kivel, hogyan és
mennyiért. Több mint valószínű, hogy nincs olyan
személy, aki szemrebbenés nélkül állíthatná,
hogy végiglátogatta az összes erdélyi, romániai
és magyarországi turisztikai látványosságot, és
ezért kényszerül távolabbi országokba elutazni
a nyári (vagy téli) szabadságok ideje alatt. Inkább
azzal szoktunk érvelni, hogy külföldön jobbak
– és sok esetben még olcsóbbak is – a szolgál-
tatások, tisztábbak az üdülőtelepek, nyugodtabb
a vízpart, civilizáltabbak az emberek. És sajnos
ez nagyjából így is van. Így aztán kinézünk ma-
gunknak egy „egzotikus desztinációt”, nyakunkba
vesszük a világot és elindulunk nyaralni.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

„Mi a kórház?!” 

A nagy port kavart hír szerint erdélyi kórházala-
pításon gondolkodik a magyar kormány. Mit
gondolkodik – már a részletes tervekkel is előállt.
Ezek szerint egy nagyváradi, a helyi református
püspökség közreműködésével létrehozandó kór-
házzal szolgálná az erdélyi magyarok egészség-
ügyi ellátását. Ami részéről rendkívül dicséretes.
Hogy aztán ez – mármint a magyar kórház!  –
miként valósítható meg a gyakorlatban, azt kí-
vülállóként, felelőtlen kibicként elképzelni sem
tudom. Van itt néhány, számomra átláthatatlan
probléma, tisztázandó kérdés

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Mi történik 2004 óta a városban?  l Miért nem sikerült
eddig magyar polgármestert állítani Marosvásárhely
élére?   l Mi a garancia arra, hogy októberben megtart-
ják az előválasztást?   l Ha mégis, akkor eredményének
tiszteletbetartására számíthatunk-e?   l A magyar vá-
lasztók mozgósítása a legnagyobb kihívás.   l Valameny-
nyiünk feladata elmagyarázni a magyar kollégának,
diáktársnak, szomszédnak, postásnak, vízszerelőnek, ta-
xisofőrnek, hogy Marosvásárhely tényleg többet érde-
mel.

Marosvásárhely 
többet érdemel! 



Pinokkió
Június 11-én, csütörtökön

délelőtt 10.30 és 12 órakor és 12-
én, pénteken délelőtt 9.30 és 11
órakor a Pinokkió mesejáték van
műsoron a marosvásárhelyi Ariel
Stúdióban.

Zenei gyöngyszemek –
évadzáró hangverseny

Zenei gyöngyszemek címmel
rendkívüli évadzáró szimfonikus
hangversenyre kerül sor a maros-
vásárhelyi Kultúrpalota nagyter-
mében június 11-én, csütörtökön
este 7 órakor. Vezényel Franz
Lamprecht németországi kar-
mester. Műsoron: F. Mendels-
sohn-Bartholdy – Nászinduló
(Szentivánéji álom), B. Smetana
– Komédiások tánca (Az eladott
menyasszony), A. Parlow – Am-
boss-polka, J. Strauss – Denevér
– Quadrille. E. Waldteufel – Es-
tudiantina – keringő, G. Bizet –
Intermezzo (Az arles-i lány – 2.
szvit), A. Ponchielli – Órák tánca
– finálé (La Gioconda), H. Ch.
Lumbye – Pezsgőgalopp, S.
Translateur – Bécsi Práter-élet –
keringő, J. Strauss – Carmen –
Quadrille, Th. Koschat – Hóke-
ringő, A. L. Webber – Memory

(Kats/Macskák), F. Lehár – Tánc-
szvit. A hangversenyre a 33-as
számú bérletek érvényesek.

Zongoraest a Jazz Clubban
Június 11-én, csütörtökön

este 7 órakor zongoraestre várják
a marosvásárhelyi Sinaia utcai
Jazz Club vendégeit. Előadók: a
budapesti Liszt Ferenc Zeneaka-
démiáról érkezett Szabó Marcell
és Vass István. Az estre a Balassi
Kulturális Egyesület együttműkö-
désével kerül sor. A programból:
Liszt Ferenc – Spanyol rapszódia
S.254, Bartók Béla – Zongoraszo-
náta sz. 80 BB.88, Johannes
Brahms – 3 zongoradarab
op.118, Szergej Rahmanyinov –
Variációk egy Corelli- témára
op.42, W. A. Mozart – D-dúr
négykezes szonáta K381. A belé-
pés ingyenes.

Nagyon rövid filmek 
nemzetközi fesztiválja

A hét végén, június 13–14-én
zajlik a marosvásárhelyi Művész
moziban a Tres court nevű nem-
zetközi filmfesztivál. A belépő 5
lejbe kerül. Bővebb tájékoztatás
a www.trescourt. ro, www.foar-
tescurt.ro honlapokon.

Állóvízi horgászverseny
A Maros Megyei Vadász- és

Sporthorgász-egyesület június
13-án 6.30-tól az Erdőszent-
györgy melletti Bözödi-tavon ál-
lóvízi horgászversenyt szervez.
Feliratkozni a helyszínen lehet a
napirenden láttamozott, 2015-re
érvényes horgászengedéllyel.
Bővebb felvilágosítást a feltéte-
lekről az egyesület marosvásár-

helyi székházában vagy a
0265/267-621-es telefonszámon
lehet kérni.

Új helyszínen 
a Marosszéki lófuttatás

Már lehet jelentkezni a har-
madik alkalommal sorra kerülő
Marosszéki lófuttatásra, amely
ezúttal június 27-én a Bözödi-tó
partján lesz. A lovasoknak, lóte-
nyésztőknek és a lótartóknak
szánt amatőr vetélkedőn mint -
egy 600-800 méteres pályán kell
gyorsaságban versenyezniük a
benevezőknek. A szervezők gon-
doskodnak arról is, hogy a ver-
seny mellett szórakoztató
programok is legyenek. A tavaly
a kabai lovasszínház előadta az
István, a király című rockoperát,
az idén a Kormorán együttes lesz
a rendezvény vendége. Bővebb
információ a www.marosszekilo-
futtatas.ro honlapon.

Kontrasztkiállítás 
a Bolyai Klubban

A Kontrasztkiállítás egy mul-
timédiás tárlat, amely a reformá-
tus egyház és a rendőrség közös
család- és ifjúságmentő projekt-
jeként került megrendezésre, a fi-
atalok és a családok életét érintő
kérdéseket hozza felszínre, az
ehhez kapcsolódó témákat állítja
kontrasztba. A kiállítás június el-
sejétől 26-ig látogatható hétköz-
naponként 10 és 16 óra között a
Bolyai Klubban (Teleki–Köpeczi-
ház, Forradalom utca 1. szám). Tíz
főnél nagyobb csoportok esetén
előzetes bejelentkezés szükséges
a 0749- 191175-ös telefonszá-
mon.

Avar harcosok Erdélyben
A marosvásárhelyi várban

lévő Történelmi és Régészeti Mú-
zeumban megtekinthető az Avar
harcosok Erdélyben című kiállítás.

Romániai orchideák
Romániában élő orchideafaj-

tákat mutat be a marosvásárhelyi
Természettudományi Mú -
zeumban nyílt kiállítás.

Erdélyi csipkék
Marosvásárhelyen, a Néprajzi

és Népművészeti Múzeum Ró-
zsák tere 11. szám alatti székhe-
lyén megnyílt a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeummal kö-
zösen szervezett Erdélyi csipkék
című kiállítás.

Időalagút – 
Casoni Ibolya kiállítása

Időalagút címmel nyílt kiállí-
tás Casoni Ibolya festőművésznő
alkotásaiból a marosvásárhelyi
Divatház földszintjén, a Rózsák
tere 57–59. szám alatti Art-Ca-
soni Galleryben.

Marosvásárhely 
és a háború írásban 
és képben, 1914–1918

A Teleki-Bolyai Könyvtár és a
Teleki Téka Alapítvány Marosvá-
sárhely és a háború írásban és
képben, 1914–1918: könyvek,
dokumentumok, képek és tár-
gyak városunk életéről és a nagy
háborúról című időszakos kiállí-
tása a marosvásárhelyi Teleki Té-
kában tekinthető meg keddtől
péntekig 10-18 óra között, szom-
baton és vasárnap 10 órától 13
óráig.
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Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

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

Június 11. Barnabás, Paula, Roxána
Június 12. Villő, János, Leó
Június 13. Antal, Anett, Tóbiás
Június 14. Vazul, Zalán, Valér
Június 15. Jolán, Vid, Ábrahám
Június 16. Jusztin, Ajtony, Jusztina
Június 17. Laura, Alida, Adolf

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Fontos lenne, hogy ezekben a napokban több időt
szenteljen a pihenésre. Most egy kicsivel több időre van
szüksége a regenerálódásra. Fogyasszon energetizáló
ételeket, teákat, gyümölcsöket, pihenjen bőségesen, és
egykét nap alatt visszanyeri vitalitását. 
BIKA: Amennyiben még egyedülálló, mostanában elég
sok ajánlatot kap, csupán az velük a gond, hogy egyikük
szándéka sem komoly. A karrierjében várható egy pozi-
tív változás egy új megbízás kapcsán.
IKREK: A jelenlegi bolygóátvonulások egy kicsit felélén-
kítik a szerelmi életét. A meglévő párkapcsolatában
partnerével sok mindent meg tudnak beszélni és új ala-
pokra tudják helyezni a szerelmi kapcsolatukat. 
RÁK: Ügyeljen a jó hírnevére, mert a háttérben valaki
pusztán irigységből, féltékenységből hírbe keverheti.
Bármit is csinál ezen a héten, legyen fokozottan körül-
tekintő a részletekre. Kaphat egy meglepetés ajándékot,
aminek nagyon fog örülni.
OROSZLÁN: Itt az ideje, hogy magasra törjön. Ami nem
az ön terhe, ideje letenni. A jótékonyságából ideje most
egy kis szabit kivenni és most csak saját magára gon-
dolni. Ezen a héten az átvonuló bolygók tranzitjai végre
oldó hatással lesznek az eddigi megrekedésekre.
SZŰZ: Egy kicsit most eltávolodhat az emberek nyűgös
bajaitól és figyelmét saját magára és a közvetlen sze-
retteire fókuszálja. Ezen a héten rá kell jönnie arra, hogy
egyik ismerőse egyre több mindent meg szeretne oldani
az ön életében ön helyett.
MÉRLEG: Ezen a héten olyan emberek is kereshetik az
ön társaságát, akikkel ön nem szívesen áll le beszélgetni.
Főképp személyes kérdésekről nem, mert tudja róla,
hogy kibeszélné.
SKORPIÓ: Minden jel arra utal, hogy önnek ez az idő-
szak nagyon kedvező úgy gazdaságilag, mint a privát
életét illetően. Amennyiben házas, ezekben a napokban
a szerelmi életük újabb virágzásnak indulhat.
NYILAS: Maradjon hű önmagához minden helyzetben.
Nyugodtan szakítson több időt gyerekeire, párjára, hi-
szen ők az ön mindenei. Ezen a héten legyen óvatos,
hogy kivel ossza meg zseniális ötleteit, mert valaki az
ön környezetéből önt lebeszéli róla.
BAK: Most kedvező lenne önnek ellátogatni egy kelle-
mes gyógyfürdőbe vagy egy hosszú wellness hétvégére
kikapcsolódni, lazítani az utóbbi idők hajszolt tempója
után. A régebbi befektetései kezdenek lassan dolgozni
önnek.
VÍZÖNTŐ: A hét eleji terheltség a hét közepére alább-
hagy és az utolsó napokra kifejezetten előnyös fordula-
tokat hoz. Ez főképp a munkahelyi pozitív változásokra,
az üzleti befektetésekre fókuszálódik, melyek érintik a
külföldi érdekeltségeket.
HALAK: Ezen a héten reflektorfénybe kerül. Nagyon sze-
relmesnek érzi magát a hét során és nem is tudja, ho-
gyan mutassa ki. Boldog lenne, ha még újra láthatna
valakit, de ezt még magának sem vallaná be.

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.

w w w . k o z p o n t . r o

w w w . k o z p o n t . r o



Ó, vakáció! 

Nem hiába tartja a
mondás, hogy a legjobb
dolgok az életben nagyon
sok pénzbe kerülnek, er-
kölcstelenek vagy hizlalnak. Ilyenkor, a nyári szabadságok
ideje előtt mindenki felteszi magának a kérdést, hogy hova
utazzon, kivel, hogyan és mennyiért. Több, mint valószínű,
hogy nincs olyan személy, aki szemrebbenés nélkül állít-
hatná, hogy végiglátogatta az összes erdélyi, romániai és
magyarországi turisztikai látványosságot, és ezért kénysze-
rül távolabbi országokba elutazni a nyári (vagy téli) szabad-
ságok ideje alatt. Inkább azzal szoktunk érvelni, hogy
külföldön jobbak – és sok esetben még olcsóbbak is – a
szolgáltatások, tisztábbak az üdülőtelepek, nyugodtabb a
vízpart, civilizáltabbak az emberek. És sajnos ez nagyjából
így is van. Így aztán kinézünk magunknak egy „egzotikus
desztinációt”, nyakunkba vesszük a világot és elindulunk
nyaralni.

Még akkor is, ha a legdrágább változat mellett döntünk,
és csak egy „közeli” reptérig kell elutaznunk – Bukarestbe,
Budapestre, vagy a legjobb esetben Kolozsvárra –, és onnan
majd továbbvisznek, így is fejfájást okoz a csomagolás, a
parkolás és a becsekkolás. Ha viszont a saját autónkkal sze-
retnénk eljutni egy másik tengerpartra, mert elegünk lett
a Fekete-tengerből, a mánéléből és a bolgár vendégszere-
tetből, akkor komoly kalanddal, illetve anyagi megterhe-
léssel kell szembenéznünk. Külön „élvezetet” és
extra-kiadást jelent a balkáni autókázás, az autópályadíj,
illetve a félúton való megszállás. Egy átlagos, az év folya-
mán normális, hétköznapi életet folytató család számára
egy ilyen út felér egy túlélő túrával. Gondoljunk csak a szerb,
bolgár vagy bosnyák rendőrök ügybuzgalmára, illetve a ti-
losban parkoló autók elszállítására. Vagy arra a váratlan
helyzetre, amikor az autópálya kellős közepén beadja a kul-
csot a verdánk, vagy egyszerűen utolér egy gumidefekt. Na,
akkor láss csodát, vakációs hangulatot és önfeledt szórako-
zást! Jönnek az autómentők, a segítőkész szerelők. Az üdü-
lésre szánt költségvetésünk pedig egy szempillantás alatt
megkétszereződik. Ha pedig a buszos változat mellett dön-
tünk, akkor három éjjelen és három napon keresztül kupo-
roghatunk a szorosan egymás mellé helyezett székek
között. És elátkozzuk a pillanatot, amikor rászántuk magun-
kat erre a pokoli útra. A megérkezés pillanatától kezdődően
pedig, az egyéni élmények és érzékenységek függvényé-
ben, mindhárom esetben legalább két-három napig tart az
„akklimatizáció”. Aztán jöhetünk haza feltöltődve, kipi-
henve. És ugyanez a helyzet a téli síelésekkel.

Egy külföldre kivándorolt ismerősöm néhány évvel a ki-
telepedése után, a hazalátogatása során megállapította,
hogy „itt mindenki panaszkodik, hogy nincs pénze, hogy ki-
csik a fizetések, de közben luxusterepjárókkal közlekednek
az emberek, szinte nem dolgoznak semmit és rendszeresen
Görögországban nyaralnak”. Persze, ez egy sarkított meg-
fogalmazása volt a romániai, sznob alapokra épülő társa-
dalmi helyzetnek. Amikor nem az számít, hogy milyen az
életünk az év minden egyes napján, van-e hol laknunk, és
milyen az általános anyagi helyzetünk, hanem csak az,
hogy milyen látszatot keltünk, milyen drága autóval járunk,
és milyen „különleges” vakációban volt részünk. Pedig ez
mind mellékes az életünk igazi értékeit illetően.

Ferencz Zsombor
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Ferencz Zsombor140 éves a Medve- tó

„Az idegenvezetés egy többórás show-műsor”

– Mióta fogalakozik idegen-
vezetéssel? Hogyan lesz egy tör-
ténészből idegenvezető?

– Magától jött ez az egész.
A 90-es évek elején egy testvér-
iskolai kapcsolat révén kértek
fel először idegenvezetésre,
aztán úgy tanulgattam menet-
közben a foglalkozás fortélyait.
Szerencsére rendelkeztem már
egy helytörténeti alappal, amit
földrajzi, néprajzi ismeretekkel
bővítettem. Kezdetben Szováta
és környékén kalauzoltam a tu-
ristákat, érdeklődőket, aztán ez
a kör egyre bővült és egész Szé-
kelyföldre, sőt a tágabb erdélyi
környezetre is kiterjedt. 

– Miért ajánlja a turisták-
nak, hogy kérjék idegenvezető
segítségét? 

– Manapság nagyon sok úti-
könyvet, útikalauzt vásárolhat
az ember, szinte bármilyen
nyelven, de sajnos ezeket nem
minden esetben írták szakem-
berek. Így hát nagyon sok ezek-
ben a mendemonda, legenda.
Sok esetben a hozzánk jövők
olyan dolgokat hallanak, amiről
eddig nem volt tudomásuk
vagy tévesen tudták. Nagyon
fontos az, hogy a turisták valós,
megbízható információt kapja-
nak az idegenvezetőtől. 

– Milyen egy jó idegenve-
zető?

– Lényeges, hogy az idegen-
vezető humoros legyen. Sőt egy
székely embertől ezt valahogy
el is várják a turisták. Be kell
ékelni a valós történet elé vagy

után egy-egy János bácsis vic-
cet, vagy érdekes történetet.
Ezzel a kiránduló társaságot is
le lehet tesztelni, hogy meny-
nyire figyel, mennyire fáradt. A
helytörténet mellet azonban
tágabb ismeretkörrel is kell ren-
delkezni, mert beszélünk éppen
arról, amit látunk, ami a sze-
münk előtt zajlik, de a „semle-
ges” helyeken is kell beszélni
valamiről. Ilyenkor lehet szólani
úgy általában a helyi szokások-
ról, Erdély történelméről vagy
egyebekről. Minél több infor-
mációt kell megosztani a turis-
tákkal, anélkül, hogy
fárasztanánk őket. Mondhatni
úgy is, hogy az idegenvezetés
egy többórás show-műsor. Az
említetteken kívül azonban egy
idegenvezetőnek olyan dolgo-
kat is tudnia kell, mint, hogy hol
van tiszta WC, vagy jó vendéglő,
és be kell osztani a programot.
Egyszóval egy többsíkú tevé-
kenység, amit több év tapasz-
talat után sajátít el az ember. 

– Ha nem egy népes csoport,
hanem egy család vagy néhány
barát kopog be önhöz, őket is el-
kíséri, programot ajánl nekik?

– Természetesen. Ez sok
mindentől függ: hányan van-
nak, honnan jöttek, mennyi
időt szándékoznak itt tölteni,
autóval vagy gyalogosan akar-
ják bejárni a környéket, idősek
vagy fiatalok és így tovább.
Ezeknek a figyelembevételével
lehet programot, útvonalat
ajánlani egy-egy kisebb cso-
portnak is. Szováta szép hely, de

a környéke is az. Ma már azon-
ban sajnos nagyon el vannak
kényelmesedve az emberek,
nehéz rávenni őket egy kis gya-
logtúrára. Az autóból legfen-
nebb egy fénykép erejéig
hajlandóak kiszállni. A bakan-
csos, hátizsákos kirándulások
egyre inkább eltűnőben van-
nak. 

„A magyarországi 
turistáknak Erdélyből 
a Székelyföld jelenti 
a plánét”

– Milyen nemzetiségű turis-
ták látogatnak Szovátára?

– Szováta lakossága nemze-
tiségi szempontból közel 95
százalékban magyar. A turisták
szempontjából azonban ez az
arány éppen fordított. A turisták
90 százaléka a Kárpátokon túl-
ról jövő román nemzetiségű,
mostanában fedezik fel és láto-
gatják településünket a moldá-
viaiak is. Utánuk következnek a
magyarországi magyar turisták.
Nekik Erdélyből a Székelyföld
jelenti a plánét, sokuknak ér-
zelmi kötődésük is van a tájhoz,
hisz elődjeik innen származtak.
Sokan mindkét táborból először
járnak Székelyföldön, fontos
ezért, hogy a valósággal ismer-
tessük meg őket. A magyarok
csodálkoznak, hogy szinte 1000
kilométerre a lakhelyeiktől ilyen
tiszta magyar környezetet talál-
nak a Székelyföldön, őket főleg
a tudatukba épült legendáktól
kell megszabadítani. A romá-
nok tudatából pedig azt az ősi

ellenségképet kell törölni, amit
beléjük sulykoltak több évtize-
den át. A románokon és magya-
rokon kívül aztán sok a német,
holland, finn turista, és talán
nincs is a világnak olyan tája,
ahonnan ne jöttek volna már
hozzánk látogatók. 

– Mi érdekli elsősorban az ide
látogatókat?

– Szováta elsődleges turis-
tacsalogató pontja a Medve-tó,
amely három világcsúccsal is
büszkélkedhet: a világ legna-
gyobb és Európa egyetlen heli-
otermikus tava, egyetlen sós
vizű környezet, amelyet gazdag
növényzet vesz körül és az
egyetlen olyan természetes tó,
amelynek percnyi pontossággal
ismerjük a keletkezési idejét. Ér-
dekes hely még a közeli Korond,
amely nagyon érdekli a ma-
gyarországi idelátogatókat, a
románokat kevésbé, a nyugati-
akat meg alig-alig. Itt elsősor-
ban a helyi népművészeti
termékek a vonzóak az anyaor-
szágiak számára, akik sokat vá-
sárolnak innen. A nyugatiaknál
pedig az figyelhető meg, hogy
minél gazdagabb, annál jobban
odafigyel, hogy mit vásárol,
mire költ pénzt. Ők inkább a ter-
mészeti kincsekre vevők. 

– Honnan informálódjon a
turista mielőtt Székelyföldre,
Szovátára jönne? 

– Az interneten nagyon sok
honlap elérhető, amelyeket
órák hosszat böngészhetünk és
érdekesebbnél érdekesebb in-

Javában tombol a nyár, kirándulni, kiruccanni, lubickolni vágyunk. Ki-ki lehetőségeihez mérten. Van, aki
Jamaicába, Horvátországba utazik, vagy a Balatonra ugrik át és van, aki beéri közelebbi célpontokkal is.
Egyik közeli világhírű üdülő-, kikapcsolódási helyünk Szováta és környéke. Jó ott eltölteni legalább egy
hétvégét csak úgy a családdal vagy barátokkal. De hiába van közel, ha nem tudakozódunk felőle inter-
netről, könyvekből, elmarad az igazi élmény, csak nézzük, és nem látjuk a lényeget. Mégis talán a legjobb
módja a megbízható információszerzésnek, ha egy helytörténész-idegenvezetőtől kérünk segítséget.
Józsa András szovátai helytörténészt kérdeztük arról, miért érdemes idegenvezetővel bejárni a terepet.

formációkat tudhatunk meg
Szovátáról és környékéről.
Ezekre azonban nagyon oda kell
figyelni, mert sok a minden
alap nélküli. Ilyennek tudható
be például az is, hogy a Medve-
tó egy római kori sóbánya fölött
keletkezett. A rómaiak sohasem
bányásztak sót a mai Szováta
területén és környékén. Szerin-

tem a legmegbízhatóbb infor-
mációs források a helyi szerzők
által írt helytörténeti munkák,
akik ismerik is a környezetet.
Minél távolabbi szerzők írnak
rólunk, annál gyengébb az in-
formáció, annál megbízhatatla-
nabb a forrás. 

Nemes Gyula

- Beszélgetés Józsa András helytörténésszel, idegenvezetővel -
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Bizonyára emlékeznek még a fenti elmés megállapításra – Borbély László egyik szlogene volt a 2008-as pol-
gármester-választást megelőző kampányban, az „Adjuk vissza Marosvásárhely régi fényét!” és a „Kitakarítom
a városból a szemetet!” mellett. Utóbbi durván áthallásos, ha nem is nevezte nevén a gyereket, mindenki
vágta, hogy mire, illetve kire vonatkozik; persze nem tilos az ellenfelet is bevonni saját kampányunkba, de –
kiváltképp ilyen formában – semmiképpen sem elegáns. Ahhoz, hogy Marosvásárhely régi fénye helyett végül
csak a villanyszámlát kaptuk meg – hiszen Borbély csúnyán kikapott Floreától, akárcsak négy évvel korábban
Kelemen Atilla és négy évvel később Frunda –, a címben idézett jelmondat is nagyban hozzájárulhatott: sokan
elolvasták, majd lakonikusan megállapították, hogy „szerintem is”, és nem fáradtak el szavazni.

A hozzám hasonlók csak akkor ke-
rülnek kapcsolatba az egészségüggyel,
ha maguk vagy hozzátartozóik kórházi
ellátásra szorulnak. Ebből következően
csak személyes, közvetlen tapasztala-
taink alapján van – ha egyáltalán van
– véleményünk az ottani viszonyokról.
A terület iránti érdeklődésünk többnyire
korunk előrehaladtával és betegségeink
elszaporodásával egyenes arányban
élénkül. Ha egy-egy kirívóan visszás, el-
ítélendő esetről hallunk, akkor aztán –
mert sejtjük, tudjuk: előbb-utóbb ma-
gunk is hasonló helyzetbe juthatunk –
megvan a véleményünk. Ápolóról, or-
vosról, amúgy az egész egészségügyről,
beleértve a szaktárca fejét. Feltéve, ha
tudjuk, ha egyáltalán érdekel, éppen ki
koptatja a miniszteri bársonyszéket. 

Ebben a sarkaiból kifordult világban
vagyunk még néhányan, akik tudjuk,
valljuk, nem minden a gazdaság. Egy

társadalom civilizációs fokának legfőbb
mutatója: hogyan kezeli a három, ebből
a szempontból alapvető fontosságú te-
rületet, mint az egészségügy, a tanügy
és a kultúra. A jólét – beleértve a bol-
dogságot – nem kizárólag anyagi ve-
tületű. Sőt. Lelki, szellemi, erkölcsi
komfortérzetünk legfőbb meghatározói
nem anyagi jellegűek. Egy jól működő,
szolidáris társadalom alapja a család. A
család meg a családtagokból áll, akik-
nek egyénenként is „jól kell működ-
niük”, azaz lelki, erkölcsi, szellemi téren
is egészségesnek kell lenniük. És persze
fizikai értelemben is. Jól tudták ezt fel-
menőink, s szinte végképp és végzete-
sen megfeledkeztek róla a maiak.

Mindez annak kapcsán jut eszembe,
hogy a nagy port kavart hír szerint er-
délyi kórházalapításon gondolkodik a
magyar kormány. Mit gondolkodik –
már a részletes tervekkel is előállt. Ezek

szerint egy nagyváradi, a helyi reformá-
tus püspökség közreműködésével lét-
rehozandó kórházzal szolgálná az

erdélyi magyarok egészségügyi ellátá-
sát. Ami részéről rendkívül dicséretes.
Hogy aztán ez – mármint a magyar
kórház!  – miként valósítható meg a
gyakorlatban, azt kívülállóként, felelőt-
len kibicként elképzelni sem tudom.
Van itt néhány, számomra átláthatatlan
probléma, tisztázandó kérdés, mint pél-
dául: mitől „magyar” egy kórház?; vagy:
ki biztosítja az intézmény működését és
főleg meddig?; továbbá: nem szül-e
majd etnikai konfliktusokat a betegek
és az orvosok körében egy ilyen egész-
ségügyi ellátó intézmény? 

Hangsúlyozom, számomra teljes-
séggel átláthatatlan az egészségügy,
nem ismerem annak belső viszonyait,
de a sajtóban olvasott adatok alapján
vannak sejtéseim, hogy komoly pénzbe
kerül a rendszer működtetése. Egy kór-
ház felépítése, fenntartási és működte-
tési költségei is jelentősek. És ami a
legfontosabb: egyetlenegy, még ha a
legmodernebb, méreteit tekintve is je-
lentős kórház nem oldja meg az erdélyi
magyar betegek gondjait! Még sok ha-
sonló „magyar” kórházra lenne szükség.
Azaz: amit a hírek szerint Nagyváradra
terveznek, csak csöpp lehet a tenger-
ben, amolyan szépségtapasz a ronda
arcon. 

Pótcselekvés, ami eltereli a lényegé-
ben életbevágóan fontos problémáról,
a magyar nyelvű orvosképzés helyzeté-
ről a figyelmet. Szerintem el kellene
dönteniük a MOGYE illetékes professzor

urainak, mit akarnak és főleg: hogyan?
A passzív ellenállás célszerűségét egyre
többen vitatják. A magyar oktatók, úgy
tűnik, megálltak félúton: félreálltak
ugyan, jelenlétükkel nem legitimizálják
a magyarellenes szenátusi döntéseket,
de olyan csendben vannak, mintha
nem is lennének. Miközben munkájuk-
kal, kutatási eredményeikkel a román
egyetem hírnevét öregbítik. A legelva-
kultabb, legszélsőségesebb román na-
cionalista egyetemi oktató sem
kívánhatna többet. 

Szerintem ezen kellene agyalni,
anyagiakat és szellemieket bevetve
azon dolgozni, hogy mielőbb megol-
dást találjanak a problémára. Mert – az
legyen világos! – az idő nem nekünk
dolgozik. 

Szentgyörgyi László

„Mi a kórház?!”

Mondom 
a magunkét

Marosvásárhely többet érdemel!

Mindazonáltal az akkori és a
következő buktának egyéb okai
is lehettek, például, a potenciális
magyar szavazók jelentős há-
nyada bizonyára nem díjazta kü-
lönösebben, hogy hiába nyerte
meg az akkori magyar alpolgár-
mester, Csegzi Sándor a belső
megmérettetést Borbéllyal
szemben, végül mégis utóbbit
indították az RMDSZ országos
csúcsvezetősége, azaz a tulipán-
tos nagykutyák direktívája sze-
rint. Majd négy évre rá
„visszaestek régi hibáikba”, mint
Tót a Tótékban, amikor az elővá-
lasztásokon győztes Vass Leven-
tét az utolsó utáni pillanatban
visszaléptették. De nem ám
Csegzi javára (aki akkor elvesz-
tette az előválasztást Vass Le-
ventével szemben, ahogy
korábban Borbély ővele szem-
ben), hanem a Frundáéra. „Oko-
san, jogosan”. Szegény Csegzi
Sándor polgármester-választá-
sos kálváriája a régi nyuszikás

viccet juttatja eszünkbe (amely-
ben a nyuszika mindenképpen
lefal egy taslit a medvétől – ha
van sapkája, azért, ha nincs,
akkor azért): ha veszít az elővá-
lasztáson, akkor azért nem lehet
polgármesterjelölt, ha nyer,
akkor meg azért. 

Fentiek alapján adódik a kér-
dés: mi a garancia rá, hogy az
eleinte május végére tervezett,
majd októberre posztponált elő-
választás eredményét ezúttal
(harmadjára) tiszteletben tart-
ják, és a győztest küldik majd
harcba a jövő évi polgármester-
választáson? Természetesen az
égvilágon semmi – a „harmadik
az Isten igaza” mondás bizako-
dáshoz talán elég lehet, garan-
ciának kevés. Már ha egyáltalán
meg lészen tartva ama elővá-
lasztás, mert egyáltalán nem
biztos, sőt! Ugyanis a „hivatalos”
indoklás szerint azért halasztot-
ták őszre, mivel kevesen, min-
tegy 2500-an regisztráltak (az is

meglehet, hogy feleannyian se,
nem láttuk a listát), ami „nem
reprezentatív”, viszont akkor leg-
alább azt tessék megmondani –
de jóelőre! –, hogy létezik-e egy,
a szervezők által belőtt érvé-
nyességi küszöb? Merthogy utó-
lag a három-, öt- vagy tízezerre
is simán rá lehet ám fogni, hogy
kevés a boldogsághoz. Főleg
akkor, ha zömében a néppártos
és/vagy a civil jelölt-jelölt „tábo-
rából” regisztrálnak; azt nyilván
nem kéretik odaírni, hogy az il-
lető kire tervez voksolni az elő-
választáson, de manapság pár
kattintással azt is megtudni bár-
kiről, hogy mi a kedvenc színe,
nemhogy a politikai hova- vagy
hova nem tartozását. 

Ami pedig a három testőrt,
vagyis az eddigi három polgár-
mesterjelölt-jelöltet – Soós Zol-
tánt, Portik Vilmost és Barabás
Miklóst – illeti: nem valami ró-
zsásak a kilátások… Habár
mindegyikük lenyilatkozta volt,
hogy alulmaradásuk esetén tel-
jes gőzzel fogják támogatni (és
nemcsak ők maguk, hanem a
mögöttük álló pártok, szerveze-
tek is) a győztest az igazi kam-
pányban, erre azért nem
vennénk mérget, legfeljebb va-
lami nagyon enyhét. Már csak
azért sem, mert Soós nemrég a
Rádió Gagában kijelentette,

hogy a másik két jelölt-aspiráns-
sal igen jó, mondhatni baráti vi-
szonyt ápol… Erre még azon a
héten a két barátja közül az
egyik, a „civil” Barabás Miklós
úgy elkezdte savazni a helyi
RMDSZ-t, Peti Andást és magát
Soós Zoltánt is a kétnyelvű utca-
névtáblás mizériával és más, szi-
gorúan piszkos ügyekkel
kapcsolatban – egyébként telje-
sen jogosan – különféle nyílt le-
velekben, a fészbukon meg egyéb
felületeken, hogy az már túlment
minden barátságon. Milyen 
ellenségei lehetnek Soósnak, ha
ilyen barátai vannak?

A legnagyobb kihívást azon-
ban nem is a „megfelelő” jelölt
megtalálása jelenti, hanem a
magyar választók mozgósítása
a leendő kampányban, minden
korábbinál nagyobb számban.
Mivel a marosvásárhelyi ma-
gyarság részaránya az 1992-es
52%-ról mostanra 43% alá csú-
szott, és figyelembe véve a ko-
rábbi választási részvételi
arányokat, nem túl bonyolult ki-
matekozni: reális esélyünk Vá-
sárhely visszanyerésére csak és
kizárólag abban az esetben
lehet, ha jóval több, minimum
7-8000-rel(!) több magyar sza-
vazó pottyant majd az urnákba,
mint román. (Mert azt nyilván
senki nem gondolhatja komo-

lyan, hogy számottevő román
szavazót sikerülne „átcsábítani”,
még akkor sem, ha végül Bölöni
vagy a klónozott Bernády lesz a
magyar jelölt). 

Adott hát a feladat: elsősor-
ban nem azokra kell fókuszálni,
akik eddig is mindig elmentek
szavazni – akik, még ha sírva is
ütötték a pecsétet Kelemenre,
Borbélyra vagy Frundára, sose
maradtak otthon a voksolás
napján, és főleg sose szavaztak
Floreára. Hanem azokat kellene
felrázni, akik mostanáig magas-
ról tettek az egészre, akiket tel-
jesen hidegen hagy a város
sorsa, meg hogy ki a polgármes-
ter. És ez a felrázás nemcsak a le-
endő magyar polgármesterjelölt
és csapata, a helyi RMDSZ,
EMNP, MPP és civil szerveztek
dolga, hanem a mi dolgunk is,
valamennyiünké. Ha „felülről”
nem sikerül, próbáljuk meg
„alulról”: magyarázzuk el a ma-
gyar kollégának, diáktársnak,
szomszédnak, postásnak, víz-
szerelőnek, taxisofőrnek, hogy
Marosvásárhely tényleg többet
érdemel. 

Magyarázzuk el, hogy az
még nem a Kánaán, ha a nafta-

linos ládából előkotort, lejárt
szavatosságú magyarországi
énekeseknek tapsikolhat a liget-
ben, a Marosvásárhelyi Napok-
nak csúfolt ízléstelen
giccsparádén, ha este hét után
ingyen spacírozhat be a Ví-
kendre, vagy ha szemszúrásból
kihelyeznek négy kétnyelvű ut-
canévtáblát. Magyarázzuk el,
hogy a Várban épített kupolás
förmedvény nemcsak esztétikai
környezetszennyezés, hanem
egyben városunk egyik szimbó-
lumának a megcsúfolása is. Ma-
gyarázzuk el, hogy örvendetes
új játszóterek kialakítása, de az
se ártana, ha a most még a ho-
mokozóban gügyögő gyerkőc
édesanyja néhány év múlva
meg tudná mutatni csemetéjé-
nek, kissé elérzékenyülve, hogy
melyik bulevárdi akácfa alatti
padon üldögélve kérte meg apa
a kezét…

Magyarázzuk el, hogy Ma-
rosvásárhely és a marosvásárhe-
lyi magyarok ennél, ami most
van, sokkal többet érdemelnek!
Nem biztos, hogy célravezető
lesz, de egy próbát megér.

Molnár Tibor



Erdély legrégibb 
ravatalozója

Erdély legrégibb temető-
színje, ravatalozó épülete a re-
formátusok temetőjében áll,
régi sírok környezetében, régi
sírkövekkel körülvéve. A tégla-
lap alaprajzú faépítményt az
1940-es évek elején építették
újjá. Eredeti téglagerendáit ter-
méskőből rakott alapfalakra he-
lyezték, és arra állították vissza
zömök faragott cserefa oszlo-
pait és az azokat összetartó ko-
szorúgerendákat, melyek a
födémgerendákat tartják. 

A régi mestergerendát
visszaszerelik az eredeti
helyére

Keresztes Gyula, a Marosvá-
sárhely régi épületei című köny-
vében írja le, hogy a négysíkú
tetőszerkezetet az eredetinek
megfelelően zsindellyel fedték.
A régi feliratos mestergerendát
visszahelyezték eredeti helyére,
de annak szerkezeti szerepét
megszűntették, a kicserélt, na-
gyobb keresztmetszetű födém-
gerendákhoz erősítették –
kötötték – fel. 

A régi mestergerendán 
rovott díszes betűkkel az
alábbi felirat olvasható:

„Istenünk dicsőségére, tisz-
teletére, az néhai és boldog em-
lékezetű Méltóságos Úr T. N.
Székely Teleki Mihály özvegye T.
N. Vér Judit asszony ecclésiánk-
hoz konferált beneficiumából
építette tekintetes Halmágyi
Mihály Uram bíróságában
1698-ban.”.

A felirat megörökítette még
az építész és az építőmester
nevét is:

„Aediles Georgius Tőke et Jo-
hannes Gombkötő arhi. Jon.
Toth. Gas. Pastorhazi Geor, Ke-
nyeres”.

A ravatalozó 
egykor huzatos szín volt

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által a rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból kiderül,
hogy a temetkezési szertartá-
sok helye, a ravatalozó két olda-
láról nyitott, huzatos szín volt,
ezért az átépítés után részben
zárttá tették, a hátsó, északi
hosszoldalt téglával befalazták. 

A ravatalozó részben zárt te-
réhez kapcsolódik két-két zár-
ható ravatalozó kamra. A
szertartások szükségelt szó-
széke és a hangvető a barokk
idők – a tizennyolcadik század
első fele – szép asztalosmunka
darabja.

A Tisztes régiség

A hangvetőre a Zsidókhoz írt
levél harmadik rész huszonhe-
tedik versének szövegét festett
betűkkel írták fel:

„Elvégeztetett dolog az em-
berek között, hogy egyszer
meghalnak és azután it (é)-let
legyen Sid.3.27”.

Keresztes Gyula megjegy-
zése, hogy ez a bibliai szöveg
egyezik a Jansonius János költ-
ségével 1645-ben Amsterdam-
ban nyomtatott Szent Bibliában
lévő szöveggel. 

Ugyanakkor Keresztes Gyula
leírásaiból még az is kiderül,
hogy Orbán Balázs ezt az épü-
letet Tisztes régiségnek nevezte.

A temetők…

Cs. Szabó László 1940-ben
így írt a temetőkről: 

„A temetők hiteles történet -
írók! Évtizedekig vitatták Erdély
földjének hovatartozását, a
hamis érvekkel szemben, a ma-
gyar sírkő volt a koronatanú. Az
idegen elvette az iskolát, a
templomot, a völgyben idegen
szó hangzott, de a temetők a
dombon magyarul feleltek az
idegen zsivajra, a fejfák magya-
rul sóhajtottak a nagy Isten-

hez... (Cs. Szabó László: Erdély-
ben, 1940).

Az 1576-ban 
említett kolostor

A Vár keleti védfalán kívüli
telken állt az egykori női zárda,
vagyis a „beginák kolostora”. Ot-
tani létét a zárda előtt felvezető
utca, a Klastrom utca neve
őrizte meg. 

Valószínű, hogy a klastrom
valahol a Súrlott Grádics nevű
vendéglő környékén, területén
állt.

Szintén Keresztes Gyula tud
arról, hogy 1503-ban egyik la-
kója, egy erdélyi főúri család
sarja, Harrinai Farkas Dorottya
volt. Az 1557-es tordai ország-
gyűlésen említést tettek a ma-
rosvásárhelyi apácákról. 

Egy 1576-os évi okirat említi
utolsó ízben a kolostort, mely-
nek utolsó lakói Nyújtódi Bor-
bála és Járai Margit voltak. 

A cellákra osztott házat
Göcsi Máté, helyi református
papnak adták el azzal a kikötés-
sel, hogy halálukig ott marad-
hatnak. 

A zárda köveit elhordják

A fent már többször is emlí-
tett szerző előtt ismeretes, hogy
a Vár a tizenhetedik századi épí-
téséhez a zárda köveit építő-
anyagul hordták el. 

A zárda bennlakói templomi
ruhákat varrtak és hímeztek, és
szentek legendáit másolták: így
a Teleki Tékában található, és
Teleki-kódex néven ismert, la-
tinból magyarra fordított és ál-
taluk lemásolt „Szent Anna
élete” című munkát, valamint
egy erdélyi nyelvemléket, mely
szent olvasmányként a Lázár
család Katerina nevű lánya ré-
szére készült.  

A Klastrom utca 5. szám
alatti épület: melyre 
utaltunk nem más, 
mint a Súrlott Grádics

Jó háromszáz évvel ezelőtt
– mikor még a városban az el-
maradottság, a helyi szűk körű
problémák és érdekek voltak az
elsődlegesek – a város polgárai

a kiskocsmák fehérre meszelt
szobáiba, szőlőlugasos kerthe-
lyiségeibe vonulva élték, vidám
társadalmi életüket.

Ilyen kiskocsma-borozó sok
volt a város központjában és
szűk utcáiban, amelyek csalo-
gató neveket viseltek. Erre pél-
dák: Három rózsa, Nagypipa,
Két pisztoly, Utolsó garas stb.

A vártól keleti irányba emel-
kedő Klastrom utca elején állt a
Súrlott Grádics néven ismert kis
vendéglő-borozó-flekkenező. 

A kis borozót két-három egy-
bekapcsolt kis szoba jelentette,
mely a tulajdonos kertes házá-
nak csupán egy része volt, a la-
kásával és a konyhával együtt. A
fagerendás mennyezetű, fehérre
meszelt szobákban az asztaltár-
saságok megszokott helyükön
poharazgattak. 

Keresztes Gyula leírásai sze-
rint a késő délutáni órákban
már sistergett a hús a parázsló
szén felett. A vendégek fogadá-
sát és kiszolgálását a tulajdonos

vagy a felesége végezte. 

Temetés után a kegyeletet
lerovók is ide tértek be

A Súrlott Grádics közelében
lévő iskolák tanárainak társasá-
gát állandó vendégként várták,
de temetések után a kegyeletet
lerovók is betértek egy pohár
hűsítő italra vagy forralt borra. 

A földszintes, zsindellyel fe-
dett, magastetős ház városké-
pileg jellegzetes épületként
ismert, és a műemlékek név-
jegyzékén is szerepelt. 

Sajnos, az államosítás után
az új bérlők az épületen átala-
kításokat végeztek, külsejét és
rendeltetését teljesen megvál-
toztatták.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila
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A reformátusok ravatalozó épületét az 1940-es évek elején építették újjá. A
négysíkú tetőszerkezetet az eredetinek megfelelően zsindellyel fedték.  Az
objektumról azt is tudjuk, hogy 1698-ban építették. Egy felirat örökíti meg az
építész és az építőmester nevét. A temetkezési szertartások helye egykor a
ravatalozó két oldaláról nyitott, huzatos szín volt. Ezt az átépítés után részben
zárttá tették. De lássuk, mit tudtunk még meg erről a ravatalozóról…

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

a vásárhelyi református temető ravatalozó épülete
Erdély legrégibb temetőszínje: 



A főtanfelügyelő-helyettes
szerint a távolmaradó diákok kö-
zül többeknek nem sikerült az
összes vizsgája a tanévzáráskor,
illetve vannak, akik ősszel fog-
nak pótvizsgázni, de olyanok is,
akik nem készülnek egyelőre
egyetemre, így az érettségi vizs-
gával is várnak még. Maros me-
gyében az érettségire beiratko-
zott magyar középiskolások
száma hozzávetőlegesen 1800
– tudtuk meg.

Az írásbelikre fektetik 
a hangsúlyt a diákok

Bartha Dalma, a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum végzőse la-
punknak elmondta, hogy vál-

tozó, mennyit tanul egy diák az
érettségi vizsgákra, de a hétfőn
és kedden zajló román szóbeli
vizsga egy átlagos romántudás-
sal rendelkező diáknak nem tűn-
hetett bonyolultnak. „Számomra
a stressz nehezítette meg a vizs-
gát, hisz bármennyire is szeret-
nénk azt elkerülni, egy kis izgu-
lás mindig van vizsga előtt, alatt.
Ezt leszámítva, úgy vélem, nem
volt annyira nehéz, mint ahogy
gondoltuk, de könnyűnek sem
nevezhető. A szerencse is közre-
játszik, hogy éppen milyen tételt
kapunk” – mesélte tapasztala-
tait. Hozzátette, hogy az írásbeli
vizsgák több tanulást igényel-
nek, mint a szóbelik, ezért in-
kább arra fektetik a hangsúlyt a

diákok. Arra a kérdésünkre, hogy
mennyi felkészülés szükséges a
vizsgákra, elmondta, hogy ez
napokban nem igazán mérhető,
de egyes tantárgyakra minimum
egy hét szükséges, míg másokra
néhány nap is elegendő.

Van, aki inkább az egye-
temi felvételire koncentrál

Kovács Nóra, Dalma osz-
tálytársa is hasonlóan véleke-
dett, hogy a román szóbeli nem
volt nehéz, és kevés tanulással
is lehetett jó minősítést szerezni.
„A lényeg, hogy tudjunk helye-
sen beszélni, logikusan építsük
fel a mondatainkat. A legmaga-
sabb, úgynevezett experimentat

minősítést kaptam, amit egyéb-
ként a diákok zöme könnyen
megszerez. Amúgy az érettségi
vizsgákra, úgy gondolom, hogy
a legfontosabb dolog követke-
zetesen tanulni és a felkészülést
időben elkezdeni. Sajnos az én
esetemben ez nem így történt,
mert az egyetemi felvételimre
koncentráltam, viszont igyek-
szem a következő pár hétben be-
pótolni a lemaradásom” – vallja
a végzős Nóra.

Mánya Petra, szintén bo-
lyais diák kifejtette, hogy a ro-
mán szóbelit sokkal nehezebb-
nek gondolta a vizsga előtt, de
mivel felkészülten vágott neki,
gördülékenyen ment. „Tananyag
sem volt túl sok, de a tanárnőnk-

kel is sokat gyakoroltunk az is-
kolában” – mondta el a végzős,
aki szintén a legmagasabb mi-
nősítést kapta a hétfői szóbelin.
Ami az érettségire való felkészü-
lést illeti, Petra 12-dik osztály-
ban tanult a legtöbbet – május-
tól intenzíven – de úgy véli,
azért is lehetett neki egyszerűbb,
mert kilencedikes kora óta kö-
vetkezetesen elolvasta és meg-
tanulta a leckéket.  „Most pedig
majdnem egész nap azt teszem
kisebb-nagyobb szünetekkel. És
bár komolyan veszem az érett-
ségit, nem teszem tönkre ma-
gam a tanulással, mert a vizsgák
eredménye nem számít az egye-
temi felvételimhez” – tudtuk
meg Petrától.

Az írásbelik 
még hátravannak 

Az érettségi június 10–12.
között a magyar felmérővel foly-
tatódik, ezt követi június 15-től
a digitális képességek felmérője,
majd 22-től az idegen nyelv
vizsga. Az írásbeli június 29. és
július 3. között zajlik. Maros me-
gyében a dolgozatokat három
központban javítják: a Constan-
tin Brâncuși Építészeti Szakkö-
zépiskolában, a Mihai Eminescu
Pedagógiai Gimnáziumban és a
Ion Vlasiu Faipari Szakközépis-
kolában. Az idei érettségi vizsga
eredményeit július 6-án füg-
gesztik ki.

Pál Piroska
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Ötszáz diák híjával az összes tizenkettedikes beiratkozott az idei érettségi
vizsgára. Eszerint Maros megyében 4314 végzős a 4800-ból megméretteti
magát a június 8-án, hétfőn elkezdődött országos szinten zajló felmérőn –
mondta Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes. Ez a szám 250-el több, mint a
tavalyi tudásfelmérőn részt vett diákoké.

Érettségi 2015

Diákok: „nem volt 
nehéz a román szóbeli”

Célegyenesben a Madách Imre 
és Levendula utcai munkálatok

2015. június 3-án, szerdán, Claudiu Maior alpolgármester munkalátogatást tett, a maros-
vásárhelyi Madách Imre és Levendula utcákban zajló munkálatok helyszínén. Az illető utcák
azonnali felújítást igényeltek, amely dologra a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal különös
figyelmet fordított. ”Az övezet lakóinak megígértük, hogy elkezdjük az utcák rehabilitálását,
örülök, hogy az időjárás lehetővé teszi a munkálatok rövid időn belüli befejezését. A 265 méter
hosszú Madách Imre utcában, felújítottuk a járdákat, az 540 méteres felületet teljes mértékben
leaszfaltoztuk, míg az 1590 négyzetmétert felölelő úttestet aszfaltszőnyeggel borítottuk be.
A munkálatok összértéke, HÉÁ-val együtt eléri a 240.000 lejt. Ami a Levendula utcát illeti, a
Szamos utcával való kereszteződéstől, egészen a Iuliu Maniu utcával való találkozásig, egy
megközelítően 200 méteres szakasz felújításáról van szó. Itt 1400 négyzetméteres felületen
helyreállítottuk az aszfaltszőnyeget, míg 370 négyzetméteren felújítottuk a járdákat. A mun-
kálatok összértéke, HÉÁ-val együtt, eléri a 90.000 lejt”, jelentette ki Claudiu Maior alpolgár-
mester. Az említett összegek a helyi költségvetésből származnak. 

A polgármesteri hivatal sajtóirodája
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

A Központ honlapján már a múlt héten hírt adtunk arról, hogy Dan Petrescu lehet az ASA új vezetőedzője.
Az első központi sajtóforrások szerint Petrescu kedden kötött volna egyéves szerződést az ASA-val, viszont
24 órás haladékot kért a csapat vezetőitől arra hivatkozva, hogy egy orosz csapat (Kuban Krasznodar,
ahol korábban már dolgozott) részéről kapott ajánlatot, amellyel tárgyalásokat folytat, és amelytől
szerdán kap biztos választ. Így lapzártánkig még nem volt biztosan tudható, hogy a szaúd-arábiai Al-
Faisaly csapatához (amely a 7. helyen végzett bajnokságában a múlt idényben) távozó Liviu Ciobotariu
utódja valóban Petrescu lesz-e.

– mondta a 20 éves zabolai születésű Fejér Béla Csongor, aki az ezüstérmes ASA harmadik számú kapusa.
Vele a bajnokság után beszélgettem.

Dan Petrescu lesz az ASA edzője?

Fővárosi sportlapok szerint
Ciobotariu 450 ezer eurós évi fi-
zetésért távozott, Dan Petrescu
állítólag 250 ezer eurós idény-
beli gázsit kaphat Marosvásár-
helyen, ha az ASA-hoz szerző-
dik, így a labdarúgó1. liga
legmagasabb fizetéséért veheti
át az ASA irányítását az egykori
jobbhátvéd, akinek a stábjával
együtt további 500 ezer euró üt-
heti a markát, ha az ASA bejut
az Európa liga csoportkörébe.

Ki is Dan Petrescu?

A jelenleg 48 éves szakem-
ber játékosként a Steaua színe-
iben mutatkozott be 1986-ban,
majd az olasz Foggia és Genoa,
az angol Sheffield Wednesday,
Chelsea és Southampton csapa-
taiban légióskodott, végül a Bu-
karesti FC Național együttesé-
ben hagyta abba az aktív
pályafutást. 

Edzőként a Sportul

Studențesc (2003-2005), Buka-
resti Rapid (2004), Krakkói Wisla
(2005-2006, velük Lengyel Ku-
pát nyert), az Urziceni-i Unirea
(2006-2009, velük 2009-ben
bajnokságot és Románia Kupát
nyert), Krasznodári Kuban
(2009-2012), a Moszkvai Di-
namo (2012-2014) és a katari
Al Arabi (2014) csapatainál dol-
gozott. 

Petrescu a Steaua színeiben
háromszoros bajnok (1985-
1986, 1987-1988, 1988-1989),
kétszeres Románia Kupa-győz-
tes (1987, 1988, 1989) és Szuper
Kupa-győztes (1987) volt, a
Chelsea-vel Angol Kupát (1997),
Angol Liga Kupát, Kupagyőzte-
sek Európa Kupáját és európai
Szuperkupát nyert 1998-ban,
míg a FC Național együttesének
színeiben a Románia Kupát
emelhette a feje fölé (2003).

Az ASA leendő edzője 1989-
ben mutatkozott be a román vá-
logatottban, majd négy nagy

versenyen vett részt: az 1994-
es világbajnokságon, az 1996-
os Európa-bajnokságon, az
1998-as világbajnokságon és a
2000-es Európa-bajnokságon. 

Narcis Răducan helyébe
Bogdan Mara jöhet

Narcis Răducan, az ASA volt
ügyvezető elnöke is távozott az
együttestől (mint nyilatkozta,
önszántából hagyta el a csapa-
tot). Ő két éves szerződést írt
alá a Târgu Jiu-i Pandurii csapa-
tával, amely a 9. helyen végzett
az 1. liga 2014-2015-ös idényé-
ben. Helyébe a 38 éves Ion Bog-
dan Mara jöhet, aki korábban
játékosmenedzserként dolgo-
zott, de utoljára a Digi Sport te-
levíziócsatorna sportelemzője-
ként tevékenykedett, viszont
játékosként a Kolozsvári CFR szí-
neiben a 2008-2009-es évad-
ban bajnokságot és Románia
Kupát nyert. 

A dévai születésű Mara játé-
kosként még megfordult a Farul,
FC Arges, Rapid, UTA, Urziceni,
CFR együtteseinél, de a spanyul
Deportivo Alavés, a kínai Tianjin
Teda, az ukrán Stal Alcevsk, a
görög Szaloniki Iraklisz és
Xanthi-i Skoda csapatainál is.

Kicserélődik 
a játékosállomány is

Dan Petrescu Marosvásár-
helyre kerülésével új segéded-
zője is lehet az együttesnek, de
ennek kilétét egyelőre még ho-
mály fedi. Ha Petrescu lesz a ve-
zetőedző, akkor nagy esély van
arra, hogy Valeriu Bordeanu és
Cristian Pojar közül választ, akik-
kel eddig együtt dolgozott a
fent említett alakulatoknál. A
stáb tagja lehet még Petre Lă-
zărescu erőnléti edző és Dumitru
Stîngaciu kapusedző is.

Szó van arról, hogy az ASA
keretéből néhányan távoznak:

N’Doye a Viitorullal köthet egyé-
ves szerződést, Zicu – 232 mér-
kőzést játszott a hazai 1. ligában
– a Temesvári Poli csapatához
kerülhet, Gogát és Horát is Te-
mesvárra csábítja Daniel Stan-
ciu, az ASA volt klubigazgatója,
Feussi az olasz 1. ligába újonnan
felkerülő Frosinone vezetőségé-
vel folytat tárgyalásokat. Nincs
kizárva, hogy mások is elhagy-
ják az ASA-t, hiszen 14 játékos-
nak május 31-i hatállyal lejárt
a szerződésük, de ugyanakkor
közülük többen is maradhatnak,
ha Petrescu lesz az edző.

Ugyancsak bukaresti sport-
lapok információja szerint Dan
Petrescu Marosvásárhelyre csá-
bíthatja Peterson Pecanhát (Pet-
rolul, kapus, 35 éves), Geraldo
Alvest (Petrolul, hátvéd, 34
éves), Raul Ciupét (U. Kolozsvár,
hátvéd, 31 éves), Daniel Nicu-

laét (Rapid, csatár, 32 éves), Bă-
nel Nicolițăt (Viitorul Constanța,
középpályás, 30 éves), vagy ép-
pen Pablo Brandant (ex. Steaua,
U.Craiova), Vasile Mafteit (Con-
cordia) és Dacian Vargát (ex. U.
Craiova) is, akikkel erősödhet az
együttes. Őket érvényes szerző-
dés nem köti sehova, így sza-
badon igazolhatók.

Sepsi és Bumba 
a válogatottban

A minap Anghel Iordănescu
szövetségi kapitány behívta a ro-
mán válogatott bővített keretébe
Sepsi Lászlót és Claudiu Bumbát
az idényben mutatott kiváló tel-
jesítményükért. Mindketten jú-
nius 2-7. között a mogoșoaia-i
edzőtáborban vettek részt, és
nagy esély van arra, hogy mind-
ketten pályára lépjenek június

,,Várom, hogy bemutatkozzak az 1. ligában”

– Hajszálon múlott, hogy az
ASA megnyerje a bajnokságot, de
sajnos, az utolsó fordulóban el-
vesztette. Az ASA-Oțelul találkozó
végén te is könnyes szemmel vo-
nultál le a pályáról. Sikerült fel-
dolgoznod ezt a hazai vereséget,
amelyen a bajnoki cím úszott el?

– Igen, de nehezen. Senki
sem gondolta volna, hogy mi a
bajnoki címért fogunk harcolni.
Nem lettünk bajnokok, nagyon
sajnálom. Pedig annyira remél-
tük és hittük, hogy megnyerjük!

– Kevesen ismernek közelebbről
téged Marosvásárhelyen. Kérlek,
mondj néhány szót magadról…

– 1995. május 11-én szület-
tem a Kovászna megyei Zabolán.
2007-ben Székelytamásfalván
ismerkedtem meg a labdarúgás-
sal, ahonnan Orbán Ferenc köz-
reműködésével kerültem Kézdi-
vásárhelyre, az akkor még 5.
ligás Kézdi Sport Clubhoz, Csen-
geri Attila keze alá. Idővel felke-
rültünk a 4. ligába, ahol Kölcze
Gábor és Demkó Sándor voltak
az edzőim. Kevéssel utána el-
mentem a 3. ligás Zágonhoz pró-

bajátékra, ami sikerült. Az első
évben mindössze három mecs-
csen védtem, utána edzőváltás
következett, a brassói Călin Mol-
dovan keze alá kerültem. Ő bi-
zalmat szavazott nekem, majd
12 mérkőzésen kezdő voltam az
őszi idényben, a tavaszi szezont
már Marosvásárhelyen kezdtem. 

– Gondolom, az édesapád
volt az, aki futballistát faragott
belőled...

– Igen, ő is kapus volt, tőle
tanultam meg védeni, de ő nem
vitte sokra, hiszen csak az 5. li-
gában játszott, habár volt esélye,
hogy fennebb kerüljön, de a szü-
lei nem engedték. Ő volt az, aki
befolyásolt engem, hogy labda-
rúgó legyek, a szüleim mindig
mindenben támogattak. Amúgy
engem minden poszton kipró-
báltak, védő és csatár is voltam,
ahová tettek, ott játsztam.

– Ha netán az edző csatár-
sorba küldene téged, hogyan tel-
jesítenél?

– Biztos vagyok benne, hogy
nem vallanék szégyent!

– Hogyan kerültél az ASA-
hoz?

– A Zágon vezetősége akart
egy meccset játszani az ASA-val
itt, Marosvásárhelyen, de a helyi
csapat vezetősége nem egyezett
bele, mivel szezonvég volt. Akkor
Borbély Csaba (ex. Craiovai U,
Astra, FTC, Gloria, Oțelul- szerk.
megj.), a zágoniak volt edzője
beszélt végül az ASA vezetősé-
gével, és eljöttem három napra
próbára, majd itt ragadtam. Elő-
ször a zágoniak horribilis össze-
get kértek értem, de idővel kie-
gyezett a két klub. 

– Gondolom, hogy összeha-
sonlíthatóak az itteni feltételek
egy alacsonyabb osztályban lévő
együttesével…

– Itt kiváló körülmények van-
nak, meg is jött az életkedvem. 

– Hogyan sikerült a bemutat-
kozó mérkőzésed az ASA-színei-
ben?

– A 2. ligában egy 4-0-ra
megnyert hazai találkozón mu-
tatkoztam be az ASA-színei-
ben. Nagyon jól ment a játék,

akkor még Sabău volt az edző,
de a következő héten érthetet-
len módon kikerültem a kez-
dőcsapatból. Majd egy eszten-
dőre Râmnicu Vâlceara
kerültem kölcsönjátékosként,
ami tapasztalatszerzésre kiváló
alkalom volt. 

– Hogyan éled végig a mér-
kőzéseket a kispadon?

– Nehéz a pálya széléről
nézni a társakat, nagyon beleé-
lem magam a játékba. 

– Hogyan alkalmazkodtál az
emelt szinthez, hiszen nyilván
magasabbak a követelmények itt,
mint korábban a 3. osztályban? 

– A felkészülést megszok-
tam, olyan komolyan készülök,
mint bármelyik csapattársam.
Örvendek, hogy olyan játékosok
között élek, akiktől sokat tanu-
lok, bár nehéz őket kiszorítani a
kezdőcsapatból, hiszen óriási ta-
pasztalattal rendelkeznek. A ka-
pustársaim, a kapusedzőnk min-
dent elmagyaráz, ha hibázok,
újra csináljuk. Fontos számomra,
hogy fejlődhetek.

– Megszoktad Marosvásár-
helyt?

– Nagyon tetszik, hiszen szép
város, megszoktam, szeretem itt.
Idővel nem kizárt, hogy itt tele-
pedek le, persze addig szeretnék
még éveket itt játszani. Amúgy
havonta járok haza Zabolára, jó
otthon feltöltődni a családi és
baráti környezetben.

– Amikor nem futballozol,
nincsenek edzéseid sem, mi az el-
foglaltságod?

– A barátnőmmel meg a ba-
rátaimmal töltöm az időt. Sokat
pihenek, figyelemmel követem
az európai labdarúgó-bajnoksá-
gok mérkőzéseit a televízióban.

Amúgy csendes, higgadt típus
vagyok, mindig igyekszem kor-
rekt lenni mindenkivel.

– Ki a kedvenc kapusod, pél-
daképed? Hát a kedvenc csapa-
tod?

– Real Madrid és Manchester
United szurkoló vagyok, a ked-
venc hálóőröm David De Gea.

– Hogyan látod a jövődet a
labdarúgásban?

– Egyelőre nem gondolok a
jövőre, szeretnék mielőbb be-
mutatkozni az 1. ligában. Aztán,
hogy idővel mi lesz, azt csak a
Fennvaló tudja…
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