
Kezdődhet a Mónika-só  Még mielőtt belevágnék, szükségesnek tartomrögzíteni: az alábbi írás nem a címben említettnevet viselő személyről szól, aki pusztán mel-lékszereplőként került a történetbe, annál in-kább arról, hogyan, milyen színvonalon folyikmanapság a politikai érdekvédelem a valamikorszebb napokat látott RMDSZ Maros megyei ésvásárhelyi szervezeteiben.
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Erdélyi 
menedzserklub alakult 

Ma mutatják be a St. Georgius Manager Klubot,amelynek kezdeményezője és titkára BereczkiSándor vállalkozó, Marosszentgyörgy kiemel-kedően tevékeny polgára. Az Erdélyben egye-dülálló klub célja, hogy fiatal, tenni akaró me-nedzserek fóruma legyen, ahol ötleteik meg-vitatását konkrét cselekvés követné.

Maros megyei hetilap
Új sorozat, XII. évfolyam // 19. szám  // május 10–16. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Romániai 
migránskörképA tavalyi év volt az eddigi legnehezebb a románbevándorlási hivatal (IGI) számára, mivel többmenedékkérelemmel szembesültek, mint a2007-2016-os időszakban együttvéve – közölteMircea Babau főfelügyelő, az IGI igazgatója aminap egy bukaresti szakmai konferencián. 

8. old. // HUMOR

A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OlvASóK HűSÉGÉRE SZáMÍT.

Erdővidék egyik legszebb
templomkastélyaBölön Sepsiszentgyörgytől harminchét kilo-méterre, a Baróti-hegység nyugati előterébenfekszik. A XVI. században Bölön a vidék legna-gyobb települése volt. Az 1567-es összeírásszerint százharminc kapujával nagyobb, minta százhuszonöt kaput számláló Marosvásárhely. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Jelenleg 
is sikeresek      A kajak-kenu is, mint annyi más sportág, egykoronhagyományokkal rendelkezett városunkban. Mitöbb, az ötvenes évektől kezdődően a nyolcvanasévekig több vásárhelyi egyesület indított kajak-kenu szakosztályt. Jelenleg Marosvásárhelyenmindössze egy evező szakosztály működik.

10-11. old. // SPORT

Transzlációs orvosi intézetet 
terveznek Marosvásárhelyre

Dr. Prof. Hegyi Péter Szegeden született, és bár középiskola után a tudományok több
ágával kacérkodott, orvosi egyetemre felvételizett. Elvégzése után klinikumban dolgozott,
aztán külföldön tanulta és „lopta el” a szakmát. Hazatérése után Magyarországon megalapította
Pécsett a Közép-Kelet-Európában első és máig is egyetlen Transzlációs Medicina Központot,
ami leegyszerűsítve: összekötőkapocs az elméleti és a klinikai orvoslás között. A két és fél
éve működő intézmény már komoly sikerekkel számol, ma már egykori mesterei tanulnak
tőlük, és Marosvásárhelyen is terveznek hasonlót létrehozni. Dr. Hegyi nem csak klinikai
orvosként, kutatóként és intézményvezetőként határozza meg magát, hiszen hosszú ideig
nemzetközi labdarúgó-játékvezető volt, ugyanakkor néptáncol és koreográfiákat is készít.
Mint mondja, bármelyik tevékenység hiányát megszenvedné a másik kettő. 



Kezdő bálozók 
jelentkezését várják A Kultúrpalota báljátszervező Merkúr Egyesületés a Dance Art olyan 15–18 éves párok jelentkezésétvárja, akik a Kultúrpalota2018-as bálján fellépnéneka nyitótáncban. SomodiMárton és Katalin, a DanceArt oktatói 15 párt válasz-tanak ki és készítenek fel atáncra. Elsősorban olyanmarosvásárhelyi középis-kolás párok jelentkezésétvárják, akik tudnak táncolni.Beiratkozási határidő: jú-nius 10. Az érdekeltek a ba-lulpalatului@yahoo.com e-mail-címre küldjenek egyfényképet a következő ada-tokkal: név, életkor, iskolaés telefonszám. A bál októ-ber 31-én lesz.
vigaszágon Jézushoz Sebestyén Péter Vigaszá-gon Jézushoz című, kisesz-széket tartalmazó kötetétmutatják be május 10-én,csütörtök délután 5 órátóla Vár-lakban, Kedei Zoltánmarosvásárhelyi műtermé-ben. Közreműködik DoszlopLídia. A szerző dedikál.
Bernády diákszemmel A Dr. Bernády GyörgyKözművelődési Alapítványa városépítő polgármester

halálának 80. évfordulójaalkalmából könyvet készülkiadni Bernády diákszem-mel címmel. 15- 20 éves di-ákoktól várnak olyan krea-tív, egyéni kutatómunkátfeltételező írásokat, amelyekBernády életének kevésbéismert mozzanatait mutat-ják be (egyházi főgondnok,az iskolapolitikus, levelezé-se, személyéhez fűződőanekdoták stb.). Ezeknektükrözniük kell a múlt szá-zadforduló hangulatát, a di-ákok véleményét a Bernády-korszakról. A munkák 4-7oldalasok kell legyenek, A4-es formátumban. Leadásihatáridő: június 15. Érdek-lődni a 0745-196236-os te-lefonszámon. Az írásokat abernady@rdsmail.ro vagya balinthajni59@yahoo.comcímre kell beküldeni.
Út a boldogsághoz Út a boldogsághoz címmela valódi belső béke és örömeléréséről tart előadást Gu-nagriha, Sri Chinmoy tanít-ványa május 11-én, pénte-ken 19 órakor a Maros Mű-vészegyüttes kövesdombielőadótermében (Marosvá-sárhely, 1848. út 47. szám).A belépés díjtalan.

Tavaszi kavalkád Tavaszi kavalkád címmelnyílik meg Marton Erzsébet

préseltvirág-képeinek tár-lata május 13-án, vasárnapdéli 12 órakor a marosvá-sárhelyi Bolyai téri unitáriusegyházközség Dersi Jánostermében.
XlvIII. 
Marosvásárhelyi 
Zenei Napok – 
nyitóhangverseny Május 10-én, csütörtökönkezdődik a XLVIII. Marosvásárhelyi Zenei Napok kon-certsorozata. A fesztiválnyi-tó szimfonikus hangver-senyre 19 órától kerül sora Kultúrpalota nagytermé-ben. Vezényel Kriss Russ-man angliai karmester, he-gedűn játszik Ştefan Şimon-ca-Opriţa. Műsoron: But-terworth-, Prokofjev-, Csaj-kovszkij-művek. A hangver-senyre a 29-es számú bér-letek érvényesek.

Bizony, csoda!
– a Deusban Május 11-én, pénteken17 órától a marosvásárhelyiDeus Providebit Ház SzentMihály termében kerül sora Bizony, csoda! című, KáliIstván és gróf Bethlen Anikóbeszélgetését tartalmazó, aMentor Könyvek Kiadónálújonnan megjelent könyvbemutatójára. A beszélge-tést ifj. Király István, a kiadóvezetője moderálja.

Kirándulás 
Gyimesbükkbe Az Erdélyi Magyar Bal-oldal kirándulást szervezmájus 19- én Gyimesbükk-be, az ezeréves határhoz.Feliratkozni hétfőtől csü-törtökig a szervezet DózsaGyörgy utca 9. szám alatti,első emeleten levő székhe-lyén, 9–11 óra között. Ér-deklődni a 0744-928-299-es telefonon ugyanebbenaz időpontban.
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Kos: Még az is megeshet, hogy a munkájával any-nyira elégedettek lesznek, hogy újabb feladattalbízzák meg, amelyet jól megfizetnek. Mindenpénzzel kapcsolatos ügy fantasztikus eredménnyelzárulhat, talán most még tartalékot is képezhet.   
Bika: Megnyerő modor jellemzi ezekben a na-pokban, amelynek hatására többeknek jó vélemé-nye van önről. Így aztán élvezheti, hogy ön áll a fi-gyelem középpontjában, és az a személy, akit nemkedvel, most megpróbál hízelegni, hiszen látja,hogy ha elnyeri az ön jóindulatát, könnyebben ér-vényesülhet. 
Ikrek: A héten könnyen félreérthet valamit,amelynek komoly következményei lehetnek. Ezértha nem ért valamit, nem szégyen többször rákér-dezni, mert így tud megfelelni az elvárásoknak.Bírságveszélyes ez a hét, tartsa be a szabályokat,és fizessen be mindent időben.
Rák: Ha úgy érzi, hogy az állását nem fenyegetiveszély, ráadásul a felettese is kedveli önt, akkortéved. A háttérben már folyik az átszervezés, azértnem ártana, ha körülnézne az álláspiacon, így nemérheti meglepetés, amikor majd bejelentik, hogyjelenlegi felettesétől megválnak. 
Oroszlán: A munkában, megélhetésben mindengördülékenyen megy, még az is lehet, hogy a fe-lettese dicséretben, elismerésben részesíti. Rend-kívüli kreativitás jellemzi, amikor nincs olyantéma, amihez ne tudna hozzászólni.
Szűz: A héten az sem igaz, amit kérdeznek. Deön sem áll a helyzet magaslatán, ha őszinteségrőlvan szó. A szerelemben furcsa helyzet alakulhatki: a partnerével a közös jövőt tervezgethetik, mi-közben az egyre erősödő féltékenységét nehezeb-ben tudja kordában tartani, ami veszélyezteti aviszonyt.
Mérleg: Kevés jóra számíthat, ha a szerelemi kap-csolatot az anyagiak befolyásolják. Ha képes ál-dozatot hozni a partneréért, akkor a viszonya ki-egyensúlyozott lesz. Ha a szinglik kenyerétmajszolja, akkor ici-picit lejjebb kellene tennie alécet.
Skorpió: Ha egy mód van rá, akkor a héten ke-rülje a politizálást. Akkor se mondjon véleményt,ha olyan körben mozog, amelyben a politika köz-ponti téma. Csak csendben figyeljen, így elkerül-heti, hogy kínos és hátrányos helyzetbe kerüljön.Előfordulhat, hogy kétszer fáradhat, feladatot dup-lán kell elvégeznie.
Nyilas: Most érdemes állást változtatni, mert azúj helyen megbecsülik, és olyan kollégákat ismer-het meg, akikkel nemcsak a munka kapcsolja önö-ket össze. Olyan pénz állhat a házhoz, amelyrőltalán már le is mondott. De ez nem azt jelenti,hogy gondtalanul költekezhet, mert a pénznekezer helye van. 
Bak: Szerelmi kapcsolata olyan változás előtt áll,amikor olyan témákat érintenek, amelyek miatt aviszonyuk elmélyül. A héten történő események,illetve elhangzó mondatok a szerelmüket még sta-bilabbá, elszakíthatatlanná tehetik.
vízöntő: A munkahelyén olyan átszervezések ve-szik kezdetüket, amikor szinte semmi sem maradúgy, ahogy volt. Ezért mindennél fontosabb, hogyrugalmas legyen, alkalmazkodjon az új helyzethez,és akkor nem veszélyezteti semmi az állását. 
Halak: Egész héten állandó mozgásban van, ki-sebb utazások lehetnek erre az időszakra a jel-lemzők. Illetve olyan emberekkel való találkozás,akiknek a társaságában jól érzi magát. Baráti kap-csolatban is új fejezet kezdődhet. Még annak aszemélynek is meg tud bocsátani, aki korábbanbelegázolt a lelkébe.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 
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Még mielőtt belevágnék,szükségesnek tartom rög-zíteni: az alábbi írás nema címben említett nevetviselő személyről szól,aki pusztán melléksze-replőként került a tör-ténetbe, annál inkább ar-ról, hogyan, milyen szín-vonalon folyik manapsága politikai érdekvédelema valamikor szebb napo-kat látott RMDSZ Maros megyei és vásárhelyi szerve-zeteiben.És akkor íme a sztori, ami a számítógép billentyűzeteelé ültetett: az elmúlt héten A marosvásárhelyi és amegyei RMDSZ közötti béke szavatolóját látják az újelnökben címmel adta ország-világ tudtára a székelyhonnevű portál, hogy új választmányi elnöke van a vásárhelyiRMDSZ-nek, aki elsősorban Marosvásárhely „térképrevaló visszahelyezését”, valamint a városi és a Marosmegyei szervezet közötti közvetítést tartja legfőbb fel-adatának. Hogy miért volt szükség minderre, márminta közvetítésre? Valószínűleg azért, mert akadozott, sőtelégtelenül működött a kommunikáció a két szervezetközött. Hogy Marosvásárhelynek a térképre való vissza-helyezéséről most szót se ejtsek. A feltételezés annakkapcsán fogalmazható meg, ahogyan az új prefektuskinevezése után megüresedett Aquaserv igazgatóiszékét próbálták a maguk emberének megszerezni avásárhelyi RMDSZ legfőbb vezetői – Vass Levente városielnök és Magyary Előd, a vásárhelyi önkormányzatiképviselőtestület RMDSZ-frakciójának vezetője –, akikállítólag a megyei szervezet elnökének, Péter Ferencneka tudta és beleegyezése nélkül bocsátkoztak tárgyalásbaDorin Florea polgármesterrel.  Az eset, úgy hallik, komoly indulatokat váltott ki aszervezeten belül, ezzel magyarázható az új városi vá-lasztmányi elnök pozícióba juttatása is, aki civilbenPéter Ferenc megyei tanácselnök kabinetfőnöke és amagyar kormány támogatásával működő, a mezőségiszórványmagyarság gazdasági felemelkedését szolgálóPro Economica Alapítvány vezetője. Péter Ferenc ezentúlbizalmi emberén, Kozma Mónikán keresztül próbáljaellenőrzése alá vonni a vásárhelyi szervezetet, amelynek,ha hinni lehet a szóbeszédnek, számos lépése zavartaaz RMDSZ megyei vezetését.  Vass Leventének nem volt mit tennie, jóképet vágotta történethez: úgy állította be, mintha a saját ötletelett volna Kozma felkérése. Igencsak árulkodó, ahogyanVass a sajtónak nyilatkozva próbálta eladni a történetet.„Noha nem kötelezett rá senki, éppen ezért úgy hatá-roztam, hogy ezentúl minden egyes fontos döntést kö-zösen hozunk meg. Ugyanakkor figyelembe vesszük amegyei szervezet autoritását” – mondta Vass. Hát igen,a lényeg feltehetőleg a második mondaton van, hogyaszongya ezentúl figyelembe veszik a megyei szervezetautoritását. Merthogy ez idáig a jelek szerint igyekeztekkivonni magukat alóla.Hát akkor mi ez, ha nem vegytiszta hatalmi harc?Pontosabban az erősebb kutya... elvének mindenáronvaló érvényre juttatása? Hogy ebben végül is milyenszerepet szánnak, illetve milyen szerepet könyököl kimagának Kozma Mónika, az már más lapra tartozik...Véleményem szerint.
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Szentgyörgyi László

Kezdődhet a Mónika-só Erdélyi menedzserklub alakult
– A St. Georgius Manager Klub bemutatkozása –

Elmondása szerint Be-reczkit mindig foglalkoztattaa gazdaság és a kultúra köl-csönhatása. Sokat tanulmá-nyozza a témát, és folyama-tosan böngészi a szakiro-dalmat. Több érdekes ta-nulmány, kutatás bizonyítja,hogy szoros összefüggésvan a kultúra és a gazdaságiteljesítmény között. A jólétitársadalomnak szüksége,sőt igénye van kulturálisrendezvényekre. „Környe-zetemben sok személy igenaktív a kulturális térben. Jó-néhány éve testvérkórusikapcsolatba kerültünk Jász-berény híres Déryné ve-gyeskarával a Soli Deo Gló-ria kórusunk által. Azótasok szállal kötődünk egy-máshoz, őszinte barátságokszülettek a két közösségtagjai között, sokat tanul-tunk egymástól kihasználvaa sokoldalúság előnyeit. SasIstván jászberényi barátommesélt először a JászságiMenedzser Klubról, azótais folyamatosan követem éscsodálom szerteágazó te-vékenységüket. Egy maros-szentgyörgyi rendezvényszerencsés résztvevőikéntsikerült vendégünknek,Szatmári Istvánnak, a Jász-berényi Menedzser Klub al-elnökének bemutatnom aközvetlen környezetembőlolyan fiatal menedzsereket,akik már jelesen bizonyí-tottak, és akik – saját meg-ítélésem szerint – határo-zottan befolyásolják térsé-

günk gazdasági életének rit-musát” – mondta el lapunk-nak Bereczki Sándor ma-rosszentgyörgyi vállalkozó. Ezt követően a jászságiés erdélyi menedzserek köztszorosabbra fűződött a vi-szony. Folyamatosan kon-zultálnak, találkoznak, szer-vezkednek. „Örömmel fo-gadtam én is a nekem cím-zett Menedzser báli meg-hívót, melyet a jászberényialelnök nyújtott át nekem.A szerencsés véletlen mega nagytiszteletű vezetőtes-tületük jóvoltából, élén dr.Rédei István elnök úrral, si-került úgy ›menedzselni‹ ahelyzetet, hogy végül hatszemély részvételéteszkö-zöltem ki. Külön köszönömSas István barátunk önzet-len hozzájárulását egy tar-talmas, összetett rendez-vény megszervezéséért elsőjászberényi látogatásunk al-kalmával” – teszi hozzá mégBereczki. 
„Teljesen egyedi kezde-
ményezés Erdélyben!"A jászberényi látogatásután sikerült megszervezniés megalapítani az erdélyiSt. Georgius Manager Klu-bot, amelynek ünnepélyesbemutatkozására ma kerülsor a marosvásárhelyi Kö-peczi-Teleki Házban. A me-nedzserklub alapítótagjaitele vannak célokkal és jö-vőbeni tervekkel. „Nagy lehetőséget láttam

az elindulásra, ezért sze-mélyes jászberényi barát-ságomat neveztem ki alap-kőnek. Már akkor tudtam,hogy lehetne hasonló len-dületes kezdeményezés ná-lunk is, ha – elsősorban fi-atal – menedzserek számáratalálkozási felület lenne eza fórum. Ezért merészked-tem szűk körömből meg-szólítani fiatalabb, bátormenedzsereket, és hála Is-tennek nagy érdeklődést ta-pasztaltam részükről. Úgyérzem, hogy elindult valami.Már néhányszor találkoz-tunk, csapatunk hét tagúrabővült. Sok témát tartalma-san, folyamatosan megbe-szélünk, és gondolkodunkegy egyesület megalakításánis. Mindannyian hisszük,hogy térségünkben is le-hetne jobb irányba haladniés sokkal jobban. A mened-zserek ›grundja‹ szeretnénklenni! (Utalás a Pál utcai fi-úkra – szerző megj.) Érde-kes és egyre értékesebb csa-patunk néhány tartalmastalálkozója után örömmeltapasztalom, hogy rajtunkis beigazolódott, hogy egyember egy ötlet, de két em-ber már három ötlet, hiszena kommunikáció hozzá adújabb ötleteket, azaz hétember már ›n‹ ötlet. Ez egyteljesen egyedi kezdemé-nyezés Erdélyben! Nem tit-kolt álmunk, hogy szeret-nénk, ha idővel egyre többember érezné magáénak,támogatná ötleteivel csapa-

Érdekesnek ígérkező rendezvényre kaptam meghívót a napokban: „Szeretettel
várjuk 2018. május 10-én a St. Georgius Manager Klub ünnepélyes bemutatkozó
gyűlésére.”A menedzserklub megfogalmazással akkor találkoztam először, amikor
Bereczki Sándor vállalkozó, Marosszentgyörgy kiemelkedően tevékeny polgára
és a társadalmi élet számos területén aktív szereplője beszélt nekem erről ez év
kora tavaszán. Berecki Sándort, a klub titkárát kérdeztem a megalakulás körül-
ményeiről, céljairól, jövőbeli terveiről.

tunk kezdeményezéseit,akár az együtt tervezettprogramokon való részvé-telével is" – tudtuk meg méga St. Georgius Klub titkárá-tól.Ha tehát ünnepélyes be-

mutatkozásra szól a meg-hívó, valami körvonalazódnilátszik! Reméljük, sikerelesz és még hallunk róluk ajövőben. Én kívánom, hogyígy legyen!
Nemes Gyula
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Transzlációs orvosi intézetet terveznek Marosvásárhelyre
Dr. Prof. Hegyi Péter Szegeden született, és bár közép-
iskola után a tudományok több ágával kacérkodott,
orvosi egyetemre felvételizett. Elvégzése után klini-
kumban dolgozott, aztán külföldön tanulta és „lopta
el” a szakmát. Hazatérése után Magyarországon meg-
alapította Pécsett a Közép-Kelet-Európában első és
máig is egyetlen Transzlációs Medicina Központot, ami
leegyszerűsítve: összekötőkapocs az elméleti és a kli-
nikai orvoslás között. A két és fél éve működő intézmény
már komoly sikerekkel számol, ma már a professzor
egykori mesterei tanulnak tőlük. Dr. Hegyi nem csak
klinikai orvosként, kutatóként és intézményvezetőként
határozza meg magát, hiszen hosszú ideig nemzetközi
labdarúgó-játékvezető volt, ugyanakkor néptáncol és
koreográfiákat is készít. Mint mondja, bármelyik te-
vékenység hiányát megszenvedné a másik kettő. 

– Miként választotta az
orvosi hivatást?– Egyaránt érdekelt bio-lógia, kémia fizika, illetve atörténelem, jog, stratégia.Ám két dolog vitt az orvosifele: az egyik, hogy az isko-lámban a reáltantárgyakatoktató tanárok sokkal job-bak voltak, a másik pedig akíváncsiság, az új dolgokfelfedezése iránti vágy, ésúgy gondoltam, hogy a re-áltantárgyak tanulása, ku-tatások révén ezt nagyobbeséllyel találom meg.

– Mit is jelent pontosan a
transzlációs medicina?– A transzlációs medicinahidat képez az orvostudo-mány két ága között: apreklinikai kutatási ered-mények „tolmácsolását” je-lenti a mindennapi klinikaigyakorlatba és betegellá-tásba. A transzlációs medi-cinán alapuló szemléletvisszatérést is jelent a gyö-kerekhez, hiszen régebbena klinikai rendszerek úgyépültek fel, hogy a klinikaivizsgálatok, a gyógyító te-vékenység, illetve az elmé-leti kutatások együtt voltak,ugyanazon személyek vé-gezték mindezeket. A kö-vetkező évtizedek dinami-kus fejlődése, a kutatási te-rületek specializációi azteredményezték, hogy ez akettő szétvált, és sok eset-ben a két terület már nemis érti egymást. A klinikusnem érti meg a mechaniz-musokat, a kutatóorvos pe-dig nem tudja, hogy melyeka klinikai problémák, mertnem találkozik a betegekkel.Így hiába költünk többpénzt az orvostudományra,az új gyógyszerek és bea-vatkozások száma csökken. 

–  Hogyan orvosolja ezt
az önök intézete?–  A rendszer egyik leg-főbb előnye, hogy az alap-kutatás – állati, sejtszintű,humánkísérletek – eredmé-

nyeit azonnal át lehet kon-vertálni klinikai alkalma-zássá. A rendszer másik jel-lemzője a multidiszcipliná-ris jelleg –  informatika, sta-tisztika, adatmenedzsment,általános menedzsment ésadminisztráció –, amelyoperatív módon támogatjaaz egyes orvostudományiszakterületek elméleti ésklinikai kutatását. A transz-lációs medicina alappillérea minden klinikai területrekiterjedő regisztrációs rend-szer és az ehhez kapcsolódóbiobank. Így válik lehetővé,hogy az elindított klinikaivizsgálatokhoz megfelelőmennyiségű esetszám álljonrendelkezésre, mely komolyevidenciát szolgáltathat azegyes betegségek kezelésé-hez. 
–  Milyen gyakorlati sike-

reket könyvelnek el a több
mint két éves működésük
óta?–  Közismert, hogy ren-geteg gyógyszer létezik, dehogy mikor, mire, mit, mi-lyen dózisban kell alkal-mazni, arról számos esetbennagyon szórványosak az or-vosok ismeretei. A szegedikutatólaboratóriumban fel-fedeztük, hogy a hevenyhasnyálmirigy-gyulladáselején fellép egy nagyon sú-lyos energiahiány. Tulajdon-képpen az első hat órábanugyanaz történik, mint astroke vagy infarktus ese-tén. Ebből a következtetés-ből kiindulva megpróbál-tunk hasonlóan, energiabe-vitellel beavatkozni, és szépsikereket értünk el: 30%-ról 10%-al csökkentettüka súlyos akut pankreátitiszesetében az elhalálozásiarányt, valamint átlagosankét nappal csökkentettük akórházi bentfekvés idejét.A tudományos eredménytegyből a betegágyig vittük,és ez nem csak emberi élet-eket ment, hanem anyagilagis gazdaságos. Ez is a transz-

lációs medicina fő célkitű-zése, hogy a tudományoseredményeket minél gyor-sabban a betegek javára for-dítsuk. 
–  Tervezik a terjeszkedést,

akár Marosvásárhelyre?–  Abszolút. Nem vélet-lenül vagyok itt. A helyigasztroenterológusokkalmár tárgyalunk erről. Aztszeretném, hogy Kárpát-medence viszonylatában10-15 transzlációs medicinacentrumot létesítsünk, ésebből nem hiányozhat a Ma-rosvásárhelyi Orvosi ésGyógyszerészeti Egyetemsem. A kapcsolat aktív, hi-szen Dr. Török Imolával je-lenleg is indítunk olyan vizs-gálatot, amelyben a MOGYEés a kolozsvári orvosi egye-tem is részt vesz. 
–  Meg lehet jósolni, mikor

lesz ebből szalagátvágás? –  Sok mindentől függ en-nek a megvalósításának azideje. Ehhez elsősorbanszükség van erős intézmé-nyi akaratra, valamennyikezdő pénzügyi tőkére –ami gyorsan visszatérül –,de a legfontosabb: nagyonerős szándékra, hogy vál-toztassunk azon, ami eddigvolt. Ez egységek átszerve-zésével jár, vizsgálati folya-matok felgyorsításával, defőleg szemléletváltoztatás-sal. Elkeserítő jellemző tá-jainkon, hogy észleljükugyan a működésképtelen-

séget, de a fásultság, a kez-deményezőkészség hiányaés a változtatástól való fé-lelem gátol az irányváltás-ban. Jómagam azon fogokdolgozni, hogy az intézetlétrejöjjön, sőt, akár márma el lehetne kezdeni a ma-rosvásárhelyi transzlációsintézet létrehozását... 
–  Ön külföldi egyetemeken

rendszeres előadó. Milyen
különbség van az orvoskép-
zés között a Kárpát-meden-
cében, illetve Nyugat-Euró-
pában?–  A térségünkben lévőorvosi egyetemeken nagyonerős és jó az elméleti képzés,illetve ennek számonkéré-sére is nagyobb hangsúlytfektetnek, mint külföldön.Viszont a klinikai képzés, akutatás már hagy némi kí-vánnivalót maga után. A be-tegellátásban is komoly le-maradás van, hiszen nembetegség-, hanem orvoso-rientált ellátás megfigyel-hető. Azaz az adott kórtnem az ahhoz leginkábbértő orvosok látják el a leg-több esetben, hanem a betegragaszkodik az orvosához,és bármilyen probléma ese-tén hozzá fordul. Ezt a pá-ciens paraszolvenciával há-lálja meg, így az orvos iskitart a betege mellett. Eztermészetszerűen gyengébbés drágább – kevésbé hoz-záértő orvos lassabban gyó-gyítja a beteget – betegel-látást eredményez. Amíg az

orvosok fizetése nem nor-malizálódik, addig ezen atéren változás nem elérhető.Az én szakterületem a has-nyálmirigy-gyulladás, ígyén kizárólag a pankreátiti-szes betegeket látom el, vi-szont mindannyiukat én ke-zelem. 
–  Ön nemzetközi labda-

rúgó játékvezető, partjelző,
de aktív néptáncos is. Orvosi
munkájában hogyan játszik
szerepet a sporttevékenysé-
ge, a magyar kultúra szere-
tete?–  A művészet, a hagyo-mányok tisztelete, a sport,illetve a szellem pallérozásaminden tekintetben segí-tette egymást. A sport meg-tanított a munka iránti alá-zatra, és arra, hogy le kellgyőzni a környezeti ténye-zőket a célok érdekében.Az egyetemen megtanultama tudományos, rendszerezőgondolkodást, amiből vi-szont hiányzik a dinamiz-mus, de ezt pótolta a sport,a művészet pedig megadjaaz egésznek a lelkét. Bár-melyiket kivenném azegyenletből – több időmlenne ugyan –, nem lennéka másik kettőben kiemel-kedő.

Dr. prof. Hegyi Péter Ma-
rosvásárhelyen tartott elő-
adást a Romániai Magyar
Orvos- és Gyógyszerészkép-
zésért Egyesület meghívá-
sára.

Pál Piroska
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MAROSváSáRHElYI POlGáRMESTERI HIvATAl
KÖZTERÜlETFElÜGYElŐ SZAKSZOlGálAT

FIZETŐS NYIlváNOS PARKOlóK

TáJÉKOZTATóTisztelt nyilvános parkoló-hasz-nálók, tájékoztatjuk Önöket,hogy a Marosvásárhely közte-rületén található nyilvános parkolók esetében2018.05.14-étől kezdődően ismét bevezetjük a fi-zetőparkoló (díjbeszedési) rendszert.A fizetős nyilvános parkolási közszolgálat a Maros-vásárhely közterületén található parkolók és meg-állóhelyek önfizető rendszerben történő üzemelte-tését és karbantartását felügyelő szakszolgálat Szer-vezeti és működési szabályzata alapján végzi tevé-kenységét, amelyet a helyi tanács a 2017. július 27-ei 231-es számú határozatában hagyott jóvá.További információk a Marosvásárhelyi PolgármesteriHivatal hivatalos honlapján, a www.tirgumures.roFizetős parkolás részénél találhatók.
HIRDETÉS
Az érdekelt gazdasági 
szereplők figyelmébe!Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalaértesíti a gazdasági szereplőket, hogy akövetkező időszakban szándékában állelindítani a folyamatot annak érdekében,hogy az Elektronikus KözbeszerzésiRendszerben (S.E.A.P.) elérhető Termé-kek, szolgáltatások és munkálatok ka-talógusán keresztül közvetlen vásárlássalbeszerezze a következő szolgáltatást:- Megvalósíthatósági tanulmány a ma-rosvásárhelyi tömegközlekedés korsze-rűsítéséreBecsült érték: 99.096,64 lej áfa nélkül- CPV-kód: 79314000-8 – megvalósít-hatósági tanulmányOdaítélési szempont a „legalacsonyabb ár”.Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalafelkéri az érdekelt gazdasági szereplőket,hogy árajánlatukat nyújtsák be a S.E.A.Pelektronikus katalógusába a ,,Megvaló-

síthatósági tanulmány a marosvásárhelyitömegközlekedés korszerűsítésére” (,,Stu-diu de fezabilitate pentru modernizaretransport public de călători în MunicipiulTîrgu Mureș”) címszó CPV79314000-8kódja alatt 2018.05.14-ig, és műszakiés pénzügyi javaslataikat küldjék el akövetkező e-mail-címekre: adp@tirgu-mures.ro és licitatie@tirgumures.ro,2018.05.14-ig.Az érdekelt gazdasági szereplőket arrakérik, hogy ajánlataikat a jelenlegi fel-híváshoz csatolt Tervezési tematika alap-ján tegyék meg.További információk a adp@tirgumurese-mail-címen igényelhetők 2018.05.11-ig.
Moldovan Florian 

ügyvezető igazgató

A Történelmi Vitézi Renderdélyi törzsszékeinek vi-tézavatására 2018. április21-én került sor a sepsi-szentgyörgyi Krisztus Királykatolikus templomban. Azsúfolásig megtelt istentisz-teleti hajlékba a rend elöl-járói után a Magyar Koro-naőrök Egyesületének tagjaiünnepélyesen vonultak bea Magyar Szent Korona hűmásolatával, akiket a rendnemzetes urai és hölgyeikövettek.  A vitézavatásonrészt vett v. Hunyadi Lászlófőkapitány, v. Lázár Elemérfőkapitány-helyettes, erdélyitörzskapitány, v. Máthé Ló-ránt Pál székelyföldi törzs-kapitány, v. Kocsis László,észak-erdélyi törzskapitány,v. Béres Ferenc, Magyaror-szág országos törzskapitá-nya, v. Kerecsen László, v.Szanyó Árpád törzskapitá-nyok és mások, magyaror-szági rendtagok, valaminttöbb mint 300 erdélyi rend-tag. Az ünnepi szentmisétFőtiszteletű Dávid Györgyplébános celebrálta, aki pré-dikációjában a templom fa-lai közt zajló esemény fon-tosságára is kitért.  A szentmise után előszörazokat emelték vitézi rang-ra, akik már nincsenek azélők sorában. A jelenlévőka nevek hallatán hangosanjelennel feleltek, mire v. Hu-nyadi László törzskapitánya rend tagjaivá nyilvánítottaőket. „Én,... esküszöm aSzent Koronára, hogy a vi-tézi Rend célkitűzéseit, a

Rendi Kódex előírásait is-merem, azokat a Rend fő-kapitánya és a vitézi elöljá-rók utasításaihoz hűen éle -tem végéig minden körül-mények között megtartom.Magyarságomat soha megnem tagadtam, semmifélenemzetellenes vagy titkosszervezetnek tagja nem vol-tam, és nem vagyok. Istenengem úgy segéljen!” – is-mételték a vitézjelöltek azeskü szövegét.  Az eskületétel után a vi-tézjelölteket v. Máthé LórántPál székkapitány név szerintszólította, majd v. HunyadiLászló vitézzé ütötte őket.Régenszék részéről v. VaydaDomokos székkapitány és

v. Bozsoky-Soós Zoltán had-nagy jelentek meg két je-lölttel, Marosszék részérőlpedig dr. v. Huszti OrbánSarolta székkapitány egy je-lölttel.   Az ünnepi istentiszteletetés vitézavatást díszebéd kö-vette, amelyen a frissen ava-tott vitézek átvehették azokleveleiket és vitézi jelvé-nyeiket, kitűzőiket. A baj-társi együttlét során a ze-nekar katonadalokat ját-szott, v. Vesztergám Miklóstárogatóművész vitézi té-májú zenedarabokat adottelő, valamint több hazafiasszavalat hangzott el. 
Nemes Gyula

„Esküszöm, hogy magyarságomat soha meg nem tagadtam!”– Vitézavatás Sepsiszentgyörgyön marosszéki és régenszéki résztvevőkkel –



A kezdet, avagy az 
unitáriusok RómájaAz impozáns várfalakkalés saroktornyokkal övezettrégi vártemplom 1612-benkiállta a brassói bíró sere-gének ostromát. A középkori templomhelyére 1893-1894-ben új– a környék templomait te-kintve szinte székesegyházméretű – keleti stílusútemplomot emeltek a Tö-rökországot bejáró PákeyLajos tervei alapján, melymessze kimagaslik a vidé-ken. Innen is az elnevezés,hogy Bölön az unitáriusokRómája. Az erődöt 1940-ben a földrengés nagyonmegrongálta.
Az erődítményA monumentális épülettornya az egykori templom-tól nyugatra áll, és 1893-igkaputoronyként szolgált.Védőművei ma is meglehe-tősen jó állapotban találha-tók.A várfalak mentén háromvédőtorony látható. Délenegy félnyeregtetős, homlok-zati oldalán szuroköntővel,peremén pártadísz-marad-ványokkal.Délkeleten egy kőtáblábavésett feliratot őrző torony,északon pedig egy téglalapalaprajzú, lappancsos lőré-sekkel ellátott torony áll.A cinterembe a délnyu-gati oldalon diadalívszerűkapu nyílik, amit a toronyalatti bejárat megszünteté-sével egyidejűleg építettek.
Sikerrel védik magukat
a szászokkal szembenGyöngyössy János a Szé-kelyföldi vártemplomokcímű könyvében ír arról,

hogy a XVII. század elejénaz időközben Bölönbe te-lepült reformátusok is egy-házközséget alapítottak, ésa helybéli unitáriusokkalegészen a XIX. századig va-gyonközösségben éltek.A Báthori Gábor fejede-lem ellen felkelt brassói szá-szok 1612-ben Bölön erős-ségét ostromolták. Biztosravehető, hogy ekkor a bölönitemplomot már számottevőerődítmények övezeték,amelyek védelme alatt aközség és a környező falvaklakossága sikerrel védte ma-gát a szászokkal szemben.
Az első erődítési 
munkálatokA templom, melyet 1512-ben említenek először ere-detileg román stílusbanépülhetett, és a XV-XVI. szá-zad fordulóján gótikus át-építésen esett át. A tőle különálló harang-torony építése a XV. századvégére, de talán nagyobbvalószínűséggel a XVI. szá-zad első felére tehető. A különálló kőtorony akaput is magába foglalta,és következésképpen veleegy időben vagy kevésselutóbb a védőfalak is fel-épültek. Az első erődítési munká-latok során emelték az észa-ki és keleti oldal keskeny-magas lőrésekkel ellátottvédőfalát, valamint a dél-nyugati oldalnak a fal sík-jából kiugró, szuroköntőkkelellátott falszakaszát a dél-nyugati félnyeregtetős vé-dőtoronnyal együtt.Amit a torony falán el-helyezett kőtábla tanúsítAz 1612-es ostrom idejéna templomot egy oválisalaprajzra épült várfal ke-

rítette, nyugati oldalán ka-putoronnyal, délnyugatonpedig egy védőtoronnyalmegerősítve.Néhány évvel az ostromután – talán a bekövetkezettrombolást követő javítás so-rán – újabb védelmi jellegűépítkezésekre kerül sor.Ekkor épült mai formá-jában a déli oldal védőfala,falba süllyesztett szurokön-tőkkel, fölötte lőréssorral.Szintén ekkor emelték adélkeleti, trapezoid alapraj-zú védőtornyot is.Ez az építkezés, amint atorony falán elhelyezett kő-tábla tanúsítja, 1617-benfejeződött be. Valószínűlegekkor készült a falak pere-mét díszítő pártázat, sőt edíszítményeket a korábbivárfalak egy részére is ki-terjesztették. 
A falu lakossága 
újból a templomkastély-
ra kényszerülValamikor 1617 után, delegkésőbb a XVII. századhatvanas éveiben épülhetettaz északi oldal lappancsoslőrésekkel ellátott téglalapalaprajzú védőtornya, amelyaz oldalfedezet nélkül ma-radt északi falszakasz vé-delmét biztosította.Az 1658. és 1662. évi tö-rök-tatár pusztítás valószí-nűleg Bölönt sem kímélte,bár erről írásos emlék nemmaradt fönn.1690-ben Thököly hada-

inak átvonulásakor a falulakossága újból a templom-kastélyba szorult. Ekkor ál-lították össze a vár szabály-zatát is.
A templom és a falu 
írásos emlékei 
megsemmisülnek Szintén a fent említettszerző tud arról, hogy az1720-as tűzvész a templo-mot és a védelmi építmé-nyeket alaposan megron-gálta. Valószínűleg ekkoromlott be vagy ezután bon-tották le a hajó gótikus bol-tozatát, a szentélyé azonbanmegmaradt. A tűzvész a védőfalak bel-ső felén körbefutó védőfo-lyosónak csak az északi ré-szét pusztította el, mivel aXVIII. század végén a gyi-lokjáró az említett északirészt kivéve még állott. A javítás során berende-zését teljesen felújították.A leégett bástyákat újrafed-ték, mivel ezeket ekkor márraktározásra használták. Egyházi adatok szerint atűzvész idején pusztultakel a templom és falu törté-netéről szóló írásos emlé-kek.
Megállapítható, hogy a
földszint és az első eme-
let középkori eredetűA templom két bejárataelé 1776-ban portikuszokatépítettek, 1788-ban pedig

a tornyot magasították. Az 1802. évi földrengésa templomot és a várat ala-posan megrongálta. Talána torony szenvedett na-gyobb kárt, mert annak fel-ső részét már 1804-ben ki-javították Sáfrányi Ferencbibarcfalvi pallér vezetésé-vel.A torony falazatát meg-vizsgálva megállapítható,hogy a földszint és az elsőemelet középkori eredetű,tehát ezt a részt az 1504.évi újjáépítést nem érintette. A megrongálódott temp-lomot 1815-ig használták,ekkor a Sebessi nevű ha-tárrészből a szénafüvet hatévre eladták, és az így nyertösszegből a templomot iskijavították. 
1893-ben lebontják 
a régi templomotA hajó nyugati végébenekkor bolthajtásos karzatépült, amelyre 1825-benorgonát szereltek fel.Bár Orbán Balázs a temp-lomot még jó állapotban ta-lálta, Bölön lakossága 1890-ben elhatározta, hogy a régihelyébe új, tágasabb és –akkori szemmel nézve –mutatósabb templomotépít. Az első tervet Északi Ká-roly kolozsvári építész ké-szítette el, de ezt, a véle-ményezésre felkért GyárfásGyőző sepsiszentgyörgyimérnök elutasította. Végül
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Erdővidék egyik legszebb templomkastélya
Bölön Sepsiszentgyörgytől harminchét kilométerre
északnyugatra, a Baróti-hegység nyugati előterében
az Oltba ömlő Bölön-patak mellett fekszik. Nagy- és
Kisbölön összeolvadásából, valamint a Korlát-patak
völgyében fekvő Kircz falu csatlakozásából keletkezett.
Bölönpatak tartozik hozzá. Területe ősidők óta lakott,
1885-ben lügetárnyék nevű határrészén bronzkori
leletek kerültek elő. 1334-ben Belen alakban említik
először. A településnek egykor a mainál sokkal nagyobb
jelentősége volt, Izabella királynétól szabadalmakat
és vásárjogot nyert. Bölönről az első írásos emlékünk
1332-ből származik. A XvI. században Bölön a vidék
legnagyobb települése volt. Az 1567-es összeírás
szerint százharminc kapujával nagyobb, mint a száz-
huszonöt kaput számláló Marosvásárhely, a hatvan
kaput számláló Kézdivásárhely, a hatvanhárom kaput
számláló Sepsiszentgyörgy és a csak ötvennégy kaput
számláló Székelyudvarhely. A Paphegyen álló vár-
templom eredete a XIv. századig nyúl vissza.
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Pákei Lajos kolozsvári épí-tész terveit fogadták el.1893-ban lebontották arégi templomot, és 1894-re felépítették 44 ezer ko-rona költséggel a ma is lát-ható nyugati toronnyal el-látott épületet. Igényes asz-talosmunkájú berendezésea templom építésével egy-idős. A vár védőtornyait a hely-béliek még az elmúlt századelső felében is raktározásrahasználták: a félnyeregte-tősben szalonnát, a másikkettőben pedig gabonát tá-roltak.
A templomkastély 
legrészletesebb leírása
1789-ből származik1940-ben a földrengés atemplomot és a várat ismétmegrongálta. A károkat csak1957-ben javították ki, dea munkálatok kizárólag atemplomra és a toronyraterjedtek ki. Gyöngyössy János közlé-séből még azt is megtudjuk,hogy a templomkastély első,és talán mindmáig legrész-letesebb leírása az 1789.évi unitárius püspöki vizs-gálati jegyzőkönyvben ol-vasható, meglehetősen pon-tos képet nyújtva a temp-lomtól különépült harang-toronyról. Ez a bolthajtásos kaputis magába foglalta, a feljárástpedig itt is, akárcsak Szé-kelyderzsen, az udvar felől

az első emeletre nyíló ajtóés az ehhez vezető grádicsbiztosította. A cseréppel fedett tornyot1788-ban egy öllel maga-sították. 
A templom két bejárati
ajtaját 1776-ban készült
portikuszok védtékAz ekkor készült, részbenvallásos jellegű, részben azépítkezés körülményeireutaló és az akkori elöljáró-kat felsoroló feliratokat ajegyzőkönyv teljes terjede-lemben közli. A leírás a templom is-mertetésével zárul, mely:„… napkelet felől részbenbolthajtásos és napnyugtafelől nagyobb részébenmennyezetes…”.Szerzője elsősorban atemplom az 1720. évi tűz-vész utáni berendezésévelfoglalkozott.Két bejárati ajtaját 1776-ban épült portikuszok véd-tek, az ajtók maguk „… fe-nyődeszkából valók, bélés-sel és párkányozással, vas-sarkokkal és zárakkal…”. A bélés és a párkányzatemlítése faragott ajtókere-tek létére utal.
Több értékes adattal
szolgál Orbán Balázs 
illusztrációja isOrbán Balázs közölte el-sőként az 1690-ben kelet-kezett Constitutio-t, vala-

mint néhány feliratot, köz-tük az 1617. évi építkezéstmegörökítő kőtábla szöve-gét is. Akárcsak az 1789-es jegy-zőkönyv készítője, ő is fel-figyelt a pártázatos díszít-ményekre: „… a fal tetőpár-kányán fogrovátkos záródásközt szarvszerűn ékítmé-nyek fordulnak elő…”.Több értékes adattal szol-gál Orbán Balázs illusztrá-ciója is. Az egykori gótikustemplom keletelt épületétegységes nyeregtető borí-totta. A harangtorony, hakorábbi sisakkal is, de mára mai magasságot és hang-ablakos kiképzést mutatta.Különös figyelmet érde-melnek a pártadíszek. BárRusz Károly metszeteapróbb részleteiben némibizonytalankodásról tanús-kodik, kétségtelen, hogy aharangtorony és a félnye-regtetős védőtorony köztifalszakaszon néhány lép-csőzetes alakú pártadísz lát-ható, és hasonló oromzatdíszítette a védőtoronyhomlokzatának peremét.Ezeknek ma már nyoma isalig látszik. A déli oldal pártadíszei– mivel az eredeti fénykép-felvétel rövidülésben ábrá-zolta őket – eléggé bizony-talan alakban jelennek mega grafikán. Szerencsére egyrészük napjainkra is fenn-maradt, és ezek eléggé biz-tos támpontot jelentenek apártázat egészének lehet-

séges elméleti rekonstruá-lásában. 
A harangtorony csúcsíves
ajtónyílását befalazzákA kőből épült harangto-rony, amely egykor az erő-dítmény kaputornya volt, atöbbszöri átépítés ellenéreis – harangházát kivéve –középkori eredetű.Földszinti részének be-járati csúcsíves ajtaját le-szűkítették, az udvar felényíló, téglából rakott csúcs-íves ajtónyílását pedig azelmúlt század végén elfa-lazták. Falait belül vakolat fedi,emiatt nehéz eldönteni,hogy hol nyílhatott az elsőemeleti ajtó, amelyik az ud-var felől a toronyba valófeljárást biztosította. Nincskizárva, hogy az udvar felénéző első emeleti résablak

az egykori ajtó leszűkítésé-ből származik. A második és harmadikemelet északi falán egy-egykeskeny lőrés nyílik. Ezek-nek fülkéi felül szemöldök-gerendákkal zárulnak.
(folytatás a következő

lapszámunkban)Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Gyöngyössy
Jánosnak és Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illuszt-
rációkat, a régi és a mai ké-
peket Demján László mű-
emlékvédő építész a saját
munkájából és gyűjteményé-
ből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe. További fotók: Cse-
dő Attila.



Csentenáriában több me-
nedékkérelmet regisztrál-
tak tavaly, mint az előző
tíz évben összesen! A tavalyi év volt az eddigilegnehezebb a román beván-dorlási hivatal (IGI) számára,mivel több menedékkére-lemmel szembesültek, minta 2007-2016-os időszakbanegyüttvéve – közölte MirceaBabau főfelügyelő, az IGI igaz-gatója a minap egy bukarestiszakmai konferencián. Ha-zánktól tavaly mintegy ötezerkülföldi kért menedéket, leg-többjük illegális bevándorló.„Összehasonlításképpen: míg1998-ban egész évben 657külföldi kért Romániától vé-delmet, addig tavaly április-ban, egyetlen hónap alattpont ugyanennyi menedék-kérelmet adtak be. Továbbá,az előző évhez képest 2017-ben majdnem háromszoro-sára nőtt a menedékkérőkszáma” – idézi az Agerpreshírügynökség az IGI illetékeselvtársát.A legtöbb határsértő Szer-bia felől érkezett, az IGI te-mesvári befogadóközpont-jában 3800 menedékkérel-met regisztráltak, ahonnan2400 kérelmezőt az országmás részein működő befo-gadóközpontokba helyeztekát. Idén eddig 580 menedék-kérelmet jegyeztek be az IGI-nél. Babau szerint várhatóanebben az évben is sok külföldifog menedékért folyamodniRomániában, „de remélhe-tőleg nem annyian, mint ta-valy”. Hogy mire alapozzaama reményt, nem árulta el.Az IGI éves összesítéseszerint 3643 menedékkérő-nek biztosítottak szállást ésellátást nyílt befogadóköz-pontokban; tavaly a friss me-nedékkérelmek kevesebbmint felét sikerült elbírálni,a kérelmezők közül 1309-enrészesültek valamilyen szintűvédelemben. Bizonyára sokak figyelmételkerülte a fenti mondatbanmegbújó „nyílt” szócska: azoka migránsok, akik menedéketkérnek Romániától, szabadonmozoghatnak az országban.Sokan próbálnak a román-magyar határon átszökve be-jutni a schengeni övezetbe:tavaly több migráns próbáltillegálisan távozni, mint ahá-nyan beléptek (értelemsze-rűen szintén illegálisan) azországba. (2017-ben a ma-gyar határon mintegy háro-mezer – az előző évinél ötszörtöbb – Romániából kifele tar-tó határsértőt állítottak meg

a magyar határrendészek.)Szóval: annak dacára, hogynálunk, úgymond, nincs mig-ránsprobléma, a valóság az,hogy momentán is több ezermigráns cirkál fel és alá azországban, elméletileg leg-alábbis, hiszen ha a „mene-kült”táborok nyíltak, akkormiért ne sétafikálnának acsávók? Akik között, ha egyet-len szalámis (Salah Abdes-lam-szerű dzsihadista, aki apárizsi és a brüsszeli terror-támadás-sorozatok főkolom-posa, melyekben összesen170-en haltak meg és min-tegy 350-en megsebesültek,egyharmaduk súlyosan)muki is fellelhető, akkor mármi sem vagyunk olyan fene-nagy biztonságban. De nemám! Se a temesvári pályaud-varon, se a kolozsvári repü-lőtéren (az ittenin egyelőreigen), se a vásárhelyi KFC-ben, hiszen a migráns-rossza-ságok gyilkoltak már Euró-pa-szerte vasútállomáson is,reptéren is meg McDo-nalds'ban is, és nemcsak fő-vagy nagyvárosokban. Azt, hogy ez mennyire ígyvan, mármint az itteni séta-fika, az alábbi valós megtör-ténés is aláhúzza:
A csendőr 
és a srí lankaiakEgy hazafelé tartó csendőr,illetve egy ugyanabban azautóban utazó rendőr csípettnyakon öt, törvénytelenülRománia területén tartózko-dó srí lankai állampolgártmúlt csütörtök este Csíksze-reda nyugati bejáratánál. Rö-vid autós üldözés is tarkítottaa szabadidős hatóságiak ek-sönjét.„A megyei csendőrség bűn-megelőzési osztályán dolgozótiszt, valamint a vele utazórendőr magánautóval lakó-helyük fele haladva, a csík-szeredai Hargita utcában ötgyanús személyt vett észre,amint sietve beszállnak egyIlfov megyei rendszámú ta-xiba” – áll a Hargita MegyeiCsendőr-felügyelőség tájé-koztatójában. A hatóságiak– tudva, hogy a megyei be-vándorlási hivatalt korábbanmár értesítették több, tör-vénytelenül az országban tar-tózkodó srí lankai állampol-gárról – a taxi elé vágtak, deannak sofőrje őket fondormódon kikerülve, sietve el-hajtott (szakkifejezéssel: ademarat in trombă). Csen-dőr-rendőrék ekkor tüsténta nyomukba eredtek, esze-

veszett nínó-nínózás köze-pette, és néhány száz méterután sikerült megállásrakényszeríteniük a géperejűbérjárművet. Közben riasz-tották a megyei bevándorlásihivatalt, valamint a rendőr-séget; utóbbiak az öt srí lan-kai migránst és a taxi veze-tőjét a Hargita Megyei Rend-őr-főkapitányságra szállítot-ták, így a dolog hepienddelvégződött.
IDÉN NE MENJ MAMAIáRA
– láTOGASS El SRÍ lAN-
KáRA!Adódik viszont a kérdés:mi a búbánatért migrál elbárki is Srí Lankából, ebbőlaz India délkeleti csücskemellett fekvő kis szigetor-szágból, ráadásul egészenRomániáig, s azon belül isCsíkszeredáig? Kicsit szűkö-sen laknak, az tény (a mintegykétharmad magyarországnyiterületen kábé húszmillióan),de ez még nem ok az ilyenmesszi elkirándulásra. Há-ború sincs az országban; voltugyan egy kis két és fél évti-zedes polgárháborúskodásosöldöklés a szingalézek és atamilok között a közelmúlt-ban (1983-2009), de tíz éveelásták a csatalándzsát.Vallási szempontból is nyu-giság van: a lakosság 70%-abuddhista, 12%-a hindu, 8%-

a keresztény és csak  10%-amuszlim. Dél-Ázsia országaiközül itt a legalacsonyabb atermészetes szaporulat és azanalfabéták száma, és a szü-letéskor várható élettartamis jóval meghaladja az ittenit:76,8 év (férfiaknál 73,3 év,nőknél 80,4 év).Klímája kellemes, mérsé-kelten trópusi, egész évben.Homokos tengerpartja pál-mafákban, a sziget belsejebuja növényzetben és állat-világban gazdag. Olyan eg-zotikus állatok futkorásznakezen a kis ázsiai Madagasz-káron, amilyeneket itt nálunknemhogy még állatkertekbensem látni, de a legtöbbjükrőlnem is nagyon hallottunk:ceyloni dzsungeltyúk, csíkoskarmoscickány, karcsú lóri(egy különleges lajhármaki-féle), parókás majom és disz-nószarvas, hogy csak a leg-viccesebbeket említsük.Gazdaságilag se állnakrosszul a srílankák: a GDPéves reálnövekedési rátája7% körüli, és évről évre nő.Annyi (több mint 5o féle)drágakövet bányásznak kiévente, hogy csak abból flot-tul meg tudnának élni; azangol királynő koronáján lévő400 karátos kék zafírt (BlueBelle) is Srí Lankán találták.Nos, a fentiekből is látható,hogy a srí lankaiaknak az ég-világon semmi okuk nincs

onnan ide migrálni, nekünkviszont innen oda jócskánakadna. Ha nem is véglege-sen, de turistaként felkeresnieme kis érdekes országocskátmindenképpen érdemes,csak vannak bizonyos illem-tani szokások, amelyekrenem árt majd odafigyelni:
► Ujjal mutatni valakireilletlenség; ha valakit ma-gunkhoz akarunk hívni, lefeléfordított tenyérrel intsünkaz ujjainkkal, mintha egy lát-hatatlan póniló hátát vakar-gatnánk
► A helyiekkel folytatotttársalgás során ne emleges-sük a tamilok és szingalézekközti ellenséges viszonyt,mert az a mai napig fennáll,például ha egy tamil KFC-ben szingalézül kér valakijunglechicken wings-et, nemkap, és fordítva
►Étkezéskor ne használ-juk a bal kezünket, mert aztők csak popótörlésre hasz-nálják
►Ha a fogást növényi le-vélen kínálják, azt ne együkmeg, mert az a tányér (utál-nak mosogatni)
► És végül: a fej szent, aláb tisztátalan! Ne érintsükmeg senkinek a fejét, és netegyük fel a patánkat se azasztalra, se más bútordara-bokra, se senkinek a fejére

Molnár Tibor
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KÖZlEMÉNYMarosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2018 második félévére érvényes pályázatothirdet az OKTATáSI INTÉZMÉNYEK TEvÉKENYSÉGÉNEK TáMOGATáSáRA.A támogatási program átfogó célkitűzése az oktatási intézmények közöttitartós partneri kapcsolatok kialakítása és fejlesztése, valamint a marosvásárhelyioktatási intézmények nevelési és iskolán kívüli tevékenységének népszerűsítése. A támogatási útmutató és a formanyomtatványok elérhetőek a www.tirgumures.rohonlapon (további információk Sztancs Erzsébetnél igényelhetők a 0365-882.066-os telefonszámon).A 2018 második félévére (július – december) vonatkozó pályázatok benyújtásánakhatárideje 2018. május 30.
dr. Dorin Florea Alina Hetrea-Stan Marina Ciugudean
polgármester Igazgató szolgálatvezető

KÖZlEMÉNYMarosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2018 második félévére (július – december)érvényes pályázatot hirdet a SPORTTEvÉKENYSÉGEK TáMOGATáSáRA.A támogatási program átfogó célkitűzése a marosvásárhelyi teljesítménysport,iskolás sport, valamint tömegsport fejlesztése, illetve az egészségmegtartási,megelőzési vagy terápiás célú mozgás, fizikai gyakorlatok népszerűsítése a ma-rosvásárhelyi sportstruktúrák finanszírozása által.A pályázati szabályzat és a formanyomtatványok elérhetőek a MarosvásárhelyiPolgármesteri Hivatal honlapján (www.tirgumures.ro) (további információkSztancs Erzsébetnél igényelhetők a 0365-882.066-os telefonszámon).A 2018 második félévére (július – december) vonatkozó sporttevékenységi pá-lyázatok benyújtásának határideje 2018. május 30.
dr. Dorin Florea Alina Hetrea-Stan Marina Ciugudean
polgármester Igazgató szolgálatvezető

Romániai migránskörkép
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Sajtóközlemény: Május 14-étől kezdő-
dően ismét bevezetik Marosvásárhelyen a
fizetős parkolási rendszert

A FIZETŐS PARKOLÓK ÜZEMELÉSI/DÍJ-KÖTELESSÉGI IDŐTARTAMAHÉTFŐ – PÉNTEK: 08:00 – 18:00 –díjköteles (fizetéses) (szombaton és va-sárnap, valamint a hivatalos ünnep- ésmunkaszüneti napokon a parkolás in-gyenes)Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Maros-vásárhely közterületén található nyilvá-nos parkolók esetében 2018.05.14-étőlkezdődően ismét bevezetik a fizetős (díj-beszedési) parkolási rendszert. A 0-ás ZÓNA parkolási díjszabása akövetkező:0-ás ZÓNA (belváros és környéke) –piros színnel jelzett (30 percenkénti díj-kötelesség, a bérletek nem érvényesek). 
Időtartam ár (lej)
30 perc 2,00
1 óra 3,00Az I-es ZÓNA parkolási díjszabása akövetkező: 
Időtartam ár (lej)
30 perc 1,50
1 óra 2,00
1 nap 9,00A II-es ZÓNA parkolási díjszabása akövetkező:
Időtartam ár (lej)
30 perc 1,50
1 óra 2,00
1 nap 9,00Az előfizetések havi, negyedéves, félévesés éves bérlet formájában érvényesek. 
Bérlet 
(a 0-ás ZóNA kivételével) ár (lej)
Havi előfizetés 46,70
Negyedévi előfizetés 136,25
Féléves előfizetés 265,00
Éves előfizetés 500,00
lakossági éves előfizetés 200,00

Kedvezményes előfizetés (nyugdíjasok, egyetemisták, diákok)Az éves előfizetés értékének 50%-a
Fenntartott parkolóhely-jegyek:- parkolóhely foglalás szállodák szá-mára a Rózsák terén és a Győzelemtéren, kizárólag ott, ahol létezik mikro-buszok és autóbuszok számára kialakítottparkolóhely – 20 lej/óra;

- mikrobuszok számára – 10 lej/óra,kizárólag ott, ahol létezik mikrobuszokés autóbuszok számára kialakított par-kolóhely;- autóbuszok számára – 15 lej/óra,kizárólag ott, ahol létezik mikrobuszokés autóbuszok számára kialakított par-kolóhely.
FIGYElEM! Tilos a lakókocsi vagyutánfutó típusú járművek, vagy az ilyenszállítóeszközöket vontató járműszerel-vények parkolása. Ezeket a járműveketa Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivataláltal a Raktár utca 24. szám alatt kifeje-zetten erre a célra kialakított udvarbanlehet leparkolni, a tulajdonosok kérésealapján és havi 10 lejes bérlet kiváltásaellenében.

A JEGYEK ÉS BÉRlETEK ÉRTÉKESÍTÉSI
PONTJAI:A formanyomtatványok kitöltését ésokiratok benyújtását igénylő parkolásibérleteket/igazolványokat/engedélyeketkizárólag a Közterületfelügyelő szakha-tóság bocsátja ki.- Közterületfelügyelő szakhatóság- S.C. Administrator Piețe și ImobileS.R.L. (piacigazgatóság)- S.C. Transport Local S.A. (közszállításivállalat)- Adó- és illetékbegyűjtési pontok- Városi közüzemi szolgáltatások osz-tálya – S.P.U.M.- a Maros Sport- és Szabadidőközpontügykezelősége- Ifjúsági Szálloda - (egyszerű jegyek,bérletek), Str. Nicolae Grigorescu nr. 19(a recepción).- S.C. Locativ S.A. (lakásgazdálkodásivállalat)A fizetős nyilvános parkolási közszol-gálat a Szervezeti és működési szabály-zata alapján működik, amelyet a helyitanács a 2017. július 27-ei 231-es számúhatározatában hagyott jóvá.További információk a MarosvásárhelyiPolgármesteri Hivatal hivatalos honlap-ján, a www.tirgumures.ro Fizetős par-kolás (Parcări cu Plată) részénél talál-hatók.

A köz-, bel- és 
külkapcsolati osztály

leaszfaltozták az Egyesülés/Unirii lakónegyedbeli Gyümölcsfa utcátAz Astor Valpet Kft. munkásai szombaton,május 5-én aszfaltszőnyeget fektettek le aGyümölcsfa utcában. „A környék lakóinakörömére és megelégedésére leaszfaltozzukezt az útszakaszt is. A szükséges pénzössze-get a helyi költségvetésből fedeztük. Meg-jegyzem, hogy a leaszfaltozott felület 1750négyzetméter” – ismertette a polgármesterszemélyes tanácsadója, Claudiu Maior.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A Carit San 
Medical 
Járóbeteg-rendelő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: contact@caritsanmed.ro
laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT HETIlAP OlvASóI
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

www.kozpont.ro
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A kajak-kenu is, mint annyi más sportág, egykoron
hagyományokkal rendelkezett városunkban. Mi több,
az ötvenes évektől kezdődően a nyolcvanas évekig
több vásárhelyi egyesület indított kajak-kenu szak-
osztályt, a sportolóik számos alkalommal remekeltek
hazai és nemzetközi versenyeken.Jelenleg Marosvásárhe-lyen mindössze egy evezőszakosztály működik a Ma-ros SK keretén belül, aholClaudia Balint tanítványaia mostoha hazai körülmé-nyek ellenéren is jó ered-ményeket érnek el a hazaimegmérettetéseken: áprilismásodik felében kilencéremmel tértek haza a Ma-ros Sportklub evezősei aTemesváron lebonyolítottfelnőtt és ifjúsági országosbajnokságról. A párosokversenyében szerezték alegtöbb érmet: egy arany-,három ezüst- és öt bronzé-rem került a tarsolyukba. 
Kik azok az evezősök,
akik remekeltek 
Temesváron?A Maros SK versenyzői-nek egyetlen aranyérmét azifjúsági korosztályban Bog-dan Gorea és Sebastian Ig-nat szerezték a férfi kajakpáros versenyében, de eb-ben a versenyszámban adobogóra kizárólag a vá-

sárhelyi sportklub sportolóiállhattak fel: a második he-lyen Adrian Oltean és VasileNatea, a harmadikon MarianȘuteu és Raul Rusu végez-tek. Az ifjúságiaknál Sebas-tian Ignat és Bogdan Goreamég egy második helyet ismagukénak tudhattak, sőta felnőttek között a harma-dik helyen értek célba. To-vábbá Vasile Natea és Ad-rian Oltean még egy har-madik helyet szereztek. Kétérmet nyert Maria Milăşan,aki a felnőttek és az ifjúsá-giak női kenu egyes verse-nyében is a harmadik lett,de ugyancsak abban a ka-tegóriában Ancuța Ungure-anu a második lett az ifjú-ságiak mezőnyében. A Maros SK színeibenversenyző evezősök egy hó-nappal az országos bajnok-ság előtt a Karácsonkőn (Pi-atra Neamțon) tartott er-gométeres bajnokságonnégy érmet (két arany, egyezüst, egy bronz) szereztek. Amúgy a Bega-folyón sor-ra került temesvári verse-

nyen a 18 hazai klub 247evezőse 22 próbán verseny-zett 103 csapatba tömörül-ve. 
Egykoron megyei 
kajak-kenu versenyeket
is tartottak1959–1984 között az ak-kori megyei Sporthivatal(elnök Csipkés Zsigmond)támogatásával évente meg-tartották a Maros Kupa el-

nevezésű evezőversenyt,amelyen Maros megye ösz-szes klubjának a kajak éskenu szakosztálya vett részt. A hajdani helyi AvântulSE 1951-ben a helyi tanácstámogatásával, 25 résztve-vővel evezőversenyt szer-vezett Marosvásárhely ésArad között a Maroson,ugyanakkor 1961-1964 kö-zött különböző vízi jármű-vekkel evező kirándulásokatis szerveztek Vásárhely és

Lipova között, amelyekentöbbek közt dr. Gáspár Ist-ván, Gedeon Zoltán, GedeonIlona, Nagy Gábor, FerencBéla és Csipkés Zsigmondis részt vett Marosvásár-helyről. 
Kik voltak Maros megye
legismertebb evezősei?Az évek során sok sikereskajakozója és kenusa voltvárosunknak. 

Jelenleg is sikeresek a marosvásárhelyi evezősök
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Tavaszi általános nagytakarítás a 
2018. május 14-19. közötti időszakban

Marosvásárhely Polgármesteri Hiva-
tala általános tavaszi nagytakarítást
szervez, amely során elszállítják a
háztartásoknál felhalmozott hulladé-
kot. A 2018. május 14-19. közötti idő-
szakra vonatkozó utcabeosztás: 

Május 14.: Tudor Vladimirescu (a Sza-badság utca és a Dózsa György út közöttiszakasz), Plevna, Fecske, E.Dandea, Cri-şan, Varga Katalin, Radnai, Bodor Péter,Ojtoz utcák;
Május 15.: Madách Imre, Darabont, Le-vendula, Békás, I.L.Caragiale, Tatros, Olt,Louis Pasteur, Szamos, B.P.Haşdeu, Levél,B.Ș.Delavrancea, Pacsirta utcák;
Május 16.: I.Maniu, Azúr, Săvineşti, Să-vineşti sétány, Vihar, Tündér, F.J.Curie,Gólya, Ialomiţa, Hadsereg tér, N.Bălcescuutcák; 
Május 17.: Tavasz, Kenyér, Mező, Zsil,Rovinari, Hegyi Lajos, Takács, Szeret,Onyest tér, Kőmíves, Bárányka utcák;
Május 18.: Bethlen Gábor, Akácfa, Szitás,Milcov, Hattyú, Romulus Guga, Szabadság(a vasútátjáró, Harcsa utca és a Felsza-badulás utca közötti szakasz) utcák;
Május 19.: Bíróság, Memorandum, LisztFerenc, Márton Áron, Köteles Sámuel,Egyesülés tér, Művész, Retyezát, Belsőkutas, Külső kutas, Sportolók, Görbe ésÉgerfa utcák.

Kérjük a magánházak tulajdonosaités a tulajdonosi társulásokat, hogy ta-karítsák ki ingatlanjaikat, valamint azezekhez tartozó területeket és zöldöve-zeteket. Továbbá kérjük, hogy a hulla-dékot helyezzék ki a járdák szélére (ku-pacokban, kivéve az építkezési/bontásimunkálatokból származó hulladékot), aszállítóeszközök számára könnyen meg-közelíthető helyre, a meghirdetett dátumelőtti napon. A fakorona-alakítási mun-kálatokból származó ágakat külön kelltárolni, ellenkező esetben ezeket nemszállítják el. A hulladékot a meghirdetettprogram szerinti napon szállítják el min-den utcából.FIGYELEM! A kijelölt időpont után ki-helyezett hulladékot csak a köztisztaságivállalathoz (a Salubriserv Rt-hez) be-nyújtott megrendelés alapján szállítjákel, a tulajdonosi társulásokat pedig meg-bírságolják. Kivételes esetekben (időjárásiviszonyok, objektív okok miatt eltérés ameghirdetett programtól stb.) a programváltozhat.
Moldovan Florian, a Közterületfel-

ügyelő hatóság igazgatója 

Marosvásárhely legelsőkajakozó világbajnoka Cri-sanda Popa volt, aki 1997-ben szerzett világbajnokicímet a belgiumi Hazewin-kelben a Maros SK verseny-zőjeként a román női ifjú-sági 8+1-es csapat tagjaként,de a szászrégeni születésű,Claudia Balint által edzettBarabás (Mironcic) Enikőés Raluca Uleșan 2002-bena litvániai Trakaiban lett vi-lágbajnok szintén a 8+1-escsapattal.A Kolozs megyei szüle-tésű Răzvan Suciu (MarosSK), miután 2001-ben Né-metországban lett három-szoros Balkán-bajnok, aztán

2001-ben a duisburgi vb-ndiadalmaskodott, majd2002-ben a trakai-i (Litvá-nia) világbajnokságon isaranyérmet szerzett a Ma-ros SK versenyzőjeként aférfi 8+1-es csapat tagja-ként, ugyanakkor a 31 évesCâmpulung Muscel-i Simo-na Moroșan (Maros SK) eve-zős 2004-ben a spanyolor-szági Banyolesban lett vi-lágbajnok a női 8+1-es ala-kulat tagjaként, amit egyévvel korábban már meg-ismételt, szintén a MarosSK versenyzőjeként.Mellettük egykoron is-mert és híres kajakozók éskenuzók voltak Maros me-

gyében többek közt SzékelyMária (1960), Gál Győző(1972–1980), Maria Manda(1983), Zoria Bănceu(1985), Angela Uleşan(1985), Nadia Lung (1989–1991), Kurcsi András ésDuka Ernő (1990) és Clau-dia Ceferin (1995) is. Egyébként Claudia Balintmarosvásárhelyi kajakozóés kenuzó több tanítványais világbajnok lett, így Ste-lian Suciu, Raluca Uleşan,Mironcic (Barabás) Enikő,Simona Moroşan, CosminCuciurean, Ionela Moisa, Io-nuţ Moisa és ConstantinCristi Hârgău is a kezei kö-zül kerültek ki, majd a világ

legjobbjaiként voltak szá-mon tartva. 
Hogyan tovább?A „vásárhelyi vízi sport-ok” alatt jelen esetben a ka-jak-kenut értem, de ide so-rolhatjuk többek közt azúszást meg a vízilabdát is,amelyek még Jelenleg Maros megyébenmindössze egy kajak és kenuszakosztállyal rendelkezősportklub, a Maros SK léte-zik, ahol a mostoha körül-mények ellenére Claudia Ba-lint tanítványai sorra bizo-nyítanak a különféle hazaimegmérettetéseken. A klub

sportolóinak nagy előnye,hogy a klub székhelyétől párszáz méterre folyik a Maros,ahol az edzéseket tartják. Reméljük, hogy ezt a le-hetőséget mindig is kihasz-nálhatják a helyi evezősök,hiszen hazánk minden időklegsikeresebb kajakosai éskenusai főleg olyan helysé-gekből kerültek ki, vagyolyan helységek klubjainakvoltak tagjai, ahol vízi le-hetőségek vannak, mint pél-dául Temesvár, Orsova,Konstanca, Bukarest, Ma-rosvásárhely stb. 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

A vásárhelyi evezés történetéről
Klubok, evező szakosztályok 

Marosvásárhelyen az évek során

1935-ben jön létre a víkendtelepi csónakázómedence,
ahol 1941-ben kialakítanak egy fészert az evezősök számára.
A Hétfák szomszédságfában, a Maroson lévő Szigeten is
fészert hoznak létre a Gyerekek SE számára. 

1950-ben az egykori Simó Géza (jelenleg Mobex) klubja,
a Lendület SE (Avântul) kajakozó és kenuzó szakosztályt
indít (edző: Fülöp Antal), aztán 1953-ban a víkendtelepi
fészert megnagyobbítják, azaz öltözőket és a csónakoknak
műhelyt alakítanak ki. 

1954-ben a helyi Voinţa SE keretén belül megalakult a
kajak és kenu szakosztály (edző: Bordi Árpád), majd nyolc
év múlva az megszűnik, a csónakok pedig az aradi Voinţa
SE-hez kerülnek. 1961-ben Szászrégenben a Lendület SE
is indít evezőszakosztályt (edző: Varga László).

1958-1960 között a Voinţa SE csónakoknak való fészerrel,
erőteremmel és komppal egybekötött nyaralót épít, 1961-
1962-ben a Bolyai Farkas Elméleti Líceum is fészerrel ren-
delkezett, majd műhelyt és nyaralót épít a Víkendtelepen.
1963-ban a Jövő SE keretén belül Gagyi Lajos edző tevé-
kenységekor megjelenik a kajakozó szakosztály, amely
1969-ben szűnik meg. 

1966-1968 között korszerűsítik a Víkendtelepet, majd
1978-ban befejezik az új gát (alsó gát) építését a Maroson,
ahol nagy felületű, csaknem teljesen álló vízfelületet hoznak
létre (mintegy 1800 méter hosszú és 80-100 méter széles,
2-6 méter mély), ahol jelenleg is a kajak- és kenuedzéseket
és versenyeket szervezi a Maros SE. 

1979-ben a Bolyai Farkas Elméleti Líceum is létrehoz
kajak szakosztályt Bandi Tibor edzővel az élen, de tiszavirág
életű lesz, hiszen 1983-ban megszűnik. 

1982-ben a Hidrotehnika SE alapít kajak szakosztályt
(edző: Emil Mircea), majd 1984-ben kenu szakosztály is
alakul. Ugyanazon évben lebontják a Maros SK fészerét a
Víkendtelepen, majd az új, hullámlemezből készült fészer
a Ligeti stadion mögötti részen, a Maros SE területén jön
létre. C.F.A.
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