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

Vélemény

Facebook – az erdélyi 
magyar politikum 
elszalasztott lehetősége
Miért csak az elítéltek felmentéséért vállalt
szolidaritásról, a politikai kudarcok utólagos
kimagyarázásáról és a büntetőjogi törvény-
könyv módosításainak a létjogosultságáról
szóltak a pártbejegyzések? Hol voltak eddig a
tisztelt bejegyzők, miért nem ismertették eze-
ket a problémákat a harcba menetel - vagyis
az ellenséggel való ágybabújás - előtt, miért
nem vállalták fel ezekért a felelősséget? A Fa-
cebook lehetett volna az az eszköz, amely
megszabadít minket a „mocskos politikától”,
amely hatékonnyá teszi az érdekképviseletün-
ket és függetleníti az erdélyi magyar politiku-
mot a balkáni fertőtől. Egy új párt vagy egy új
garnitúra, talán élni fog ezzel a lehetőséggel.

>>>3. oldal

Társadalom

„Az egymás iránti felelősség
hiányában mindnyájan 
gyengébbek vagyunk“
– Beszélgetés Bontha Dániel-Töhötöm önkor-
mányzati képviselővel, a székelykakasdi Pro
Veritas (Igazságért) Egyesület alelnökével -

>>>3. oldal
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Sport

Egyik szeme sír, 
a másik nevet...
Interjú a szovátai illetőségű Csoma Ferenccel, a
Marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgójával, aki
a 2014-es belgiumi Futsal Európa-bajnokság
egyik nagy hiányzója Románia teremlabdarúgó
válogatottja elérte a vezetőség által kitűzött célt,
miután 6-1 arányban lehengerelték a házigazda
Belgiumot.

>>> 7. oldalTársadalom

Vásárhelyi Vártemplom 
(folytatás előző lapszámunkból)

A monumentális épület építésének idejéről eddig
még megbízható adatok nem kerültek elő, de a kö-
rülményeket egybevetve nagyon valószínűnek látszik,
hogy a tizennegyedik században a Ferenc-rendi szer-
zetesek kezdték építeni a templom szentélyét, az ap-
szist, amely 1400. november 23-án már készen állt,
míg a templomhajót a torony kivételével csak a tizen-
negyedik század utolsó harmadában fejezték be. 

>>> 5. oldal

Marosvásárhelyi
tervező biciklije a
Tour de France-on

Egymáshoz ragasztott falemezekből tervezett és épí-
tett biciklit a marosvásárhelyi Zsók Donát, és ezzel is
közlekedik a városban. Egyedi alkotását, amelyet ott-
honi kis műhelyében készített el, a világnak is meg-
mutathatja az idei Tour de France-on. A bicikli
készítőjének egy angol férfi ajánlotta fel, hogy meg-
hívja a francia kerékpárversenyre, hogy ott is népsze-
rűsítse a saját tervezésű öko-biciklit. >>> 4. oldal



Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia műsora

Február 6-án, csütörtökön
este 7 órától szimfonikus kon-
certre kerül sor a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel a japán Shinya Ozaki,
zongorán játszanak Takashi Hi-
ronaka és Mizue Yamaguchi
japán zongoraművészek. Műso-
ron: Napravnik – Melankólia –
vonószenekarra, Mozart – Esz-
dúr versenymű két zongorára és
zenekarra, Poulenc – d-moll
versenymű két zongorára és ze-
nekarra, Rimszkij–Korszakov –
Spanyol capriccio. A koncertre a
15-ös számú bérletek érvénye-
sek.

Tiramisu és 
stand up comedy

Február 6-án, csütörtökön
este 7 órától ismét előadják Jo-
hanna Owsianko Tiramisu című
darabját a Jazz & Blues Club-
ban. Rendező: Sebestyén Aba.
A produkció a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem színész-, il-
letve drámaírás szakos hallga-
tóinak közös munkájából
született. A szöveget Pászt Pat-

rícia fordította. A belépő felnőt-
teknek 8 lej, diákoknak és nyug-
díjasoknak 5 lej. Szintén
csütörtökön este 9 órától stand
up comedyre kerül sor a klub-
ban. Ez alkalommal Marius, a
Spitalu 9 egyik humoristája szó-
rakoztatja a közönséget. A be-
lépő 15 lej. Asztalfoglalás:
0724-400-322.

Marosvásárhelyre 
készül a ByTheWay

A Defender Műsor- és Ren-
dezvényszervező Iroda március
28-31. között szervezi meg a
magyarországi X- Faktor tehet-
ségkutató verseny sztárja, a
ByTheWay együttes első erdélyi
turnéját. Marosvásárhelyen
március 31-én este 8 órától lép

fel az együttes a Kultúrpalota
nagytermében. Az est vendége
a marosvásárhelyi Defender ze-
nekar. Jegyeket elővételben 30
lejért a Kultúrpalota jegypénz-
táránál, illetve a Zebra CD-cen-
terben lehet vásárolni.

Esküvői kiállítás 
Marosvásárhelyen

Hétvégén, február 7- étől 9-
éig hetedik alkalommal szerve-
zik meg A mi esküvőnk című
kiállítást a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban. A kiállítás
7-én, pénteken 13 órakor nyílik,
8-án, szombaton és 9-én, va-
sárnap 10–18 óra között láto-
gatható. Szombaton 11.30-tól
workshop keretében a házas-
ságkötésre készülők az esküvői
előkészületekről tehetnek fel
kérdéseket a kiállítóknak.
Ugyanekkor kisorsolják a ren-
dezvény honlapján szervezett
verseny nyerteseit is.

Téli duatlon
Február 8-án, szombaton a

marosvásárhelyi sportrepülőté-
ren amatőr duatlonverseny lesz.
Az érdeklődőket 12 órára várják
a helyszínen. A sportolók 3 km-
t kell szaladjanak és 5 km-es sí-
futótávot tesznek. Benevezni a
helyszínen nemenként, gyerek,
junior, mester 30 fölötti öreg-
fiúk és 50 fölötti idős hölgyek
kategóriában lehet.

Testvérpár kiállítása
Február 11-én 17 órától a

Bernády Házban érdekes mo-
dern művészeti kiállítás nyílik.
A Cabuz Annamária és Andrea
(testvérek) közös tárlatát Nagy
Miklós Kund méltatja. A két
művész sajátos stílusával a ma-
rosvásárhelyi fiatal képzőművé-
szek kiemelkedő személyiségei.
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Horoszkóp
Kos: A megérzései átlagon felül működnek ezen a héten, ezért
hallgasson rájuk, még akkor is, ha minden jel arra mutat, éppen
ennek az ellenkezőjét kellene tennie. Pénzügyek terén higgadt-
ságra, fegyelmezettségre van szüksége, ha nem akar vesztesé-
get elkönyvelni.
Bika: Kellemes hétnek néz elébe akkor, ha képes lesz féken tar-
tani az indulatait. Le kell győznie az irigység és a féltékenység
érzését, amelyek egyik pillanatról a másikra keríthetik hatal-
mukba. Amennyiben jogi problémái merülnének fel, kompro-
misszumképesnek kell lennie, így kerülhet győztes helyzetbe.
Ikrek: Ezen a héten a legfontosabb, hogy igyekezzen világosan
fogalmazni, és ne képzelje azt, hogy valakivel akár fél szavakból
is megérthetik egymást. Felettese nyitott ezekben a napokban
a hízelgésre, sőt elvárja a dicséretet, ami önnek nem esik ne-
hezére.
Rák: A házasságokban, régi együttélésekben elfogadhatatlan
helyzet alakulhat ki, amikor felmerülhet a szakítás gondolata.
Ám ha engedékenyebb lesz, ha elhiszi, hogy az idő önnek dol-
gozik, és képes lesz a múltban elkövetett hibákból tanulni, akkor
a kapcsolata kiállhatja ezt a próbatételt.
Oroszlán: A házasságokban, régi együttélésekben nehéz hely-
zet alakulhat ki. Előfordulhat, hogy egy titokban tartott szerelmi
kapcsolat, illetve gyermek miatt kerülnek olyan helyzetbe, ami-
kor el kell gondolkodni a közös jövőn. Pontosabban azon, hogy
milyen jövőjük lehet együtt. 
Szűz: Ezen a héten mindennél fontosabbak lesznek a külsősé-
gek, talán még soha nem volt ennyire lényeges, hogy a környe-
zetében ki mit gondol önről, illetve ha párkapcsolatban él, akkor
a társáról vagy a viszonyukról. Hajlamos lesz gondolatban el-
kalandozni.
Mérleg: Nem alkalmas a hét arra, hogy őszinte beszélgetést
folytasson egy olyan személlyel, aki fontos önnek. Ugyanis min-
den szava falra hányt borsó lehet, ráadásul még az illetőt meg
is sértheti az őszinteségével. Anyagi ügyekben résen kell lennie,
mert előfordulhat, hogy megpróbálják kihasználni.
Skorpió: Ha képes lesz segítőkészen viselkedni, nem lesz oka
panaszra, mert több minden alakul úgy, ahogy szeretné. Ám
ha köti az ebet a karóhoz, akkor sajnos nemcsak anyagi ügyek-
ben, hanem az érzelmi életében is veszteséget könyvelhet el.
A szerelemben varázslatos pillanatokat élhet át.
Nyilas: Feletteséről jót, vagy semmit! Legyen ez a jelmondata,
így elkerülheti a kellemetlen helyzetet, illetve hogy a megél-
hetése veszélybe kerüljön. A héten a környezetében több a
hazug, álnok személy, ezért ügyeljen arra, hogy kinek mit mond.
Bak: A héten úgy érezheti, mintha egy helyben toporogna.
Hiába próbál dűlőre jutni bizonyos témákban, még mindig ott
tart, ahol az elmúlt év végén. Ráadásul anyagilag is nehéz, már-
már reménytelennek mondható szituációba kerülhet.
Vízöntő: Még az is megtörténhet, hogy a munkahelyén olyan
helyzet alakulhat ki, amikor muszáj lesz körülnéznie az álláspi-
acon. Felettese kényszerhelyzetbe kerülhet, ami az ön megél-
hetésére is hatással van. 
Halak: Amennyiben jogi ügye van, észnél kell lennie, mert
megfoszthatják attól, amiért keményen megdolgozott. Ameny-
nyiben válófélben van, egy ingatlan körüli hercehurcára készü-
lődjön. Ne dőljön be a hízelgőknek és annak, aki úgy kezdi a
mondókáját: csak jót akarok önnek.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

Beszélgetők / Péterfi József grafikája
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Facebook – 
az  erdélyi 
magyar politikum 
elszalasztott 
lehetősége

A közösségi portálok - kezdetben az iwiw, majd pedig a
Facebook - elterjedése robbanásszerű változásokat okozott az
internetfelhasználók szokásait illetően. Bár mind a mai napig
ádáz viták folynak a „belépni, vagy nem belépni?” kérdés kap-
csán, mégis töretlen a tízéves fennállását ünneplő Zucker-
berg-birodalom térhódítása. A legtöbben magánemberként
regisztrálnak erre az oldalra, élvezetből vagy kíváncsiságból,
sokan viszont szakmai és anyagi érdekből teszik ugyanazt,
ugyanakkora lelkesedéssel. 

Hálózatkutatói munkával – de józan paraszti ésszel is –
bebizonyítható, hogy a közösségi portálokon általában azonos
korú vagy érdeklődési körű személyek lépnek kapcsolatba
egymással. Ezáltal egy olyan kommunikációs felület jön létre,
amely különböző információk azonnali továbbítását teszi le-
hetővé. A klasszikus, egyoldalú, manipulatív médiacsatornák
helyett – mint amilyen a tévé, a rádió és a hagyományos in-
ternet-megosztás – egy interaktív, cenzúramentességre és
hozzászólásokra is lehetőséget adó „üzenőfallal” van dolgunk.
Ez az információs forradalom egyeseknek a vesztét okozta,
hiszen ma már egyre nehezebb nyereséget termelni csak és
kizárólag az emberek félrevezetéséből. Másoknak viszont egy
óriási lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy az internetről meg-
szerezhető információk mellett, kapcsolatba lépjenek a köz-
vetlen környezetükben vagy a világ bármely táján élő
személyekkel is. Annak ellenére, hogy sokan vitatják ennek a
virtuális kapcsolatrendszernek a létjogosultságát, nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül a társadalmi és politikai vonatkozá-
sait.

Mire használhatták volna fel az erdélyi magyar érdekkép-
viseleti szervezetek a Facebook nyújtotta lehetőségeket? El-
sősorban a választóikkal és a szervezeti tagjaikkal való őszinte
kapcsolattartásra, a politikai döntéseik megvitatására, a mun-
kájuk során felmerülő problémák ismertetésére, megoldására
vagy megelőzésére. Ha nem kellett volna eltitkolniuk a fari-
zeusi cselekedeteiket, akkor minden bizonnyal egy ilyen köz-
vetlen csatornán keresztül jutottak volna el hozzánk is a hírek,
nem pedig a távirati irodákon vagy a pártsajtón keresztül.
Mivel nem voltak őszinték, kerülték a közvetlen kapcsolatot,
és megelégedtek a jelentéktelen propagandaanyagok „posz-
tolásával és lájkolásával”. Soha nem kaptunk hiteles tájékoz-
tatást arról, hogy miért kellett ilyen megalkuvó politikát
folytatniuk, a hatalmat ajnározniuk, és az elszenvedett sérel-
meket minduntalan elfeledniük? Ki utasította a román kor-
mányt és a parlamentet a régiós átszervezésre, az
energiatartalékok eladására és az illetékek növelésére? 

Miért csak az elítéltek felmentéséért vállalt szolidaritásról,
a politikai kudarcok utólagos kimagyarázásáról és a büntető-
jogi törvénykönyv módosításainak a létjogosultságáról szóltak
a pártbejegyzések? Hol voltak eddig a tisztelt bejegyzők,
miért nem ismertették ezeket a problémákat a harcba mene-
tel – vagyis az ellenséggel való ágyba bújás – előtt, miért
nem vállalták fel ezekért a felelősséget? A Facebook lehetett
volna az az eszköz, amely megszabadít minket a „mocskos po-
litikától”, amely hatékonnyá teszi az érdekképviseletünket, és
függetleníti az erdélyi magyar politikumot a balkáni fertőtől.
Egy új párt vagy egy új garnitúra, talán élni fog ezzel a lehe-

Ferencz Zsombor„Az egymás iránti felelősség 
hiányában mindnyájan 
gyengébbek vagyunk“

– Mikor hozták létre a szé-
kelykakasdi egyesületet? Milyen
céllal? 

– A Pro Veritas (Igazságért)
Egyesületet 2010 novemberé-
ben alapította 13 székelyka-
kasdi lokálpatrióta. Alapvető
célja akkor az volt, hogy a me-
gyei fontosságú regionális sze-
métátrakó- és komposztáló
állomásnak a falu lakosai szem-
pontjából megfelelőbb helyet
próbáljunk keresni és biztosí-
tani. De gondoltunk a jövőre is.
Az egyesület további céljai közé
tartozik a helyi hagyományok,
a történelem ápolása és ismer-
tetése, kapcsolatok teremtése
stb.

– Az a „harc” a szemétátrakó
körül végül befejeződött? Milyen
eredménnyel?

– A „harc” úgymond befeje-
ződött, a Megyei Tanács a ma-
roskeresztúri önkormányzat
hathatós segítségével felépí-
tette az állomást Kakasd termő-

földjeinek kellős közepébe.
Pedig ajánltunk fel csereterüle-
tet...

„Még nem is működik, 
de kellemetlenséget 
máris okoz”

– Már működik is az állo-
más?

– Egy éve már fel van
építve, de még nem műkö-
dik, mert az infrastruktúra
– bekötőút, villany, víz és
csatornarendszer – nem lé-
tezik. Még nem is működik,
de kellemetlenséget máris
okoz a kakasdiaknak.

– Mire gondol?
– A létesítmény elfoglalta a

mezei utat, így a gazdálkodók
egymás földjein közlekednek, a
4 hektár nagyságú területről
pedig két csövön keresztül a
szomszéd szántóföldeket lepi el
a csapadékból összegyűlt víz-
mennyiség.

– Az egyesület tehát to-
vábbra is megmaradt és tevé-
kenykedik. Milyen terveik
vannak a jövőre nézve?

– Székelykakasd 2015-ben
fogja ünnepelni első írásos em-
lítésének 500. évfordulóját. Erre
az alkalomra tervezzük egy szé-
kelykapu állítását. Ugyanarra az
alkalomra szeretnénk egy Ka-
kasd történelmét összefoglaló
könyvet is megjelentetni. De
felvettük a kapcsolatot a ma-
gyarországi, Tolna megyei Ka-
kasddal is, reméljük nemsokára
hivatalosan is testvértelepülé-
sek leszünk.

„A közös múlt megisme-
rése és vállalása összeko-
vácsolná a közösséget"

– Mit gondol, miért van
szüksége Kakasd lakóinak szé-
kelykapura és falutörténetre?

– Amint észrevettem, az
emberek eltávolodtak egymás-
tól, és el is fásultak egy kicsit. A

közös múlt megismerése és vál-
lalása biztosan visszaadná a
méltóságukat, összekovácsolná
a közösséget.

– Ön az egyesület alelnöke,
önkormányzati tanácsos, refor-
mátus gondnok, az Itthon va-
gyunk társaság egyik alapító
tagja. Honnan ennyi energia?

– Azt vettem észre, hogy
társadalmunk polgárai elké-
nyelmesedtek, mindenki el-
végzi azt, ami feltétlenül
szükséges a mindennapi élet-
ben és úgy gondolja, hogy
ennyi elég is. Nem vesszük
észre, hogy az egymás iránti fe-
lelősség hiányában mindnyájan
gyengébbek, sérülékenyebbek
vagyunk. Ezért próbálok ennyi
téren helytállni. Szerencsére ta-
láltam társakat, így nem is any-
nyira nehéz.

– Református gondnokként
hogyan látja, az egyház körül
minden rendben van? 

– Beszélgetés Bontha Dániel-Töhötöm önkormányzati képviselővel, 
a székelykakasdi Pro Veritas (Igazságért) Egyesület alelnökével -

Az utóbbi években többször olvashattunk a Marosvásárhellyel szinte összenőtt Székelykakasdról a terve-
zett megyei fontosságú regionális szemétátrakó és komposztáló állomás kapcsán. Az ügy kibontakozá-
sának elején egy egyesület alakult, amely a falu lakóinak érdekeit próbálta védeni, azok akaratát próbálta
érvényesíteni. Az egyesület jövőbeni terveiről annak alelnökét, Bontha Dániel-Töhötömöt kérdeztük. 

– Igen, a presbitérium ko-
molyan veszi szerepét. Lelké-
szünkkel nagyon jó a kapcsolat.
Három éve lelkészi lakást épí-
tettünk holland testvérgyüleke-
zet segítségével, idén
ravatalozó építését szeretnénk
elkezdeni.

– Mit szeretne még elmon-
dani az olvasóknak Székelyka-

kasdról? Mire lenne szükség a fa-
luban?

– Szeretném, ha a mentali-
tás megváltoztatásával a falu
élhetőbbé is válna, ugyanis itt,
a város tőszomszédságában
nincs vezetékes ivóvizünk, csa-
tornarendszerünk, de aszfalto-
zott utcánk sem.

Nemes Gyula
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Egymáshoz ragasztott falemezekből tervezett és épített biciklit a marosvásárhelyi Zsók Donát, és ezzel is
közlekedik a városban. Egyedi alkotását, amelyet otthoni kis műhelyében készített el, a világnak is meg-
mutathatja az idei Tour de France-on. A bicikli készítőjének egy angol férfi ajánlotta fel, hogy meghívja a
francia kerékpárversenyre, hogy ott is népszerűsítse a saját tervezésű öko-biciklit.

Merre tart az MPP?  
A címbéli kérdésre nem nehéz rövid, egyértelmű választ adni.

De hogy ne vádolhassanak a helyzet szándékos leegyszerűsítésével,
megpróbálom vázolni a történet számomra kihámozható lényegét. 

Kezdjük a legelején. A nemzeti, keresztény értékeket valló er-
délyi polgári jobboldal az ezredforduló tájékán ismerte fel, hogy
számára a végérvényesen elpártosodott RMDSZ-en kívül is van,
lehet élet. Ezért döntött a már korábban az RMDSZ-ből kilépett
Reform Tömörülés nevű platformja felszámolásáról, a polgári erő-
ket összefogó párt megalakításáról. A pártalapítás, a Magyar Pol-
gári Szövetség Magyar Polgári Párttá alakulásának folyamatát, a
későbbi pártépítést számos, máig felszámolatlan személyi ellentét
nehezítette. Mára ezek annyira felerősödtek, hogy ellehetetlení-
tették a kettészakadt polgári oldal közötti együttműködést, de
még a párbeszédet is. 

A választás szabadságának megteremtése céljából alapított
MPP indulása reménykeltő volt. A 2008-as helyhatósági választá-
sokon sikerült megvetnie a lábát az erdélyi magyar politikai po-
rondon, különösen Székelyföldön szerepelt jól, megszerezve a
voksok mintegy egyharmadát, emellett két megyei jogú város pol-
gármesteri székét is. Igaz, másutt, beleértve az elméletileg részben
Székelyföldhöz tartozó Maros megyét, Marosvásárhelyt szinte lab-
dába sem rúgtak. Talán jobb lett volna, ha ebből okulva regionális
pártként határozták volna meg magukat, s Hargita és Kovászna
megyék mellett, legfennebb Marosszék településeire koncentráltak
volna a továbbiakban. 

A figyelemre méltó kezdést nem követte a várt folytatás. A
gyergyószentmiklósi, az alapszabályzat előírásait meglehetősen
szabadon értelmező tisztújító „kongresszussal” – mint utóbb be-
bizonyult – fordulóponthoz ért a párt. A szavazatra jogosultak
körét teljesen indokolatlanul, és értelmetlenül – Szász Jenő újra-
választását semmi sem veszélyeztette – az eredeti háromszorosára
bővítő határozat a későbbiekben végzetesnek bizonyult az MPP
számára. A meggondolatlan lépés jogszerűségét vitatók rövidesen
– egyesek önként távozva, mások a tisztogatás következménye-
ként – a párton kívül találták magukat. 

Röviddel ez után helyrehozhatatlanul megromlott a Tőkés-
Szász viszony is. Az MPP elnöke a személyeskedéstől sem tartóz-
kodva bírálta Tőkést, amiért az a 2009-es EP-választáson – miután
a 2007-ben független jelöltként szerzett mandátumot – az
RMDSZ-jelöltlistáján indult. 

Ilyen előzmények után, s az EMNP megalakulása nyomán meg-
változott körülmények között került sor a 2012-es helyhatósági
választásokra. A következmények ismertek, a megosztott polgári
tábor értetlenkedve állt a helyzet előtt, tanácstalanságukban sokan
távol maradtak a szavazástól. A választási eredmények alapján el-
mondható, a kétosztatú polgári oldal durván számolva megköze-
lítően azonos eredményeket ért el, mint 2008-ban, csakhogy
2012-ben a két párt – MPP, EMNP – szinte egyenlő arányban osz-
tozkodott a szavazatokon. Következésképpen a 2012-es helyható-
sági választások az MPP szempontjából egyértelmű kudarccal
zárultak, a párt támogatottsága a négy évvel korábbihoz képest a
felére csökkent.

Amikor Szász Jenő, nyilvánvaló budapesti sugallatra, félreállt
a párt éléről, úgy tűnt, elhárult az akadály a polgári oldal sorainak
rendezése elől. A remények azonban hamar szertefoszlottak, az új
elnök, a Szász strómanjaként működő Biró Zsolt a jelek szerint
könnyebben megtalálja a közös hangot az RMDSZ-vezetőkkel, mint
a Néppárttal. A 2012-es parlamenti választások alkalmával a ko-
rábbi és a jelenlegi elnök is arra biztatta a párt megmaradt szim-
patizánsait, hogy a szerintük kisebbik rosszra, az RMDSZ-re
voksoljanak. És ami talán a legfontosabb: mivel már a második or-
szágos választáson sem indult, ügyészségi kérésre, bármikor tö-
rölhető a pártok nyilvántartásából. Annak pedig, hogy sikerülhet
újra bejegyeztetni, a jelenlegi helyzetben igen kevés az esélye. 

Merre tart, tarthat tehát az MPP? Jelen pillanatban, különös
tekintettel bizonytalan jogi helyzetére, két lehetőség közül választ-
hat: rendezi közös dolgait a Néppárttal, akár a pártfúzió árán is,
vagy néhány vezetőjének egyéni érdekeit követve, önfeladó
módon, behúzódik az RMDSZ ernyője alá. Azzal, hogy felkérez-
kedne az EP-választások alkalmával felállítandó RMDSZ-jelöltlis-
tára, mintha az utóbbi megoldás felé hajlana. Azt tenné most, ami
miatt 2009-ben kígyót-békát ráhordott Tőkés Lászlóra. Mert abban,
hogy a folyamatosan leépülő, kiürülő MPP esetleg még eséllyel in-
dulhat a 2016-os helyhatósági választásokon, még a legelfogul-
tabb maradék párttag sem bízhat. 

Szentgyörgyi László 

Marosvásárhelyi tervező 
biciklije a Tour de France-on

A kerékpár szinte teljes egé-
szében fenyőfából készült,
fémet csak azoknál a részeknél
használt a készítője, ahol nélkü-
lözhetetlen volt. A váz hat réteg
fából van összeillesztve, a bicikli
villája is fából készült, a kor-
mány fa és fém kombinációja, a
hátsó kerék egy robogó kereke,
az első pedig biciklikerék. Ezen-
kívül a tervező normál pedálo-

kat használt, valamint a lánc is
fémből van, mert közlekedésre
alkalmas kerékpárt szeretett
volna építeni, fából készült
lánccal pedig ez nem lenne le-
hetséges.

„Nagyon sokat dolgoztam
az elkészítésén, de a megterve-
zése is sok időt vett fel. Az alkat-
részek közötti távolságokon is
sokat kellett matekezni, például

hogy az ülés és a pedálok között
mekkora legyen a táv, hogy a
kanyarokat kellőképpen lehes-
sen venni vele. Olyan biciklit
kellett alkotnom, amely min-
dennapi használatra is megfe-
lel” – mondta el a feltaláló, aki
hozzátette, hogy az alkotás fo-
lyamatának egyes részeit titok-
ban tartja.

Zsók Donát egyelőre ezt az

egyetlen darabot készítette el,
de azt tervezi, 16 éves fiának is
összerak egy kerékpárt. Bár
egyelőre nem készít eladásra
hasonló darabot, úgy gondolja,
ha mégis eladná, az öko-kerék-
pár ára 5.000 és 10.000 euró kö-
zött mozogna, hiszen nagyon
sok a munka a megtervezésé-
vel, és a jármű egyedi darab.

Pál Piroska

Lemondott Lokodi Edit Emőke
Lokodi Edit Emőke, Maros

Megye Tanácsának alelnöke le-
mondott alelnöki, de megyei ta-
nácsosi tisztségéről is. A
„Vaslédinek” is titulált RMDSZ-es
politikus március 1-jétől búcsúzik
a megyei önkormányzat éléről.

A hivatalos indoklás szerint
Lokodi személyes okokra hivat-
kozva tette meg ezt a lépést,
hisz a közeljövőben fél évig nem
tartózkodik majd az országban.
Lemondásának hírét Lokodi is
megerősítette. Elmondta, csa-

ládi okokra hivatkozva kérte
mind az RMDSZ-nél, mind a
Maros megyei önkormányzat-
nál a felmentését március else-
jétől. A politikus elmondta:
jövőbeli politikai ambíciói nin-
csenek, át szeretné adni a he-
lyét a fiatalabb politikus
generációnak.

Lokodi Edit Emőke 2004-
2012 között állt a Maros Me-
gyei Tanács élén, 2012 óta az
önkormányzat alelnöki tiszt-
ségét tölti be. P.P.
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A monumentális épület építésének idejéről eddig még megbízható adatok
nem kerültek elő, de a körülményeket egybevetve nagyon valószínűnek lát-
szik, hogy a tizennegyedik században a Ferenc-rendi szerzetesek kezdték épí-
teni a templom szentélyét, az apszist, amely 1400. november 23-án már
készen állt, míg a templomhajót a torony kivételével csak a tizennegyedik
század utolsó harmadában fejezték be. 

„Jöjjetek énhozzám mindannyian”

a vásárhelyi Vártemplom 

Tárgyi emlékek
A Vártemplom mint Marosvá-

sárhely legrégebbi épülete, nem-
csak területi elhelyezkedése
szerint állt és élt a város szívében,
hanem az idők folyamán mindig
fontos helye volt a közéletnek,
kultúrának, oktatásnak és hitélet-
nek egyaránt. A fejedelemség ko-
rában számtalan országgyűlést
tartottak falai között. 

Elég, ha csak két olyan fontos
országgyűlésre utalunk, amely-
nek tárgyi emlékeit a gótikus te-
remben számtalan látogató
megcsodálhatja. Itt erősítette
meg 1571-ben Erdély első feje-
delme, János Zsigmond a tordai
vallásszabadság rendelkezéseit,
és ennek emlékére készült a tole-
rancia asztala, amelyet Borsos
Tamás és Csiha Kálmán mellszob-
rai őriznek. És amint azt már je-
leztük, itt tartott országgyűlést
Erdély utolsó fejedelme, II. Rá-
kóczi Ferenc, miután a város szé-
lén, a dinnyeföldön beiktatták
fejedelmi tisztébe. Arra az ese-
ményre emlékeztet a faragott fe-
jedelmi szék.

A magyar gótika viselője
A Marosvásárhelyi útikalauz

című adatgyűjtés szerzői, név sze-
rint Fodor Sándor (S.) és Balás
Árpád tudni vélik, hogy a temp-
lom a tizenötödik század végén
már készen állt, mégpedig abban
a késői gót stílusban, amelyet ma-
gyar gótikának is nevezünk, s
amelynek Erdélyben jelentős
számú emléke maradt fenn.

A templom jelenlegi hosszú-
sága ötvenhét, a főhajó magas-
sága tizenkét méter, de eredetileg
jóval magasabb volt. Mai állapo-
tában csak halvány emléke haj-
dani szépségének. Csupán a
templom szentélyének ívbordák-
kal tagolt mennyezete, az ablakok
csúcsíves záródásai, továbbá a fő-
bejárat és a déli oldalkapu felső
záróívei maradtak többé-kevésbé
épen. Minden egyéb építészeti
szépsége áldozatul esett a tizen-
hetedik századi viszontagságos
időknek. 

A fent említett könyv szerzői
még azt is leírják, hogy a gyorsan
előretörő hitújítás következtében
1557 és 1559 között a templom a
Ferenc-rendi barátok kezéből a re-
formátusok birtokába került, akik
a régi vallásra emlékeztető képe-
ket, szobrokat és az oltárt eltávo-

lították és létrehozták a Vártemp-
lomi Református Egyházközséget. 

A Marosvásárhelyi útikalauz-
ban bukkantunk rá arra az infor-
mációra, hogy a templom egykori
szószéke Fintaházára került és
most is ott van. Az Apafi Miklós
által a Szent Ferenc obszerváns
rendnek adományozott feszület,
Weit Stoss munkája, és a nyárád-
remetei főoltárt díszíti. 

A jelenlegi szószéket és a ko-
ronáját gróf Teleki Ferenc tervei
alapján Erdélyi János, míg az
úrasztalát Zalányi György meg-
rendelésére Bartók György készí-
tette 1841-ben. 

A templom nem 
élte túl a szultáni 
seregek rombolását

A következő évtizedek folya-
mán a sok háború és a török dúlás
a templomot sem kímélte: 1601-
ben, majd 1602-ben az idegen
katonák pusztítását még átvé-
szeli, de az 1658-ban II. Rákóczi
György ellen támadó szultáni se-
regek rombolását már nem.

A nagyhajó mennyezete be-
omlott, az ablakok üvegfestmé-
nyei és a páratlanul szép orgona
is elpusztult. 

Amint azt már a múlt heti lap-
számunkban jeleztük, a templom
hosszú éveken keresztül állt fe-
detlenül. Használhatatlanul om-
ladozott, míg 1685 és 1693 között
gróf Teleki Mihály adományaiból
helyreállították, de a főhajót gó-
tikus mennyezet helyett csak
deszkával fedték be. 

A fenti adatgyűjtésben meg
azt is említik, hogy a templom
belseje és külseje 1785 és 1791
között nagy átalakuláson megy
át. A szerzők tudják, hogy a temp-
lomhajó akkor kapta új tetőzetét,
és a régi gótikus mennyezete he-
lyett a most is meglévő lapos
stukkódíszes födémet. 

Akkor épült a hajót és a szen-
télyt elválasztó, tört ívű kárpit bol-
tozat is, de ugyanakkor bontották
ki a homlokzat két nagy ablakát
is, amelyet 1492-ben falaztak be,
amikor a templomot is beillesz-
tették a vár védelmi rendszerébe. 

A bútorzat a tizenkilencedik
században készült. Az 1906-os
helyreállítási munkálat tette lehe-
tővé, hogy elhelyezzék a bejárat
fölött emelkedő karzaton az
1789-ben épített barokk stílusú
orgonát, amely Johann Brause

brassói orgonakészítő munkája, a
festést és az aranyozást Papp
Márton végezte. 

A Marosvásárhelyi útikalauz-
ból megtudjuk továbbá, hogy
2004-ben került sor az orgona
restaurálására és a templom ap-
szisába való visszaköltöztetésére. 

Az orgonát Papp Zoltán és
Papp László székelyudvarhelyi or-
gonaépítők, míg az orgonaszek-
rényt a szovátai Mihály Ferenc
restaurálta, ami 2004. december
24-én öt óra negyven perckor
meg is szólalt, a Csendes éj című
karácsonyi éneket intonálva. 

1940-ben a templom déli ol-
dalán egy befalazott ajtó került
napfényre, amelyen egy a tizen-
hatodik század első feléből szár-
mazó freskó látható. A freskó
különben Szent Lénárd megvesz-
szőzését ábrázolja. 

A torony hatvanhat méter
magas, sisakja nyolcszögű, négy
fiatoronnyal. 

1892-ben órát szereltek bele,
amely harangütéssel jelezte az
idő múlását.

A torony első órája tehát már
a Ferenc-rendiek idejében mu-
tatta az időt. Ez az óra az 1601 és
1602-es toronyégéskor pusztult
el. Ezt követően hosszú ideig nem
találni említést az órára vonatko-
zólag, de az 1653-, 1675-, 1760-
as feljegyzések az óra
működéséről szólnak. 

A jelenlegi órát Müller Bene-
dek, dél-magyarországi torony-
óraművész készítette, amint már
fent említettük 1892-ben. Az idő-
mérő azonban elromlott, és so-
káig nem is tudták újra elindítani.
A hét évtizedig nem működő órát
Sántha Pál, csittszentiváni lakos
javította meg 1972-ben. 

A torony 16,16 mázsás ha-
rangját 1834-ben Kolozsvárt ön-
tötte Andrásowszky János és
Dániel, míg a 603 kilogrammos
kisharangot 1972-ben Sárkány-
ban öntötte Zlotaru János.

A menedéktemplom
Bezárólag, ahogyan azt Ötvös

József, a Vártemplom református
lelkésze még elmondja, Erdélyben
a vártemplomok – főleg a Szé-
kelységben és a Szászföldön –
azért és úgy épültek, hogy azok
testi-lelki védelmek legyenek az
ellenség elől. 

A vásárhelyi Vártemplom lelki
és szellemi, nemzeti és művelő-

dési vára a városnak. Elég, ha
most csupán egy, de egészen mai
eseményre utalunk: tíz ével ez-
előtt, 2004. március 10-én ebben
a templomban tartották azt az
emlék-istentiszteletet, amelyről
utána a kollégium diákjai és taná-
rai, a résztvevők végigvonultak
azon az úton, amelyen 150 évvel
azelőtt végigvitték a három szé-
kely vértanút a postaréti kivég-
zésre. Akkor a hatalom
megtiltotta kísérésüket. Továbbá
a Vártemplomban tartja már év-
tizedek óta a MOGYE magyar ta-
gozata év végi ballagó
ünnepségét, sőt kezdtek is a
templomban tanévet, akkor, ami-
kor a román vezetőség nem ke-
zelte őket egyenrangúként.

A fent leírtak magától értető-
dőek, hiszen templomaink azért
állnak, hogy oda lehessen mene-
külni fájdalommal és örömmel,
panasszal és erősítéssel.

Nagy-Bodó Tibor
(a régi fényképekért 

köszönet Madaras Józsefnek)

Felügyelő-asszisztens az 
építkezési engedélyezé-
sek  osztályra 

Marosvásárhely Polgármesteri Hiva-
tala versenyvizsgát hirdet végrehajtó
köztisztség, felügyelő-asszisztens állás betöltésére a Fő-
építész Igazgatósága keretében működő Építkezési enge-
délyezések osztályon.

A versenyvizsgára az intézmény Marosvásárhely, Győ-
zelem tér 3. szám alatti székhelyén kerül sor: 2014. február
19-én, 10 órától – írásbeli vizsga, majd2014. február 21-
én, 10 órától – interjú.

A beiratkozási iratcsomót a közleménynek a Hivatalos
Közlöny III. részében való közlésétől számított 20 napon belül
lehet benyújtani az intézmény székhelyén, és ennek a 2008.
évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelyében foglalt iratokat
kell tartalmaznia.

A versenyvizsgán való részvétel feltételeit, a szükséges
iratokat, valamint a könyvészetet az intézmény székhelyén
függesztik ki, vagy elérhetők a www.tirgumures.ro honla-
pon.

Részletek a 0365-801.866 telefonszámon, naponta 8–
14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester

(folytatás előző lapszámunkból)
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►Mókás téli triatlon: szán-
kózás, hóemberépítés,
hógolyózás

► Síugrás háttal
► Jégnyalás: a versenyzők

kapnak egy-egy két
köbméteres jégtömböt,
és az nyer, aki a legha-
marabb kinyalja belőle a
közepébe helyezett öt-
venkopejkás érmét

► A sífutók kötelesek ki-
menni a verseny alatt
legalább kétszer lécet
cserélni, és ütközés ese-
tén beküldik a safety je-
gesmedvét

Érdekességek 

► Az 1948-as St. Moritz-i

olimpián olyan csontre-
pesztő hideg volt, hogy
a síugrók szilánkokra
törtek leérkezéskor, és a
stadionban megfagyott
az olimpiai láng

► Az 1994-es lillehammeri
olimpia jégkorong-dön-
tőjét a befagyott Atlanti-
óceán szélén játszották.
A második harmad felé-
nél kitört a jég alól egy
hatalmas pörölycápa, és
kettéharapta Baszajevet,
a fehérorosz válogatott
kapusát

► Ugyancsak Lilleham-
merben történt: a nor-
vég önkéntes segítők
állandóan úgy meg vol-
tak mecseredve, hogy az
eligazítást kérő olimpia-
turisták zöme még ma is
Lappföldön kóvályog

► 2002 – Salt Lake City
(magyarul Szováta):
ugyanaz az őrült, aki az
1993-as hamburgi te-
nisztorna negyeddöntő-
jében lapockán bökte
Szeles Mónikát, besza-
ladt a pályára, és le-
szúrta Jennifer Knife
amerikai műkorcsolyá-
zót, pont a Rittberger-
ugrás végrehajtása
közben; innen ered a
„leszúrt Rittberger” ki-
fejezés
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Szakképzett 
utászokat keresnek 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
szakképzett utászokat keres (Építkezési
egyetem végzettje, utak és hidak szako-
sítás). Bővebb felvilágosítás a 0365-801866-os telefonszá-
mon, 8-14 óra között. 

Dr. Dorin Florea polgármester

15 üres hely 
az Idősek Otthonában 

Az Idősek Otthonában jelenleg 15 hely
vár betöltésre. „Várjuk azokat az időseket,
akiknek nincs családjuk, illetve akik nem
tudják ellátni magukat. Intézményünkben szakképzett,
kedves munkaközösség várja őket, így biztosan nem érzik
majd kirekesztve magukat”, nyilatkozta dr. Anca Florea
igazgató.
Megjegyezzük, hogy az Idősek Otthonába való felvételhez
szükséges iratok és feltételek a polgármesteri hivatal hon-
lapjáról letölthetők.

A Marosvásárhelyi Sze-
mélynyilvántartó Hivatal fel-
hívja a lejárt érvényességű
személyazonossági igazol-
vánnyal rendelkező személyek
figyelmét, hogy a hatályos tör-
vények értelmében, a szemé-
lyazonossági igazolvány
érvényességének lejárta után
15 napon belül kötelesek a lak-
hely szerinti személynyilván-
tartó hivatalban jelentkezni az
új igazolvány kiváltása érdeké-
ben. Ugyanez a kötelességük
azon kiskorúaknak, aki betöl-

tötték a 14. életévüket.
A személynyilvántartó hi-

vatal nyilvántartásában 1498
olyan személy szerepel, akik-
nek 2013 utolsó negyedévé-
ben érvényét vesztette a
személyazonossági igazolvá-
nyuk vagy akiknek nem is volt
soha ilyen okmányuk.

Emlékeztetjük a lakossá-
got, hogy a személyazonosáági
igazolvány az a dokumentum,
amelyet román állampolgá-
roknak bocsátanak ki, s amely-
lyel a személyazonosságot, a

lakhelyet, esetenként a tartoz-
kódási lakhelyet igazolják. A
személyazonossági igazolvány
lehet: személyazonossági kár-
tya, ideiglenes személyazonos-
sági kártya vagy érvényes
személyazonossági könyvecske
(buletin).

Új személyazonossági
igazolvány kiállításához szük-
séges iratok:

- típuskérvény (a honlapról
is letölthető)

- születési bizonyítvány –
eredeti és fénymásolat

- házasséglevél – eredeti és
fénymásolat

- végleges válási határozat
– eredeti és fénymásolat (ha
esedékes)

- az elhunyt házastárs ha-
lotti bizonyítványa – eredeti és
fénymásolat (ha esedékes)

- a lakcímet igazoló irat
- 11 lejes nygta, amely a

személyi kártya és a bélyegil-
leték ellenértéke (az 5-ös
pénztárnál lehet befizetni)

- a régi személyazonossági
igazolvány

- választói kártya (ha ese-
dékes)

Bővebb tájékoztatást a
0265/250-391-es és a
0265/250-010-es telefonszá-
mon vagy a hivatalban, Maros-
vásárhely, Calarasilor utca
26-28. Szám alatt nyújtanak
hétfőtől péntekig 8.30-16.30
óra között. Tájékozódni a
www.tirgumures.ro honlapon
is lehet.

Az elmúlt év utolsó negyedében érvénytelenné vált 
személyazonossági igazolványok tulajdonosainak figyelmébe

Holnap, február 7-én kezdő-
dik a XXII. téli olimpia az orosz-
országi Szocsiban, és február
23-ig tart, hacsak néhány nagy-
szakállú csecsen rosszaság – a
példátlan biztonsági intézkedé-
sek dacára - nem írja át időköz-
ben a programot. A nyitógálán
Tófalvi Éva csíkszeredai sílövő
fogja vinni a román zászlót, de
nagyon reméljük, hogy az
utolsó pillanatban kicseréli
majd egy székelyre.

Oroszország ez idáig sose
rendezett téli olimpiát, még
Szovjetunió korában sem. Nyá-
rit is csak egyszer, 1980-ban,
amelyen a románok egy lavór
érmet szereztek, mert a moszk-
vai olimpiát a Szovjetunió afga-
nisztáni bevonulása miatt
(1979. december 26.) a nyugati
államok és sportolóik bojkottál-
ták: az Egyesült Államok Olim-
piai Bizottsága és más országok
olimpiai bizottságai is a részvé-
tel ellen döntöttek. Csupán 81
nemzet sportolói vettek részt,
és 65 ország maradt távol a
csonka olimpiától. Úgy könnyű.

A téli olimpiák 
rövid története 

A téli olimpiák története
nem nyúlik vissza olyan mesz-
szire, mint a nyáriaké, ami ért-
hető is, hiszen az ókorban a síléc
és a korcsolya még fel sem volt
találva, a jégkorongról és a
tripla Lutz ugrásról már nem is
beszélve. Az első téli olimpiát

1924-ben rendezték a francia-
országi Chamonix-ban, ame-
lyen a norvégok nyerték az
összes síszámot, mivel ők jöttek
rá először, hogy a síléc orrát cél-
szerű felkunkorítani. A téli olim-
piák sikeres lebonyolítása
mindig nagyban függött az idő-
járási és földrajzi tényezőktől,
például az 1928-as svájci játé-
kokon a hirtelen jött felmelege-
dés okozott gondot: több
korcsolyázó is a Genfi-tóba nyu-
vadt (a műjégpályát még nem
ismerték), és a szuperóriás-mű-
lesiklást a lavina nyerte.

Az 1936-os téli olimpiát
maga Hitler nyitotta meg Gar-
misch-Partenkirchenben. A já-
tékok a náci propaganda részét
képezték, ennek is köszönhető,
hogy az eseményeket mintegy
félmillióan tekintették meg;
reggelente kinyújtott karral
mutogatták egymásnak, hogy
mekkora hó esett az éjjel. A má-
sodik világháború kitörése
miatt az 1940-es olimpia elma-
radt, de rá két évre ismét Né-
metország rendezte meg,
Sztálingrádban.

Az 1946-os, a Hargitára ter-
vezett olimpia szintén elma-
radt: a farkas – rácáfolva a
közmondásra – megette a
telet.

Az 1952-es oslói olimpián a
japán kamikázé-síugrók aratták
a legnagyobb sikert, akik síléc
és bukósisak nélkül ugrottak.

Az 1964-es innsbrucki játé-
kokon a szovjet Lídia Szkobli-

kova gyorskorcsolyában 4
aranyérmet nyert, ezzel (a téli
játékokat tekintve) minden idők
legeredményesebb női sporto-
lója lett… volna, ha utólag
nem zárják ki rottyinszkaja
(grúz gránátpaszulyleves)-dop-
ping miatt.

1998 – Nagano: ez a legdé-
libb helyszín, ahol valaha téli
olimpiát rendeztek, pedig An-
tarktisz is már több ízben pályá-
zott, de a sportolók nem
hajlandóak jégből épített olim-
piai faluban lakni. Naganóban
olyan új sportágak is megjelen-
tek, mint a snowboard vagy a
curling (jégteke). Utóbbi abból
áll, hogy nagy színes kőbiliket
toszogatnak a jégen, de senki
sem érti, mi benne a pláné.

A 2010-es téli olimpiát a ka-
nadai Vancouverben rendezték,
március 12. és 21. között; Ma-
gyarország nem vett részt, a
közbeeső nemzeti ünnep miatt.

A helyszín

Szocsi (cirill betűkkel: Сочи)
üdülőváros Oroszországban, a
Fekete-tenger partján, a Kauká-
zus mentén. Hosszúsága min-
tegy 147 km(!), ezzel a világ
második leghosszabb városa
Honolulu után, de ott a büdös
életben nem fognak téli olim-
piát rendezni, mivel az odaszál-
lított hó is két nap alatt
megnyüvesedne: a téli átlaghő-
mérséklet 23 fok körüli.

A Szovjetunió egykori legna-

gyobb tengerparti gyógyüdülő-
városának kénhidrogénes forrá-
sait vérszegénység, ideg- és
bőrbetegségek, valamint ízületi
bántalmak kezelésére javallot-
ták. A kommunista érában igen
felkapott üdülőhely volt, Romá-
niából is Szocsiba jártak nya-
ralni a vérszegény
katonatisztek, a neurotikus
párttitkárok, a szifiliszes milicis-
ták és a nyugdíjas szekusok. A
kényelmes hotelszobákban szí-
nes tévé, hűtőszekrény, lég-
kondi, minibár és szovjet
tornászlányok fokozták az elv-
társak komfortérzetét.

Újdonságok, újítások

A nézettség növelése érde-
kében Szocsiban az alábbi újí-
tásokkal és új sportágakkal
készülnek:

► Hegylakó-biatlon: a
sportolók nem céltáb-
lára, hanem egymásra
lőnek, így a szervezők
egyúttal az ezüst- és
bronzérmet is megspó-
rolják

► A sízők nem zászlókat
fognak kerülgetni,
hanem óvódásokat

► Ötvözik a gátfutást a sí-
futással: gátfutás síszer-
kóval (ez látványos lesz)

► Százméteres kurvagyor-
súszás jeges vízben, va-
lamint 4x100 méteres
jeges váltó

Olimpiai különkiadás 
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Labdarúgás
Népszerűsítik 
a labdarúgást Maros megyében

A közeljövőben Maros megyei iskolákat fog meglátogatni
az ASA labdarúgócsapata, hogy népszerűsítsék és megked-
veltessék a diákokkal a focit. A futballnépszerűsítő program
címe: „ASA az iskolák udvarán”.  A program keretében több
vásárhelyi és környékbeli tanintézetet is meglátogatnak a lab-
darúgók, így a diákoknak alkalmuk lesz játszani a 2. ligás csa-
pat játékosaival.  Ugyanakkor az ASA gyerekcsapatainak edzői
és a klub vezetői felmérik a gyerekek tudását és a labdarúgás
iránti érdeklődésüket. Nem utolsó sorban ajándékokat is ki-
sorsolnak a diákok között: labdát, szereléseket, illetve bérle-
teket az ASA mérkőzéseire.  A tanárok és a diákok teendője az
lesz, hogy a Facebook közösségi oldalon kövessék a kampány-
körúttal kapcsolatos részleteket, és jelezzék, ha szeretnék,
hogy tanintézetükbe is ellátogassanak. 

Amerikai foci

Amint azt ifj. Szöllősi Lászlótól, a Mures Monsters amerikai
focicsapat alapító tagjától és edző-játékosától megtudtuk, az
együttest benevezték a román bajnokságba, amely az idén
lesz a legnépesebb, hiszen kilenc csapat részvételével indul.
A bajnokság mérkőzései két csoportban zajlanak majd (erdélyi
és bukaresti zóna).  Az erdélyi csoportban négy együttes indul
– Kolozsvári Crusaders (amely két éve bajnok), Temesvár 89ers
(a tavalyi ezüstérmes), Nagybányai Miners és Marosvásárhelyi
Mures Monsters –, míg a bukaresti csoportban öt együttes
van besorolva: Warriors, Rebels, Wolverines, Predators és a
Thunder. A bajnokság első fordulójára május 4-én kerül sor,
melynek keretében a Mures Monsters a kolozsváriak ottho-
nába látogat. A kolozsvári kiszállást két hazai mérkőzés követi.
Február 16-ára a vásárhelyi amerikai futballcsapat egy tobo-
rozót (tryout) hirdet, amelyre a jeddi sportcsarnokban kerül
sor, 11 órai kezdettel. 

Minden amerikai focit űzni szerető fiatal részvételére
számít Szöllősi László (tel. 0744/629-568). Bővebb informá-
ciók a www.mures-monsters.ro honlapon találhatók.

Egyik szeme sír, 
a másik nevet...

– Alpár, a meniszkusz-műtét
utáni, utolsó rekuperációs gya-
korlatokat végezted január
utolsó hetében, ezzel eddigi
sportpályafutásod legkellemet-
lenebb időszakát hagyod magad
mögött. Most hogyan szolgál az
egészséged?

– Hála a Fennvalónak, tel-
jesen felépültem, egészségileg
rendbe jöttem, sikeres rekupe-
rációt hagytam magam mö-
gött, sőt a klubcsapatomnál
már teljes erőbedobással ké-
szülök.  

– Hónapokig a helyi Fizio-
nova Rekuperációs Központnál
készültél. Milyen volt az itt eltöl-
tött időszak?

– Gyötrelmes, de Koszorus
Gabriel sportorvosnak és Hora
Mircea kinetoterapeutának kö-
szönhetően, sikeres volt a re-
kuperációs időszak. Mellettük
családomnak, edzőmnek, a
klub vezetőinek és csapattársa-
imnak is köszönettel tartozom,
hiszen ők azok, akik az utóbbi
fél évben mellettem voltak.

Egyértelmű, a műtét után
nagyon nehéz volt számomra,
nehezen kezdtem el a mozgást,
a sérült jobb lábam izmai le-
gyengültek, de idővel sikerült
felerősíteni őket.

– Jelenleg teljes erőbedobás-
sal edzel?

– Az első edzéseken félve
végeztem a gyakorlatokat, las-
san az irányváltoztatásokat is
kipróbáltam, külsővel és belső-
vel is rúgni próbáltam a labdát,
amit sikerült véghezvinnem.
Most, a műtét után hat hónap-
pal, napi 5-6 órai edzésben van
részem, már beállok játszani a
fiúkkal. Nagy megerőltetés
után, még a műtét helyén érzek
fájdalmat, de nem veszélyes,
sőt, már a fájdalom is csökkent. 

– Gondolom, egyáltalán
nem volt jó érzés neked, hogy a
televízió képernyője előtt nézd
az EB- mérkőzéseke. 

– Persze, hogy kellemetlen
érzés fogott el, akárcsak az
utóbbi félévben mindig, amikor
a City’us mérkőzéseit figyeltem
a lelátóról.  Jött, hogy lemenjek
a pályára és beálljak, habár tud-
tam, hogy nem szabad. Idege-
sen, ugyanakkor türelmetlenül
figyeltem a válogatottbeli csa-
pattársaim játékát az EB-n, hi-
szen eddig minden hasonló tor-
nán jelen voltam Románia
színeiben. Nehéz volt végig, a
televízió előtt szurkolni nekik.

– Hogyan értékeled csapat-
társaid a Belgium és Ukrajna el-
leni találkozókon nyújtott telje-
sítményét?

– Mi a tavaly Călăraşi-on
játsztunk egy kettős felkészítő
mérkőzést a belgák ellen,
amely találkozón próbáltuk ki-
ismerni a játékukat. Románia
csapatának nagyon fontos volt,
hogy az EB-n, az első találko-
zón, történetesen épp a házi -
gazdák ellen, jó eredményt ér-
jen el. Sikerült is nyerniük a
fiúknak. Minden bejött nekik,
harcosan játszott a csapat,
ügyeltek a srácok, hogy minél
kevesebb labdát adjanak el, jól

adogattak, fizikailag is jól fel
voltak készülve, viszont a belg-
áknak szinte semmi sem sike-
rült.

A találkozó után már azt
gondolhatták, hogy biztos to-
vábbjutók, hiszen Belgiumnak
Ukrajna ellen feltétlenül győz-
nie kellett ahhoz, hogy még re-
ménykedhessen. (Ukrajna–Bel-
gium 0-0,sz. m.).

Az ukránok ellen gyengéb-
ben játszott a csapat, (Ukrajna-
Románia 1-0, sz.m), már to-
vábbjutók is voltak, viszont az
ukrán jobb csapat, mint a belga.

Ami a vásárhelyieket illeti,
ők nagyon jól teljesítettek, fő-
leg a Belgium elleni találkozón,
sorsdöntő volt Iancu hálóőr tel-
jesítménye is, aki az első két ta-
lálkozón talán a csapat leg-
jobbja volt.

– Most, hogy felépültél, mik
a célkitűzéseid, a sportpályafu-
tásoddal kapcsolatosan?

– Fontos, hogy egészségileg
rendben vagyok, a műtött lá-
bam jól bírja a terhelést. Egye-
lőre az a legfontosabb, hogy
visszanyerjem a régi formám. 

A célkitűzésem, hogy újabb

bajnoki címhez és kupagyőze-
lemhez segítsem a City’ust,
majd újra visszakerüljek a vá-
logatottba. Úgy érzem, hogy
még egy jó ideig hasznos tagja
lehetek a válogatottnak, de ad-
dig játszanom, bizonyítanom
kell, hogy behívót kapjak... 

******

A beszélgetés során jelen
volt Csoma Ferenc is, Alpár
bátyja is. Ő is pozitívan értékelte
a válogatott EB-részvételét,
ugyanakkor öccséről a követke-
zőket mondta a Központnak:

– Nagyon örvendek, hogy Al-
pár visszatért a csapathoz,
ahonnan nagyon hiányzott. Már
az első edzéseken látszott, hogy
játéktudása a régi, amire nagy
szüksége van az együttesnek, vi-
szont fizikai szempontból kell
még javulnia. Kellemetlen volt
számára a féléves kiesés, habár
tudom, hogy gondolatban min-
dig velünk volt. A visszatérésével
erősödött az együttes. 

******
A 2013 nyarán megnyílt re-

Interjú a szovátai illetőségű Csoma Ferenccel, a Marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgójával, aki a 2014-
es belgiumi Futsal Európa-bajnokság egyik nagy hiányzója Románia teremlabdarúgó válogatottja elérte a
vezetőség által kitűzött célt, miután 6-1 arányban lehengerelték a házigazda Belgiumot, majd minimális
1-0-ás vereséget szenvedtek Ukrajnától, a csoport második helyről továbbjutottak.  A két találkozón pályára
lépett és jól játszott a City’us öt játékosa – Vlad Iancu, Mimi Stoica, Florin Ignat, Ion Al-Ioani és Cosmin Gher-
man – is.  A City’us szurkolóinak szemszögéből az EB egyik nagy hiányzója a 30 éves Csoma Alpár, aki súlyos
sérülése miatt nem lehetett tagja a román teremlabdarúgó válogatottnak. Alpár az elmúlt hét végén fejezte
be a rekuperációt, ekkor értékelte lapunk sportszerkesztőjével csapattársai és a válogatott teljesítményét.

kuperációs központban, ahol
Csoma Alpár felépült, találkoz-
tunk a 43 éves Koszorus Gabriel
általános és sportorvossal is, aki
évekig az ASA majd a FCM lab-
darúgó-együttesénél is dolgozott. 

Tőle kérdeztük meg, meny-
nyire volt sikeres az Alpár fel-
épülése:

– Alpár most teljesen fel van
épülve, viszont a műtét után a
seb befertőződött, amit el kellett
távolítsunk, így egy hónapot
vesztett a rekuperációs időszak-
ból. A fontos az, hogy sikeres volt
a rekuperációja, és egészségileg
teljesen rendbe jött, ennek mi is
örvendünk.

A sportorvos elmondta még,
hogy központjukban elektrote-
rápiával, ozonoterápiával is fog-

lalkoznak, a marosvásárhelyi
Maros KK kosárlabdázói, a helyi
Mureşul kézilabdázói közül töb-
ben voltak pácienseink, sőt az
udvarhelyi FK teremlabdarúgó
és a Medgyesi Gaz Metan lab-
darúgói közül is jártak már in-
tézményükben, műtét utáni re-
kuperációra.

A 41 éves Hora Mircea kine-
toterapeuta, aki a román kézi-
labda-válogatottnál, a Besztercei
Gloreánál és a FCM-nél is dolgo-
zott, a következőket jegyezte
meg Alpárral kapcsolatosan:

– Alpár öntudatosan végezte
azokat a gyakorlatokat, amelyek
a felépülését szolgálták, most pe-
dig teljes gőzzel edzhet a City’us-
nál. 

Hora Mircea, Csoma Alpár és Koszorus GabrielHora Mircea, Csoma Alpár és Koszorus Gabriel
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A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON

Színház a világ c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Szuper alakítás volt! Azért a tévéreklámokban jobban átéli a szerepét!


