
>>> Új sorozat,  VI .  (X.)  évfolyam >>> 25. szám >>> 2015. június 25–július 1. >>> Megjelenik csütör tökön >>>>>>>>>>> 8 oldal  >>> ára:  1,5 l  e  j  >>>

C M
Y B

C M
Y B

Humor

Honnan fogod tudni, hogy Európá-
ban anno nem sikerült tökéletesen
megoldani a migránskérdést?

☻ A Vatikánban nem a pápa, hanem egy sámán lakik,
aki húsvétkor és karácsonykor Urbi et Orbi áldás helyett
élő tyúkok vérét spricceli a Szent Péter téren törzsi tán-
cokat járó hívek fejére ☻ Németországban már nem
a török kisebbség a legnagyobb, hanem a német

Társadalom

Avarok a marosvásárhelyi várban:
Vakációs programokkal várják a
gyerekeket 
A nyár folyamán a marosvásárhelyi várba látogatókat
több érdekes kiállítás várja. Az egyik ezek közül az
Avar harcosok Erdélyben című. A Maros Megyei Mú-
zeum várbeli kiállítótermének két szobájában beren-
dezett pannók, makettek, bábuk és tárlók valóságos
időutazásra hívják az érdeklődőket az avarok világába.

>>> 3. oldal >>> 6. oldal

Vélemény

Kispályások és nagypályások   

Szándékos összemosás folyik a romániai ma-
gyar közélet igazi bűnözői és ártatlan üldözöt-
tei, valamint népszerű politikusai és kiebru-
dalhatatlan féreglárvái között. A szakmai,
politikai kihívásokat felvállaló, illetve az azok
elől elmenekülő személyek között. A közönsé-
ges pénzhajhászok, valamint a lelkes, odaadó
munkát végző közszereplők között. Az önkor-
mányzati választásokon, egyéni hozzájárulással
hatalomhoz jutó polgármesterek és tanácsel-
nökök, valamint a listás szavazással, közvetve
vagy közvetlenül bársonyszékhez juttatott me-
gyei alelnökök, alpolgármesterek, államtitká-
rok, parlamenti képviselők és más tisztségvi-
selők között. Miközben jól tudjuk, hogy nagy
különbség van „egerek és emberek” között.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

A lé a tét    

- mi történik a vásárhelyi RMDSZ-ben? -

Nem hiszem, hogy sokan lennének, akik em-
lékeznek még az esetre, ezért felelevenítem:
2013-ban történt, hogy a megyei vezetés in-
dítványára, sőt, kifejezett nyomására – a párt-
demokrácia elveit és az alapszabályzat előírá-
sait semmibe véve! – „újították” meg az RMDSZ
vásárhelyi szervezetét. Az új városi elnök, Peti
András elsőrendű feladataként a szervezet új-
jáépítését határozták meg. Az új csapat a rá-
bízott munkát ötven százalékban végezte el.
Tudják: ahhoz, hogy valami újat építsünk, a ré-
git le kell bontani. Nos, a bontás, sőt: rombolás
tökéletesen sikerült, az építkezés azonban nem.
Hát innen az ötvenszázalékos eredmény. Ami
tulajdonképpen százszázalékos kudarc! 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Augusztus 26-30-a között újra színessé válik Marosvásárhely, hisz ekkor szervezik meg már harmadik
alkalommal a Vásárhelyi Forgatagot. A Maros-parti nagyszínpadon többek között fellépő Budapest
Bár, Péterfy Bori és a Love Band, illetve a Neoton Família mellett színházforgatag, tematikus vá-
rosismertető séták, világtalálkozó és fiatalokat megszólító kortárs rendezvények szórakoztatják a
vásárhelyieket – tudtuk meg a szervezők tegnapi sajtótájékoztatóján.

Kiszínezik Marosvásárhelyt 

Budapest Bár, rockopera és
Lucian Mîndruță a Forgatagon

www.kozpont.ro



Régiségvásár
Június 25-én, csütörtökön 10

órakor Marosvásárhelyen, a Győ-
zelem tér 14. szám alatti Maros
Mall épületében régiségvásár
nyílik. A Gobe art szervezte vá-
sáron, mely június 28-án 20 óra-
kor zárul, antik bútorokat, fest-
ményeket, régi ékszereket,
gyűjteményeket, könyveket stb.
kínálnak megvételre.

Kastélykörút
Szombatra, június 27-én

újabb kastélykörutat tervez a
Teleki Téka Egyesület. Az egy-
napos kiránduláson öt kastélyt
és két templomot látogatnak
meg az érdeklődők Maros és
Beszterce-Naszód megyében, il-
letve egy Erdélyben egyedülálló
látnivalót, a gróf Bethlen Lajos
által létrehozott kerlési barlang-
sírt. A műemléképületeket dr.
Kálmán Attila történész mutatja
be. Indulás: szombaton reggel
7,30 órakor a Teleki Téka előtti
parkolóból, autóbusszal. A rész-
vételi díj 45 lej. A helyek száma
korlátozott, ezért a részvételi
szándékot kérik előre jelezni a
telekikastelyegyesulet@gmail.com
e-mail címen.

Különleges koncert
Igazi lüktető, elsöprő rit-

musú tangókat hallhat négy
nyelven a közönség kedden, jú-
nius 30-án este 8 órától a Maros
Művészegyüttes előadótermé-
ben. Fellép a Tiberius Quartet,
Kostyák Márton-Ákos (nagy-
bőgő), Bordos Nagy Kinga (zon-
gora), Koszorús Krisztina (ének).
Műsoron A. Piazzola-, C. Velas-
quez-, A. Jobim- stb. művek
Molnár Tibor egyéni, egyedi át-
irataiban.

13. Csűrszínházi Napok
Június 26-án, pénteken 18

órakor dr. Kisgyörgy Árpád gyűj-
teményéből, marosvásárhelyi
képzőművészek munkáiból nyí-
lik kiállítás a mikházi Csűrszín-
ház udvarán levő iskolában.
19.30-tól a helyi művelődési
házban Bogdán Zsolt Függök
ezen a zord élet- párkányon
című Ady-estjét mutatja be.
21.30-tól a székelyudvarhelyi
Tomcsa Sándor Színház Csurulya
Csongor rendezésében Tamási
Áron Rendes feltámadás című
színdarabját játssza Mikházán.
27-én, szombaton déli 12 órakor
a Mentor könyvkiadó és a Szé-
kelyföld kulturális havilap köz-
reműködésével Fa-kanál címmel
irodalmi gasztroműsorra kerül
sor, a kóstolót a Csűrszínház ud-
varán tartják. 19 órakor a mű-
velődési házban a Cigányhold
látható. 20.30- tól a Csűrszín-
házban a Maros Művészegyüt-
tes Szívem virág, míg a világ
című műsorát mutatja be, 22
órakor táncház kezdődik. 28-án,

vasárnap délelőtt 11 órától a
gyermekeket várják a Csűrszn-
házba. Az Artsy M Diákszíntár-
sulat Mátyás király tréfás törté-
neteit viszi színre dr. Gyéresi Júlia
tanár rendezésében. 12.30- tól
tréfákkal, népi adomákkal, me-
sével szórakoztatják a közönsé-
get a Széllyes Sándornak – 
a Maros Művészegyüttes tréfa-
mesterének – emléket állító
népi előadó-művészeti vetél-
kedő döntőjén, amelyet a Maros
Művészegyüttes, a Csűrszínházi
Egyesület és az Artecotur Egye-
sület szervez. Az előadásokra be-
lépőjegyeket a helyszínen lehet
váltani, ezért a szervezők arra
kérik az érdeklődőket, hogy kez-
dés előtt legalább fél órával le-
gyenek Mikházán.

A Hunyadi házaspár 
közös tárlata

A marosvásárhelyi Bernády
Házban megnyílt Hunyadi
László szobrász- és Hunyadi Má-
ria textilművész közös kiállítása.

19. Ariadné kiállítás
A Kultúrpalota földszinti ki-

állitótermeiben tekinthető meg
a textilművészek évente meg-
rendezésre kerülő szemléje. A
19. Ariadné kiállításra a helyi 19
kiállító művész mellé más tá-
jakról is érkezett 35 alkotó, Ko-
lozsvár, Temesvár, Nagyvárad,
Déva, Sepsiszentgyörgy, Szé-
kelyudvarhely, Gyergyóalfalu
mellett Szucsáva, Bukarest és
Budapest is jelen van több mű-
vésszel. A kiállítás július 12-ig
látogatható.

Sz. Kovács Géza tárlata
Sz. Kovács Géza festő- és gra-

fikusművész alkotásaiból nyílt
egyéni kiállítás a segesvári Ga-
udeamus Házban.

Avar harcosok Erdélyben
A marosvásárhelyi várban

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

Romániai orchideák
Romániában élő orchideafaj-

tákat mutat be a marosvásá r -
helyi Természettudományi Mú-
zeumban nyílt kiállítás.

Erdélyi csipkék
Marosvásárhelyen, a Néprajzi

és Népművészeti Múzeum Ró-
zsák tere 11. szám alatti szék-
helyén látogatható a sepsiszent-
györgyi Székely Nemzeti
Múzeummal közösen szervezett
Erdélyi csipkék című kiállítás.

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,
szombaton és vasárnap 10 órától
13 óráig.

2. oldal >> Naptár 2015. június 25–július 1.

Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön.

Kiadó: Medical Publicity Kft.
ISSN 2069 – 900X

Lapigazgató:
i. Dr. Benedek  István

Szerkesztő: 
Pál Piroska

Munkatársak: 
Czimbalmos Ferenc-Attila

Ferencz Zsombor
Molnár Tibor

Nagy-Bodó Tibor
Nemes Gyula

Terjesztés,
rejtvényszerkesztő:

Hideg András
tel.: 0741.240.592

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

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

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

Június 25. Vilmos, Viola, Vilma
Június 26. János, Pál, Örs, Dávid
Június 27. László, Kamilla, Torda
Június 28. Irén, Levente, Marcella
Június 29. Pál, Péter, Beáta
Június 30. Emília, Bács, Ditta
Július 1. Annamária, Tihamér

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Osztatlan figyelemben lesz része. Jogi ügyekben
legyen egyenes, munkájában és párkapcsolatában kor-
rekt. Akkor nem lesz gond és csak az előnyeit élvezheti
ezeknek a ritka bolygóállásoknak. Ezen a héten a szél-
sőségek mutatkozhatnak az életében.
BIKA: Az üzleti életének, a pénzügyeinek kedvez z a hét.
Szentelje figyelmét a munkájának. Nagyon jók a meg-
látásai, ötletei kifejezetten konstruktívak. Egészség
terén most fontos, hogy figyeljen a kismedence pana-
szaira, a veséjére és arra, hogy ne fázzon fel.
IKREK: Pénzügyeket érintő munkakapcsolatait kezelje
fokozott óvatossággal. A héten új ismeretségekre tehet
szert, melyek később jó együttműködésre vallanak. Le-
gyen nyitott a külföldiekkel szemben is, páratlan jó kap-
csolatokat teremthet velük a hét során.
RÁK: Kisebb, örömmel meghozható áldozatokat önnek
is meg kell hoznia a boldogságért. Valaki közel kerül
önhöz, akivel hasonlóaz érdeklődési körük, így sokat és
kellemeset tudnak beszélgetni egymással.
OROSZLÁN: Ez a hét nagyon jól illeszkedik az ön vilá-
gához anyagiakban, esetleg külföldöt érintő döntései-
ben, valamint szerelmi téren. Ezeken a frontokon
meghozott döntései során előnyöket élvezhet.
SZŰZ: Egyik ellenségesen viselkedő ismerőse váratlanul
felhívhatja önt. Ne kímélje, mondja meg neki a vélemé-
nyét nyugodtan. Utasítsa vissza mindennemű közele-
dését. Talán épp az volt eddig is gond, hogy ön túl
diplomatikusan kezelte ezt a személyt. 
MÉRLEG: Vásároljon, szórakozzon, kiránduljon egyedül
vagy szeretteivel. Most olyan dolgokat tegyen elsősor-
ban, amihez van kedve. Ha változtatni szeretne munka-
helyet, előbb találjon újat és utána döntsön, mert
hirtelen hozott döntése nagyon hátrányos következmé-
nyeket hozna
SKORPIÓ: Éjszakánként ellenőrizzen minden zárat le-
fekvés előtt. Ha párkapcsolatban él, legyen türelmes és
megértő társával, ugyanis könnyen kialakulhat egy fe-
szültség önök között a napokban, aminek hatására
olyant is mondhat, ami sebeket ejthet a lélekben.
NYILAS: Most inkább az időtálló dolgok megszerzésé-
nek az ideje. Tartós dolgok, hosszú távú tervek elindítá-
sának van itt az ideje. Jól vizsgáljon át minden iratot,
papírt, mielőtt bármit is aláírna, mert hibák csúszhatnak
be az esetleges üzleti szerződésekbe. 
BAK: A hétre tervezett feladataival hamar végez. Így
könnyen tervezhet előre több héttel is. Pénzügyeiben
most jól állnak a csillagok, de ettől még elkel egy kis
óvatosság, amennyiben kétes vagy igen nagy kockáza-
tokat rejtő döntéseket kíván hozni. 
VÍZÖNTŐ: Most egy kicsit le kellene lassítania, több időt
fordítani a pihenésre. Társasági életre kevesebb időt for-
dítson. Regenerálódnia kell. Ezekben a napokban az
egészsége megkülönböztetett figyelmet igényel.
HALAK: Fokozott figyelmet kell most fordítania az
egészségi állapotára. Amennyiben a panaszait elhanya-
golja, később komolyabb problémák is felüthetik ma-
gukat. Jó hatással lenne önre, ha most egy rövid utazást
is be tudna ékelni a heti programjába.

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



Kispályások 
és nagypályások 

Szándékos összemosás
folyik a romániai magyar
közélet igazi bűnözői és ártatlan üldözöttei, valamint
népszerű politikusai és kiebrudalhatatlan féreglárvái kö-
zött. A szakmai, politikai kihívásokat felvállaló, illetve az
azok elől elmenekülő személyek között. A közönséges
pénzhajhászok, valamint a lelkes, odaadó munkát végző
közszereplők között. Az önkormányzati választásokon
egyéni hozzájárulással hatalomhoz jutó polgármesterek
és tanácselnökök, valamint a listás szavazással, közvetve
vagy közvetlenül bársonyszékhez juttatott megyei alel-
nökök, alpolgármesterek, államtitkárok, parlamenti
képviselők és más tisztségviselők között. Miközben jól
tudjuk, hogy nagy különbség van „egerek és emberek”
között.

Ha például valakinek az a legfőbb bűne, hogy üldö-
zésbe veszi az őt törvénytelenül megfigyelő szekust,
utol éri, majd a földre fekteti. Vagy ne adj’ Isten, nem kéri
ki az ortodox egyház véleményét egy ingatlan felújítá-
sához, ami egyébként egyáltalán nem zavarja az érintett
papokat, püspököket. Esetleg megtesz tíz métert a kény-
szersofőre mellőzésével, hivatala járművével. És véde-
keznie kell az ellene felhozott, mondvacsinált vádakkal
szemben. Meghurcolva, bilincsbe verten. 

Vagy ha egy multimilliomos helyi bárót vonnak kér-
dőre. Az elmúlt huszonöt évben elért „sikereiért”. A po-
litikai és gazdasági összefonódások árán kieszközölt
nyereségeiért. Egy olyan hálózat kiépítéséért, amelyben
főszerepet kapott az egykori alpolgármester, az „érdek-
képviselő” miniszter és az opportunista vállalkozói réteg.
Mindehhez persze élveznie kellett a pártelnökség tap-
sikoló beleegyezését. A listára való bekerülést, a háttér-
ből nyújtott támogatást, a választók beetetését. Jelenleg
pedig úgy áll a helyzet, hogy mind a két politikust
ugyanaz a DNA vizsgálja. Ugyanolyan módszerekkel.
Pedig az egyik esetben mindössze néhány száz lejes kár-
ról, bevételhiányról, a másikban pedig több milliós
ügyletekről és csúszópénz elfogadásáról szólnak a hírek.

És arról aztán végképp megfeledkeznek az érdekel-
tek, a tisztelt elnök úr, és a körülötte sürgölődő szolga-
lelkű nagyratörők, hogy egyáltalán nem mindegy a
választók számára, hogy az enyhe vádakkal szembesülő,
népszerű vezérüket, vagy az egyéni ambícióval rendel-
kező, korrupciógyanús kiskirályukat hurcolják meg az ál-
lamhatalmi szervek. Az előbbiek hitet és erőt adnak a
választóknak, a politikának pedig hitelességet. Velük és
általuk válhat erőteljesebbé a magyar közösség, érdek-
képviselet. Az utóbbiak viszont nem hagynak maguk
után semmilyen felmutatható eredményt, csak az elté-
kozolt lehetőségeket. Nincs bennük jövő. A vádlottak
iránti aggódásukat kifejező politikusoknak különbséget
kellene tenniük a két kategória között. Nekünk, válasz-
tóknak ez a különválasztás nagyon is lényeges!
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Avarok a marosvásárhelyi várban 

Vakációs programokkal várják a gyerekeket

A falakra erősített nyolc da-
rab, három nyelven (román, ma-
gyar, angol) megírt pannóról a
következő témákról szerezhet
bővebb ismereteket a látogató:
Az avarok a Kárpát-medencé-
ben; Az avarok Erdélyben; A ma-
rosveresmarti harcos; A tövisi
(Fehér megye) temető; Fegy-
verzet és lőszerszámok az avar
korban; A szilágynagyfalui és
szamosfalvi halomsíros teme-
tők; Bizánci érmék az avar kori
Erdélyben; Férfi és női viselet az
avar korban. 

A három makett mint egy-
egy rögzített életkép enged be-
tekintést az avarok életébe. Az
első egy gepida települést min-
táz avar támadás közben. A má-
sodik egy avar kori település,
míg a harmadik egy halomsíros
temető lehetséges rekonstruk-
ciója. Az első teremben egy lóra
ült avar harcost ábrázoló bábut
láthatunk teljes harci felszere-
lésben. A második szobában pe-
dig egy férfi, egy nő és egy gyer-
mek bábu várja az érdeklődőket
avar kori öltözetben. De talán a
leglátványosabb és szemet von-
zóbb az öt tárló tartalma, ame-
lyek a régészeti feltárások alkal-
mával napvilágra került leletek
darabjait tárja szem elé. A tárlók
tartalma: A marosveresmarti sír
(kard, hüvely, vas nyílhegy,
zabla, kengyel, tűzcsiholó, öv-
csattok, bronz függesztő, bronz
csat stb.); A radnóti avar kori te-
lepülésről előkerült leletek és
használati tárgyak (kard, vas
lándzsahegyek, vas balta, sar-
kantyúk, kések, kerámiaedé-
nyek); Fegyverek, lószerszámok;
Erdély területéről származó bi-
zánci éremleletek; Ruhadíszek,
viseleti tárgyak (bronz övgarni-
túra, övcsat, ujjas fibula, var-
kocsszorító, fülbevalók, szíjvég
stb.). 

Az avarok vonták először
fennhatóságuk alá a teljes
Kárpát-medencét 

Az időszámításunk szerinti
6. század ötvenes éveinek végén
egy nép jelent meg Kelet-Euró-
pában: az Ázsiából származó
avarok. Ők a longobárdokkal
szövetkezve 567-ben legyőzték
a Tisza-vidékén és Erdélyben élő
gepidákat, majd a következő év-
ben elfoglalták Pannónia teljes
területét. Ezáltal ők lettek az el-
sők a történelem folyamán, akik
a teljes Kárpát-medence térsé-
gét fennhatóságuk alá vonták.

Röviddel ezt követően az Avar
Kaganátus Közép-Európa egyik
legjelentősebb katonai hatalma
lett. A 6. század végén, 7. század
elején az avarok katonai hadjá-
ratokat indítottak a Bizánci Bi-
rodalom ellen. A Kaganátus ösz-
szeomlását a Nagy Károly frank
király vezette hadjáratok okoz-
ták a 8. század végén, 9. század
elején. Szendrei László történész
szerint: „Az avarnak nevezett
nép, amely 567–568 körül fog-
lalta el a Kárpát-medencét, a
magyarságnak nemcsak kultu-
rális-civilizációs, hanem antro-
pológiai-genetikai szempontból
is egyik meghatározó eleme. A
Kárpát-medencei avarok
ugyanis megélték az Árpád-féle
honfoglalást, s igen rövid idő
(1-2 nemzedék) alatt teljesen
beleolvadtak az új hódító rokon
népbe, a magyarba.” (Szendrei
László: Menny és Pokol. Magyar-
ország és a magyarság történe-
tének sorsdöntő eseményei Kr.
e. 8. Kr. sz. 1574. Nyíregyháza,
2008)

Régészeti szempontból az
avar kor nagyon gazdag leletek-
ben. Jelen pillanatban a régé-
szek több mint 60 000 sírt tar-
tanak nyilván a
Kárpát-medencében. A korszak
kronológiájában három nagy
időszakot különítenek el: a kora-
(kb. 568–670), a közép- (kb.
670–720) és a késő (kb. 720–
9. század eleje-közepe) avar
kort. A mai Erdély területén fel-
színre került régészeti leletek,
amelyek az avar korhoz köthe-
tők, három történelmi régióban
fordulnak elő: a Partiumban, a
Bánságban és az Erdélyi-me-
dencében. Míg az első két terü-
let a Tisza-vidék szerves részét
képezi, Erdély egy különálló ré-
giót alkot. Egy nagyobb lelet-
koncentráció figyelhető meg a

Maros középső és alsó folyása
mentén. 

Fő fegyvereik: 
a kard, az íj és a kopja

Az avarok fegyverzetére és
harcmodorára vonatkozóan a
legfontosabb írott forrás Mau-
ricius bizánci császár 6–7. szá-
zad fordulóján írt katonai kézi-
könyve. Más keleti eredetű
népekhez hasonlóan az avar
hadsereg alapja is a lovasság
volt. Katonai sikereiket sajátos
lovas harcmodoruknak, vala-
mint a kor Európájában akkor
még ismeretlen vaskengyel
használatának köszönhette. A
kengyel olyan stabilitást adott
a harcosnak, hogy az mindkét
kezét tudta használni a csata so-
rán. A bizánci császár az avarok
fő fegyvereiként a kardot, az íjat
és a kopját említi, és megjegyzi,
hogy a legtöbb harcos egyszerre
kétféle fegyverrel van felsze-
relve, melyet szükség esetén fel-
váltva használ. A lónak az avar
hadseregben betöltött fontos
szerepét a lovas temetkezések
magas száma mutatja. A lovat
gyakran a harcos mellé, máskor
külön sírgödörben temették el.
Legtöbb esetben a ló felszerszá-

mozva került a sírba, de néha a
fegyver- és edénymelléklet is
megjelenik. 

Az avar kiállítás a múzeumok
éjszakáján (május 16-a) nyitotta
meg kapuit és szeptember vé-
géig lesz látogatható – tudtuk
meg Pánczél Szilamértől, a Ma-
ros Megyei Múzeum munkatár-
sától. „A kiállítás egy kutatási
projekt része, amelyet a Román
Tudományos Akadémia bonyo-
lított le. Először Gyulafehérvá-
ron, majd Besztercén került ki-
állításra, utána a mi
intézményünk is befogadta, így
került Marosvásárhelyre. A ki-
állítás kurátora a Maros Megyei
Múzeum egyik alkalmazottja,
Dobos Alpár. A tervek szerint a
tárlat következő állomása Ko-
lozsvár lesz. A vakáció idején a
gyermekeket is szívesen várjuk
a várba, hiszen hetente kétszer
szakemberek foglalkoznak ve-
lük. A foglalkozások közül több
az avarkorra szakosodott,
amelynek során a gyermekek
rézművességet, textilművessé-
get, nemezelést és egyebeket
tanulhatnak" – tájékoztatta
még lapunkat Pánczél Szilamér. 

Nemes Gyula

A nyár folyamán a marosvásárhelyi várba látogatókat több érdekes kiállítás várja. Az egyik ezek közül az
Avar harcosok Erdélyben című. A Maros Megyei Múzeum várbeli kiállítótermének két szobájában berende-
zett pannók, makettek, bábuk és tárlók valóságos időutazásra hívják az érdeklődőket az avarok világába. 
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Augusztus 26-30-a között újra színessé válik Marosvásárhely, hisz ekkor szervezik
meg már harmadik alkalommal a Vásárhelyi Forgatagot. A Maros-parti nagy-
színpadon többek között fellépő Budapest Bár, Péterfy Bori és a Love Band,
illetve a Neoton Família mellett színházforgatag, tematikus városismertető
séták, világtalálkozó és fiatalokat megszólító kortárs rendezvények szórakoztatják
a vásárhelyieket – tudtuk meg a szervezők tegnapi sajtótájékoztatóján.

Nem hiszem, hogy sokan lennének,
akik emlékeznek még az esetre, ezért
felelevenítem: 2013-ban történt, hogy
a megyei vezetés indítványára, sőt, ki-
fejezett nyomására – a pártdemokrácia
elveit és az alapszabályzat előírásait
semmibe véve! – „újították” meg az
RMDSZ vásárhelyi szervezetét. Az új vá-
rosi elnök, Peti András elsőrendű fel-
adataként a szervezet újjáépítését
határozták meg. Az új csapat a rábízott
munkát ötven százalékban végezte el.
Tudják: ahhoz, hogy valami újat épít-
sünk, a régit le kell bontani. Nos, a bon-
tás, sőt: rombolás tökéletesen sikerült,
az építkezés azonban nem. Hát innen
az ötvenszázalékos eredmény. Ami tu-
lajdonképpen százszázalékos kudarc! 

Ezt maga a városi elnök is beis-
merte, aki előbb lemondott, majd – ki
tudja, milyen megfontolásból – meg-

gondolta magát, de Brassai Zsombor, a
megyei szervezet elnöke is erre a követ-
keztetésre jutott: „Félidőnél beismer-
tük, hogy kudarcot vallott a Peti András
vezette csapat…” Ez vezetett oda, hogy
– ha csak amolyan időhúzó taktikázás-
ból, de – befogadták maguk közé a
2013-as tisztújításkor a maga alternatív
akcióját megszervező csoportosulás, a
mai úgynevezett belső ellenzék egyes
tagjait. Ettől azonban nem egyenesed-
tek ki a dolgok a halódó szervezetben.
Amelynek ugyan van egy lemondott,
majd visszatáncolt elnöke, tizenhat
ügyvezető alelnöke – alapszervezetei,
tagsága viszont nincs. 

A legitimitását vesztett vezetőség
képtelennek bizonyult bármit is változ-
tatni a helyzeten, ezért a lépéskény-
szerbe került megyei elnök úgy döntött:
felülről próbálja levezényelni a…  Mit

is? Mert előbb a választmány újjáalakí-
tásáról volt szó, aztán már csak egy
„öregek tanácsa” szerű konzultatív tes-

tület megalakításáról… Feltevődik a
kérdés: miért oly sietős az újjászervezés,
illetve annak a látszata, hogy minden a
legnagyobb rendben? Továbbá: miért
oly fontos, ki vezeti a városi szervezetet,
illetve azt, ami még belőle megmaradt?  

Nem kell sokáig keresgélni, a válasz
kézenfekvő: a rohamléptekkel közelgő
választások, illetve a jelöltállítás körül
forog minden. Ami egy jól működő párt
esetében nem lenne különösebb gond.
Az RMDSZ azonban pillanatnyilag igen
távol áll attól, hogy annak nevezhessük.

Azért olyan fontos, ki vezeti a városi, de
főleg a megyei szervezetet, mert felté-
telezhetően komoly beleszólása van,
lehet abba, kik kerüljenek fel – és főleg
a bejutó helyekre – a különböző jelölt-
listákra. Vásárhely esetében pillanatnyi-
lag egy illegitim elnöknek, valamint
tizenhat ügyvezetőnek, illetve a felté-
telezett befolyásos háttérembereknek
a kezében van a kérdés eldöntésének a
joga: ki, kik lehetnek jelöltek. 

A félhivatalos információkból, füle-
sekből, meg nem erősített hírekből, ke-
ringő pletykákból kialakult kép szerint
jelenleg Balogh József a befolyásos hát-
térember, a királycsináló, aki állítólag
maga is szenátori székre pályázik. Az ő
támogatását élvezi Brassai Zsombor
megyei elnök, aki jelenlegi tisztségénél
fogva megkerülhetetlen a jelöltlisták
összeállításánál. Velük szemben pedig

ott van a „belső ellenzék”, de az is lehet,
csak az egy szem Vass Levente, aki a ki-
bicek szerint, kétségtelenül meglévő
szervezőkészsége mellett, elsősorban
Kelemen Hunor pártfogására támasz-
kodhat. Az sem mellékes, hogy a tör-
vényhozók körében küszöbön álló
generációváltás sem látszik zökkenő-
mentesnek, hisz a már visszavonultnak,
visszavonultatottnak hitt Kerekes Ká-
roly például akár meg is gondolhatja
magát.   

A mostani konfliktus – bár látszólag
azért robbant ki, hogy ne két-három,
jobb esetben tucatnyi ember döntse el,
ki indulhat a választásokon – igazi tétje:
a sikerrel megpályázható mandátumok
szétosztása. Azaz: a lét a tét. Pontosab-
ban: a lé.   

Szentgyörgyi László 

A lé a tét 

Mondom 
a magunkét

Budapest Bár, rockopera és 
Lucian Mîndruță a Forgatagon

- mi történik a 
vásárhelyi RMDSZ-ben? -

Kiszínezik Marosvásárhelyt 

Az esemény megnyitójára a
hagyományhoz híven, szerdán,
26-án a Kultúrpalota nagytermé-
ben kerül sor, ahol Pál István Sza-
lonna – a Magyar Állami Népi
Együttes prímása – és zenekara
színvonalas előadását kísérhetik
figyelemmel. „A nagyszínpadi élő
koncertek vendége lesz pénteken
Péterfy Bori and Love Band, Ke-
resztes Ildikó Band, szombaton a
Budapest Bár és az 1849… volt
egyszer egy szabadságharc című
rock oratórium ősbemutatójára
kerül sor Szabó Előd, Kalapács Jó-
zsef, valamint Tóth Renáta fősze-
replésével. Vasárnap a Bagossy
Brothers Company és a Neoton
Família lép fel a Maros-parti szín-
padon” – ecsetelte Portik Vilmos,
a Forgatag egyik főszervezője.

Marosvárhelyiek 
Világtalálkozója és Kortárs tér

Augusztus 29-30-a között
megszervezik a marosvásárhe-
lyiek harmadik világtalálkozóját,
ahol gálaműsor és meglepetés-
program várja a hazatérőket, il-
letve emlékezni vágyókat.  A ta-
valy sikernek örvendő
verbunkfesztivált is megrende-
zik, de Sebestyén Aba, a Forga-
tag művészeti vezetője színházi
programokat is kínál a kultúrára
éhezőknek. 

A fiatalok által látogatott
Kortárs tér programsorozatai is
bővülnek, amelynek helyszínéül
a szervezők az Aranykakast sze-
melték ki, ám a múlt héten tör-
tént ingatlanvásárlás miatt va-

lószínűleg új teret kell keresniük
az alternatív zenés bulik meg-
szervezésére. A változatos csa-
ládi programoknak mint a Vá-
sárhelyi Forgatag egyik
erősségének, ezúttal is kiemelt
szerep jut, de a gasztronómiai
programok kínálatában is tar-
togatnak meglepetéseket az
ínyenceknek.

„Folytatódnak Marosvásár-
hellyel kapcsolatos tudományos
és ismeretterjesztő előadások,
tematikus városnéző séták, de
a programok is bővülnek kere-
kasztal-beszélgetésekkel, ahol
égető problémákat tárgyalunk
meg, mint amilyen a város gaz-
dasági helyzete, illetve a román-
magyar együttélés” – mondta
el Portik Vilmos.

Bajai díszvendégek

Az idei Forgatag díszmeghí-
vottja Baja, Marosvásárhely test-
vérvárosa, ők pedig a Bács-Kis-
kun megyei város előadóival,
zenéivel és a méltán híres ha-
lászléjükkel lepik meg a helyie-
ket. Jelen lesz ugyanakkor a za-
laegerszegi küldöttség is, akik
ezúttal főként a zalai borok so-
kaságából hoznak a vásárhelyi-
eknek, de bővülni fog a borud-
var, mind a helyi és
magyarországi borok, mind pe-
dig a programok kínálatában.

Zenekarok 
jelentkezését várják

A szervező azt is elmondta,
hogy tavaly a zenei produkciók
és együttesek túljelentkezése
miatt idén online, a Vásárhelyi
Forgatag honlapján jelezhetik
fellépési szándékukat az együt-
tesek, ahol egy űrlap kitöltése
után kerülnek fel arra a listára,
ahonnan egy zsűri fogja kivá-
lasztani a marosvásárhelyi kö-

zönség előtt színpadra lépő
együtteseket. „A jelentkezők ki-
választása több szempont szerint
történik, de bátorítjuk azokat a
zenekarokat, amelyek a korábbi
két Vásárhelyi Forgatagon, illetve
az idei évben Marosvásárhelyen
még nem kaptak lehetőséget a
bemutatkozásra. A kézműves-
és termékvásárra a rendezvény
honlapján, hasonló módon lehet
jelentkezni” – hívta fel a figyel-
met Portik.

Lucian Mîndruță 
a Forgatagon

Arra az újságírói kérdésre, mi-
szerint nyitnak-e a román nem-
zetiségű lakosok felé, illetve
szorgalmazzák-e román vendé-
gek, fellépők jelenlétét, Portik
elmondta, hogy a családos prog-
ramokat úgy alakítják ki, hogy
a vegyes házasságban élők is
megtalálják az őket érdeklő
programszámokat, illetve véle-
ményformálókat is meghívnak
előadást tartani: Lucian
Mîndruță például nyitottnak

mutatkozott a meghívás elfoga-
dására.

Helyszín és költségvetés

Bár a szervezők idén is kérést
adtak le a Polgármesteri Hivatal
szakosztályához különböző, a vá-
ros területén lévő helyszínekre
– Nyári Színpad, Liget, Színház-
tér, a vár udvara –, ám érdem-
beni válasz hiánya miatt egye-
lőre a Maros-partban
gondolkoznak. Ami a költségve-
tést illeti, a Forgatagot idén is
nagyrészt Magyarországi ala-
pokból szervezik meg: a Nemzeti
Kulturális alap 7 millió forinttal,
a Bethlen Gábor Alap pedig 1,3
millió forinttal járult hozzá az
esemény költségvetéséhez.
„Még nem határozott a városi,
illetve a megyei önkormányzat
arról, hogy támogatja-e rendez-
vényünket, ám a tavaly az előb-
bitől semmit, az utóbbitól pedig
30 ezer lej finanszírozást kap-
tunk” – emlékeztetett Portik.

Pál Piroska



A templom kapuja és 
kerítése a Bissingen-
kastély tartozéka volt

Ahogyan azt a Marosvásárhe-
lyi útikalauz című adatgyűjtés
szerzői, név szerint Fodor Sándor
(S.) és Balás Árpád is említik, a
templom ikonjai 1814-ből valók.
Popa Nicolae, Bon Vasile és mások
alkotásai. A templom kovácsoltvas
kapuja és kerítése a meggyesfalvi
Bissingen-kastély tartozéka volt,
amit az egyház megvásárolt. Itteni
újrafelállításával, 1957-ben, ezt a
műemlékszámba menő alkotást
megmentették az enyészettől. 

Eminescu a templom 
pitvarában szállt meg

A templomot 1970-ben Traian
Trestioreanu irányításával reno-

válták, majd 1986 és 1989 között
Lazăr esperes kezdeményezésére
az egész templomot és a tornyot
százhúsz centiméterrel megemel-
ték. Amint azt már részben emlí-
tettük, érdekes esemény, hogy
Mihai Eminescu, Balázsfalvára
menet, 1866 nyarán a templom
pitvarában aludt, friss szénaágyon
(a fenti eseményekre az alábbi-
akban még visszatérünk).

A románok egyszerre két
templomot építenek…

Azért volt fontos egy ortodox
templom építése, mert a román
papok és hívek egy része áttért a
katolikus hitre. 

Az ortodoxok és görög-kato-
likusok szükségesnek látják külön
templomokat építeni. Ezért
ugyanabban az időszakban, egy-

mástól nagyon rövid távolságra,
két templomot építenek. 

A görög-katolikustól eltérően,
az ortodox templom szerényebb
az építési anyagok szempontjá-
ból, de szebb építészeti alkotás,
melyben ötvöződik a román vi-
déki hagyomány a barokk stílus
hatásaival. 

Borsos Tamás, Székelyvásár-
hely főbírája hidat épít az
ortodoxoknak

A már többször is említett,
1750-ben épített fatemplom az
okiratok szerint a két román egy-
ház közös temploma volt, mégis
az ortodoxok 1793-ig a Maroson
túli, románok lakta szomszédos
községbe jártak istentiszteletre. 

Nem hagyható említés nélkül,
hogy Borsos Tamás, Székelyvá-
sárhely főbírája, a tizenhetedik
század elején biztonságos hidat
verettetett a Maros felett a vásá-
rok érdekében, és hogy az orto-
doxok télvíz idején akadálymen-
tesen mehessenek az
istentiszteletekre.

A közismert műépítész szak-
véleményezése

Ahogyan azt Keresztes Gyula,
a Marosvásárhely régi épületei
című könyvében is szakvélemé-
nyezi, a templom boronafalának
talpgerendáit eredetileg külön-
álló kőtömbökre helyezték, és a
boronafal elemei fogasan kap-
csolódtak egymásba. A nyereg-
tetős fedélszerkezetet kis méretű
zsindelyekkel fedték le. 

A hajó félkörívű, boltozatos

mennyezetének vázszerkezetét –
bordáit – a fedélszerkezet szaru-
fáira erősítették fel. 

A szarufák és a boltozat bordái
rövid kis ereszgerendákra támasz-
kodnak, melyek a kétkarú emelők
alapján egyensúlyozzák egymást.
A boronafalak faragott fenyőfá-
ból, míg a talpgerendák és a to-
ronyváz szerkezete tölgyfából ké-
szült. 

A templom eredeti faszerke-
zetének díszítése egyszerű. A
belső tér falait deszkával borítot-
ták-bélelték, és a látható felüle-
teket papírral és színes falfestéssel
díszítették. A deszkaboltozat fe-
lületét – intradosat – olajfesték-
kel kék színűre festették és színes
képekkel díszítették. A fal és a
boltozat fest ményeinek tárgya
változatos. 

A templomtér másik 
lényeges eleme: a 
templomhajót az oltártól
elválasztó ikonosztáz

Négy függőleges regiszterre
van osztva. Az alsó a fejedelmi
ajtókból áll és négy nagy ikonból:
Szent Miklós, Szűz Mária a Kis-
deddel, Jézus és Szent Mihály ark-
angyal. 

A fejedelmi ajtókat faragott,
aranyozott növényi motívumok
és hat festett érem díszíti.  

Az ajtók és a fejedelmi ikonok
felett egy sor kisebb kép áll, Jézus
- A születés, A keresztelés, A fel-
támadás, A mennybemenetel –
illetve a Szűzanya életének külön-
böző jeleneteit ábrázolva: A temp-
lomban való bemutatás, Az öröm-
hír, illetve a Szűzanya halála.

Az ikonosztáz készítési 
időpontja ismeretlen

Az ikonkészlet utolsó szintje
a tizenkét apostol portréját ábrá-
zolja. Az ikonosztáz felső regisz-
tere egy faragott koronából áll,
amit aranyozott növényi dísz éke-
sít. A középtengelyen egy nagy

háromkaréjú fakereszt áll, a ke-
resztre feszített Jézus képével. Az
ikonosztáz készítési időpontja
nem ismert, de a táblafestmé-
nyek szintén a népművészet stí-
luselemeit hordozzák. 

A templomot Szent Mihály
tiszteletére szentelték

A falfestményekről még tudni
kell, hogy 1814-ben fejezték be,
és ugyanebben az esztendőben
épült meg a templom pitvara is,
amely az eredeti tervekben sze-
repel. 

Az ikonosztázon levő felirat
tanúsága szerint a falfestménye-
ket a már említett Popa Nicolae
és Bon Vasile készítették. A temp-
lomot Szent Mihály arkangyal
tiszteletére szentelték.

A sírok között elsüllyedt
templomot teljes 
egészében felemelik

A szentély falain a Szenthá-
romság képe, továbbá angyali üd-
vözletek képei, különböző bibliai
történetek, valamint főpapok
portréi, az ikonosztázon pedig
szentek ábrázolásai, a tizenkét
apostol képe, a dongaboltozaton
a Világmindenség Ura és Szűz
Mária képe.

A nagyon rossz állapotban
lévő fatemplomot 1957-ben res-
taurálták teljes egészében. Akkor
a talpgerendák alá beton alapfal
készült, de a templom eredeti
magasságban maradt. 

Keresztes Gyula is említést
tesz arról, hogy az 1980-as évek
végén a templomot teljes egé-
szében felemelték, és 120 cm ma-
gas betonfalra helyezték vissza,
így a sírok közt elsüllyedt temp-
lomot kiemelték annyira, hogy
annak tömege és finom vonala
jól érvényesül. Az említett mű-
építész még azt is tudja, hogy ek-
kor tették zárttá a tornácot is.

A templom körül elhelyezett
régi sírkövek archaikus képet

nyújtanak, és a temetőkert fe-
nyőfái szép környezetet adnak a
kis fatemplomnak, melyet mű-
emlékként tartanak nyilván. 

Befejezés: 
a fatemplom vendége

Amint azt már nagyon röviden
említettük, a fatemplom szerepel
egy Mihai Eminescuhoz kapcso-
lódó történetben is. 

Sorina Bota A város meséi
című könyvében tesz említést ar-
ról, hogy 1866 nyarán Balázsfal-
vára igyekezve, Marosvásárhelyen
is átutazott a költő. 

Mivel a Bucur család Kossuth
Lajos utca 14 szám alatt levő Fe-
hérló fogadójában már nem talált
szálláshelyet, Partenie Trombitas
esperes felajánlotta neki, hogy
aludjon a fatemplom pitvarában. 

Nem tudni, miként telt az éj-
szakája, de a hely nagy hatással
volt a költőre. 

Hagyott is néhány feljegyzést
erről: „…A repedt harang bete-
gesen nyögdécselt a toronyban,
a tóka pedig neki-nekiütődött a
harangláb oszlopainak, (…) …
és lekuporodtam a harangláb
alatt, vacogott a fogam, hosszú
hajam az arcomba hullt, és vézna,
jéghideg kezemet kabátom ned-
ves ujjába dugtam reszketve. Így
maradtam ott egész éjszaka…”.

A történet szerint, ekkor egyéb-
ként maga a püspök kérte Emi-
nescut, hogy maradjon a városban,
és tanítson a román iskolában. 

A költő azonban visszautasí-
totta a felkérést, és folytatta útját
Balázsfalva felé. Sorina Botát
idézve: „…Kár. Ha marad, talán
mi is bekerültünk volna a román
irodalomtörténetbe…”.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila
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Az ortodoxok a felsőbb hatóságoknál eszközölt többszöri kérésük eredmé-
nyeként – nagy nehezen – megkapják a saját templomépítési engedélyüket. 
A jellegzetes máramarosi stílusú, zsindelyes épület telkét Fazakas Lukátsnétól,
özvegy Illyés Máriától vásárolták 1793. április 3-án, amelyre egy görög ke-
reskedő anyagi támogatásával építették fel a görögkeletiek első templomát.
A fatemplom építését 1794-ben fejezték be. A héten erről az objektumról
írunk. 

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 fatemplom (2.) 
(befejező rész) 
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Honnan fogod tudni 10-15-20 év múlva, hogy Európában anno nem
sikerült tökéletesen megoldani a (néger és arab) migránskérdést? 

lA Vatikánban nem a pápa,
hanem egy sámán lakik, aki
húsvétkor és karácsonykor Urbi
et Orbi áldás helyett élő tyúkok
vérét spricceli a Szent Péter
téren törzsi táncokat járó hívek
fejére 

l Németországban már
nem a török kisebbség a legna-
gyobb, hanem a német
l Állandó zavargások van-

nak a stockholmi, amszterdami
és koppenhágai fehér negye-
dekben 
l Megszűnik az euró; a hi-

vatalos fizetőeszköz a teve, vál-
tópénz a kecske
l Új országok jönnek létre:

Ramadánia, Síitália, Fekete-
oroszország, Burkália, Egyesült
Emírség, Isisland, Koránia sa-
többi
l A marosvásárhelyi Bule-

várdon kivágott ostorfák helyé -
re kalifákat ültetnek
l Kelet-Európában folya-

matosan csökken a bűnözési
ráta, mivel a cigány-néger ve-
gyes házasságokból csupa
olyan utódok születnek, akik
még lopni is lusták
l Maros, Hargita és Ko-

vászna megyékben kikiáltják

Négerföld autonómiáját
l A Marosvásárhelyi ASA –

Kolozsvári CFR meccsen durva
rasszista bekiabálásokkal gya-
lázzák Sepsi Lászlót, aki az
egyetlen fehér a pályán
lHa a Víkenden elcsámbo-

rog Kincses Előd vagy más vá-
sárhelyi őslakos unokája,
gyereke, pillanatok alatt meg
lehet találni 
l A délutáni ötórás hírek

helyett a napi öt obligát imád-
kozást közvetíti a PRÓféta TV
l A vásárhelyi (és nem

csak) Hit Gyülekezete új neve:
Hitetlenek Gyülekezete
l A Facebookon bevezetik

a mechatet
l Mindenki köteles Korán

kelni
l A MekkaDonald’s-okban

csak Happy Ahmed menüt
kapni

l A 2030-as év kocsija Eu-
rópában az Abu Dáúd Szulej-
mán al-Audi, az év férfi
dezodorja pedig a MudzsaDe-
nim
l Fehérkarajhoz és egyéb

disznóhúshoz csak feketén
lehet hozzájutni
lMinden férfi számára kö-

telező a négy feleség, de lehet-
nek testvérek is, hogy minél ke-
vesebb anyóssal járjon
l A nők kizárólag csadoros

képeket tehetnek fel magukról
az internetre, semmi esetre sem
bikiniseket vagy tevepatásokat
lMinden székely cukorbe-

teg, mert a piatilalom miatt
asszonyaik az összes gyümölcs-
ből lekvárt főznek

l Tilos szakállas vicceket
mondani 
l Férjes asszony férje enge-

délye nélkül nem mehet se-
hova, a házba sem engedhet be

senkit, kivéve a vízóra-leolvasót
és a postást

l 2015-ben a 731 millió la-
kosú Európában 7-8 millió
néger élt, most csak Magyaror-
szágon vannak ennyien, ahol
Fekete Pákó a miniszterelnök
l Az Európai Unió új him-

nusza az Örömóda helyett a KFT
Afrikája
l És végül: Robinson rab-

szolgájának emlékére nem a
szombat és a vasárnap a sza-
badnap, hanem a péntek! 

Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Három vereséggel az utolsó helyen végzett a Jakab Zoltán által edzett, Hargita, Kovászna és Maros megyei
labdarúgókból álló Székelyföld labdarúgó-válogatottja a Független Labdarúgó-egyesületek Szövetségének
(ConIFA) hatcsapatos, Debrecenben megrendezett Európa-bajnokságán, amely a nem FIFA-tag futball-
szövetségek és állam nélküli népek kontinenstornája volt.

Tapasztalatszerzés 
volt a tét Székelyföld számára 

Admira Wacker–ASA 0-0 

Az ausztriai edzőtáborban az ASA együttese 0-0-ás döntet-
lent ért el az 1. ligás Admira Wacker Mödling ellen. Az első fél-
időben a Viciu – Hanca, Frăsinescu, Ivan Gonzalez, Velayos –
Amauri, Bucşa, Teut, Candrea – Răzvan Stoica, Axente kezdőcsa-
pat lépett pályára, majd a második játékrészben a Stăncioiu –
Maftei, Marius Constantin, Bejan, Gorobsov - Nicoliţă, G. Mure-
şan, Brandan, Varga – Voiculeţ – Manolov alkotta felállítást jegy-
ezhettük. Az ASA legközelebb pénteken az albán 1. ligás KS
Kukesi ellen lép pályára.

Helytálltak a vásárhelyiek az I. Európai Játékokon 
Négy marosvásárhelyi szár-
mazású sportoló különböző
sportágakban képviselte
Romániát a június 12-28-a
között Azerbajdzsán főváro-
sában, Bakuban első alka-
lommal megrendezett Eu-
rópai Játékokon: Szőcs
Bernadette asztalitenisz-
ben, Simon Andrea birkó-
zásban, Lucian Logigan he-
gyikerékpárban, míg
Cristian Băţagă tornában bi-
zonyíthatott. 

Közülük csak Márton József
neveltje, Simon képvisel egy vá-
sárhelyi egyesületet (Marosvá-
sárhelyi Mureşul SK), a többiek

más városi klubokhoz tartoznak. 
Simon Andrea közel állt a

bronzérem megszerzéséhez sza-
badfogású birkózásban, a nők
63 kilogrammos súlycsoportjá-
ban, de végül az ötödik helyen
végzett, viszont ezzel teljesítette
célkitűzését, amely az első hatba
kerülés volt. Simon azonban így
is a legjobb eredményt érte el a
romániai birkózók közül, s most
jó esélye van arra, hogy kiuta-
zzon a Las Vegas-i világbajnok-
ságra, amely olimpiai kvalifiká-
ciós versenynek számít.

Szőcs Bernadette először a
női asztalitenisz csapatverseny-
ben volt érdekelt, ott az első kör-

ben Románia Svédországgal
mérkőzött. Az első két összecsa-
pást a svédek nyerték, majd kö-
vetkezett a párosok találkozója,
amelyet a Szőcs-Poştoacă kettős
megnyert, így a román csapat
szépített. Aztán újra Szőcs állt
asztalhoz, győzelmével Románia
egyenlíthetett volna, azonban a
marosvásárhelyi lány öt játsz-
mában kikapott Matilda Ek-
holmtól, ezzel Svédország 3-1-
es összesítéssel továbbjutott a
negyeddöntőbe.

Ezután Bernie az egyéni ver-
senyben javíthatott, amelynek
első körében könnyen verte a
hazaiak képviselőjét, Rufat Gu-

lievát. A legjobb 32 között a há-
romszoros Európa-bajnok hol-
land Li Jie ellen játszott, de húsz
perc után négy játszmában sima
vereséget szenvedett, így szá-
mára is véget ért a verseny.

A hegyikerékpáros futamon
Lucian Logigan a 43 fős mezőny-
ben, egy körös hátrányban a 33.
helyen végzett, a versenyt har-
mincnyolcan fejezték be.  

A másik ötödik hely Cristian
Băţagă tornász nevéhez fűződik,
aki noha a Besztercei CSM igazolt
sportolója, a Marosvásárhelyi
ISK-ban kezdte pályafutását. Bă-
ţagă a selejtező és csapatverseny
szakaszában társaival együtt a

9. helyen végzett, míg az egyéni
összetettben a 15. lett, s csak
azért nem indulhatott a döntő-
ben, mert országonként csupán
egy tornász juthatott tovább, s
ez a selejtezők 9. helyén végző
Vlad Cotuna lett. Az ugrásban
elért pontszáma viszont elég volt
a szerenkénti döntőhöz, ahol vé-
gül az 5. helyen végzett, 14,616-
os pontszámmal. 

Az Európai Játékok tulajdon-
képpen egy nemzetközi,
többsportos esemény, amely eu-
rópai sportolók között zajlik. Az
Európai Olimpiai Bizottság (EOC)
által szervezett rendezvényen
húsz sportág képviselői versen-

genek 253 éremért.
Európa a legutolsó földrész,

ahol bevezették a Játékokat, az
Ázsiai Játékok, a Pánamerikai Já-
tékok, az Összafrikai Játékok és
a Csendes-óceáni Játékok után. 

Az azeri fővárosban a román
színeket 18 birkózó, 14 röplab-
dázó, 13 kajak-kenus, 13 vízipó-
lós, 12 judós, 12 tornász, 11 pár-
bajtőröző, 10 ökölvívó, 8 kosaras,
6 kerékpáros, 6 asztaliteniszező,
5 úszó, 2 sportlövő, 2 triatlonos,
egy tollaslabdázó, egy ritmikus
gimnasztikázó, egy karatés va-
lamint egy tékvandós képviselte.

Sepsi mégis aláírt a Nürnberggel! 
Hosszas egyeztetések után

Sepsi László, az ASA 28 éves vá-
logatott labdarúgója a német
másodosztályú FC Nürnberg csa-
patához igazolt, új együttesével
a feljutást célozza meg a követ-
kező évadban. 

A marosbogáti születésű bal-
hátvéd, 3 éves szerződést írt alá
a német alakulattal, ahol havonta
25 ezer eurót keres majd.

,,Köszönöm ASA! Köszönöm
mindenkinek, aki az elmúlt két
évben kitartott az együttes mel-
lett, amíg én ott játszottam, kö-
szönök mindent a csapattársa-
imnak, a klub vezetőtanácsának
és nem utolsó sorban a csodála-
tos szurkolóknak, akik több alka-
lommal kiáltották a nevem és
mindig az együttes mellett vol-
tak…” – így mondott köszönetet
Sepsi a klub hivatalos Facebook-
oldalán. 

Sepsi mellett a csapat tavalyi
második helyéhez nagymérték-
ben hozzájáruló három játékos,
Claudiu Bumba, Ianis Zicu és Pat-
rice Feussi is elhagyták az ASA-t,
és már aláírták szerződésüket új
együtteseikkel. 

Bumba Izraelbe, az elmúlt

bajnokság végén a 8. helyet el-
foglaló Hapoel Tel-Aviv csapatá-
hoz igazolt (ahová a Steaua volt
játékosával, Pintiliivel került). A
játékos eladásával a marosvásár-
helyi klub megközelítőleg 650
ezer euróhoz jutott.

Zicu szabad játékosként az 1.
ligába újonnan felkerülő Temes-
vári Poli együtteséhez szerződött,
ahol még szerepelt a 2010-2011-
es idényben, amikor 30 mérkő-
zésen 18 gólt szerzett.

A 28 éves kameruni Feussi a
Dinamóval kötött szerződést. 

Az ausztriai Bad Leonfelden-
ben edzőtáborozó ASA felkészí-
tőjén két holland labdarúgó, Ro-
mario Kotzorg (középpályás,
legutóbb a 2. bundesligás Erzge-
birge Auénál szerepelt) és Luis
Pedro (támadó, legutóbbi csa-
pata a Levszki Szófia) is részt vesz.
Amennyiben a vezetőedző, Dan
Petrescu elégedett velük, és a
klub szerződteti őket, úgy kilencre
nő az újonnan igazolt labdarúgók
száma (az eddigi igazolások: Dan
Bucșa, Pablo Brandan, Cosmin
Frăsinescu, Bănel Nicolița, Marian
Gheorghiev Ognianov, Dacian
Varga, Vasile Maftei).

A több alapemberét nélkü-
löző Székelyföld az első mérkő-
zésen a világbajnok Nizzától
szenvedett 3-2-es vereséget,
majd csoportjuk harmadik tag-
jától, Felvidéktől is kikapott 3-1-
re, így nem jutott az elődöntőbe.
Az 5–6. helyért rendezett osztá-
lyozón pedig a magyarországi ci-
gányválogatottal játszottak,
amely korábban Padániával
(Olaszország) és Ellan Vanninnal
(Man-szigetek, Írország) szem-
ben is alulmaradt.

A magyar cigány válogatott
ellen a székelyek jobban játszot-
tak, de sorra kihagyták a gólhely-
zeteket, amelyekből csak kettőt
értékesítettek (vezetést szerez-
tek, majd 2-2-re egyenlítettek).
A kihagyott helyzeteket pedig az
ellenfél két góllal büntette, így
Székelyföld 4-2-es vereséggel az
utolsó helyen zárta az EB-t.

Székelyföld labdarúgó válo-
gatottjában helyet kapott három
Maros megyei játékos is: Veress
Zoltán (Farel Harasztkerék, 6. liga,
I. csoport), Oprea Róbert (Nyá-
rádszereda, 4. liga) és Petru Silion
(Szováta, 4. liga), míg a váloga-
tott másodedzői feladatait a nyá-
rádszeredai edző, Novák Vilmos
látta el. 

Utóbbi néhány mondat ere-
jéig értékelte a Székelyföldi Lab-
darúgó-válogatott és a Maros
megyei játékosok szereplését a
Központnak:

,,Sajnos nem volt lehetősé-
günk kellőképpen felkészülni az
EB-re, ez meglátszott a csapat já-
tékán. Érdekességként említhető

meg, hogy Padánia (a döntőben
4–1-re győzték le a Nizzai Gróf-
ság válogatottját) két héttel, Niz-
zai Grófság együttese három hét-
tel, míg a Man-szigetek
együttese egy hónappal az EB
kezdése előtt már együtt játszott,
mi pedig az utolsó pillanatban
tudtuk véglegesíteni a keretet.
Mindannak dacára, hogy a szé-
kely válogatott utolsó lett, nem
vallottak szégyent a játékosok:
példa erre, hogy a világbajnok
Nizzai Grófság ellen két ízben is
vezettünk, de nem sikerült meg-
tartanunk az eredményt. A há-
rom Maros megyei játékossal is,
akár a csapat többi tagjával meg
volt elégedve a vezetőség”–
mondta el Novák, majd így foly-
tatta:

,,Büszke vagyok arra, hogy
Székelyföldön születtem és szé-
kelyeket kísérhettem el egy ilyen
rangos sportrendezvényre, vi-
szont sajnálom, hogy Erdélyből
csak három szurkolónk volt Deb-
recenben, viszont a felvidékieket
mintegy 150 drukker kísérte el,
nem beszélve arról, hogy a tavaly,
amikor a Nizzai Grófság világbaj-
nok lett, mintegy 3000 ember
várta őket a repülőtéren”–jegy-
ezte meg Novák Vilmos.

Székelyföld eredményei az
EB-n: Székelyföld–Nizzai Grófság
2–3 (1–0); gólszerzők: Csíki D.,
Magyari Sz., illetve Delerve 2,
Tchokounte; kiállítva: Dénes N.
és Kovács Á. (mindketten Szé-
kelyföld). Felvidék–Székelyföld
3–1 (1–1); gólszerzők: Dálkoni
A., Magyar Z., Kósa M., illetve

Magyari Sz.; kiállítva: Novata
(Felvidék). 

Az 5–6. helyért: Magyar Ci-

gány Labdarúgó Válogatott–Szé-
kelyföld 4–2 (1–1); gólszerzők:
Oivido J. 2, Irhas I. és Horváth S.,

A ConIFA 2013-ban alakult, tavaly rendezte első vb-jét,
idén pedig az első kontinensviadalt. Utóbbinak eredetileg a
Man-szigetek adott volna otthont, ám anyagi gondok miatt
visszaléptek. A torna ezután Budapestre került, majd Debre-
cenbe – hivatalosan a Székelyföld Labdarúgó-egyesület volt
a rendező.

Az Eb-t eredetileg tizenkét csapat részvételével szerették
volna megrendezni, de először Frankónia, Monaco és Na-
gorno-Karabah lépett vissza, majd Okcitánia is jelezte távol-
maradását. Június elején további három alakulat, Dél-Oszétia,
Abházia és Észak-Ciprus, mondta le a szereplést, végül nyolc
csapat játszott a tornán: Székelyföld, Felvidék, Padánia, a
Man-sziget (Ellan Vannin, ahogy ők nevezik magukat), a Ma-
gyar Romaválogatott és a Nizzai Grófság. 

Veres Zoltán
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2015. június 25–július 1.

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Ó, Marcikám! Mit tudsz annyit pusmogni itt még mindig az én első férjemmel?

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


