
Humor
Ki lehetne a marosvásárhelyi
polgármesterjelölt?

> > > Ú j  s o roz at,  V I .  ( X . )  é v f o l ya m  > > > 1 8 .  s z á m  > > > 2 0 1 5 .  m á j u s  7 – 1 3 . > > > M e g j e l e n i k  c s ü tö r tö kö n > > > > > > > > > > > 8  o l d a l  > > > á r a :  1 , 5  l  e  j  > > >

C M
Y B

C M
Y B

Társadalom

Vásárhely egykori szórakozóhelyei

Nem könnyű azokról a helyekről írni, dokumentálódni,
melyek ma már nem, vagy csak részben léteznek. Min-
den bizonnyal emlékeket idéznek fel. Mindenkiben.
Egyesek elmosolyodnak, másokban egyéb érzéseket
váltanak ki. Azonban ezt is meg kell tenni, hiszen pont
ezek a helyek és létesítmények igazolják történelmün-
ket, ittlétünket, vásárhelyi gyökereinket és nem utolsó
sorban hitelességünket.

Társadalom

Hangterápia: Magzatéletet
menthet, daganatos és 
pánikbetegséget gyógyíthat

Tőke Zoltán hangterapeuta Csíkszeredában született,
a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban
végezte a középiskolai tanulmányait. Jelenleg Magyar-
országon él, és rezgésekkel, speciális tálakkal, gon-
gokkal és dobokkal segíti a hozzá forduló személyek
testi, lelki, szellemi gyógyulását. 

>>> 4. oldal >>> 5. oldal

Vélemény

Hányingerkeltő kontrasztok

A hányingerkeltés világrekordját az a „Harmónika”
elnevezésű rendezvény döntötte meg, amelyen a
„Táblaölő Bretfi”-ként elhíresült vásárhelyi rend-
őrfönök húzta el a magyar hivatalosságok nótáját,
élükön a csíkszeredai nagykövettel és a vásárhelyi
alpolgármesterrel. Miközben a város bátrabb la-
kosainak egy csoportja amiatt rettegett, hogy mi
lesz a kilátásba helyezett több tízezer lejes bünte-
tésekkel, Bretfi és csapata vígan kergette a labdát
a bárgyú követekkel és önkormányzati képviselők-
kel. Hosszasan kell majd kezelniük magukat mind-
azoknak, akik tudomást szereztek erről a szeren-
csétlen rendezvényről. Akikben hányás, hasmenés,
sárgaság vagy egyéb rosszullét keletkezett attól
függően, hogy kinek mennyire érzékeny az „emész-
tése”. (...) Inkább szerveztek volna kétnyelvűtábla-
célbadobó versenyt. Ha lett volna ilyen tábla, és
ehhez méltó önkormányzati képviselő. Így azonban
nem maradunk mással, mint az izzadságszagú,
undorító mérkőzésekkel, a látszatpolitizálással és
a többi, hányingerkeltő összeröffenéssel.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Sodrásban

Hogy súlyos gondok vannak az RMDSZ Maros me-
gyei és vásárhelyi szervezetében, azt már korábban
is sokan jelezték, az már jó ideje nyilvánvaló. Csak-
hát a jelek szerint éppen az érintettek nem akar-
ják/akarták ezt tudomásul venni, vagy csupán
úgy tesznek/tettek, mintha minden a legnagyobb
rendben lenne. Pedig dehogy van. A
legutóbbi másfél évtized bőven
szolgál érvekkel állításunk
alátámasztására. 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Az ASA sikersorozatának kulcsa: 

,,A fontos döntéseket
közösen hoztuk meg”  

Interjú prof. dr. Benedek István hematológus-
sal, az ASA vezetőtanácsának tagjával az
együttes múltjáról, jelenéről, jövőjéről és
nem utolsósorban a bajnoki cím elnyerésének

lehetőségéről. 
>>> 7. oldal

>>> 6. oldal



Szálkák
Május 7-én, csütörtökön 19

órától a Szálkák című produkciót
láthatja a közönség a Nemzeti 
Színház Underground termében.

Elling – lengyelországi 
vendégelőadás

Május 8-án, pénteken 19.30-
tól  a lengyelországi katowicei
Teatr Slaski vendégszerepel a
Nemzeti Színház Kistermében.
A nagyérdemű a norvég darab-
ból készült Elling című előadást
láthatja Michal Wawrzecki ren-
dezésében. A lengyel nyelvű
előadás magyar és román fel-
irattal tekinthető meg.

Szomorú vasárnap 
a Spectrumban

Május 8-án, pénteken 19
órától a Szomorú vasárnap című
kamaramusicalre várják a kö-
zönséget a Spectrum Színházba.
Rendező: Kincses Elemér. Hely-
foglalás: 0744-301875. Jegyek
a helyszínen válthatók előadás
előtt egy órával.

Régiséggyűjtők vására 
Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Bélyeggyűj-

tők Egyesülete szervezésében
május 9-én, szombaton 7 órától
13 óráig régiségvásár zajlik a
marosvásárhelyi Mihai Emi-
nescu Művelődési Központ (If-
júsági Ház) előcsarnokában.

Cigányhold
Május 20-án és 21-én este 7

órától az Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínház stúdiótermében
László Zsuzsa Cigányhold című
egyéni műsorát láthatják az ér-
deklődők. Zenei munkatárs: Dull
János és Orbán Zsolt, rendező
Ozvald Enikő. Az előadás célja
megvizsgálni a cigányok mai
társadalmi helyzetét. Kell-e a
társadalmi elvárások szerint in-
tegrálódniuk? Igazak a velük
kapcsolatban felmerült sztere-
otípiák? Ha a cigányságról be-
szélünk, miért fogalmazunk
úgy, hogy ők és mi? – többek
között ezeket a kérdéseket veti
fel az előadás.

Civil szervezetek vására
Május 16–24. között 13. al-

kalommal szervezik meg a civil
szervezetek Együtt a közössé-
gért vásárát. A rendezvény idei
tematikája a civil szervezetek
közösségre való hatásának nö-
velése szervezetfejlesztés és há-
lózati kapcsolatok által. A vásár
keretében kerül sor az V. Swi-
mathon adománygyűjtő úszó-
versenyre, a civil szervezetek gá-
lájára, valamint civil kávéházra
és egyéb eseményekre. Infor-
mációk a www.divers.org.ro
honlapon és Koreck Máriánál –
office@divers.org.ro, telefon:
0722-318- 605. Ugyanitt várják
a beiratkozási szándéknyilatko-
zatokat is, amelyeket legkésőbb

május 7-ig tölthetnek ki. A rész-
vétel ingyenes, minden szerve-
zet egy tárggyal kell hozzájárul-
jon a szervezéshez.

XLV. Marosvásárhelyi 
Zenei Napok

Május 7-én, csütörtökön 19
órától  rendkívüli szim fo -
nikus nyitóhangversennyel kez-
dődik a Kultúrpalota nagyter-
mében a XLV. Marosvásárhelyi
Zenei Napok rendezvénysorozat.
Vezényel a németországi Gábor
Ferenc karmester, hegedűn ját-
szik Ioana Cristina Goicea. Mű-
soron: Andrian Pop, Beethoven,
Schubert művei. A koncertre a
29-es számú bérletek érvénye-
sek.

Bőrgyári történetek
Ferencz Gyula, a volt bőr- és

kesztyűgyár nyugalmazott igaz-
gatója könyvet írt a hetvenes-
nyolcvanas években virágkorát
élő marosvásárhelyi nagyüzem-
ről. A könyvet Kuszálik Péter
szerkesztő mutatja be a Bolyai
téri unitárius egyházközség
Dersi János- termében május 7-
én, csütörtökön délután 6 órá-
tól.

Major Gizella 
pasztellkiállítása

Újra közönség elé áll Major
Gizella festőművész. A maros-
vásárhelyi alkotó, aki pályája
első szakaszában főként grafi-
kusként hívta fel magára a fi-
gyelmet, a vasárnap, május 10-
én 12 órakor nyíló egyéni
tárlatán pasztellképeiből mutat
be válogatást. A művésznő
munkáit a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János-

terme látja vendégül. Az idén
jelentős kerek évfordulót ün-
neplő festő munkásságát a
megnyitón Nagy Miklós Kund
művészeti író méltatja.

Kelmékből tekert gúzs
Ezzel a címmel nyílt meg Pa-

csika Lia textilművész kiállítása
a Bernády Ház emeleti galériá-
jában. A kiállított munkák május
20-ig tekinthetők meg.

Sipos Sándor tárlata
A Romániai Képzőművészek

Szövetségének marosvásárhelyi
fiókja szervezésében nyílik Sipos
Sándor A látható és láthatatlan
határán című egyéni bemutat-
kozó kiállítása a Kultúrpalota
földszinti galériáiban (George
Enescu utca 2. szám). A tárlat
május 2-től 17-ig látogatható.

Erdélyi csipkék
Marosvásárhelyen, a Néprajzi

és Népművészeti Múzeum Ró-
zsák tere 11. szám alatti szék-
helyén megnyílt a sepsiszent-
györgyi Székely Nemzeti
Múzeummal közösen szer -
vezett Erdélyi csipkék című kiál-
lítás.

Régészeti 
tárlat 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.
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Horoszkóp
KOS: A lakókörnyezetén kívül összefuthat egy olyan
személlyel, aki fontos információkkal szolgál. Szakmai
téren új kihívások kínálkoznak fel a hét során, melyek a
karrierje emelkedésében előfutárként szolgálnak.
BIKA: A racionális gondolkodás most nagy segítség
lehet. Intelligenciakapacitása a csúcson van. Amit eddig
merész ötletnek gondolt, lassan realizálódhat. Legyen
óvatos, hogy kivel osztja meg érzelmi titkait, mert nem
biztos, hogy meg fogják őrizni őket.
IKREK: A zseni a káoszban is jól kiigazodik. Erről meg-
győzheti a kollegáit is a hét során. A munkahelyén a
fején áll minden, amihez most ön nagyon kell, hogy
helyreálljon a rend. Az utóbbi időben tett erőfeszítései
ezen a héten kezdenek realizálódni.
RÁK: Ez a hét nagyon kedvez arra, hogy új lépéseket te-
gyen az előrejutásáért. A középpontba kerül egy új öt-
lete gyanánt. Ezen a héten beszédesebb kedvében van. 
OROSZLÁN: Az e heti bolygóátvonulások arra figyel-
meztetnek, hogy fokozottan figyeljen a pénzügyi terü-
letére, ugyanis váratlan kiadások is merülhetnek fel.
Ezért óvakodnia kell a nagyvonalú költekezésektől ezen
a héten.
SZŰZ: A munkahelyen, a környezetében élők szemében
is a népszerűsége növekvőben van. A folyamatban lévő
ügyei lassan kezdenek realizálódni. A családi fronton
egy kellemes meglepetés éri a napokban.
MÉRLEG: Ezen a héten a bolygóátvonulások impulzivi-
tást és egy kis türelmetlenséget válthatnak ki önből.
Ennek hatására fokozottan figyelnie kell a közúti közle-
kedésekben, fontos döntései meghozatalában a részle-
tekre való odafigyelésben. 
SKORPIÓ: Az e heti bolygókonstellációk azt sugallják,
hogy ezen a héten is többnyire a racionalitás dominál
szemléletére nézve és a döntései meghozatalában. Több
folyamatban levő ügyét sikeresen tudja vezetni a cél
felé.
NYILAS: Számíthat egyik közeli hozzátartozója támo-
gatására egy fontos ügye kivitelezésében. A családi és
a baráti környezetben szeretet és figyelem vesz körül. A
hét tranzitjai felruházzák fokozott pozitív kisugárzással,
jó erőnléttel és optimizmussal.
BAK: Pénzügyi téren ez a hét tartogat önnek kellemes
meglepetéseket. Egy korábbi munkája most kezd igazán
jól profitálni. Egyéb forrásból is várható váratlan bevétel,
egy kis talált pénz. Ez lehet akár egy örökség, vagy egy
jól sikerült szerencsejáték. 
VÍZÖNTŐ: Valakinek a környezetéből most nagy szük-
sége van önre és a segítségére. Érzékenyen érinti a baráti
és a családi kötelékeiben felmerülő gondok. Most ob-
jektívnek kell lennie. Célirányos, gyors tettekre van szük-
ség.
HALAK: Ezen a héten az átvonuló bolygók egy kicsit le-
lassíthatják ön körül az életet a megszokotthoz képest.
Idegeskedni emiatt nem érdemes. Így is mindent meg
tud oldani, amit erre a hétre tervez, csupán egy komó-
tosabb tempóban.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

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

Például az, ahogyan minduntalan nyalják-falják egy-
mást a megtorló hatalom és a tulipános szövetség jeles
figurái. Amint a MOGYE magyar tagozatának a fő aláásója
jópofizó kongresszusi díszmeghívottá vedlett. Aztán, ami-
kor véget értek az ünnepek, és felszínre kerültek a kényes
kérdések, azon nyomban egymás torkának estek. Aztán
egy kis idő múlva megint csak bájologtak, enyelegtek. Hi-
szen együtt tolják a „nagy bukaresti pénzbedaráló szeke-
ret”. Közben utolsó nyilatkozatait adta Magyarországon a
„bujdosó székely”, megszokottá vált a cserbenhagyott har-
costársuk börtönviselése, és tehetetlenül nézték, amint
újabb és újabb meghurcolások következnek. De nem vál-
tott ki felháborodást Rácz vagy Mezey ügye. Ők magya-
rabbak a magyaroknál. Őket vihették, büntethették,
akaszthatták, vagy akár fel is menthették.

És magyar alpolgármesteri széket „kaptunk” Váradon,
Kolozsváron, Vásárhelyen. Mindenhol nagyon jó az együtt-
működés a városvezetőkkel. Minden a legnagyobb rend-
ben. Jöhetnek a hangzatos nyilatkozatok, a hivatalos
rendezvények, az adófizetők pénzét megtizedelő projek-
tek. Jön „István, a király”, „Balázs, a zongorabűvész”, sőt, a
kedvünkért még Szent László is életre kelhet. Hadd lássák
az emberek, hogy a tisztelt önkormányzati elöljárók meny-
nyire szeretnek minket. Csak ne kérjünk utcanévtáblákat,
ne akarjunk kétnyelvűsíteni, ne okozzunk kényelmetlen
helyzeteket. Zavartalanul folyik a rongyrázás, a gulyásfő-
zés, a faültetés. Viszont a megoldatlan problémák, a lé-
nyeges kérdések, azok mind-mind civil kurázsit
igényelnek.

A hányingerkeltés világrekordját azonban mégis az a
„Harmónika” elnevezésű rendezvény döntötte meg, ame-
lyen a „Táblaölő Bretfi”-ként elhíresült vásárhelyi rendőr-
főnök húzta el a magyar hivatalosságok nótáját, élükön a
csíkszeredai nagykövettel és a vásárhelyi alpolgármester-
rel. Miközben a város bátrabb lakosainak egy csoportja
amiatt rettegett, hogy mi lesz a kilátásba helyezett több
tízezer lejes büntetésekkel, Bretfi és csapata vígan kergette
a labdát a bárgyú követekkel és önkormányzati képvise-
lőkkel. Hosszasan kell majd kezelniük magukat mindazok-
nak, akik tudomást szereztek erről a szerencsétlen
rendezvényről. Akikben hányás, hasmenés, sárgaság vagy
egyéb rosszullét keletkezett attól függően, hogy kinek
mennyire érzékeny az „emésztése”. Az is lehet, hogy egy
életre elmegy a kedve a „harmónikától” és a labdakerge-
téstől. Inkább szerveztek volna kétnyelvűtábla-célbadobó
versenyt. Ha lett volna ilyen tábla, és ehhez méltó önkor-
mányzati képviselő. Így azonban nem maradunk mással,
mint az izzadságszagú, undorító mérkőzésekkel, a látszat-
politizálással és a többi hányingerkeltő összeröffenéssel.
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Ferencz Zsombor

Tőke Zoltán hangterapeuta Csíkszeredában született, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban végezte
a középiskolai tanulmányait. Jelenleg Magyarországon él, és rezgésekkel, speciális tálakkal, gongokkal és dobokkal
segíti a hozzá forduló személyek testi, lelki, szellemi gyógyulását. Április végén városunkban is tartott terápiát,
de május 16-án újra ide látogat. Interjú. 

Hangterápia

Magzatéletet menthet, daganatos
és pánikbetegséget gyógyíthat

– Tulajdonképpen micsoda a
hangterápia?

– Ahhoz, hogy erre vála-
szolni tudjak, vissza kell men-
nünk az ősidőkbe. Tehát: min-
den, ami rezgés, ami
harmonikus a hangterápia kiin-
dulópontját szolgálhatja. A tel-
jes világ, minden, ami körülvesz
energiából és rezgésekből, va-
lószínű rezgésinformációkból
áll. Ezt leginkább Mengyelejev
periódusos rendszerével tud-
nám illusztrálni: ugyanazon ösz-
szetevők más mennyiségben és
más rendeződésben különböző
rezgésinformációt, azaz anyagot
eredményeznek. Egyszerű példa
erre a hidrogén, amelynek egy
elektronja és egy protonja van,
de ha ugyanebből a két alkotó-
elemből 8-8 tevődik össze, az
már oxigén. Lényegében, ha a
rezgésinformációt megváltoz-
tatjuk, akkor azon a területen
felborul a korábbi rend, állapot.
Ez létezik a test, de a test-lélek-
szellem hármasa esetében is. A
hangterápia a lélek síkján vál-
tozást idéz elő, és ez minden
esetben visszahat a fizikai síkra.
Tudományosabb magyarázat
erre a pszichoszomatikus beteg-
ségek. Nos, a különböző rezgés-
terápiákkal új információt
adunk a testnek, a léleknek, a
szellemnek, amellyel visszaál-
lítjuk a rendet és a harmóniát.

– Hogyan került ön kapcso-
latba ezzel a módszerrel?

– Az izgalmas inkább, hogy
a rengeteg tudás és módszer kö-
zül miért éppen ez ragadott ma-
gával. Amikor a hangterápia „ta-
nulásakor” valaki feltette a
kérdést, mit fogok én ezzel a tu-
dással kezdeni, azt válaszoltam,
hogy nem tudom. És ahogy ki-
mondtam ezt, rájöttem, hogy
én már rég kezelem ily módon
az embereket, önmagam, a csa-
ládom. Most már megtaláltam
az utam, hisz többrétűen alkal-
mazom a módszert – gongokat,
hangtálakat használok –, erdé-
lyi városokba is járok hangfür-
dős meditációkat tartani, dobo-
lunk, énekelünk, próbáljuk
felemelni a lelkiállapotunk, és
igyekszem jó kedvet hozni az
emberek életébe. Ám jelenleg
is folyamatosan – már tizenegy
éve – tanulom a módszert.

– Milyen eszközökkel dolgo-
zik a hangterapeuta?

– Sokféle eszköz létezik, de
én speciális, nepáli, 12 féle fém-
ből készült tálakat használok –
ezeket általában nem egyszerű
beszerezni –, illetve gongokat
és dobokat alkalmazok a terá-
piák során.

– Hogyan kell elképzelni egy
ilyen hangterápiát? Ha valaki el-
megy egy ilyen alkalomra, mire
számíthat?

– Semmi jóra (nevet). Elég
kemény vagyok, nem szeretek
nyájaskodni, és emellett úgy
gondolom, hogy csak annak ér-
demes eljönnie, aki igazán akar
munkálkodni a testén, a lelkén.
Egy-egy alkalom azzal kezdődik,
hogy különböző témák segítsé-
gével feltárom a lehetőségeket,
amelyek révén a személy az el-
méjével közelíthet a lelki gond-
jai megoldásához. Ezeket a más-
fél-kétórás alkalmakat mindig
hangfürdős meditáció zárja,
azaz éppen hogy megnyitja,
hisz, ami ott történik, csak egy
aprócska lépés a lehetőségek
felé, amelyet az ember önma-
gán való munkálkodásának út-
ján tesz meg. Az est alatt lehet,
felfedez olyan tényezőt, aka-
dályt, amely az életvitelét,
egészségét gátolja. Akár a pár-
kapcsolati, akár fizikai, egész-
ségi problémája legyen a sze-
mélynek, a lényeg, hogy azokat
a sérüléseket ismerje és oldja

fel önmagában, amelyek a tu-
datalattiból szivárogva teszik
nemkívánatossá a test-lélek-
szellem működését. Nem biztos,
hogy mindenkinek sikerül a
helyszínen tudatosítania a prob-
lémát, de én lehetőséget kíná-
lok azt felismerni.

– Milyen kezelésekre, beteg-
ségekre alkalmazható ez a tech-
nika?

– Az energetikai rezgéste-
rápiáknál ezt a kérdést nem il-
domos feltenni, holott minden
interjúban megteszik.  Az, hogy
mire jó a mályva, tudjuk, hisz
konkrét hatóanyaga van. De a
rezgésinformációs módosítás –
túlzás nélkül – mindenre jó,
akár a talpon vagy a fej búbján
kívánom helyreállítani a harmó-
niát. Mivel a világon minden
rezgés, nyilvánvaló, hogy ezeket
úgyszintén rezgésekkel lehet
módosítani. De ajánlott moz-
gásszervi, belső szervi, dagana-
tos és pánikbetegségekre, emel-
lett baleseti történések
eredményeit is sikerrel gyógyít-
juk. Természetesen nem mindig
bizonyul hasznosnak a kezelés
az illető számára, egyrészt azért,
mert nekem nem jön össze 1-2
alkalommal megtaláltatni a
gondnak az okát, vagy azért,
mert esetleg nem érti meg a
kezelésre jelentkező, hogy leg-
alább 7-10 alkalom kellene a
terápia eredményességéhez. 

– Néhány pozitív élményt,
eredményt elmesélne?

– Egy magzat életét men-
tette meg a hangtál, akinek 8
hónaposan nagyon gyengék
voltak az életfunkciói, és az or-
vos már lemondott róla. A kis-
mama ugyan nem hitte, hogy
a hangterápia segíthet, mégis
alávetette magát a rokoni ké-
résnek és eljött kezelésre. Ez a
kora délutáni órákban történt.
18 órára mentek ultrahangra,
és ott kiderült, hogy minden
rendben van a magzattal. Két
héttel később a babák megszü-
lettek, és a koraszülött intenzí-
ven is kezelhettem őket. A leg-
gyorsabban fejlődő két
csecsemő volt. Ugyanakkor a
kismama is kezelésben része-
sült, a műtéti heg is nagyon
gyorsan gyógyult. 

Egy másik esetben egy
hölgynek közel negyven apró
ciszta volt a mellében, a hang-
terápia hatására ezek eltűntek,
sőt az élete is rövid idő alatt át-
alakult, boldogabb, kiegyensú-
lyozottabb lett.  Egy újabb sike-
res kimenetelű esetben egy 22
éves hölgy nagyon félt a halál-
tól, halottaktól. Álmában és éb-
renlétében is jelen volt a féle-
lem, az utcára sem járt ki
szívesen. A vőlegénye kérte a
kezelést, és a tiszteletdíjon fölül
pénzt ajánlott föl, hogy saját
otthonukban kezeljem, de csak
úgy vállaltam, ha ő keres föl en-
gem. Első alkalomra sikerült fel-

oldania magából a félelmeket.
De éppen Vásárhelyen egy au-
tista kisgyerek agresszív kitöré-
seit is sikerült lecsillapítani.

– Hogyan viszonyul az orvos-
tudomány ehhez a technikához?
Kiegészíthetik az orvosok és a
hangterapeuták egymás mun-
káját?

– Ausztriában és Németor-
szágban rehabilitációként hasz-
nálják a hangterápiát. Ugyan-
akkor léteznek orvosok, akik
élnek az alternatív gyógyítási
módszerekkel, és nyilván van-
nak, akik nem. Egyébként az
Egészségügyi Minisztérium által
engedélyezett, viszont nem

„reklámozott gyógymód”.
– A marosvásárhelyiek hol,

mikor találkozhatnak önnel, il-
letve hol lehet jelentkezni a te-
rápiára?

– Május 16-án, szombaton,
18 órától a Bod Péter Diakóniai
Központban lesz Pünkösdi fel-
emelkedés címmel foglalkozás,
ám szerencsére már Vásárhelyen
is vannak tanítványaim, akikhez
jelentkezhetnek hangterápiás
kezelésre vágyó személyek. 
De elérhetőségeimen is érdek-
lődhetnek: e-mailcímem: 
tokezoltan@gmail.com, telefon-
számom pedig 0751777518.

Pál Piroska



A könyv előszavában Kántor
Lajos irodalomtörténész, kriti-
kus a következőképpen fogal-
maz: ›A harangszó messzire
hallatszik és mindenkihez szól.
Nincsenek nyelvi határai, csupán
földrajziak – bár a kifinomult fül
meghallja, hogy a saját harang-
jának – a maga szűkebb közös-
ségének – a hangját hozta el a
szél, vagy tőle távolabbról ha-
rangoznak. Székely Ferenc új in-
terjúkötete bennem az „Együtt!”
érzését váltja ki, és ezt többféle-
képpen is magyarázni tudom. A
megkérdezettek, nem annyira
koruk, mint inkább foglalkozá-
suk, lakóhelyük szerint, külön-
böző világokat képviselnek –
alkotó emberek lévén, a saját vi-
lágukat. Ez a saját világ azonban
nem idegen a másikétól, minde-
nekelőtt azért nem, mert a ma-
gyar kultúra körén belül
léteznek, teremtenek, kommu-
nikálnak. Versben, prózában, tu-

dományban, gyűjtő és szervező
munkájuk által. De mindjárt
hozzátenném, hogy ebben a fel-
vonulásban érdemi helye van a
román költőnőnek, Ana Blandi-
anának, ő sem idegen tőlünk,
költészete nem véletlenszerűen
szólal meg időről időre magyar
fordításban is.‹

Székely Ferenc harmadik in-
terjúkötete 15 tollforgatóval, al-
kotóval készített beszélgetést
tár az olvasó elé, amelyek az ala-
nyok születésnapja alkalmával
készültek. A szerző igen lelemé-
nyes módon, sokatmondó cím-
mel látta el az egyes fejezeteket,
amelyek vagy a kérdezett sze-
mély elmondott szövegéből vett
szószerinti idézetek, vagy a be-
szélgetés lényegét összegző
megállapítások. A 15 interjúa-
lany neve és vallomása ábécé
sorrendben követi egymást, a
faggatott személyiségek első-
sorban életpályájukról, szülő-

földjükről, munkásságukról, jö-
vőbeni terveikről beszélnek. A
születésnapjukat ünneplő alko-
tók pályája a letűnt, magyar kul-
túrát gátló, tipró rendszerben
indult el, bontakozott ki és foly-
tatódott 1990 után egy szaba-
dabb mederben. A kötetet
kézbevevő idősebb olvasókban
emlékeket ébresztenek a vallo-
mások, a fiatalabbaknak pedig
betekintést engednek a közel-
múlt történetébe, követendő
példát állítanak kitartásból,
szakma iránti szeretetből, alá-
zatból, hűségből. 

A könyv fejezetei a követke-
zők: 

– Együtt: Kántor Lajos aján-
lása

– Ballada és valóság – a va-
lóság balladája; Beszélgetés a
80 éves Albert Ernő (Csíkdán-
falva, 1932. január 14.) néprajz-
kutatóval

– A költő nem intermezzo
két másik költő között; Beszél-
getés a 65 éves Balla Zsófia (Ko-
lozsvár, 1949. január 15.)
költővel

– "Mindig az volt az érzé-
sem, hogy keveset írok." Beszél-
getés a 70 éves Ana Blandiana
(Temesvár, 1942. március 25.)
költővel

– Aranykapcsos szeretet; Be-
szélgetés a 75 éves Csire Gabri-
ella (Marosújvár, 1938. április
21.) íróval

– Patakká duzzadt Éltető for-

rás; Beszélgetés a 70 éves Éltető
József (Szászrégen, 1944. feb-
ruár 11.) költővel, szerkesztővel

– Lélekképek – ecsettel, tol-
lal; Beszélgetés a  85 éves Kedei
Zoltán (Rava, 1929. november
29.) festőművésszel

– Fűnek lenni jó…; Beszél-
getés a 70 éves Kenéz Ferenc
(Nagyszalonta, 1944. március
24.) költővel

– "Számos helyen csak léle-
geztető gépen van a magyar
nyelv." Beszélgetés a 70 éves Ko-
moróczy György (Domahida,
1942. február 10.) nyelvműve-
lővel

– Otthonom a magyar nyelv;
Beszélgetés a 75 éves Lászlóffy
Csaba (Torda, 1939. május 21.)
költővel, íróval

– Kiről, miről szóljon a vers?
Beszélgetés a 70 éves Oláh Ist-
ván (Marosvásárhely, 1944. áp-
rilis 16.) költővel

– Kézzel írt történelem; Be-
szélgetés a 75 éves Pál-Antal
Sándor (Csíkkarcfalva, 1939.
szeptember 26.) levéltáros-tör-
ténésszel

– "Legyünk hát Orfeuszok
minél többen!" Beszélgetés a 70
éves Pethő László Árpád (Ko-
lozsvár, 1944. július 6.) költővel

– Otthon – Erdélyben; Be-
szélgetés a 80 éves Pomogáts
Béla (Budapest, 1934. október
22.) irodalomtörténésszel

– Könnyel áztatott Szent
László-palást; Beszélgetés a 70
éves Sándor János (Homoródvá-
rosfalva, 1941. augusztus 9.) fa-
faragó-művésszel

– Szülőföld és gondviselés;
Beszélgetés a 70 éves Tófalvi
Zoltán (Korond, 1944. március
24.) történész-íróval

Székely Ferenc szemet nyug-
tató és szemnek tetsző zöld
„köntösbe öltöztetett” könyve
olvasmányos, figyelemlekötő. A
külső borító előlapján az inter-
júalanyok neve harangot for-
máz, majd alatta zöld mezőbe
fehér betűkkel a szerző neve és
a könyv címe, alcíme olvasható.
A hátlapon a 15 beszélgetőpart-
ner kicsinyített, színes arcképe
sorakozik. A kötet Szászhalom-

battán jelent meg az Üveghegy
Kiadó gondozásában, 155 oldal
terjedelemben. A szöveget Szé-
kely Emese gondozta, a borítót
Donáth Nagy György tervezte, az
interjúalanyok fejezetek előtt
megjelenő fényképét Albert Le-
vente, Cristina Ganj, Kurucz
Árpád, Magda Enikő, Oláh Klára,
Székely Ferenc, Váli Annamária
illetve Zilahi Imre készítették.
Felelős kiadó: Véghelyi Balázs. A
nyomdai kivitelezés az Érdi
Rózsa Nyomdában történt meg. 

A még nyomdaszagú köny-
vet ajánljuk minden kedves ol-
vasónk szíves figyelmébe!
Végezetül pedig, ha már az
ajánló előszót író Kántor Lajos
szavaival indultunk, azzal is fe-
jezzük be: „Kívánom nekik: őriz-
zék alkotó éveiket, legyünk még
sokáig együtt!” Ezt kívánjuk mi
is az interjúalanyoknak és a szer-
zőnek is! 

(Székely Ferenc: Harangszó a
szélben, Születésnapi beszélge-
tések. Szászhalombatta, Üveg-
hegy Kiadó, 2015)

Nemes Gyula
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Székely Ferenc néprajzi író, helytörténész, lapszerkesztő Pusztakamaráson
született 1951-ben. Ma Vadasdon él és az erdőszentgyörgyi Líceum könyvtárosa.
1970-től közli – elsősorban néprajzi jellegű – írásait különböző lapokban. A
közelmúltban három interjúkötete jelent meg: 2012-ben A megmentett hűség
(beszélgetés 25 sóvidéki kortárs személyiséggel), 2014-ben A szülőföld ölében
(beszélgetés 10 magyar íróval) és 2015-ben Harangszó a szélben (születésnapi
beszélgetések). Mai lapszámunkban ez utóbbival ismertetjük meg olvasóinkat. 

Hogy súlyos gondok vannak az
RMDSZ Maros megyei és vásárhelyi szer-
vezetében, azt már korábban is sokan
jelezték, az már jó ideje nyilvánvaló.
Csakhát a jelek szerint éppen az érintet-
tek nem akarják/akarták ezt tudomásul
venni, vagy csupán úgy tesznek/tettek,
mintha minden a legnagyobb rendben
lenne. Pedig dehogy van. A legutóbbi
másfél évtized bőven szolgál érvekkel
állításunk alátámasztására. 

A helyzet tovább romlott az áprilisi
kongresszus óta is, amely az unalomig
ismételt „újratervezés” jelszava alatt zaj-
lott. Figyelem: már az a tény, hogy a
helyi vezetők és a szövetségi elnök eltérő
módon vélekedett az előválasztásról, il-
letve a polgármesterjelöltek megneve-
zésének időszerűségéről, sok mindent

elárul. Főleg azt, hogy bizony nagy a
kapkodás, a fejetlenség a szervezeten
belül, hogy a legtöbb helyen inkább öt-
letelés folyik, mint átgondolt szervezeti
munka. 

Vegyük csak az előválasztást, ame-
lyet az eredeti menetrend szerint május
31-én tartottak volna, s amelyet a
lanyha regisztrációs kedv,  azaz az érdek-
telenség miatt kénytelenek voltak őszre
halasztani. Az eddigiek alapján megkoc-
káztathatjuk: sem ősszel, sem semmikor
nem kerül rá sor. Mindenestre a politi-
kával foglalkozó vásárhelyieknek –
eremdéeszeseknek és nem eremdéesze-
seknek egyaránt – érdemes lenne el-
gondolkozniuk azon, hogy miként
lehetséges, hogy az eddig regisztráltak
száma alig a fele annak, mint ahányan

támogatói aláírásukat adták a három
polgármesterjelölt jelöltnek.

De történt más is az utóbbi egy-két
hétben, ami mind-mind a szervezet

működési zavarairól, az általánossá
vált fejetlenségről árulkodik. Előbb a
megyei önkormányzati alelnök jelen-
tette be, hogy lemond tisztségéről, és
visszatér a civil szférába, aztán a múlt
csütörtökön a városi szervezet elnöke,
Vásárhely alpolgármestere jelezte
ugyanilyen szándékát. Végül – nyil-
vánvalóan belső nyomásra – vissza-
koztak. Abból a meggondolásból,

hogy visszalépésük esetén semmi ga-
rancia arra, hogy újra az RMDSZ-nek
jutnának a megüresedett székek.  

Hasonlóan visszás, lehangoló ese-
tet más helyi szervezet életéből is so-
rolhatnánk, ha ez lenne a célunk. Ezek
után nem csoda, ha a „szövetség” tá-
mogatottsága folyamatosan csökken.
A CSCI közvélemény-kutató legutóbbi
felmérése szerint – minden „újrater-
vezés” ellenére – az RMDSZ 4,1 száza-
lékon áll, ami nem valami biztató a
jövő évi választásokra nézve. 

A folyamatok az erdélyi magyar-
ságnak a politikától való teljes elfor-
dulását vetítik előre. Ez pedig – bár
nehezen hihető – komoly kockázatok-
kal járhat. Például annak a veszélyé-
vel, hogy teljesen lemondunk a

közösségi jogainkért való kiállásról,
azok követeléséről, feladjuk azt a ke-
veset, amit ezen a téren kínkeservesen
elértünk, avagy a hatalom kénytelen-
kelletlen megadott nekünk. 

A helyi román sajtó egyik, jólérte-
sültségével kérkedő megmondóem-
bere máris az etnikai alapon
szerveződött pártok végét, s a politi-
zálni vágyó magyaroknak a szerinte
doktrinális alapon szerveződött román
pártokba való besorolását vizionálja. 

Ezt akarnónk?  

Szentgyörgyi László 

Ui. A hírek szerint Kelemen Márton
helyét Szabó Árpád veszi majd át a me-
gyei tanács alelnöki tisztségében.

Sodrásban

Mondom 
a magunkét

Székely Ferenc: Harangszó a szélben (könyvismertető) 
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Nem könnyű azokról a helyekről írni, dokumentálódni, melyek ma már nem,
vagy csak részben léteznek. Minden bizonnyal emlékeket idéznek fel. Min-
denkiben. Egyesek elmosolyodnak, másokban egyéb érzéseket váltanak ki.
Azonban ezt is meg kell tenni, hiszen pont ezek a helyek és létesítmények
igazolják történelmünket, ittlétünket, vásárhelyi gyökereinket és nem utolsó
sorban hitelességünket.

A liget

A Maros vizét duzzasztó és
szabályozó „vesszőgát” a folyó fő-
ágából vezette a vizet a Malomá-
rokba. Innen a víz déli irányba
folyt, majd a vasút vonalát el-
hagyva ömlött vissza a Marosba.

Erről, Keresztes Gyula műépí-
tész, a Marosvásárhely régi épü-
letei című könyvében így ír: „…
a szeszélyesen kanyargó Malom -

árok vize a Kossuth Lajos utcai
hídtól két ágra szakadt, jobb oldali
árka egy nagy ívet írt le körül-
fogva a Liget területét, és a „boly-
gónál” egyesült a Maros vizé-
vel…”.

A Malomárok vize működtette
a város, Vásárhely négypados kö-
ves malmát és a Páterek malmát. 

Hankó Vilmos erre így emlék-
szik: „…ez a kies földdarab a ma-
rosvásárhelyiek legkedvesebb

mulatóhelye, az Elba sziget. A szi-
geten nyári színkör, étterem, für-
dőház és korcsolyacsarnok is
van…”.

A díszfákkal szegélyezett
sörözőpavilon

A fent már említett Keresztes
Gyula műépítész tudomása sze-
rint Houchard József vállalkozó
szellemű polgár 1814-ben szóra-
kozási park létesítését vette
tervbe az Elbában. Ő maga jártas
volt az építészeti és műkertészeti
munkában. 

A francia származású Hou-
chard a Malomárok két ágával be-
zárt területen díszfákkal szegé-
lyezett sétányokat hozott létre,
melyek egy köröndhöz vezettek,
s annak közelében sörözőpavilont
ácsoltatott. A liget ünnepi kön-
tösét a beültetett színes virágok
adták, és mindezek több mint egy
évszázadon át vonzották a város
fiatalságát. 

A sziget neve előbb Napóle-
onhoz kötődik, később Erzsé-
bet-ligetnek keresztelik

Keresztes Gyula még azt is
tudja, hogy a liget elkészülte után
Houchard a francia nép nagy csá-
szárának, Napóleonnak száműze-
tési helyéről a ligetet Elbának ne-
vezte el. A századforduló után
hódolatból, a magyar királynő
után, Erzsébet-ligetnek nevezték.

A ligetben szórakozott a város
közönsége, és a századforduló
után – de nem csak! – az öregek
lelkesen beszéltek az Elbáról, el-
ragadtatással emlékeznek vissza
az Erzsébet-ligeti sétákra, a sör-
partikra és az asztaltársaságokra. 

Arról is tudunk, hogy a liget-

ben tartotta jótékony célú ren-
dezvényeit a Nőegylet, kerékpáros
virágkorzó ünnepélyét a Maros-
vásárhelyi Kerékpározó Egylet, to-
vábbá sétahangversenyeit a helyi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 

Az Új Színkört Follonius
nyitja meg

A Színkör épülete fából ké-
szült: földszintes elrendezéssel,
nagy színpaddal és a színpad mö-
götti mellékszínpaddal, öltözők-
kel. Tetőzete zsindelyes volt.

Az Új Színkört egy Bukaresti
nevű építőmester építette. A
megnyitó előadást 1862. június
21-én a kolozsvári Follonius János
színigazgató tartotta. A nézőtéren
szék és padsor fogadta a közön-
séget. A világítást gyertyák és
petróleumlámpák fénye szol-
gálta. A nézőtér végén karzat is
készült a diákok és a katonák ré-
szére. A nagyobb befogadó ké-
pességű faépítményben a színé-
szek játékát tavasztól őszig,
estéről estére nagy tapsviharral
fogadta és köszöntötte Vásárhely
közönsége.

A Színkör épületét 
a kilencszázas évek 
elején lebontják

Ez a létesítmény sok időn át
nyújtott kulturált szórakozást a
város lakosságának, és sok kelle-
mes emléket hagyott a kor em-
berének lelkében. A Thália hajlé-
kában rendezett bálokat is a
kedves emlékek közé sorolják a
régiek.

A színkör épületét 1904-1905-
ben bontották le. 

A ligetben az elmúlt század
vége felé épült a földszintes,

négyszobás Fürdőház, hideg-me-
legvizes kádfürdővel és masszí-
rozóval. 

A Strand, a csónakázó, a kor-
csolyázó és a jégpálya

A jobb oldali ívesárok vizén
hozták létre a STRAND fürdőt.
Azon a szakaszon, ahol a víz mély-
sége megfelelő volt, deszka part-
falakkal és padlózattal egy me-
dencét létesítettek, külön-külön
a nőknek és a férfiaknak. A két
részt deszkafalakkal választották
el. Az öltözők egyszerű fabódék
voltak. 

Az ívesvonalú ároknak a vizet,
ott, ahol a meder terjedelmesebb
volt, nyáron csónakázó tónak
használták, télen annak jegén
jégpályát tartottak fenn egy kis
vályogolt – melegedésre használt
– épülettel. Ezt a közel százéves
épületet az 1930-as években még
sok száz korcsolyázó vette
igénybe.

A hajdani Vágóhidat 
(is) lebontják

A két ágra szakadt Malomárok
vizének egyesülésénél állt a haj-
dani Vágóhíd fából ácsolt épülete.
A Műcsatorna építésekor bontot-
ták le, az elmúlt század első éve-

iben, mikor már részben használ-
ható állapotban volt a Bernády
György idejében épített vágóhíd. 

A nagyméretű 
nyári Színkör

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök ál-
tal a rendelkezésünkre bocsátott
dokumentumokból még az is ki-
derült, hogy 1872-ben, tíz évvel
a ligeti Színkör építése után Vá-
sárhely belterületén, az Apolló
épület kertjében egy nagyméretű
nyári színkört építettek fából, az-
zal a céllal, hogy a város közön-
ségének legyen egy központi szó-
rakozóhelye is. 

Az új Színkört a kolozsvári
Nemzeti Színház intendánsa há-
rom évre vette bérbe a várostól. 

Azt is tudjuk, hogy a Színkör
1872. május 9-én Katona József
Bánk bán című drámájával nyi-
totta meg kapuit.

Az eseményről így írt a Székely
Hírlap 1872. május tizenegyediki
száma: „…az Apolló udvarán fel-
állított színkör a szép május ki-
lencedikén jó móddal lőn inau-
gurálva Bánk Bán előadásával…
”.

Sajnos a Színkör épülete az
1876. áprilisi tűzvész alkalmával
a tűz martaléka lett. 

Keresztes Gyula még említést
tesz a Vár keleti oldalán, a hajdani
Vártéren épített Deszka-játékszín-
ről, melyben az 1800-as évek ele-
jén – 1804-ben – vásári komé-
diások és cirkuszosok
szórakoztatták a vásárhelyi pol-
gárokat.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila

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

Vásárhely egykori szórakozóhelyei 

Erzsébet ligeti 
részlet a parkkal.1911

Erzsébet ligeti 
részlet a parkkal.1911

A Strand ma 

A Ligeti Korcsolya pálya - 1900

Marosvásárhely - teniszpálya a Houchard pavilonnal.1909
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Most, hogy illetékesék hivatalosan is bejelentették: októberre halasztódik
az eredetileg május 31-re (vagy május negyvenre?) tervezett előválasztás,
amelyre augusztus 31-ig még lehet jelentkezni, vizsgáljuk ’sza meg, hogy az
eddig regisztrált három polgármesterjelölt-jelölt (Soós Zoltán, Portik Vilmos,
Barabás Miklós) mellett kik jöhetnének még szóba, esélyes vagy kevésbé esé-
lyes jelöltekként:

Fodor Imre. Sok minden
szól Imi bá ellen, viszont az
meglehetősen erős adu a kezé-
ben, ha nem is éppen a tromf
ász, hogy egyszer már nyert!
Emlékezzünk csak, milyen jó
hangulat uralkodott Vásárhe-
lyen az ő polgármestersége
alatt: a főtéri árvácskák koráb-
ban, színpompásabban és illa-
tosabban nyíltak, a madárkák
boldogabban trilláztak a virág-
óra környéki fákon, az állatkerti
medvék délutáni álmot se alud-
tak, nemhogy télit, és az első
Marosvásárhelyi Napok megnyi-
tóján még pertut is ivott a nép-
pel, mint Fülig Jimmy. Mellette
szól továbbá, hogy a Gruppen-
hecces Nagy István olyan töké-
letesen tudja utánozni, hogy
mindannyiunk Imréje a kam-
pányban mindig egyszerre két
helyen lehetne jelen. 

Csegzi Sándor. Momentán
(állítólag) ő a legnépszerűtle-
nebb vásárhelyi magyar „politi-
kus”, ezért az volna az első lépés,
hogy lemondja Floreánál a taná-
csadói széket, majd szép lassan el
lehetne kezdeni imidzs-épít-
kezni. Ne felejtsük el, hogy Csegzi
anno megnyert már egy elővá-
lasztást, de végül Borbély Lászlót

indították helyette. Azt a Borbély
Lászlót, aki a kampányban azt
ígérte, kitakarítja a városból a
szemetet, amit azóta sem tett
meg, valamint azt is, hogy vissza-
adja Marosvásárhely régi fényét,
de végül csucsu régi fény, csak a
villanyszámlát kaptuk meg. 

Lakó Péterfi Tünde. A
piaci kétnyelvű zöldségfelirat-
osztogatós gerillaakciója követ-
keztében elhíresült, a vásárhelyi
szlengben csak kofaidomárként,
murokpartizánként vagy banis-
mámiként emlegetett aktivista
igen népszerű, elsősorban a ci-
vilek és a civil ruhás milicisták
körében, ráadásul még városunk
rettegett fősmasszerétől se maj-
rézik. Azonban, polgármesterré
választása esetén nagyon oda
kéne figyelni Tündi nénire, mert
ha csak rajta múlna, akkor az or-
todox sírfeliratokat is kétnyelvű-
sítené, Wass Albertről nevezne
el minden iskolát, és a polgihi-
vatal alkalmazottai kötelező
módon székelyruhában járná-
nak be „dolgozni”. 

Smaranda Enache. Ha –
valamilyen csoda folytán – meg
is nyerné az előválasztást a Pro
Európa Liga (csendes)társel-

nöke, az élesválasztáson min-
den bizonnyal elhasalna, akár
Dorin Floreával, akár Claudiu
Maiorral szemben. Az ok egy-
szerű, prózai és banális: ahogy a
székely versenyzőt a román X-
Faktorból azért ejtik ki, mert
magyar, a magyarból pedig
azért, mert román, Enache asz-
szony is valami hasonlóval
szembesülne: a magyarok azért
nem szavaznának rá, mert
román, a románok meg azért,
mert magyarbarát. Sőt, sok ma-
gyar nem is a románsága,
hanem a magyarbarátsága
miatt: amelyik román nem utál
bennünket, az nekünk gyanús!
Sajnálatos, de ez van.

Jócka. Miért is ne? Ha az
USA-nak lehet néger elnöke,
Marosvásárhelynek miért ne le-
hetne cigány polgármestere?
Jóckát mindenki ismeri ebben a
városban, és néhány finnyás
rasszista sznobot leszámítva
szeretik is. Amellett, hogy kiváló
kommunikátor, remek üzleti ér-
zékkel bír, rengeteg befektetőt
vonzana ide; aki úgy véli, hogy
ő jobb marketinges nála, az pró-
bálja eladni a kocsma előtti vi-
rágágyásból frissen kigyomlált
betonliliomot a bent ülőknek.

Jóckával az ingyenmiccses-in-
gyensörös kampányhajrában is
jól járna a stáb: minden rendez-
vényen egy műanyagpohárral
kevesebb fogyna, hiszen mindig

ott van nála, a koszos zakója
belső zsebében a sajátja, amibe
egy-egy pofa sört szokott tar-
hálni a G.Café teraszán meg
egyéb kultúrkricsmikben. Cigije

általában nincs, ami nem is baj,
mert így meg is van a választási
szlogenje: „Szavazz Jóckára – de
eccer aggy egy szivarat!”.

Molnár Tibor

Ki lehetne a marosvásárhelyi polgármesterjelölt?
- mérsékelten komoly esélylatolgatás - 



– Köztudott, az ASA a labdarúgó 1.
liga új éllovasa. Milyen erőfeszítéseket
igényelt, hogy tudatosítsák a vezetőség
körében az összefogás fontosságát,
ami nélkül elképzelhetetlen lett volna
az idei kiváló szereplés? 

– Egy nagyon jól összeválogatott
csapatról beszélünk, amelynek kere-
tében több, nagy tapasztalattal ren-
delkező játékos szerepel, akik számos
bajnoki címet, kupagyőzelmet értek
el már, valamint a Bajnokok Ligájában
is szerepeltek. S ami rengeteget szá-
mított: a vezetőtanács a fontos kérdé-
sekben – mint például egy-egy
edzőváltás, vagy a játékosok kiválasz-
tása – mindig közösen, jól döntött.
Így sikerült Marosvásárhelyre igazolni
olyan kiválóságokat, mint Sepsi László
vagy más futballisták, akik felső szin-
ten játszottak az eddigi együtteseik-
nél. Egy valóban ütőképes csapat
alakult ki, ami nem kis teljesítmény. 

– A játékosok ide hozatalában fon-
tos szerepet játszott a klub vezetőtaná-
csa is?

– Az nem titok, hogy a csapat
magját Daniel Stanciu, a klub volt ve-
zérigazgatója alakította ki, aki sokakat
személyesen ismert a jelenlegi csa-
pattagok közül. De ugyanakkor Clau-
diu Maior alpolgármester maga is
több játékost győzött meg a vezető-
tanács segítségével és javaslatára,
hogy az ASA-nál játszanak, tehát a
fontos döntéseket együtt hoztuk meg.

– A klub vezetősége, illetve a klub

igazgatótanácsának tagjai hitték volna
az őszi idény után, hogy az együttes
hónapok múlva a bajnoki címért har-
colhat?

– Miután láttuk, milyen kaliberű
játékosok szerződtek a csapathoz, úgy
véltük, hogy az első öt között végez-
hetünk, de azt nem hittük volna, hogy
szóba jöhet az első két hely, mi több,
hogy a bajnoki címért való küzde-
lembe is beleszólhatunk. Titkon azért
reménykedtünk. Azt szerettük volna
– hiszen, valljuk be, anyagi gondok is
vannak –, hogy minél jobban szere-
peljen a csapat, hiszen a televízió-köz-
vetítések után befolyt összeg
mérvadó, és emiatt is fontos, hogy
milyen helyen végez a csapat és mi-
lyen összegeket kap a bajnokság
végén. 

– Közismert a sport tömegmozgató
ereje. Ennek fényében gondoltak-e
arra, hogy éppen a futball lesz az a
sportág, amely Marosvásárhelyen ezt
a szerepet ellátja majd?

– Ez az elképzelés már 8–10 éve
megfogalmazódott bennünk, hiszen
minden marosvásárhelyi focirajongó
látta, hogy milyen edzés- és játékle-
hetőségek voltak Marosvásárhelyen.
Ebbe személyesen is belekóstoltam,
hiszen egyik fiam, Mátyás is futballo-
zott, és nehézséget okozott, hogy
nem léteztek sporttermek, labdarú-
gópályák városunkban. Akkor hoztuk
a döntést, hogy szükségszerű felépí-
teni egy infrastruktúrát, hogy a gye-
rekeknek legyen, ahol futballozni. A

másik fontos tényező volt olyan játé-
kosokat ide hozni, akik példaképek le-
hetnek a gyerekek, a fiatal játékosok
számára, akikre fel tudnak nézni. Így
született meg az ötlet, hogy egy jó,
ütőképes felnőttcsapatot hozzunk
létre, amely a város reprezentatív
együttese lehet. Elengedhetetlen,
hogy helyi, ügyes, tehetséges játéko-
sokat találjunk, felkaroljuk őket, aki-
ket beépíthetnek majd a
felnőttcsapatba. 

Tudom, mennyire fontos ez, hi-
szen hajdanán szurkolója voltam az
ASA-nak, emellett válogatott szinten
úsztam. Emlékszem, hogy Marosvá-
sárhelynek volt egy jó labdarúgócsa-
pata, egy tehetséges játékosok
alkotta kézilabda-, egy jó vízilab-
dacsapata, majd idővel mindenik
megszűnt, így a sportszerető
emberek nek nem adatott meg a le-
hetőség, hogy úgy szurkoljanak, mint
egykor. Mindenképp örülünk
annak, hogy  újra feléledt váro-
sunkban a futball, a kosárlabda, a
kézilabda, a vízilabda, a tömegsport.

Fontos kiemelni, hogy az elején a
polgármester hallani sem akart az ál-
talunk elképzelt infrastruktúra kiala-
kításáról, de Claudiu Maior
alpolgármester felkarolta az ötletet,
támogatta többedmagával. Ez egy
hosszú távon megtérülő befektetés
volt, most pedig ennek a titáni mun-
kának beérett a gyümölcse. 

– Hogyan látja a csapat jövőjét,
tudva azt, hogy az ASA európai-kupa-
szereplés előtt áll?

– Nagyon örvendünk ennek, de
most a legfontosabb, hogy sikerül-
jön megnyerni a bajnoki címet,
ami egyedülálló, történelmi ese-
mény lenne Marosvásárhely lab-
darúgóéletében, és büszkék
vagyunk, hogy a sport- és fut-
ballszerető vásárhelyiek
szívvel-lélek-

kel szurkol-
nak az ASA-mérkőzéseken.
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Interjú prof. dr. Benedek István hematológussal, az ASA vezetőtanácsának tagjával az együttes múltjáról, jelenéről,
jövőjéről és nem utolsósorban a bajnoki cím elnyerésének lehetőségéről. 

Steaua-verés, majd
gólzáporos győzelem:
éllovas az ASA!

Miután a 29. fordulóban értékes, 1-0 arányú
győzelmet aratott az addigi listavezető Steaua ott-
honában, a bajnokság legnagyobb gólarányú
győzelmét aratta hazai pályán, hiszen emberelő-
nyét kihasználva, a második félidőben kiváló já-
tékkal 6-1-re lesöpörte a pályáról a Gheorghe Hagi
által edzett Viitorul csapatát.  

Hagi együttese jól kezdte a mérkőzést, viszont
két alapjátékosa, Mitrița és Marin két ízben is el-
puskázták a gólhelyzeteiket (Stăncioiu remekül
hárított), aztán az elhalványult játékot produkáló
Viitorul ellen megindult a hazai-gólhenger: Hora
mesterhármasa mellett N’Doye, Goga is gólt szer-
zett, sőt egy Perju-öngól is besegített a gólzáporos
hazai győzelembe. 

Az újabb három ponttal– az ASA hatodik soron
következő győzelme volt a Sziget utcában–,
megerősítette első helyét a tabellán. 

Érdekességként említhető, hogy az ASA 48
góljának több mint egyharmadát, azaz 19-et
N’Doye és Hora szerezték: N’Doye 20 mérkőzésen
szerzett 12 találatával az ASA gólkirálya, míg Hora
27 találkozón 9 alkalommal volt eredményes.

S ami a legérdekesebb, az ASA 2014. novem-
ber 23. óta nem kapott ki, akkor a Petrolul ottho-
nában szenvedett 2-0 arányú vereséget!

A következő fordulóban az ASA a Medgyesen
a Gaz Metan ellen játszik, azon csapat ellen, amely
a kiesés ellen harcol és az utolsó négy találkozón
nem sikerült győznie hazai pályán. Az ASA-színe-
iben nem léphet pályára az eltiltott Sepsi (aki he-
lyét Silviu Ilie veszi át) és M. Constantin, de a sérült
Bumba és Gorobsov játéka is kérdéses.

Az utolsó négy fordulóban eldől (reméljük a
javunkra), hogy az ASA vagy a Steaua lesz Romá-
nia bajnoka. 

A helyi illetőségű Sergiu Hancát, Adrian Viciut,
Ciprian Botoșert, Sepsi Lászlót, de ugyanakkor a te-
hetséges zabolai Fejér Bélát, a temesvári Székely
Jánost, a rutinosabb segesvári Gabi Mureșant, to-

vábbá Zicut, Horát, Bumbát is soraiba tudó
ASA idei kiváló teljesítménye, a lelkes szúr-
kolók bíztatása és nem utolsó sorban 

Marosvásárhely labdarú-
gásának ha-

g y o m á n y a
megérdemlik a baj-
noki címet!

A találkozóra vasár-
nap 18.30 órától kerül
sor, a mérkőzést a Digi

és a Look TV élőben
közvetíti.

Az ASA sikersorozatának kulcsa: 

– mondta a május 3-án 72. élet-
évét ünnepelt Czakó János, az ASA
hajdani kiváló balhátvédje, aki jelen-
leg a Maros Megyei Labdarúgó Egye-
sület Fegyelmi-bizottságának tagja.
Czakó, aki 1963-1975 között volt a
Mureșul SE, majd a belőle kialakult
ASA tagja, készségesen értékelte az
ASA 2015-ös teljesítményét is:

„Senki sem remélte, hogy az ASA
bajnokesélyes lesz. Sajnos a hazai baj-
nokság színvonala nagyon gyenge,
ezzel is magyarázható, hogy a legfőbb
bajnokesélyes együttes, a Steaua ki-
kapott a sereghajtó Oțelultól, sőt a

bukaresti alakulat három mérkőzésen
vesztesen hagyta el hazai pályáját a
tavaszi idény során. A legtöbb csapat
átlagteljesítménye esett, főleg a sok
edzőváltásnak is köszönhetően, ezt
viszont nem mondhatjuk el az ASA-
ról, ahol ez éppen fordítva alakult.  

Dicséret illeti a vezetőséget, a helyi
polgármesteri hivatalt, tanácsot és
azon személyeket, akik több, erős ka-
rakterű, rutinos játékost hoztak Ma-
rosvásárhelyre, akik itt kibontakoztak.

A játékosok, főleg a védők jól ösz-
szeszoktak, és betartják a labdarúgás
és az edzők szigorú szabályait, így jól

zárnak, ezért is kaptak csak 18 gólt. 
Amióta éllovasok, nagyobb nyo-

más nehezedik rájuk. Viszont már nem
függnek senkitől, csak saját maguktól.
Ha nem botlanak a hátralévő négy
fordulóban, akkor bajnokok lehetnek
– mondta az egykori játékos, aki 1975
és 1980 között a gyerekközpont ed-
zőjeként, majd 1981-ben az ASA se-
gédedzőjeként, 1982–1988 között az
együttes vezetőedzőjeként tevékeny-
kedett. 

Arra a kérdésre, hogy mit üzen az
ASA szurkolóinak, a játékosoknak,
Czakó a következőket mondta:

,,A szurkolóknak azt ajánlom, hogy
folytassák a lelkes buzdítást, s az ered-
ménytől függetlenül ne hagyják soha
cserben a csapatot, bárhol is játsszon,
hiszen a csapat jó szereplése nekik is
köszönhető. 

A játékosoknak pedig azt üzenem,
hogy továbbra is tartsák be a futball
írott és íratlan szabályait, és tegyenek
meg mindent, hogy ezután is meg-
örvendeztessék Marosvásárhely szur-
kolóit, egy olyan városét, amely en-
gem befogadott, hiszen itt lettem
ismert labdarúgó, ide köt minden: a
családom, a barátaim. 

,, Ha nem botlanak a hátralévő négy mérkőzésen, bajnokok lehetnek”

,,A fontos döntéseket közösen hoztuk meg”  
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A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetés

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Azt kérted, kerüljük el a túlzsúfolt helyeket május elsején!


