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

Ők kiknek szurkolnak, 
szerintük ki lesz a világbajnok?

Egykori és jelenlegi marosvásárhelyi sportolót, edzőt, ve-
zetőt, sportújságírót, tornatanárt kértünk, mondja el vé-
leményét a labdarúgó világbajnokság eddigi
mérkőzéseiről, arról, ki a kedvenc csapata, kinek szurkol,
és ki nyerheti meg szerinte a világbajnoki címet.

Társadalom

Telefonhívásra 
ingyenes gombavizsgálat 
Marosvásárhelyen

A Málnássy László Gombászegyesület (MLG) 2005-ben
alakult mint a sepsiszentgyörgyi László Kálmán Gom-
bászegyesület Maros megyei kirendeltsége. 2009-ben
vált önállóvá, civil szervezetté, de továbbra is a sepsi-
szentgyörgyi egyesület tagja maradt. 
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Vélemény

Tenyérjóslástól 
a maroktelefonig

A tenyérjóslás nem került be a tudomány
legfontosabb érdeklődési területei közé, el-
lenben kialakult egy olyan, szintén a tenye-
rünkön hordozható eszköz, amely a
jövendőmondás egyik új, alapvető forrását
képezi: az okos- vagy maroktelefon. Ez a ké-
szülék a jelenkor egyik legfontosabb fejlesz-
tése, amely magába foglalja az elmúlt
évszázad távközlési és informatikai találmá-
nyait: a telefont, a rádiót, a televíziót, a szá-
mítógépet és a nyomkövetőt. Az
okostelefonok között fennálló több síkú,
szinte állandó jellegű kapcsolatok olyan
„kézvonalakat” képeznek azok felhasználó-
járól, amelyek az illető személy múltjáról, je-
lenéről és jövőjéről is árulkodnak.
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MORGÓ

Egy város, két világ

Néhány évvel ezelőtt, amikor még a multikulti
volt divatban – már nincs? – egy sajtóbeszél-
getésen vettem részt. A helyi média szerepéről
folyó könnyed eszmecserén elkerülhetetlenül
szóba kerültek a magyar-román kapcsolatok
is. Felvetődött, hogy a két etnikum sajtóját ol-
vasva a külső szemlélő számára úgy tűnhet,
nem ugyanarról a városról szólnak. Igen, Ma-
rosvásárhelyen két etnikailag, nyelvileg, kul-
turálisan különálló közösség, teljes helyi
társadalom él egymás mellett. És a kettő kö-
zött nincs, vagy csak alig-alig van átjárás. 
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Humor

Női kérdések 
meccsnézés közben 
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Taburomboló sajtótájékoztatót ígért a meghívóban Vass Levente,
amelyen az RMDSZ megújítására vonatkozó javaslatait ismertette.
Kifejtette: a társadalom elé kell vinni a szövetségi politizálás prob-
lémáit, az elmaradt és szükséges közvitákat pedig nem lehet to-
vább halogatni. 

Vass Levente 
megújítaná az RMDSZ-t
„A Bibliát nem magyarázzák annyiféleképpen, mint a Szövetség teljesítményét” 



Tóth Erzsébet-emlékest

Június 26-án, 18 órától a
Maros Művészegyüttes köves-
dombi termében Tóth Erzsébet-
emlékestet szervez a Maros
Művészegyüttes, a Lorántffy
Zsuzsanna Kulturális Egyesület
és az EMKE maros megyei szer-
vezete. Fellépnek: Eötvös Mária,
Kásler Magda, Csorba Erna,
Nemes Ildikó, Emilia Lateş,
Maria Precup, Leontina Pop, Ki-
lyén Ilka, Gáspárik Attila, Balázs
János, Koszorus Kálmán és ze-
nekara, a Fagyöngy citerazene-
kar, a Cinige népizenekar, a
Napsugár Együttes. Emlékbe-
szédet mond: Dr. Kerekes Me-
dárd és Dr. Gáspárik Attila.  A
műsort szerkesztette: Kilyén
Ilka. A belépés ingyenes

A sors kereke 
a végzetre forog?

Csütörtökön délután 6 órától
a Bernády Házban kerül sor
Koszta István az 1914-ben kez-
dődött világégést, „Erdély nagy
háborúját”, annak előzményeit
és következményeit bemutató
A sors kereke a végzetre forog?

című könyv bemutatójára. 

Napközis alkotótábor

A Noé Projekt Kulturális
Egyesület Tekeredik a kígyó
címmel állat- és természetbarát
napközis alkotótábort szervez
június 30–július 4. között a ma-
rosvásárhelyi Talentum Alapít-
vány Vihar u. 13 szám alatti
székhelyén. A táborba 7-12
éves iskolás gyermekeket vár-
nak hétfőtől péntekig 9-13 óra
között. A szervezők célja, hogy
segítsenek a gyermekeknek
megismerkedni a természet ér-
tékeivel, élővilágával, s kreatív,
fejlesztő foglalkozásokat nyújt-
sanak a vakációs időszakban. A
programban környezetvédelmi
előadások, interaktív foglalko-
zások szerepelnek biológus,
illetve természetvédelmi szak-
értők bevonásával, továbbá
kreatív, művészeti tevékenysé-
gek (szobrászkodás, festés, raj-
zolás), melyeket tapasztalt
oktatók, képzőművészek tarta-
nak. Partnerek a Talentum Ala-
pítvány és a Milvus Egyesület. A
helyek száma korlátozott, a
részvétel előzetes jelentkezés
alapján történik a következő te-
lefonszámokon: 0726-491-990
(Bantta Annamária) vagy 0752-
579-295 (Molnár Krisztina).

Maros Mezőségi 
Művésztelep kiállítása

A Maros Mezőségi Művész-
telep 2013-as táborainak (Me-
zőmadaras, Mezőbergenye és
Csittszentiván) bemutatkozó ki-
állítását nyílik meg július 1-én,
délután 6 órakor a Mures Mall
első emeleti galériájában. A ki-
állítás anyagát grafikák, olaj-

festmények, pasztellek és fara-
gások alkotják. A kiállítást be-
mutatják Molnár D.Dénes és

Czirjék Lajos képzőművészek.

A sors kereke a 
végzetre forog?

Koszta István könyvet írt a
100 éve kitört I. világháborúról.
A háromkötetesre tervezett
munka első része, A sors kereke
a végzetre forog? a napokban
jelent meg a csíkszeredai Alutus
nyomda gondozásában. Sikeres
budapesti bemutatója után a
szerző, akinek korábbi Nem
(csak) Erdély volt a tét című
könyvét megismerhette a ma-
rosvásárhelyi közönség is, újra
találkozik itteni olvasóival. Jú-
nius 26-án, csütörtökön délután
6 órától a Bernády Házban kerül
sor az 1914-ben kezdődött vi-
lágégést, Erdély „nagy háború-
ját", annak előzményeit és
következményeit bemutató
könyv ismertetésére és dediká-
lására.
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Horoszkóp
Kos: A hét legnehezebb feladata reálisan gondolkodni. Min-
den adott ahhoz, hogy a szemére felkerüljön a rózsaszínű
szemüveg, aminek hatására legszívesebben magához ölelné
a világot. Bármennyire nehezére esik az őszinteség, vegyen
erőt magán, és az igazat, csakis az igazat mondja.
Bika: Ne foglalkozzon senki pénzügyeivel, ne turkáljon má-
soknak a zsebében, így elkerülheti a kínos pillanatokat, és azt,
hogy jól felidegesítse magát. Kiváló a hét vásárlásra, hivatalos
ügyek intézésére, szomszéddal, testvérrel is egy húron pen-
dülhetnek. 
Ikrek: Csak semmi őszinteség! Ezen a héten az igazság olyan
fájdalmas lehet, mint a késszúrás. Ezért ha nem mond igazat,
azzal inkább megkímél valakit a kiábrándulástól, illetve a
munkahelyén, ha képes lesz azt a személyt is dicsérni, akit ki
nem állhat, akkor szövetségesre tehet szert. 
Rák: A megérzései az átlag fölött működnek, amire hallgas-
son, mert így talán még balesetet is elkerülhet. Szinte belelát
mások fejébe, aminek nagy hasznát veheti a munkahelyén,
ahol nagy átalakulások vették kezdetüket, amely az ön meg-
élhetését is érinti. 
Oroszlán: A családban olyan esemény történhet, amely miatt
összeszorul a szíve, és felteheti a kérdést: miért pont velünk
történik? A válasz: talán azért, hogy lelkileg közelebb hozza
önöket egymáshoz, és ne úgy viselkedjenek, mintha idegenek
lennének. 
Szűz: A házasságokban, együttélésekben, vagy régi együtt
járásokban még az is lehet, hogy romantikus érzések rohanják
meg. Nem számít, mennyi időt töltöttek együtt, és milyen ne-
hézségeken vannak túl, most úgy tudják egymást szeretni,
mint talán a kapcsolat kezdetén. 
Mérleg: A héten az sem igaz, amit kérdeznek, ezért körülte-
kintőnek kell lennie, ha fontosabb ügyeket kíván elintézni.
Nem érdemes most a munkájával, a megélhetésével, a jövő-
jével kapcsolatos beszélgetéseket folytatni, mert semmi sem
alakul úgy, ahogy most megegyeznek. 
Skorpió: Ismeri ugye Murphy törvényét, miszerint ami el tud
romlani, az el is fog. Ráadásul a rokonai is táncot járhatnak az
idegein, és a kettő együtt testileg, lelkileg megterhelő lesz. A
munkahelyén olyan hírek kelnek szárnyra, amelyek miatt
önnek is aktivizálnia kell magát. 
Nyilas: Ha egy mód van rá, külföldi utazást halasszon ké-
sőbbre. Ha ez nem lehetséges, akkor több pénzt, és jól felsze-
relt gyógyszeres ládikót is vigyen magával. Baráti kapcsolat
válságos helyzetbe kerülhet, ám ha képes lesz önfeláldozóan
viselkedni, és olyasmit is megtenni, amiről úgy gondolja, nem
az ön feladata, akkor barátsága kiállja a próbát. 
Bak: A munkahelyén több olyan ember van, aki csak érdekből
barátkozik önnel, ezért legyen körültekintő, amikor például
véleményt kell mondani valamiről, valakiről. Illetve amikor va-
lakiért kezességet kell vállalni, mert erre még nagyon ráfázhat. 
Vízöntő: Ezen a héten nem érdemes új munkát vállalni, mert
sajnos rosszabb helyzetbe kerül, mint amilyenben esetleg van.
Ha nincs munkája, akkor sem érdemes a héten adódóra igent
mondani, mert még az is lehet, hogy önnek kell fizetnie azért,
hogy dolgozhasson. 
Halak: Boldognak és elégedettnek érezheti magát, ha szere-
lemről van szó. De az is lehet, hogy a munkahelyén történnek
olyan dolgok, amelyek miatt talán még madarat is képes lenne
fogni. Amennyiben ön szülő, gyermeke miatt büszkeséget és
elégedettséget érezhet.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro
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Vass úgy gondolja, Marosvá-
sárhelyen hiánynak számít az
egyenes beszéd, legalábbis ami
a politikát illeti, aki pedig vál-
lalja annak kockázatát, arra
előbb-utóbb ellenségként te-
kintenek. „Ahhoz, hogy a ma-
rosvásárhelyi és Maros megyei
magyar politika ismét elvárása-
ink szintjén teljesítsen, újra kell
kövezni a politizálás útját” – fi-
gyelmeztetett.

Ehhez az újrakövezéshez
szándékszik hozzájárulni Vass
Levente, aki három, a szövetségi
politizálást jobbító javaslattal
lépett a sajtó és a közösség elé.  

„Legyen Marosvásárhely az
RMDSZ Washingtonja!” 

Vissza kell szerezni Vásár-
helynek az erdélyi magyar po-
litizálásban betöltött központi
szerepét – jelentette ki Vass. „Ha
elfogadjuk, hogy Marosvásár-
hely stratégiai fontosságú az
RMDSZ számára, hogy fontos,
szimbolikus erővel bíró „front-
város”, akkor legyen hagyo-
mány, hogy néhány szövetségi
szintű intézmény a mi városunk-
ban van” – érvelt javaslata mel-
let. Bejelentette, hogy rövidesen

Marosvásárhelyre telepítik or-
szágos központjukat az RMDSZ-
platformok. „A Platformok Kon-
zultatív Tanácsának intézménye
itt fog működni városunkban,
itt fognak a platformok vezetői
rendszeresen találkozni, innen
történik majd az ügyvezetés a
megyei, területi szintek felé. Ez
kezdetnek nem is rossz” – je-
lentette ki. 

Legtöbb három törvényho-
zói mandátumot!

A 2016-os választásoktól
kezdődően legtöbb három par-
lamenti mandátum idejére kor-
látozná egy-egy RMDSZ-politi-
kus megválaszthatóságát –
fejtette ki Vass Levente. Miért?
Szerinte, ahogyan minden tu-
dásnak, úgy a politikai tudás-
nak, sőt magának a politikusnak
is van egy meghatározott sza-
vatossági ideje. Annak lejárta
után a tudás elavult, használ-
hatatlan – mondta. „Nagy a
késztetés a mandátumok kipri-
vatizálására, sőt, családi átörö-
költetésére, melynek didaktikai
példája itt Maros megyében tet-
tenérhető” – érvelt javaslata
mellett. 

Kifejezte reményét, hogy az
érintettek választó- és verseny-
barát javaslatként értelmezik el-
képzeléseit, amire nagy szükség
van, hisz sokan, főleg a közép-
nemzedékbeliek kiábrándultak
az RMDSZ-ből. „Erre a kiábrán-
dultságra politikai választ kell
adni!” – figyelmeztetett Vass. 

Felelősségvállalást, elszá-
moltatást! 

„A választások előtt és után
is legyen tiszta és nyilvános a
kitűzött cél, aki nem teljesíti vál-
lalásait, viselje a következmé-
nyeket” – fejtette ki Vass. Em-
lékeztetett arra, hogy az
elszámoltatás elől sok politikus
az egységretorika révén, a ki-
sebbségi érdekvédelem terén
elért részeredményeket siker-
ként beállítva tért és tér ki.   

Elítélőleg vélekedett arról,
ahogyan az EP-választások
eredményeit értékelte a Maros
megyei, illetve vásárhelyi szer-
vezet. „Egészen komikus siker-
propagandának voltunk szem-
és fültanúi a május 25-ét követő
héten. Abban a városban, ahol
a szavazókedv 30%-al csökkent
a 2009-es EP-választásokhoz

képest és jóval alulmaradt az
idei országos 18%-os csökke-
néshez képest is. Mit tettek a
vásárhelyi vezetők? Sikerről be-
széltek” – mondta Vass.

Szerinte szakítani kell azzal
a hagyománnyal, hogy a min-
denkori vezetők törvényszerűen
a jelöltlisták első helyeire kerül-
nek. „Legyenek inkább a válasz-
tási listák utolsó befutó helyein,
ezáltal is mutatva, hogy az ese-
dékes választás tétje számukra
a legnagyobb, hogy ők az eset-
leges sikertelenség azonnali
érintettjei is! Ne húzóerői, ha-
nem tolóerői legyenek a taná-
csosi listának” – fogalmazott.

Sz. L. 

MORGÓ 

Egy város, 
két világ

Néhány évvel ezelőtt, amikor még a multikulti volt divatban
– már nincs? – egy sajtóbeszélgetésen vettem részt. A helyi média
szerepéről folyó könnyed eszmecserén elkerülhetetlenül szóba
jöttek  a magyar-román kapcsolatok is. Felvetődött, hogy a két
etnikum sajtóját olvasva a külső szemlélő számára úgy tűnhet,
nem ugyanarról a városról szólnak. Igen, Marosvásárhelyen két
etnikailag, nyelvileg, kulturálisan különálló közösség, teljes helyi
társadalom él egymás mellett. És a kettő között nincs, vagy csak
alig-alig van átjárás. 

Tény, hogy mind értékrendben, mind témaválasztásban, -ke-
zelésben, mind hangvételben, stílusban eltér egymástól a helyi
magyar és román nyelvű média. Még a látszólagosan mindkét
helyi társadalmat egyaránt érdeklő közös ügyeket illetően is más
és más a románok és a magyarok viszonyulása. Sarkítva: amíg a
románokat a helyi hatalmi viszonyok, a gazdasági problémák ér-
deklik elsősorban, addig a magyarokat inkább a hagyományápo-
lás, a kultúra, a környezetvédelem, azokra reagál érzékenyebben.
A jelek szerint még a sportéletet is mintha felosztották volna egy-
más között: a foci, a teremfoci – a szponzorokat, illetve vezetőségi
tagokat illetően – elsősorban román érdekeltség, a kosárlabda,
a kézilabda és néhány egyéni sportág magyar. Legalábbis annak
tűnnek. 

A városnapokhoz is eltérően viszonyul a két helyi társadalom.
Kezdetben inkább a kulturális rendezvényekre, a hagyományokra,
a népművészetre koncentráltak a szervezők, aztán szép lassan el-
balkánosodott a rendezvénysorozat, háttérbe szorultak a helyi
jellegzetességek, eluralkodott a hangos zenebona, az elmarad-
hatatlan mánélé kíséretében folyó mértéktelen csórékolbász-za-
bálás és sörivás. És ami azzal jár.    

Az épített örökséghez is más és más viszonyulás érhető tetten.
Természetes módon a magyaroknak fontosak a régi utca- és tér-
nevek, a város régi arculatának, jellegzetes épületeinek megőr-
zése. Ezzel szemben a románok, különösen az elsőgenerációsok,
köztük a városvezetők számára másodrangú jelentőséggel bír a
múlt, ők a „jövőre” koncentrálnak. Sőt, az etnikai felsőbbrendűség
jegyében gondolkodók, gyűlölködők ösztönösen, zsigerből törnek
mindenre, amihez nincs közük, amihez nem kötődnek, kötődhet-
nek.  

Lehet, hogy átlépem most a polkorrektség – mi fán terem az,
ki a fészkes fene találta ki, tette kötelezővé, s milyen jogon? – ha-
tárait, de állítom: vannak, s nem is kevesen, akik – igen, a múltat
végképp eltörölni vágyók egyenes ágú szellemi leszármazottai –
éppen most próbálják belakni, végleg saját birtokukba venni a
várost, s ebben igencsak zavarja őket, hogy élnek itt még rajtuk
kívül olyanok, akiknek fején másként tapad a haj, s akiknek ajkán
másként csörömpöl a szó. 

Ha netán szóba kerül az autonómia, sokan, akik nem értik,
vagy szándékosan félreértik, miről beszélünk, azzal utasítják el:
mire jó az etnikai alapú elkülönülés, hiszen milyen jól megvoltunk
– mármint ők! – együtt. Együttélést emlegetni lehet, elvárni
annál kevésbé. Ahhoz más emberanyagra, más gondolkodásra
lenne szükség. Ha csak a vegyes iskolákra gondolunk, ahol a ma-
gyar tanulók, a magyar pedagógusok rendre számbeli hátrányba
kerülnek, majd másodrendű, megtűrt csoportként kezeltetnek,
bizony érthető az etnikai önigazgatás iránti vágy.    

Az eddigiekből is az tűnik ki, hogy a legtöbb, amire mai ma-
gyarok és románok törekedhetünk: a békés egymás mellett élés.
A többi üres szócséplés. 
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Szentgyörgyi László   Vass Levente 
megújítaná az RMDSZ-t

Taburomboló sajtótájékoztatót ígért a meghívóban Vass Levente, amelyen az RMDSZ megújítására vo-
natkozó javaslatait ismertette. Kifejtette: a társadalom elé kell vinni a szövetségi politizálás problémáit,
az elmaradt és szükséges közvitákat pedig nem lehet tovább halogatni.  A fiatal politikus szerint Maros-
vásárhelynek központi szerepet kell játszania az erdélyi magyar politizálásban, úgy vélte, elengedhetetlen
a választott tisztségeket betöltő politikusok elszámoltatása, a 2016-os választásoktól kezdődően pedig
be kell vezetni, hogy egy-egy személy legtöbb három mandátum idejéig tölthessen be törvényhozói tiszt-
séget.     

„A Bibliát nem magyarázzák annyiféleképpen, mint a Szövetség teljesítményét” 
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Tenyérjóslástól a maroktelefonig

A tenyerünkön található ráncok tanulmányozása által a
jövőnket jósolják meg az erre szakosodottak. Amint eléjük
tárjuk a kezünk belsejét, az életvonalunk, a sorsvonalunk vagy
a szívvonalunk alapján felderítik, milyen hosszú életre, hány
szerelemre és mennyi pénzre számíthatunk. A tenyérjóslás
nem került be a tudomány legfontosabb érdeklődési területei
közé, ellenben kialakult egy olyan, szintén a tenyerünkön hor-
dozható eszköz, amely a jövendőmondás egyik új, alapvető
forrását képezi: az okos- vagy maroktelefon. Ez a készülék a
jelenkor egyik legfontosabb fejlesztése, amely magába fog-
lalja az elmúlt évszázad távközlési és informatikai találmá-
nyait: a telefont, a rádiót, a televíziót, a számítógépet és a
nyomkövetőt. Az okostelefonok között fennálló több síkú,
szinte állandó jellegű kapcsolatok olyan „kézvonalakat” ké-
peznek azok felhasználójáról, amelyek az illető személy múlt-
járól, jelenéről és jövőjéről is árulkodnak.

Az internethasználati szokásainkból kiindulva, az „újkori
tenyérjósok” könnyen megállapíthatják, hogy nagyjából
mikor és hol fogunk tartózkodni, kivel, vagy milyen személlyel
fogunk találkozni, milyen tevékenységeket fogunk folytatni.
Azt is tudják, hogy általában mikor fekszünk le, mikor kelünk
fel, mennyire veszélyes az életünk, hova utazgatunk és milyen
az egészségi állapotunk. A „tenyerünk vonalaiból”, a másoké-
val összehasonlítva, olyan következtetéseket tudnak levonni,
amelyek alapján előrevetítik egy-egy valószínűsíthető ese-
mény bekövetkeztét. Például egy új párkapcsolat kialakulását,
egy szakítást, egy új magánéleti vagy munkahelyi problémát,
egy balesetet, egy születést vagy egy halált.

Ezt a „kézolvasói” munkát egyesek titokban, az érintett sze-
mélyek értesítése nélkül végzik. Ők a hírszerzők. A munkájuk
során a legtöbb esetben unalmas, semmitmondó informáci-
ókat gyűjtenek, de néha különleges, fontos eseteket is fel-
göngyölítenek. Mint a vérbeli halászok, ők is csak a nagy
halakra epedeznek, így aztán a kisebbeket leakasztják a ho-
rogról, és visszadobják, hadd ússzanak tovább a vízben. A „ki-
fogott nagy halaknak” azonban sokáig kell a szárazon
heverniük az ellenük felhozott bizonyítékok következtében.
Ilyen szempontból nagy előnnyel járna az érintett személyek
részére, ha kizárhatnák a nyomonkövetésüket. Ám úgy, ahogy
a kéz a munkavégzés legalapvetőbb eszköze, az okostelefon
is a mai társadalom egyik leglényegesebb kelléke. Az ezektől
való megszabadulás fogyatékossággal járna. Így aztán nem
marad más hátra, mint úgy élni az életet, mint egy, a nagy-
világ elé kitárt könyv, amelyre nem biztos, hogy jut olvasó,
de bárki számára elérhető, tanulmányozható. Ha pedig para-
noiás odafigyelés árán elrejtjük a kézvonalainkat, eltitkoljuk
az okostelefonos-számítógépes szokásainkat, megnehezítjük
ugyan a tenyérjósok munkáját, de úgy is csak egy kiismerhető,
nyitott könyv maradunk.

Ferencz Zsombor 

Telefonhívásra ingyenes gombavizsgálat Marosvásárhelyen

Megoldják Kakasdon az áramingadozás problémáját
Csergedi György, a közigaz-
gatásilag Maroskeresztúrhoz
tartozó kakasdi lakos szer-
kesztőségünket felkereste
azzal a problémával, hogy a
faluban hozzávetőlegesen
fél éve naponta többször ta-
pasztalnak áramkiesést,
amelynek a lakosok háztar-
tási gépei látják kárát.

„Naponta három-négy-ötször
is elveszik az áramot, s félórás,de

akár 6-8 órás áramkiesés is ta-
pasztalható. A háztartási gépeim
tönkremennek, ha így folytató-
dik, és a kazánomra is olyan mű-
szert kellett szerelnem, amely
folyamatosan 220 Volttal látja el
a berendezést” – kereste meg la-
punkat panaszával a kakasdi
lakos.

Moldován Józsefhez, Maros-
keresztúr alpolgármesteréhez
fordultunk válaszokért, aki el-

mondta, hogy nem áramkiesés-
ről van szó, hanem áramingado-
zásról, amelynek orvoslása
folyamatban van. „Átiratot küld-
tem az Electrica áramszolgáltató-
nak, és válaszlevelükben azt
írták, hogy május 30-ától 14
napon át monitorizálják a szol-
gáltatást, ugyanakkor azt is, hogy
megfigyelés után orvosolni fog-
ják a problémát” – nyilatkozta az
alpolgármester. Hozzátette, hogy

valószínűleg az lehet az ingado-
zás oka, hogy nagyon sokan csat-
lakoznak a hálózatra, és a
transzformátor nem bírja a terhe-
lést. „Ha a szolgáltató nem javítja
ki a problémát záros időn belül,
akkor újabb átiratot intézek hoz-
zájuk, és remélem, mihamarabb
megoldódik rendellenesség” –
mondta Moldován József.

Pál Piroska

A Málnássy László Gombászegyesület (MLG) 2005-ben alakult mint a sepsiszentgyörgyi László Kálmán Gombászegyesület Maros megyei kirendeltsége. 2009-ben
vált önállóvá, civil szervezetté, de továbbra is a sepsiszentgyörgyi egyesület tagja maradt. A gombászegyesület megalakulásának célja a gombák és a gombászat
népszerűsítése, a mérgező gombák széleskörű ismertetése a toxikózisok elkerülése érdekében – tudhatjuk meg a MLG honlapjáról. Málnássy Andrást, az MLG
elnökét arra kértük, ismertesse olvasóinkkal, milyen gombák gyűjthetőek az év ezen időszakában, hol nem ajánlatos gyűjteni, milyen veszélyek leselkednek a
laikus gyűjtőkre, és hogyan lehet a szedett gombát ellenőriztetni. 

Az egyesület igen aktív tevé-
kenységet folytat: havonta leg-
alább egy közös, nyílt
gombásztúrát szervez Maros
megye területén, ahol a begyűj-
tött gombákból kiállítást he-
lyeznek közszemlére, és
nyomatékosan felhívják a figyel-
met a gombamérgezés veszé-
lyére. Az egyesület tagjai
rendszeresen részt vesznek
nemzetközi gombásztáborok-
ban is. Több alkalommal indítot-

tak fotópályázatot is, a 2011-es
és a 2013-as Erdélyi Gombanap-
tárakat is például a pályázatra
beküldött képek illusztrálják. Az
egyesületnek nyolc tagja vég-
zett gomba-szakellenőri tanfo-
lyamot, majd tett sikeres vizsgát
és szerzett bizonyítványt. 

A nyári gombák nagy része
már megjelent – tudtuk meg
Málnássy Andrástól, a gombá-
szegyesület elnökétől. Térsé-
günkben ebben az időszakban

csiperkék, galambgombák, őz-
lábgombák, galócák, vargányák,
tinórufélék, korallgombák, tő-
kegombák, pöfetegek, valamint
a keserűgomba, a rizike, a ke-
nyérgomba, a rókagomba a
májgomba és a pisztricgomba
található meg a természetben.
A szakember szerint a forgalmas
utak, ipari létesítmények, ben-
zinkutak mellett nem ajánlatos
a gombagyűjtés, mert egyes
gombákban felhalmozódhatnak
a szennyező anyagok, mint pél-
dául a nehézfémek, vagy a ra-
dioaktív anyagok.

A gyilkos galócát 
mindenkinek ismernie kell!

„A mérges gombákat csak
tökéletes ismeretek birtokában
lehet megkülönböztetni a hozzá
hasonló ehetőktől – hívja fel a
figyelmet a gombaszakértő –,
ugyanis ha nem ismerjük mind-
két gomba jellegzetes bélyegeit,
előfordulhat, hogy a laikus gom-

bász az ehető gomba mérgező
hasonmását teszi a kosárba.
Gombáskönyvek tanulmányo-
zása és sok gyakorlat szükséges.
A gyilkos galócát mindenkinek
ismernie kell! A leghelyesebb,
ha gomba-szakellenőrrel vizs-
gáltatjuk meg gombáinkat. Az
ajándékba kapott és az útszélen
vásárolt árut is ajánlatos átvizs-
gáltatni. Gomba-szakellenőre-
ink elérhetősége megtalálható
a honlapunkon. A piaci árusítás
és  gombavizsgálás még nem
engedélyezett az erre vonatkozó
törvény hiányosságai miatt,
ezért telefonhívásra ingyenes
gombavizsgálást végzünk, hely-
szín-megegyezés alapján.” To-
vábbi információt a
http://www.mlgmv.ro/ honla-
pon találnak.

Arra a kérdésünkre, hogy
ki lehet tagja gombászegyesü-
letnek, Málnássy András el-
mondta, hogy az MLG-nek
minden természetbarát tagja

lehet, korra, nemre, foglalko-
zásra, nemzetiségre, gombais-
mereti felkészültségre való
tekintet nélkül. Egyedüli kitétel,
hogy beszéljen magyarul is. „Ez
nincs benne az alapszabályzat-
ban, amit a honlapunkon, az
Egyesületünkről rovatban lehet

olvasni. Az MLG havonta szerve-
zett, nyílt gombásztúráinkon
minden érdeklődő részt vehet,
nem kell egyesületi tag legyen.
Mindenkit szeretettel várunk" –
tette még hozzá a gombásze-
gyesület elnöke. 

Nemes Gyula

Wass Albert műveit olvasták a Színház-téren

A rendezvény előtti zuhogó
eső ellenére közel hetvenen
gyűltek össze szerda délután
a Színház-téren, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács által
szervezett Wass Albert felol-
vasás-flashmobon.

Az eseményen kisgyerekek,

fiatalok és idősek is egy-egy Wass
Albert kötettel tiltakoztak az író
emlékének meggyalázása, illetve
a hatalom, az íróval szembeni el-
lenséges megnyilvánulásai ellen. 

A villámcsődület hozzávető-
legesen húsz percet tartott, és
rendbontás nélkül ért véget. P.P.



Honnan ismerhető 
meg a rend története?

A rendház levéltára egyelőre
lappang, az is lehet, hogy meg-
semmisült. Néhány kötetét, ira-
tát ismerjük csupán, melyek a
kriptába lemenekített rendi
könyvtár kötetei közül kerültek
elő. 

Sok adatot közvetítenek a
különféle térképek, grafikai áb-
rázolások, fotók. 

A jól ismert, tizenkilencedik
századi, Rohbock-féle rajz alap-
ján készült acélmetszeten a
főtér fölé magasodó dombon
látható a nyeregtetővel fedett
templom és nyugati oldalához
csatlakozó emeletes kolostor.
Ekkor még kolostorszárny húzó-
dott a hajó nyugati fala mellett
is. A rendház előreugró szárnyai
által közrefogott udvaron kere-
kes kút állt.

A templom jelenlegi 
berendezési tárgyai

A főoltár olajfestménye egy
kvalitásos tizennyolcadik század
végén készült kép, amely a
templom névadó szentjét ábrá-
zolja. A szentélyben látható két
barokk oltármenza Páduai Szent
Antalt, illetve Palermói Szent
Rozáliát, a katolikus barokk nép-
életnek egyik legjellegzetesebb
alakját, az egykori járványos be-
tegségek védőszentjét ábrázol -
ja. A szentély keleti falán
Hofrichter József munkája, Raf-
faello Folignói Madonnájának
1894-es másolata látható. A
templom örökmécsese a kolozs-
vári minorita templomból szár-
mazik, akárcsak a karzaton álló
tizenkilencedik század végén
készült orgona.

A szentély alatti kriptába
rejtett könyvtár

Barabás Kisanna lapunk ol-
vasóinak még azt is elmondja,
hogy a marosvásárhelyi minori-
ták levéltára egy részének
nyoma veszett, így igen kevés
dokumentum maradt az útókor
számára. Az azonban ismeretes,
hogy gazdag könyvtáruk volt,
amelyet a szentély alatti krip-
tába rejtettek vélhetően azért,
hogy a kommunisták ne tegyék
tönkre. Aztán hosszú éveken át
ottfelejtődtek a könyvek.

Nemrég fedezték fel őket.
Most a Teleki Tékában vannak,
és tanulmányozásra várnak.
Tudni kell, hogy a kiadványok
között néhány okirat is volt, ezek
azonban, sajnos, csak a telekvá-
sárlásokkal kapcsolatos adato-
kat tartalmaznak. 

Ezeken kívül e témával kap-
csolatban nem igazán áll a ren-
delkezésünkre a
tizennyolcadik-tizenkilencedik
századra vonatkozó írásos forrás,
dokumentum.

Amit még a 
kriptáról tudni kell

A templom szentélye alatt egy
téglalap alaprajzú kripta található,
ahol a temetkezés egymás feletti
sorokba rendezett fülkékben tör-
tént, akárcsak a belváros másik
két katolikus temploma alatti
kriptákban. Itt a keleti és a nyugati
falban alakították ki a hatvanhat
temetkezési helyet számláló fül-
kesorokat. Sajnos, sok felirat ma
már értelmezhetetlen. 

Egyháziak és világiak egyaránt
temetkeztek ide, többen a Verzár
és a Csiki örmény származású csa-
ládok tagjai közül, például Verzár

Manó az 1894-ben elhunyt nyu-
galmazott kúriai fő levéltáros.

A templom szentélye alatti sír-
boltban – melynek bejárata a
kertből, a templombejárat ellen-
tétes oldalán van – a rend tagjai
és a templom szentélyében már-
ványtáblák örökítik meg az itt
nyugvók emlékét.

Az épületben működött az
Egerből ideköltöztetett te-
ológiai egyetem

Barabás Kisanna még azt is
tudja, hogy a kizárólag paszto-
rációs tevékenységet folytató
minoriták fontos szerepet töltöt-
tek be a város életében. A tizen-
kilencedik század végétől
1914-ig a rendház épületében
működött az Egerből ideköltöz-
tetett teológiai egyetem, és ké-
sőbb, a két világháború között
pedig itt tevékenykedtek a mi-
norita novíciusok. 

Fodor Sándor (S.) és Balás
Árpád a Marosvásárhelyi útika-
lauz című adatgyűjtésben leírja,
hogy 1903-ban a kolostorra
emeletet és a főtér felöli részre
egy új szárnyat építettek, hogy
megfelelő feltételeket biztosít-
sanak a szeminaristák számára.
Azonban a háborús szükség
miatt az egyetem további fenn-
tartása nehézségekbe ütközött,
azt feloszlatták. 

1919 után a rendház rendes
mederben működött, noviciá-
tust tartott fenn, sőt gazdasági-
lag annyira kiegyensúlyozódott,
hogy 1929-ben felépíttette a
Bolyai- és Köteles-utca sarkán
lévő kétemeletes bérpalotáját.
Ugyanakkor olyan időszakból
sem volt hiány, amikor világi
rendeltetést kapott a rendház:

rendőrség, iskola és bentlakás is
működött már az egyházi épít-
ményben.

A templom, a minoriták ko-
lostora és a bárház

A barokk emeletes kolostor
keleti szárnyát valamikor a ti-
zenkilencedik században lebon-
tották, nyugati végéhez
1903-ban háromszintes – alag-
sor, földszint, emelet –  histori-
záló homlokzatú épületrészt
csatoltak. 

A rendház a szerzetesek lak-
helye volt, de ebben kapott he-
lyet a sekrestye, házi kápolna,
könyvtár, konyha, ebédlő, és
amint azt már említettük, itt
működött az Egerből idehelye-
zett teológia. 1927-től pedig a
noviciátus.

A Bolyai utcára néző histori-
záló homlokzatú bérház valami-
kor a 19. század utolsó két
évtizedében épült. Pontos épí-
tési történetét egyelőre nem is-
merjük. Ismerünk egy olyan
1884-es helyszínrajzot, amelyen
ez az épület még nem szerepel. 

A század végén azonban a
bérház már az utcakép megha-
tározó eleme volt, így látható
például egy 1900-ban kiadott
képeslapon is.

A Köteles Sámuel utcai épü-
letszárnnyal rendelkező sarok-
épület Patrovits Kálmán mérnök
1925-ös tervrajzai alapján épült.
Mindkét bérházban üzlethelyi-
ségek működtek a földszinten.

A templomban ma 
nem ugyanaz a 
hangulat uralkodik,  
mint évtizedekkel ezelőtt

A nem is olyan régen lezaj-

lott átalakítási, korszerűsítési
munkálatok eredményeként pu-
ritánabbá vált ez a szakrális tér. 

Ebben a vonatkozásban Ba-
rabás Kisanna megemlíti a
templom azon barokk olajfest-
ményeit, amelyeket a munkála-
tok óta a Marosvásárhelyi
Egyházművészeti Múzeumban,
a Keresztelő Szent János plébá-
niatemplom északi karzatán
lehet megtekinteni. 

Itt látható többek között egy
nagyméretű, Nepomuki Szent
János megdicsőülését ábrázoló
mellékoltárkép. A vászon alsó
bal sarkában címerkép és latin
felirat örökíti meg az egykori ké-
szíttető nevét, aki nem más
mint cséri Verestói István városi
tanácsos.

És még pár érdekesség
Egyház- és iskolatörténeti

szempontból érdekes adalék,
hogy 1884-ben Kovács Ferenc
plébános a minoriták telkének
egy részét nézte ki a római kato-
likus leányiskola elhelyezésére.
Egy rajzot is készített a telekről,
amely sok értékes információt
rögzít. A katolikus leányiskola
évekkel később a Szentgyörgy
utcában épült fel. 

Mindenképpen meg kell em-
lítsük Tapody Tamás rendházfő-
nök nevét is, hiszen az ő
idejében készült el a templom
északi homlokzata. Tapody is a
kriptában van eltemetve.  

De tudni kell még azt is,
hogy eredetileg három darab,
összesen 3 mázsát kitevő haran-
gokból kettőt a világháborúban
feláldoztak. A meglévő egy má-
zsás körirata a következő: „A
maros-vásárhelyi T. Minorita
Atyák által újra öntetett Szent
Antal tiszteletére 1878. Május-
ban, segesvári Manchen Mihály
által.”.

A csonkatorony
A templomot 1892-ben res-

taurálták. Éspedig a templom-
bejárat előtti, fából készült,
pavilonszerű fedeles haranglá-
bat lebontották és helyette a
templomkapu fölé egy, a haran-
gokat befogadó csonkatornyot
építettek, de ez így sem mond-
ható toronynak, mert csúcsa
még a templomfedélig is alig
merészkedik. 

A régi zárdához, a Nagypiac
felőli részre toldott új emeletes
épületszárnyat 1903-ban épí-
tették, mintegy befejezőül a
csonkán hagyott zárdaépület-
hez.

Befejezésül
Az épületben 1945 és 1948

között a magyar tannyelvű Ál-
lami Leánytanítóképző, majd
1948 után az Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem leánybentla-
kása működött. 

Ma az épület egy részét csa-
ládok lakják, míg a többi részét
egyházi célokra használják.

A kolostorban 2000-ig voltak
minoriták, amikoris szerzeteshi-
ány miatt a templomot, a kolos-
tort és a hozzá tartozó
épületeket tíz évre átadták a fő-
egyházmegyének.

2000-től a Minorita temp-
lomban és kolostorban a Maros-
vásárhelyi Egyetemi és Főiskolai
Lelkészség működik.

Nagy-Bodó Tibor

Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd
A régi képekért köszönet

Madaras Józsefnek
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A minoriták kolostorban, ferences szabályzat szerint élő közösségei az Assisi Szent Ferenc által alapított
koldulórend egyik ágát alkotják, amely 1517-ben vált külön, majd 1628-ban véglegesült a ferences rend
másik, úgynevezett obszerváns ágától. A név a Konventuális Ferences Minorita Rend nevéből származik.
Jellegét és feladatát tekintve egy lelkipásztorkodó férfi szerzetesrendről van szó. 
Ezen a héten még ennél a műemléknél időzünk. 

A minorita rend temploma és kolostora

A befejezetlen istenháza 
(folytatás előző lapszámunkból)



☻ A tizenegyest miért a
hetes számú játékos rúgja?

☻Van Persilnek tényleg ez a
neve, vagy csak burkolt mosópor
reklám?

☻ Miért mindig ez a Hublot
nevű pacák áll be cseréknél?

☻ Ipszilonra sose végződhet
a meccs, csak ikszre?

☻ A nyolcaddöntők fele

olyan hosszúak, mint a negyed-
döntők?

☻ A focisták miért viszik
magukkal a gyerekeiket kézen
fogva, nincs kire hagyják? És ki vi-
gyáz rájuk meccs közben?

☻Miért káromkodsz a lassí-
tásnál is, azt hiszed, hogy akkor
úgy másodjára bemegy?

☻ Hány félidő van?
☻ Szabadrúgás előtt azért

fúj a bíró egy habszmájlit a labda
elé, hogy a játékos akkor se le-
gyen szomorú, ha elrontja?

☻ Az a kicsi háromszögű
sárga melyik ország zászlaja, és
miért van kitéve minden mecs-
csen négy is belőle?

☻ Miért van mindenkinek
négy árnyéka?

☻A Real Madrid melyik cso-
portban van?

☻ Miért balra vetődött a
kapus, amikor a játékos jobbra
rúgta a tizenegyest?

☻ Az argentinok azért vár-
tak a góllal az utolsó percig, hogy
érdekesebb legyen a meccs?

☻ Azt olvastam, hogy
„nyerő csapaton ne változtass”,
akkor a franciák most miért cse-
rélnek 5:0-s vezetésnél?

☻ A feketeruhás embernek
miért nem passzol senki?

☻Tényleg rossz a szervezés;
senki sem veszi észre, hogy a ka-
pusok a szünet után a másik ka-
puba álltak be?!

☻ Miért mondták az előbb,
hogy Ronaldo megcsinálta a bi-
ciklit? Én még jó biciklit se láttam
a pályán, nemhogy rosszat.

☻ Miért ülnek annyian a
buszmegállóban, amikor azt
mondtad, hogy egy csapat max
hármat cserélhet?

☻ Az ott a pálya szélén mit
mind hadonászik a kis kockás
zászlajával, ő is szeretne játszani?

☻ Vajon mit csinálhatnak a
szünetben?

☻ Ez a csumpálák most
miért fejelte be a saját kapujába?!

☻ Itt is úgy van, mint a ze-
nében: aki a legtöbb labdát adja
el a meccsen, az lesz az aranylab-
dás?

☻Honnan tudja a bíró, hogy
hány sárgalapot vigyen magával?

☻ Azok a sárgába öltözött
emberek miért vettek jegyet, ha
nem érdekli őket a mérkőzés?
Mert látom, hogy mind a pályá-
nak háttal ülnek

☻Ezek esőben is játszanak?!
☻ (Az utolsó csoportmeccs

végén, amikor a döntetlen is elég
a továbbjutáshoz) Most minek
örülnek úgy, amikor nem is nyer-
tek???

Melegfoci

Ha van meleg olimpia, miért
ne lehetne meleg focivébé is?
Ahol:

– legalább két játékos mindig
lesen állna, mert flörtölnének az
ellenfél kapusával

– nem vizet inni szaladnának
ki néha a pálya szélére a fiúkák,
hanem sminkelni

– a bevonulásnál nem kissrá-
cok, hanem egymás kezét fognák

– a himnuszok után látványos
tánckoreográfiát mutatnának be
a Village People YMCA-ére

– a játékvezető nem merne
lehajolni meghúzni a sorfal-csí-
kot, nehogy őt is meghúzzák

– meggyűlne a kommentáto-
rok baja, mivel nem lenne egysé-
ges mez; mindenki úgy öltözne,
ahogy akar, és pláné nem virítana
a hátukon az a csúnya nagy szám

– szabadrúgáskor a sorfalban
állók nem a saját, hanem egymás
micsodáját szorongatnák

– sárgalap kiosztásakor sírva
fakadnának, pirosnál hisztiroha-
mot kapnának, főleg ha a ruhá-
jukhoz se menne

– a taccsot is rúgnák
– a szövetségi kapitány

magas sarkú cipőben és retiküllel
a hóna alatt tipegne idegesen fel-
alá, a kihagyott helyzeteknél
pedig picsogva visibálna

– és végül: a nem 0:0-ra vég-
ződő mérkőzések beláthatatlan
ideig tartanának, mivel minden
gólöröm orgiává fajulna

Kommentátori 
aranyköppenytűk 

●Eto’o egy kis színt vitt a já-
tékba
● Süt a nap, de nem süt be

a stadionba (a pálya háromne-
gyede napfényben fürdik)
● A portugáloknak nincs

már sok idejük, de idejük még
van
● Úgy dönthet a játékve-

zető, hogy dönthet máshogy is
● Pepe mindig is agresszív

játékos volt, de mostanában le
van nyugodva (két perc múlva ki-
állították az ellenfél lefejeléséért)
● Óriási a hangulat a stadi-

onban: 40000 torok, 40000
kéz…
● Bajuk vannak a passzok-

nak
●Meireles… les!
● Hmm…, jól néz ki Jür-

gen Klinsmann ebben a pulcsi-
ban
● Bejött egy portugál láb
●Hát igen… Jones bácsira

emlékezni fog ez a kislány; igen,
én is ott voltam, az anyukám
pedig hangosan kiabált
● Nyomja a beton lentről a

pályáról a meleget
● Nem adták meg a bos-

nyák gólt, pedig szabad szemmel
is látható volt
● Nigéria vezet 1-0-ra, ez

szerintem jó taktika lehet
● Az utolsó csoportmeccs

előtt a játékosoknak sok energiát
kellett fordítani a pihenésre
● Kicsit kettészakadt a

pálya, olyan túlzottan nem, de
azért igen…
●Kíváncsi vagyok, hogy mi-

lyen Korea jön ki a második fél-
időre (A pofánk leszakadt volna,
ha Észak!)
● Lukaku akkor érezné jól

magát, ha betalálna…

Trollkodások 

► A spanyoloknak annyira
nem jött be Brazília, hogy csak
1:7-ig maradtak

► Tipp a japán-görög
meccsre: sárgák száma 4,5 fölött

► A spanyol szövetségi ka-
pitány új neve: Vicente Elbasque

►Rooney elég hamar rájött,
hogy Brazília nem Wayne-nek
való vidék

► A spanyol válogatott
zenés üzenete: „Elbúcsúzunk,
holnap már távol vagyunk, négy
év múlva, lehet, hogy találko-
zunk…”

►A magyarok csak azért ve-
rették meg magukat 8:1-re
Amszterdamban a selejtezőben,
hogy a spanyoloknak ne legyen
túl megalázó a vébé

► A koreaiak vajon hogy is-
merik fel magukat a kivetítőn?

►A spanyolok és az angolok
hajóval mennek haza, mert még
a repülőből is kiesnének

Molnár Tibor
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Felújították az Avram Iancu  Technológiai Líceum sporttermét
A vakáció kezdetével egyidő-

ben, számos befektetést és mun-
kálatot kezdeményeztek
Marosvásárhely tanintézményei-
ben. A befejezett munkálatok
egyike az Avram Iancu Technológiai
Líceum sporttermének felújítása
volt. A helyszínen Claudiu Maior al-
polgármester is jelen volt aki, így
nyilatkozott: „A Polgármesteri Hi-
vatal 2012-ben teljesen felújította
a tanintézmény A épülettestének
tetőzetét. Most úgy döntöttünk,
hogy a sporttermet is felújítjuk.
Sok diák van az Avram Iancu Tech-
nológiai Líceumban, és azt szeret-
nénk, hogy ezek megfelelő

körülmények között sportolhassa-
nak és versenyezhessenek. A mun-
kálatok gyors ütemben zajlottak,
kevesebb, mint 15 nap alatt kiala-
kították a játékfelületet, poliuretán
szőnyeget fektettek le. Természe-
tesen a padló struktúráját is hely-
reállítottuk. Ezúton gratulálok az
iskola vezetőségének és Adrian
Rucoi igazgatónak az együttműkö-
désért, valamint a létesítmény fel-
újításához való hozzájárulásáért.
Több évi befektetést és támogatást
követően, a Polgármesteri Hivatal
örömmel tapasztalja, hogy a fiata-
lok egészséges és aktív életmódra
vágynak. Nemcsak a klubokat tá-

mogatjuk, hanem a tömegsportot
érintő infrastruktúrába is befekte-
tünk.” A maga során, Adrian Rucoi
tanár, az Avram Iancu Technológiai
Líceum igazgatója elmondta: „Na-
gyon örülünk a terem felújításá-
nak. Egy régi és csúnya
sportteremből újat varázsoltak,
amelyben a gyerekek csodálatosan
érzik magukat. Köszönjük a Polgár-
mesteri Hivatalnak, Claudiu Maior
alpolgármesternek a nyújtott se-
gítséget. Mi, a magunk során, saját
erőből felújítottuk a fürdőket és öl-
tözőket. Elmondhatjuk, hogy a
sportterem egész új, sokkal szebb
arculatot kapott.”

Női kérdések meccsnézés közben 
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Ők kiknek szurkolnak, szerintük ki lesz a világbajnok?
A 2014-es sportév legnagyobb sporteseménye a Brazíliában sorra kerülő labdarúgó világbajnokság, amely rendezvénysorozatot rengetegen figyelik
a világ minden részéről. Egykori és jelenlegi marosvásárhelyi sportolót, edzőt, vezetőt, sportújságírót, tornatanárt kértünk, mondja el véleményét a
labdarúgó világbajnokság eddigi mérkőzéseiről, arról, ki a kedvenc csapata, kinek szurkol, és ki nyerheti meg szerinte a világbajnoki címet.

Feljutott a 3. ligába az FK Csíkszereda!
Az elmúlt hétvégén, szom-
baton, a marosvásárhelyi
Sziget utcai stadionban ke-
rült sor az FK Csíkszereda-
Zernyesti ASF osztályozó
mérkőzésre, amelyen a Ma-
rosvásárhelyi FCM egykori
kiváló játékosa, Ilyés Róbert
edző-játékos által vezetett
FK Csíkszereda 2-0 arányú
győzelmével kiharcolta a 3.
ligába való feljutást. 

Két évvel ezelőtt Sepsiszent-
györgyön a fogarasi, tavaly
pedig Brassóban a marosludasi
együttes állította meg a csíki
csapatot. 

Az osztályozó mérkőzés
után Ilyés Róbert (aki február 4-
én múlt 40 éves) készségesen
válaszolt az újságírói kérdé-
sekre:

– Milyen érzés, hogy hosszú
évek után, újra van Csíkszerdá-
nak 3. ligás együttese?

– Csodálatos érzés, hogy a
város szurkolóinak álma végre
megvalósult. Nagyon akarták a
székelyek, hogy újra legyen
Csíkszeredának egy ütőképes
együttese. Örvendünk, hogy ez
végre sikerült. Fontos, hogy a
tavalyi, Marosludas ellen el-
vesztett találkozó után, újra fel
tudtunk állni. 

Bíztam nagyon a srácokban,
hogy sorozatban harmadszor ez
sikerülni fog, és képesek va-
gyunk bejutni a harmadosz-
tályba. Gratulálok a
csapattársaimnak meg a veze-
tőségnek.

– A Zernyest elleni találkozón
volt egy lesből szerzett gólotok,

majd sikerült elhibáznotok egy
büntetőt is, de nem adtátok fel...

– Arra készítettem fel a fiú-
kat, hogy az utolsó pillanatig
harcolnunk kell, hiszen egy ta-
lálkozó a játékvezető hármas
sípszójáig tart, ezt többször
megmagyaráztam nekik. Hit-
tünk magunkban, elszántan,
bizakodóan fociztunk, így sike-
rült a hajrában megszereznünk
a győztes találatot.

– Ismert volt számodra a
pálya, hiszen itt, Marosvásárhe-
lyen játsztál a 2011/2012-es
bajnoki évadban, amikor 21 ta-
lálkozón három gólt szereztél.
Milyen érzés volt újra itt focizni?

–Jó érzés! Nem felejtettem
el azt a szeretetet, amit az itt
tartózkodásom alatt kaptam a
szurkolóktól, büszke vagyok

arra, hogy én is itt játszhattam
Marosvásárhelyen, ahol hajda-
nán olyan labdarúgók kergették
a labdát, akikre büszkén néztem
fel gyerekkoromban. 

Köszönöm ugyanakkor a kö-
zönségnek, akik a mérkőzés
alatt buzdítottak és a Maros
Megyei Labdarúgó Egyesület
vezetőségének, akiknek is kö-
szönhetően itt került sor erre az
osztályozó mérkőzésre.

– Most mi következik? Ho-
gyan készültök a harmadosz-
tályra?

– Erre most, még nem
tudok válaszolni. Egyeztetnünk
kell a város vezetőségével, szük-
ségünk lesz néhány anyagi tá-
mogatóra is, mert nélkülük
nem tudjuk megállni a helyün-
ket a 3. ligában. Csapatunk az

van, hat tehetséges U18-as já-
tékost is sikerült beépítenünk a
nagycsapatba, és úgy gondo-
lom, hogy támogatással tisztes-
ségesen helyt tudunk állni a
harmadosztályban. 

– Ilyés Róbert marad edző-
játékosnak a csapatnál?

– Nagyon örvendek annak,

hogy még egészséges vagyok,
bírják a lábaim, folytathatom a
labdarúgó pályafutásomat. Na-
gyon szeretem a focit, regge-
lente, amikor felkelek, máris a
pályára vágyom. Ha az egészsé-
gem megengedi, akkor bizto-
san folytatom!

Szathmári Tibor, a Maros Megyei
Labdarúgó Szövetség korábbi el-
nöke:

– Sajnos az eddigiek alapján azt kel-
lett tapasztaljuk, hogy azok az európai
csapatok, akikben eddig bíztunk, hogy jól
szerepelhetnek, és esélyük is van eljutni a
világ első nyolc vagy négy együttese közé
–spanyolok, olaszok, angolok –, szép las-
san búcsúra készülődnek. Viszont kelle-
mes meglepetés volt számomra látni,
hogy Costa Rica például bebizonyította,
hogy sok munkával lehet jó eredményt el-
érni. Magam arra számítottam, hogy lesz
egy európai-dél-amerikai döntő, mond-
juk egy német-brazil, míg egy argentin-
spanyol kisdöntőt is szívesen néztem
volna meg, de erre már nem kerülhet sor,
hiszen a spanyolok már a csoportmérkő-
zések után kiestek. 

Még lesznek meglepetések, a franci-
ákat sem kell leírni, ugyanakkor remélem,
hogy a bírók is „formába” lendülnek, ke-
vesebbet fognak tévedni, és mindenkinek
a kedvére való döntőt láthatunk majd. 

Jenei Ferenc, az ASA hajdani kiváló
hátvédje, a Paksi SE U13-as gye-
rekcsapatának edzője:

– Mivel még nagyon az elején tar-
tunk, úgy gondolom, hogy több csapat is
esélyes. Ide sorolhatnám a hollandokat,
németeket és több dél- amerikai csapatot
is. De végül is a németeket tartom befu-
tónak, hisz a totális futballt játsszák.

Dr. Sipos Kincső, az ASA Szuperligás
csapatának középpályása:

– A világbajnokság csapatköreinek
eddigi mérkőzései alapján számomra

Chile, Mexikó, Costa Rica okozta a megle-
petést. Viszont úgy érzem, hogy a kezdeti
lelkesedésük ellenére, a döntőig a na-
gyobb futball hatalmat képviselő Brazília
vagy Németország fog menetelni, remé-
lem, hogy a sok mérkőzés után marad
még erejük szép, látványos játékot pro-
dukálni. A kedvenceim a hollandok, a né-
metek és angolok voltak, a kemény és
ugyanakkor igazi csapatjátékot játszó
együttesek, ezek közül még Hollandiának
és Németországnak van esélye a győze-
lemre, sajnos az angolok már elbúcsúz-
tak.

Máté Tünde, az ASA Szuperligás
együttesének hátvédje, a Ladies 1.
ligás csapatának edzője:

– A vébén sok olyan csapat szerepel
jól, akire majdnem senki nem számított,
mint például Mexikó, Chile , Ghána. Lehet,
hogy a világbajnok Hollandia lesz, habár
én az olasz csapatnak szurkolok, olasz
drukker vagyok. Ők mindig tudnak meg-
lepetést okozni, akkor is, amikor senki
nem számít rá.

Dali Csaba, a Szászrégeni Avântul
egykori játékosa, a Maros Megyei
Labdarúgó Egyesület végrehajtó
bizottságának egyik alelnöke, a
Disznajó 5. ligás együttesének
edző-játékosa:

– A csoportkör mérkőzésein látottak
alapján, úgy ítélem meg, hogy a néme-
tek, a franciák meg a hollandok a legesé-
lyesebbek a világbajnoki címre. A
spanyolok kiestek, de erre sokan ráérez-
tek. Én mégis a legesélyesebbnek a né-
meteket tartom a vb-címre. 

Carlos Alberto Alves Ferreira „Car-
lao”, a City’us teremlabdarúgó
együttesének egykori kapusa, aki
jelenleg Rio Grande do Sul régió
második ligás együttesénél játszik:

– Persze, hogy figyelem a világbaj-
nokság mérkőzéseit, hiszen szülőhazám-
ban játsszák a meccseket. Eddig még nem
sikerült a helyszínről megnézzek találko-
zót, hiszen az együttesem edzésein és
mérkőzésein kellett jelen lennem, de re-
mélem, hogy erre is sor kerül.

Az, hogy Brazíliával tartok, magától
értetődő, de tetszik Németország játéka
is. A kedvenc játékosom Neymar és Messi,
akik bármire képesek a pályán. Remélem,
hogy Brazília lesz a világbajnok!

Bukaresti József, a Nemzeti Ligába
felkerült Marosvásárhelyi Mureșul

kézilabda együttesének technikai
igazgatója:

– Mielőtt megkezdődött volna a vi-
lágbajnokság a spanyoloknak szurkol-
tam, azt hittem, menetelni fognak a
vébén, de melléfogtam, hiszen meglepe-
tésszerűen kiestek a csoportmérkőzések
során. Maradnak a brazilok meg az olasz
válogatott, akiknek szurkolhatok.

Horváth Attila, a Marosvásárhelyi
Mureșul Sportklub keleti harcmű-
vészeteket oktató edzője:

– Én mindig az európai csapatoknak
drukkolok. Valahogy közelebb állnak hoz-
zám gondolkozásban és a sporthoz való
hozzáállásban is. A holland és a német
csapat tetszik, sőt a horvátok is. Szeret-
ném, ha európai együttes nyerné a világ-
bajnokságot, a hollandoknak is
drukkolok, de ettől függetlenül valószínű,
hogy dél-amerikai csapat lesz a világbaj-
nok...

Szucher Ervin, a Krónika újságírója,
a marosvásárhelyi TVR heti sport-
műsorának műsorvezetője:

– Nem mondom, hogy szomorú vol-
nék, ha Németország nyerné a vébét,
azonban amióta mi nem lehetünk ott,
úgy istenigazából nincs kedvenc csapa-
tom. A nagy esélyesek közül egyesek már
a csoportmérkőzések után kiestek, mások
meg nem bizonyítottak. Persze ez nem azt
jelenti, hogy még nem pörgethetik fel
magukat. Viszont sokkal jobban örülök a
kis, sokak által leírt csapatok sikereinek.

Dr. Bakos Levente városi tanácsos,
a Sapientia EMTE gépészmérnöki

tanszékének adjunktusa:
– Én csak kapkodom a fejem ezen a

világbajnokságon. Rengeteg gól, színvo-
nalas játék, melyeken „banánérlelő” or-
szágok kvázi névtelen játékosai győznek
le, szorongatnak meg futball-nagyhatal-
mak százmillió eurókat érő csapatait. 

Élvezem a vébét, szinte minden talál-
kozót megnézek, van, amikor a meccs
alatt döntöm el, kinek is drukkoljak.  A
csoportkörök után bárkinek reális esélye
van nyerni, nincs egyértelmű kedvencem. 

Szeretném, ha európai csapat nyerne,
de eddig egyik csapat sem kápráztatott el
az öreg kontinensről, sőt a korábbi favori-
tok, pocsék játékkal, kiestek.

Böjthe Zsombor, a kendi Sámuel
József Általános Iskola igazgatója,
tornatanár:

– Engem nagyon meglepett Costa
Rica, a halálcsoportból jutott tovább
simán, legyőzte Uruguayt és Olaszorszá-
got. Aztán a címvédő Spanyolország is le-
szerepelt, talán azért, mert a hosszú
bajnokság után, fáradtan jöttek a játéko-
sok a vébére, hisz szinte mindenki otthon
játszik. Anglia is búcsúzott, kíváncsi va-
gyok, meddig bírják a franciák és a hol-
landok, akik már a második meccsen
szenvedtek Ausztráliával szemben. 

A kedvencem Argentína, gyerekkori
álmom vált valóra, hogy láttam őket élő-
ben Bukarestben. Ha ők kiesnek, akkor
nekem már nem ér semmit a világbaj-
nokság. 
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A Művész utca 
kiegészíti a város arculatát 

Néhány napja fejeződtek be a Művész utcai Szülészet park
támfalának és lépcsőinek felújítási munkálatai. A kivitelezést
ellenőrző Claudiu Maior alpolgármester a következőket nyi-
latkozta: „Évekkel korábban, természetvédő szervezetek ja-
vaslatára falépcsőket szereltünk, a földpart megerősítésére.
Akkor esztétikus megoldásnak tűnt, de az évek során a fa el-
korhadt, tönkrement. Most előregyártott betonelemeket he-
lyeztünk el, amelyek jóval ellenállóbbak és praktikusabbak,
lehetővé teszik a növényzet kifejlődését és beilleszkednek a
városi környezetbe. Ahogy az idő lehetővé tette, felújítottuk
a környéket.”

Múlt heti  rejtvényünk helyes meg fejtése:  – A jövő héten megnézem azt  a  csapot,  csak  hozza be a  lak ást !

Intenzíven dolgoznak a 16-os
számú Óvoda felújításán

Marosvásárhely egyik legrégibb és legnagyobb óvodája,
a hosszított programmal működő 16-os számú Óvoda (a régi
szülészet mellett) a felújítási folyamat teljében van. Claudiu
maior alpolgármester a mai napon meglátogatta az építő-
telepet, és a következőket nyilatkozta: „Ahogy azt önök is lát-
hatják, a 16-os számú Óvoda teljes felújítása nehéz feladat.
Gyakorlatilag csak a falak maradtak meg, a padlót, a parket-
tet, a tetőzetet, a villany-, a gáz- és vízvezetékeket, a szige-
teléseket mind ki kellett cserélni. Ezen kívül bizonyos
melléképület-részeket építettünk, amelyek hozzáadódnak
az épülethez, így ez év decemberében a munkálatok 95%-
át befejezhetjük, és 2015 februárjában a gyerekek egy kor-
szerű óvodába jöhetnek vissza, különleges feltételek közé.
A munkálatok a terv szerint folynak, a munkások intenzíven
dolgoznak. Ez az idén a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal által beindított egyik legfontosabb projekt (beruházás).
Ha valaki azt kérdezné, hol vannak az adókból befolyt pén-
zek, mondhatjuk, hogy itt is, valamint a feljavított utcákban
és a berendezett parkokban. A gyakorlatban sok a beruházás,
és a pénzt úgy kell beosztanunk, hogy mindenre jusson. A
16-os számú Óvoda esetében több mint 200 olyan gyerek
kényelméről, egészségéről, neveléséről van szó, akik ide jár-
nak majd, ez az egyik legnagyobb óvoda a városban. Alig
várom, hogy láthassam a gyerekekkel teli osztálytermeket”


