
Kultúra

„Versírásra ihlet a kertben 
a meggyfa, vagy akár 
az egresbokor is”   

Beszélgetés Székely-
Benczédi Endre

nyugalmazott
matematika tanárral,

költővel 
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Társadalom 

A marosvásárhelyi Kőtemplom 
A Kőtemplomot Marosvásárhely első leégett román
templomának a helyére építették. A görög-katolikus
egyház egyik legvitatottabb püspöke emelte egy poli-
tikai és vallási szempontból egyaránt viharos korban.
Tudni kell, hogy a munkálatokat magyar építész, Topler
János irányította. Továbbá: annak érdekében, hogy a
románokat egyenrangúként kezeljék az Erdélyben élő
többi nemzettel, az erdélyi románok beleegyeztek abba,
hogy csatlakozzanak a római egyházhoz. 

Társadalom

A vásárhelyi fotós, aki Bukarestbe
vitte a magyar kastélyokat  
A csupán 18 éves Ferencz András egyelőre hobbiként
tekint a fotózásra, bár több erdélyi kiállítása után, je-
lenleg a bukaresti Román Nemzeti Történelmi Múze-
umban tekinthetőek meg az alkotásai. A tárlat A kő
marad címet kapta, amelyben három megye – Maros,
Kolozs és Fehér – magyar grófok által építtetett, vagy
magyar személyek tulajdonában lévő kastélyait fotózta
le különleges technikával. Vele beszélgettünk.

>>> 4. oldal >>> 5. oldal

Vélemény

Medvét és politikust 
egy csapásra   

A medvekárok az utóbbi években elszaporod-
tak. Egyre gyakrabban és egyre nagyobb szám-
ban merészkednek be a településekre. Felbo-
rítják a kukákat, megdézsmálják az évi termést,
mindent elfogyasztanak. Sőt, még emberéle-
teket is követelnek. Mit lehetne tenni ellenük?
A beadvány kezdeményezőinek van néhány ja-
vaslata. Például a medvék életterének a beha-
tárolása. Villanypásztorral, vagy más, átjárha-
tatlan kerítéssel. Hogy ne érjen el a mancsuk a
könnyen megszerezhető táplálékhoz. Vagyis a
politikusok ne tudjanak a korrupcióból ilyen
rózsásan megélni. 

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Ilyen az élet?   

Ilyen az élet – tárta szét lemondóan karjait
mintegy beszélgetésünk mérlegét megvonva
poros kisvárosban élő ismerősöm. A  valamikori
jelentős közigazgatási központ, a nacionálkom-
munista éra alatt komoly ipari potenciállal bíró
település, a megyei jogú városi rang ellenére,
a fokozatos eljelentéktelenedés útját járja, a
rendszerváltás után a teljes és visszafordítha-
tatlan leépülés jeleit mutatja. 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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A cél: bejutni az 
Európa-liga csoportkörébe 

Exkluzív
interjú 

Vasile Miriuțăval, az ASA vezetőedzőjével
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Nyáresti orgonahangverseny

Július 16-án, csütörtökön 19
órától a Keresztelő Szent János-
plébániatemplomban Molnár
Tünde Mooser Ludwig orgoná-
ján Bach, László Árpád, Liszt Fe-
renc alkotásait játssza. 19-én,
vasárnap 18 órától a Szent Antal
minorita templomban tartanak
újabb orgonahangversenyt.
Molnár Tünde Nagy József or-
gonáján Bach, Sigismund To-
duta és Liszt Ferenc alkotásaiból
nyújt ízelítőt.

Steve Bradford kiállítása

Július 17-én, pénteken 18
órától a Képzőművészek Maros
Megyei Szövetségének Enescu
utca 2. szám alatti termében
rendhagyó kiállítás nyílik. Steve
Bradford angliai művész állítja ki
alkotásait.

Nógrádi György 
a Sapientián

Július 20-án, hétfőn 18 órától
Marosvásárhelyen a Sapientia
EMTE nagy előadótermében a
Regeneráció Egyesület és Ma-

gyarország csíkszeredai főkonzu-
látusának meghívására, a Rend-
hagyó történelemóra keretében
A világpolitika 2015-ben címmel
tart előadást Nógrádi György biz-
tonságpolitikai szakértő.

Csángó zene a LexArtban

Július 24-én, pénteken 18
órától a Bolyai Farkas utca 22.
szám alatti LexArt coffee & lo-
unge kávézóban az Őz ősforrás
együttes moldvai, gyimesi,
csángó népzenei előadást tart.
Az együttes két tagja mindenféle
népi hangszert használ: kobzot,
kavalt, pásztorfurulyát, dupla
moldvai furulyát, tibeti harangot
s hangtálakat, békákat, hegedűt,
gitárt, táltosdobot, moldvai do-

bot, dorombot és még sok mást.

Leander-koncert

Július 26-án, vasárnap este
7 órától Leander-rockkoncert
lesz a Jazz&Blues klubban. Kísérő
zenekar a Kontrax. Fellépnek
még: Opus Ruina, L.S.D. Jegyek
elővételben is kaphatók a Sör-
házban, a Scarletben vagy a La
Frogban.Asztalfoglalás a 0724-
400-322-es telefonszámon.

Előadás 
a Lean/Agile módszerről

A Romániai Magyar Közgaz-
dász Társaság július 18-án, szom-
baton 8.45 és 16 óra között a Bo-
lyai klubban (Forradalom utca 1.

szám) a Lean/Agile hálózatépítő
módszerekkel ismerteti meg az ér-
deklődőket. Előadó Barabás László,
a BBTE Matematika-informatika
Karának óraadó adjunktusa. Szó
lesz a Lean és az Agile elvekről,
gyakorlati alkalmazásukról. Eset-
tanulmányt is bemutatnak arról,
hogyan kell az említett módszerek
szerint üzleti tervet készíteni és ki-
vitelezni. Feliratkozás és bővebb
információ a zerikabg@yahoo.com
és a laszlo@lorenzovici.ro e-mail
címeken.

Merj – mindenkinek 
joga van a minőségi 
oktatáshoz!

Ezzel a jelmondattal szervez
konferenciát az Alpha Transilvana
Alapítvány, a Dizabnet Hálózat
tagja a hátrányos helyzetű gye-
rekek jogaiért küzdő központtal
közösen július 17-én, pénteken
16 órától az Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínház nagytermében. A ta-
nácskozás mind a gyerekeknek,
mind a szülőknek, illetve a spe-
ciális iskolákban oktatóknak szól,
akikkel megismertetik azokat a
módszereket, amelyekkel a hát-
rányos helyzetű gyerekeket ok-
tatni lehet. Bár a hazai törvény-
kezés szorgalmazza, hogy az ilyen
helyzetben levőket integrálják,
még mindig különleges iskolákba
járnak, és az ott dolgozó tanáro-
kat sem részesítik megfelelő szak-
képzésben. Kapcsolattartó sze-
mélyek: Madalina Turza,
0 7 3 7 - 5 4 5 - 9 5 5 ,
madalina.turza@cedcd.ro és And-
reia Moraru, 0723-686-434, and-
reiamoraru@alphatransilvana.ro.
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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

Július 16. Valter, Mária, Kármen
Július 17. Endre, Elek, Mária, Bánk
Július 18. Frigyes, Milán, Jusztin
Július 19. Emília, Vince, Aranka
Július 20. Illés, Margit, Özséb
Július 21. Dániel, Daniella, Ilma
Július 22. Magdolna, Lipót, Krisztina

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Új szelet hoz ez a hét az ön életébe és ez örömmel
tölti el. Párjával támad egy-két ötlete a kikapcsolódásra.
A rokonsági körében egy kis nézeteltérés támadhat a hét
közepén, amit még frissen el lehet hárítani.
BIKA: Ez egy olyan periódus, amikor kedvező változtatá-
sokat indíthat el, melyek munkáját és a privát életét is
érintik. Financiálisan kedvezőek a csillagállások. Bátran
tervezhet. A környezetével a kommunikáció jól alakul.
IKREK: Csak annyi információt osszon meg mással,
amennyi feltétlen szükséges. A munkája kapcsán új, elő-
nyös szerződéskötésre van kilátás. Széleskörű meglátásá-
nak és objektivitásának köszönhetően a karrierjében
emelkedés jelei mutatkoznak a hét során. 
RÁK: Arra kell ügyelnie, hogy ne költekezze túl magát a
héten. Belső inspirációit követve sínre tesz olyan ügyeket,
melyek anyagiakban is jól fognak prosperálni az elkövet-
kezendő időkben. Ebben az időszakban sok energiát fektet
az elképzelései kivitelezésébe.
OROSZLÁN: A hét során egykét wellness, spa pihenőhely
katalógust jó lenne beszerezni, ha még nem történt meg.
Szükségük lenne egy hosszabb közös kikapcsolódásra,
amiből új erőt nyernének.
SZŰZ: A munkahelyén egy szakmai vita kapcsán ameny-
nyiben látja, hogy a másiknak jobb ötletei támadnak, ne
ragaszkodjon a sajátjaihoz. A közös haladásuk a tét. A csa-
patmunka meghozza a kívánt eredményeket.
MÉRLEG: Ez a hét felpezsdítő erőt gyakorol önre az átvo-
nuló bolygók hatásai révén. Nagyon jó ötletei vannak, de
várni kell még egy pár napot a kivitelezésükkel. A környe-
zetében a hét elején feszültségek érezhetőek.
SKORPIÓ: Több életterületre is kedvező hatásokat indít-
hat el vele. A rokoni szálak mentén azonban támadhatnak
némi kellemetlenségek mások álnokságai miatt. Ön előre
látta ezt, csak nem hallgattak önre.
NYILAS: Az e heti bolygóállások jobb pozíció elérésében
támogatják. A környezete nyitottá válik a változtatásokat
elindító ötleteire. Népszerűsége növekszik a közvetlen kö-
reiben a hét második felében.
BAK: Egy régebbi elképzeléseit most meg tudja valósí-

tani. A barátai támogatására számíthat. Egy régi ismeret-
sége felelevenítésével újabb ötleteik támadnak a
gazdasági helyzete jobbítására.
VÍZÖNTŐ: Egy fontos változást szeretne elindítani, amihez
megkapja a szükséges anyagi támogatást. Hivatalos
ügyei, melyek pénzügyeit is érintik kedvező fordulatot
hoznak. Egy régebbi ötletéhez párja barátai kellő támo-
gatással ön mellé állnak.
HALAK: A mindennapi teendői közepette jut energiája és
ideje is a magánjellegű ügyei intézésére. Lehetne nagyobb
bizalommal a kollegái fele ezen a héten. Több esetben is
meggyőződhet a támogatásukról, segítőkészségükről. 

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

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

Tánczos Barna szenátor és Korodi Attila parlamenti kép-
viselő egy beadvánnyal fordult a környezetvédelmi minisz-
terhez, amelyben a medvevédelemmel, a medvekárok
megtérítésével és a medvepopuláció menedzsmentjével
kapcsolatos új „medvetörvény” elfogadását kérik. Mivel az
utóbbi időben nemcsak a szóban forgó vadállatok, hanem
a politikusok által okozott károk is aggasztó méreteket öl-
töttek, érdemes lenne felvetni annak lehetőségét, hogy az
említett törvényt – a megfelelő módosításokkal – a politi-
kai osztályra is kiterjesszék. Még mielőtt a medvék és társaik
nem falnak fel mindent előlünk. 

„Amit a medvepopuláció védelmére kidolgozott a kor-
mány, az csak egyetlen félnek az álláspontja, mégpedig az
állat- és környezetvédőké”– jelentette ki Tánczos. Másfelől
pedig megállapíthatjuk, hogy a politikusok elsősorban a
mentelmi jogukkal, a vakációikkal és az emelt nyugdíjaikkal
vannak elfoglalva. „Nem vették figyelembe sem a mezőgaz-
dasági minisztérium, sem az önkormányzatok álláspontját.”
Vagyis nem érdekli őket az adófizetők véleménye, és nem
biztosítják az önrendelkezéshez való jogot. „Interpellációban
szólították fel a környezetvédelmi minisztert a vadkárok ki-
fizetésére, aki azt követően ígéretet tett, hogy azonnal el-
kezdik a gazdák kártalanítását. A teljes kifizetésre azonban
mindeddig nem került sor.” Ugyanígy járt el a román kor-
mány is az elállamosított ingatlanokért megígért kárpót-
lással. Mind a mai napig tartozik a volt tulajdonosoknak,
akik között nagyon nagy számban találunk erdélyi magya-
rokat. Csak annak adnak pénzt, akinek akarnak. És ugyanez
a helyzet a milliárdos nagyságrendű korrupcióval. Ők a ha-
szonélvezői, mi pedig a károsultjai.

A medvekárok az utóbbi években elszaporodtak. Egyre
gyakrabban és egyre nagyobb számban merészkednek be
a településekre. Felborítják a kukákat, megdézsmálják az
évi termést, mindent elfogyasztanak. Sőt, még emberéle-
teket is követelnek. Mit lehetne tenni ellenük? A beadvány
kezdeményezőinek van néhány javaslata. Például a medvék
életterének a behatárolása. Villanypásztorral, vagy más, át-
járhatatlan kerítéssel. Hogy ne érjen el a mancsuk a könnyen
megszerezhető táplálékhoz. Vagyis a politikusok ne tudja-
nak a korrupcióból ilyen rózsásan megélni. 

Egy másik beavatkozás a létszámuk csökkentése lehetne.
Hiszen jól tudjuk, hogy „a medvepopuláció évről évre több
száz egyeddel gyarapodik”. Aztán „jön az úgynevezett med-
veszezon, amikor a vadak elözönlik a mezőgazdasági terü-
leteket”. Így jártunk mi is. A „parlamenti macik” létszáma a
legutóbbi választások során több százzal megemelkedett.
Aztán elözönlötték a jobb sorsra érdemes közéletet. A lét-
számcsökkentésre javasolt megoldások között megtaláljuk
a medve-exportot, illetve egy pár drasztikusabb ötletet. Fi-
gyelembe véve az állandósuló kárveszélyt, a problémát
minél előbb orvosolni kellene.
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– Kérem, beszéljen először is-
kolai éveiről.

– 1949. február 2-án szület-
tem Csókfalván, de három éves
koromtól már Makfalván éltünk.
Ott jártam az I-VI. osztályt, majd
a hetediket Karácsonfalván. Kö-
zépiskolai tanulmányaimat Szo-
vátán végeztem, ott érettségiz-
tem 1967-ben. Ezt követően a
Marosvásárhelyi Tanárképző Fő-
iskola matematika szakát vé-
geztem el és kerültem 1971-ben
Csíkfalvára tanítani. Innen jöt-
tem nyugdíjba 2011-ben. 

„Ösztönző ereje volt 
ennek a tevékenységnek"

– Mikor kezdett el verselni?
Hol jelentek meg első költemé-
nyei?

– Verset írni már középisko-
lás koromban elkezdtem, első
versem 1968-ban, a Vörös Zászló
Szőcs Kálmán által szerkesztett
mellékletében, a Figyelőben je-
lent meg, Kicsi Antal közvetíté-
sével. Ettől kezdve aztán Kicsi
Antalt tartottam mentoromnak,
ő egyengette az utam, a költői
kibontakozásom. A Figyelőben
pedig folyamatosan jelentek
meg a verseim 1974-ig. Ezen kí-
vül a főiskolának volt egy Athe-
neum című lapja, ebben is rend-
szeresen közöltem. 1969-ben
megalakult a Szakszervezetek
Házában az Aranka György Iro-
dalmi Kör, Nagy Pál szervezésé-
ben, ennek is tagja voltam. A
kör felolvasóesteket tartott,
amelynek során lehetőséget
adott egy-egy alkotócsoportnak
a kibontakozásra. Ösztönző ereje
volt ennek a tevékenységnek,
mozgatórugóként hatott a fiatal
tollforgatókra. Sok embert is-
mertem ott meg, akik aztán ké-
sőbb ismertté váltak. 1970-ben
egy vers-, prózaíró pályázaton
is részt vettem, I. díj nem volt,
a második díjon Nászta Katalin-
nal osztoztam. Ez a nyeremény,
amelyhez még 700 lej tisztelet-
díj is társult, nagyon feldobott,
nagyot lendített rajtam. Ebben
a periódusban, még főiskolás-
ként a kolozsvári Gaál Gábor Kör
is meghívott egy felolvasóestre.
Ezen Mózes Attilával ketten vet-
tünk részt. 

– Az ön költői tevékenysége

három időszakra tagolható. Mi
volt az oka annak, hogy egy időre
letette a tollat?

– 1971-ben már nős ember-
ként kerültem Csíkfalvára taní-
tani, eleinte albérletben laktunk
szerény körülmények közt. Nem
sokkal ezt követően megkeres-
tek a Securitate emberei, hogy
beszervezzenek, de engem nem
vonzott a lehetőség, ezért ku-
takodni kezdtek utánam. 
Bekérték a kézirataimat, elvet-
ték a kedvem az írástól, így
1974-től nem írtam semmit
egészen 1985-ig. 

„Felgyűlt bennem egy
csomó mondanivaló”

– Ez volt tehát az első alkotói
korszaka. Hogyan alakult tovább
a pályafutása?

– 1985-ben újra írni kezd-
tem, eleinte csak úgy magam-
nak, az íróasztal fiókjának. Ab-
ban az időben történt aztán
megint valami, ami kedvet
adott. Az Igaz Szó szerkesztői
vidékre jártak népszerűsíteni a
lapot, itt jártukkor engem is
megkerestek ez ügyben. Meg-
ragadtam az alkalmat és átad-
tam Székely Jánosnak néhány
versem. Később közölték is, sőt
Székely János bíztatott, bátorí-
tott, hogy írjak és aztán rend-
szeresen megjelentek a verseim
az Igaz Szóban. Még a legutolsó
számába is írtam, ami ugyan
még annak indult, de közben a

rendszerváltás hajnalán átala-
kult Látóvá. Időközben küldtem
verseket az Ifjúmunkásnak és az
Utunknak is, ami aztán szintén
átalakult Helikonná. 1993-ban
aztán megint letettem a tollat
egy időre.

– Mikor kezdett el újra írni és
mi késztette erre?

– 2004-ben kezdtem el is-
mét írni, egyszerűen csak azért,
mert rám jött az írhatnék, fel-
gyűlt bennem egy csomó mon-
danivaló. Ezek közül küldtem
néhányat Bölöni Domokosnak,
amiket aztán a Népújság általa
szerkesztett Múzsa mellékleté-
ben közölt. 2005-ben alakította
meg a Súrlott Grádics Irodalmi
Kört, amelynek első estjén én
mutatkozhattam be. 

– Hol jelentek még meg ver-
sei? Van-e önálló kötete?

– Költeményeim ezt köve-
tően jelentek meg a Versben és
az Erdélyi Tollban is. Egyetlen
önálló verseskötetem látott
nyomdafestéket Kökényvár a
senkiföldjén címmel, 2007-ben.
De közöltek a verseimből két
2011-ben megjelent antológi-
ában, Az eltérített felvonóban
és a Közös útonban. 

„Most magamnak írok, a
magam búját-baját írom”

– A magyar költők közül kiket
szeret olvasni?

– A jelenlegiek közül Elekes
Ferenc írásai tetszenek nagyon.
A múlt hónapban a feleségem
vásárolt egy Radnóti Miklós kö-
tetet, hát ez nagyon megraga-
dott. Olyan verseket olvastam,
amelyekről nem is hittem volna,
hogy ő írta. De sokat olvastam
és olvasom Farkas Árpád, Mol-
nos Lajos, Magyari Lajos, Király
László verseit is. 

– Mi az, ami mostanában,
nyugdíjasként versírásra ösz-
tönzi? Van-e kötete előkészület-
ben?

– 1977-től lakunk saját la-
kásban itt, Nyárádszentmárton-
ban, hát ez a környezet az én
inspirációs területem. Ha haj-
nalban kimegyek a kertbe, lá-
tom a Bekecs mögül felkelő Nap
első sugarait, hallom a közeli
Nyárád csobogását, de versírásra
ihlet a kertben a meggyfa, vagy
akár az egresbokor is. Múlt, je-
len és jövendő mind versírásra
ösztönöz, legtöbb költeményem
kissé filozofikus, vagy afelé haj-
lik. Mostanában meg haikukat
is írok, lenne is belőlük már egy
kötetre való, de egyelőre nem
gondolkodom a kiadásukon. A
könyvkiadás nem olcsó mulat-
ság, megvannak és kész, ez az
én örömöm. Már több mint egy
éve nem küldtem sehova ver-
seimből közlésre. Szóval most
magamnak írok, a magam bú-
ját-baját vetem papírra.  

Nemes Gyula

Székely-Benczédi Endre nyugalmazott matematika tanár, hivatalos elfoglaltsága mellett a magyar költészet
művelésével is foglalkozott élete során. Ezt a tevékenységét nyugdíjba vonulása után is folytatja. Versei
jelentek meg különböző lapokban, két antológiában és egy saját kötetben, de internetes oldalakon is 
olvashatók. Székely-Benczédi Endrét nyárádszentmártoni otthonában kerestük fel és kérdeztük költői 
pályájáról, munkásságáról.

„Versírásra ihlet a kertben a meggyfa,
vagy akár az egresbokor is”
– Beszélgetés Székely-Benczédi Endre nyugalmazott matematika tanárral, költővel –
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A csupán 18 éves Ferencz András egyelőre
hobbiként tekint a fotózásra, bár több erdélyi
kiállítása után, jelenleg a bukaresti Román
Nemzeti Történelmi Múzeumban tekinthe-
tőek meg az alkotásai. A tárlat A kő marad
címet kapta, amelyben három megye – Ma-
ros, Kolozs és Fehér – magyar grófok által
építtetett, vagy magyar személyek tulajdo-
nában lévő kastélyait fotózta le különleges
technikával. A képek monumentalitása le-
nyűgöző, de emellett felhívás is arra, hogy
műemlékeink kitüntetett figyelmet, védel-
met érdemelnek.

Ilyen az élet – tárta szét lemondóan
karjait mintegy beszélgetésünk mérle-
gét megvonva poros kisvárosban élő is-
merősöm. A  valamikori jelentős
közigazgatási központ, a nacionálkom-
munista éra alatt komoly ipari potenci-
állal bíró település, a megyei jogú városi
rang ellenére, a fokozatos eljelentékte-
lenedés útját járja, a rendszerváltás
után a teljes és visszafordíthatatlan le-
épülés jeleit mutatja. 

Az ipari vállalatok sorra zártak be,
termelés szinte alig folyik a városban,
mindössze néhány szolgáltatásban ér-
dekelt vállalkozás tengődik, küzd a túl-
élésért. Jelenleg – akárcsak több más
hasonló helyzetű településen – a vá-
rosháza a helység legnagyobb foglal-

koztatója. A két legutóbbi népszámlálás
közötti időszakban jelentősen vissza-
esett a város lakosainak száma, a mun-
kanélküliek aránya minden eddigieknél
magasabb, egyre többen kénytelenek
külföldön munkát vállalni, a fiatalok –
perspektíva hiányában – elhagyják a
települést. 

A szórványnak számító magyar la-
kosság, bár korábban a 20 százalék ha-
tárán mozgott, ma már inkább a 10-hez
közelít. Az egykori ipari munkások
zöme – ki a munkalehetőségek hiánya
miatt, ki nyugdíjaztatása okán – el-
hagyta a várost, hazatelepedett köze-
lebbi vagy távolabbi szülőfalujába. Az
általános és középiskolák még meglévő
magyar osztályai állandó tanulóhiány-

nyal küszködnek, az önálló magyar is-
kola létrehozására vonatkozó minden
eddigi kísérlet elbukott a helyi román

döntéshozókon. 
Ilyen körülmények között került sor

találkozásomra egy olyan ismerőssel,
aki szülőként az idén érettségizett gye-
rekének pályaválasztási, továbbtanulási
gondjaival szembesült. Megtudtam: az
egyetlen végzős magyar osztályból csak
beszélgetőpartnerem gyereke szándék-
szik egyetemre menni, rajta kívül még
ketten-hárman fontolgatják a tovább-

tanulás lehetőségét, a többiek megelé-
gednének a sikeres érettségi vizsgákkal.
A legfőbb vágyuk: minél hamarabb el-
hagyni a várost, külföldön, lehetőleg
Nyugat-Európában vállalni munkát:
bármit. 

A fenti helyzet nem egyedi, számos
szórványtelepülésre jellemző. Amint az
ott élő magyar közösségek legfőbb
gondjai: a munkanélküliség, az elván-
dorlás és a vegyes házasságok követ-
kezményeként a helyi magyar
közösségek létszámának folyamatos
csökkenése is. A lemorzsolódás, a szét-
hullás azonban nem mindenütt egy-
forma mértékű. Ott, ahol megvan, mert
megteremtették a lelkes, elhivatott,
szolgálatra mindig kész mag, ott tovább

él a közösségi szellem, ott gondviselés-
szerűen mindig felbukkan egy-egy tett-
rekész ember, ott, ha nem is virágzik,
de él a kultúra, a civil közösségek. 

A megújuláshoz egyéni és közösségi
szinten egyaránt belülről, önmagunk-
ból kiindulva juthatunk el. Elsőként az
önvizsgálatnak, a leltárkészítésnek kell
megtörténnie, ezt követően jöhet a fel-
adatok, a tennivalók összefoglalása,
majd a cselekvés. Ez lenne a közösségi
dolgainkhoz való felelős hozzáállás
egyetlen módja. Másként marad a se-
hova sem vezető folyamatos panaszko-
dás, a mit miért nem lehetek
kibúvóként való ismételgetése, a
munka hárítása, önmagunk siratása.                       

Szentgyörgyi László 

Ilyen az élet?   

Mondom 
a magunkét

A vásárhelyi fotós, aki Bukarestbe vitte a magyar kastélyokat

András a  fotózást nyolcadik
osztályos korában kezdte, ami-
kor egy kirándulás alkalmával
egyik osztálytársa kölcsönadta
neki a fényképezőgépét. „Elkezd-
tem kattintgatni, és egyből
megtetszett a dolog. Aztán a ki-
rándulás után, születésnapomra
vásároltam magamnak egy
gyengébb fotógépet, és beleve-
tettem magam a fotózásba. Ez-
zel párhuzamosan elvégeztem
egy kétéves kurzust a vásárhelyi
Népművészeti Egyetem fotó sza-
kán. A képzéshez tartozott az is,
hogy kirándulásokon vettünk
részt, ahol különböző témákat
fényképeztünk. Az utolsó út épp
a gernyeszegi Teleki-kastélyhoz
vezetett, ahova közel harmincfős
csoporttal érkeztünk, de csak én
készítettem a műemlékről ilyen
jellegű képeket. Tulajdonképpen
ott született meg a kastélyok fo-
tózásának ötlete.  Rá egy hétre
a Haller-kastélyhoz is ellátogat-
tam, így elég egyértelművé vált,
hogy ebből érdemes koncepci-
ózus fotósorozatot készíteni” –
mesélte András, aki aztán szülei
segítségével bejárta a Vásárhely-
től távolabb eső kastélyokat, il-
letve ezt követte Kolozs, vala-
mint Fehér megye

műemlékeinek feltérképezése és
megörökítése.

Sok az utómunka 
a képekkel

Bár általában a fiatal fotóso-
kat a portré-, az utcai fotózás
vagy valami mozgalmasabb
téma ihleti meg, András azért
döntött a kastélyok megörökí-
tése mellett, mert valami mást,
valami eltérőt szeretett volna al-
kotni. Emellett összetett fotózási
technikát is használ, hisz képei
nem egyetlen kattintással ké-
szülnek, hanem 36-40 fénykép-
ből – számítógépes program-
ban, 3-4 órát dolgozva –
montírozza azokat össze. „Úgy-
nevezett halszem- vagy pano-
rámaeffektust alkalmaztam a
képek készítéséhez, és ezek a tí-
pusú fotók alapos számítógépes
programismeretet igényelnek,
na meg persze türelmet ezek
összedolgozásához” – magya-
rázta a fiatal fotográfus.

„E kastélyok a magyarok
történelmét képezik”

Azt is megtudtuk, hogy ösz-
szesen 23 kastélyt fotózott le,

amelyből 15-öt állítottak ki. Tu-
datosan csak főnemesi vagy ma-
gyar személyek tulajdonában
lévő kastélyokat örökített meg,
amelyek nagy része a 17-18. szá-
zadban épült, így például többek
között Bethlen-, Bánffy-, Haller-
, Teleki-kastélyok kerültek a tár-
latra.

Elmondása szerint mindenki
megkérdezi tőle, hogy mi az üze-
nete a fotósorozatnak, és mi is
feltettük neki ezt a kérdést. „Az
első fotónál csak simán megtet-
szett az épület szépsége, monu-
mentalitása. Ám, amikor a
szentpáli Haller-kastélyt keres-
tük fel, és láttuk, hogy mennyire
tönkrement, romos állapotban
van, feltettem magamnak a kér-
dést, hogy miért és hogyan ju-
tottak ilyen állapotba ezek a na-
gyon nagy – szellemi és anyagi
– értékkel bíró épületek. E kas-
télyok a magyarok történelmét
képezik, és sajnos hagytuk, hogy
tönkremenjenek. A fotósorozat
üzenete az is lehet, hogy nem
elég birtokolni valamit, azt őrizni
is kell, mert könnyen az enyészet
útjára léphet” – fejtette ki. Hoz-
zátette, hogy bár létezik néhány
kastély, amit már nem lehet fel-
újítani, de szeretné, ha a tárlat

arra is felhívná a figyelmet, hogy
léteznek olyan módozatok, ame-
lyek révén – összefogással, kul-
turális és/vagy jótékonysági ese-
mények szervezésével –
finanszírozást lehet gyűjteni
ezek restaurálására. 

Kiállítás a bukaresti 
múzeumban

Ferencz Andrásnak eddig öt
kiállítása volt ezekből a képek-
ből: az első tavaly a gernyeszegi
Teleki-kastélyban, utána a sá-
romberki Telekiben, a falunapok
részeként, aztán egy kolozsvári
galéria állította ki a sorozatot,
és Vásárhelyen, az Ifjúsági Ház-
ban is megtekinthették az ér-
deklődők a közép-erdélyi kasté-
lyokat. Jelenleg pedig október
4-ig a bukaresti Román Nemzeti
Történelmi Múzeumban látogat-
ható, ahol 15 kastélyról 28 fotót
állítottak ki. „Bukarestben teljes
mértékben pozitív visszajelzé-
seket kaptam mind a múzeum
igazgatójától, mind más szak-
mabelitől. A fővárosiak is azt erő-
sítették meg, hogy áldozni kel-
lene ezen kastélyok megőrzésére,
ez egy megoldásra váró prob-
léma” – mesélte élményeit.

„Nem ebből 
akarok megélni”

Kérdeztük a vele egy korosz-
tályba tartozó fotósok helyzetéről,
és elmondta, hogy sajnos a fiatal
fotográfusok zöme megreked a
ballagási, keresztelői, esküvői fo-
tózásnál, de neki nem ez az útja,
hisz nem a fotózásból szeretne
megélni, egzisztenciát teremteni,

erre hobbiként tekint. 
Jövőbeni terveiről elmondta,

hogy gondolkodnak egy buda-
pesti kiállításban a közeljövőben,
de még maradt pár kastély is,
amit föltétlenül meg szeretne ké-
pen is örökíteni. „Az ezután kö-
vetkező projekten még agyalok,
mindenképp valami frappáns
lesz” – árulta el a fiatal fotográfus.

Pál Piroska

Ferencz András 1997-ben született Marosvásárhelyen. Jelenleg
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja.  Munkáinak egy része
megtekinthető a www.ferenczandras.ro honlapon. 



A románok csakis a város
szélén telepedhettek le, és
csak fatemplomokat épít-
hettek maguknak

Mivel az egymást váltó feje-
delmeknek más-más felfogásuk
volt a vallással kapcsolatban,
Erdély felekezeti megoszlása
sokszor és sokat változott az
évek során. Lévén, hogy annak
idején többségében magyarok
lakták Marosvásárhelyt, hol a
református, hol pedig a római
katolikus volt az uralkodó val-
lás. 

A XVIII. század elején romá-
nok kevesen voltak itt, de pon-
tos adatokkal e tekintetben
nem rendelkezünk. 

Azt viszont Sorina Bota A
város meséi című könyvében is
említi, hogy a románoknak na-
gyon nehéz volt letelepedniük
a városon belül, hiszen minden-
féle rendeletek és gubernális
rendelkezések tiltották ezt. Így
hát kénytelenek voltak megte-

lepedni a város szélén, és csak
fatemplomokat építhettek ma-
guknak…

A munkálatokat 
Topler János magyar 
építész irányítja

A város görög-katolikus ro-
mánsága Mária Terézia engedé-
lyével, 1750-ben Grecu Andrei
görög kereskedő költségén fel-
épített egy fatemplomot – ko-
rábbi lapszámunkban erről már
írtunk – az akkori Németváros
szélén. 

Ez a templom 1780-ban a
tűz martaléka lett, amelynek
pótlására készült 1793 és 1794
között a barokk stílusú jelenlegi
kőtemplom, Ion Bob püspök
anyagi támogatásával és Topler
János építész vezetésével.

A románok a római 
egyházhoz csatlakoznak

Marosvásárhely első román

temploma tehát csak jóval ké-
sőbb, a XVIII. század közepén
épült meg, azt követően, hogy
változott a helybéli románság
vallási helyzete. 

Hogy megközelítőleg
egyenrangúként kezeljék őket
az Erdélyben élő többi nemzet-
tel, vagyis a magyarokkal, a szá-
szokkal és a székelyekkel, az
erdélyi románok beleegyeztek
abba, hogy csatlakozzanak a
római egyházhoz.

Így született meg a görög-
katolikus vallás. Ez 1700-ban
történt, akkor, amikor Marosvá-
sárhelyen a katolikusok min-
dent megtettek annak
érdekében, hogy visszahódítsák
a híveiket, akik kétszázötven
évvel azelőtt áttértek a kálvi-
nista hitre.

1733: egy statisztika 
szerint a görög-katoliku-
soknak sem templomuk
sem papjuk nem volt!

Ugyancsak Sorina Botának
van tudomása arról, hogy a
román templomra, pontosab-
ban ennek nem létére vonat-
kozó első adatok 1733-ra
datálhatók. Vagyis: Ioan
Inocențiu Micu görög-katolikus
püspök összeállított egy statisz-
tikát az erdélyi románságról, és
ebből kiderül, hogy Marosvá-
sárhelynek körülbelül három-

száz görög-katolikus vallású la-
kosa volt akkor, de sem templo-
muk sem papjuk nem volt.

A szükséges engedélyek
beszerzését a magyarok-
nak köszönhetik a románok

Hosszas közbenjárás után a
románoknak végre sikerült vá-
sárolniuk egy telket, amelyre
1750-ben felépítettek egy fa-
templomot. A területért Balogh
József jezsuita szerzetes járt
közben a helyi tanácsnál, a
templomot pedig egy makedo-
román kereskedő, Andrei Grecu
adományából építették fel. 

Más szavakkal: noha a jelen-
legi kő- és fatemplom helyén állt
egykori istenháza a vásáros hely
perifériáján épült meg, a szüksé-
ges engedélyeket csak úgy tud-
ták beszerezni, ha nem román
személyek folyamodtak értük.

A görögkeletiek 
is megnyitják az 
elemi iskolájukat

A templommal egy időben
külön épületet emeltek a lel-
kész és a deák, vagyis a kántor
részére is. A deák lakása mellett
működött az 1767-ben létesí-
tett első marosvásárhelyi
görög-katolikus román nyelvű
elemi iskola; 1794-től a görög-
keletiek is megnyitják az elemi
iskolájukat. 

Ugyancsak a fent már emlí-
tett adatgyűjtés szerzői még
arról is tudnak, hogy a régi ira-
tokban néhány tanító – kántor
– neve is szerepel. Mint pél-
dául: Nicolae Panovici, Vasile
Pantea és Partenie Trombitaș,
akik deáki teendőjük mellett
oktató tevékenységet is végez-
tek. 

A Kőtemplom és a görögke-
leti Fatemplom körül régóta te-
metkeznek. A legrégebbi
sírkövek a XIX. századból ma-
radtak fenn – 1802, 1859,
1867, 1875, 1879-ből. 

1948-ig külön temetője volt
a görög-katolikusoknak és a gö-
rögkeletieknek. A jelenlegi
egyesített temető rendezett,

ugyanakkor túlzsúfolt. Nagy-
részt régi marosvásárhelyi
román családok nyughelye.

A hívek alig tudnak 
különbséget tenni 
a vallások között

A már többször is említett
fatemplomban görög-katolikus
és ortodox szertartásokat egya-
ránt rendeztek, akkoriban
ugyanis a hívek alig-alig tudtak
különbséget tenni a két vallás
között.

Ennek ellenére voltak konf-
liktusok: hol az ortodoxok, hol
pedig a görög-katolikusok kö-
vetelték maguknak a templo-
mot, attól függően, hogy kinek
éppen hány híve volt.

Az 1700-as unió, amikor az
erdélyi egyház csatlakozott a
rómaihoz, egyáltalán nem
egyesítette a közösséget. Sőt. A
Román Országokból folyamato-
san érkeztek új papok; az itteni-
eket Moldvában és
Havasalföldön szentelték, mi-
közben a Szerb Ortodox Egyház,
a térvesztéstől való félelmében
több ízben is nyomást gyako-
rolt. Így a XVIII. század derekán
fokozódott a feszültség a fele-

kezetek között ingadozó romá-
nok között.

A templom 1948-ban 
a görögkeletiek 
tulajdonába kerül

A Marosvásárhelyi útikalauz
című adatgyűjtés szerzői, név
szerint Fodor Sándor (S.) és
Balás Árpád is megemlítik,
hogy az épületet 1933-ban fel-
újították, de 1948-ban a görög-
keletiek tulajdonába került,
akik a vallás követelményeinek
megfelelően átalakították.

A Krisztust, Szűz Máriát és
szenteket ábrázoló ikonokat
aranyozott rámákban helyezték
vissza a falakra. Díszes, faragott
bútorokkal átrendezték az
egész belső teret, eltávolítva az
azelőtti padsorokat.

(befejező rész 
a következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila
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A Kőtemplomot Marosvásárhely első leégett román templomának a helyére
építették. A görög-katolikus egyház egyik legvitatottabb püspöke emelte
egy politikai és vallási szempontból egyaránt viharos korban. Tudni kell, hogy
a munkálatokat magyar építész, Topler János irányította. Továbbá: annak ér-
dekében, hogy a románokat egyenrangúként kezeljék az Erdélyben élő többi
nemzettel, vagyis a magyarokkal, a szászokkal és a székelyekkel, az erdélyi
románok beleegyeztek abba, hogy csatlakozzanak a római egyházhoz. 1700-
ban így született meg a görög-katolikus vallás. De ekkoriban – egészen pon-
tosan egy 1733-ból származó statisztika szerint – a görög-katolikusoknak
sem templomuk sem papjuk nem volt. Rendkívül fontos már most megjegyezni
azt a tényt is, hogy a templom építéséhez szükséges engedélyek beszerzését
a románok a magyaroknak köszönhették…

A marosvásárhelyi Kőtemplom 
(1. rész)

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
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A görög miniszterelnök vagy
egy sötét gazember, vagy meg-
zsarolták valami nagyon durva do-
loggal.

Lássuk röviden:A görög minisz-
terelnök hazament, és megszavaz-
tatta népét, hogy ne fogadja el az
EU, az IMF és az Európai Központi
Bank megszorításait.A görögök el-
mentek szavazni, és nem fogadták
el az EU, az IMF és az Európai Köz-
ponti Bank megszorításait.A görög
nép az eredmény láttán kiment az
utcákra és a terekre, sütött húst,
ivott úzót, táncolt szirtakit, és bol-
dog volt. 

A görög miniszterelnök pedig
evett a húsból, ivott az úzóból, tán-
colt a néppel, és még beszédet is
mondott, hogy mennyire boldog,
meg hogy történelmi nap ez, és
hogy most nagyon megerősödött,
és minden rendben lesz.Aztán
aludt egy kicsit a görög miniszter-
elnök, reggel húzott tiszta inget,
mosott fogat, és visszarepült Brüsz-
szelbe.És egy héttel a „sorsdöntő”
és „forradalmi” népszavazás után
aláírt mindent, amit az EU, az IMF
és az Európai Központi Bank köve-
telt tőle.Ez a minden lényegesen
több és rosszabb, mint amit a nép-
szavazás előtt követeltek tőle.Az
egész hullaszagú történetnek ad
egy vajszínű árnyalatot az az apró-
ság, hogy egy nappal a népszava-
zás előtt nyilvánosságra került az
IMF tanulmánya, amely kimondja:
a görög államadósság 

„fenn tar tha tatlan”, vagyis magya-
rul: visszafizethetetlen.Már írtunk
róla, az EU ezt a tanulmányt titok-
ban akarta tartani. 

De Washington nyilvánosságra
hozta. 

A görög miniszterelnök is is-
merte a tanulmány szövegét és
megállapításait. 

Bár ő ezt a tényt tanulmány
nélkül is pontosan tudta.Mégis be-
lement mindenbe.A görög minisz-
terelnök vagy egy sötét gazember,
vagy megzsarolták valami nagyon
durva dologgal.Az IMF megálla-
pítását az EU is ismerte, mégis to-
vábbi teljesíthetetlen követeléseket
támasztott Görögországgal szem-
ben.Az EU-t valószínűleg nem zsa-
rolták meg semmivel.Akkor?Ak-
kor…A görög miniszterelnök
most hazautazott, és megpróbálja
elmagyarázni a jelenleg nem tán-
coló, húst nem sütő, úzót nem ivó
népének, hogy azért klassz
srác.Eközben az „európai” sajtó so-
kat és hosszan értekezik arról, hogy
a görögök lusták, megbízhatatla-
nok és hedonisták.Ez ugyanaz az
európai sajtó, amelyik gondolkodás
nélkül keresztre feszít bárkit, ha
egy kisebbségről, bármilyen ki-
sebbségről általánosítva rosszat
ír.Mindeközben Ukrajnában a Jobb
Szektor nevű neonáci terrorista
banda lövöldöz összevissza Mun-
kács környékén, és nyilatkozatok-
ban szólítja fel az országban élő
tagjait és szimpatizánsait, hogy

fogjanak fegyvert a kormány el-
len.Ez az a Jobb Szektor nevű ne-
onáci terrorista banda, amelynek
vezetőinek kezét hosszan és lelke-
sen szorongatták kretén amerikai
és európai politikusok Kijevben, a
Majdanon. 

Szorongatták a nácik kezét, la-
pogatták a nácik lapockáját, aztán
hazamentek, és elmondták, hogy
a magyar miniszterelnök egy fa-
siszta diktátor. 

Továbbá rátették kezüket az
ukrán energetikai szektorra, és az
ukrán kormányba beültették em-
bereiket, akik előbb voltak izraeli
és amerikai állampolgárok, mint
ukrán állampolgárok. 

Ezt összefoglalóan demokráci-
ának nevezzük manapság.A görög
helyzet kapcsán az ukrán minisz-
terelnök ideges, sőt, rémült nyi-
latkozatokat tesz, amelyek szerint
az EU nagyon nagy hibát követett
el a görögökkel szemben, mert a
görög példa után lehetetlen lesz
elmagyarázni az ukránoknak, mi-
ért is jó az nekik, ha majd az EU, az
IMF meg az Európai Központi Bank
„segít” nekik. 

(Tényleg nehéz lesz…)Termé-
szetesen ez nem nagyon érdekel
senkit, ugyanis Ukrajnából nem
kell semmi a Nyugatnak, csak a vi-
lág legjobb termőföldje, no és per-
sze a katonai bázisként használ-
ható terület. 

Oroszország ellen.A görög par-
lamentnek egy napja van, hogy

megszavazza az ország gyámság
alá vételét, és az ország értékeinek
zálogba adását. A görög parlament
ezt meg is fogja tenni.Úgy fogja
megtenni, hogy erre senkitől sem-
milyen felhatalmazást nem kapott,

ugyanis a nép egy népszavazáson
ennek ellenkezőjére adott felha-
talmazást.

De amikor majd a görög par-
lament mindent megszavazott,
akkor a Nyugat mindezt a demok-

rácia ünnepének fogja nevezni. És
Európa csendes.Ráadásul nem is
voltak forradalmai…

Bayer Zsolt
MAGYAR HIRLAP 

Európa csendes…
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

napban jöttek az anyagi problé-
mák. Sajnos ez van, az élet megy
előre... Például Romániában is a
14 élvonalbeli csapat közül 13-
nál vannak anyagi gondok. Min-
denhol vannak problémák, a
fontos az, hogy tudjunk túllépni
rajtuk. 

– Köztudott, ön nagybányai
születésű, de Magyarországon élő,
kettős állampolgár, aki 9 alka-
lommal volt magyar válogatott
tagja, mi több, a családja is ott
lakik. Mint tudjuk, szeptember-
ben Budapesten sorsdöntő talál-
kozót játszik Románia
válogatottja Magyarország
ellen... Valószínűleg már sokan
föltették önnek ezt a kérdést, de
azért én is megkérdem: kinek fog
drukkolni Vasile Miriuță azon a
mérkőzésen?

– Nem egy alkalommal
mondtam már, hogy 50-50 szá-
zalékban szurkolok majd mind-
két csapatnak, hiszen
mindkettőnek fontos a győze-
lem, mindkét csapatnak nehéz
lesz a találkozó. 

– Ön a családjával Törökbálin-

ton (Pest megye) lakik, a fia,
Marco ott futballozik az NB III.-
ban. A fia az apuka nyomdokain
halad?

– Csodálatos srác, ezt nem
azért mondom, mert az én fiam.
Ő az Energie Cottbus második
csapatában is játszott, jelenleg
Törökbálinton jól focizik, emel-
lett egy kisvállalkozást működ-
tet, de a játékosok
menedzselését is elkezdte. Jól
nevelte az édesanyja, akivel több
időt töltött, amíg én aktív labda-
rúgó voltam...

– Az ASA bajnok lehet, azaz
bajnok lesz?

– Bármi lehetséges. Min-
denki azt szeretné, mindenki
dolgozik. Fontos, hogy jól indul-
junk és ugyanúgy haladjunk to-
vább. Azt tudom, hogy a
szurkolók, akik mindig a csapat
mellett vannak és lelkesen druk-
kolnak, hozzászoktak az utóbbi
időszak jó eredményeihez. Azt is
tudom viszont, hogy a helyi lab-
darúgás hagyománya is kötelez,
megköveteli a további jó ered-
ményeket. 

Sporttörténelmet írt az ASA
együttese, amikor a múlt héten,
szerdán, a klub történelmének
első trófeáját szerezte meg, mi-
után a Konstancán megrende-
zett találkozón, 1-0 arányban
(gólszerző Axente) legyőzte a
bajnok Steauát és megnyerte a
Szuperkupát.

Az ASA az első olyan hazai
csapat, amely első élvonalbeli
idényében kupát nyer, és Dan
Petrescu az első olyan edző a
román labdarúgás történelmé-
ben, aki csak néhány hetet töl-
tött az együttes mellett és egy
tétmeccset ült egy alakulat kis-
padján, majd a kupasiker utáni
napon távozott onnan.

Szép volt fiúk, avagy huj, huj, hajrá! Bravó ASA, hajrá Miriuță! 
A  marosvásárhelyi labdarúgás történetének egyetlen serle-

gét nyerte meg az ASA csapata, amely a konstancai szezonnyitó
Szuperkupában diadalmaskodott a román bajnok és kupagyőz-
tes Steaua ellen. 

Ezzel a nagyszerű győzelemmel visszavágott a bajnoki cím
elvesztéséért a fővárosiaknak, amely együttest sorozatban har-
madik alkalommal győzte le 1-0 arányban. Az ASA egy, az utolsó
forduló váratlan kisiklása után, második helyen zárta a hazai baj-
nokságot. 

Az első félidőben mutatott gyengébb játék után, Dan Pet-
rescu az öltözőben alaposan megdorgálta játékosait, akik a má-
sodik játékrészben egy Axente által szerzett góllal nyertek.  

Ezzel a nagyszerű győzelemmel Dan Petrescu első és utolsó
vásárhelyi hivatalos meccsén történelmi sikert ért el, amellyel a
csapat megszerezte fennállásának első trófeáját.    

A mérkőzés közben kiderült, hogy Vasile Miriuţă lesz az ASA
új vezetőedzője, aki a helyszínen tekintette meg a szerda esti ta-
lálkozót. 

Az összecsapást követő sajtótájékoztatón a Kínába távozó
Petrescu elmondta, hogy furcsa érzés tölti el, mivel csak egy ta-
lálkozón vezethette a csapatot: „..Jól éreztem magam az egy hó-
napos felkészülési időszak alatt, sajnálom, hogy távoznom kell,
de remélem, egyszer még visszatérek Marosvásárhelyre. Az
utóbbi napokban keltett feszültség miatt nagyon nehéz volt ki-
alakítanom a kezdőcsapatot, de ilyen körülmények között is
nagyszerű teljesítményt értünk el”.

Labdarúgó Szuperkupa, Konstanca, Farul stadion, 14000
néző:Bukaresti Steaua–Marosvásárhelyi ASA 0–1 (0–0)Gól-
szerző: Axente (63.)Steaua: Cojocaru – Râpă, Tamaș, Varela, Toșca
– Muniru (Mihalcea 74.), Neagu (Tahar 68.) – Iancu (Grădinaru
44.), Stanciu, Chipciu – TudorieASA: Stăncioiu – Golanski (Hanca
83.), Constantin, Bejan, Brandan – Mureșan, Gorobsov – Varga
(Varga 60.), N'Doye, Kortzorg (Manolov 90+3.) – AxenteVezet-
ték: Radu Petrescu (Bukarest), partjelzők: Sebastian Gheorghe
(Seceava) és Ovidiu Artene (Vaslui).

Időközben vasárnap, a román labdarúgó-liga első fordulójá-
ban az ASA hazai pályán 0-0-ás döntetlenre játszott a Bukaresti
Dinamóval. 

A 2. fordulóban vasárnap, az ASA a Ploiesti-i Astra vendége-
ként lép pályára. A találkozót 21 órától a Digi Sport 1, Dolce Sport
1 és a Look TV élő adásban közvetíti.

A cél: bejutni az Európa-liga csoportkörébe
Exkluzív interjú Vasile Miriuțăval, az ASA vezetőedzőjével

– Ön a harmadik romániai 1.
ligás együttes kispadján ül jelen-
leg, a Piatra Neamți-i Ceahlăul és
a Kolozsvári CFR után. Egy hónap-
pal korábban, amikor meghal-
lotta, hogy Dan Petrescu lett az
ASA edzője, gondolta volna, hogy
rövid időn belül ön lesz az utódja?

– Őszintén mondom, nem.
Amikor megtudtam, hogy ő ide
szerződött, gondoltam, hogy hu-

zamosabb ideig lesz a csapat ed-
zője. 

– Mit tudott eddig az ASA-ról,
a marosvásárhelyi labdarúgásról?

– Mindig sokat informálód-
tam az itteni futballról, még
abban az időben is, amikor még
Nagybányán játszottam, azaz
1987-1990 között, hiszen akkor
több alkalommal játszottam az
AS Armata ellen. Tudom, hogy
nagy hagyományokkal rendel-
kező klub, kiváló labdarúgók ker-
gették itt a pöttyöst a hosszú
évek során.

– Milyennek látja a mai csa-
patot?

– Egy összetartó társaságot,
jó csapatot vettem át, amelynek
gerince megmaradt. Igaz, hogy
az együttestől távozott néhány
meghatározó játékos, de he-
lyükbe jöttek más labdarúgók,
akiket még nem ismerek jól, de
meg vagyok elégedve a játékos-
kerettel. 

– Az első fordulóbeli ASA-Di-
namo mérkőzésen látszott, hogy
Voiculeț, Zicu meg Bumba távo-
zása után nincs az ASA-nak tech-
nikás középpályása. Lehetséges,
hogy rövidesen újra lesz?

– Valóban. Akik utólag jöttek,
még nem illeszkedtek be kellő-
képpen a csapatba, sajnos Ro-
mario Kortzorog is megsérült a
Szuperkupa után. Beszéltem a
klub vezetőivel és remélem,
hogy napokon belül még szer-
ződtetünk 2-3 hasznos, támadó
felfogású játékost.   

– A 2. fordulóban az ASA az
Astra vendégeként, a 3. forduló-
ban hazai pályán játszik a Concor-
dia ellen. Hogy látja a vezetőedző

a soron következő két találkozót?
– Elméletileg nehéz mérkő-

zések következnek, viszont nem
egyszer előfordult már a futball-
ban, hogy az a mérkőzés volt a
könnyebb, amelyiktől a legjob-
ban tartott a csapat, viszont ez
fordítva is érvényes. Minden
meccsre jól felkészülünk és re-
mélem, hogy ponttal, vagy pon-
tokkal térünk haza az Astrától.

– Dan Petrescu Szuperkupát
nyert az ASA-val. Gondolja, hogy
ezek után önre nagyobb nyomás
nehezedett?

– Nem, egyáltalán. Amikor
ide jöttem és leültem tárgyalni a
klub vezetőivel, megértettem, a
legfontosabb célkitűzés: bejutni
az Európa-liga csoportkörébe,
majd utána a bajnokságban
minél jobb helyezést elérni.
Tudom, hogy az edzőt elsősor-
ban az eredményei alapján érté-
kelik, de nem érzek plusz terhet.  

– A Ceahlăult sikerült meg-
mentenie a kieséstől, a CFR csapa-
tával jó időszakot hagyott maga
mögött egy olyan periódusban,
amikor a csapatnál anyagi prob-

lémák voltak. Jelenleg szinte min-
den 1. ligás hazai együttesnél
vannak anyagi problémák, ezért
nem könnyű a játékosokat moti-
válni. Gondolja, hogy Marosvá-
sárhelyen sikerülni fog ez önnek,
tekintettel arra, hogy sok, erős
egyéniségű játékos tagja a csa-
patnak?

–A CFR-nél is voltak olyan
kaliberű játékosok, akik a Bajno-
kok Ligájában is szerepeltek, de
egyikükkel sem volt problémám.
Jó, hogy az ASA keretében van-
nak olyan kiváló játékosok, mint
például Mureșan, Stăncioiu,
Brandan, akik csak hasznára vál-
nak a csapatnak, és fontos, hogy
kölcsönös tisztelet legyen a játé-
kosok és az edző között. Nem hi-
szem, hogy problémáim
lehetnek majd bármelyik futbal-
listával. 

– Utoljára Győrben edzőskö-
dött, ahol háromszor is szerepelt
labdarúgó karrierje során. Ho-
gyan érintették a klubon belüli
anyagi gondok, tudva, hogy csőd -
eljárást indítottak ellenük?

– Az első 4-5 hónap alatt jó
volt a hangulat, az utolsó két hó-

Ki is Vasile
Miriuță? 

Vasile Miriuță szülővárosa,
Nagybánya együttesében kezdte
labdarúgó pályafutását, majd
1991-ben a Bukaresti Dinamo és
a Besztercei Gloria csapatában  is
megfordult. Innen került 1992-
ben Magyarországra, ahol a
Győrben, a Videotonban és a Fe-
rencvárosban is játszott. 1998-
tól Németországban folytatta
karrierjét – előbb az Energie
Cottbusban, majd a Duisburg-
ban –, 2003-ban pedig vissza-
tért Győrbe, aztán 2004-ben a
Honvéd labdarúgójaként vonult
vissza. Megszerezvén a magyar
állampolgárságot a magyar
nemzeti csapatba is beválogat-
ták, kilenc mérkőzésen lépett
pályára és egy gólt szerzett.

Magyarországon165 bajno-
kin 40 gólt lőtt, Németország-
ban pedig 63 első osztályú
találkozón 15-ször volt eredmé-
nyes.

Edzői pályafutását a német
Energie Cottbus második számú
együttesénél kezdte 2011-ben,
aztán a román bajnokságban a
Ceahlăul Piatra Neamţ és a Ko-
lozsvári CFR csapatait irányította.
Mielőtt az ASA-hoz került volna,
a csődbe jutott Győr csapatát
edzte.

Miriuţă segédei az ASA-nál
Alin Minteuan (másodedző),
Cristian Dragotă (erőnléti edző)
és Fekete Károly (kapusedző).
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – No, mi lesz amúgy? Ilyenkor, nyári szezonban nincs kire hagynom a gyereket! 

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


