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Társadalom

Amikor Károly herceg 
Erdőszentgyörgyön járt…
Vasárnap már negyedik alkalommal tartottak Rhédey-
napot Erdőszentgyörgyön. A rendezvény egyes mozzanatai
a református templomban, a felújított Rhédey-kastélyban,
annak udvarán és pincéjében zajlottak népes érdeklődő
közönség részvételével. . Mai lapszámunkban Erdőszent-
györgy, a gróf Rhédey család és Károly (Charles) herceg,
az angol trón várományosának kapcsolatát ismertetjük.

Azomaros-hatás a légúti betegségekre

Elhalálozási arányunk 
kétszerese az országos átlagnak  
Kedd este közvitát szervezett az RMDSZ városi szervezete
az Azomarosról. A beszélgetést nem kísérte túl nagy ér-
deklődés, a Kultúrpalota kisterme félig sem telt meg. A
meghívottak között jelen volt Szép Róbert, államtitkár, az
Országos Környezetvédelmi Őrség helyettes főbiztosa, Peti
András alpolgármester, Soós Zoltán helyi tanácsos, valamint
Hamar Alpár-Benjámin, a Stop Azo képviselője.
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Vélemény

Az erdélyi magyar média
Gyurcsány Ferencéről 

Az erdélyi közönség jobboldali kötődését a ma-
gyarországi választások alkalmával egyértel-
műen kinyilvánította. Nem vevő a balliberális
sajtótermékekre. A nemzetellenes magatartást
elvétve „lájkolók” sorában alig találunk erdé-
lyieket. A legtöbben „külföldiek”, libsi táborok-
ból származnak, illetve most is azokban tevé-
kenykednek. Nem elég más adóra átkapcsolni
a készüléket, és elhallgatni mindazt, ami zavar.
Az említett „szörnyeteg” a csápjain keresztül
mindent elkövet annak érdekében, hogy meg-
erősítse a pozícióját, és tovább éltesse ideoló-
giáját. Mi viszont nagyobb ellenállást kell fel-
mutatnunk ahhoz, hogy ne váljunk a tudatosan
befolyásolt bárányok balga seregévé.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Európa végnapjai          

Végnapjait éli Európa. A keresztény kultúrkör-
höz, hagyományokhoz kötődő Európa min-
denképpen. Ami – ezt nem árt minden adódó
alkalommal hangsúlyozni – nem azonos az
Európai Unió nevű mesterséges politikai-gaz-
dasági-ideológiai képződménnyel. S ami
egyébként szintén a végnapjait éli. Állításunkat
a migránsválság bizonyítja a legékesebben.
Ami nem más, mint előre megfontolt szán-
dékból, aljas haszonszerzés céljából elkövetett
népvándoroltatás. Magyarán: bűncselekmény.
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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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(1974. szeptember 7. – 2015. augusztus 22.)

Benedek Gabriella 1974. szeptember 7-én
született Marosvásárhelyen. Tízéves korá-

tól a németországi Münchenben élt. 
Sokoldalú tehetsége már egészen kiskorá-
ban megnyilvánult. Művészi tanulmányait
korai gyerekkorában apja, Benedek József
műtermében, majd különféle képzőművé-

szeti körökben folytatta. 

Művei tükrözik, hogy az eltérő az anyagi
világ értékeitől, a fizikai létezést közép-

pontba helyező (szűkebb vagy tágabb érte-
lemben vett) környezetétől, a lelki,

szellemi értékeket helyezte maximálisan 
létezése előterébe. 

Teljesen egyedi, egyéni látásmódjával,
szín- és formavilágával, szemléletével ro-
konságot keresve a képzőművészetben, az

expresszionizmus, Edvard Munch vagy
Chaim Soutine, Georges Rouault, netán

Oskar Koschka művei említhetőek.

Tárlata október 3-18-a között látogat-
ható a budapesti B.L. Teremben. Cím: XVII.
ker., Bél Mátyás u. 41. A megnyitóra 3-án,

szombaton 16 órától kerül sor. Alkotásait
Benedek József méltatja.



Színházasság

Szeptember 24-én este fél 8-
kor tartják Székely Szabó Zoltán
(Tutuka) humoros könyvbemu-
tatóját a Rózsák tere 52. szám
alatti Ballada vendéglőben. Köz-
reműködik Kárp György és a Can-
tuale énekegyüttes. Bejelent-
kezni a 0746-590-011-es
telefonszámon.

Ifjúsági keresztény zene-
fesztivál a Maros- parton

Szeptember 26-án, szomba-
ton a Marosszentgyörgyi Polgár-
mesteri Hivatal a Maros-parton
(a Forgatag tavalyi helyszínén)
ifjúsági keresztény zenefesztivált
szervez. A szabadtéri színpadon
katolikus, református és más fe-
lekezetekhez tartozó együttesek,
köztük a Magvető, Reménység,
Worship Team és Stone Hill ze-
nekar, valamint Sipos Tiffany és
a közismert budapesti Pintér
Béla és zenekara lép fel. A hely-
színen sátorban állandó imaszol-
gálat lesz a betegekért és gon-
dokkal küszködőkért, a
színpadon pedig tanúságtételek
hangzanak el. A marosszent-

györgyi fiatalok pantomimet,
táncot és flashmobot adnak elő.
A szabadtéren első alkalommal
megrendezésre kerülő ifjúsági
keresztény zenefesztivál szom-
baton délután 3 és este 9 óra kö-
zött zajlik. A belépés díjtalan.

A „Mosolykönyvek” 
szerzője Marosvásárhelyen

Szeptember 25-én, pénteken
délután 6 órakor a Bernády Ház-
ban a székesfehérvári Csitáry-
Hock Tamás író, szerkesztő, a
"Mosolykönyvek" szerzője mu-
tatja be köteteit. Beszélgetőtárs
Kozma Ágnes, a székesfehérvári
Vörösmarty Rádió riportere.

Lovagavatás 
a Vártemplomban

Szeptember 27-én, vasárnap
10 órakor a marosvásárhelyi re-
formátus Vártemplomban lovag-
avatást tart a visegrádi Szent
György Lovagrend Észak-erdélyi
Nagypriorátus Marosszéki Prio-
rátusa. Igét hirdet Henter György,
a Vártemplom lelkipásztora, a
lovagavatási szertartást lovag
Cseke László kancellár végzi.
Meghívottak helyi, anyaországi
és határon túli nagypriorátusok.

30 éves a Hahota

A Hahota színtársulat fenn-
állásának 30. évfordulóját ün-
nepli a Humor Forte című rend-
kívüli kabaré- előadással. Az

ünnepi műsor bemutatójára ok-
tóber 10-én, szombaton este 7
órától kerül sor a Maros Művész-
együttes termében. Szereplők:
Puskás Győző, Székely M. Éva,
Kelemen Barna, Ritziu Ilka Krisz-
tina, Cseke Péter, Gönczy Katalin,
Szőllősi Pénzes Szilárd. Művé-
szeti tanácsadó: Kovács Levente.
Jegyek elővételben a Kultúrpa-
lota és a Maros Művészegyüttes
jegypénztárainál már kaphatók.

Román Viktor-emlékkiállítás

A Kultúrpalota földszinti ki-
állítótermében Román Viktor, a
XX. századi modern szobrászat
egyik kiemelkedő alakjának
munkáiból nyílt kortárs szobrá-
szati kiállítás a Képzőművészek
Országos Szövetsége és a Maros
Megyei Múzeum gondozásában.
A művész a marosvásárhelyi Mű-
vészeti Líceumban, majd a bu-
karesti Nicolae Grigorescu Kép-
zőművészeti Főiskolán tanult.
1965-ben elhagyta Romániát és
a londoni Royal College of Art-
ban képezte magát, majd 1968-
ban Franciaországba költözött,
ahol politikai menedékjogot ka-
pott.

Kortárs képzőművészeti 
alkotások

Soha egyedül/ Never Alone
– címmel nyílt érdekes kortárs
képzőművészeti kiállítás két ma-
rosvásárhelyi helyszínen, a Ge-
orge Enescu utcai Camera K'arte

és a Bolyai tér 5. szám alatti B5
Stúdióban. Kiállító művészek:
Bucan Botea Irina, Cernica Si-
mion, Cojocariu Ioana, Csiki
Csaba, Fjodorova Tatjána, Homo-
rodean Ciprian, László István, Li-
tiu Tibor Károly, Popescu Xandra,
Crunteanu Larisa, Váncsa Domo-
kos, Veres Szabolcs. Kurátorok: a
Monotremu művészpáros és a
MAGMA Kortárs Művészeti Kiál-
lítótér művész-kurátor párosa. A
kiállítást a Magma Contempo-
rary Medium, MNAC, ARTeast Fo-
undation és a K’arte Egyesület
szervezte, október 4-ig látogat-
ható.

Könyvek a „ponyván” 
a 16-19. században

A Teleki Téka új időszakos ki-
állításának célja, hogy bemu-
tassa a könyvtár állománya felől
megközelítve azt, hogy a 16.
századtól kezdődően a 19. szá-
zadig mit nevezhetünk nép-
szerű irodalomnak, milyen
könyvek, milyen témák, milyen
műfajok kerülnek ki az erdélyi
vásárok ponyváira, illetve pony-
vái alá. A kiállítás bemutatja a
"mindenkinek szóló könyvek"
örökzöld témái mellett a nép-
szerű könyvek terjesztési prak-
tikáit és olvasóközönségük ala-
kulását, illetve azt, hogy hogyan
is alakult az átjárhatóság a
ponyva, a népi irodalom, illetve
a szépirodalom között a tárgyalt
időszakban.
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Szeptember 24. Gellért, Mercédesz, Gerda
Szeptember 25. Kende, Eufrozina, Nikolett
Szeptember 26. Jusztina, Dániel, Özséb
Szeptember 27. Adalbert, Albert, Vince
Szeptember 28. Vencel, Bernát, Jusztina
Szeptember 29. Mihály, Rafael, Gabriella
Szeptember 30. Jeromos, Zsófia, Felícia

NévnapokNévnapok

Horoszkóp
KOS: Ennek az időszaknak akkor érezheti a legjobban a
támogató erejét ön mellett, ha az utóbbi időkben érezte
azt, hogy valamivel jobbat akar, mint eddig úgy életmi-
nőségben, mint karrierben.
BIKA: Ez az időszak kifejezetten kedvez önnek bármi
újba belekezdeni. Amennyiben nemrég megakadt egy
ügye, most menjen neki még egyszer, sikerülni fog.
Ennek a hétnek a bolygóhatásai a barátságaiban kie-
gyensúlyozottságot hoznak.
IKREK: Amennyiben a napokban egészségi problémák-
kal küzdött, kisebb bajok gyors gyógyulását ígérik a csil-
lagok, a nagyobb problémák enyhülését, javulását
hozzák el önnek. Egy új gyógymód nagy sikereket ígér
krónikus betegség esetén.
RÁK: Külföldről vagy egy tanulmány kapcsán örömteli
híreket kap. Amit szeretne, most abban segítik önt a csil-
lagok. Az örömöket hozó életterület gyönyörűen ragyog
önnek ebben a periódusban.
OROSZLÁN: Az eheti csillagállásoknak köszönhetően
harmonizálódik az ön viszonya a családtagjaival. Életük
békés, nyugodt mederbe kerül. Jó időszak az otthona
szépítésére, csinosítására.
SZŰZ: Egyik üzleti partnerével sínre tudnak tenni egy
projektet. Az ön segítsége, közreműködése valós hasz-
not hoz önnek. Egy fontos ügyben a diplomáciájával
tudja a legjobban a tárgyilagosságot képviselni és ön
mellé állítani a sikeres kimenetelt. 
MÉRLEG: A jelenlegi bolygóhatások ébresztgethetnek
önben némi kalandvágyat, felfedező hajlamot. Semmi
gond nincs ezzel, csak óvakodjon a nagy kockázatoktól.
A koncentráló képessége a hét közepe fele alább hagy-
hat.
SKORPIÓ: Az anyagi helyzete is egy emelkedő perió-
dusba érkezett. Bizonyos együttműködésekből nagy
anyagi előnyökre tehet szert ezekben a napokban. Ese-
tenként, ha azt tapasztalja, hogy családtagjai nem ér-
tenek önnel egyet, próbáljon meg higgadtnak maradni.
NYILAS: Ebben az időszakban a karrierje és az eddig el-
tervezett ambíciói kapnak főszerepet. Van egy hőn áhí-
tott pozíció, munkakör, melyet régóta meg szeretne
kapni. Most kedvez az idő, hogy váltson, még akkor is,
ha ezzel egy rosszakarót szerez magának. 
BAK: A mostani bolygóhatások emlékeztetni fogják önt
egy régebbi álmára, melyet meg szeretett volna valósí-
tani. Azóta már meg is feledkezett róla. most eljött az
idő, hogy kitárulkozzanak a lehetőségek annak megva-
lósítására.
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten jól mennek a dolgai, csak nem
minden épp úgy, ahogy ezt ön szerette volna. Rengeteg
apró dolgot besűrített magának erre a hétre. Annyira,
hogy semmi másra nem jut ideje.
HALAK: Ebben az időszakban sokkal dinamikusabb az
eddig megszokottól. Amennyiben a családi dolgokban
eddig nem volt előrehaladás, ezekben a napokban lé-
nyeges előrelépések történnek.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!w w w . k o z p o n t . r o

www.studium.ro

Ingyenes jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete továbbra is ingyenes jogi tanácsadást biztosít min-
den érdeklődők számára, ám a helyszín változott. Az
EMNT székház -  Marosvásárhely, Klastrom (Mihai Vite-
azu) utca 10. Jogász: Novák Venczel. Időpont egyezteté-
sért a 0754-061240-es telefonszámot hívhatják.

Kár kihagyni



Az erdélyi 
magyar média
Gyurcsány 
Ferencéről 

Aki „részvéttel” és a lelke mélyéről származó irigy-
séggel tekint azokra az erdélyi magyarokra, akik vissza-
szerezték a magyar állampolgárságuk, és azt egy életre
szóló, felemelő élményként élték meg. Szemben azzal,
ahogyan a szóban forgó „újságíró” a felkínált lehetőség
ellen agitált, harcolt. Mint egy olyan frusztrált, nem-
zettelen egyén, aki fájdalmat érez mások hazaszere-
tete, illetve megálmodott és megélt érzelmei láttán.
Akinek a legfőbb problémája az a színes, nyomtatott
okirat, amelyen ott díszeleg a köztársasági elnök alá-
írása, a magyar címer és a korona.

Egy olyan személy, aki szinte megállás nélkül harcol
az egyik legnépszerűbb magyar író, Wass Albert Fun-
tinelli boszorkánya ellen. A női fortélyokkal megáldott
szép havasi leánnyal szemben. Akit üldöznie, pusztíta-
nia és rombolnia kell. A mű olvasóit pedig a főszerep-
lőben rejlő szépségtől, a tőle származó megfoghatatlan
belső erőtől, valamint a regénynek tulajdonítható ol-
vasási élménytől meg kell fosztania. És természetesen,
amikor a nagysikerű szerző elítéléséről és műveinek a
betiltásáról van szó, a vitatható létjogosultságú nép-
bíróság mellett áll. Vagyis úgy gondolkodik, mint egy
igazi, Wass-fóbiában szenvedő „Szőrfülű”. 

Akit annyira zavar a magyar kormány nemzetféltő
politizálása, annak jobboldali irányultsága, valamint a
köz- és nemzetbiztonsági érdekek által meghatározott,
a határok átjárhatóságát moderáló stratégiája, hogy a
közszolgálati médiában betöltött (kétes) szakmai sze-
repköre ellenére is ítélkezik a magyar állam döntései
felett. Akárcsak a mentora, Gyurcsány Ferenc. És itt be-
zárul a kör. Mindig voltak, vannak és lesznek nemzet-
árulók, gyűlöletkeltők, kálmánolgák és
gyurcsányferencek. Magyarországon, Erdélyben és
mindenhol, ahol magyar emberek élnek. Ez az élet
rendje. De előbb vagy utóbb mind levitézlenek. A mi
egyetlen nagy problémánk csak az, hogy annak elle-
nére, hogy senki nem kíváncsi rájuk, nem ért egyet
velük, senki nem szavazott rájuk, és ha a célközönségen
múlna, senki nem hagyná, hogy a sajtóban szerepel-
jenek, itt mégis úgy élnek, mint hal a vízben. 

Ezt a kisebbségi konjunktúrából farizeus módon
táplálkozó, és a szavazók jóindulatával mindannyiszor
visszaélő vezető politikusoknak köszönhetik, akik lét-
rehozták az RMDSZ-nek nevezett balliberális politikai
szörnyeteget. Azt a hatalmi szervet, amely az állami
alapokból fenntartott sajtóorgánumokat felügyeli és
vezeti, ezáltal pedig az erdélyi magyar gyurcsányferen-
ceket élteti. A mindennapjaikhoz pénzt, a kibontako-
zásukhoz pedig médiafelületet nyújtanak. A
Marosvásárhelyi Rádióban, az Erdélyi Magyar Televízi-
óban, vagy az Erdélyi Riportban. Mind „magyar” főszer-
kesztőkkel, „magyar” igazgatókkal és „magyar”
érdekeltséggel. Csakis állami forrásból, az adófizetők
verejtékéből.

Az erdélyi közönség jobboldali kötődését a magyar-
országi választások alkalmával egyértelműen kinyilvá-
nította. Nem vevő a balliberális sajtótermékekre. A
nemzetellenes magatartást elvétve „lájkolók” sorában
alig találunk erdélyieket. A legtöbben „külföldiek”, libsi
táborokból származnak, illetve most is azokban tevé-
kenykednek. Nem elég más adóra átkapcsolni a készü-
léket, és elhallgatni mindazt, ami zavar. Az említett
„szörnyeteg” a csápjain keresztül mindent elkövet
annak érdekében, hogy megerősítse a pozícióját, és to-
vább éltesse ideológiáját. Mi viszont nagyobb ellenál-
lást kell felmutatnunk ahhoz, hogy ne váljunk a
tudatosan befolyásolt bárányok balga seregévé.
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Azomaros-hatás a légúti betegségekre Ferencz Zsombor

Elhalálozási arányunk 
kétszerese az országos átlagnak  

Kedd este közvitát szervezett az RMDSZ városi szervezete az Azomarosról. A beszélgetést nem kísérte túl nagy
érdeklődés, a Kultúrpalota kisterme félig sem telt meg. A meghívottak között jelen volt Szép Róbert, állam-
titkár, az Országos Környezetvédelmi Őrség helyettes főbiztosa, Peti András alpolgármester, Soós Zoltán helyi
tanácsos, valamint Hamar Alpár-Benjámin, a Stop Azo képviselője. A vegyipari kombinát illetékesei – bár
kaptak meghívót – nem jelentek meg a teremben. A szervezők meghívóján Dorin Florea polgármester és Cla-
udiu Maior alpolgármester neve is megjelent mint a közvitán résztvevő felszólalók, ám kedden délután a
hivatal sajtóirodája közleményt adott ki, amelyben sérelmezi, hogy sem a szóban forgó elöljárók, sem a hivatal
illetékesei nem kaptak meghívást az eseményre. Azt is felrótták, hogy az RMDSZ kampánytémaként használja
az Azomaros ügyét.

Jövő év elejétől 
nem lesz szennyezés?

„Kis túlzással, de állítható:
az Azomaros az ország leg-
szennyezőbb gyára” – jelentette
ki Szép Róbert, de azt javasolta,
hogy türelmesen ki kell várni a
2016 januári határidőt, ami-
korra a kombinát befejezi a kor-
szerűsítési munkálatokat, és új
környezetvédelmi engedélyt
kap. „A vegyipari kombinát ter-
mészetesen szennyez, de ab-
ban, hogy a város levegője eny-
nyire szmogos, jelentős szerepe
van a zöldövezet hiányának is.
Ezentúl a por, a gépkocsik kipu-
fogógáza, a szemétlerakók is
ugyanolyan környezetromboló
hatással bírnak. Összességében
kell kezelni a város környezet-
szennyezését” – véli az állam-
titkár. Tőle tudtuk meg, hogy a
Közegészségügyi Igazgatóság
nemrég kérte a kombináttól a
légszennyezés egészségre gya-
korolt hatásának kivizsgálását.
Ehhez a hatástanulmányhoz
fogják kötni a január elsejétől
esedékes új működési engedély
kibocsátását.

Rombolja a város arculatát

A vitán jelen volt Constantin
Barbu, a Digital Transilvania el-
nöke, aki egy sor kérdést inté-
zett Szép Róberthez. Többek kö-
zött azt is megtudtuk, hogy
ebben az évben is rengeteg pa-
nasz érkezett a környezetvé-
delmi őrséghez, olyan is előfor-
dult, hogy naponta 60-70-et
iktattak. „Projektjeinkkel a város
arculatát szándékozzuk építeni,
de így nehéz. Az Azomaros
nemcsak a környezetet, hanem
a munkánkat is negatívan be-
folyásolja” – jelentette ki. 

„Ki fog felelni a
halottakért?” 

– tette fel a kérdést egy ma-
rosvásárhelyi lakos, aki a vegyi-
pari üzem mellett lakik, és sze-
mélyes meggyőződése, hogy a

környezetében több személy is
a gyár káros hatásai következ-
ményeként hunyt el. Természe-
tesen, erre a kérdésre senki nem
tudott válaszolni.

Fontos a referendum

Soós Zoltán RMDSZ-es taná-
csos szerint leginkább a gyere-
kek vannak kitéve a káros ha-
tásoknak, az évente 30 ezer
légúti betegséggel diagnoszti-
zált gyerek közül csupán 10
ezernél vírus a kiváltó ok. „Nem
lehetünk Románia temetője!” –
hangzott el. Emellett az önkor-
mányzati képviselő kiemelte
egy referendum megszervezé-
sének fontosságát, amelyben
arra a kérdésre kellene válaszol-
nia a lakosságnak, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal felfügges-
sze-e vagy sem az Azomaros
működési engedélyét. Mint is-
meretes a népszavazás kiírásá-
hoz a városi önkormányzat kép-
viselőtestületének ilyen irányú
határozata kell. A mai soros ta-
nácsülésen egyelőre nem sze-
repel erre vonatkozó napirendi
pont.

Hamar Alpár Benjámin nyo-

matékosította, hogy nem a
kombinát bezárását kérték, ha-
nem az alkotmány 35. cikkelyé-
nek betartását, azaz az egész-
séges környezethez való jogot,
illetve a környezetvédelmi
ügynökség, valamint környezet-
védelmi őrség vezetőinek me-
nesztését.

Erőt kell felmutatni!

Kelemen Márton, a Maros
megyei tanács volt alelnöke, bi-
ológus arra hívta fel a jelenlévők
figyelmét, hogy csak közös erő
felmutatásával és egységes nyo-
másgyakorlással lehet ered-
ményt elérni az Azomaros ügyé-
ben. „Meg kell szólítani a
politikumot, a civil szervezete-
ket és a város polgárait, hogy
sokan és egységesen csatlakoz-
zanak ehhez az ügyhöz. Amíg
egy biciklis felvonulás sokkal

népszerűbb és több embert
megmozgat, mint a vegyipari
üzem környezetszennyezése,
addig nem tudunk hitelesek és
hatékonyak lenni” – véli Kele-
men Márton.

Kétszer magasabb 
elhalálozási arány

Megtudtuk azt is, hogy az
Országos Statisztikai Hivatal
2014-re vonatkozó adatai sze-
rint Maros megyében közel két-
szer magasabb a légúti beteg-
ségek okozta elhalálozási arány,
mint az országos átlag. Első he-
lyen áll 7,5%-kal, utána követ-
kezik Kolozs megye 4%-kal.

Mint ismeretes, az Azomaros
2400 személyt foglalkoztat,
amelyből 1500 Maros megyei
illetőségű, valamint 900 az or-
szág más részéből származik.

Pál Piroska

...az Országos Statisztikai Hivatal 2014-re vonatkozó
adatai szerint Maros megyében közel kétszer magasabb
a légúti betegségek okozta elhalálozási arány, mint az
országos átlag. Első helyen áll 7,5%-kal, utána követke-
zik Kolozs megye 4%-kal.



A kisrédei gróf Rhédey csa-
ládnak az Aba nemzetségig (Ár-
pád-kori eredetű) nyúlnak visz-
sza a gyökerei. Az erdélyi ág I.
Rhédey Jánostól származik, aki
1639-ben elcserélte magyaror-
szági jószágait testvérével I.
Rhédey Istvánnal, és Erdélyben
telepedett le. Ő kapta birtokba
Bethlen Gábor erdélyi fejede-
lemtől Erdőszentgyörgyöt. A te-
lepülésen 1663-ban épült díszes
kastély, magas bástyákkal. En-
nek helyébe építette gróf Rhé-
dey László 1809-ben, a régi épü-

let anyagát is felhasználva, azt
a kastélyt, ami mai napig lát-
ható. A Rhédey birtokot a kas-
téllyal együtt 1885-ben Schuller
Rudolfnak adták el, akitől 1935-
ben a román állam vásárolta
meg közigazgatási célokra.
1948-ban államosították és itt
helyezték el az erdőszentgyörgyi
rajoni székhely adminisztráció-
ját, majd több évig működött
itt az iskola. Manapság a felújí-
tott épület alsó szintjén az Or-
szágos Turisztikai Tájékoztató
központ kapott helyet. 

„Az asszonynak, ki nekem
mindig örömöt, boldogsá-
got adott”

A Rhédey család egyik sarját,
Claudiát, Rhédey László és Inc-
zédy Ágnes második gyermekét,
1812. szeptember 20-án keresz-
telték az erdőszentgyörgyi re-
formátus templomban. Claudia
18 éves korában szüleivel együtt
részt vett egy Bécsben tartott
udvari bálon, eleget téve az er-
délyi arisztokráciának szóló csá-
szári meghívásnak. Itt ismerke-
dett meg, a nála nyolc évvel
idősebb Württemberg Sándor
herceggel (1804–1885), a
württembergi király unokaöcs-
csével, aki az osztrák hadsereg-
ben teljesített szolgálatot. A ket-
tejük közt fellángoló
szerelemből azonban csak öt év

elmúltával lehetett házasság,
egyrészt azért, mert a királyi
család rangon alulinak találta
ezt a házasságot, másrészt
maga Claudia édesapja is elle-
nezte a kapcsolatot. Végül 1835-
ben házasodtak össze, majd
született egy fiuk és két lányuk.
A hercegné már negyedik gyer-
mekével volt terhes, amikor úgy
határozott, hogy hintóba szál és
Erdőszentgyörgyről Grazba
(Ausztriába) hajtat, ahová a tá-
bornoki rangban lévő férjét he-
lyezték hadtestparancsnoknak.
A Grazba tartó hintó felborult,
balesetet szenvedtek, és lóhá-
ton folytatták útjukat Pettauig.
Claudiát azonban az út kifárasz-
totta, másnapra megbetege-
dett, és egy hét múlva 1841. ok-
tóber elsején meghalt. A
hercegné utolsó kívánsága az
volt, hogy holttestét hozzák
haza és temessék az erdőszent-
györgyi templomba. Férje tel-
jesítette ezt a kívánságát, így
ma Claudia a templom alatti
kriptában nyugszik. A koporsóra
Sándor herceg a következő szö-
veget vésette: „Az asszonynak,
ki nekem mindig örömöt, bol-
dogságot adott, szomorúságot,
könnyeket csak egyszer életem-
ben, mikor egyedül hagyott.”
Claudia és Sándor fia, Ferenc
(1837–1900), Teck hercege, ki-
rályi fenség 1866-ban vette fe-
leségül Cambridge hercegnőjét,

Mary Adelaidet (1838–1897).
Házasságukból született Mary
Victoria (1867–1953) angol és
ír hercegnő, akit York hercege,
György (1865–1936) vett fele-
ségül. Györgyöt 1911. június 22-
án koronázták brit királlyá, V.
Györgyként. György és Mary Vic-
toria ugyancsak György (1902–
1952) nevű fiát VI. Györgyként
ismeri a történelem. Felesége
Bowes-Lyon Erzsébet (1900–
2001) volt. Ebben a családban
született II. Erzsébet (1921), a
brit birodalom uralkodója, Fülöp
herceg felesége. Az ő fiuk Károly
(1948), Wales hercege, aki
1981-ben vette feleségül Diana
Spencert, akivel 1996-ig élt há-
zassági kötelékben. 

„Szeretettel emlékezem
Szépanyámra, Charles”

Károly herceg az európai
kommunista rendszer felszámo-
lása után, az 1990-es évek ele-
jétől gyakran megfordult Erdély-
ben, sőt Háromszéken több
helységben házat és földterü-
letet vásárolt. 2008. május 8-án
Károly herceg szépanyja, Claudia
szülőhelyét, Erdőszentgyörgyöt
is felkereste, gróf Kálnoky Tibor
kíséretében. A kevéssel több,
mint egy órás – nagy titokban
megszervezett és tartott – lá-
togatása alatt Károly herceg a
templomot és a Rhédey-kas-

télyt nézte meg. A templomban
őrzik még az anyakönyvet,
amelyben bejegyezték Rhédey
Claudia megkeresztelésének dá-
tumát, azt az ezüstkelyhet,
amellyel 1826. május 14-én első
úrvacsoráját vette, és Károly
hercegnek megmutatták azt a
helyet is, amely mögött a temp-
lomi kriptában nyugszik a
grófnő. A vendég ezt követően
egy liliomcsokrot helyezett el a
márványtábla alá, amelyet
1904-ben Mary Victoria walesi
hercegnő adományozott Claudia
grófnő emlékére. A csokorra kö-
tött felirat magyarra fordítva így
hangzik: „Szeretettel emléke-
zem Szépanyámra, Charles.” A
templomban a herceg az erdélyi
magyar arisztokrata családok
képviselőivel is találkozott. A
Rhédey-kastélyban, amelyben
– abban az időben még – iskola
működött Károly herceg az an-
gol tanárokkal, és a legjobb an-
gol nyelvtudással rendelkező di-
ákokkal találkozott. 

Rhédey Claudia-emlékmú-
zeumot terveznek

A fenti információkat abból
a kiskönyvből, képes albumból
szűrtük ki, amelynek bemuta-
tására szintén a vasárnap tartott
Rhédey napon került sor: Szé-
kely Ferenc: Károly herceg láto-
gatása Erdőszentgyörgyön. A

kötet Fekete Zsolt, Gáspár Péter,
György Attila és Hegyi László fo-
tóit is tartalmazza, amelyek a
látogatás alkalmával készültek.
A rendezvényen sikerült Csibi
Attila Zoltán erdőszentgyörgyi
polgármesterrel is beszélget-
nünk, aki elmondta, hogy 2012-
ben szerveztek először Rhédey-
napot Claudia hercegné szüle-
tésének 200. évfordulója tiszte-
letére, amikor a mellszobrát
avatták fel. Azóta minden évben
megtartották az ünnepélyt
szeptember 21-e körül. „Jövő-
beni terveink is vannak. A kas-
tély felső szintjén egy Rhédey
Claudia-emlékmúzeumot, a
pincében pedig a Kárpát-me-
dence borait bemutató pincé-
szetet szeretnénk kialakítani. A
közelmúltban a Budapesti Cor-
vinus Egyetem tájépítész hall-
gatóit láttuk vendégül néhány
napra, akik dr. Fekete Albert
professzor vezetésével jöttek. A
diákok kiváló látványterveket
készítettek a kastélypark rend-
betételéről, amit szintén nem-
rég sikerült visszavásárolnunk.
Számításunk szerint ezt a tervet
három év leforgása alatt szeret-
nénk kivitelezni, szintén az
egyetem hallgatóinak a segít-
ségével" – tájékoztatta lapun-
kat Erdőszentgyörgy polgármes-
tere. 

Nemes Gyula
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Végnapjait éli Európa. A keresztény
kultúrkörhöz, hagyományokhoz kö-
tődő Európa mindenképpen. Ami –
ezt nem árt minden adódó alkalom-
mal hangsúlyozni – nem azonos az
Európai Unió nevű mesterséges poli-
tikai-gazdasági-ideológiai képződ-
ménnyel. S ami egyébként szintén a
végnapjait éli. Állításunkat a migráns-
válság bizonyítja a legékesebben. Ami
nem más, mint előre megfontolt szán-
dékból, aljas haszonszerzés céljából
elkövetett népvándoroltatás. Magya-
rán: bűncselekmény. 

Elnézve mindazt a fejetlenséget,

zűrzavart, káoszt, tehetetlenséget,
amit a migránsáradat okozott a konti-
nensen, nem tehetjük meg, hogy ki ne
mondjuk: az európai államok vezető
politikusai vagy teljesen alkalmatla-
nok arra, amire vállalkoztak, vagy egy-
től egyig gazemberek, akiket kilóra
megvásároltak.  Pillanatnyilag úgy
fest, hogy képtelenek érdekeik felis-
merésére, hogy teljességgel hiányzik
belőlük a túlélés elemi ösztöne. Ennyi
alkalmatlan, buta, pitiáner úgyneve-
zett politikust, mint amennyi a migrá-
ció kapcsán megszólalt, nem volt
alkalmunk látni, hallani. Ha rajtuk

múlna, már rég vége lenne Európá-
nak. És ez alól a kontinens eddigi leg-
erősebb, legbefolyásosabb politikusa,

a német kancellár sem kivétel. Aki
gyakorlatilag behívta Németországba
a szíriai menekülteket. Azóta szinte
minden migráns szíriainak mondja
magát. Kíváncsiak lennénk, van-e ösz-
szefüggés Angela Merkel telefonjai-
nak az amerikai titkosszolgálat általi

lehallgatása és a migránsügyben ki-
fejtett ellentmondásos, mondhatni
bűnpártoló álláspontjai között. 

Ez idő szerint az európai államok
határain feltartóztathatatlanul  zúdul-
nak át a migránsáradat meg-meg-
újuló hullámai. Ezt látván joggal
kérdezheti bárki: adófizető polgárai
milyen védelemre számíthatnak ezen
államoktól, vagy az Európai Uniótól?
A válasz egyértelmű: semmilyenre. Az
egész történet immár sokadjára arra
döbbenti rá az embert, hogy nemzet-
közi jog, schengeni övezet, EU-s jog-
szabályok mind-mind semmit sem

számítanak, szemrebbenés nélkül át-
hághatók, semmibe vehetők, ha a
magasabbnak mondott, hitt „érdek”
azt kívánja. Ezért éli végnapjait az Eu-
rópai Unió, ezért éli végnapjait a ke-
resztény Európa. 

Korábban bűncselekménynek ne-
veztük a népvándoroltatást. Igaz,
egyelőre nincs megnevezett gyanúsí-
tottja a bűncselekménynek, de a szo-
kásos „cui prodest?” kérdést
megválaszolva máris sejthető: hol,
merre kell keresgélni a tettesek, s a
felbujtók után.  

Szentgyörgyi László 

Európa végnapjai 

Mondom 
a magunkét

Vasárnap már negyedik alkalommal tartottak Rhédey-napot Erdőszentgyör-
gyön. A rendezvény egyes mozzanatai a református templomban, a felújított
Rhédey-kastélyban, annak udvarán és pincéjében zajlottak népes érdeklődő
közönség részvételével. Az esemény alkalmával sor került istentiszteletre,
tudományos konferenciára, lovasbemutatóra, színielőadásokra, kiállításokra,
könyvbemutatókra, régizene koncertekre, táncházra. Mai lapszámunkban
Erdőszentgyörgy, a gróf Rhédey család és Károly (Charles) herceg, az angol
trón várományosának kapcsolatát ismertetjük.

Amikor Károly herceg 
Erdőszentgyörgyön járt…



A mai Arany János és 
a Malom utcák helyén 
zsidónegyed volt

A judaizmus egyik alapköve-
telménye a segítségnyújtás. A ta-
nulás, a munka és a segítség-
nyújtás a jó zsidó legfőbb
jellemzői. Így minden közösség
nyilvántartást vezetett az elesett,
beteg, rászoruló tagokról. Ez nem
szokás, hanem kötelezettség volt.
A Bibliában az is áll, hogy beta-
karításkor a termés tíz százalékát
a földön kell hagyni, mert jönni
fog valaki, akinek szüksége lesz
rá; és aki a terményt otthagyta,
annak nem volt szabad megnéz-
nie azt, hogy ki jön majd, azért,
hogy az illető ne szégyellje meg
magát…

A már említett Ausch Sándor,
a vásárhelyi zsidó hitközség egy-
kori vezetője évekkel ezelőtt me-
sélte, hogy gyermekkorában a
zsinagógában mindig gyűjtöttek
pénzt, amelyet aztán csütörtö-
könként elvittek a közelben lévő
két boltba a rászoruló családok
címeivel együtt. Így küldtek a

szegényebbeknek élelmiszercso-
magokat.

Ahogyan azt még Ausch Sán-
dor említette: „…a mai Arany Já-
nos és a Malom utcák helyén zsi-
dónegyed volt. Tele szegény
családokkal. Ők is kaptak ilyen
csomagokat, de sosem tudták,
hogy ki küldi ezeket…”.

Az elkülönített és 
kényszermunkára 
küldött férfiak

1940-ben, a bécsi döntés
után Erdély északi részét – Ma-
rosvásárhellyel együtt – Magyar-
országhoz csatolták. Ott már
életben volt néhány rasszista, zsi-
dóellenes törvény, amelyet aztán
lassan itt is elkezdtek alkalmazni. 

Ennek köszönhetően a zsidók
lassan-lassan harmadrangú pol-
gárok lettek, de még ennél is
rosszabb volt az, hogy a húsz-
huszonegy és a negyvennégy-
negyvenöt év közötti férfiakat el-
különítették és kényszermunkára
küldték. 

Egy részük az országban ma-

radt, a többségük azonban a
frontra került. Magyarország ek-
kor Németország szövetségese
volt a Szovjetunió elleni háború-
ban, úgyhogy a zsidó csapatokat
a szovjet frontra irányították. 

Saját ruháikban, egyenruha
nélkül, mostoha körülmények
között harcoltak. Az igazán nagy
dráma azonban csak ezután kö-
vetkezett.

A száznyolcvan fokos válto-
zás, ami a vég kezdetét je-
lenti…

Sorina Botanak is tudomása
van arról, hogy tájainkon eleinte
semmi nem fenyegette a zsidó-
ság fizikai létét. Itt ugyanis nem
voltak pogromok, mint Jászvá-
roson vagy Dorohoiban. Ez azon-
ban csak 1944 márciusáig állít-
ható, amikor  hatalomra került a
magyar fasiszta kormány, ekkor
ugyanis száznyolcvan fokos vál-
tozás következett be. Bejöttek az
országba a németek, és ez jelen-
tette a vég kezdetét. Elkobozták
a zsidók vagyonát, megtiltották
nekik, hogy a közlekedési eszkö-
zöket használják, elvették a ke-
rékpárjaikat – akkoriban ugyanis
a legtöbben biciklivel jártak – ,
az autókat, a szekereket, a lova-
kat, és viselniük kellett a sárága
csillagot.

A téglagyár 
mint improvizált gettó

Mindennek a csúcspontja
azonban akkor volt, amikor ösz-
szegyűjtötték Marosvásárhelyen,
illetve a környező településeken
lakó zsidókat, és bezsúfolták őket
egy improvizált gettóba, amelyet

a város szélén, a mai Tudor lakó-
negyedben, az egykori téglagyár-
ban alakítottak ki.

Nem kevesebb mint 7500
ember szorongott itt, vagyis az
összes zsidó nő, gyermek és idős.
A fiatalabbak – ebben az időben
– már kényszermunkán vagy a
fronton voltak. 

Auschwitz: maga a pokol. 
A tizenhárom-tizennégy
éves gyermekek közül egy
sem tért vissza

A fent említett szerző A város
meséi című könyvében leírja,
hogy a dr. Knöpfler Vilmos utcai
zsinagógában kórházat rendez-
tek be, ahol önkéntes alapon
zsidó nővérek tevékenykedtek.

Május végén, június elején a
gyárban összegyűjtött 7550 zsi-
dót három szállítmányban vitték
el Auschwitzba. 

Azt, hogy mi is volt Ausch-
witzban, gondoljuk, most nem
kell részletezni, hiszen mindenki
tudhatja. Ott volt maga a pokol. 

Köztudott, hogyan válogatták
ki érkezéskor a gyermekeket és
az öregeket és küldték egyenesen
a gázkamrákba. A nőket és a ti-
zenhat-tizenhét éves fiúkat élet-
ben tartották, munkára fogták
őket. Közülük került ki néhány
túlélő, a többiek pedig mind oda-
vesztek. A kisebb, legtöbb tizen-
három-tizennégy éves gyer-
mekek közül egy sem tért vissza.

Az iskola tanúsága: 
megannyi név a 
márványtáblán

A Baross Gábor (mai Horea)
utcában, a jelenlegi Európa Gim-
názium helyén volt egykoron a
zsidó elemi iskola és gimnázium.
1944-ben mindenkit, aki itt ta-
nult, elvitték Auschwitzba. 

Az iskola legnagyobb termé-
ben – amely fizika-kémia amfi-
teátrum volt akkoriban – , ma is
megvan még egy háromszáz-
negyvenöt nevet felsorakoztató
márványtábla. Ezen fel van tün-
tetve osztályok szerint mindegyik
tanulónak és tanárnak a neve. 

A negyedik osztálynál keve-
sebb név szerepel. Ez nyilván an-
nak a ténynek köszönhető, hogy
ők nagyobbak voltak, néhányat
közülük kényszermunkára küld-
tek és így életben maradtak.  

Az igazi rabság 

Csaknem 6 ezer marosvásár-
helyi zsidó veszett el a lágerben.
A háború után a túlélők lassan-
lassan elkezdtek visszatérni Vá-
sárhelyre. Előbb a deportáltak és
azok, akik kényszermunkán vol-
tak, majd pedig a fogságból sza-
badultak.  Köztük a már többször
említett Ausch Sádor is, akit 1943-
ban munkatáborba vittek egy
nem túl távoli községbe. Innen
azonban megszökött, és ezután
a szovjet frontra került. Ahogyan
azt Ausch mesélte: „…azt hit-

tem, hogy szabad vagyok, de ak-
kor lettem csak igazán rab. Ezeket
a munkatáborokat ugyanis kato-
nai alakulatokként tartották szá-
mon, így négy évig fogva tartot-
tak. 1948-ban repatriáltak…”

A család nélküli zsidók a ki-
vándorlás mellett döntenek

Amikor kezdtek visszatérni a
zsidók a városba, mindkét zsina-
gógát használták és mindkettő-
nek megvolt a maga rabbija. Ké-
sőbb, egészen pontosan
1948-ban, amikor megalakult Iz-
rael állam, az emberek elkezdtek
elmenni innen. A legtöbbnek
ugyanis már nem volt meg a csa-
ládja, és így inkább a kivándorlás
mellett döntött. Ekkor már nem
volt értelme annak, hogy mind-
két zsinagógát használják. 

Amit megmentettek

Befejezésül: a vásárhelyi az
egyik legszebb romániai zsina-
góga. Annak idején, amikor épí-
tették, a legszebb volt egész Er-
délyben; ugyanakkor az egyik
legértékesebb épület: anyagi és
szellemi szempontból egyaránt.
A zsinagógák nagy része sokkal
kisebb méretű és építészeti
szempontból sem ilyen jelentős.
Megjegyzendő még, hogy kitűnő
akusztikája van. 

Az épületet több ízben is ta-
tarozták. 1996 és 2000 között pe-
dig teljesen restaurálták. Ahogy
Ausch Sándor mondta: „…szük-
ség is volt erre, hiszen nagyon le-
romlott állapotban volt. Meg is
tiltották, hogy használjuk, mert
a nagy kupolát a beomlás veszé-
lye fenyegette. De megmentet-
tük…”.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek: 
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila
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Mindkét marosvásárhelyi temetőben van egy-egy emlékmű, amelyet a depor-
táltak, illetve a koncentrációs táborok halottainak tiszteletére állítottak. A
Nyár utcai temetőben latin betűkkel tüntették fel a holokauszt áldozatainak
névsorát, a kövesdombi sírkertben pedig héber írással. 
Művészi értékükön túl üzenetet is hordoznak ezek az emlékművek, és ez he-
lyénvaló is egy olyan városban, amelyből 1944-ben 7500 zsidót deportáltak és
közülük 5943-at megöltek…

„Azt hittem, hogy szabad vagyok, de ekkor lettem csak igazán rab”

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

(folytatás előző lapszámunkból. 2., befejező rész)
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Soós Zoltán, Portik Vilmos és Barabás Miklós mel-
lett az utolsó pillanatban egy negyedik polgármes-
terjelölt-jelölt is beszállt az előválasztásos
komédiába, izé, megmérettetésbe. Kamu Samut
nem sokan ismerik Vásárhelyen – gyakorlatilag
senki –, de olyasmiket ígér polgármester-jelöltté,
majd később polgármesterré választása esetére,
hogy nem tűnik totál esélytelennek. Az alábbiak-
ban a választási programjában található ígéretek-
ből szemezgetünk:

Még egy 
polgármester-
jelölt-jelölt!  

► Vásárhelyi Forgatag
egész évben
► A kombinát kéményei-

nek meghosszabbítása Svájcig
► A nemrég bezárt buda-

pesti Vidámpark Meggyesfal-
vára költöztetése, az
Auchan-parkoló mellé
► Neymar, Messi és Cörö-

hét leszerződtetése az ASA-hoz 
► A Színház téri szökőkút

csokiszökőkúttá alakítása
► Víkendtelepek építése

nemcsak a Tudorban, hanem a
város összes lakónegyedében
(Víkend2, Víkend3, Víkend4 sa-
többi), a Budaiban és a Korni-
sán sós vizű és
termálmedencékkel, mivel ott
jobbára nyugdíjasok laknak. A
medencék a téli időszakban
korcsolyapályákként fungálnak,
mellettük hatalmas üstökben
gőzölgő grátisz forralt bor
► A mostani polgármester

által megálmodott libegő meg-
építése a Somostető és a Ví-
kendtelep között; a jegyeket is
ő fogja rajta tépkedni
► Forma1-es pálya építése

a Vácmányon
► Jócka-szobor állítása a

mostani Ismeretlen Katona he-
lyén
► Teljes kétnyelvűsítés:

kétnyelvű utcanévtáblák, két-
nyelvű iskolai feliratok, két-
nyelvű piaci feliratok, kétnyelvű
sírfeliratok
► Az állatkert megna-

gyobbítása és állatállományá-
nak kibővítése egzotikus
fajokkal: óriás ateista káromko-
dósáska, kardfogú koala, hör-
gőkígyó, kerecsencsimpánz
satöbbi
► Európa legnagyobb

Aquaparkjának felépítése Bözö-
dön, illetve metróvonal-építés
odáig
► A fakivágások és lépcső-

festések (meg a hasonló „művé-
szeti” tevékenységek) azonnali

betiltása, kézfejvesztés terhe
mellett
► Ingyen óvszer Vásárhely

minden patikájában a 25 év
alatti magyar fiataloknak; 25 év
felett pénzért se (hadd szapo-
rodjon a magyar!)
►Olimpiai méretű stadion

az Unirii negyedben, és a 2028-
as olimpia rendezésének meg-
pályázása
► A Rózsák tere parkjának

felturbózása: ébenfa padok,
pálmafák, 5.1-es madárcsicser-
gés
► Az Aquaserv átalakítása

sörgyárrá, így otthon minden-
kinél sör fog folyni a csapból; a
mostani hidegvízcsapból vilá-
gos, a melegből barna
► Biciklisáv-hálózat kiépí-

tése az egész városban – nem-
csak minden utcában, de a
Poklos patak szélén is lesz bicik-
liút: vízibicikliút
► Ingyen busz, ingyen ma-

xitaxi minden korosztálynak
► Az Erdély TV teljes mű-

sorvezetői gárdájának lecseré-
lése, a kultúrcseppes csaj
kivételével
► Defender, Titán, Homo-

nyik Sándor és Zoltán Erika
koncertek… helyett AC/DC,
Iron Maiden, Robbie Williams és
Madonna koncertek
►Mozgójárda a Papiutól a

Somiig
► Harmincszintes parkoló

a Kultúrpalota alatt
► Baywatch-os rányik

szerződtetése nyárra a Víken-
dekre, akik szexi piros fürdő -
dresszben fogják sasolni, hogy
senki ne nyuvadjon vagy csinál-
jon a vízbe
► Decemberben ingyen

karácsonyfa és ingyen szaloncu-
kor minden családnak, illetve
friss kacsahús anyának, Igazi
Csíki Sör apának és sópárna ma-
mának!

Molnár Tibor
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A román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság legutóbbi szezonjában ezüstérmes,
de a Pandurii elleni pénteki 2–0-ás vereséget követően jelenleg csak hatodik he-
lyen álló ASA vezetőedzőjének szerződését közös megállapodással felbontották,
közölte honlapján a marosvásárhelyi klub vasárnap. 

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Szombaton délután ünnepélyes keretek között hivatalosan is megnyitották hazánk első kiválósági labdarúgóközpontját a marosvá-
sárhelyi Víkendtelepen. A megnyitón részt vettek a projektet megvalósító partnerek közül a helyi polgármesteri hivatal, illetve a
Román Labdarúgó-szövetség vezetői, továbbá a helyi labdarúgó akadémia képviselői, edzői, az akadémia 28 ifjú futballistája, azok
szülei és nem utolsó sorban vásárhelyi edzők, hajdani labdarúgók is.

Barabási sikere-
sen szerepelt a
Balkán 
bajnokságon

Szeptember 18–19. kö-
zött a görögországi Thessza-
lonikiben megtartott masters
atléták 25. Balkán bajnoksá-
gán a marosvásárhelyi illető-
ségű, de a csíkszeredai
Kárpátok SE versenyzőjeként
induló Barabási Rozália (a
marosvásárhelyi Baczó László
tanítványa) kiváló eredményt
ért el a 40–44 évesek korosz-
tályában, miután a 100 mé-
teres síkfutásban 3-ik, a
Balkán stafétában szintén 3-
ik, míg a 400 méteres síkfu-
tásban 5-ik helyezést ért el.

Menesztették Miriutát, helyébe Bergodi jött 

Miriuţă július 8-án vette át a
csapat irányítását, miután az
eredetileg kijelölt Dan Petrescu
megnyerte a Szuperkupát az
együttessel, majd Kínába távo-
zott. Miriuță a Győri ETO-tól ér-
kezett Marosvásárhelyre, miután
a magyarországi alakulat csődbe
ment, de korábban a Karácson-
kői Csalhó (2013. június–
december) és a Kolozsvári CFR
(2013. december – 2014. no-
vember) edzője is volt.

A máramarosi születésű szak-
ember – aki családostól Török-
bálinton telepedett le –, 13 ta-
lálkozón volt az ASA
vezetőedzője (10 találkozón a
bajnokságban és 2 mérkőzésen
az Európa-ligában), amely
együttessel 5 győzelmet, 5 dön-
tetlent és 3 vereséget ért el (0–

3 a Saint Etienne ellen hazai pá-
lyán, 0–1 a Viitorul és 0–2 a Pan-
durii ellen idegenben).

Miriuță egyébként a hatodik
edző, akit eddig menesztettek a
labdarúgó 1. ligában Bogdan
Vintilă (Voluntari), Dan Alexa
(Poli Temesvár), Selymes Tibor
(Petrolul), Marius Baciu (Chiajna)
és Leo Grozavu (Botoșani) után. 

Hol folytatja Miriuță?

Mindannak dacára, hogy
több hazai sajtóorgánumban
felröppent a hír, miszerint
Miriuță Grozavu helyét veszi át
a Botoșani-nál, a 47 éves szak-
ember hétfő délelőtt szerződést
kötött egykori klubjával, a né-
met labdarúgó-bajnokság har-
madosztályában szereplő Ener-

gie Cottbus csapatával, ahol
1998-2002 között 121 bajnoki
mérkőzésen lépett pályára, és
később a klub utánpótlásában
is dolgozott. 

Az Energie Cottbus hetek óta
nyeretlen a német harmadosz-
tályú bajnokságban, a húszcsa-
patos tabellán elfoglalt 17. he-
lyezése nem sok jóval kecsegtet.

A Lausitzer Rundschau regi-
onális lap információja szerint
megszületett az egyezség, és
szombaton a Magdeburg ellen
már Miriuță ül majd a cottbu-
siak kispadján. 

Ki is az ASA új vezetőedzője?

Az 51 éves Cristian Bergodi
1989-1996 között 160 mérkő-
zésen szerepelt a Lazio Róma

színeiben, majd négy éven ke-
resztül a Padova hátvédje volt. 

Edzői pályafutását Olaszor-
szágban kezdte (Sassuolo, Lazio
(segédedző), Lecce (segédedző),
majd a 2005–2006-os idényben
a Progresul Bukarest vezetőed-
zője lett. 

Időközben Romániában a
Kolozsvári CFR (2006–2007),
Rapid (2007–2008), Jászvásári
Poli (2009), Steaua (2009), majd
Olaszországban a Modena
(2010–2012, a Pescara (2012–
2013) és a Brescia (2013–2014)
együtteseit is irányította. 

Megnyitották a Tricolor 11 kiválósági központot Marosvásárhelyen 

A megnyitón először Răzvan
Burleanu, a Román Labdarúgó-
szövetség elnöke, majd Claudiu
Maior és Peti András alpolgár-
mesterek, Gabriel Balint, egykori
válogatott labdarúgó és dr. Be-
nedek István, az ASA Igazgatóta-
nácsának tagja mondott beszé-
det. Utóbbi beszédében
megjegyezte, hogy szívesen gon-
dol vissza azokra az időkre, amikor
Marcel Pușcaș (a RLSZ területi fej-
lesztési menedzsere) és Gabi Ba-
lint (aki az egykori Luceafărul lab-
darúgó központ egyik
felfedezettje volt 1978-ban) is ját-
szottak felső szinten, ugyanakkor
megköszönte nekik, valamint a
marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal vezetőinek és mindazon
személyek támogatását, akik je-
lentős szerepet vállaltak az aka-
démia létrehozásában. 

A kiváló marosvásárhelyi he-
matológus azt is értékelte, hogy
tíz évvel korábban, amikor a pol-
gármesteri hivatal felkarolta a
sportéletet Marosvásárhelyen,
mindössze 300–400 igazolt gye-
rek futballistája volt a városnak,
de ez a szám az idén mintegy
1000-re gyarapodott.

Az akadémia megnyitásán a
fent említett személyeken kívül
jelen volt többek közt Radu Vișan,
a RLSZ titkára, Gabriel Bodescu,
a RLSZ helyettes főtitkára, Jean

Vlădoiu, a román válogatott szur-
kolótáborának elnöke, Cristian
Chertes, az ASA ügyvezető igaz-
gatója, Tatár Béla, az ASA veze-
tőtanácsi elnöke, Csíki Zsolt, a
Szász Albert Sportlíceum igazga-
tója, Hajnal Gyula, a RLSZ regio-
nális edzője, Kiss Madocsa, Florea
Ispir, Varró Sándor, Fodor János,
Horațiu Cioloboc, Aurel Stoica, az
ASA egykori labdarúgói és Eduard
Bota, a Speranța sportegyesület
elnöke, edzője is. 

Mik az előnyei a Tricolor 11
kiválósági központnak?

A Tricolor 11 olyan egyesület,
amely négy éven keresztül teljes
mértékben birtokolja a leigazolt
játékosok szövetségi jogait. 

Mit biztosít 
a Tricolor 11 központ?

– Központosított felkészítést
négy éven keresztül, a legmaga-
sabb színvonalon

– Edzőpályákat, termeket,
szállást és étkezést a helyhatósá-
gokkal partnerségben

– Tanítást a líceum teljes idő-
szakára, az oktatásügyi minisz-
tériummal partnerségben

– Teljes sportfelszerelést és
edzéshez használt anyagokat

– Teljes technikai staffot: ve-

zetőedző, segédedző, kapusedző,
csapatmenedzser

– Sportorvos, fizikai felkészítő,
kinetoterapeuta, táplálkozási ta-
nácsadás

– Sportpszichológiai szakér-
tők, kommunikációs tanfolyamok

Mi a RLSZ hozzájárulása 
ebben a projektben?

– Az adminisztratív, műszaki
személyzet és a központ személy-
zetének fizetési alapja

– Felszerelés, edzéshez és
sportfelkészüléshez szükséges
anyagok

– A mérkőzések szervezési
költségei

– Hazai és külföldi edzőtábo-
rok költségei

–Románián kívüli turnékon
való részvétel

– Beruházás a sportinfrast-
ruktúrába: természetes és mű-
gyepes pályák

Ami nagyon fontos: a játéko-
sok számára semmiféle költség-
gel nem jár az akadémián való
tanulás és felkészülés.

Az akadémia csapata, a Trico-
lor 11 részt vesz az U 17-es Elit
liga bajnokságában és az U 17-
es Románia Kupában, amiket a
Román Labdarúgó Szövetség
szervezett meg 2015-ben. 

Kik a kiválósági 
központ játékosai?

Az akadémián hét megyéből
(Maros, Fehér, Szeben, Brassó,
Argeș, Bákó és Jászvásár) vannak
kiválogatva a legtehetségesebb
fiatal labdarúgók. 

Íme a keret:
Angel Baumann és Raul Băilă

(mindkettő Interstar Nagyszeben)
és Sergiu Blaga (Speranța Maros-
vásárhely)–kapusok; Cornel Bo-
boia (Unirea Gyulafehérvár), Car-
los Scarlat (Interstar Nagyszeben),
Aszalos Richárd (FC Brassó), Răz-
van Ivan (Viitorul Argeș), Codrin
Coteț (CSM S Jászvásár), Tudor
Morar (ISK Szászrégen), Szántó
Raul (Mureșul Marosludas), Már-
ton Kristóf (Speranța Marosvá-
sárhely), Claudiu Negru (Speranța
Marosvásárhely)–hátvédek; Da-
rius Petruse (Rival Gyulafehérvár),
Eduard Crișan (Olimpia Nagy-
enyed), Sebastian Miclea (Olimpia
Nagyenyed), Raul Hăjmășan
(Medgyesi Gaz Metan), Flavius
Staicu (ISK Brasovia), Andrei Sava
(FC Brassó), Alexandru Duminică
(Viitorul Pitești), Grittó Attila
(Speranța Marosvásárhely),
Laurențiu Moț (Speranța Maros-
vásárhely), Vlad Pop (Kinder Ma-
rosszentgyörgy), Ovidiu Horșia
(Kinder Marosszentgyörgy)–kö-
zéppályások; Andrei Belașcu (In-

terstar Nagyszeben), Rareș Enea
(Bákó SK), Tóásó Rolland (Kinder
Marosszentgyörgy), Alex Varga
(ASA) és Csegőldi Ottó (Speranța
Marosvásárhely)–csatárok.

Kik készítik fel 
az ifjú labdarúgókat?

A központ vezetőedzője a 42
éves, UEFA A-licenccel rendelkező
ploiești-i illetőségű Adrian Toader,
aki 162 élvonalbeli találkozón 30
gólt szerzett a Petrolul és a Gaz
Metan színeiben. Edzőként a
Pfunstadt U 13-as együttesét, a
Petrolul U19-es csapatát készí-
tette fel, de egy ideig a ploiești-i
gyermek és ifjúsági labdarúgó
központ vezetője is volt.

A másodedzői teendőket a 32
éves Herteli György végzi, a ka-
pusedzői teendőket az ASA, Ste-
aua, FC Bihor és az Unirea Gyula-
fehérvár volt kapusa, Mircea
Rotaru látja el. 

Mellettük Vlad Țăran fizikai
felkészítő és Andrei Bogățan ki-
netoterapeuta is a gyerekek fel-
készítésével foglalkoznak.

Hajnal Gyula, a RLSZ regionális
edzője szerint a marosvásárhelyi
kiválósági központban sok tehet-
séges labdarúgó gyűlt össze, akik
előtt szép jövő áll.  

Néhányan közülük–Márton,
Grittó, Csegőldi, Negru,Toásó,

Varga és Moț (mind marosvásár-
helyi illetőségűek)– pályára lép-
tek a minap a Moldova elleni
U17-es barátságos válogatott
mérkőzésen, ugyanakkor Márton
Kristóf és Csegőldi Ottó már több
alkalommal vett részt a korosz-
tályos román válogatott felkészí-
tőin. 

Biztosítottak az anyagiak

Răzvan Burleanu szerint
2018-ig még nyolc hasonló kivá-
lósági futball–akadémiát fognak
átadni Romániában, azaz kettőt
évente. Ugyanakkor a tegnap,
szeptember 23-án, Temesváron
is egy hasonló akadémiát adtak
át. 

A romániai labdarúgás fejlesz-
tési tervébe foglalt valamennyi
projektet illetően (2015–2020-
as időszak) a szövetség partner-
séget kezdeményezett egy sor tá-
mogatóval, a megfelelő
finanszírozási szint biztosítása cél-
jával. Összesen a 8 központ szá-
mára évente 2,4 millió euróra lesz
szükség, amelyből a RLSz 1,2 mil-
liót biztosít, a többit a helyható-
ságoknak kell előteremteniük.
Ezekhez a forrásokhoz hozzáadó-
dik az UEFA által a fiatalkorú fut-
ball ösztönzésére használt, évi
100000 euró értékű összeg.
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