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Sport 

Megkezdte a téli felkészülést az ASA

Vasárnap gyűlt össze az ASA játékoskerete a víkendte-
lepi Sportakadémián, ahol a műfüves pályán az alakulat
új edzője, Petre Grigoras vezetésével megtartották a
téli felkészülési időszak első edzését, amelyen a követ-
kező 14 játékos vett részt: Viciu és Fejér-kapusok; L.
Buș, G. Matei (utóbbi kettő a csapat új szerzeményei),
Mureșan, Candrea, Băcilă, Borza, Balaur, Jazvics, Axente,
Dedov, Voiculeț és Feketics-mezőnyjátékosok. 

Társadalom

A magyarság legnagyobb 
szabású kastélyépülete 
A görgényi királyi vár a középkori Erdély egyik fontos
és jelentős erőssége volt. A vár épületéről az első ada-
tunk a XVI. századból való, amikor Izabella királyné kő-
műveseket kért Besztercéről az épület helyreállításához.
Amint azt a legutóbbi lapszámunkban részben már
említettük, ekkor készült el a Harcsafark-bástya bejárata
fölé egy lófejpajzsba faragott Izabella címer is.

>>> 5. oldal >>> 7. oldal

Mondom a magunkét 

Ha hallgattak volna…                  

A prédikátor Salamon szerint mindennek ren-
delt ideje van, ideje a hallgatásnak, és ideje a
szólásnak. Régi bölcsesség ez, de hajlamosak
vagyunk megfeledkezni róla. Többnyire olyan
élethelyzetekben, amikor a legnagyobb szük-
ségünk lenne rá. A napokban két erdélyi magyar
politikus is akkor szólalt meg, s mondott sza-
márságokat, amikor hallgatnia kellett volna.  

Társadalom 

„Istenben hinni nem ciki”

Az idén már hetedik alkalommal szervezik
meg az Égjen a láng elnevezésű zenefesztivált
a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A rendez-
vényen marosvásárhelyi és környékbeli vallási
gyülekezetek könnyűzene együttesei lépnek a
közönség elé. A fesztivál védnöke az Erdélyi
Református Egyházkerület, főszervezője a ma-
rosvásárhelyi Cserealjai Református Egyház-
község zenekara. 

>>> 3. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Sport

Jó évet zárt 
a PRESSing 
2015-ben is

> 3. oldal

Felújítanák a Kultúrpalota külsejét 

A Kultúrpalota teljes körű külső felújítását tervezi a Maros Megyei Tanács a Regionális
Operatív Program részeként kiírásra kerülő pályázat kedvező elbírálása esetén. A szak-
emberek szerint az idén 103 évet töltő, Vásárhely emblematikus épülete restaurálásra
szorul, mert az idő múlása, de a kombinátos levegő, az erős szél, illetve a felszerelt dísz-
kivilágítás is rombolta az épületet. Ugyanakkor úgy vélik: nagyon fontos, hogy elke-
rüljük a Kolozsváron történteket, ahol a napokban feszítővassal estek neki az
A-kategóriás műemlékek díszítőelemeinek lebontásához. >>> 4. oldal

>>> 7. oldal

Az esetleges ballépés nem 
marad következmény nélkül



Szilveszterutói vokálszimfo-
nikus hangverseny

Január 14-én, csütörtökön
19 órától rendkívüli szilveszter -
utói vokálszimfonikus hangver-
senyre várják a Kultúrpalota
nagyérdeműjét. Vezényel Shinya
Ozaki japán karmester, énekel
Borsos Edith szoprán. A hang-
versenyre a 13-as számú bérle-
tek érvényesek. A hangversenyt
15-én, pénteken szintén 19 óra-
kor megismétlik.

Bonyolódik 
a bonyodalom

A közkedvelt Hahota színtár-
sulat újra színre viszi a nagy si-
kernek örvendő Bonyolódik a
bonyodalom című zenés-táncos
kabaré- előadását január 15-én,
pénteken, 16- án, szombaton és
17-én, vasárnap este 7 órától a
Maros Művészegyüttes előadó-
termében. Szereplők: Puskás
Győző, Székely M. Éva, Kelemen
Barna, Ritziu Ilka Krisztina,
Cseke Péter, Gönczy Katalin és
Szőlősi Pénzes Szilárd. Koreo -
gráfia: Selyem Ildikó, rendező:
Kovács Levente. Jegyek elővé-
telben a Kultúrpalota és a Maros
Művészegyüttes jegypénztárá-
ban még kaphatók.

Zsuzsanna-bál 
Marosvásárhelyen

A Lorántffy Zsuzsanna Kultu-
rális Egyesület idén január 30-án
este 7 órától tartja a hagyomá-
nyos Zsuzsanna-bált a marosvá-
sárhelyi Grand Szállóban. A szer-
vezők arra kérik az érdeklődőket,
hogy időben váltsák meg a be-
lépőt, amely 135 lejbe kerül. A
bál védnökei: Takács Béni és
Gyöngyi, muzsikál Rózsa Rudolf
és zenekara. Jelentkezni a 0743-
694-811-es, illetve a 0745-359-
111-es telefonszámon lehet.

Húszéves a 
remeteszegi plébánia

Január 16-án, szombaton ün-
neplik a Remete Szent Antal- plé-
bánia fennállásának 20. évfordu-
lóját. A délelőtt 11 órakor kezdődő
ünnepi szentmisét ft. Csató Béla
volt marosvásárhelyi főesperes-
plébános mutatja be. A szentmise
után filmvetítéssel és történelmi
visszatekintővel emlékeznek az
alapítókra, a közösség létrejötté-
ben részt vállalt néhai és jelenlegi
aktív tagokra, meghatározó ese-
ményekre. Az évfordulóra haza-
hívják a templomban megkeresz-
telteket. Húsz év alatt 223-an
nyerték el a Remete Szent Antal-
plébánián a keresztség szentségi
kegyelmét. Az ünnepre minden
érdeklődőt várnak.

Kézművesvásár 
a Mures Mallban

Január 16–17-én a Góbé An-
tikvárium kézműves-vásárt szer-
vez Marosvásárhelyen, a Mures
Mall folyosóin. A szervezők 20-
22 résztvevőre számítanak.

Nyina a Spectrumban
Január 15-én, pénteken 17

órától a Nyina, avagy a kitömött
sirályok törékenységéről című
produkciót játssza a Spectrum
társulata. Szereplők: Márton Ka-
tinka, Sebestyén Hunor és Kinda
Szilárd. Rendező: Török Viola.
Jegyvásárlás a www.biletmas-
ter.ro és a Spectrum Színház jegy-
pénztáránál munkanapokon 10-
12 óra között vagy az előadás
kezdete előtt. Helyfoglalás a
0744-301-875-ös telefonszámon
naponta 10 és 12 óra között.

Itt a farsang, áll a bál
Január 17-én, vasárnap 18

órától a magyarói művelődési
otthonban a Maros Művész-
együttes bemutatja legújabb, Itt
a farsang, áll a bál című produk-
cióját. A magyar kultúra napjára
készített humoros, fergeteges
műsorban az autentikus maros-
széki néptáncot ötvözik a farsangi
szokásokkal. Közreműködik Gye-
pesi László, a 2015-ös Széllyes
Sándor- népdalvetélkedő győz-
tese, aki Széllyes Sándor rigmu-
saival fog fellépni. Énekel Kásler
Magda. A következő előadás ja-
nuár 22-én 19 órától lesz a mű-
vészegyüttes kövesdombi szék-
házában.

Sítábor februárban
Az Outward Bound Romania

gyerekek, felnőttek és családok
számára sítábort szervez február
7–13. között. A program ára 575
lej, illetve 650 lej a 150 cm- nél
magasabb gyerekek, valamint a
felnőttek számára. A részvételi díj
magában foglalja a szállást, a tel-

jes ellátást (az Outward Bound
szovátai ifjúsági központjában),
a síoktatást, a szállítást a Havas
Bucsin sípályához, a programot
és a felvonóbérletet. Jelentkezni
az info@outwardbound.ro címen
vagy a 0265/250-939-es telefon-
számon lehet.

Pótszilveszter
Az Erdélyi Magyar Baloldal,

valamint a Magyar Dolgozók
Egyesülete január 22-én tartja a
pótszilveszteri mulatságot a Sa-
pientia egyetem kantinjában. A
tavalyihoz hasonlóan idén is elő-
zene mellett szórakozhatnak, a
vacsora ugyanolyan finom és ki-
adós lesz. Jelentkezéseket a Dó-
zsa György utca 9. szám alatt, az
I. emeleti székházban vagy a
0744-928-299-es telefonon vár-
nak naponta 9-11 óra között.
Iratkozni január 19-ig lehet.

Fotókiállítás 
a Bernády Házban

A Marx József Fotóklub ha-
gyományos év eleji téli tárlata
nyílik meg január 14- én, csütör-
tökön délután 6 órakor a Bernády
Ház emeleti galériájában.

A budapesti Szépművészeti
Múzeum legszebb rézmet-
szetei Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyre érkeztek
Mantegna, Dürer, Hogarth, a réz-
metszés mestereinek legszebb
munkái a budapesti Szépművé-
szeti Múzeum gyűjteményéből.
A Maros Megyei Múzeum nagy-
szabású kiállítása a Kultúrpalota
kistermében február 28-ig te-
kinthető meg.
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Január 14. Bódog, Félix, Hiláriusz
Január 15. Lóránd, Lóránt, Pál
Január 16. Gusztáv, Marcell, Fanni
Január 17. Antal, Antónia, Roxána
Január 18. Piroska, Pál, Margit
Január 19. Sára, Márió, Margit
Január 20. Fábián, Sebestyén
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Horoszkóp
KOS: Olyan találkozás van kilátásban egy rég látott sze-
méllyel, akivel a későbbiekre nézve mindkettőjüknek
előnye származik. Ennek a hétnek az átvonuló bolygói
főképp a szociális érzékét erősíti fel.
BIKA: Csak olyan ügyeknek engedhet zöld utat, melyek
minimális kockázatokkal járnak. Így sikerül megoldani
a felmerülő gondokat fennakadások nélkül. Bőven van
energiája az eltervezett teendői megoldására. 
IKREK: Egy nagyobb méretű átalakítást tervez, ami
több életterületét is érinti. Még nincs itt az idő a kivite-
lezéshez. Addig is még talál finomítani valót az elkép-
zelésein, amíg alkalmassá válik az idő a cselekvésre.
RÁK: A népszerűsége a másik nemnél láthatóan erősö-
dik. Több esetben is tapasztalhatja az osztatlan figyel-
müket a környezetében élők részéről. Mostanság több
irányban is érdekelt lesz pénzügyi helyzete javítása ér-
dekében.
OROSZLÁN: Érzelmi téren a tranzitáló bolygók kivált-
hatnak önben némi türelmetlenséget. Éppen ennek ol-
dására időszerű lesz elővennie a jól bevált humorát.
Ezzel oldottabb hangulatot tud teremteni. 
SZŰZ: A munkahelyén az eddigi munkái kezdenek ka-
matozódni profitokban. A teendői során fokozott 
fi gye lmem mel kell lennie, mert könnyedén előfordul-
hat, hogy hibát véthet. Ezt nem tudná megbocsátani
magának.
MÉRLEG: Kerülnie kell a konfrontálódásokat. Így elke-
rülheti, hogy megsebezzen valakit lelkileg vagy épp ön-
magát hasonlónak kitegye. Szellemileg nagyon erős és
fitt. Éleslátásának és gyors észjárásának köszönhetően
a hét során több előnyt szerezhet munkája vagy egyéb
szellemi tevékenység kapcsán.
SKORPIÓ: Ebben az időszakban fokozott figyelmet kell
fordítania a pihenésre is, vigyázva, hogy ne zsákmá-
nyolja ki a végsőkig a szervezetét. Egy közeli rokona
hosszú utazásra készül. Ez mindannyiuknak előnyére
lesz. 
NYILAS: Egy kicsit lassabban mennek a dolgok a meg-
szokottól, de szépen célt érnek. Ne sürgessen semmit.
A folyóban sem folyik a víz mindig egyformán. Bármi új
tevékenységbe kezdene, kellő következetességgel hozza
meg a döntéseit.
BAK: Olyan ismeretségeket köthet a hét során, melyek
a későbbiekre nézve kamatozódnak üzleti téren. Az
anyagiakat illetően elkel egy kis óvatosság a költekezé-
sek terén. Várható magas bevétel ebben az időszakban,
azonban a kiadások is a nyomában járnak.
VíZÖNTŐ: Ez egy olyan időszak, amikor érzékenyebben
reagál a kellemetlen hírekre. Ezért fontos, hogy szakít-
son elég időt a pihenésre, ugyanis az elmúlt időszak túl-
vállalásai most kezdenek hatni.
HALAK: Amennyire csak lehet, kerülje a törvény határait
feszegető ügyleteket, mert veszélyekre figyelmeztetnek
ezen a téren a csillagok a héten. Nagyon valószínű, hogy
egy új csábító lehetőséget kínálnak fel önnek.

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 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



MONDOM A MAGUNKÉT

Ha hallgattak
volna… 

A prédikátor Salamon szerint mindennek rendelt
ideje van, ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak.
Régi bölcsesség ez, de hajlamosak vagyunk megfeled-
kezni róla. Többnyire olyan élethelyzetekben, amikor a
legnagyobb szükségünk lenne rá. A napokban két er-
délyi magyar politikus is akkor szólalt meg, s mondott
szamárságokat, amikor hallgatnia kellett volna.  

Antal István udvarhelyi parlamenti képviselő pél-
dául azt találta mondani egy év eleji sajtótájékoztatón,
hogy szerinte a törvényhozók megérdemlik az extra-
nyugdíjat. Alig futott ki a száján az állítás, érezhette,
hogy túl meredekre sikeredett, mert finomítani próbált
rajta. Vannak olyan képviselők és szenátorok ugyan,
akik nem érdemlik meg ezt a pluszjuttatást, de a több-
ségük igen, főleg a székelyföldiek, akik részt vettek a
rendszerváltás után az ország alakításában, fejleszté-
sében – tette hozzá. Hát ezt nem kellett volna. Mert
ez úgy marhaság, ahogy van. Itt élünk mi is, jól látjuk,
nap mint nap tapasztaljuk, milyenné alakították, hova
fejlesztették az országot. De az is lehet, ők nem ebben
a világban élnek… 

A meggondolatlanul szólók másik példáját Soós
Zoltán, a magyar pártok közös vásárhelyi polgármes-
terjelöltje szolgáltatta, aki közleményben szólította fel
az illetékes hatóságokat, hogy szerezzenek érvényt a
törvénynek, és azonnal akadályozzák meg az Azomureș
jogsértő működését. „Felszólítom a polgármesteri hi-
vatal vezetőit, hogy a soron következő tanácsülésen
tűzzék napirendre az RMDSZ által kezdeményezett
népszavazás határozattervezetét. Az önkormányzat
jegyzője ne kifogásokat keressen a kezdeményezés
akadályozására, hanem engedje szóhoz jutni a közaka-
ratot. Ez a demokrácia minimuma!” – fogalmazott
Soós. 

Alig került nyilvánosságra a dokumentum, az
Azomureș szintén közleményben jelezte: a Maros Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség január 6-án úgy
döntött, kibocsátja a vegyipari üzem számára az integ-
rált környezetvédelmi engedélyt, mivel a társaság
„megfelel az év elején életbe lépett új környezetvé-
delmi előírásoknak”, tudósított az Agerpres. 

Eléggé ciki a helyzet, legalábbis Soósra nézvést.
Talán érdemes lett volna előbb érdeklődni, mondjuk:
a környezetvédelmi ügynökségnél. Akkor talán elke-
rülhette volna annak látszatát, hogy teljesen tájéko-
zatlan. De lehet, azt gondolta, hogy kampánycélra így
is megfelel. 

A két eset kapcsán csak annyit: ha hallgattak volna
– Antal is, Soós is –, bölcsek maradhattak volna… 
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Szentgyörgyi László

Az idén már hetedik alkalommal szervezik meg az Égjen a láng elnevezésű zenefesztivált a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában. A rendezvényen vásárhelyi és környékbeli vallási gyülekezetek könnyűzene együttesei
lépnek a közönség elé. A fesztivál védnöke az Erdélyi Református Egyházkerület, főszervezője a marosvá-
sárhelyi Cserealjai Református Egyházközség zenekara. 

Az első Égjen a lángot 2010.
január 9-én szervezték meg a
Deus Providebit Tanulmányi
Házban, a második zenefeszti-
válnak a Stúdió Színház előadó-
terme adott otthont. A
harmadik alkalomtól kezdő-
dően a marosvásárhelyi Kultúr-
palota nagyterme a
zenefesztivál otthona. Idén
kerül hetedik alkalommal meg-
szervezésre – tudtuk meg Sütő
Alpártól, az esemény főszerve-
zőjétől. 

Az idei fesztivált január 23-
24-én tartják, nyolc zenekar lép
majd színpadra. Szombaton
hallhatjuk a Reménység, Mag-
vető, piciSófár és Worship Team
szolgálatát, vasárnap pedig a
Sola Gratia kórus, Szela, Graal és
IMM-PRO zenekarokét. Ezek a
marosvásárhelyi és a környező
települések gyülekezeteinek az
együttesei, van köztük reformá-
tus, katolikus és adventista is.  

Kivenni egy téglát 
a falból…

Sütő Alpártól azt is megkér-
deztük, hogy milyen az érdek-
lődés a rendezvény iránt,
illetve, hogy tapasztalata sze-

rint jó módja-e ez annak, hogy
a fiatalokat a vallásos élet felé
vonzzák.

„Évről-évre nagyon sokan
ellátogatnak a rendezvényre.
Úgy gondolom, ez azt jelenti,
hogy jó úton vagyunk, és re-
méljük, sikerül is ezen maradni.
Az a véleményem, hogy ez is
lehet egy módja annak, hogy a
fiatalokat a gyülekezetekbe,
gyülekezetek felé tudjuk irányí-
tani, hisz itt láthatnak egy, a ha-
gyományostól eltérő
istentiszteletet. Nagyon sok fi-
atal nem tudja azt, hogy a gyü-

lekezetében van ifjúsági biblia-
óra, ahol ehhez hasonló éneke-
ket énekelhet. Ez lehet az
alkalom, ahol belekóstolhat. To-
vábbá láthatja egy ilyen helyen,
hogy sok vele egykorú fiatal
hisz Istenben, és ez nem ciki. Ez
is kivehet egy téglát abból a
nagy falból, amit az egyházzal
szemben felhúzott” – vélekedik
Sütő Alpár. 

Mai lapszámunkban az idei
rendezvény első napján fellépő
négy együttessel ismertetjük
meg kedves olvasóinkat:

A Reménység zenekar 2004-

ben alakult Udvarfalván, abból
a belső indíttatásból, hogy Is-
tent magasztaló dalokat éne-
keljen, és ezáltal eljuttassa az
örömhírt az embereknek. Meg-
alakulásuk óta nagyon sok he-
lyen szolgáltak Erdélyben,
Magyarországon és Hollandiá-
ban is. 

Eddig három albumuk jelent
meg: Kezdet, Hűség és Engem
szeret Jézusom. A dalaik nagy
része Istent dicsőítő dal. Céljuk
az, hogy minél több emberben
felébresszék az Isten iránti vá-
gyakozást. 

A Magvető csoport a maros-
vásárhelyi Magvető közösség Is-
tent énekléssel dicsőítő csapata.
A közösség a Szentlélek kariz-
matikus közösségből alakult az
1990-es évek derekán. A Szent-
lélek a marosvásárhelyi Keresz-
telő Szent János Plébánia
1988-ban létrejött ifjúsági cso-
portjának a tevékenységét foly-
tatta. A Magvető közösség
2006-tól találkozóit a Deus Pro-
videbit házban tartja. 

A Sófár zenekar 2009 nyarán
alakult azzal a szándékkal, hogy
az Istent dicsérje énekkel. Több

Égjen a lángÉgjen a láng

„Istenben hinni nem ciki”„Istenben hinni nem ciki”

változáson ment keresztül. A
zenekar megalakulásától
kezdve minden hónap utolsó
vasárnapján Ifjúsági Istentiszte-
leten szolgál a Szászrégeni Re-
formátus Gyülekezetben, de a
meghívásoknak is próbál eleget
tenni. A nevükről annyit kell
tudni, hogy a sófár a biblia leg-
régibb hangszere, amit a mai
napig használ a zsidó nép. A pi-
ciSófár a zenekar 5–11 éves
tagjaiból tevődik össze. 

A Worship Team 2002

decem berében alakult azzal a
céllal, hogy a dalok által hirdes-
sék Isten dicsőségét. A zenekar
egy kapcsolati pont,  híd sze-
retne lenni a keresztyén feleke-
zetek és gyülekezetek között.
Tagjai több közösségből, illetve
gyülekezetből verbuválódtak,
ilyen módon is jelként szolgál-
hatnak a különböző keresztyén
közösségek és felekezetek ren-
dezvényein.

Nemes Gyula

Magvető

Reménység

piciSófár
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A Kultúrpalota teljes körű külső felújítását tervezi a Maros Megyei Tanács a Regionális Operatív Program
részeként kiírásra kerülő pályázat kedvező elbírálása esetén. A szakemberek szerint az idén 103 évet
töltő, Vásárhely emblematikus épülete restaurálásra szorul, mert az idő múlása, de a kombinátos levegő,
az erős szél, illetve a felszerelt díszkivilágítás is rombolta az épületet. Ugyanakkor úgy vélik: nagyon
fontos, hogy elkerüljük a Kolozsváron történteket, ahol a napokban feszítővassal estek neki az A-kategóriás
műemlékek díszítőelemeinek lebontásához.

A szakemberek dolgoznak
már a terveken

Szabó Árpád, a Maros Me-
gyei Tanács alelnöke elmondta,
hogy a műemlékek megtartása
és konzerválása érdekében ír ki
majd pályázatot a Regionális
Operatív Program, és a megva-
lósíthatósági tanulmányon már
dolgoznak a szakemberek. „A
terveket Keresztes Géza műem-
lékvédelmi szakmérnök készíti,
emellett Soós Zoltán, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója is
részt vállal a munkában. Hoz-
záértő, elismert személyek vég-
zik majd a restaurálást” –
mondta Szabó.

A megyei önkormányzat al-
elnökétől megtudtuk, hogy
rendkívül komplex munkálato-
kat kell lebonyolítani: hull a va-
kolat, a fedélszerkezet javításra
szorul, mert csorog be az eső,
de a pince drénezését és javítá-
sát, a könyvtári lépcsőház hely-
reállítását, a padlás szigetelését,
az orgona felújítását is magába
foglalja a megvalósíthatósági
tanulmány. „A szakemberek régi
kérelme a palota külső restau-
rálása, mi pedig vissza akarjuk
adni az épületnek eredeti szép-
ségét” – szögezte le.

Lentről sejtelmünk 
sem lehet az állapotokról

Oniga Erika művészettörté-
nész, a Kultúrpalota „szakér-

tője” lapunknak elmondta,
hogy az épület külső homlok-
zatainak a felújítása teljes mér-
tékben indokolt, hiszen a több
mint 100 éves, A-kategóriás
műemlék „köntöse” ismerete-
ink szerint csak egyszer volt fel-
frissítve, az 1960-as években.
Valószínű akkor is csak a vako-
latot, a színezést érintették a
munkálatok. „Elsőre talán ke-
vésbé szembetűnőek a Kultúr-
palota felújításra szoruló részei,
de alapos vizsgálódás során ko-
moly károsulások azonosítha-
tók: a tönkrement csatornák
miatt sok helyen esővíz áztatja
a falakat, s mint tudjuk, 2013-
ban a főhomlokzat egyik erké-
lyének egy méretes darabja
napközben a járdára hullott.
Ugyancsak az esővíz rossz le-
vezetése okozza a főhomlokzat
nagyméretű mozaikjának a fal-
tól való eltávolodását is. Lent-
ről nézve sejtelmünk sem le-
het, hogy e művészettörténeti,
iparművészeti szempontból
nagyon értékes műalkotás mi-
lyen állapotban van” – nyilat-
kozta Oniga. Hozzátette: a falak
megerősítése, a repedések ki-
javítása mellett a nyílások so-
kat használt asztalosszerkeze-
tei, a főbejárat művészien
megmunkált, ám hiányos fém-
rácsai, a megmaradt acélredő-
nyök, a málladozó, kőből fara-
gott portrék értéküknél fogva
gondos odafigyelést igényel-
nek.

Keresztes Géza 
a tanulmány készítője

Keresztes Géza műemlékvé-
delmi szakmérnök, a megvaló-
síthatósági tanulmány készítője
is azon a véleményen van, hogy
indokolt a szecessziós épület fel-
újítása. „Amikor 2007-2009 kö-
zött a palota belsejét javítottuk,
arról szólt a megállapodás, hogy
az épület külső részét is restau-
ráljuk majd, elengedhetetlenül
a tetőszerkezetet, mert becso-
rog a víz. A tetőt Zsolnay-cserép
borítja, amelyből a 3-4 évvel ez-
előtti szélvihar sokat elsodort,
lepotyogtak a járdára és szét-
törtek, emiatt ázik a padlás, és
beázás fenyegeti a teljes épü-
letet. Ugyanakkor a homlokza-
tot, leginkább a harmadik eme-
letet kell helyreállítani, hiszen
az ottani csempeborítás a kom-
binátos levegő miatt tönkre-
ment. A Tükörterem vonalában
lévő szobrok is össze vannak
törve, a savas eső köveztében
tönkrementek, de a díszítővilá-
gítás is ártott a tetőszerkezet-
nek” – mondta el Keresztes, aki
hozzátette, ha nem végzik el
ezeket a munkálatokat, a mű-
emlék állagát veszélyeztetik.
Mindemellett az épített műem-
lékállományt a tulajdonosok a
törvény értelmében fel kell újít-
sák, így az önkormányzatnak
kötelessége a palotáról gondos-
kodni. „Kár lenne, ha az eddig
elvégzett munkák kárba men-

nének” – állapította meg a
szakmérnök, amivel Oniga is
egyetértett: „Marosvásárhelyen
sok a felújításra, vagy akár a
megmentésre váró műemlék-
épület. A Kultúrpalota azonban
mint nemzeti és nemzetközi
szinten is elismert összművé-
szeti alkotás, kiváltságos hely-
zetben van, ezért kötelességünk
vigyázni rá.”

„A ballépésnek 
következménye lenne”

Mint tudjuk, a homlokzatot
értékes domborművek díszítik,
és nem példa nélküli a történe-
lemben, hogy ezen értékes da-
rabok közül restaurálás során
„eltűnt” néhány. Oniga felveté-
sünkre azt válaszolta, hogy bízik
a leendő munkavezetők, szak-
emberek és döntéshozó testü-
letek józan gondolkodásában,
illetve jóindulatában. Ámbár a
Kultúrpalota olyan széleskörű
figyelmet és szakmai támoga-
tottságot is élvez, hogy bármi-
lyen szubjektív ballépés követ-
kezményt vonna maga után.

Elkerülni a 
kolozsvári esetet

Kolozsváron a napokban a
helyi önkormányzat kérésére
brutális módon díszítőelemeket
távolíttattak el A-kategóriás
műemlékekről, így adódik a kér-
dés, hogy szerencsés-e ezidőben

ilyen tervvel előrukkolni. Oniga
szerint idővesztegetés nélkül
tennünk kell a műemlékek szak-
szerű felújítása, állagmegóvása
érdekében. „Ugyanakkor a Ko-
lozsváron történtek elkerülése
miatt is nagyon fontos, hogy
olyan megyei elöljárót, város-
vezetőt, önkormányzati képvi-
selőket válasszunk, akik kellő
érzékenységgel viszonyulnak
ezen ügyekhez, és lehetősége-
ket is biztosítanak az épített
örökségünk megóvására, hi-
szen, ahogy Daniel Ramée fo-
galmaz: Az építészet a tér igazi
zenéje”.

Kultúrpalota külső leírása

Mint ismeretes, a Kultúrpa-
lota 1911 és 1913 között épült.
Az épületet a Bernády György
polgármester által felkért bu-
dapesti Komor Marcell és Jakab
Dezső tervezte. Az ablakokon
magyar mondák jelenetei ele-
venednek meg. A tetőt kék, vö-
rös és fehér cserepek fedik, me-
lyeket a híres Zsolnay-gyár
készített.

A harmadik emeleti szinten,
a külső homlokzatot Körösfői-
Kriesch Aladár Hódolat Hungá-

riának című mozaikja díszíti. Kö-
zépen Hungária allegorikus nő-
alakja ül a trónon, fején a ma-
gyar korona és kezében kard
található. A mozaik két oldalán
sisakos Frany von Tuck és Gustav
Klimt Pallasz Athéné áll. A bal-
oldali angyal kezében Marosvá-
sárhely címerét és a jobb oldali
pedig Mátyás király címerét
tartja.

A főhomlokzaton a szobrok
és reliefek kőből és bronzból ké-
szültek, ezt még nemzeti pan-
teonnak is nevezik. Az első eme-
leten elhelyezkedő Tükörterem
négy rézdomborítású félkupo-
lákkal díszített íves ablakok
mellvédjén magyar írók arcké-
pei tűnnek fel (Kazinczy Ferenc,
Tompa Mihály, Kemény Zsig-
mond stb.). A négyeskapu felett
lévő négy bronzrelief Szent Er-
zsébetet, Bolyai Jánost és Far-
kast, Aranka Györgyöt és Erkel
Ferenc Bánk bánját eleveníti
meg. Az oldalhomlokzaton fél-
köríves záródású mozaikok ta-
lálhatók és Farkast, Aranka
Györgyöt és Erkel Ferenc Bánk
bánját eleveníti meg. Az oldal-
homlokzaton félköríves záró-
dású mozaikok találhatók.

Pál Piroska

Felújítanák a Kultúrpalota külsejét 
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lett levő igen szép kertben, kinél
magyarok soha szebbet nem lát-
tunk…” a kert szépsége olyan
erős hatással volt a fejedelemre,
hogy amint feleségének írja, el-
határozta a kertész és fia Er-
délybe szerződtetését. 

Az 1662-es országgyűlés

A Rákócziak után Apafi Mi-
hály került a fejedelmi székbe
(1662-1690). Dr. Fekete Albert
arról is tud, hogy ez idő alatt Gör-
gény mindvégig kincstári tulaj-
don volt. 

Jelentőségéről tanúskodik az
a tény is, hogy az 1662-es már-
ciusi országgyűlést falai között
tartották. Amint azt a dokumen-
tumok igazolják: „… mikoron
Bornemisza Anna ura, Apafi Mi-
hály leve a fejedelem, sokat köl-
tének ők kerteikre, lévén nekik 50-
nél is több. Urbáriumikban
mindahányának leírását megol-
vashatjuk…”.

Bornemissza Anna gyakran
tartózkodott Görgényben, ahol
valószínűleg férjeura udvari ker-
tésze, Háji Péter is működött.

A kastély is elveszti 
a jelentőségét…

Egy 1699-ből származó ábrá-
zoláson látható a vár, és alatta, a
hegy tövében az udvarház épü-
lete körül jól kivehetők a négy-
szög alakú táblás kertek. A hegy-
oldalra gyümölcsösök, szőlők
futnak fel, és a Görgény patakot
mocsaras területek kísérik.

A reneszánsz ekkoriban már
a vége felé közeledett. A ren-
delkezésünkre bocsátott doku-
mentációkból kiderül, hogy
1683-tól a vár egy része Teleki
Mihály kancellár kezébe került,
később elkobozták, majd aho-
gyan azt már részben említet-
tük, 1708-ban a kurucok a túl-
erőben lévő és jobban felszerelt
labancokkal vívott harcban alul-
maradtak, és a győztesek Gör-

gény várát Rabutin császári ge-
nerális parancsára a földig rom-
bolták. 

Bornemissza Anna és fia, II.
Apafi Mihály fejedelem halála
után a kastély is elveszítette je-
lentőségét.

A Rákóczi-szabadságharc to-
vább rontotta az állapotát, majd
több évig állt üresen. 

1717-ben a bécsi udvarnak
tett szolgálataiért kászoni br.
Bornemisza János kapta meg a
kastélyt kilencvenkilenc évre zá-
logba. Fokozatosan elkezdte
helyreállítani, 1726-ban már az
összes földszinti helyiség lak-
ható volt. 

A kastély 1770 körül 
nyeri el a mai alakját

1754-ben újjáépítették az el-
pusztult papírmalmot is, és hoz-
zákezdtek a szűkösnek bizo-
nyuló kastély főúri családi
rezidencia funkcióit kielégítő
bővítéséhez. 

A nyugati szárnyhoz ellipszis
alakú kápolnát csatoltak, két-

karú tornácos lépcsőt építettek,
és a reneszánsz kastély déli szár-
nyát tovább bővítették. A kas-
tély a mai alakját 1770 körül
nyerte el.

Az 1780-as években készült
leltár a kúriához kapcsolódó ve-
teményes-, virágos-, gyümöl-
csös- és szarvaskertet említ. A
leírtak szerint: „… Nap kelet fe-
lől való részin ezen curiának va-
gyon csere deszkákból sasok közi
foglalt kerületű, s spallérval éke-
sített egyvirágos kert, melyben
a szép gyümöltsek is nyárban te-
kintetesek, vagyan ebben kettős
üveg ház a virágoknak téli tar-
tásakra, sendély fedél alatt, en-
nek a fedele nem sokára jobbat
vár. Vagyon még hátrább egy
gyümölcsös kert is, ahol a Békás
tó láttatik a két kert között pedig
kőből ház szegre rakatott új sen-
dély fedél alatt egy filegória,
melynek záros ajtaján a szarvas
kertben által járhatni, a filegó-
rián lakattal zárható ajtó épség-
ben lévő ónba rakott öt üveg ab-
alakakkal tizen két személyre
való asztallal és tizenkét egyes

székkel épségben tanáltatik. In-
dulhattunk innen a szarvas kert
felé pallér módjára rakatott ma-
gas hársfák árnyékában, a szar-
vas kertben egy meg íratott két
felé nyíló, s bé zárható csere lábak
között forduló sendelyes festett
kapun által, az hol vadnak a szar-
vasok, dán vadak, őzek, a pász-
tornak szalmás háza, jég verem
teli jéggel, halas tó, és két sza-
kaszbéli haltartó. Szárnyas ma-
jorságat is tartanak, s szaporí-
tanak itten. Ezen szarvas kert
keríttetett támasza, feles, magos
sövény kerttel…”. 

XVIII. századi kertről ábrázo-
lás nem maradt ránk, így nem
lehet megállapítani, hogy kö-
vette-e a kor divatjának meg-
felelő, Erdély-szerte sokfelé lé-
tesülő franciakertek példáját. Az
I. katonai felmérés térképlapjá-
ról sem olvasható le ilyen jellegű
alkotás.

(befejező rész a 
következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

A görgényi királyi vár a középkori Erdély egyik fontos és jelentős erőssége volt. A vár épületéről az első adatunk a XVI. századból
való, amikor Izabella királyné kőműveseket kért Besztercéről az épület helyreállításához. Amint azt a legutóbbi lapszámunkban
részben már említettük, ekkor készült el a Harcsafark-bástya bejárata fölé egy lófejpajzsba faragott Izabella címer is.

A tulajdonosváltások

Ahogyan azt a történelem
igazolja a későbbiekben, vagyis
a XVI. század után tulajdonos-
váltások követték egymást, Bát-
hori Zsigmond után Bocskai Ist-
ván, a századforduló után
Rákóczi Zsigmond és Báthori Gá-
bor erdélyi fejedelem birtokolta
a várat és a hozzá tartozó terü-
leteket. 

1638-ban került a terület I.
Rákóczi György tulajdonába 29
ezer forint zálogösszegért. 

Szalárdi János krónikája sze-
rint: „…Görgény várának, hogy
csak éjszakrul való szőlőhegyéről
állíttathatnák lövéssel való ár-
talma, az ellen egy igen-igen erős
kőrakású, kétszárnyú öreg kaza-
matás bástyát indíttatott vala…
Az város Görgényszentimre felől
a vár hegye alatt fejedelmi friss
házakat fundamentumából épít-
tetett, azon vár hegyének napke-
let felől való részén egy igen nagy
cseres-gazos erdőt kiírtatván, a
várnak nagy alkalmatosságával
szép kaszálókká tette vala…”. 

A fenti leírással egyben képet
kapunk a várat övező tájról is.

A szenvedélyes 
fejedelemkertész

Ahogyan azt dr. Fekete Albert
Az erdélyi kertművészet című
könyvében leírja, a várbeli épít-
kezésekkel párhuzamosan az ud-
varbírói tisztséget viselő Nagy
Szabó Ferenc az uradalom egyéb
részeinek felújítását kezdte meg. 

A két legjelentősebb munka
az elhanyagolt állapotú Király
rétje nevű kaszáló kiirtása, va-
lamint a szászrégeni Maros-híd
javítása volt. 

1642-re ideiglenesen abba-
hagyták a bástyák kiépítését, és
a Várhegy alatt hozzáláttak a fe-
jedelem itt tartózkodását ké-
nyelmesebbé tevő udvarház épí-
téséhez. Görgény I. Rákóczi
György egyik kedvenc tartózko-
dási helyévé vált, gyakran ren-
dezett itt vadászatokat. 

A hagyomány szerint I. Rá-
kóczi György szenvedélyes ker-
tész volt, ugyanakkor jó érzékű
gazdaember is. Ahogyan ezt az
okiratok említik: „…Rákócziék
valának a legnagyobb gazdák Er-
dély fejedelmi közt. A kertészke-
dés szeretete bennök családi ha-
gyomány vala. Uradalmaik
telis-tele veteményes-, gyümöl-
csös- és virágoskerttel, miket ja-
varészt magok is gondozának.
Zsuzsánna nagyasszonynak va-
lamennyire vala gondja. Mind-

egyébe foglalatoskoda, rendibe
tartá. Különöst virágait mód nél-
kül szereté…”.

Az erdélyi reneszánsz 
kert halastava

A fent említett fejedelemnek
és ennek utódainak, illetve fe-
leségének köszönhető az udvar-
ház körül kialakított első olyan
kert, melyről korabeli leírások
alapján pontos képet kapunk. 

Ugyancsak a fent már emlí-
tett szerző tudomása szerint va-
lószínűsíthető, hogy ennek előz-
ményeként létezett itt már kert
a XVI. század végén is, ugyanis
Báthori Zsigmond fejedelem-
sége idejéből származik egy uta-
lás egy halastóra, ami pedig fon-
tos és jellemző eleme volt az
erdélyi reneszánsz kertnek.

A fejedelem 
külhonból hozatott virágai

Rákóczi kedvenc fája a hársfa
volt, és neki köszönhető az ak-
koriban még ritka különleges-
ségnek számító tulipán és nár-
cisz behozatala külföldről. Ehhez
hozzájárulhatott Konstantiná-
poly közelsége, ahonnan új vi-
rágmagvakat, gumókat és hagy-
mákat is hozatott. 

Fontos tudni, hogy a fejede-
lem, Görgényen kívül még szá-
mos helyen létesített kerteket,
például. Fogarason, Szamosúj-
váron, Gyaluban és Porumbákon.

Rákóczi felesége, Lorántffy
Zsuzsanna fejedelemasszony is
nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy virágzó kertek díszítsék az
udvarházak környékét.

A leírtak szerint: „… a feje-
delemasszony megosztott minden
gondot elfoglalt férjeurával. Kiter-
jedt figyelme a gazdaságokra, a
vallási kérdésekre, az iskolaügyre
éppúgy, mint férjének…”.

A megfigyelések az erdélyi
kertkultúrát fejlesztik

Az I. Rákóczi Györgyöt körül-
vevő hadvezérek, krónikások –
mint például Kemény János,
Szalárdi János – leírásai arról ta-
núskodnak, hogy hadjárataik,
politikai utazásaik során nyitott
szemmel jártak-keltek Európá-
ban, és megfigyeléseik az erdélyi
kertkultúrát is közvetlenül be-
folyásolhatták. 

A morvaországi Eisgrubban
– a mai Lednice na Morave,
Csehország – ahol I. Rákóczi
György svéd szövetségeseivel
tárgyalt egy a „… Dia vize mel-
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A magyarság legnagyobb szabású kastélyépülete 



☻ Egyre eszkalálódik a bot-
rány az ún. börtönkönyvek kö-
rül, ugyanis olyan iramban árad-
nak a „tudományos munkák” a
cellákból, hogy még a doktori
iskolákat is lekörözik (egy 1969
óta érvényben lévő direktíva
szerint „művenként” egy hónap-
pal csökken a „szerző” börtön-
büntetése). Erre tromfolt rá a
minap egy szociáldemokrata
képviselő ama törvénytervezet
benyújtásával, amely szerint az
említett szabály kirekesztő – a
börtönlakók jelentős hányada
analfabéta, ergo nem tud köny-
vet írni –, és amelyben azt in-
dítványozza, hogy egyéb mű-
vészeti alkotásokért is járjon a
harminc nap mínusz: festmé-
nyekért, szobrokért, rajzokért
satöbbi. Amennyiben a parla-
ment mindkét háza megsza-
vazza, és Johannis rábólint, egy
csapásra megoldódhat a hazai
büntetés-végrehajtási intézetek
túlzsúfoltságának kérdése. Hi-
szen, míg egy tudományos mű
megírása még a juh-filozófus
Gigi Becalinak is hetekig eltart,
egy-egy cellafal-festmény,
szappanszobor vagy budipapírra
skiccelt karikatúra percek vagy
órák alatt elkészül, így még egy
húsz évre ítélt rablógyilkos is
napok alatt kiművészkedheti
majd magát a börtönből.
☻ Egy bukaresti civil szer-

vezet hazafias-nevelési kurzust
indított fővárosi focidrukkerek
számára. Történt ugyanis nem-
rég, hogy kétszáz ultrás Rapid
fociszurkoló ellátogatott a Rapid
Bukarest – Sepsi SIC női kosár-
meccsre, azt megtorlandó, hogy
egy héttel korábban, egy sep-
siszentgyörgyi mérkőzésen a
székelyek kifütyülték a ven-
dégcsapat Universitatea Cluj já-
tékosait, amiért azok pofátlanul
melegíteni kezdtek a székely
himnusz közben. „Romania e
tara noastra, ne pisam pe Un-
garia voastra!” (Románia a mi
hazánk, levizeljük a ti Magyar-
országotokat!) – skandálták a
kretének még a meccs előtt,
mintha a székelyföldi jánycsa-
patnak bármilyen köze is lenne
Magyarországhoz, majd a szé-
kely himnusznak vélt román
himnusz alatt iszonyú füttykon-
certbe kezdtek. És később, a
meccs vége felé, ötvenpontos
Sepsi-vezetésnél rettenetesen
összeverték… egymást (ahogy
tették azt tavaly is a pesti sta-
dionban, a magyar-román Eb-
selejtező alkalmával a Steaua és
a Dinamo drukkerei).

Az ingyenes tanfolyamon
olyasmiket tanítanak meg ne-
kik, hogy a „Desteapta-te, ro-
mane!” a román himnusz, meg
hogy verekedni csúnya dolog,
de ha már verekednek, akkor

legalább ne egymást agyabu-
gyálják el. Külön óra keretében
ismertetik a magyar, székely és
román zászlót, elsősorban a kü-
lönbségekre híva fel a figyelmet,
nehogy láoádikö a román triko-
lórt égessék el véletlenül, mert
az már tényleg blama volna. 
☻ Bizonyára mindenki hal-

lott róla, hogy a félelmetes kéz-
divásárhelyi Beke-banda pizza-
ként emlegette a
telefonbeszélgetések során a ta-
valy december elsején felrob-
bantandó, petárdákból készített
bombát, legalábbis a SRI „szte-
nográmái” szerint. Nos, ez mára
már igazi székelyikummá vált:
egy leleményes kézdi vendég-
látós a múlt héten megnyitott
pizzázójának a Petárda Pizza ne-
vet adta, ahol olyan fantázia-
nevű pizzákat kínálnak, mint a
Pizza Terror, Pizza Dinamit, Pizza
TNT, Pizza ISIS, Pizza Dzsihád,
Pizza Bombi di Mare, Pizza
HVIM. Utóbbit nem nyolc, ha-
nem nyolcszornyolc, azaz hat-
vannégy szeletre vágva szerví-
rozzák. Ahogy más pizzériák
esetében, a Petárda Pizzából is
lehet telefonon rendelni, csak
nem érdemes, mert még azelőtt
elvisznek a mászkátok, hogy a
futár kihozná a pizzát.
☻ Medvetámadás történt

tegnapelőtt a Görgényhodákhoz
tartozó Toka falu közelében: a
48 éves helybéli T. Aranka – aki
csak néhány éve költözött a fa-
luba, és akit még senki nem lá-
tott józanon – éppen hazafelé
tartott a kocsmából, amikor az
út szélén megtámadott egy
medvét. A hölgy egyébiránt
nem agresszív, még részegen
sem, de most bocsai vannak,
még októberben találta őket az
erdőben, gombászás közben,
így érthető a viselkedése. A
megtámadott medve még az-
nap jelentkezett az állatorvos-
nál, sérülései felületesek,
rendbe fog jönni.

Korábbi években ilyentájt
nem hallottunk medvetámadá-
sos híreket, de a szokatlanul
enyhe tél miatt a medvék nem-
hogy nem vonultak el hiber-
nálni, de még csak el se álmo-
sodtak.
☻ Habár a hallgatókat

mindig roppant érdekli, hogy
éppen hány fok van Demény-
házán, Muzsnán, Bostonban
vagy Sydney-ben, a Rádió Gaga
kora reggeli műsorában többet
nem mondják be kétpercen-
ként, hogy hol milyen hőmér-
sékleteket mérnek. Helyette, a
műsoridő kitöltéseként, nem-
csak arról értesülhetünk majd,
hogy hol radaroznak a városban,
hanem arról is, hogy hol nem.

Molnár Tibor
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„Az öröm Szilvesztere Marosvásárhely központjában...”
Marosvásárhelyen, a Győ-

zelem téren tartották meg
csütörtökön, 2015. December
31-én a rendkívüli szilveszteri
koncertet a közkedvelt LA BO-
UCHE együttes részvételével.
Az előadás megnyitóján kon-
certet adtak  Thomas PCZ, MC
Ionuţ, Nemes Tibor (a Vekker
együttes tagja), valamint
Alexy lemezlovasok. „Kedves
marosvásárhelyiek! Köszö-
nöm, hogy ilyen nagy szám-
ban eljöttek, hogy együtt
lépjünk be az Új Évbe. Egész-
séget és megértést kívánok
Önöknek!" – mondta dr. Dorin
Florea az új év beköszönte
előtt. A nagy hideg ellenére
marosvásárhelyiek ezrei ünne-
pelték a Szilvesztert a város

központjában pezsgővel, for-
ralt borral, teával és kaláccsal.
A megnyilvánulás egy szép tű-
zijátékkal fejeződött be, amely
után híres valcerekkel bűvöl-
ték el az „Utcai Szilveszter” kö-
zönségét. 

A Polgármesteri 
Hivatal Sajtóirodája

HÍRCSÁRDA
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Vasárnap délután 14.30-kor gyűlt össze az ASA játékoskerete a víkendtelepi Sportakadémián, ahol fél óra
múlva a műfüves pályán az alakulat új edzője, Petre Grigoras vezetésével megtartották a téli felkészülési
időszak első edzését, amelyen a következő 14 játékos vett részt: Viciu és Fejér-kapusok; L. Buș, G. Matei
(utóbbi kettő a csapat új szerzeményei), Mureșan, Candrea, Băcilă, Borza, Balaur, Jazvics, Axente, Dedov,
Voiculeț és Feketics-mezőnyjátékosok. Az együttes többi tagja (Stăncioiu, Velayos, Balic, I. Gonzales, Török,
Kortzorg, Brandan, Pedro, Sbârcea, Gorobsov, N’Doye, Costa, Păcurar, M. Constantin (visszatért Kínából, ahol
kölcsönben szerepelt), Stoica és Manolov) nem vettek részt a csapatgyülekezőn és az első edzésen. A sajtó-
tájékoztatón az alakulat idénybeli negyedik edzője, Petre Grigoraș (Dan Petrescu, Vasile Miriuță és Cristiano
Bergodi után), illetve az új szerzemények, Gabi Matei és Laurențiu Buș is részt vettek.

Megkezdte a téli felkészülést az ASA

Kik az ASA új játékosai?

A 25 éves Gabi Matei Curtea
de Argeşen mutatkozott be a
felnőttek bajnokságában 2008-
ban, majd a Pandurii, a Steaua,
valamint a Brassói FC labdarú-
gója volt. Az ősszel a másodosz-
tályú Academica Clinceni-nél
szerepelt, 14 találkozón 2 gólt
és 1 gólpasszt ért el. A Steauával
2013-ban és 2014-ben bajnoki
címet szerzett, 2013-ban Szu-
perkupát is nyert. 

A 28 éves Laurențiu Buș
jobb- vagy balközéppályás posz-
ton bevethető, rendkívül góle-
rős, hiszen az ősszel, az ugyan-
csak másodosztályú Dunărea
Călăraşi színeiben 17 összecsa-
páson 12-szer volt eredményes,
emellett 7 gólpasszal is segí-
tette együttesét. 2003-ban a
Kolozsvári U-nál mutatkozott
be, majd a Temesvári Poli, a Tor-
dai Aranyos, a Galaci Oţelul, az
orosz Jenyiszej Krasznojarszk és
a Bukaresti Rapid labdarúgója
volt. 2011-ben román bajnoki
címet és Szuperkupát nyert a
Galaci Oţelullal. Öccse, a 24 éves
Sergiu Buș - aki jelenleg az orosz
2. ligás FK Yenisey csapatát erő-
síti –, a 2011-2012-es bajnoki
idényben szerepelt a FCM szí-
neiben. 

Laurențiu Buș a következő-
ket mondta a sajtótájékoztatón: 

„Persze, hogy kikértem az
öcsém, Sergiu véleményét is, mi-
után megkörnyékezett az ASA ve-
zetősége, s ez döntő fontosságú
volt. Örvendek, hogy Marosvá-
sárhelyre szerződésemmel köze-
lebb kerültem szülővárosomhoz,
Kolozsvárhoz. Remélem, hogy
góljaimmal segíteni fogom az

ASA-t az elkövetkező időszakban,
így meghatározó játékosává vá-
lok az együttesnek.”

A klub honlapja szerint az
ASA vezetősége közös meg-
egyezésre jutott az angol 2. ligás
Charlton Athletic-kal, így a nyá-
rig kölcsönvette a 24 éves Ge-
orge Țucudean csatárt – koráb-
ban a Dinamo, majd a Steaua
színeiben is játszott –, ugyan-
akkor a 23 éves Andrei Ciolacu
a lengyel Ekstraklasaban sze-
replő Slask Wroclaw-tól került
az ASA-hoz. 

Kik távoztak a csapattól?

A 23 éves marosvásárhelyi
illetőségű Sergiu Hanca, miután
felbontotta szerződését az ASA-
val, három és féléves szerződést
kötött a Bukaresti Dinamóval. 

Időközben a lengyel Pawel
Golanski is szerződést bontott
az ASA-val, majd másfél évre
aláírt a lengyel 1. liga utolsó
előtti helyezettjével, a Górnik
Zabrzeval.  

Florin Bejan hátvéd 2016. jú-
lius 1-től kezdődően három évre

lekötelezte magát a lengyel 1.
ligás, a bajnokságban 3. helye-
zett MKS Krakkó csapatával, de
addig az ASA színeiben szerepel. 

Tatár Béla, a klub igazgató-
tanácsának elnöke egyedül Ro-
mario Kortzorgot említette név
szerint a lehetséges távozók kö-
zött, s úgy fogalmazott: három-
négy új igazolásra még számí-
tani lehet.

Kikkel játszik az 
ASA Antalyában?

A sportorvosi ellenőrzést
már a hét elején megejtették,
január 18-án Törökországba uta-
zik az együttes, ahol 16 napot
edzőtáboroznak Antalyában.
Ebben az időszakban öt edző-
mérkőzést terveznek játszani,
három ellenfél kiléte már isme-
retes. Elsőként január 22-én az
azeri Zira FC ellen lépnek pá-
lyára, majd január 25-én a len-
gyel Jagiellonia Bialystok, vala-
mint január 30-án a cseh Slovan
Liberec elleni találkozó követ-
kezik, amelyeken ki akarják pró-
bálni az új szerzeményeket is. 

Az ASA vezetősége egyéb-
ként több, a szóban forgó idő-
szakban Antalyában edzőtábo-
rozó együttessel folytat
tárgyalásokat a másik két fel-
készülési találkozóval, s azok
időpontjával kapcsolatosan. 

Mi a csapat célkitűzése a
2015-2016-os szezon má-
sodik felére?

Huszonhárom forduló után
az ASA a hatodik, utolsó felső-
házi rájátszást érő helyen áll 35
ponttal, három ponttal meg-

előzve a még esélyes Jászvásári
CSMS-t. Az alapszakasz végén
februárban három rendkívül ne-
héz összecsapás következik az
ASA számára: ellenfelei a Zsil-
vásárhelyi Pandurii (hazai pá-
lyán), a Kolozsvári CFR (idegen-
ben) és az FC Botoşani (a Sziget
utcában) lesznek. A bajnokság
mellett tavasszal a Románia-ku-
pában is érdekelt lesz a csapat,
amely sorozatban bejutott az
elődöntőbe.

Az elsődleges cél, hogy be-
jussanak a felsőházi rájátszásba.
A további célokat illetően hiva-
talosan még nincs konkrétum,
viszont Grigoraș az első sajtótá-
jékoztatón már szóba hozta a
Románia-kupagyőzelem iránt
megfogalmazott elvárás lehe-
tőségét:,,Remélem, hogy visz-
szatérésemet siker koronázza,
és a játékosok jól játszanak majd
minden találkozón, így bejutunk
a rájátszásba, valamint a Román
Kupa döntőjébe is.”

Mint említette, csak ellen-
félként vagy nézőként ismeri az
ASA legtöbb játékosát, ezért va-
lószínűleg csak a törökországi
edzőtábor után tud konkrétu-
mokat mondani arról, hogy hol
kell erősíteni, és kikre nem kíván
majd esetleg számítani.

Grigoraș azt is megjegyezte,
hogy a támadó szellemű futballt
szereti, s az a szándéka, hogy a
labdarúgók igazodjanak az edző
felfogásához, nem pedig for-
dítva.

Változás 
lesznek a rájátszásban

Eltörlik a labdarúgó 1. liga
alapszakaszában összegyűjtött

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Jó évet zárt 
a PRESSing 2015-ben is 

A minap a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE)
PRESSing nevű futballcsapata, azaz a magyar írott és
elektronikus sajtó tollforgatói egy csendes marosvásár-
helyi kisvendéglőben búcsúztatták el az óévet, ahol Szu-
cher Ervin, az együttes kapitánya, kapusa kiértékelte a
tavalyi évben elért eredményeket. 

A statisztikai adatok szerint a PRESSing 2013-ben harmin-
chat, 2014-ben harminchét, 2015-ben negyven mérkőzést ját-
szott. Ebből 23-at megnyert, 6-ot döntetlen eredménnyel zárt
és 11 találkozón szenvedett vereséget, 145 gólt rúgott és 99-et
kapott, ami a csapat tagjai szerint nagyon szép teljesítmény.

A múlt esztendő folyamán hat tornán vett részt: az év elején
a Pressing Kupán, ahol harmadik lett; a tavasszal a pályaavatás-
sal egybekötött Sapientia Kupán, ahol szintén a 3. helyen vég-
zett, majd Marosszentgyörgyön a Szent György Kupán, ahol a
negyedik lett hat csapat közül. Augusztusban Székelyudvarhe-
lyen megnyerte a Szent István Kupát, ahol mind a négy ellenfelét
legyőzte és mindössze egy gólt kapott. November végén a diósdi
(Magyarország) Székelyföldért Kupáért a negyven résztvevő
közül újabb 3. helyet szerzett, majd 2015 utolsó tornáján, a Ka-
rácsony Kupán szintén a dobogó harmadik fokára került.

Az együttes játékosai közül többen is játszottak a két Harmó-
nia Kupán is, amelyen tulajdonképpen a Maros megyei román
és magyar sajtó válogatottja képviselte az újságíró csapatot,
melynek a gerincét a PRESSing adta. 

„Az eredményeken túl vagy inkább azok előtt, a lényeg az,
hogy épen, egészségesen zártuk az évet, senki nem sérült meg
komolyabban, ami a mi korunkban már komoly fegyvertény, vi-
szont sajnáljuk, hogy csapatunk egyetlen női tagját, a Sepsi-
szentgyörgyre hazaköltözött Miska Brigittát elvesztettük.
Értékelendő, hogy pályán is, azon kívül is, igazi csapatként lép-
tünk fel” – értékelt a csapatvezető.

Íme, a PRESSing tagjai, akik 2015-ben pályára léptek:
Szucher Ervin, Nagy Miklós Kund, Karácsonyi Zsigmond, Bö-

gözi Attila, Szöllősi László, Vajda György, Berekméri Edmond
Krisztián, Miska Brigitta, Kádár Zoltán, Szakács Géza, Czimbal-
mos I. Ferenc-Attila, Farczádi Attila, Zöld István, Körmöczky Zol-
tán, Csorbai Lóránd, Czimbalmos II. Csaba és ifjú Csutor András
Tomi. Egy-egy alkalommal besegített id. Csutor András, Székely
Szilárd és a román kollégák közül Vlad Amariei.

sárga lapos büntetéseket – ad-
ták hírül a Román Labdarúgó
Szövetség (FRF) végrehajtó bi-
zottságának ülésén. Ez a döntés
jelenleg egyik csapatnak sem
kedvez különösen, mivel nin-
csenek olyan labdarúgóik, akik-
nek kigyűlt volna a négy sárga
lapjuk. A marosvásárhelyi csa-
pat rendelkezik a legtöbb ilyen
figyelmeztetést kapott játékos-
sal. A Hivatásos Labdarúgó-liga
közlése szerint az 1. ligában ja-
nuár 26. és február 22. között
lehet játékosokat átigazolni. A
bajnokság alapszakasza (három
forduló maradt hátra) bő egy
hónap múlva a 24. fordulóval
folytatódik, amelyet február 12-

én, 13-án, 14-én és 15-én ren-
deznek. Az alapszakasz február
végén befejeződik, a felsőházi,
illetve az alsóházi rájátszás már-
cius elején elkezdődik.

Mikor játszik az ASA a Romá-
nia-kupamérkőzés elődön-
tőjében?

A Románia Kupa elődöntő-
jében az ASA a Kolozsvári CFR,
míg a Dinamo a Steaua ellen
játszik. Az első találkozókat
2016. március 2-án, a visszavá-
gókat április 20-án rendezik, az
ASA és a Dinamo kezdik otthon
a párharcaikat.

Laurențiu Buș

Petre Grigoraș
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Különös. Már a mi világunkban is megjelentek az idegenek!

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
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Ingyenes jogi tanácsadás
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete továbbra
is ingyenes jogi tanácsadást biztosít minden érdeklődők számára, ám
a helyszín változott. Az EMNT székház -  Marosvásárhely, Klastrom
(Mihai Viteazu) utca 10. Jogász: Novák Venczel. Időpont egyeztetésért
a 0754-061240-es telefonszámot hívhatják.


