
Humor

Heti Hetes 
A hét gyülekezete.A hét ba-
kija. A hét kisnagymamája.
A hét vize. A hét rendelete.A
hét bölcsezete. A hét felmérése.
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Sport

Bajnok lehet az ASA!

Hetekkel korábban még a legoptimistább ASA-szurkolók
sem gondolták, hogy kedvenc együttesük harcolni fog a
bajnoki címért, vagy egyáltalán esélyes lehet erre. Nos,
az utóbbi fordulókban mutatott jó játékának, ugyanakkor
a Steaua vesszőfutásának köszönhetően mindez lehet-
séges.  Kikkel játszik még az ASA? Kikkel játszik még a
Steaua?

Társadalom
„Legnagyobb kihívás számomra 

a Róth Miksa által készített 
remekművek restaurálása”

– Interjú Antal Zoltán ólomüveg-készítő mesterrel – 
Településeink egyik turistacsalogató látványossága a
műemlékszámba menő épületek sokasága.  Ezeknek a
karbantartása, állagmegőrzése, restaurálása egyik nagy
feladata az önkormányzatoknak, egyházközségeknek,
fenntartóknak. De megőrizni az eredeti szépséget, szak-
szerűen restaurálni, csak komoly szakmai tudással ren-
delkező szakemberek segítségével lehet.  

>>> 3. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Hol itt az újratervezés?  

Ponta, Blaga, Gorghiu és Tăriceanu. Ők vezetik a
kongresszusi díszmeghívottak listáját. Az egyetlen
elnökjelölt pedig nem más, mint a Markó éra le-
származottja, annak egyik leghűbb követője, tá-
mogatója. Hol van itt a változás, az újratervezés,
a megújulás? De miért is változtatnának az eddigi
politizálásukon? Mindig is bejutottak a parla-
mentbe, jól érzik ott magukat, kitűnően egyeznek
az említett díszmeghívottak köreiből származó
„mitikákkal”,  a plagizátor, korrupt, köpönyegfor-
gató barátokkal. Ilyen körülmények között fölös-
leges lenne a stratégiaváltás. Minden maradhat
a régiben. Íme, néhány ötlet a kongresszuson
felszólalók számára, az alakulat érdemeit felso-
roló, elismerő beszédekhez. 

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Újra az előválasztásról, 
avagy cui prodest? 

Ahogyan közeledik a vásárhelyi előválasztás ter-
vezett időpontja, úgy szaporodnak az annak idő-
szerűségét, komolyságát, célszerűségét két ség -
 bevonó érvek. Ismételten leírom: magam is azon
kevesek közé tartozom, akik évek óta hajtogatják,
hogy a körültekintően, az utólagos szemrehá-
nyásokat, vádaskodásokat kizáró módon meg-
szervezett előválasztásnak nincs elfogadható al-
ternatívája. Csakhát az a benyomásom, hogy az
RMDSZ kizárólag azért jött elő az előválasztás
gondolatával, hogy ne mások tegyék.

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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>>> 6. oldal

>>> 4. oldal

Körvonalazódnak 
a jelöltek és a módszertan

l Hivatalosan már két jelölt is megmérkőzik l Az MPP háza táján  is felme-
rültek nevek lEgyelőre a város lakosságának 0.4%-a regisztrált lA politikai
alakulatok pártharcmentes előválasztást akarnak l2016-ban formális együtt-
működésben támogatják majd a közös polgármesterjelöltet



A beregszászi 
színház vendégjátéka

Marosvásárhelyen, a Nemzeti
Színház nagytermében vendég-
szerepel a beregszászi Illyés Gyula
Magyar Nemzeti Színház Örkény
Ist ván Tóték  című vígjátékával.
Rendező: Vidnyánszky Attila, dra-
maturg: Kozma András. Az elő-
adást április 16-án, csütörtökön
19 órától  (Delly Ferenc-bérlet,
Bolyai János-diákbérlet) láthat-
ják az érdeklődők. A szabadon
maradó helyekre jegyek váltha-
tók online a www.biletmaster.ro
oldalon, a Kultúrpalota jegyiro-
dájában hétköznap 12-17.30 óra
között és a színházi jegypénztár-
ban 9-15 óra között, illetve elő-
adások előtt egy órával.

Líra és Epika
Felnőtteknek szóló mesejá-

tékkal várja közönségét a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem. Április 16-án, csütörtökön
19 órától a Köteles utcai Stúdió
Színházban a Líra és Epika című
előadás látható. Jegyek az elő-
adás helyszínén, kezdés előtt egy
órával vásárolhatók. Jegyfogla-
lás: 0736-350.686, jegy@studio-
szinhaz.ro.

Előadás Orbán Balázsról
Az EMKE Maros megyei szer-

vezete és a marosvásárhelyi Bo-
lyai téri unitárius egyházközség
szervezésében április 16-án, csü-
törtökön 18 órától a Bolyai téri
unitárus egyházközség Dersi Já-
nos- termében a 125 éve elhunyt
Orbán Balázs emlékére tartanak
vetített képes előadást. A leg-
nagyobb székely életútját Kis-
györgyné Barla Júlia ismerteti,
a vetített képes előadást Orbán
Balázs nyomában címmel Fekete
Zsolt tartja. A belépés díjtalan.

Rendkívüli szimfonikus
hangverseny Beethoven
emlékére

Beethoven születésének 245.
évfordulója alkalmából rendkí-
vüli szimfonikus hangversenyre
kerül sor április 16-án, csütörtö-
kön este 7 órától a marosvásár-
helyi Kultúrpalota nagytermé-
ben. Vezényel Cristian Mandeal,
zongorán játszik Csíky Boldizsár.
Műsoron: Beethoven művei. A
hangversenyre a 26-os számú
bérletek érvényesek.

A Borsos Tamás Egyesület
áprilisi előadása

A Borsos Tamás Egye -
sület  április 17-én, pén -
teken  kisvasúttörténeti elő -
adásra hívja az érdeklődőket.

Gidó Csaba történész és Virág
Sándor  Az erdélyi kisvasutak
történetéből. A százéves nyá-
rádmenti vasútvonal  címmel
tart előadást 18 órától a Bolyai
téri unitárius egyházközség
Dersi János- termében.

Bordi András-
emlékkiállítás

A Dr. Bernády György Köz-
művelődési Alapítvány szerve-
zésében Bordi András fest -
ményeiből nyílt kiállítás
Marosvásárhelyen, a Bernády
Ház (Horea u. 6. szám) földszinti
kiállítótermeiben.

Örmény genocídium – 
fotótárlat

Örmény múlt és jelen címmel
dr. Ábrám Zoltán fényképtárlatot
állított össze. Az Örményország-
ban készült felvételek a száz év-
vel ezelőtti népirtásnak állítanak
emléket, miközben bemutatják
a nemrég függetlenedett ország
múltját és jelenét, értékeit és el-
lentmondásait. A kiállítás meg-
tekinthető a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János-ter-
mében.

Régészeti kiállítás 
a Tükörteremben

Románia ókori arany- és
ezüstkincsei címmel nyílt régé-

szeti kiállítás a Kultúrpalota Tü-
körtermében. A kiállítás tárgyait
32 múzeum szolgáltatta, a tár-
lókban több mint ezer igen ér-
tékes kincs látható, a fülbeva-
lóktól, hajtűktől a kultikus és a
használati edényekig. Az egyedi
tárlat május 17- éig látogatható.

18. századi örmény hétköz-
napok a Maros Megyei Mú-
zeumban

Szemétbe írt történelem.
Csiki Márton háza és a régi ör-
mény hétköznapok címmel idő-
szakos kiállítás tekinthető meg
a marosvásárhelyi várban, a
megyei múzeum épületének
földszinti kiállítótermeiben.

Marosvásárhely és a há-
ború írásban és képben,
1914–1918

A Teleki-Bolyai Könyvtár és
a Teleki Téka Alapítvány Maros-
vásárhely és a háború írásban
és képben,  1914–1918: köny-
vek, dokumentumok, képek és
tárgyak városunk életéről és a
Nagy Háborúról című időszakos
kiállítása a marosvásárhelyi Te-
leki Tékában tekinthető meg
keddtől péntekig 10-18 óra kö-
zött, szombaton és vasárnap 10
órától 13 óráig.

2. oldal >> Naptár 2015. április 16–22.
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Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

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

Április 16. Csongor, József, Bernadett
Április 17. Rudolf, Csongor, Klára
Április 18. Andrea, Ilma, Aladár
Április 19. Emma, Buda, Leó, Gerold
Április 20. Tivadar, Konrád, Töhötöm
Április 21. Konrád, Zelma, Simeon
Április 22. Csilla, Noémi, Kelemen

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: A munkahelyén legyen alapos, megfontolt, rész-
letekre is figyelő, mert a felmerülő kritikus helyzetben
most nem számíthat felmentő seregre. Ezen a héten fo-
kozottan kell figyeljen a szabályok betartására, ugyanis
valaki, aki ön körül van, alig várja, hogy hibát kövessen
el.
BIKA: Az előző héten voltak gondjai, de ezen a héten
az ön utcájába is besüt a Nap. Próbálja meg diplomáci-
ával kezelni a konfliktusgyanús helyzeteket. Ezen a
héten új barátság köttetik, ami a későbbiekben több
téren is gyümölcsözőnek bizonyul mindenki számára.
IKREK: Ez a hét sokkal könnyedebben indul az előző-
ektől. Késztetést érez arra, hogy csak olyan dolgokkal
foglalkozzon, amikben örömét leli. Így egy pár rejtett
képessége kezd ébredezni ebben az időszakban.
RÁK: Ezen a héten fokozottan vigyázni kell a fizikai
erőnlétére. Könnyedén azon kaphatja magát, hogy a
munkája minden energiáját felemészti. Ennek hatására
kimerültté válhat és pont azokra már nem jut elég ener-
giája, akiknek ön a legfontosabb, a szeretteinek.
OROSZLÁN: Ebben az idő periódusban a rokonsági kö-
reiben felmerülhet egy élesebb nézeteltérés, ahol egye-
dül csak önre lehet számítani, hogy elcsendesedjenek a
kedélyek. Tisztán látja a dolgokat.
SZŰZ: Az eheti bolygóállások minden támogatást meg-
adnak, hogy mindent, amit gondol, kimondhat, vevő
fülekre talál. Azonban vigyázni kell a személyes infor-
mációkkal, ugyanis a háttérben ártó pletykák is felüt-
hetik fejüket ezen a héten.
MÉRLEG: Ezen a héten olyan dolgok miatt aggódik, me-
lyekről kiderül, hogy közel sincs olyan nagy gond, mint
hitte. Próbálja meg egy kicsit rugalmasabban kezelni a
helyzetet és látni fogja, hogy megoldódnak szépen sorra
azok a gondok, melyek nyugtalanították az utóbbi idő-
ben.
SKORPIÓ: Ezen a héten egy kicsit bonyolultnak mutat-
kozik a magánélete és a munkája összeegyeztetése. Be-
csületesnek kell lennie önmagával is, másokkal is, mert
könnyedén elveszíthet valakit, aki fontos.
NYILAS: Az átvonuló bolygók feltöltik önt impulzivitás-
sal. Meg kell tanulni bánni vele, mert olyannyira túlpö-
röghet, hogy kényelmetlen helyzetbe is hozhatja vele
magát. Fontos, hogy figyeljen, és hogy ne lépje túl ön-
magát, az igazi önvalóját.
BAK: Ezen a héten szakmai téren minden jó kerékvá-
gásba kerül. Az idő nagyon kedvez a szabadságolásra.
Kimerítő időszaka volt. Baráti, családi környezetben kel-
lemes kikapcsolódást ígérnek a csillagok erre az időpe-
riódusra.
VÍZÖNTŐ: A hét feszültséggel terhelt levegővel lengheti
körül. Olyan esetekben is provokációt sejthet, amiről ké-
sőbb kiderül, hogy teljesen ártalmatlan dologgal áll
szemben. Ez a bolygóátvonulás csütörtöktől radikálisan
megváltozik kedvező irányban.
HALAK: Ezzel a héttel kezdődően egy új életritmust fog
megtapasztalni. Ennek hatására átgondolja élete több
területét. Karrierjében a változások szele leng a levegő-
ben. Még nincs itt az idő arra, hogy ezen a téren változ-
tasson.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

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

w w w . k o z p o n t . r o



Hol itt az 
újratervezés? 

Ponta, Blaga, Gorghiu
és Tăriceanu. Ők vezetik a
kongresszusi díszmeghívottak listáját. Az egyetlen elnök-
jelölt pedig nem más, mint a Markó éra leszármazottja,
annak egyik leghűbb követője, támogatója. Hol van itt a
változás, az újratervezés, a megújulás? De miért is változ-
tatnának az eddigi politizálásukon? Mindig is bejutottak
a parlamentbe, jól érzik ott magukat, kitűnően egyeznek
az említett díszmeghívottak köreiből származó „mitikák-
kal”,  a plagizátor, korrupt, köpönyegforgató barátokkal.
Ilyen körülmények között fölösleges lenne a stratégiavál-
tás. Minden maradhat a régiben.

Íme, néhány ötlet a kongresszuson felszólalók számára,
az alakulat érdemeit felsoroló, elismerő beszédekhez. Itt
van például a csodálatra méltó diplomáciai érzékük. Még
nem találták fel azt a kormánykoalíciót az elmúlt huszonöt
esztendőben, amely alkalmatlan lenne a szövetség vezetői
számára a hatalom megszerzéséhez. Ennél magasabb
szintű kiegyezési és beolvadási készséggel még egy ka-
méleon sem rendelkezhet. Nyugodtan kijelenthetjük,
hogy elöljáróink a politika – vagyis a hatalomért folytatott
küzdelem – nagymesterei. 

Egy másik fontos érdemük a kitartás és a következe-
tesség. Ahogyan ragaszkodnak a hibásnak bizonyuló, elv-
telen egyezségeikhez. Nem baj, ha időközben kiderül,
hogy a politikai partnereik loptak és hazudtak, minket
tőrbe csaltak és ellenünk cselekedtek. Tovább éltetik a
velük megkötött egyezségeket. Ezen kívül szintén csodá-
latra méltó az a kitartó konokságuk, amellyel mandátum-
ról mandátumra, újra és újra feliratkoznak a képviselők
listájára és elfoglalják a  bársonyszékeket. Még akkor is,
ha időközben kiderült, hogy alkalamatlanok erre a mun-
kára, esetleg bűnvádi eljárást indítottak ellenük, vagy az
előrehaladott koruknál fogva inkább a nyugdíjasklubok-
ban volna a helyük. Továbbra is ragaszkodnak a politikai
szerepükhöz.

Szintén pozitívum az a rokoni összetartás, amellyel a
politikusaink a családjaik iránt viseltetnek. Nagy elősze-
retettel futtatják a közvetlen hozzátartozóikat különféle
politikai vagy köztisztviselői szerepkörökben, többek kö-
zött a parlamenti irodákban vagy állami intézményekben.
Ez ellen sem emelhetünk semmilyen kifogást, hiszen a
család a társadalom egyik legfontosabb pillére, és mindent
meg kell tennünk annak megerősítése érdekében. Ha
pedig támadás éri valamelyiküket, akkor nyomban ma-
gyar ügyként tálalják az esetet, és így keresik a menedé-
ket. És tiszteletre méltó az a találékonyság is, amellyel
állami fizetésekhez juttatják az egyébként nagyon dolgos
és szorgos, kreatív és független sajtómunkásokat, például
egy helyi rádiónál vagy egy egzotikus nagykövetségen,
ahol megkapják a méltó jutalmukat a hangzatos kortes-
beszédeik ellenében. 

Egy ilyen „szövetségi sikerleltár” ismeretében minek is
lenne szükség az újratervezésre, miért változtatnának az
eddigi stratégiájukon és az oly sikeres elnökségen?

3. oldalTársadalom / Vélemény  <<2015. április 16–22.

Ferencz Zsombor

Településeink egyik turistacsalogató, szívet-lelket gyönyörködtető látványossága a műemlékszámba menő épü-
letek sokasága. Itt elsősorban a templomokra gondolunk, de több régi kastély, kúria, gazdag polgárház, múzeum
is ide sorolható. Ezeknek a karbantartása, állagmegőrzése, restaurálása egyik nagy feladata az önkormányza-
toknak, egyházközségeknek, fenntartóknak. De megőrizni az eredeti szépséget, szakszerűen restaurálni, csak
komoly szakmai tudással rendelkező szakemberek segítségével lehet.  Az építészek, vasművesek, ötvösök mellett
a díszüvegkészítők azok, akiknek közreműködésével történik egy-egy műemléképület teljeskörű felújítása. Antal
Zoltán Marosvásárhelyen született 1982-ben, itt érettségizett a Kereskedelmi Líceumban 2000-ben. Édesapja
mellett tanulta az üvegezés mesterségét, 2002–2004 között több magáncégnél dolgozott Marosvásárhelyen.
2005-ben Antal Zoltán és édesapja a magyarországi Fót településen egy ólomüveg (vitraille) készítő mester mű-
helyében sajátította el a szakmát. Három éves inaskodás során a fiatalember itt tanulta ki a díszüvegkészítés
technikáját, amit Erdélyben sikerrel folytat. Antal Zoltánt eddigi ilyen jellegű tevékenységéről kérdeztük.

www.kozpont.ro
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„Legnagyobb kihívás számomra a Róth Miksa
által készített remekművek restaurálása”

– Hol, kitől és hogyan tanultad
ki az ólomüvegezés mesterségét?

– Tíz évvel ezelőtt mentünk
ki Magyarországra, a Fóton élő
rokonoknál szálltunk meg. Itt is-
mertük meg a Kopp családot,
akik már több generáció óta fog-
lalkoznak díszüvegkészítéssel. A
család egyik felmenője a Róth
Miksa üvegfestőművész buda-
pesti műhelyében tanulta a mes-
terséget, ami aztán öröklődött
apáról fiúra. Hozzájuk szegődtem
inasnak, náluk tanultam ki a
mesterséget, amit azóta is foly-
tatok. 

– Melyek voltak eddig a leg-
fontosabb munkáid?

– Elsősorban templomok,
műemléképületek, múzeumok
vitraille üvegeinek restaurálását
vállaljuk. 2007-ben a marosvá-
sárhelyi Kultúrpalota Róth Miksa
által készített munkáit újítottuk
fel, 2008-ban a székelyudvarhelyi
Ferencesek templomán dolgoz-
tunk, 2009-ben a vásárhelyi
Petru Maior egyetemnél végez-
tünk hasonló munkálatok. Ez
utóbbi helyen voltak elszállásolva
a Kultúrpalota építése idején
Róth Miksa és népes csapata, és
mintegy ajándékképpen ide is
készítettek pár ólomüveg abla-
kot. Aztán 2011-ben a kolozsvári
Szent Mihály templomnál, 2012-
ben a kolozsvári piarista temp-
lomnál, 2013-ban a segesvári
evangélikus templomnál, 2014-
ben pedig a Suceava melletti Ca-
cica (Kaczyka) római katolikus
templomnál dolgoztunk. 

– Csak restaurálással foglal-
koztok, vagy vállaltok új munká-
kat is? 

– Új munkákat főleg magán-
házakban készítünk, ország-
szerte, van már ilyen jellegű mun-
kám közel félszáz. Általában egy
ház egy ablakát cseréljük díszesen
festett vitraille-ra, vagy egy-egy
régi bútor, szekrény egy szemét
cseréljük ki. Az idősebb generáció
általában barokkos díszítést kér,
míg a fiatalabbak inkább az úgy-
nevezett „hi-tech” mintákat ré-
szesítik előnyben. A minták 80%-

át mi találjuk ki, mi rajzoljuk meg,
a gazda ízlése szerint. 

„Minden eredeti 
alapanyagból, 
kézimunkával készül”

– Tulajdonképpen mit is kell
tudni a munkátokról? Miért más,
mint a hagyományos üveggyár-
tás? Mitől más, mint a manapság
alkalmazott egyéb üvegfestési
technikák?

– A mi munkánkban minden
eredeti alapanyagból, kézimun-
kával készül. Olyan „schwarzlot”-
nak nevezett festékkel dolgo-
zunk, amely az 1900-as évek
elején használt alapanyagokból,
technikával készült. Ez az egyik
előnyünk az úgynevezett konku-
renciával szemben, hogy ezt ők
nem használják, vagy nem tud-
ják kikeverni, és nem megfelelő
festéket használnak. A mi mun-
káink nem 30-40, hanem több
száz évet tartanak. A színkom-
binálási lehetőség számunkra
nagyon nagy, csak a vitraille üve-
gek alapszíne közel 2000 színből
áll, és egy festékszínből legalább
150 árnyalatot lehet előállítani.
Egy vitraille üveget kb. száz
évente kell restaurálni, mert
ólommal van összefűzve, ami az
idő folyamán fellazul, vagy külső

hatásra az üveg kitörik. Láttam
olyant is, amit még puskagolyó
lőtt át. A felújítás során mi arra
törekszünk, hogy minél több ere-
deti darabot, darabkát meg-
mentsünk. Legnagyobb kihívás
számomra a Róth Miksa által ké-
szített remekművek res   ta  urálása. 

Napjainkban sokan foglalkoz-
nak díszüveggyártással, ez ná-
lunk főleg pénzkereseti lehető-
ség, nem igazi elhivatottság.
Gépek is léteznek ma már, amivel
dolgoznak, vitraille-t imitálnak.
Így aztán sokkal gyorsabban dol-
goznak. Vannak, akik rézfóliával
vonják be a díszüveget, amit az-
tán nem lehet felújítani. Ez a
megoldás a szakszerű restaurá-
lásoknál nincs engedélyezve. So-
kan azonban nincsenek tisztában
azzal, hogy ennek a használata
a műemlékeken műkincsgyalá-
zatnak minősül, s mint ilyen bün-
tetendő is. Ezekkel szemben a mi
munkáink nem láttak gépeket.
Az üveget is kézzel készítik, szájjal
fúják, és mi is tiszta kézi erővel
rakjuk össze és szereljük fel. Míg
a hagyományos üvegből például
gépek segítségével egy ember
legyárt kb. 3000 négyzetmétert,
addig a vitraille-ből csak 10
négyzetmétert készít egy ember
naponta. Ezért drágább is a kéz-
zel gyártott. A végső kivitelezés

is hosszabb folyamatot vesz
igénybe. Három féle díszüvege-
zést ismerünk: festetlen, amely
nem tartalmaz színes darabokat,
a festett, amely kb. 30%-ban van
megfestve és az úgynevezett
gazdagon festett, amely hozzá-
vetőleg 300 darabból áll négy-
zetméterenként, és az mind fes-
tett. Az utóbbiból egy
négyzetméter restaurálása kb.
egy hónapi munkát igényel. 

– Honnan szerzitek be az alap-
anyagot, ami a munkátokhoz
szükséges?

– Az alapanyagokat kizárólag
külföldről hozom, vagy hozatom.
Elsősorban Németországból, Len-
gyelországból, Franciaországból,
de még az Amerikai Egyesült Ál-
lamokból is. 

– Hogyan lehet napjainkban
a díszüvegezés mesterségét elsa-
játítani?

– Ezt a mesterséget iskolá-
ban, egyetemen nem lehet nap-
jainkban tanulni. Legfennebb ta-
nulhat az ember népművészetet
az iskolában, de szakmát nem.
Ezt meglátásom szerint csak
mester mellett inaskodva, sok évi
tapasztalat, sok munka után sa-
játíthatja el az érdeklődő. Ezen-
kívül nagyon fontos a folytonos
önképzés, a régi szakkönyvek be-
szerzése, studírozása. Nekem pél-
dául 1917-ből származó szak-
könyveim vannak, ezeket is sűrűn
használom a munkám során.
Ezekben pontos receptek vannak
leírva, beégetési hőfokok, külön-
böző fogások, amiket csak úgy
tudhatunk, ha le vannak írva és
azt kikeressük. Azt a színvonalat
azonban, amit ezelőtt 100 évvel
készítettek ma már nem tudjuk
elérni, csak megközelíteni. Az a
mester, aki ezt 80%-ban eléri, az
már jól dolgozik és érti a szak-
mát. Sajnos sok helyen ma nem
tudják értékelni a munkánkat,
nincsenek tisztában azzal, mi is
az a vitraille üveg. Vannak olyan
helyek, ahol kidobják a száz éves
ólomüveget és termopánnal he-
lyettesítik. 

Nemes Gyula

– Interjú Antal Zoltán ólomüveg-készítő mesterrel – 



Portik Vilmos, az EMNP
Maros megyei elnöke kedden
jelentette be, miszerint polgár-
mesterjelöltként részt vesz a
marosvásárhelyi előválasztá-
son, de hangsúlyozta: bár nem
tagadja meg néppárti identitá-
sát, nem az EMNP jelöltjeként,
hanem a városért felelősséget
érző vásárhelyi polgárként mé-
retkezik meg.

Sajtótájékoztatóján el-
mondta: nem az RMDSZ-es
Soós Zoltán ellenében, hanem
a választópolgárok iránti alázat
miatt iratkozott be a jelöltver-
senybe. „Az előválasztás a ma-
gyarság ünnepe kellene legyen.
Konstruktív vitát, párbeszédet
úgy tudunk elindítani, ha nem
pártérdekeket, hanem közös-
ségi érdekeket képviselünk. Úgy
vélem, minél többen iratkoznak
fel a listára, annál inkább meg
tudjuk mozgatni a vásárhelyi
magyarságot. Nem létezik,
hogy a közel hatvanezres ma-
gyar közösségből csak ketten
lennénk azok, akik megpályáz-
nák a polgármesteri széket” –
hangoztatta Portik. Megje-
gyezte, olyan versenyre készül,
amelyben a jelöltek program-
jaik versenyeztetésére és nem
egymás legyőzésére készülnek. 

Az MPP háza táján 
is merültek fel nevek

Kiss István, az MPP vezetője
lapunknak elmondta, hogy az
előválasztás ötlete nem azért
született meg, hogy a pártok
mérkőzzenek meg ezen. „Bárki
állíthat jelöltet, és természete-
sen a saját jelöltállítás gondo-
latát mi is fontolgatjuk, de azt
semmiképp sem szeretnénk, ha
az előválasztás egy RMDSZ-
EMNP-MPP háborúvá alakulna”.
Hozzátette, hogy felmerültek
esetleges nevek az MPP háza
táján is, de nem gondolkoznak
föltétlenül párttagokban, ám
neveket nem szeretett volna
egyelőre nyilvánosságra hozni.

Felekezeti hovatartozás 
körüli előítéletek

Mint ismeretes, Soós Zoltán
a Maros Megyei Múzeum igaz-
gatója, városi tanácsos jelent-
kezett elsőként az
előválasztásra, ám múlt héten
felekezeti hovatartozását ve-
gyes fogadtatás övezte. Mint
azt egy helyi napilapnak el-
mondta: furcsállja az erdélyi ha-
gyományos vallásszabadságra
teljesen rácáfoló megközelítést,

ám nem lepték meg a történ-
tek, hisz elég sok negatív hí-
resztelés kering az általa
látogatott Hit Gyülekezete
körül.

A regisztráció lassan halad

A három hete elindított on-
line és analóg formában tör-
ténő regisztráció során egyelőre
valamivel több mint 500 sze-
mély fejezte ki választási óhaját.
„Még van bőven idő május vé-
géig, reméljük, hogy több ér-
deklődő lesz. Mivel egy-egy
jelöltnek 1350 támogatói alá-
írásra van szüksége, feltétele-
zem, hogy akik kézjegyükkel
látják el az íveket, azok regiszt-
rálnak is az előválasztásra” ” –
véli Karácsony Erdei Etel városi
tanácsos.

Brassai Zsombor, az RMDSZ
Maros megyei elnöke arra a kér-
désünkre, hogy meghatároztak-
e egy alsó regisztrációs
számhatárt, amely legitimálja

az előválasztást, elmondta,
hogy a szervezők felajánlották a
marosvásárhelyieknek, hogy
iratkozzanak a választási név-
jegyzékbe, ezzel kifejezve azt,
hogy érdekli őket a város sorsa,
azaz maga a lehetőség legiti-
málja az előválasztást. „Ahányan
jelentkeznek, annyian fognak
dönteni majd arról, hogy ki lesz
a város magyar polgármesterje-
löltje a jövő évi választásokon” –
fogalmazta meg.

A szavazólapon pártlogó
nélkül szerepelnek majd 
a jelöltek

Kérdésünkre, miszerint az
előválasztási szavazólapon a je-
löltek neve pártlogó mellett
vagy anélkül jelenik majd meg,
Brassai Zsombor kifejtette,
hogy csak a személyek nevét
tüntetik fel. „Nyilvánvalóvá tet-
tük, hogy ebből a válogatásból
kivonjuk a politikai szemponto-
kat, mert tapasztalataink sze-

rint ezek rossz irányba befolyá-
solhatják a választás kimenete-
lét, így kizárólag a jelöltek
személyneve szerepel majd a
választási cédulán” – szögezte
le.

Ötpontos vállalást 
sürget Portik

Portik Vilmos egy előválasz-
tási vállalás aláírását javasolja,
amely szerint a megmérettetés
majdani győztese, valamint az
önkormányzati tisztségekre pá-
lyázó különböző színezetű ma-
gyar jelöltek választási
szövetségben vágnak neki a
2016-os versenynek. Az ötpon-
tos vállalásban többek között az
áll, hogy a polgármesterjelölt, a
koalíciós listával és az azon sze-
replő személyekkel egyetem-
ben, kizárólag a három párt
koalíciós színeiben jelenhet
meg, illetve „az előválasztás
eredményét mindegyik fél fo-
gadja el, hiszen ezt a marosvá-
sárhelyiek legitim döntésének
tartjuk”.

Az RMDSZ elfogadja 
a választási koalíciót

Brassai Zsombor üdvözli

Portik ötletét, lapunknak el-
mondta, hogy már a legelőször
aláírt szándéknyilatkozat utolsó
pontjában az áll, hogy az „elő-
választási kísérletet” a jövő évi
formális keretek között történő
politikai együttműködésük
alapjának tekintik. „A 2016-os
helyhatósági választásokon
mindenképp valamiféle együtt-
működésben fogjuk közösen tá-
mogatni azt a jelöltet, akit most
a marosvásárhelyi lakosság ki-
választ. Erre erkölcsileg mind-
annyian elkötelezettek
vagyunk, a város magyarságá-
nak közakaratával szembe-
menni őrültség, vagy akár
öngyilkosság lenne” – véli Bras-
sai. 

Mint ismeretes, április vé-
géig lehet jelölteket állítani az
előválasztásra. A jelölteknek
legkevesebb 1350 támogató
aláírást kell összegyűjteniük, és
valamely marosvásárhelyi ma-
gyar társadalmi szervezet tá-
mogatását is kell élvezniük. A
lakosok május 29-éig regisztrál-
hatnak a www.elovalasztas.ro
honlapon, vagy a politikai ala-
kulatok székházában.

Pál Piroska
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lHivatalosan már két jelölt is megmérkőzik l Az MPP háza táján is felmerültek nevek l Egyelőre a város lakos-
ságának 0.4%-a regisztrált l A politikai alakulatok pártharcmentes előválasztást akarnak l 2016-ban formális

együttműködésben támogatják majd a közös polgármesterjelöltet

Körvonalazódnak a jelöltek és a módszertan

Ahogyan közeledik a vásárhelyi elő-
választás tervezett időpontja, úgy sza-
porodnak az annak időszerűségét, ko-
molyságát, célszerűségét két ség  bevonó
érvek. Ismételten leírom: magam is
azon kevesek közé tartozom, akik évek
óta hajtogatják, hogy a körültekintően,
az utólagos szemrehányásokat, vádas-
kodásokat kizáró módon megszerve-
zett előválasztásnak nincs elfogadható
alternatívája. Csakhát az a benyomá-
som, hogy az RMDSZ kizárólag azért
jött elő az előválasztás gondolatával,
hogy ne mások tegyék. Továbbá: ami-
kor a soron következő választási vereség
után eljön a felelősség áthárításának
ideje, legyen, akikre mutogatniuk. Csak
ezzel magyarázható, hogy a történetet
a felületesség, az elhamarkodottság,
végeredményben a komolytalanság
hangulata lengi körül. 

Az egészet tetézte, hogy Soós Zol-
tánról, az addig egyetlen személyről,
aki bejelentette indulási szándékát az

előválasztáson, kiderült, hogy a ná-
lunkfelé elsősorban az ATV-ből ismert
Hit Gyülekezete nevű „pünkösdi-kariz-
matikus” neoprotestáns egyház tagja.
Nem mintha titkolta volna, de a vá-
sárhelyiek zöme most szerzett tudo-
mást róla. Mindezt azután szellőztette
meg a sajtó, hogy az elmúlt héten az
RMDSZ és a magyar pártok képviselői
az előválasztás támogatására kérték
a történelmi magyar egyházak lelké-
szeit. A hír megütközést keltett, sőt
heves ellenkezést váltott ki a vásárhelyi
lakosság bizonyos köreiben, beleértve
az aktív egyháztagok jelentős részét.
Ezek után, úgy tűnik, most már elkép-
zelhetetlen a Soós Zoltán mögötti
esetleges egységes kiállás a választó-
polgárok részéről. 

A történet könnyen megelőzhető
lett volna, ha a jelölt személyének ki-
választása – még ha csak az előválasz-
tásra is! – körültekintőbb módon tör-
ténik. Én még az ideális

polgármesterjelölt robotképének elő-
zetes megrajzolását is elképzelhetőnek,
sőt ajánlatosnak tartottam volna. Elis-

merem: Soós Zoltán magánemberként
szimpatikus figurának tűnik, szakmai
teljesítménye elismerésre méltó, hogy
mely vallás követőjének szegődött, az
pedig kizárólag rá tartozik. Az viszont
joggal elvárható lett volna, hogy ekként
felmérje, milyen fogadtatásban része-
sülhet, ha közszereplésre, egy közösség
képviseletére vállalkozik. Ezek szerint
Soós Zoltán a vásárhelyi valóság, a helyi
választópolgárok ismeretéből, helyzet-
értékelésből elégtelenre vizsgázott.
Amiként az ő jelöltségét támogató po-
litikai szereplők is. 

Sokatmondó – legalábbis keddig,
amikor maga az EMNP is megnevezte,

kit indít az előválasztáson – az úgyne-
vezett zsebpártok által vállalt statisz-
taszerep is az egész történetben. Jó, az
MPP már nem számít önálló alakulat-
nak – aki nem ért egyet: még városi
szervezetük sincs, így hát elnökük sem
lehetett, aki kézjegyével ellássa az elő-
választásra vonatkozó szándéknyilat-
kozatot –, ebből következően nem vár-
hatjuk, hogy esetleg saját jelöltet
indítson. A Néppárttól viszont joggal
elvárható, hogy a párt szellemiségét
megjeleníteni képes személyt vessen
küzdelembe legalább az előválasztá-
son. Ezzel szemben mivel hozakodik
elő Portik Vilmos, a párt megyei elnöke?
Hát hogy a Vásárhelyi Forgatag szer-
vezésében milyen kiválóan és haszno-
san együttműködtek, mármint ők ket-
ten: Portik és Soós. Csak azt nem
mondta ki, hogy a Néppárt is saját je-
löltjének tekinti az RMDSZ marosvá-
sárhelyi önkormányzati képviselőjét…   

A történet kapcsán az is bárkinek

eszébe juthat, hogy szándékosságot,
esetleg színfalak mögötti újabb elvte-
len alkukat feltételezzen a „gyanútlan”
Soós és az előválasztási komédia társ-
szereplőinek lépre csalásában. Az
utóbbi másfél évtized eseményeinek,
hasonló eseteinek ismeretében ez
egyáltalán nem tűnik valószerűtlennek. 

Talán nem haszontalan, ha ez eset-
ben is elsősorban azt kutatjuk, hogy
ki(k) húzhat(nak) hasznot – cui pro-
dest? – az esetből. Hogy nem a vásár-
helyi magyarság, az egészen biztos. 

Szentgyörgyi László     

Ui. Keddi a hír, miszerint az EMNP
Portik Vilmost, a párt megyei elnökét
indítja az előválasztáson. Ezek szerint
most már nem egyetlen jelölt közül lehet
majd választani. Arra azonban igen kí-
váncsi lennék, hogyan reagálna az
RMDSZ, ha valami csoda folytán a nép-
párti jelölt lenne a győztes… 

Újra az előválasztásról, avagy cui prodest?  

Mondom 
a magunkét
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Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

A Köteles Sámuel utca 5. szám alatti emlékházat tehát 1901-ben építtette a
Református Kollégium. A munkálatokat az összeállításainkban már sokszor
említett Soós Pál építőmester irányította. Az utca a századforduló után alakult
ki. Utolsó régi házát, a Bolyai Farkas lakóházát 1905-ben bontották le. Az in-
gatlan máig közismert személyeknek ad otthont

A vásárhelyi matematikusok
otthona: a Bolyai-ház (3.)

Molter Sényi Lászlóval
osztja meg a Bolyai-házat

Pár mondatban, amit még
Molter Károlyról le kell írjunk,
hogy az Erdélyi Helikonnak volt
az egyik vezéregyénisége, és
tagja volt Magyarország egyik
legrangosabb díjának, a Baum-
garten díjbíráló bizottságnak.
Számtalan újságcikket írt, nem
beszélve a bírálatairól, kritikái-
ról. Továbbá levelezik az új hely-
zetben göröngyös utakon
meginduló erdélyi irodalmi élet
csaknem minden jelentős sze-
mélyiségével.

Sipos Lajosnak arról is tudo-
mása van, hogy egy ideig Mol-
terhez költözött Sényi László, a
Kemény Zsigmond Társaság tit-
kára. Ezt azért fontos megemlí-
teni, mert ők ketten, együtt
szervezték azokat a Református
Kollégium dísztermében tartott
előadásokat, ahol az egész ma-
gyar nyelvterület legtöbb írója
és tudósa megjelent. 

A bácskai németből 
lett erdélyi magyar

Molter színdarabokat is ír.
Ezeket többek között Kolozsvá-
ron és Budapesten is bemutat-
ták. Más műveit Vásárhelyt,
Kolozsvárt és Budapesten adták
ki. 

Talán a legjelentősebb a Ti-
bold Márton című életrajzi re-
génye, amely egy kortörténet.
Ebben mutatja be, hogy miként
lesz a bácskai német fiúból er-
délyi magyar.

Kedvenc irodalmi műfaja a
novella volt. Ezekben építő
gúnnyal csúfolja ki az akkori

társadalom fonákságait. A leg-
kedvesebb a Bolond kisváros
című novelláskötete, melyben a
régi Marosvásárhely vidám tör-
téneteit örökíti meg. Ez a könyv
többször is napvilágot látott. 

Molter zsidó 
gyermeket rejteget

Moltert 1945 és 1951 között
Kolozsváron találjuk. A Bolyai
Egyetemen tanít. Az osztályharc
őt sem kerüli el. Kuláknak akar-
ták nyilvánítani a felesége Unu-
máj-beli tanyájáért.  

Tudni kell róla azonban még
azt is, hogy jó szándékú, igazi
demokrata ember volt. A har-
mincas években az ő javaslatára
adtak pénzbeli segélyt a helyi
szabadkőműves páholy egyes
tagjai a rászoruló, Kolozsvárt ta-
nuló vásárhelyi egyetemisták-
nak. 

1944 nyarán egy brassói
zsidó újságíró idemenekített
gyermekét rejtegeti, majd
Pestre viszi, ahol a gyermek át-
vészeli a nehéz időket. 

Akik már nem sétálnak…
Sipos Lajos, a Marosvásárhe-

lyi mesélő házak című könyvé-
ben így ír Molter Károlyról: „…
Molter Károly a mienk volt, a
vásárhelyieké. Számtalan
emlék fűz hozzá. Gyermekko-
romban bogeneztünk utána a
korcsolyapályán, később eljár-
tunk az előadásaira. Ő is eljött a
mieinkre, és meg is bírált,
finom gúnnyal. Egy ideig na-
ponként láttuk sétálni a Bolyai
utcában. Aztán onnan is eltűnt.
De már nem sétál Gecse utcá-

ban a felesége, Zsófia asszony
sem…”.

A mókás kedvű Molter 
és az erdélyi magyar 
irodalom

Molter Károlyéknak három
fiúk született, akiket mókás
kedvű apjuk Péternek, Pálnak
és Barnának nevezett el. Az ér-
telmes, eleven fiúk apjuk ven-
dégszerető házában már
gyermekkorukban találkoztak
az erdélyi magyar irodalom ki-
válóságaival. 

Természetesnek vették,
hogy ők is tollforgatók lesznek.
Mivel a Molter név már foglalt
volt, anyjuk Marosi nevét vették
fel. Így indultak a pályájukon. 

A legidősebb, Péter, 1920-
ban született. 1939-ban érett-
ségizett, majd elvégezte a
Református Teológiát, később
pedig a tanárit is. Teológiai
tanár és filozófus szeretett
volna lenni. Ezt azonban a sors
megakadályozza: tábori pap-
ként a háborúban találjuk. Négy
évig járta az orosz fogság nehéz
iskoláját.

A háború után a város hona-
tyái a hűséges és mindenhez
értő ifjú káderek közé sorolják.
A helyi napilapba iratnak vele
cikkeket, majd a következő
években Kolozsvárra, az Utunk-
hoz kerül. 

A pártból kitett 
színházigazgató

Marosi Barna elmondása
szerint „Az ideológiailag jól kép-
zett fiatal mindent tud” jelszóval
Kolozsváron szín   házigazgatót

faragnak belőle. Nem kellett sok
idő elteljen ahhoz, hogy rájöjje-
nek: írásai nem mindig feleltek
meg a párt követelményeinek.
Ennek következménye, hogy ki-
teszik pártból. Egy ideig egy
könyvkiadónál szellemi szük-
ségmunkásként dolgozik, majd
visszakerül az Utunk szerkesztő-
ségébe, ahol termékeny kritikusi
munkát folytatott. Tanulmányai
egy részét összegyűjtve adták ki.
És még csak annyit, hogy Sala-
mon Ernőről monográfiát is írt;
a romániai magyar irodalom
történetét három kötetben fog-
lalta össze.

Marosi Barnát is 
kizárják a pártból…

Molterék középső fia, Pál
1925-ben született. Mindig is a
természet világa érdekelte.
1944-ben érettségizett, majd
Bukarestben és Moszkvában
geológiát végzett. Egyetemi ta-
nárként Kolozsvárt számtalan
szakmunkát írt. 1988-ban adta
vissza lelkét teremtőjének. 

A legkisebb fiú, Barna 1931-
ben született. 1950-ben érett-
ségizett. Habár vegyészmérnök
lesz belőle, mégis az Előrénél
Bukarestben dolgozott. Egy
írása azonban nem tetszett a
vezetőknek, ezért kizárják a
pártból és az állását is elveszti.
Hónapokon keresztül munkás-
ként dolgozik a fővárosban,

majd visszakerül Vásárhelyre, és
a Cukorgyárban a vegyészmér-
nöki diplomája biztosítja a
megélhetését. 

Később visszakerül az Előré-
hez, majd ennek utódjánál, a Ro-
mániai Magyar Szónál dolgozik,
később a Duna Televízió szer-
kesztője lesz Budapesten. Hat ri-
portregénye jelent meg, és több
munkáját összegyűjtve adták ki.

Marosi Barnáéknak egy fiúk
és egy lányuk van. Barna fele-
sége, Ildikó, színházi szakot
végzett, majd ő is újságíróként
dolgozik. 

Több irodalomtörténeti vo-
natkozású munkája jelent meg:
A Kemény Zsigmond Társaság
levelesládája, Közelképek, 20
író portréja, A Helikon és az Er-
délyi Szépműves Céh leveleslá-
dája. De írt Balázs Ferencről,
Tessitori Nóráról és nem utolsó
sorban Dsida Jenőről is. Munkái

a közelmúlt irodalmának kuta-
tóit segítik. 

És még egy pár mondat… 
Marosi Ildikó apja, Farkas Jó-

zsef ismert vásárhelyi építész. A
helyi Felső Kereskedelmi iskolát
végezte el, majd a kőműves
mesterséget tanulja. Pár év
múlva a híres, egykori pesti pal-
lériskola padjait koptatja, majd
a harmincas évek elején Vásár-
helyen vállalatot alapít.

Ő építette többek között a
mai Dózsa György utca elején a
volt Hangya-székházat, ahol
most köztudottan, többek kö-
zött a helyi újságok szerkesztő-
ségei székelnek. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek

(folytatás előző lapszámunkból) 

Marosi Barna

Molter Károly 
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Elkezdtük a fa- és cserjeültetési 
munkálatokat Marosvásárhelyen 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala követi fa- és cserje-
ültetési ütemtervét a városban.. ”Faültetési munkálatokat vé-
geznek a Középkori Vár udvarán, illetve ennek övezetében.
Munkacsoportjaink jelenleg az útszéli fasorok mentén illetve a
körforgalmak belsejében kialakított zöldövezeteken dolgoznak. Megemlítem, hogy a tulajdonosi
társulásoknak kiszállítottuk az igényelt csemetéket és cserjéket, a feliratkozás alapján összeál-
lított programálásnak megfelelően. Örülök, hogy a marosvásárhelyiek részéről van érdeklődés,
a tömbházak körüli zöldövezetek gondozására, gratulálok nekik és biztosítom affelől, hogy a
Marosvásáhelyi Polgármesteri Hivatal lehetőségeihez mérten támogatja őket”, jelentette ki Cla-
udiu Maior alpolgármester. Megemlítjük, hogy a virágültetési munkálatokat április végén kezd-
jük el, mikor az éjszakai hőmérséklet már nem közelíti meg a fagypontot.”Idénre is nagyszabású
virágültetési akciót ütemeztünk be, az Azomaros Társaság alkalmazottjaival együttműködve, a
Húsvéti Ünnepek után pedig kijelöljük a munkálatok helyét és időponját, ahova megközelítően
100 csemete ültetését tervezzük. A marosvásárhelyieket kérjük, hogy csatlakozzanak akciónk-
hoz.” – vélekedett Claudiu Maior alpolgármester.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

HETI HETES
A hét gyülekezete. Portik

Vilmos friss polgármesterjelölt-
jelölt a vasarhely.ro-nak (ama
kérdésre, hogy miként vélekedik
azokról a támadásokról, ame-
lyek az utóbbi napokban Soós
Zoltánt, főként az internetes
portálokon, vallási hovatarto-
zása miatt érik): „Nem hiszem,
hogy Marosvásárhelyen, ahol
elsők között hirdették ki a val-
lásszabadságot, akárkinek – így
Soós Zoltánnak is – a lelkiisme-
reti szabadsága megkérdőjelez-
hető. Én Zoltánt egy becsületes,
őszinte, szavatartó embernek
ismertem meg, és ezen mit sem
változtat az, hogy a Vidám Va-
sárnap gyülekezet tagja”.

Ámen.

A hét bakija. Hibázott egy
nagyot az ortodox húsvét alkal-
mából a Facebook-oldalára ki-
posztolt jókívánságában az ál-
lamfő: „Cristos a-nviat! Sărbători
fericite tuturor!” (Krisztus feltá-
madt! Boldog ünnepeket min-
denkinek!) – írta szombat este
a közösségi oldalra Klaus Johan-
nis. A román sajtó azonnal ki-
szúrta, hogy az államfő tévesen,
„C”-vel írta Krisztus nevét, a ro-
mán ortodoxok ugyanis „Hris-
tosnak”, nem „Cristosnak” neve-
zik Krisztust. 

A craiovai teológiai kar pro-
fesszora, Constantin Patuleanu
ezt azzal indokolta, hogy a Bib-
liában, Márk evangéliumának
görög fordításában is „H”-val
szerepel a név. „Ha nem írjuk le
helyesen a Megváltó nevét, azt
jelenti, hogy nem is tiszteljük”
– jegyezte meg a teológus.

Igen ám, csakhogy a bibliai
görög nyelvben Jézus nevében
az első betű (X) kiejtése Kh, nem
pedig H, tehát a hiba valójában
nem Johannis, hanem az orto-
doxok készülékében van! 

A hét kisnagymamája. Ti-
zenhárom gyerek után négyes
ikreket vár egy 65 éves berlini
tanárnő! Az angol és orosz sza-
kos nyelvtanár legutóbb 2005-
ben hozott gyereket a világra,
és ezzel már akkor is Németor-
szág legidősebb kismamája volt.
A most kilencéves lánya nagyon
vágyott kistestvérre, mert na-
gyobb testvérei – a legidősebb
44 éves – már mind elköltöztek
hazulról. A nyugdíj előtt álló ta-
nárnő sperma- és petedonor-
kezelés révén esett teherbe; a
négyes ikreket nyárra várja, az
eddig komplikációk nélkül zajló
terhesség 21. hetében tart.

A tizenháromszoros anyát –
akinek már hét unokája is van
– nem érdekli a külvilág véle-
ménye. „Milyennek is kell lenni
65 évesen? Meg kell felelni min-

denféle klisének, de én ezt na-
gyon megerőltetőnek érzem.
Szerintem mindenkinek önál-
lóan kell döntenie az életéről,
és nem szabad hagynia, hogy
mások telebeszéljék a fejét” –
mondta.

Aztán, ha szülés után esetleg
legatyásodik, majd egymást te-
szik tisztába a kicsikkel. 

A hét vize. A Beverly Hill
9OH2O által „gyártott” víz a Si-
erra Nevada hegyei közt csor-
dogál eredetileg, majd külön-
böző ásványi anyagokkal,
például kalciummal és kálium-
mal dúsítják. Persze ettől még
nem kellene 100 ezer dollárba
(416 ezer lejbe) kerülnie – és
tulajdonképpen nem is ettől ke-
rül ennyibe, hanem a 14 karátos
gyémántokkal felturbózott fe-
hérarannyal borított üvegtől,
meg a vele járó négy kristály-
pohártól – írja a Gazdagisztán
blog. Mindezt egy ezüstbőrönd-
ben kaphatja meg a lelkes vevő,
amihez még jár két tesztpél-
dány a cég egyéb termékeiből
– mindezt a világ bármely pont-
jára kiszállítják. 

Még ha sör lenne, mondjuk,
de víznek kissé drága… 

A hét rendelete. Egy sza-
údi vallási vezető napokban ki-
adott fatwája (döntvénye) sze-
rint a férj megeheti a feleségét,
amennyiben nagyon éhes (ha
pedig nagyon-nagyon éhes,
akár mind a négyet?). Abdul
Aziz bin Abdullah úgy véli, a
férfi elfogyaszthatja akár az
egész feleségét, akár annak csak
néhány testrészét, de csak ami-
kor az éhhalál fenyegeti. A kö-
zösségi oldalakon is terjesztett
döntvényt számos arab értel-
miségi kritizálta.

- Fatima, te lusta dög, már
megint nem főztél semmit?

- Nem.
- Na, akkor púder be a sü-

tőbe! 

A hét bölcsezete. Ha Isten
azt akarta volna, hogy vegetá-
riánusok legyünk, nem terem-
tette volna meg a mustárt.

A hét felmérése. Románia
továbbra is a világ egyik legval-

lásosabb országa – derül ki egy
átfogó nemzetközi felmérésből:
az ország lakosságának 77%-a
vallotta magát vallásosnak,
16%-uk nem vallásosnak, 1%
pedig meggyőződéses ateistá-
nak. A megkérdezettek 6%a
nem tudott válaszolni a kér-
désre, vagyis degenerált.

Európában csupán Koszovó-
ban, Macedóniában és Lengyel-
országban vallották magukat
nagyobb arányban vallásosnak,
mint Romániában, de a felmé-
résből kimaradt néhány ország,
például Magyarország, Horvát-
ország, Szlovénia, Norvégia. 

Nyugat-Európán és Óceánián
kívül a Föld majdnem minden
régiójában 50 százalék fölött
van a vallásosak aránya. A világ
legvallásosabb országa Thaiföld,
ahol az emberek 94%-a vallotta
magát hívőnek, utána Örmény-
ország, Banglades, Grúzia és
Marokkó következik, egyaránt
93%-kal. A lista végére Kína ke-
rült, ahol az embereknek mind-
össze 6%-a nyilatkozott úgy,
hogy vallásos, míg 61%-uk
meggyőződéses ateistának gon-
dolja magát.

Honnan tudod, hogy 
erősen vallásos vagy?

– Az étteremben addig nem
látsz hozzá a falatozáshoz, amíg
a főpincér nem hozat egy papot,
aki megáldja a kajádat

– Isten a háttérképed
– A „Hallelujah” a csengő-

hangod
– Kereszt alakúra nyírod a

mellszőrödet
– Valahányszor bundáske-

nyeret sütsz, Jézus arcmását vé-
led kirajzolódni az olaj tetején

– Ha tanár vagy gépjármű-
vezető-oktató vagy, nagycsü-
törtökön megmosod a tanítvá-
nyaid lábát

– Számítógépes jelszavad:
Elói, Elói, lammá sabakhtání?

– És végül: direkt gyorsan
hajtasz el az útszéli pléhfeszület
mellett, majd a radarképet ki-
teszed a fészbukra, ezzel a kom-
menttel: „Krisztus előtt kétszáz-
zal!”

Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Az ASA jelenlegi játékoskeretében 9 olyan labdarúgó szerepel, akik korábban bajnoki címet, kupát vagy
szuperkupát nyertek más együttesek színeiben, heten közülük összesen 13 bajnoki címmel büszkélked-
hetnek. 

Bajnokok, kupagyőztesek az ASA keretében 

2008-ban, 53 éves korában sú-
lyos szívbetegségben elhunyt Fa-
nici András, a marosvásárhelyi ASA
egykori csatára, aki a helyi labda-
rúgás legjobb korszakában, a vá-
ros csapatában jeles sportkarriert
futott be. 

Fanici 1955. április 14-én Ma-

roshévízen született és itt is kezdte
a labdarúgást a helyi Mureșul ak-
kor C-osztályos csapatánál, mely-
ben 1971- től 1973. elejéig ját-
szott. 1973-ban a brassói Steagul
Roșuhoz került, ahol hamar fel-
küzdötte magát a kezdőcsapatba,
és még abban az idényben be is

mutatkozhatott a román élvonal-
ban. 1974-re a B-osztályos Unirea
Focșani-hoz szerződött. 

Focsani-ból került Bóné Tibor
javaslatára az ASA-hoz 1975-ben,
ahol egészen 1987-ig játszott, az-
tán egy szezonra az Elektroma-
roshoz igazolt át, ott a C-osztály-
ban gólkirály lett 13 góllal.
1988-ben Cornel Dinu vezetőedző
kérésére visszahívták az ASA-hoz,
ahol visszavonulásáig, 2000-ig ját-
szott. Ezután évekig játékvezető-
ként, majd harmadik ligás szövet-
ségi megfigyelőként is
tevékenykedett, időközben pedig
karbantartóként dolgozott a helyi
gázelosztó vállalatnál. 

Karriere során behívták az ifi,
az olimpiai és az első számú válo-
gatott keretbe is. A felnőtt válo-

gatottban barátságos mérkőzésen
Argentína válogatottja ellen is pá-
lyára léphetett (Buenos Airesben
1978. április 5-én), az ifiválogatott
mezét nyolcszor, az olimpiai csa-
patét négyszer ölthette magára. 

A marosvásárhelyi együttes
színeiben az ő nevéhez fűződik a
csapat legnagyobb nemzetközi si-
kere is, a szurkolók máig emlé-
keznek arra az UEFA Kupa-mér-
kőzésre, melyet az ASA az AEK
Athén ellen hazai pályán játszott.
A mintegy 15 ezer marosvásárhe-
lyi néző előtt játszott mérkőzésen
Fanici lőtte a mérkőzés egyetlen,
győzelmet jelentő találatát.

A leglátványosabb gólját, me-
lyet sokáig emlegettek, Nagyvá-
radon a Crișul elleni találkozón
szerezte, amikor 16 méterről ol-

Hatvan éves lenne Fanici András (1955–2008)
350 mérkőzésen 90 gólt szerzett az ASA mezében 

A képen az ASA csapata az 1978–1979-es idényben. Felső sor, balról:
Unchiaş, Ispir, Vunvulea, Bíró II. Levente, Sólyom, Körtesi, Bölöni. Kö-
zépső sor balról: Both II., Karda, Bíró I. Imre, Gál, Bozeşan, Sipos, Fa-
zakas. Alsó sor balról: Bóné Tibor vezetőedző, Pâslaru, Varodi, Hajnal,
Onuţan, Fanici András és Ördögh Attila másodedző.

lózva talált Lăzăreanu hálójába.
Három alkalommal szerzett mes-
terhármast az ASA mezében a baj-
nokságban, a CSM Resicabánya,

a Farul Konstanca, illetve a nagy
rivális Steaua elleni mérkőzéseken. 

Fanici András tegnapelőtt lett
volna 60 éves.

Fanici András és családja

A legtöbb kupát Eduard
Stăncioiu és Gabi Mureșan
nyerte, az összeset a Kolozsvári
CFR-színeiben (3 bajnoki cím, 3
Románia Kupa és 2 szuper-
kupa), míg Ousmane N’Doye 3
bajnoki címet nyert a szenegáli
Jeanne d’Arc együttesével.

Marius Constantin nem
nyert bajnoki címet a Rapiddal,
viszont két Románia-kupát és
egy szuperkupát szerzett az
együttessel, míg Székely János,
az ASA középpályása mindössze
egy Románia-kupagyőzelem-
mel büszkélkedhet, amit 2011-
ben szerzett éppen a Steaua
színeiben. 

De lássuk, kik ők és milyen
csapatokkal nyertek trófeákat:

Eduard Stăncioiu - 3 baj-
noki cím (2008, 2010, 2012), 3
Románia Kupa (2008, 2009,
2010), 2 szuperkupa (2009,
2010) – mind a CFR-vel

Gabriel Mureșan: 3 baj-

noki cím (2008, 2010, 2012), 3
Románia Kupa (2008, 2009,
2010), 2 szuperkupa (2009,
2010) – mind a CFR-vel

Marius Constantin - 2 Ro-
mánia Kupa (2005, 2007), 1
szuperkupa (2007) – mind a
Rapid együttesével

Adrian Sălăgeanu - 1 baj-
noki cím (2011), 1 szuperkupa

(2011) – mindkettőt az Oţelul
csapatával

Ianis Zicu: 1 bajnoki cím
(2002), 1 Románia Kupa (2005),
1 szuperkupa (2005) – az ösz-
szes a Dinamóval, 1 Románia
Kupa (2007) - a Rapid színeiben

John Ibeh: 1 bajnoki cím
(2011), 1 szuperkupa (2011) –
mindkettőt az Oţelul együttesé-

vel
Székely János: 1 Románia

Kupa (2011) - a Steauával
Ousmane N'Doye: 3 baj-

noki cím (1999, 2001, 2002) –
mindhárom a szenegáli ASC Je-
anne d'Arc csapatával

Ioan Hora: 1 bajnoki cím
(2012) – a CFR-vel

Bajnok lehet az ASA! 
Hetekkel korábban még a

leg optimistább ASA-szurkolók
sem gondolták, hogy kedvenc
együttesük harcolni fog a baj-
noki címért, vagy egyáltalán
esélyes lehet erre. Nos, az utóbbi
fordulókban mutatott jó játéká-
nak, ugyanakkor a Steaua vesz-
szőfutásának köszönhetően
mindez lehetséges. 

Az alábbiakban az ASA me-
neteléséről, ugyanakkor a két
csapatnak a tavaszi idényben
elért eredményeiről olvashat-
nak: Mint ismeretes, az 1. liga
26. fordulójában az ASA kiváló
játékot produkálva, 2-1 arány-
ban győzte le a 18 fordulón ke-
resztül veretlen Craiovai CSU
csapatát, míg a Steaua mindösz-
sze gólnélküli döntetlent ért el
az Astra Giurgiu otthonában. A
megszerzett újabb három baj-
noki pontnak köszönhetően, a
vásárhelyiek két pontra zárkóz-
tak fel a tabellán a bukaresti ala-
kulat mögé, így megnőtt az
esélyük a bajnoki cím megnye-
résére.  

Bajnok lehet a 
marosvásárhelyi együttes?

Ez olyan kérdés, amire még
nem tudni a választ, viszont egy
biztos: sem a Steaua játékosai,
sem szurkolói nem hitték volna
a tavaszi szezon elején (amikor
még 13 pont előnyük volt a 2.
helyezettel szemben), hogy el-
veszíthetik a bajnoki címet, igaz,
az ASA szurkolói sem gondol-
hattak arra, hogy a csapat baj-
nok lehet. 

Az utóbbi fordulókban mu-
tatott játékuk alapján kimond-
ható: bizony a Steaua
elveszítheti a bajnoki elsőséget.
S ami a legérdekesebb és ugyan-
akkor a leghihetetlenebb sokak
számára, hogy épp az ASA az a
csapat, amely megelőzheti őket
a tabellán, feltéve, ha tovább
folytatja tavaszi menetelését.

Kikkel játszik még az ASA?
Az ASA a hátralévő nyolc for-

dulóban 4 alkalommal játszik
hazai pályán (ellenfelei a Pandu-
rii, a Viitorul, a Petrolul és az
Oțelul lesznek), míg ugyancsak
4 mérkőzésen idegenben (a CFR,
a Steaua, a Gaz Metan meg az
Astra ellen). 

Minden találkozó nehéz lesz,
viszont az április 19-én idegen-
ben sorra kerülő Steaua elleni
mérkőzés bizonyára kulcsfontos-
ságú lesz a csapat számára. 

Kikkel játszik még a Steaua?
A fővárosi együttes az Oțelul,

az ASA, a Concordia és a
Botoșani ellen fog pályára lépni
hazai környezetben , majd a Ko-
lozsvári U, a Dinamo, az FC
Brassó és a Iași-i CSMS vendége
lesz. Az ASA-nak az is előnyéül
szolgál, hogy a 32. és a 33. for-
duló között, május 20-án a Ste-
aua a Pandurii ellen játszik a
Liga-kupadöntőn, míg a vásár-
helyiek csak a bajnokságban ér-
dekeltek.

Hány pontot nyertek, illetve
veszítettek a tavaszi idényben?

A Steaua a tavaszi idényben
10 pontot vesztett el, hiszen ki-
kapott a Rapid, a Pandurii, a Pet-
rolul együtteseitől, míg a
Craiovai CSU-val döntetlenre ját-
szott és mindössze négy alka-
lommal hagyta el győztesen a
pályát. 

Az ASA, amely a 4. helyről
várta a tavaszi folytatást, 25
pontot szerzett a lehetséges 27-
ből, azaz nyolc győzelmet és egy
döntetlent ért el ugyanebben az
időszakban, így a tavaszi idény
legkiegyensúlyozottabb teljesít-
ményű csapata, amely 12 talál-
kozó óta veretlen (utoljára a
Petrolul otthonában kapott ki 2-
0 arányban a 15. fordulóban),
hazai pályán 10 győzelmet és
két döntetlent ért el, míg a gól-
aránya 19-3.

Gabi Mureşan, ASA

Eduard Stăncioiu

Ousmane N'Doye
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Miféle híres profi vagy, ha már a második menet után bedobod a törülközőt?


