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Humor

Honnan tudod, hogy nem a
legjobb utazási irodát válasz-
tottad?   

☻ Induláskor kiderül, hogy az Airbus nem egy
utasszállító repülőgép, hanem egy rozoga, ab-
szolút légkondicionált autóbusz (nincsenek ab-
lakai) ☻ A hotelszobátok valóban a tengerre
néz, ti viszont nem, mert csak vakablakai van-
nak ☻ A szálloda medencéjét csak délután
lehet használni; addigra kergetik ki belőle a
menekülteket és hajléktalanokat ...
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Társadalom

A római katolikus egyház épületei
Marosvásárhelyen 

A magyar katolikus egyház története visszanyúlik a
szentistváni időkbe. 1240. körül Vásárhelyen megje-
lentek a Domonkos-rendiek, de munkásságukról csak
vajmi keveset tudunk. Az bizonyos, hogy 1316-ban a
ferencesek kolostora a vár területén állt, és nevükhöz
fűződik a Vártemplom felépítése is. Ezen a héten a már
említett egyház főbb épületeiről írunk.

Társadalom

Milyen kenyeret válasszunk? 

A ma embere kenyeret általában minden nap eszik,
ám a pékségekben a rengetegféle termék közül nem
mindig tudunk helyesen választani. Abban sem le-
hetünk biztosak, hogy az egészséges életmód és ke-
vesebb kalóriabevitel reményében vásárolt barna ke-
nyér tényleg rozslisztből készül. Nagy Bea dietetikust,
táplálkozási szakértőt kérdeztük a fontos élelmisze-
rünkről.
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Vélemény

Családorvosnál  

Az egészséges ember ritkán jár családorvoshoz.
Akkor is inkább csak hipochondriából. Például
azért, mert a fülébe jut, hogy az egyik távoli
ismerősének a rokonát súlyos betegség érte.
Erre általában mi is megijedünk, és a betegéhez
hasonló tüneteket kezdünk felfedezni magun-
kon. Vagy arról szerzünk tudomást, hogy rossz
jelnek számít, ha zsibbad a bal karunk. Vagy
ha időnként megfájdul a fejünk. Vagy ha nem
eléggé alacsony a vérnyomásunk, és kihagy a
pulzusunk. Hát a miénk is zsibbad, a miénk is
fáj, a miénk is magas, sőt a miénk is kihagy! És
jól tudjuk, hogy minden tünetre van megoldás.
Be vagyunk biztosítva. Irány a családorvos
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Mondom a magunkét

Vakáció    

Időnként szükségét érezzük, hogy kilépjünk a
hétköznapok taposómalmából, kivonjuk ma-
gunkat a napi rutinból, feledjük a munkával
járó bosszúságokat. Szinte természetes vágy
ez a kikapcsolódásra, a pihenésre. Vagy ahogy
manapság mondani szokás: a feltöltődésre.  

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Sütő András házát a magyar
kultúra szolgálatába állítanák 

Beszélgetés 
Demeter József 

szászrégeni 
református 
lelkésszel 



Nyáresti 
orgonahangversenyek

Július 2-án, csütörtökön este
7 órától a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota nagytermében a
nyár esti orgonahangversenyek
keretében J. S. Bach-, C. Franck-,
Liszt Ferenc- és Tudor Ciortea-
alkotások hangzanak el. Molnár
Tünde Rieger Ottó orgonáján
játszik. 5-én, vasárnap szintén
este 7 órától az Ady lakónegyedi
Szent Imre ferences templom-
ban Molnár Tünde Szeidl Ferenc
orgonáján Bach, Franck, Liszt,
Helmut Platner műveit szólal-
tatja meg.

Strandröplabda-bajnokság
a Víkendtelepen

Strandröplabdaturné kezdő-
dik a Víkendtelepen levő
strandröplabdapályán. Az idén
nyolc kéttagú csapat nevezett
be. Kieső rendszerben állnak
majd fel, ami azt jelenti, hogy
mindegyik csapat legalább két
mérkőzést játszik majd. A turné
július 3-án 17 órakor kezdődik a
hivatalos megnyitóval, amelyet
három mérkőzés követ. Másnap
az első mérkőzést 9 órakor 
játsszák, majd 14–16 óra között

szünetet tartanak. A második
menet délután 4 órától kezdő-
dik. Vasárnap 10 órától lesznek
a helyosztó mérkőzések. Ekkor
derül ki, hogy kik foglalják el a
dobogó három lépcsőfokát. A
döntőt követően adják át a ku-
pákat és az érmeket. A szerve-
zők a nézőket is díjazzák, a
turné végén versenyt szervez-
nek számukra.

Kaland7 
elemi osztályosoknak

Az Outward Bound július
13-18. között kalandtábort
szervez 7-10 éves gyerekek szá-
mára (I-IV. osztályosok). A Ka-
land7 nevet viselő táborban a
szellemi és fizikai határokat tá-

gíthatják a résztvevők olyan te-
vékenységek által, amelyek az
önbizalmat, a másokba vetett
bizalmat és a szociális készsé-
geket fejlesztik. Érdeklődni és
feliratkozni július elsejéig az
info@outwardbound.ro címen,
illetve a 0265 250 939-es,
0365/407-673-as telefonszá-
mokon lehet.

19. Ariadné kiállítás
A Kultúrpalota földszinti ki-

állítótermeiben tekinthető meg
a textilművészek évente meg-
rendezésre kerülő szemléje. A
19. Ariadné kiállításon 19 helyi
művész mellett Kolozsvár, Te-
mesvár, Nagyvárad, Déva, 
Sepsiszentgyörgy, Székelyud-

varhely, Gyergyóalfalu, Szu-
csáva, Bukarest és Budapest 35
alkotója állította ki műveit. A ki-
állítás július 12-ig látogatható.

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

grafikusművész alkotásaiból
nyílt egyéni kiállítás a segesvári
Gaudeamus Házban.

Avar harcosok Erdélyben
A marosvásárhelyi várban

lévő Történelmi és Régészeti
Múzeumban megtekinthető az
Avar harcosok Erdélyben című
kiállítás.

Romániai orchideák
Romániában élő orchidea-

fajtákat mutat be a marosvásár-
helyi Természettudományi
Múzeumban nyílt kiállítás.

Erdélyi csipkék
Marosvásárhelyen, a Nép-

rajzi és Népművészeti Múzeum
Rózsák tere 11. szám alatti
székhelyén látogatható a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeummal közösen szervezett
Erdélyi csipkék című kiállítás.

Időalagút – Casoni 
Ibolya kiállítása

Időalagút címmel nyílt kiál-
lítás Casoni Ibolya festőmű-
vésznő alkotásaiból a
marosvásárhelyi Divatház föld-
szintjén, a Rózsák tere 57–59.
szám alatti Art-Casoni Gallery-
ben.
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Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

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

Június 2. Ottó, Jenő, Mária
Június 3. Soma, Kornél, Tamás
Június 4. Ulrik, Rajmund, Illés
Június 5. Emese, Sarolta, Antal
Június 6. Csaba, Tamás, Mária
Június 7. Apollónia, Bódog, Donát
Június 8. Ellák, Jenő, Eszter

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Meglehetősen több türelemre lesz szüksége a csa-
ládi fronton is. Időnként úgy érezheti, hogy nem kap
elég figyelmet a partnerétől. A szabad estékre tervez-
zenek közös programot, hogy újra visszaálljon a meg-
hittség kettőjük között. 
BIKA: Ha nem figyel a jelekre, a kiadásai ebben az idő-
szakban akár többszörösére is nőhetnek. Szerencsére
egy kis plusz bevételre is számíthat a napokban. Így si-
kerül megoldani az esetleges gondokat nagyobb fenn-
akadások nélkül. 
IKREK: Amennyiben ön szülő, ezen a héten fokozottan
legyen figyelmes a gyerekeivel. Főképp, ha olyan helyre
mennek, ahol veszély merülhet fel rájuk nézve. Az elő-
vigyázatosságra tegye a hangsúlyt.
RÁK: Mint mindig, most ezen a héten is sok energiát
fektet a munkájába, melynek meg is mutatkozik a gyü-
mölcse. Mostanság több irányban is érdekelt lesz pénz-
ügyi helyzete javítása érdekében.
OROSZLÁN: Egy sms vagy e-mail elsőre nem tűnik fon-
tosnak, de ne dobja ki, mert még később fontosnak bi-
zonyulhat a benne rejlő információk miatt. Érzelmi téren
az átvonuló bolygók kiválthatnak önben némi türelmet-
lenséget.
SZŰZ: Óvakodnia kell az estleges viták felmerülése
során a kritika kinyilvánításával, mert a nézeteltérések
komoly feszültségeket válthatnak ki az önnek fontos
kapcsolataiban. Ne feledje, mindenki másképp tökéle-
tes.
MÉRLEG: Érzelmileg most átmenetileg nem áll a ma-
gaslatokon. Éleslátásának és gyors észjárásának köszön-
hetően a hét során több előnyt szerezhet munkája vagy
egyéb szellemi tevékenység kapcsán.
SKORPIÓ: Egy közeli rokona hosszú utazásra készül.
Ebből mindannyiuknak előnye származik. A napokban
olyan szellemi tevékenységbe kezd, amely nagy dönté-
sekre késztethetik önt. Rövid időn belül igazolódni lát-
szanak az elképzelései.
NYILAS: Az e heti bolygóhatások több ízben is próbára
tehetik helytálló képességét. A magánéletben is elkel a
helytálló készsége és a fokozott türelme, optimizmusa.
Most olyan időszakban van, amikor bármi megtörtén-
het.
BAK: A kiadásait illetően el kel egy kis óvatosság a köl-
tekezések terén. Várható magasabb bevétel ebben az
időszakban, azonban a kiadások is a nyomában járnak.
Környezetében egy lényeges változás történhet, ami
önre is hatással lehet.
VÍZÖNTŐ: A hét során a csillagok egy nagy örömet tar-
togatnak önnek. Ez azonban egy olyan időszak, amikor
érzékenyebben reagál a jó illetve a kellemetlen hírekre
egyaránt. Ezért fontos, hogy szakítson elég időt a pihe-
nésre, ugyanis az elmúlt időszak túlvállalásai most kez-
denek hatni önre.
HALAK: Szorosabb kötelékeiben valaki nagy sikereivel
örvendezteti meg önt a hét során. Új lehetőségek kapui
tárulkoznak fel ön előtt az eddigi elképzeléseit illetően.
Amennyire csak lehet, kerülje a kétes ügyleteket, mivel
veszélyekre figyelmeztetik önt ezen a téren a csillagok.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

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

Az egészséges ember rit-
kán jár családorvoshoz.
Akkor is inkább csak hipo-
chondriából. Például azért,
mert a fülébe jut, hogy az egyik távoli ismerősének a roko-
nát súlyos betegség érte. Erre általában mi is megijedünk,
és a betegéhez hasonló tüneteket kezdünk felfedezni ma-
gunkon. Vagy arról szerzünk tudomást, hogy rossz jelnek
számít, ha zsibbad a bal karunk. Vagy ha időnként megfáj-
dul a fejünk. Vagy ha nem eléggé alacsony a vérnyomásunk,
és kihagy a pulzusunk. Hát a miénk is zsibbad, a miénk is
fáj, a miénk is magas, sőt a miénk is kihagy! És jól tudjuk,
hogy minden tünetre van megoldás. Be vagyunk biztosítva.
Irány a családorvos! 

Kissé nehezen vesszük rá magunkat erre a kényelmetlen
kiruccanásra. Pedig milyen jó volt mostanáig. Nem érdekelt,
hogy mikor volt nyitva a „diszpenzár”, és az sem, hogy mikor
„volt pénze” a vérvizsgáló laboratóriumnak. De most, hogy
utolért ez az életbevágóan komoly nyavalya... Bemenni
abba a nyomasztó váróterembe. Ahol mindig annyian állnak
sorba előttünk. De ha nincs ott senki, aki után várnunk kel-
lene, akkor is érkeznek időközben olyan betegek, akik „bér-
lettel” rendelkeznek, és elsőbbséget élveznek. Az idős,
krónikus betegek, vagy a kisgyermekes anyukák. És mind-
azok, akik valamilyen okból kifolyólag gyakrabban járnak
kivizsgálásra, mint mi.  És ott van az a sok egészségügyi fel-
világosító folyóirat az asztalon felejtve. Amiben elmagya-
rázzák nekünk a szakemberek, hogy mit ne együnk és mit
ne igyunk. Aztán mehetünk haza éhesen, és még jobban
elkeseredve. Hogy azt mondja, mozognunk kellene. És ke-
vesebbet ennünk-innunk. Mert máskülönben nagy baj lesz.
Egészségügyi krach. És akkor mindennek befellegzett. Ezt
írja azokon a reklámújságokkal összevegyített, gyógyászati
füzeteken. Jaj, Istenem, hát kinek kell egy ilyen váratlan,
megrázó jelenet?

Aztán bejön egy fiatal lány az ajtón. Mosolyog. De minek
kell mosolyognia egy fiatal lánynak az orvosi rendelő váró-
termében? Hiszen itt mindenki beteg, problémákkal küzd,
kínkeservesen szenved. Szétnéz, és jókedvűen ránk köszön.
Azt kérdi, hogy mi is a doktornőre várunk? Hát ki másra vár-
nánk, ha nem a doktornőre, hiszen nincs más rendelő a kö-
zelben, csak ez az egy! Minek kell ilyeneket kérdeznie? És
neki most azonnal be kell mennie. Pedig jól tudja, hogy itt
mindenki beteg. Akkor viszont miért ne várna ő is a sorára,
mint mi, „rendes” páciensek? Miért ne lenne türelme neki
is a halálra ijesztő nagyokos egészségügyi magazinok átla-
pozására? Hadd tudja meg ő is, hány veszély fenyegeti a
mindennapjait. Az egészségtelen táplálkozástól a kényel-
mes életvitelig. Ezek az élet igazi problémái! És ilyen hely-
zetben, mégsem hajlandó kivárni a sorát? Ez hogyan létezik? 

Nagyon határozott volt. Nem várta meg, hogy behívják.
Kopogás nélkül bement az ajtón. Nem ült bent sokat. Mind-
össze egy beutalót kellett átvennie. Pszichiátriai kezelésre.
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Sütő András házát a magyar kultúra 
szolgálatába állítanák 

– Kérem, beszéljen először a
helyi kórus megalakulásáról.

– A szászrégeni református
egyházközség keretén belül már
elődeim, Antal Gusztáv és Fülöp
Dénes lelkipásztorok is működ-
tettek felnőttkórust. Én ezt tu-
lajdonképpen csak átvettem,
majd 1986-ban Gagyi Béla ze-
netanárral megalakítottuk az if-
júsági kórust. A kettő összeolva-
dásából jött létre aztán
1990-ben egy nagyobb, komo-
lyabb dalkar Szászrégeni Szivár-
vány Kórus néven.  

– Mikor indították el a kórus-
találkozókat és milyen céllal?

– Az első kórustalálkozót
1991-ben szerveztük meg és há-
rom célt tűztünk ki. Elsősorban
az egyházmegyei és a Felső Ma-
ros-menti kórusmozgalom ser-
kentését, buzdítását, fellendíté-
sét. Másodsorban az ezáltali
közösségépítést és harmadsor-
ban a szakrális énekek megsze-
rettetését a tágabb közösséggel.
Találkozóinknak címe is van:
Zengjen hálaének, tehát első-
sorban egyházi kórusok jönnek
el rendezvényeinkre, de civil
szerveződésű kórusokat is szíve-
sen látunk. 

– Hogyan zajlik egy kórusta-
lálkozó? 

– Minden év pünkösd szom-
batján találkozunk, és Szászré-
gen főterén vonulunk fel. A város
zenekara – amely többnyire
szászrégeni református hívekből
áll – református énekeket
játszva vezeti a kórusokat a főtér
felső felétől a templomunkig. A
kórusok bevonulása után a
templomba, betűrendben lép-
nek fel és énekelnek el 3-4 éne-
ket. Közben lezajlik a szeretet-
vendégség is, majd a találkozó
záróünnepéjjel ér véget, amely-
nek során megtörténik az em-
léklapok, emlékszalagok, vi-
rágok kiosztása, a karvezetők
könyvvel való megajándékozása. 

Jövőre háromnapos 
kórusfesztiválra 
készülnek Szászrégenben

– Mennyire sikeres a kórus-
mozgalom? 

– Az első 15 évben egynapos
rendezvényt szerveztünk, de az-
tán annyira „híresek lettünk”,
olyan sok kórus jelentkezett,
hogy úgy döntöttünk, két na-
posra bővítjük a találkozóinkat.
Az utóbbi években már pünkösd
szombatján és pünkösd másod-
napján is találkozunk. Ezekre kü-
lön-külön 12-13 kórus jön el,
legnagyobb létszám eddig 27
dalkar megjelenése és szerep-
lése volt. Jövőre lesz a mozgal-
munk 25 éves jubileuma, ami-
korra fesztiválra készülünk, és
háromnaposra tervezzük a ta-
lálkozót. 

– Ön a Sütő András Baráti
Egyesület egyik alapító tagja. Mi-
kor jött létre az egyesület és mi-
lyen célokat követnek?

– A baráti egyesület Sütő
András halálát követő évben,
2007-ben alakult meg azzal a
céllal, hogy az író hagyatékát,
örökségét ápolja, a mezőségi
kulturális és vallásos életet fel-
karolja, pártfogolja, valamint,
hogy az ifjúsággal megismer-
tesse és elfogadtassa Sütő And-
rás életművét. Ez utóbbit a leg-
nehezebb teljesíteni. Jövőre, az
író halálának 10. évfordulójára
az a tervünk, hogy valamelyik
kötetét újra megjelentetjük, és
azt a marosvásárhelyi végzős di-
ákoknak ajándékba adjuk. 

– Hány tagja van ma az egye-
sületnek és kik az elnökség tag-
jai?

– Az egyesületnek napjaink-

ban 80 beiratkozott tagja van.
Az elnökség tagjai: Nagy Pál,
Borbély László, Szalkai József,
Kincses Előd, Székely Emese, Ki-
lyén Ilka és jómagam. Ettől az
évtől az elnökség Nagy Pál he-
lyébe engem választott meg a
baráti egyesület elnökévé. 

– Hogyan ápolja az egyesület
Sütő András emlékét?

– Minden évben az író szü-
letésnapja (június 17-e) előtti
vagy utáni napokban megem-
lékező ünnepélyt tartunk,
amelynek három meghatározó
pontja van. Első a marosvásár-
helyi református temetőben az
író sírjánál való koszorúzás és
megemlékezés. Utána követke-
zik egy-két előadás a Bernády-
házban. A következő napon tör-
ténik meg a pusztakamarási
kiszállás, ahol istentisztelet ke-
retén belül emlékezünk Sütő

Andrásra, előadások hangzanak
el, majd az író szülői háznál is
rövid ünnepélyt tartunk. 

– Milyen jövőbeni terveik
vannak az egyesület keretén be-
lül? 

– Jövőbeni terveink közt sze-
repel egy egészalakos Sütő And-
rás-szobor felállítása Marosvá-
sárhelyen a Színház-téren. Erről
már konkrét elképzeléseink van-
nak, de megvalósításában eddig
a városvezetés akadályozott. Má-
sik tervünk az, hogy azt a vásár-
helyi házat, amelyben az író la-
kott, valahogyan megmentsük
a város magyarsága számára és
azt a közművelődés szolgálatába
állítsuk. Terveik szerint ott egy
magyar kultúrát, művészetet, tu-
dományt, helytörténetet, Sütő-
hagyatékot ápoló hely lenne. 

Nemes Gyula

Demeter József 1950-ben született Mezőcsáváson. Az elemi iskolát Marosszentkirályon végezte, a gimná-
ziumot pedig Marosvásárhelyen, ahol 1969-ben érettségizett. 1970-től Kolozsváron folyatatott református
teológiai tanulmányokat. Első parókiája Tacson volt, majd Szépkenyerűszentmártonon. 1982–1984 közt
Bálványosváralján szolgált, ezt követően pedig Szászrégenbe hívták meg. A Maros megyei kisvárosban már
több mint három évtizede tevékenykedik papi hivatása mellett úgy is mint a magyar kultúra és közélet
ápolója. Demeter Józsefet a helyi kórusmozgalomban és a Sütő András Baráti Egyesületben kifejtett tevé-
kenységéről kérdeztük. 

– Beszélgetés Demeter József szászrégeni református lelkésszel –



4. oldal >>Társadalom 2015. július 2–8.

C M
Y B

C M
Y B

A kenyér az újkor óta alapvető néptáplálékunk. Némileg különböző formában
ugyan, de a világ minden részén fogyasztják. A gyűjtögető életmódot folytató
ősember a magvakat először természetes formájában, majd a tűz megismerésével
megpörkölve rágcsálta el. Hamarosan rájött arra, hogy a rágás fáradságát meg-
takaríthatja, ha vízzel megfőzve kását készít. Egyszerűbbé vált munkája, amikor
felfedezte, hogy a sokáig puhuló magvakat meg is lehet őrölni, vízzel pedig
lepény készíthető. A régészek gyakran találtak olyan nagyméretű lapos edényeket,
amelyekben feltehetően lepényeket lehetett sütni. Étkezésre legkorábban árpát
és zabot használtak. A rozs a népvándorlás korában terjedt el, a búza pedig a ha-
gyományok szerint Ázsiából származik.

Időnként szükségét érezzük, hogy
kilépjünk a hétköznapok taposómal-
mából, kivonjuk magunkat a napi ru-
tinból, feledjük a munkával járó
bosszúságokat. Szinte természetes
vágy ez a kikapcsolódásra, a pihe-
nésre. Vagy ahogy manapság mon-
dani szokás: a feltöltődésre.  

Van, aki messzire vágyik, egzotikus
tájakra, felkapott üdülőhelyekre, s
van, aki megelégszik a megszokott,
otthonos helyekkel. Sokan vagyunk és
sokfélék, ebből következően kinek-
kinek – életkora, neme, érdeklődési
köre, képzettsége, anyagi helyzete
függvényében – mást és mást jelent
a semmittevéssel össze nem tévesz-
tendő pihenés. Igaz, vannak közöttünk
szép számban olyanok is, akik számára
a munka nem más, mint lázas tevé-

kenységnek tűnő semmittevés. Hogy
kire, kikre gondolok? Könnyen eltalál-
hatják, ha végiggondolják, kik a leg-
népszerűtlenebbek a lakosság
körében. Igen, pontosan rájuk gondol-
tam, azokra, akik a legutóbb pofátla-
nul magas nyugdíjat szavaztak meg
maguknak, és a jelek szerint csöppnyi
lelkiismeretfurdalásuk sincs emiatt. És
vannak, akik egyáltalán nem vakáci-
óznak, mert nem engedhetik meg
maguknak, mert napi megélhetési
gondokkal küszködnek. Akik jóformán
nem is élnek, csak túlélnek. 

Beismerem: magam is azok közé
tartozom, akik – ha már a vakációzás
lehetősége felvetődik – arra vágynak,
hogy a pihenésre szánt néhány hétre,
napra el-, kivonuljanak megszokott
környezetükből, s azalatt lehetőleg

„embert se lássanak”. Beleértve a te-
levíziót, az újságot, a számítógépet.
Mondom: határozottan vágyom ezt a

helyzetet. Heteken, hónapokon ke-
resztül tervezgetem, képzeletben szí-
nezgetem a paradicsominak vélt
állapotot, de közben jól tudom: ez szá-
momra elérhetetlen, ez soha nem kö-
vetkezik be. Mert nem tudok ennyire
kiszakadni az otthoni környezetből, a
kellő távolságból szemlélve olykor szá-
momra is jelentéktelennek látszó gon-
dokból, oktalan problémázgatásból, a
napi élet-halál fontosságúnak tűnő
küzdelmekből – egyszóval az életem-

ből.  
Nemrég egy beszélgetés során azt

mondta egy barátom, hogy az elmú-
lás, a gyors lefolyású, súlyos szenve-
déssel járó betegségek nyomán
bekövetkező halál szomszédságában
élve, orvosként az egyik legalattomo-
sabb nyavalyával mindennapos küz-
delmet folytatva már kezdi másként
látni a világot. Egyre inkább hajlik
arra, hogy a politikának és az egyéb
hasonló haszontalanságoknak ne tu-
lajdonítson jelentőséget. Vagy leg-
alábbis akkorát, mint korábban. Ezen
magam is elgondolkodtam. Dehát kí-
vülállóként képtelen vagyok a maga
mélységében átélni, megérteni a
helyzetet. Ezért van, hogy most épp
ezt a cikkentyűt írom, s nem valami
kórlapot vagy vényt. 

Egyébként az a határozott vélemé-
nyem, hogy kinek-kinek ott kell helyt -
állnia, ahova az élet sodorta, azt a
munkát kell elvégeznie, ami a sors
kegye folytán neki jutott, vagy amire
vállalkozott. S lehetőleg olyan lelkiis-
meretesen, mintha élete-halála
múlna rajta. A többi, már nem az ő
dolga...  

A vakációra visszakanyarodva
pedig csak annyit: mindeddig egyszer
sem sikerült a teljes kivonulás, a tele-
vízió, az újság, a hírek nélküli gondta-
lan és felelőtlen lazítás, pihenés.
Legfennebb csak  ameddig a csoda
tart, azaz három napig. De nem adom
fel: talán most.

Szentgyörgyi László      

Vakáció  

Mondom 
a magunkét

Mindennapi betevőnk

Milyen kenyeret válasszunk?

A ma embere kenyeret álta-
lában minden nap eszik, ám a
pékségekben a rengetegféle
termék közül nem mindig tu-
dunk helyesen választani.
Abban sem lehetünk biztosak,
hogy az egészséges életmód és
kevesebb kalóriabevitel remé-
nyében vásárolt barna kenyér
tényleg rozslisztből készül-e.
Nagy Bea dietetikust, táplálko-
zási szakértőt kérdeztük a fon-
tos élelmiszerünkről.

Nem szabad teljesen 
megvonni magunktól 
a szénhidrátokat 

Sokan elsőként száműzik a
kenyeret az étrendjükből, ami-

kor fogyókúrára kerül sor,
mondván, hogy a kenyér hizlal.
Mennyire állja meg a helyét ez
az állítás? – tettük fel a kérdést.
„Napjainkban rengeteg fogyó-
kúra létezik, szinte minden
héten kitalálnak egy csodadié-
tát vagy egy csodakészítményt.
Azonban pácienseim körében is
a leggyakoribb válasz arra a kér-
désre, hogy mivel próbálkozott
már a kívánt súly elérése érde-
kében, az volt, hogy egy ideje
nem eszik kenyeret. Legtöbben
kiiktatják azt a napi étrendből,
de nem figyelnek arra, hogy
számos, a kenyér összetételé-
hez hasonló élelmiszert fo-
gyasztanak, mint például a
péksütemények, laskafélék. A

pácienseim másik része pedig
szinte teljes szénhidrátmegvo-
nással próbálkozik. Úgy vélem,
ezek a módozatok helytelenek,
hiszen mi kenyérfogyasztóak
vagyunk, így szocializálódtunk,
és ezzel nincs gond. Az már tel-
jesen más kérdés, hogy mikor,
milyent, mennyit es mivel páro-
sítva fogyasztjuk azt” – vallja a
szakember.

A helyi pékségek polcain ta-
lálható „barna”, „teljes kiőrlésű”
kenyerek körül régóta folyik a
vita, miszerint  festékkel színe-
zik meg az árujukat. Bea el-
mondta, hogy ahhoz, hogy
Romániában a termékre ráke-
rüljön a teljes kiőrlésű címke,
csak 20%-ban kell tartalmaznia

teljes kiőrlésű gabonafélét.
„Nem szeretnék egyetlen helyi
pékségről sem negatív vagy po-
zitív véleményt alkotni, hisz
nem vagyok jelen az árujuk ké-
szítési folyamatakor. De előfor-
dult már, hogy a kenyér barna
színét rozsliszt helyett színezék-
kel érték el, azonban ezt most
szerencsére szigorúbban ellen-
őrzik”.

Kerülni kell-e 
a fehér kenyeret?

Minden életmód magazin-
ban azt olvashatjuk, hogy a
fehér kenyeret teljes mérték-
ben kerülni kell. De vajon igaz-
e ez, vagy csak a
marketingesek áldozataivá vá-
lunk, ha ekképp cselekszünk?
„A fehér kenyér finomított
lisztből készül, amelyben el-
vész a búzamag héjában levő
számos fontos ásványi anyag,
vitamin, folsav, rost, amire a
szervezetünknek nagy szük-
sége van. Ezenkívül gyorsan
felszívódó szénhidrátforrás,
ami nem okoz huzamosabb
ideig telítettségi érzetet, emi-
att olykor többet is fogyasztunk
belőle, mint amennyire szüksé-

günk lenne. Természetesen
vannak patológiás problémák,
amely esetében nem ajánlott a
teljes kiőrlésű kenyér fogyasz-
tása – sőt, egyéves kor alatti
kisgyerekeknek sem –, de
amennyiben tehetjük, válasz-
szunk mindig teljes kiőrlésű
szénhidrátforrást, nemcsak ke-
nyérből, hanem tésztafélékből
és rizsből is” – ajánlja a táplál-
kozási szakértő.

Milyen a jó kenyér?

Ma több tucat gyártó kenyere
kínálkozik a pékségek és áruhá-
zak polcain. Mi lehet a jó válasz-
tás: több magvas, teljes kiőrlésű,
korpás vagy zablisztből készült,
esetleg fehér legyen? Bea kifej-
tette, hogy a magvas kenyérben
megtalálhatóak az Omega-3 és
-6 zsírsavak, amiket az értékes
olajos magvak tartalmaznak, és
emiatt lehet jó választás. Ugyan-
akkor a rozskenyér magas rost-
tartalommal rendelkezik, ami
szintén előnyös. Ami a kalória-
tartalmukat illeti, jelentős kü-
lönbség nincs közöttük, inkább a
makro- és mikroösszetevők kö-
zött kell keresni a magasabb szá-
mot és természetesen a

felszívódási folyamatban.

Lehet-e finom az 
egészséges kenyér?

Természetesen – véli a szak-
ember. „A pékségek sokéves kí-
sérletezés után jöttek rá,
hogyan lehet élesztő helyett
kovásszal kelteni a kenyeret,
melyik összetevőből mennyire
van szükség stb. A lényeg, amit
tudnunk kell a valódi teljes ki-
őrlésű kenyérről az, hogy más-
napra ne várjunk csodát tőle,
ugyanis a szerkezete nem tudja
megengedni, hogy puha ma-
radjon akkorra is. Egyébként
ajánlatos a kenyeret naponta
frissen vásárolni, kisebb meny-
nyiségekben.”

Diabéteszesek kerüljék a
friss, fehér kenyeret

Bea azt is hozzátette, hogy
a népbetegséggé vált diabé-
teszeseknek egyértelműen  jó
minőségű teljes kiőrlésű szén-
hidrátforrást ajánlott válasz-
tani, és amennyiben lehet,
kerüljek a friss, fehér kenyeret.

Pál Piroska



1323. – az első 
okleveles adat

A mai Bolyai Farkas Elméleti
Líceum helyén felépült Szent
Miklós-plébániáról az első okle-
veles adat 1323-ból származik,
amely egy Romanus nevű plé-
bánosról tesz említést. Ugyanez
a plébános szerepel az 1332-es
pápai dézsmajegyzéken negy-
ven dénár tized befizetéssel. 

A feljegyzések szerint a ti-
zenhatodik század elején Ma-
rosvásárhely jelentős egyházi
központ és alesperesi székhely.

Az elapadt katolikus hívek

A Marosvásárhelyi útikalauz
című könyv szerzőinek, Fodor
Sándornak és Balás Árpádnak
tudomása van arról, hogy a re-
formáció elterjedésével, a kato-
likus hívek száma rohamosan
csökkent, majd nemsokára tel-
jesen elapadt, és így minden
templom a protestánsok kezébe
került. Ez volt tehát a tizenha-
todik században. 

Csak 1702-ben, a jezsuiták
Marosvásárhelyre való érkezése
után kezdték újraszervezni a ka-
tolikus egyházat, és 1728-ban
hozzákezdtek a Keresztelő Szent
János Plébániatemplom építésé-

hez is. 
A fent említett szerzők szerint

Marosvásárhelyen ma hat plé-
bánia keretében hat templom
és két imaház szolgálja a katoli-
kus hívek lelki gondozását.

A jezsuiták kápolnája

1556-ban, a ferencesek kiű-
zése után a római katolikus hitet
megtartóknak nem volt temp-
lomuk. A katolicizmus restau-
rációja során Vásárhelyre érke-
zett jezsuiták 1702 után
híveikkel a plébánia udvarán
előbb egy kápolnát állítottak,
melyben 1707-ben II. Rákóczi
Ferenc is hallgatott misét. 

Információink vannak arról
is, hogy a fából épített kápolnát
1703-ban szentelték fel. 

Főtér, 61. szám… 
A plébánia épülete

Építtetője révén nevezhet-
nénk akár Nagy Szabó Ferenc
házának is. 

Nagy Szabó Ferenc, a szabó-
céh mestere, Marosvásárhely
krónikása a tizenhetedik század
elején építtette lakóházát,
amint azt a krónikájában is írta:
„…1623. esztendőben die 26
apr. kezdtem rakni a szegelet

házamat…”, mely a Nagypiac
északkeleti sarkán áll.

A tér felöli homlokzatán há-
rom kőtáblába vésett felirat jelzi
annak építési idejét. 

Az egyik táblán: 
„CRISTUS 1623”.
A másikon: 
AUXULANTE DEO PERFECIT
F Z
1 6
2 3
A harmadikon egy egyenlő-

szárú kereszt van, és a négy tér-
részen az

1 6
2 3
számjegyzék. 
Nagy Szabó Ferenc anyai

nagyapjának, Borsos Sebes-
tyénnek A világnak kelt dolgai-
ról írt krónikáját – 1490-1583
– 1658 augusztusáig folytatta.

A híveket világi öltözetben
járó papok gyűjtik össze 

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által a rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból derül ki,
hogy a reformáció terjedésével
a katolikus vallást megtartó hí-
vek pap nélkül maradtak, és
csak 1702-ben, a jezsuiták meg-
jelenése után, világi öltözetben
járó papok kezdték összegyűj-
teni a híveket. 

Erdély fejedelme, 
II. Rákóczi Ferenc ebben 
a házban fogadja 
a hivatalos személyeket

A jezsuiták 1719-ben meg-
vásárolták Nagy Szabó Ferenc
házát a plébánia és a rendház

részére. 
A történelmi események so-

rában nem hagyható említés
nélkül a Marosvásárhelyen tar-
tott harmincharmadik – egyben
ugyanitt tartott utolsó – Or-
szággyűlés, amely alkalommal,
1707. március huszonnyolcadi-
kán a Vártemplomban II. Rá-
kóczi Ferencet Erdély törvényes
fejedelmévé választották, majd
az ünnepélyes beiktatása után,
április kilencedikén a fejedelem
Nagy Szabó Ferenc házának
emeleti helyiségeiben fogadta
a hivatalos személyeket.

A ház a Nagypiac dísze

A tér sarkán álló L alaprajzú,
egyemeletes épület homlokza-
tainak kiképzése és belső bol-
tozati rendszere a barokk stílus
jegyeit viseli. 

Főpárkánya, emeleti ablaka-
inak keretezése és a földszinti
ablakok – kirakatok – nyílásai-
nak kialakítása, valamint az ud-
vari homlokzatok mind a barokk
jegyében készültek.

A ház a Nagypiac dísze volt.
A régi barokk ház megkapó
szépségét a sarkon lévő – akkor
divatos – kiugró, konzolos kör-

alaprajzú zárt erkély finom vo-
nalú kialakítása fokozza, mely-
nek területe, egyben az emeleti
szoba bővülete.

Az épület a régi város 
archaikus képet tükrözi

A konzolos zárt erkélyt, ál-
lékonyság biztonsága végett, a
múlt század folyamán aláfalaz-
ták, de az 1985-ben végzett ál-
lagbiztosító munkák során a
zárt erkély visszakapta eredeti
formáját. 

Az épület a Petőfi tér felöli
homlokzatát 1971-ben toldot-
ták meg két ablaktengely-hosz-
szal.

A plébánia épülete két hom-
lokzatával és a környező régi
épületekkel együtt a régi város
archaikus képet mutatja.

(befejező rész 
a következő lapszámunkban)

Az oldalt összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila
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A magyar katolikus egyház története visszanyúlik
a szentistváni időkbe. 1240. körül Vásárhelyen
megjelentek a Domonkos-rendiek, de munkás-
ságukról csak vajmi keveset tudunk. Az bizonyos,
hogy 1316-ban a ferencesek kolostora a vár te-
rületén állt, és nevükhöz fűződik a Vártemplom
felépítése is. Ezen a héten a már említett egyház
főbb épületeiről írunk lapunk olvasóinak.

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

A római katolikus egyház épületei Marosvásárhelyen (1. rész)
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Honnan tudod, hogy nem a legjobb utazási irodát választottad?
l Induláskor kiderül, hogy

az Airbus nem egy utasszállító
repülőgép, hanem egy rozoga,
abszolút légkondicionált autó-
busz (nincsenek ablakai)
l A hotelszobátok valóban

a tengerre néz, ti viszont nem,
mert csak vakablakai vannak
l A szálloda medencéjét

csak délután lehet használni;
addigra kergetik ki belőle a me-
nekülteket és hajléktalanokat
l A minibár nem a szobá-

tokban van, hanem a szálló
halljában: egyszerre három so-
vány ember fér be vagy másfél
kövér
lAz étteremben felszolgált

teknősbékalevesben úszkáló
teknősnek Made in China felirat
van a hasán
l Az italok közül csak az

ihatatlan ouzo és masztika in-
gyenes, minden más méreg-
drága 

l Két nap után tele vagytok
égési sérülésekkel, mert a na-
pozóágyak kiszuperált kórházi
vaságyak
l Egy ritka áramlat-ano-

mália miatt a tenger vize állan-
dóan 9 fokos, de amúgy is tilos
fürödni a cápák, gyilkos medú-
zák és a víz tetején lebegő, osz-
ladozó haltetemek miatt
l Olyan kevés a szállodai

személyzet, hogy a roomser-
vice-ért két nappal korábban
kell szólni, és a szobalány nem
akkor takarít, amikor nem vagy-
tok a szobában, hanem amikor
éppen ráér
l Olyan vékonyak a falak,

hogy nemcsak halljátok, mit
művelnek a szomszéd szobában
a nászutasok, hanem látjátok is
l A „gyermekbarát szál-

loda” valójában azt jelenti, hogy
hemzsegnek a környékén a pe-
dofilok

l Van tévé a szobában, de
egyetlen görög teleshop-csa-
torna fogható rajta
l A „wireless internetezési

lehetőség” egyelőre wire nélkül
értendő, azaz: lesz internetezési
lehetőség

l Az egész emeleten egye-
dül a ti fürdőszobátokban van
WC, így mindenki oda jár pisilni
és pottyantani
l A helyszínen kiderül:

azért szabad háziállatot vinni a
szállodába, hogy megfogják az
egereket, patkányokat 

l Az évi csapadékmennyi-
ség valóban csak 350 mm,
ahogy az utazási irodában
mondták, csak azt felejtették el
közölni, hogy az mind júliusban
esik le
l Azt is mondták, hogy sok

egzotikus látnivaló található a
szigeten, ami voltaképpen igaz
is, mert van egy szigorított bör-

tön, egy járványkutató labora-
tórium, egy atomtemető és egy
lepratelep

l Alkonyat után necces a
szabadban tartózkodni – ak-
kora szúnyogok röpködnek,

hogy egyetlen csípéstől ájultan
rogysz össze, a vérveszteség kö-
vetkeztében
lNem a tengerpart homo-

kos, hanem a pincérek
l A „változatos sportolási

lehetőségek”: futás a veszett
kóbor kutyák elől és a zsebtol-
vajok után

l A hotel ablakait nem ab-
lakmosók mossák, hanem a cu-
nami

l A „svédasztalos reggeli”
IKEA-asztalon kínált tejbegríz
és előző esti vacsoramaradékok

l Megérkezésetek más-
napján meglepődve fedezitek
fel, hogy a parti szuvenírboltok-
ban a ti cuccaitokat árulják

lAz aquapark teljes beren-
dezése egy három méteres,
rozsdás pléhcsúszda és néhány
esővizes hordó

l A környező szigetekre
tett hajókirándulások során kö-
telesek vagytok felvenni a men-
tőmellényt beszállás előtt, és
kéretik előre fizetni

l És végül: az idegenvezető
egy kiöregedett vásárhelyi roc-
ker, aki már induláskor tökré-
szeg!

Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Két holland és két spanyol labdarúgót fog szerződtetni az ASA vezetősége, akik már az elmúlt héten csat-
lakoztak a csapat Ausztriában edzőtáborozó keretéhez, majd pályára is léptek az eddigi felkészítő-mér-
kőzéseken, ahol jó benyomást keltettek a vezetőségben. 

A Maros KK vezetősége Ousmane Barróval közösen úgy döntött, hogy a szenegáli illetőségű beállós a kö-
vetkező idényben is Marosvásárhelyen folytatja pályafutását.

Újabb négy külföldi labdarúgóval
bővült az ASA kerete

Kisorsolták az 1. liga 2015–2016-os idényének menetrendjét

Az ASA a Dinamót fogadja a nyitányon 

A Hivatásos Labdarúgóliga székházában az elmúlt héten el-
készítették a bajnokság műsorát, eszerint a legutóbb ezüstérmes
Marosvásárhelyi ASA-nak nehéz programja lesz a pontvadászat
elején, hiszen a Dinamo elleni első találkozó (július 11-én) után
az együttes az első idegenbeli mérkőzésen az Astrával játszik,
majd a Chiajna, aztán a Craiova látogat Marosvásárhelyre. A baj-
nok Steauával a hetedik fordulóban, augusztus 15-én játszik
majd az ASA idegenben, viszont augusztusban a Sziget utcában
fogadja a Iasi-i CSMS, a Bukaresti Voluntari együttesét, szeptem-
berben pedig a Petrolul meg a Kolozsvári CFR csapatát is.

14 csapatos alsóházi-felsőházi rendszer

Idéntől újdonság, hogy a mindössze 14 csapatos mezőny az
alapszakasz után a rájátszásban folytatja, a pontvadászat má-
sodik felére az addig szerzett pontok felét viszik magukkal az
együttesek. Az első hat helyezett a felsőházba (play-off) kerül,
és a bajnoki címért, valamint az Európa-ligás helyekért folytatja
a küzdelmet, míg az utolsó nyolc a kiesés elkerüléséért harcol.
A mezőny egyenlőtlen megoszlása a rájátszásban azt is jelenti
egyben, hogy egyes csapatok kevesebb, mások több mérkőzést
játszanak. Míg a felsőházban minden együttesre összesen 36
mérkőzés vár (26 az alapszakaszban és 10 a rájátszásban), az al-
sóházban (play-out) a rangsor első öt, valamint hetedik és nyol-
cadik helyezettje 40-szer lép pályára (26-szor az alapszakaszban
és 14-szer a rájátszásban), a hatodik ugyanakkor ennél is több-
ször, 42-szer, ugyanis az alsóházi mezőnyhöz képest még lesz
két meccse a kiesés elkerüléséért rendezett selejtezőben a má-
sodosztályból kvalifikált ellenféllel. 

Kötelező a 15 pont elérése a 14 alsóházi találkozón

Az alsóházi küzdelmekben részt vevő alakulatok számára kö-
telező legalább 15 pont megszerzése a 14 mérkőzésen, amelyik-
nek ez nem sikerül, büntetőpontokkal sújtják a következő
évadban, függetlenül attól, hogy az 1. ligában, vagy a 2.-ban
folytatja. Az 1. ligából az utolsó két helyezett kiesik, a 12. helye-
zett pedig selejtezőt játszik azzal a csapattal, amely megnyerte
a 2. liga két csoportja második helyezettjeinek párharcát.

Három forduló marad jövőre az alapszakaszból

Az alapszakaszból 23 fordulót idén rendeznek (az utolsót 
december 19-én), és mindössze három játéknap marad jövőre. Az
alapszakasz első fele és a visszavágók kezdete között két hét szü-
netet iktatnak be, a bajnokság október 17-én folytatódik. A téli
szünidőben 55 napos pihenőt tartanak, 2016-ban február 13-án
indul újra a pontvadászat. Mint ismeretes, a Ploieşti-i Petrolul és a
Kolozsvári CFR hat pont levonással kezdik a bajnokságot, ugyanis
a licencdossziéban nem teljesítették a pénzügyi feltételeket.

A labdarúgó 1. liga 1. fordulójának párosításai: 

Astra Giurgiu – Concordia Chiajna, Marosvásárhelyi ASA –
Dinamo Bukarest, CS U Craiova – FC Botoşani, FC Viitorul – Ko-
lozsvári CFR, Temesvári ACS Poli – Târgu Jiu-i Pandurii, Steaua
Bukarest – Petrolul Ploiești, FC Voluntari  – Iași-i CSMS.

Az ASA találkozóinak menetrendje a bajnokság első részében:
1. forduló: ASA–Bukaresti Dinamo (július 11.)
2. forduló: Astra Giurgiu–ASA (július 18.)
3. forduló: ASA–Concordia Chiajna (július 25.)
4. forduló: ASA–CS U Craiova (augusztus 1.)
5. forduló: FC Viitorul–ASA (augusztus 8.)
6. forduló: ASA–Temesvári ACS Poli (augusztus 12., hétközi forduló)
7. forduló: Bukaresti Steaua–ASA (augusztus 15.)
8. forduló: ASA–FC Voluntari (augusztus 22.)
9. forduló: Iași-i CSMS–ASA (augusztus 29.)
10. forduló: ASA–Petrolul Ploieşti (szeptember 12.)
11. forduló: Târgu Jiu-i Pandurii–ASA (szeptember 19.)
12. forduló: ASA–Kolozsvári CFR (szeptember 26.)
13. forduló: FC Botoşani–ASA (október 3.).

A 25 éves angolai illetőségű
Luis Pedro csatár Luandában
született, az utolsó szezonban a
bolgár Levski Sofia együttesé-
ben 28 mérkőzésen 4 gólt szer-
zett. Játszott még a holland 1.
ligás Feyenoord (2008-2009),
Excelsion Rotterdam (2009-
2010), Go Ahead Eagles (2010-
2011), Heracles Almeo
(2011-2013) és a bolgár élvo-
nalbeli Botev Plovdiv (2013-
2014) csapataiban is.

A szintén 25 éves holland
Romario Kortzorg csatár, utol-
jára a német 2. ligás Erzgebirge
Aue együttesnél volt leigazolva.
Romario, akárcsak Luis Pedro, a
német alakulatnál 28 találko-
zón négyszer volt eredményes,
de futballozott még a holland
alacsonyabb osztályú RVVH
Herkules (2009-2011), AGOVV
Apeldoorn (2011-2012), majd
az élvonalbeli FC Dordrecht
(2012-2013) és a bolgár 1. ligás
Botev Plovdiv (2013-2014)
együtteseknél is. 

A 29 éves spanyol csatár
Ruben Jurado Fernandez, a Se-
villa ifjúsági korosztályos csapa-
tában kezdett el futballozni,

aztán a klub 2. együttesének is
tagja volt, végül a 3. ligás spa-
nyol Cacerano és UD Almansa
alakulatait is erősítette.

2011-ben Lengyelországba
szerződött az 1. ligás Piast Gli-
wice csapathoz, ahol négy
idény alatt, a 124 mérkőzésen
38 gólt szerzett. 

Az ASA 4. új csatára nem
más, mint a szintén spanyol 29
éves David Arenas Torres, aki
utoljára a görög 1. ligás Plata-
nias Chania együttesnél ját-
szott. Juniorként az Albacete,

majd Murcia B. csapatainál ját-
szott, aztán a 2. ligás Ontinyent,
Ceuta, Albacete, Alcoyano klu-
boknál is szerepelt.

2013-2015 között a görög
Platanias színeiben 28 mérkő-
zésen 6-szor volt eredményes.

Fontos hír, hogy a szenegáli
illetőségű 37 éves Ousmane
N’Doye újabb egy éves szerző-
dést kötött az ASA-val.

ASA: Egy győzelem, 
három döntetlen...

Miután az első felkészülési

mérkőzésen 0-0-ás döntetlent
ért el az osztrák 1. ligás Admira
Wacker ellen, a második talál-
kozót megnyert a Marosvásár-
helyi ASA az albán Kukesi FK
ellen, az összecsapás egyetlen
gólját Mircea Axente lőtte a 85.
percben. 

A marosvásárhelyi alakulat
a harmadik, illetve a negyedik
barátságos mérkőzésen 1-1-es
döntetlenre játszott az osztrák
1. ligás SV Grödig, majd az SV
Ried ellen is. 

Barro és Ivanovici lesz továbbra is a húzóember

Barro az egyik legstabilabb ko-
sárlabdázója volt a marosvásár-
helyi csapatnak az elmúlt idény-
ben, hiszen 33 találkozón, két
meccs kivételével minden mérkő-
zésen játszott a férfi kosárlabda
Nemzeti Ligában. Egyébként ő a
Maros KK második idegenlégiósa,
aki meghosszabbította szerződé-
sét a szerb Ivan Ivanovics mellett,
de a belföldi Lázár László és Polyák
László is a klub további játékosa
marad. 

Csatlakozott a csapathoz az
ukrán Jurij Frasenyuk, aki eddig
a BCM U Pitești kosarasa volt, ő
az elmúlt évadban 27 találkozón
az Argeș megyei csapat színeiben
szerepelt. Korábban játszott még
az ukrán Hóvár (Hoverla), a Cser-
kaszki Mavpi, a BC Odessza ala-
kulataiban is.

A távozók közül egyelőre Ad-
rian Tudor, Andrei Căpuşan és Filip
Adamovics neve ismert. Előbbi
kettő Craiovára igazolt, a bosnyák

játékirányító pedig sokkal kedve-
zőbb ajánlatot kapott a Kolozsvári
U BT-től, így a kincses városban
folytatja pályafutását.

Az új szerzemények mellett a
következő szezonban több szerep-
hez juthatnak a csapat fiatal játé-
kosai. Mindenképpen igazolniuk
kell egy játékirányítót, amely posz-
ton a tehetséges Barabási Csongor
lehet az edző második választása.
Várhatóan július elejéig vagy kö-
zepéig körvonalazódik a Maros KK
kerete, a csapatgyülekezőt au-
gusztus 10-e körül tartják.

Nagy valószínűséggel Kyndall
Dykes is elhagyja az együttest, és
esély van rá, hogy Vaidotas Peci-
ukas is távozzon, amennyiben
nem egyeznek meg szerződés-
hosszabbításukról.

A következő idényre is ver-
senyképes csapatot szeretnének
kialakítani a Maros Kosárlabda
Klubnál, amelynek célkitűzése az
elmúlt szezonhoz hasonlóan a fel-

sőházi rájátszásba kerülés a baj-
nokságban, illetve a Románia-
kupa négyesdöntőjébe jutás –
hangzott el a klub egyik sajtótá-
jékoztatóján, amelyen Cornel
Lungu klubelnök, Béres Lóránt al-
elnök és Szászgáspár Barnabás
másodedző kielemezték az el-
múlt sikeres idényt, amelyben a

Maros KK két döntőt játszhatott
a Nemzeti Ligában és a Romá-
nia-kupában, s mindkét sorozat-
ban ezüstérmet szerzett. Ősztől a
bajnokságban kötelező lesz egy
hazai kosárlabdázó szerepeltetése
minden találkozón az elejétől a
végéig, kettőt pedig a Románia-
kupában.
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Ne építsünk az udvarukba egy jó kis hipermarketet?

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


