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Hogyankerültaz
ASAjátékosállománya0lejbe?

Több hazai sajtóorgánumban megjelent az információ,
miszerint az ASA jelenlegi játékosállománya 0 (azaz
nulla) lejbe került.  Hogyan lehetséges ez? Ennek pró-
báltunk utánajárni. Egy központi lap nyomán a csapat
összeverbuválásának történetét foglaljuk össze, aho-
gyan azt Daniel Stanciu látja. 

Társadalom

„Szerencsésalkatnakérzemmagam”

–InterjúRádulyJánosíróval,néprajzkutatóval–

Ráduly Jánost elsősorban mint egyik  legtermékenyebb
erdélyi magyar írónkat, költőnket ismerjük, de neve
műfordítóként, néprajzkutatóként, rovásírás-kutató-
ként is beépült a köztudatba. A neves kutatót kibédi
otthonában kerestük fel és kérdeztük életpályájáról,
kutatási eredményeiről, munkásságáról, jövőbeni ter-
veiről. 

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

Vélemény

Máriselaludtunk?

Az előválasztások elhalasztásának bejelentésé -
vel mintha takarodót fújtak volna a jelölteknek
és a mögöttük álló pártoknak, civileknek is.
Még tart ugyan a táblaüggyel kapcsolatos por-
kavarás, az úton-útfélen történő megalázásunk
elleni védekezés, de mára mintha már csak az
árnyékuk maradt volna a vitéz (ön)jelölteknek.
Ez a jelenség megszokott, szinte érthető. A po-
litikai erők általában csak a választások idejére
adják négy évig tartó semmittevésüket, mind-
össze a szavazatok utáni végső hajszában agi-
tálnak, dolgoznak, szervezkednek.
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Mondomamagunkét

Orbánésmi

Komoly visszhangja támadt Tőkés László múlt
heti, Magyar Nemzetbeli kijelentésének, amely-
ben Orbán Viktor nemzetpolitikáját bírálta. A
Fidesz jelöltlistáján EP-mandátumhoz jutott
egykori püspök Borbély Zsolt Attila Negyed év-
század erdélyi magyar politikatörténete: 1989–
2014 című könyvének bemutatóján vett részt,
és fejtette ki véleményét. Tőkés szerint a Trianon
óta eltelt időszak felőrölte a magyarság erejét.
„Olyanok vagyunk, mint egy horogra akadt nagy
hal, amit kifogás előtt kifárasztanak” – jelle-
mezte a Kárpát-medencei magyarság helyzetét.
A jelenlegi kormány nemzetpolitikai lépéseit
pedig követhetetlennek, átláthatatlannak ne-
vezte. „Már én magam sem értem Orbán Viktor
miniszterelnök nemzetpolitikáját” – állapította
meg Tőkés, legalábbis az MN szerint. 
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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Emberijogokvs.piaciérdekek?

Egyhétvíznélkülatömbházban

Múltszerdaótahidegvíznélkül
élimindennapjaitegyköves-
dombitízemeletestömbház44
családja.Abankok,puccoscuk-
rászdákésvirágüzletekszegé-
lyezte sugárúti tömbházban
harmadikvilágrajellemzőálla-
potokuralkodnak.Azautóval
rendelkezőlakókaKövesdomb
alján lévő csorgóról szállítják
flakonokban a vizet, az idős
nyugdíjasok pedig a lakóne-
gyedipiacon levő–gyümölcs
észöldségtisztításrahasznált–
csapból töltikmegműanyag-
edényeiket,éssántikálvacipe-
lik lakásukra kézmosásra, il-
letve szükségleteikelvégzése
utánavécékagylóleöblítésére.
Mindeznégylakrésztulajdono-
sainak–azAquaserv felé fel-
halmozott–tetemestartozása
miattvanígy. >>>4-5.oldal

Földön-
kívüliek
Székely-
földön



PucciniPillangókisasszony

Május 14-én, csütörtökön  7
órától rendkívüli operahangver-
senyre kerül sor a nagyteremben,
a nagyérdemű Puccini Pillangó-
kisasszony című művét hallhatja.
Vezényel Shinya Ozaki karmester,
fellépnek: Carmen Gurban, Ana
Rusu, Pataki Adorján, Balla Sán-
dor, Laczkó Róbert, közreműkö-
dik a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia vegyes kara és
szimfonikus zenekara. A hang-
versenyre a 30-as számú bérletek
érvényesek.

Parapszichológiaielőadás

Május 16-án 18 órától a Bod
Péter Diakóniai Központban pa-
rapszichológiai előadás lesz. A
parapszichológus és pszichiáter
szakemberek olyan életminőség-
javító témákat vetnek fel, ame-
lyek a szellemi-testi épülésről
szólnak. Előadást tart dr. Ilyés
Zsolt pszichiáter szakorvos, pszi-
choterapeuta, reikioktató. Pszi-
choszomatikai előadásának címe:
Testi-lelki nyavalyáink igazi okai
és azok szelíd megoldásai. Forrai
Ildikó parapszichológus, sorse-

lemző, „tehiru tisztántudó" elő-
adásának címe: Életünk sorsfor-
dító pillanatai. Hogyan hozzam
meg a számomra legjobb dön-
tést? A rendezvényen a részvétel
ingyenes.

AMomoazArielben

Május 18-án este 7 órától lát-
ható az Ariel Stúdióban a Momo
című, 12 év fölöttieknek ajánlott
előadás. A színházi és bábos ele-
meket ötvöző produkciót a Blatt-
ner- díjas Rumi László rendezte;
tervező Balla Gábor, zeneszerző
Ágoston Béla, mindhárman ma-
gyarországi vendégművészek.

Kirándulásközépkor
végivárakhoz

A Maros Megyei Könyvtár kö-
vesdombi fiókja a Nagyinet prog-
ram keretében középkor végi vá-
rakhoz szervez kirándulást május
30-án, szombaton reggel 7 órai
indulással. A résztvevők a kő-
halmi és barcarozsnyói várakat
és a barcarozsnyói barlangot te-
kintik meg, illetve a szunyogszéki
tavakhoz is ellátogatnak. Felirat-
kozni a 0748-741507-es telefon-
számon vagy személyesen a kö-
vesdombi könyvtárban lehet.

MajorGizella
pasztellkiállítása

Megnyílt Major Gizella pasz-
tellkiállítása a maros -
vásárhelyi  Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János-ter-
mében. A tárlat május 30-áig lá-
togatható.

Kelmékbőltekertgúzs

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

Sz.KovácsGézakiállítása

Sz. Kovács Géza  segesvári
képzőművész munkáiból nyílt ki-
állítás a marosvásárhelyi Bernády
Házban.

SiposSándortárlata

A Romániai Képzőművészek
Szövetségének marosvásárhelyi
fiókja szervezésében nyílt meg
Sipos Sándor A látható és látha-
tatlan határán című egyéni be-
mutatkozó kiállítása a Kultúrpa-
lota földszinti galériáiban
(George Enescu utca 2. szám). A
tárlat május 17-ig látogatható.

Erdélyicsipkék

Marosvásárhelyen, a Néprajzi
és Népművészeti Múzeum Ró-
zsák tere 11. szám alatti székhe-
lyén megnyílt a sepsiszentgyör-
gyi Székely Nemzeti Múzeummal
közösen szervezett Erdélyi csip-
kék című kiállítás.

FehérLászló
szobrászatikiállítása

Fehér László "Ződ" szobrászmű-
vész In the name of... című kiállítása
a marosvásárhelyi George Enescu
utca 2. szám alatti K’arte teremben
tekinthető meg május 17-ig.

Régészeti
tárlataTükörteremben

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 fülbevalók-
tól,  hajtűktől a kultikus és a
használati edényekig. Az egyedi
tárlat május 17-éig látogatható.

18.századiörményhétköz-
napokaMarosMegyeiMú-
zeumban

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

Marosvásárhelyés
aháborúírásbanés
képben,1914–1918

A Teleki-Bolyai Könyvtár és a
Teleki Téka Alapítvány Marosvá-
sárhely és a háború írásban és
képben,  1914–1918: könyvek,
dokumentumok, képek és tár-
gyak városunk életéről és a Nagy
Háborúról című időszakos kiállí-
tása a marosvásárhelyi Teleki Té-
kában tekinthető meg keddtől
péntekig 10-18 óra között, szom-
baton és vasárnap 10 órától 13
óráig.
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Horoszkóp
KOS:A héten a környezete figyelmének középpontjába
kerül. Új szelet hoz ez a hét az ön életébe és ez örömmel
tölti el. Párjával támad egy-két ötlete a kikapcsolódásra.
BIKA: Ez egy olyan periódus, amikor kedvező változta-
tásokat indíthat el, melyek munkáját és a privát életét
is érintik. Financiálisan kedvezőek a csillagállások. Bát-
ran tervezhet. A környezetével a kommunikáció jól ala-
kul.
IKREK:Az igényeit kellően magas mércére tette. Önnek
méltó kihívás, a környezetében lévőkben azonban fél-
reértéseket válthat ki. A héten kisebb viták merülhetnek
fel a távolabbi kapcsolataiban, melyeket diplomáciával
meg tud oldani. 
RÁK: Ebben az időszakban sok energiát fektet az elkép-
zelései kivitelezésébe. Olykor vegyes érzések ébrednek
önben az ügyei kapcsán. Ne hagyja magát megingatni,
ugyanis az átvonuló bolygók hatásaira megérkeznek a
megerősítő jelek, melyekből új erőt meríthet.
OROSZLÁN:A héten a feletteseivel való kapcsolataiban
feszültségek jelentkezhetnek. Ez megnehezítheti abban,
hogy meggyőzze őket ötleteivel. Most a munkahelyén
egy kicsit lelassulhat a haladás tempója. 
SZŰZ: Ez a hét végre elhozza azokat a jó lehetőségeket,
melyekre hónapok óta várt. Emlékezzen régebbi elkép-
zeléseire, melyekkel életminősége javítására tervezett,
mert most erőbe lépnek a támogató bolygóhatások a
kivitelezéshez.
MÉRLEG:Ez a hét felpezsdítő erőt gyakorol önre az át-
vonuló bolygók hatásai révén. Nagyon jó ötletei vannak,
de várni kell még egy pár napot a kivitelezésükkel. A
környezetében a héten feszültségek érezhetőek.
SKORPIÓ: Ezen a héten kifejezetten jó hatással vannak
a bolygók pozíciói a karrierjére, a pénzügyeire és a ma-
gánéletére. Ezt az időszakot várta. Új ötletei látnak nap-
világot a héten, melyet érdemes a gyakorlatban is
elindítani. 
NYILAS:Azokon az utazásokon, melyeket erre a hétre
tervezett új felfedezéseket tartogatnak. Örömmel tölti
el a munkahelyén a feletteseivel és a kollegáival levő jó
kapcsolat. Olykor valóban felismerhető az a mondás a
gyakorlatban is, hogy a munkatársak a második család.
BAK: Ennek a hétnek a bolygóhatásai fokozott impul-
zivitást váltanak ki önben. Hatalmas energiakészlettel
rendelkezik. A munkahelyén sokat dolgozik, de ez nem
fogja lemeríteni, mert a kihívások felpörgetik. 
VÍZÖNTŐ:A héten egy kicsit lassan indul az élet. Épp
ezért nem kell a teljes energiakészletét feleméssze már
a hét elején. Most időszerű, hogy figyeljen az egészsé-
gére is. Párjával kerülje a pénzügyi témákkal kapcsolatos
vitákat. 
HALAK:Ez a hét sűrű programot ígér. Tudatosan teszi a
dolgát és szisztematikusan tartja a lépéseket a munká-
jával kapcsolatban is. A mindennapi teendői közepette
jut energiája és ideje is a magánjellegű ügyei intézésére.

Írjonnekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsáktere16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.studium.ro

Ingyenes
jogitanácsadás

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.

www.ko zpon t . r o

www. ko z pon t . r o



Máris
elaludtunk?

Az előválasztások elhalasz-
tásának bejelentésével mintha
takarodót fújtak volna a jelölteknek és a mögöttük álló pártoknak,
civileknek is. Még tart ugyan a táblaüggyel kapcsolatos porkava-
rás, az úton-útfélen történő megalázásunk elleni védekezés, de
mára mintha már csak az árnyékuk maradt volna a vitéz (ön)je-
lölteknek. Ez a jelenség megszokott, szinte érthető. A politikai erők
általában csak a választások idejére adják négy évig tartó sem-
mittevésüket, mindössze a szavazatok utáni végső hajszában agi-
tálnak, dolgoznak, szervezkednek.

Az eddig bejelentkező három versenytárs közül a civil mozgal-
mak képviselőjének is tekinthető jelölt az, aki a lehetőségeihez
mérten viszonylag aktív maradt, hiszen a tét most nála elsősorban
nem az előválasztások megnyerése, hanem a kétnyelvű táblák
terjesztésében és felszerelésében vállalt szerepe miatt kirótt bün-
tetések eltörlése. Azaz egy „vérre menő”, tetemes összegek kifize-
tését maga után vonó rendőrségi ügy elhárítása, kivédése. Érthető
tehát az érintettek elfoglaltsága, sőt elfogultsága a közéletben
vállalt szerepükkel szemben. A korábban már elért sikereikből ki-
indulva, mint amilyen a Bernády György iskola névadása, vagy a
város tan- és közintézményeinek a kétnyelvűsítése, reméljük, hogy
ezúttal is látványos eredményeket érnek el a „táblaölő” hatósá-
gokkal szemben. Hajrá CEMO, hajrá Barabás Miki!

A másik jelölt részleges visszavonulása és a Múzeumok Éjsza-
kájára való „áthangolódása” szintén egy logikus lépés, hiszen – az
őt indító párt hatalmi manipulációin túl – az általa vezetett in-
tézmény egyik legfontosabb és legnépszerűbb eseményének a
megszervezését kell(ett) véghezvinnie. A felmerülő kérdés csak
az, hogy az előválasztásokon való jelöltséggel járó népszerűségét
használja-e fel arra, hogy a Maros Megyei Múzeum látogatottsá-
gát növelje, vagy az eddigi szakmai tevékenységét arra, hogy a
felvállalt megméretkezéshez lendületet szerezzen. A jelenlegi fon-
tossági sorrend, amint az a hivatalos Facebook-bejegyzésekből is
kitűnik, inkább a múzeumnak kedvez. Persze, az nem baj, ha si-
keres a múzeum, de a város érdekei ennél szerteágazóbbak, sokkal
összetettebbek.

A legérthetetlenebb azonban az ellenzéki párt helyi elnökének
a tétovázása. A közügyekkel szembeni visszafogottsága, mond-
hatni: nőiessége. Egy olyan jelöltnek, akinek nincs semmilyen kö-
tődése a helyi vagy a központi hatalommal, aki egy komoly
apparátussal rendelkező párt, Erdély legnagyobb magyar közös-
ségét magába foglaló területi szervezetének az elnöke, nem kel-
lene ennyire kesztyűs kézzel bánnia az újabb és újabb megtorló
intézkedésekkel szemben. Nem adták meg az engedélyt a főtéri
tüntetésre, de milyen látványos vagy leleményes válaszlépés szü-
letett erre? Semmilyen. Amennyiben komolyan gondolja a jelölt-
ségét, stílust kellene váltania, hogy ne kerüljön egy kerékvágásba
a kis lépések – vagyis a megalkuvó semmitevés – bajnokaként
tetszelgő, az eredménytelenséget felvállaló és beismerő érdek-
képviseleti szervezettel. A Forgatag pedig szintén csak egy ren-
dezvény, nem ad megoldást a város problémáira. Az
előválasztásokig viszont még sok idő van hátra, az alatt bebizo-
nyíthatja – a többi jelölttársával együtt – a tisztségre való alkal-
masságát, ha van benne ehhez kellő elszántság, munkakedv.
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FerenczZsombor

RádulyJánostelsősorbanmintegyiklegtermékenyebberdélyimagyarírónkat,költőnketismerjük,de
neveműfordítóként,néprajzkutatóként,rovásírás-kutatókéntisbeépültaköztudatba.Aneveskutatót
kibédiotthonábankerestükfeléskérdeztükéletpályájáról,kutatásieredményeiről,munkásságáról,jö-
vőbeniterveiről.

„Szerencsésalkatnakérzemmagam”

– Kérem, beszéljen magáról:
hol, mikor született? Hol végezte
tanulmányait? Hol dolgozott?  

– Lexikoni tömörséggel pró-
bálom vázolni életutamat. 1937.
október 27-én születtem a Har-
gita megyei Korondon. Édes-
apám pénzügyi tisztviselő volt,
akkor az volt a „bevett” szokás,
hogy a könyvelőket két, két és
félévenként tovább mozdította
a hatalom. Hárman voltunk test-
vérek, így mind a hárman más-
más állomáshelyen láttuk meg
a napvilágot. Édesapám
harminc öt éves korában meg-
halt, s édesanyám visszaköltö-
zött Csókfalvára, a mai Hármas-
faluba. Itt végeztem a hét
osztályt, s a marosvásárhelyi,
mai Bolyai Farkas Líceumban
érettségiztem 1955-ben, hatvan
évvel ezelőtt. Ötvenegy éves ko-
rában édesanyám is meghalt,
így egyik napról a másikra csa-
ládfenntartó lettem. A kolozsvári
Bolyai, majd a Babeş-Bolyai Tu-
dományegyetemen magyar
nyelv- és irodalom szakos tanári
diplomát szereztem. Hivatali pá-
lyafutásomról annyit, hogy: Er-
dőszentgyörgyön dolgoztam hét
évig, az induló líceum titkára,
majd bentlakási nevelője, peda-
gógusa voltam. 1962-ben Ki-
bédre kerültem, a helyi általános
iskolából mentem nyugdíjba
1998-ban. Tanügyi katedrán te-
hát negyvenhárom esztendeig
voltam.

„Márharmadikos
korombanköltőnek
éreztemmagam”

– Kiket tart mestereinek, pél-
daképeinek, akiktől tanult, akik
életpályáját meghatározták,
egyengették, akik a „kezét fogták”
vagy a munkáját befolyásolták?

– Egyik fő példaképem Lő-
rinczi Dénes dédapám volt, aki
ötven évig tanított Csókfalván.
A vidék tanítói körének elnöke-
ként is működött, tagja volt az
erdélyi tankönyvíró bizottság-
nak, maga is közölt cikkeket az
akkori lapokban. 1931-ben
hunyt el. A legelső népdalokat,
balladákat édesanyám közvetí-
tette felém. Én már harmadikos
koromban „költőnek” éreztem
magam, Domokos Eufémia ta-
nítónő vette észre, hogy táskám-
ban nemcsak leckefüzetek van-
nak. Tőle tudta meg édesanyám
is versíró-szándékomat. Csókfalvi
íróasztalunk fiókjai tele voltak

Kovács György író – nekem
nagybátyám – kézirataival, korai
levelezésének ritka darabjaival.
Micsoda szellemi csemege volt
ez nekem akkor! Középiskolás
koromban kezdtem folklórt
gyűjteni, ez a munkám aztán Ki-
béden teljesedett ki. Három
nagy kibédi elődömet meg kell
említenem: Ősz János, Seprődi
János, Barabási András. Sőt, a
legelső népdalokat Bartók Béla
is épp két kibédi cselédlánytól,
Dósa Liditől és Dósa Annától írta
le 1904-ben és 1906-ban. Ezek
a gyűjtő-elődök „fogták tehát a
kezem,” elsősorban ők befolyá-
solták induló munkásságomat. 

– Mióta foglalkozik a székely-
magyar róva írt emlékek kutatá-
sával, gyűjtésével? Hány ilyen tár-
gyat, emléket ismertünk például
ezelőtt 25 évvel és hányat isme-
rünk ma? Hánynak a megtalá-
lása, leírásának közlése fűződik
az ön nevéhez?  

– A székely-magyar róva írt
emlékek világával még gyer-
mekkoromban megismerked-
tem. Csókfalván a szomszédsá-
gunkban lakott Sándor Mari
néni, aki – cselédlányként – az
1912-1913-as évfolyamú Eth-
nographia folyóirat néhány szá-
mához is hozzájutott. Ezekben
rovásírás-közlemények is voltak.
A lapokat Mari néni nekem aján-
dékozta. Azt mondta: „ha már
ilyen jól tanulsz, hasznosítsad

őket. ” Megtanultam rovásul írni,
de közölni csak az 1989-es for-
dulat után tudtam. Rovásírás te-
matikájú könyveim száma tizen-
négy. 1990-ig csak tizennégy
erdélyi feliratos (epigráfiai) em-
lékkel rendelkeztünk, 1998-ban
már harmincháromról adtam
hírt, 2006-ban pedig 43 feliratot
ismertettem. Számításom sze-
rint ma mintegy hatvanöt em-
léket tudunk lajstromozni. Ma-
gam majdnem minden emlékről
írtam, pontosítottam és megfej-
tettem értelmüket.

„Madivatosjelenség
afinnugorelmélet
megkérdőjelezése”

– Ön foglalkozik ősmagyar
történetkutatással is. Mi a véle-
ménye a finnugor elméletről? Ku-
tatásai szerint megállja ez a he-
lyét? 

– Az ősmagyar történetku-
tatás roppant tág fogalom. Egyik
frissen megjelent kis könyvem-
ben Szabó T. Attila professzorra
hivatkoztam, aki ezt írta: „évszá-
zadok folyamán már hatvan-
egynéhány nyelvvel rokonítgat-
ták Közép-Európában társtalanul
árva nyelvünket” (In. Őstörténet
és rovásírás. Garabontzia Ki-
adó.Marosvásárhely, 2015. 42.
old.). Ma divatos jelenség a 
finnugor elmélet megkérdője-
lezése. Magam ilyen egyszerűen
intézem el a dolgot: finnugor

szavunk előtagja a finn, utótagja
az ugor. Hagyjuk el az összetett
szó előtagját, maradjon csak az
ugor szótő. Ki meri teljes bizton-
sággal azt állítani, hogy a ma-
gyarságnak nincs semmi köze az
ugorsághoz? Népünk általános
megnevezése is bizonyos mér-
tékben az ősi gyökerekre utal.
Magamat idézem újból az em-
lített könyv utószavából: „a nem-
zetközi elismertségnek örvendő
kutatók zöme úgy látja, hogy
nem lehet kétségbe vonni a szé-
kely (magyar) rovásírás belső-
ázsiai és délkelet-európai (Dél-
Ural, Észak-Kaukázus, Etelköz)
kapcsolatait... Tehát nem beszél-
hetünk több mint tízezer éves
kárpát-medencei magyar (szé-
kely) rovásírásról.”  

– Önt napjaink legterméke-
nyebb magyar írójaként tartják
számon szakmai körökben. Hány
könyve jelent meg eddig? Milyen
jellegű kiadványok ezek? Melyek
állnak legközelebb szívéhez?

– Eddigi munkásságomat
sokoldalúság jellemezte, ez több
irányú érdeklődési körömnek az
eredménye. A 2002-ben megje-
lent Romániai Magyar Irodalmi
Lexikonban így minősítettek:
néprajzkutató, költő, műfordító.
Az újabb összefoglalások rovás-
írás-kutatóként is számon tar-
tanak. Megjelent önálló kötete-
imnek a száma: kilencvenöt. A
tematikus megoszlás a követ-
kező: néprajzi-népköltészeti
gyűjtemény 59, szépirodalom
(vers, versfordítás, próza, kritika)
22, rovásírás 14. Arról nehéz be-
szélnem, hogy a szívemhez mely
kiadványok állnak a legközelebb.
Mindeniket vállaltam, vállalom.
A tizenhat oldalas népmesekötet
és a több mint kétszáz oldalas
balladás-könyv megjelenése
egyforma izgalommal járt, jár.
Elkészítésük, sajtó alá rendezé-
sük is egyforma gondot jelent a
szerzőnek. 

„Televagyoktervekkel”

– Évtizedek óta közli írásait
különböző lapokban. Kérem, so-
roljon fel néhány lapot, ahol több
írása jelent meg. Milyen jellegű
írások ezek? Vezet-e publikációs
jegyzéket?

– A legelső írásom 1959-ben
jelent meg Népművészeti kiál-
lítás Erdőszentgyörgyön címmel,
ezt a marosvásárhelyi Vörös
Zászló napilap hozta volt, akkor

22 éves voltam. Sok lapnak, fo-
lyóiratnak voltam külső munka-
társa, itt csak néhányat említek
meg: Művelődés, Igaz Szó, Tan-
ügyi Újság, Napsugár, Falvak Dol-
gozó Népe, Előre, Romániai Ma-
gyar Szó, Örökségünk, Székely
Útkereső, Népújság, Hazanéző,
Erdélyi Toll, Erdőszentgyörgyi Fi-
gyelő stb. Mindvégig vezettem
és vezetem a publikációs jegy-
zékemet. Sőt, 2012-ben ilyen
könyvem is megjelent, hogy: Rá-
duly János bibliográfiája. Nép-
rajz és rovásírás. Első füzet:
1959–2009. Ha az egészségem
megengedi, további füzetek

publikálására is sort kerítek.
– Mi lapul most az asztala fi-

ókjában?Min dolgozik, mit sze-
retne nyomda alá rendezni a kö-
zeljövőben? 

– Az idén már a 78. életéve-
met töltöm, de tele vagyok ter-
vekkel. Mintegy 15-20 kiadvány
„kontúrja” már kialakult. Számí-
tógépbe csak a teljesen lezárt
kéziratokat táplálom be. Már is-
merem magamat: munka köz-
ben újabb meg újabb ötletek
születnek, amelyek engem va-
lósággal „feldobnak.” Szerencsés
alkatnak érzem magam. 

Kérdezett:NemesGyula

–InterjúRádulyJánosíróval,néprajzkutatóval–



Mindez négy lakrész tulaj-
donosainak – az Aquaserv felé
felhalmozott – tetemes tarto-
zása miatt van így. A történet
hét napja kezdődött, amikor is
a cég munkatársa előzetes be-
jelentés nélkül kiszállt a hely-
színre, és elzárta a csapokat.
Tény, hogy a szóban forgó szol-
gáltatónak törvény által szava-
tolt joga, hogy tartozások ese-
tén – jobb híján – ekképp járjon
el, ám az ENSZ 2010. július 28-
án a 64/292. sz. rendeletében
egyértelműen állást foglalt ar-
ról, hogy a vízhez és szennyvíz-
hálózathoz való hozzáférés em-
beri jog, és elismerte, hogy a
tiszta ivóvíz és a szennyvízhá-

lózat döntő fontosságú tényezők
minden emberi jog megvalósí-
tásában.

Azegyetlenlakótársulás,
aholazelnöknemtárgyalt
azAquaservvel

Nicu Tomuletiu, az Aquaserv
sajtószóvivője lapunknak el-
mondta, hogy a cég a 2006. évi
51-es és 241-es számú törvé-
nyek alapján zárta el az ivóvíz-
csapokat, de azt is megtudtuk,
hogy a lakótársulás elnöke, aki
egy személyben a tömbházfe-
lelős is, nem végezte el a fel-
adatát, azaz nem tárgyalt az
Aquaservvel kompromisszumos
megoldás érdekében, és nem is
kérte a vízszolgáltatás visszaál-
lítását sem.

A szóvivő lapunknak el-
mondta: „sosem vártuk meg azt,
hogy az adósság teljes összegét
törlesszék a lakótársulások,
mindig nyitottak voltunk a kép-
viselőkkel való tárgyalásra, de
a 47-es lakótársulás képviselője
azt mondta, hogy a lakosoknak
nincs, ahonnan kifizetniük tar-
tozásaikat, és függesszük fel a
vízszolgáltatást” – magyarázta.

Hozzátette, hogy a városban
több mint 800 lakótársulással
van szerződésük, ám a szóban
forgó társulással régóta problé-
mák vannak, és ez az egyetlen
felszólított tömbház, ahonnan
az elnök nem kereste fel a szol-
gáltató illetékeseit tárgyalási
időpontért. „Az Aquaserv nem
tekinthet el, és kötelessége be-
hajtani a hátralékokat, külön-
ben mi ütközünk jogi problé-
mákba. Egyébként más
lakótársulások, akiknek ennél
nagyobb elmaradásaik vannak
apránként, kis összegeket fizet-
tek, és nem vágtuk le a vizüket,
de a 47-es társulás a felszólítás
után sem törlesztett, és az elnök
sem keresett meg minket” – fej-
tette ki. 

Azegyéniszerződéscsak
elméletbenműködik

Azt is megtudtuk, hogy a ha-
sonló helyzetek kiküszöbölése
érdekében 2012-től egyéni szer-
ződést lehet kötni az Aquaserv-
vel, de mindeddig senki nem
tudta teljesíteni a szolgáltató
által megszabott feltételeket,
és egyetlen ilyen szerződés sem

köttetett Marosvásárhelyen. Az
eljárás során egy nagy aknát kell
készíttetni a tömbház mellé,
közterületre, amelybe befér
minden lakrész vízórája. Ugyan-
akkor a lakók, saját költségükön
kell beszerezzék a rendszermó-
dosításhoz szükséges engedé-
lyeket, hivatalos iratokat és szin-
tén saját költségükön kell a
lakásukat összekössék a közte-
rületen levő vízórával. Nemhi-
vatalos források szerint egy
tömbház esetében ez a műszaki
átalakítás 100.000-120.000
lejbe kerülne. 

44családszenved4-ért

A helyszínen jártunkkor fel-
háborodott lakók gyülekeztek,
és arra a három családra, illetve
egy alapítvány által bérelt kint-
lakásban élő fiatalokra panasz-
kodtak, akik miatt 40 családnak
egy hete nincs vize. Ezek között
kisgyerekes, de nyugdíjas, idős
és kórházból frissen kiengedett
betegek is vannak. „Több család
is van, akik legalább tíz éve nem

fizetik a közös költséget. Én és
a többi negyven lakrészben élők
napirenden vagyunk a kifizeté-
sekkel, mégis ugyanolyan bá-
násmódban részesülünk, mint
akik nem fizetnek. Ez nem igaz-
ságos. Ezután én se fizessek,
mert úgyis mindegy?” – tette
fel a költői kérdést az egyik lakó.  

Aszolidárisszerződés
értelmébentörvényesen
jártelazAquaserv

Pantilimon Rikhárd-Árpád
jogászt kérdeztük arról, hogy
törvényes-e az Aquaserv eljá-
rása, miszerint négy család tar-
tozása miatt bünteti a többi
negyvenet. A jogász elmondta,
hogy bár túlzó és drasztikus
megoldás ez a szolgáltató ré-
széről, de mivel nem egyének-
kel, hanem a lakótársulással kö-
tött szerződést a
víz szolgáltatásról, emiatt egy
úgynevezett szolidáris szerződés
van érvényben, emiatt a teljes
tömbház vízszolgáltatását meg-
vonhatja.

Kuti Csongor alkotmányjo-
gászt is megkerestük azzal a
kérdéssel, hogy jogos-e az
Aquaserv eljárása. „Románia Al-
kotmányában sehol sem szere-
pel az, hogy az állampolgárok-
nak alanyi joguk van a vezetékes
ivóvíz szolgáltatáshoz. Az Alkot-
mány 34. és 35. cikke tartal-
mazza az egészséghez való jo-
got, az állam kötelezettségét a
köztisztaság és közegészség, il-
letve az egészséges és ökoló-
giailag kiegyensúlyozott kör-
nyezet biztosítása  tekintetében.
Ebből azonban eléggé nehezen
lehet azt levezetni, hogy bár-
mely szolgáltatónak köteles a
vezetékes ivóvizet akkor is biz-
tosítania, ha annak jogszerűen
meghatározott ellenértékét a

4. oldal >>Társadalom 2015. május 14–20.
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Komoly visszhangja támadt Tőkés
László múlt heti, Magyar Nemzetbeli
kijelentésének, amelyben Orbán Vik-
tor nemzetpolitikáját bírálta. A Fidesz
jelöltlistáján EP-mandátumhoz jutott
egykori püspök Borbély Zsolt Attila
Negyed évszázad erdélyi magyar po-
litikatörténete: 1989–2014 című
könyvének bemutatóján vett részt, és
fejtette ki véleményét. Tőkés szerint a
Trianon óta eltelt időszak felőrölte a
magyarság erejét. „Olyanok vagyunk,
mint egy horogra akadt nagy hal, amit
kifogás előtt kifárasztanak” – jelle-
mezte a Kárpát-medencei magyarság
helyzetét. A jelenlegi kormány nem-
zetpolitikai lépéseit pedig követhetet-
lennek, átláthatatlannak nevezte.
„Már én magam sem értem Orbán
Viktor miniszterelnök nemzetpolitiká-
ját” – állapította meg Tőkés, leg-
alábbis az MN szerint. 

Bizony, sok minden érthetetlennek
tűnhet a Fidesz vagy a kormány hatá-
ron túli magyarsággal kapcsolatos po-

litikájából. Elsősorban az, amit Tőkés is
nehezményez: hogy a Fidesz az általa
– és tegyük hozzá: szerintünk joggal –
„az erdélyi MSZP”-nek nevezett
RMDSZ-t támogatja. Máris hallom a fa-
nyalgókat, hogy az RMDSZ nem azonos
az MSZP-vel. A legbefolyásosabb veze-
tőinek „értékválasztását” tekintve a ha-
sonlóság igenis szembeszökő.
Gondoljunk csak arra, hogy inkább az
MSZP-s politikusokkal, a balliberális
kötődésű gazdasági-üzleti körökkel
ápolnak jó kapcsolatokat, találják meg
a közös hangot. Markó Béla például
előszeretettel a Népszabadságban, és
az Élet és Irodalomban jelenteti meg
írásait, holott kötve hinnénk, hogy más
szerkesztőségekben visszautasítanák. 

Ennek ellenére a Fidesz-ben most
úgy látják jónak, hogy az RMDSZ-t tá-
mogassák. Azzal együtt, hogy maguk
is tudhatják, mennyit ér, mennyire
őszinte az RMDSZ-politikusok Fidesz-
barátsága. Elég, ha az ilyen-olyan
„szövetségi” körökben gyakran el-

hangzó, Orbánnal és a Fidesszel szem-
ben ellenséges kijelentésekre utalunk.
A Budapesten regnáló polgári-konzer-
vatív jobboldal vezető politikusai által

tett, enyhén szólva érthetetlen gesz-
tusok sorába illenek a KDNP elnöké-
nek, Semjén Zsoltnak az előző
választások kampányában, valamint
az áprilisi kongresszuson tett, egyér-
telműen az RMDSZ-t támogató kije-
lentései is. 

A jelek szerint a Fidesz és az RMDSZ
viszonyának jelenlegi alakulása felül-
írni látszik az „ellenségem barátai az el-
lenségeim” tételt. Hogyan, miként
lehetséges ez? Mi az, ami a Fidesz és
vezetői szemében megbocsátható
bűnné szelídíti az RMDSZ-nek a balli-
berális oldal iránti vonzódást, sőt kötő-
dést? Amit maga Kövér László, a Fidesz

választmányi elnöke, egyik legbefolyá-
sosabb politikusa alig három évvel ez-
előtt még így jellemzett: „az RMDSZ
vezetése nagyon régóta az MSZP-vel
ápolja a legszorosabb kapcsolatot,
amiben persze nincs semmi meglepő,
hiszen mindkét párt ugyanolyan bol-
sevik gyökerekből táplálkozik, az erköl-
cseik, mentalitásuk és érdekeik is
közösek. (…) az RMDSZ-nek a román
politikai elithez sikeresen integrálódott
„főtisztjei” felelősek az erdélyi magyar-
ság drámai fogyásáért, gazdasági és
társadalmi elsúlytalanodásáért és po-
litikai jogai¬nak folyamatos kétségbe
vonásáért, megnyirbálásáért, az auto-
nómia célkitűzésének elsikkasztásáért.”
Mindezt a Magyar Hírlapban 2012. jú-
lius 9-én megjelent interjúban mondta
az Országgyűlés elnöke. 

Ha jól végiggondoljunk, a Fidesz hir-
telen támadt RMDSZ-barátságának
egyetlen oka lehet: amióta a határon
kívül rekedt nemzetrész tagjai számára
a törvény lehetővé teszi a választásokon

való részvételt, azóta Orbánék igyekez-
nek jóban lenni a „szövetséggel”, ponto-
sabban annak voksolóival. Miért?
Nyilvánvalóan szavazat-maximalizálási
szándékból. A Fidesz eme kétarcúsága
azonban veszélyekkel járhat: a Jobbik
malmára hajthatja a vizet, feléje terel-
heti a nemzeti érzelmű erdélyi magyar
választók rokonszenvét. Merthogy a po-
litikai diskurzust és a „barátságpolitikát”
tekintve ők máig következetesek ma-
radtak.     

A végére hagytam, de nem utolsó
szempont: ha az RMDSZ ellenzéke –
elsősorban a Néppártra gondolok,
mert a Magyar Polgári Párt gyakorla-
tilag nincs, ami belőle megmaradt, azt
vezetői menthetetlenül az RMDSZ jár-
mába kötötték – a soron következő
választások valamelyikén mérhető
eredményt ér el, akkor biztosan meg-
változik majd a Fidesz viszonyulása is.
Ahhoz viszont bizonyítani kellene.
Mert azt eddig nem sikerült.  

SzentgyörgyiLászló

Orbán és mi  

Mondom 
a magunkét

Emberi jogok vs. piaci érdekek?

Egyhétvíznélkülatömbházban
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Vásárhely,Harcsautca2.szám…ARitz-fürdőnemcsakfürdő,hanemipartelep
is volt, aholRitz Istvánkelmefestő, ványolóés tisztítóüzememűködött.
Bizonyezahelyisazokközésorolható,amelynemegy-kétemberbenidéz
felegykoriemlékeket.Sorozatunkbólezafürdősemmaradhatki,ígyezena
hétenlapunkhasábjainerrőlírunk.

Gyógyszerek
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén

kozmetikumok
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)
Gyógyászatikellékek

Nyitvatartásiidő:
Naponta8.00–22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsáktere16.szám
Tel./Fax:

0265-260.103

AvásárhelyiRitz-fürdőfogyasztók nem tudják vagy
nem hajlandók megfizetni”
– mondta el. 

AzAquaservvisszaél
monopolhelyzetével

Kuti továbbá azt is el-
mondta lapunknak, hogy a
vízszolgáltatás teljes lakótár-
sulásokra vonatkozó felfüg-
gesztése nem elfogadható
megoldás, hiszen nem egyéb,
mint egy monopolhelyzetben
levő szolgáltató visszaélése a
kiszolgáltatott helyzetben
levő fogyasztókkal szemben.
Ráadásul egy olyan szolgál-
tatóról van szó, amely a me-
gyei és a városi önkormány-
zatok tulajdonában van.

Mitlehettennia
tartozástfelhalmozó
személyekellen?

Pantilimon jogász szerint
valószínűsíthető megoldás,
hogy a bírósági határozat
után végrehajtást kezdemé-
nyezzenek a lakók az adós-
ságot felhalmozott családok
ellen, amelynek végeredmé-
nye lehet bankszámlák vég-
rehajtása, vagyonelkobzás,
esetleg kilakoltatás, ám el-
mondása szerint ez egy hosz-
szas folyamat.

Kuti Csongor alkotmány-
jogász úgy véli, a lakótársu-
lások azon tagjainak is lehe-
tőségük van bírósághoz
fordulni, akiknek nincsen tar-
tozásuk, de a szolidáris szer-
ződés miatt mégsem része-
sülnek ivóvíz szolgáltatásban.

PálPiroska

Ui.A hétfő esti tömbházgyű-
lésen arról határoztak a lakosok,
hogy saját költségükön végrehaj-
tót kérnek fel, hogy az a közkölt-
séggel elmaradt lakók tartozásait
behajtsa.

Lapzártánkat követően,
egy hét után az Aquaserv
visszakapcsolta a vízszolgál-
tatást.

Afelvásárlóésépítő
RitzKároly

A Ritz család őseiről minde-
nekelőtt azt említjük meg, hogy
a família őseit már az 1700-as
évek végén itt, Vásárhelyen ta-
láljuk. 

A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkból derül ki, hogy
1883-ban a Kossuth Lajos utcá-
ban már megvolt Ritz Károly kel-
mefestő üzeme. 

Továbblépve: Ritz Károly
megvásárolja a Turbina-árok, a
vasút és a Maros közötti mintegy
tíz holdas területet. Fürdőt létesít
és műhelyeket építtet.

Sipos Lajos minderről így ír:
„…Németországból hozatott gé-
peket, melyek általában har -
minchat munkás keze alá dol-
goztak. Nagy víztoronyban
párolták és tisztították a vizet,
hogy a fürdőzők moshassák le
magukról a Maros vize szennyét,
és a kisgyermekek medencéjében

tiszta vízben pancsolhassanak. A
víztorony szélén körbefutó erké-
lyen süttették magukat a nappal
a barnulni kívánók…”.

AHarcsautcanéveredete

A Maros vizére – csaknem a
túlsó partig érő – elhúzható-fel-
emelhető fahidat építettek,
melyről néhány lépés után térdig
érő vízben a túlsó partra értek a
sétálni vágyók. 

A régi időkben gyakran Ara-
dig is levitték rönkjeiket a tutajok,

melyek elől a fahidat gondosan
felhúzták.

Ugyancsak Sipos Lajosnak
van tudomása arról, hogy a har-
mincas években, a telepre épített
vendéglő hamar híres lett a har-
csavacsoráiról. Az utcát ennek a
vendéglőnek köszönhetően ne-
vezték el Harcsa utcának. A halat
Radnóton halászták, és: „…on-
nan hozták be előbb szekérrel,
majd teherautóval, kád vízben,
hogy legyenek frissek…”.

Acégszamara

Csupán az érdekesség kedvé-
ért említjük, hogy a cégnek volt
egy szamara. Hátára egy kis szek-
rényt szereltek, és ebből, a váro-
son végighordozva „mutogatta”
a festett fonalakat. 

A szekrényke oldalán olvas-
ható volt a cég üzleteinek címe
(Bolyai u. 2, és Petői tér 2.).
Ugyanakkor ezen a szekrénykén
a harcsavacsora idejének kezdete
is fel volt tüntetve. 

Arról is van tudomásunk,
hogy vidékre szekerekkel és au-
tókkal jártak. Falvakból hozták
be a rendeléseket: festeni, vá-
nyolni, tisztítani. Külön kérésre,
a munka elvégzése utáni meg-
beszélt időre, a vállalkozók min-
dent hazaszállítottak. 

Avendéglőtörzsvendégei

A második világháború után
a vendéglő még jobban fellen-
dül. A jókedvű fiatalok és főleg a
színészek a lokált törzshelyüknek
tekintették. 

A már említett Sipos Lajos
emlékezete szerint ide járt Mende
Gabi, Szabó Duci, Kiss Laci és nem
utolsósorban Csorba András is.
Römiztek és kártyáztak… de a
vendéglőben megfordult még
Técsy Sándor és Gálik Tuti is (a kor
neves állatorvosai), és néha az
úszóbajnok Kelemen Attila. A fen-
tiek voltak azok, akik jó kedvükkel
szórakoztatták a társaságot.

Persze a zenéről sem szabad
megfeledkezni. Ezt Rózsa Béla

zenekara húzta, mi tagadás,
gyakran reggelig is, hiszen meg-
határozott záróra nem volt.

A„keletiszelek”

De szólnunk kell egy Malom
utcai vállalat tulajdonosáról, Iván
Ivanovicsról is, aki köztudottan
nagyon szerette a gyermekeket. 

Ha sokan voltak a telepen,
összegyűjtötte és bérkocsival a
kifőzdébe vitte őket, ahol kofa-
pecsenyével kedveskedett nekik.
Volt, amikor görögdinnyét hoza-
tott, és a telepen ezt fogyaszt-
hatták el a kicsik.  Azonban ahogy
mondani szokták, mindennek
vége egyszer: „…aztán jöttek a
keleti szelek – elment a ven-
déglő, elment a telep…”.

RitzLászló,asportoló

Róla tudni kell, hogy sport-
balesetet szenved. Bukarestben
operálják, később rokkantnak
nyilvánítják. Miután engedélyt
kap, a lakásán megnyitja a Nagy-
piaccal szembeni – a volt Lajos
Király (ma Cuza Voda) utca 46.
szám alatti – családi kelmefestő
műhelyét. 

Ritz László unokaöccse volt az,
aki mindenképpen tovább sze-
rette volna ápolni és vinni a család
hagyományát. Fürdő létesítésére
szeretett volna a várostól bérbe
venni egy területet, de ez nem
jött össze.  A bér, amit ezért kértek
nem volt számára elérhető…

AmitmégaRitz
családróltudnikell

A szájhagyomány szerint a
Ritz família ősei Belgiumból ke-
rültek Vásárhelyre. Köztudottan
Párizsban van az előkelő Ritz
szálló, ahol királyok és pénzmág-
nások szálltak meg. A rokonsági
szálak talán összeköthetők.

Annak ellenére, hogy a Ritz név
igen ritka, Rist alakban előfordul a
németeknél és a franciáknál is. A

j e -
lentése néme-
tül: cipőfelsőrész, vagy lábfej-fel-
sőrész. Régi francia nyelven a
kendervászonnak a neve. Külön ér-
dekesség, hogy magyarban rüszt
néven a labdarúgók is átvették.  A
Rist név Szatmár környékén is elő-
fordul (Forrás: Lázár László: Ritz-
dinasztia, Árgus, 1994. július).

ACharlesRistMagyarország
ésRomániagazdasági
együttműködésétjavasolja

Ugyancsak a Marosvásárhelyi
mesélő házak című könyv szer-
zője tesz említést arról, hogy a
második világháború után a Ma-
gyarország gazdasági helyzetét
tanulmányozó bizottságnak a ve-
zetője egy svájci születésű francia
közgazdász volt, név szerint Char-
les Rist. Ő volt az, aki Magyaror-
szág és Románia szoros gazda-
sági együttműködését javasolta. 

Tudni kell, hogy az ötlettel
Károly román király egyetért,
ugyanakkor azt is kijelenti, hogy
hajlandó e célra minden évben
időt szánni, és ha szükséges, Bu-
dapesten egyeztetni. 

Sajnos a román hatalom el-
utasítja a javaslatot, mondván,
hogy magasabb ipari fejlettségű,
és fejlettebb ipari munkásréteg-
gel rendelkező országgal egyenlő
alapon nem társulnak…

Összeállította:
Nagy-BodóTibor

Régi és mai képek:
MadarasJózsef

Nagy-BodóSzilárd
SzászAttila
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Lármafákkal,őrtüzekkelkívánjakivilágítaniSzékelyföldtermészetes,törté-
nelmilegkialakulthatárait2015.október25-énaSzékelyNemzetiTanács,
közölteIzsákBalázs,azSZNTelnökemégáprilisban.A2013októberébentar-
tottSzékelyeknagymeneteléséhezhasonlóerejűösszefogás céljaazvolt,
hogyBukarestésanagyvilágtudomásárahozzák:Székelyföldetsemfelda-
rabolni, sembeolvasztaninemhagyják.A tegnapelőtt lezajlott tiltakozó
megmozdulássoránSzékelyföldkörülbelül750kmhosszúságúhatáránkilo-
méterenkéntóriásmáglyákatgyújtottak,amelyek–azeredetielképzeléshez
híven–MÉGAZŰRBŐLISLÁTSZOTTAK,éstöbbföldönkívüliérdeklődésétis
felkeltették:

TotoCutugnoésAlDiMeolajönnek
Marosvásárhelyre

Claudiu Maior, Marosvásárhely alpol-
gármestere csütörtökön, május 7-én egy
sajtótájékoztatón bejelentette a népszerű
könnyűzenei előadó, Toto Cutugno érkezé-
sét Marosvásárhelyre. A 2015. Május 24-
én, vasárnap a Ligetben sorra kerülő koncert bevezetőjében
a hírneves Tankcsapda (Magyarország) és a Holograf együt-
tes szerepel majd.

A sajtótájékoztató napirendjén volt még egy nagyszabású
koncert megszervezése a Színház téren, ahol a speciálisan
kialakított színpadon a nagy hírű gitáros, Al Di Meola lép
majd fel. Az eseményre szombaton, augusztus 15-én kerül
majd sor, amely a Harmonia Cordis Fesztivál része (2015. au-
gusztus 10-15 között)

A sajtótájékoztató végén Claudiu Maior alpolgármester
megígérte az sajtó jelenlévő képviselőinek, hogy rövid időn
belül újabb részleteket oszt meg a város legnagyobb ünne-
pével, a Marosvásárhelyi Napokkal kapcsolatban, amelyekre
2015. május 18-24 között kerül sor.  

APolgármesteri
HivatalSajtóirodája

Elsőkéntakishercegér-
kezettmeg, aki, egy esztena
mellett landolva, pilóta helyett
ezúttal egy iddogáló juhpásztor-
ral próbált összehaverkodni.
„Miért iszol, hogy felejtsél? –
kérdezte tőle, felidézvén egy
másik iszákossal korábban foly-
tatott eszmecseréjét. Az idős
atyafi megpödörte bajszát, hú-
zott egyet a páleszből, megszítta
pipáját, majd így felelt: „Itt ná-
lunkfelé a gyármek csak akkor
csármál, ha kérdezik, te kis csim-
masz, nosza eredj dógodra, amíg
képen nem sirítelek!”. A meg-
szeppent jövevény erre gyorsan
el is kotródott, és az erdőbe érve,
róka híján, egy medvét próbált
megszelídíteni. Nyilván nem
tudta, hogy a medve nem játék,
így azóta benne rajzolgat elefán-
tokat óriáskígyókban a kis szőke
űrturista. 

Másodikként a furcsafejű,
elemlámpaujjú, vézna gnóm,

E.T. jelent meg, és egyből haza
szeretett volna telefonálni, de a
székelyek nem adták oda neki az
okostelefonjukat, mert hodáki
parasztnak hitték. Végül Peti
András megígérte neki, hogy te-
lefonálhat az övéről, amennyi-
ben megtanítja a vásárhelyi
bringásokat is repülve biciklizni,
ahogy annak idején Eliottékat,
mivel a beígért biciklisávok
ebben az évtizedben már aligha
készülnek el. 

Egy bolygónk közelében el-
haladó, alienekkel teli űrhajóból
is látták az őrtüzeket, de szeren-
csére nem szálltak le, mert job-
ban fosnak a tűztől, mint
politikus a DNA-tól. 

Három marslakó is felfigyelt
a látványra, akik elmondták: már
néhány (földi) éve tudnak a szé-
kelyek létezéséről, ugyanis ami-
óta Szász Jenőt kinevezték a
budapesti Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet élére, úgy megnőtt
az arca, hogy a Marsról is látszik,
szabad szemmel. Rakétájuk fala
tele volt „I love EDDA” feliratok-
kal, mindhárman Pataky Attilás

pólót viseltek, és hangszóróikból
bömbölt az „Erdély felé”.

Az Avatar című sci-fiből is-
mert nagy kék humanoidok, a
na’vik is tiszteletüket tették pár
óra erejéig; a CNN híradójából ér-
tesültek az akcióról, mivelhogy
jelenleg Hollywoodban tartóz-
kodnak, a második rész forgatása
okán. Literszámra vedelték a
székelyköményest, és az éppen a
Székelyföldön turnézó LGT éne-
kese, Presser Gábor úgy belezú-
gott Neytiribe, a gyönyörű na’vi
csajba, hogy azóta egyfolytában
ezt dudorássza: elmegyek, elme-
gyek, messze megyek, kék asz-
szony elvitte a szívemet… 

A legnagyobb meglepődést
azonban Darth Vader látogatása
váltotta ki a székelyekből, aki
éppen a Holdon nyaralt újdon-
sült feleségével, Halál Csillával,
amikor észlelte a szokatlan lát-
ványt. Becsületesen megvendé-
gelték őket, a fekete nagyúr és
párja nem győzték dicsérni a vá-
logatott finomságokat; főleg a
fuszulykás zakuszka, az ordás
palacsinta és a székelygulyás íz-

lett nekik, utóbbi receptjét el is
kérték. Lakoma után a nászuta-
sokat elvitték a parajdi sóbá-
nyába, ahol Vadernek percek
alatt elmúlt a nehézlégzése,
amely már évtizedek óta kínozta.
Elmesélte, hogy tavalyelőtt
szinte lebombázták a Székelyek
nagy menetelését a Halálcsillag-
ról, mert a hullámzó embertö-
meget elsőre hatalmas kígyónak
vélték; erre a jelenlévők ijedtük-
ben gyorsan tiszteletbeli székely-
lyé avatták. Másnap kimentek
egyet piknikezni a Nyerges-te-
tőre, ahol a helybéli leányok kü-
lönféle székely motívumokat
pingáltak a birodalmi rohamosz-
tagosok fehér páncéljaira, Vader
szétosztott néhány lézerbicskát
a falusi legények között, közösen
elénekelték a székely himnuszt,
majd Csillával felhágtak a gön-
cölszekérre, és elhajtottak. Bú-
csúzóul a Sith ex-jedi még
visszaszólt a sírva integető gó-
béknak: az árő lágyen válátek,
komám! 

MolnárTibor

FöldönkívüliekSzékelyföldön
-tudósítása(közel)jövőből-
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AzoldaltszerkesztiCzimbalmosFerenc-Attila

Többhazaisajtóorgánumbanmegjelentaz információmiszerintazASA je-
lenlegijátékosállománya0(azaznulla)lejbekerült.Hogyanlehetségesez?
Ennekpróbáltunkutánajárni.

KikapottugyanMedgyesen,
deéllovasmaradtazASA

Jó iramú találkozón a 90. percben kapott góllal a Maros-
vásárhelyi ASA elszenvedte első tavaszi vereségét a Medgyesi
Gaz Metan otthonában a labdarúgó 1. liga 31. fordulójában,
de ennek ellenére továbbra is vezeti a bajnokságot egy pont-
tal, ugyanis a Bukaresti Steaua hazai pályán 2-2-es döntet-
lent ért el a Concordia Chiajnával.

Legközelebb szombaton 21 órától a Sziget utcai stadion-
ban a Petrolul Ploiești lesz az ASA ellenfele.

Azidénhárombajnokcsapata
lehetMarosvásárhelynek

Az ASA mellett a Maros Kosárlabda Klub és a City’us terem-
labdarúgó együttes is bajnok lehet május hónap folyamán.  

Lássuk, kikkel és mikor játszik még a hátralévő időszakban
a három vásárhelyi csapat:

ASA
A labdarúgó 1. ligában még három forduló van hátra, az

ASA kétszer játszik hazai pályán, egyszer pedig idegenben. 
A 32. fordulóban május 16-án 21 órai kezdettel a Sziget ut-

cában fogadja a Petrolult, majd az utolsó előtti fordulóban az
Astra vendégeként lép pályára Giurgiuban, aztán az utolsó, 34.
fordulóban Marosvásárhelyen ünnepelheti meg a bajnoki
címet, akkor a Galaci Oțelult látja vendégül.

MarosKK
Miután a harmadik mérkőzését is megnyerte a Maros KK a

férfi kosárlabda-bajnokság elődöntőjében a Bukaresti Steaua
ellen, így bejutott a fináléba, ahol a címvédő Ploiesti-i Asesoft-
tal kell megmérkőznie.   A Prahova megyei alakulat a Târgu Jiu-
i Pandurii ellenében jutott a döntőbe, miután összesítésben
3-1 arányban nyert. Két évvel ezelőtt is a Maros Kosárlabda
Klub és Ploiești együttese küzdött meg a bajnoki trófeáért,
akkor a vásárhelyiek alulmaradtak a négy győztes meccsig
tartó párharc hatodik találkozója után: Maros KK–Ploiești 91–
81, 78–83, 90–63, 79–89, 79–85, 76–83.

Adöntőműsora:
1. mérkőzés – május 18-án, hétfőn 20 órától Ploiesti-en 
2. mérkőzés – május 19-én, kedden szintén 20 órától Ploiesti-en
3. mérkőzés –május 24-én, vasárnap Marosvásárhelyen
4. mérkőzés– május 25-én, hétfőn szintén Marosvásárhelyen 
5. mérkőzés – május 29-én, pénteken Ploiesti-en

City’us
Kedden este rendezték meg a ligeti Sportcsarnokban a te-

remlabdarúgó bajnokság döntőjének első mérkőzését a Ma-
rosvásárhelyi City’us és a Futsal Klub Székelyudvarhely között.

Az elődöntőben a vásárhelyi együttes kettős győzelemmel
búcsúztatta a címvédő Dévai Autobergamót, míg székelyud-
varhelyi ellenfele három kemény összecsapás után vívta ki a
döntőbe jutást a Dunărea Călăraşi-sal szemben. Két nyert ta-
lálkozóig tart a bajnoki cím elhódításáért zajló párharc, a má-
sodik mérkőzést két hét múlva, május 26-án, kedden játsszák
Székelyudvarhelyen. Amennyiben két összecsapás után 1–1
lesz az állás, a harmadik, döntő összecsapást május 28-án ren-
dezik az FK otthonában. 

HogyankerültazASA
játékosállománya0lejbe?

Múlt heti sportoldalunkon
prof. dr. Benedek István, az ASA
vezetőtanácsának tagja is meg-
jegyezte, hogy az ASA jelenlegi
játékoskeretének kialakításában
Daniel Stanciu játszta a fősze-
repet,  aki hitt a játékosokban,
mindamellett, hogy előző
együtteseiknél nem minden-
ikük  játszott eredményesen. 

Az alábbiakban – egy köz-
ponti lap nyomán – a csapat
összeverbuválásának történetét
foglaljuk össze, ahogyan azt Da-
niel Stanciu látja:
Eduard Stăncioiu – Mi-

után a Kolozsvári CFR-től nem
sikerült Ciprusba szerződnie, az
akkor még 2. ligás ASA-val írt
alá szerződést, 2000 eurós havi
bérért. Megjegyzendő, hogy
nyolc hónappal az utolsó Ko-
lozsvári CFR-mérkőzése után
(2013. május 8.) játszott 1. ligás
találkozón az ASA színeiben. 
Patrice Feussi – Az ASA

egykori edzője, Falub dolgozott
vele az Aradi UTA együttesénél,
ahonnan szabadon igazolható
focistaként érkezett. 

Feussi az utolsó évadban
csak 4 találkozót játszott az UTA-
nál, az ASA-nál mutatkozott be
az élvonalban.
MariusConstantin– Falub

edző közreműködésének kö-
szönhetően, szabadon igazol-
ható játékosként, kevés fizeté-
sért érkezett.

Mielőtt Marosvásárhelyre
igazolt volna, mindössze 5 mér-
kőzést játszott két év alatt a
Brassói FC színeiben, ugyanis
sérüléssel küszködött.
Florin Bejan – Érvényes

szerződés hiányában, amikor az

ASA a 2. ligában játszott, akkor
jött Hagi Viitoruljától, majd 2,5
évre írt alá az ASA-val.

,,Mérkőzésenként hibázott,
gondolom ezért nem volt szük-
ség rá a Viitorulnál. Beján kül-
földre akart szerződni, de én
megmagyaráztam neki, hogy
jobb, ha előbb itthon bizonyítja
tehetségét” – mondta Stanciu.
IonuțBalaur – A Vasluinál

futballozott, amikor nem jött
össze egy azerbajdzsáni szerző-
dés, így az ASA-nál landolt. Stan-
ciu korábban is dolgozott vele
az említett moldvai városban.
SepsiLászló– A Kolozsvári

CFR-től érkezett kölcsönjátékos-
ként. A CFR-nél a második csa-
pathoz száműzték, a városi par-
kokban edzett, amikor Sabău,
az ASA volt edzője rábeszélte,
hogy Marosvásárhelyen foly-
tassa. 

Stanciu szerint Sepsit – aki
5 meccset játszott az utolsó év-
ben a CFR-nél–, a Sălăgeanuval
szembeni konkurencia moti-
válta, röviddel utána a csapat
kapitánya lett.
BrunoMartins– Szabadon

igazolható volt, amikor az ASA-
val szerződést kötött. Thaiföldön
szabdságolt a feleségével, ami-
kor Stanciu telefonon rábe-
szélte, hogy ideiglenesen Ma-
rosvásárhelyre költözzön.
IoanHora– Egykori-jelen-

legi csapattársa, Sepsi beszélte
rá, hogy az ASA-hoz jöjjön, ak-
koriban őt is mellőzték a CFR-
nél. 
ClaudiuVoiculeț– Koráb-

ban nem akarta az első ligát
(CFR) a 2. ligára (ASA) váltani,
de őt is Sepsi, Hora és főleg Da-

niel Stanciu befolyásolta dön-
tésében. 
OusmaneN’Doye – Ous-

mane a volt 2. ligás Navodari-
tól jött az ASA-hoz, róla Stanciu
a következőket mondta a szer-
ződéskötés után: ,,Ousmane
szuper-fiú. Ismertem őt, dolgoz-
tam vele Vasluiban. Navodari-
ban játszott, én meg őt hívtam
fel, hiszen két más, ott játszó já-
tékos is érdekelt engem, akik
szabadon igazolhatókká váltak.
Egy nap mondtam neki is: jöjjön
az ASA-hoz, ő nyomban rávágta,
hogy jön, azt hittem, viccel...
NicolasGorobsov – Szin-

tén szerződés nélkül volt, ami-
kor a tél folyamán az ASA-hoz
igazolt. Vele Stanciu már Temes-
váron is dolgozott. 
Gabriel Mureșan – Az

orosz Tom Toms játékosaként ér-
kezett kölcsönben, amikor a csa-
pat még a 2. ligában szerepelt,
viszont az oroszok fizetik fize-
tésének a legnagyobb részét. 

Mureșan a Tom Tomsknál 21
mérkőzésen lépett pályára,
majd az együttes kiesett az él-
vonalból, így csökkenteni kellett
az idegen játékosok számát és
a költségvetést, így kevés esély
volt számára, hogy játszhasson.
Székely János– Mielőtt

szabad játékosként Marosvásár-
helyre került volna, fél évig a
lengyel 1. ligás Kielce-i Korona
futballistája volt. 
JavierVelayos – A CFR-től

érkezett kölcsönbe, Hanca
posztjának duplázására. 
MirceaAxente– Ciprusban

játszott, amikor az Ermis Ara-
dippou együttesével nem sike-
rült bejutnia az Európa Liga se-

lejtezőinek körébe. Ott ugyan
magas volt a fizetése, de a cip-
rusiak nem akarták megtartani.
Szerződésbontás után került Vá-
sárhelyre. 
IanisZicu – Felbontotta a

szerződését a Ploiesti-i Petro-
lullal, majd az ASA-hoz jött sza-
bad játékosként.

Zicu a Petrolulnál mindössze
9 mérkőzésen játszott, s csak
egy találkozón játszotta végig a
90 percet, de gólt nem szerzett.
AmauriMorais – Próbajá-

tékon volt az ASA-nál, amikor
az akkori edzőnek, Sabăunak
megtetszett a játéka, így ma-
rasztalta a szabadon igazolható
labdarúgót.
Cosmin Băcilă – Mivel

nagy volt a szerződése a Pan-
duriinál, nem akart a 2. ligába
szerződni, végül szabadon iga-
zolt az ASA-hoz.
DorinGoga– Stanciuval dol-

gozott már a Temesvári Polinál,
majd Kínába, aztán a Dinamo Tbi-
liszihez szerződött, ahonnan sza-
bad igazolható játékosként érke-
zett Marosvásárhelyre. 

Ha mindezek után hozzá-
tesszük, hogy Liviu Ciobotariu,
az együttes jelenlegi vezetőed-
zője is Daniel Stanciunak kö-
szönhetően került az ASA-hoz,
akkor bizonyossá válik, hogy a
jelenlegi együttes kialakítása el-
sősorban az ő érdeme. Persze
azok mellett, akik mindvégig
segítették erőfeszítéseiben. 

Lapzártánk előtt érkezett in-
formáció szerint Daniel Stanciu,
az ASA volt vezérigazgatója 
visszatért az együtteshez. 
Bővebben erről következő lap-
számunkban olvashatnak.
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: –Naná,hogyeldugtam,hiszafodrászárakisnaprólnapraemelkednek!

AKözponthetilap akövetkező
előfizetésicsomagokatajánlja
kedvesolvasóinak:

Előfize
tés

Hívjontelefononésügynökünk
házhozmegy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3hónapra 13 RON

6hónapra 25 RON

12hónapra 50 RON


