
Társadalom

Yuppi Swimmdrome: Fiatalok
úsznak beteg gyerekekért 

Idén ötödik alkalommal szervezi meg   a Ma-
rosszéki Közösségi Alapítvány Marosvásárhelyen
a Swimathon nevű jótékonysági, adomány-
gyűjtő sporteseményt, amelyen különböző csa-
patok karitatív célokért úsznak, támogatást
gyűjtve azok megvalósításához. A május 24-
én, a víkendtelepi olimpiai medencében zajló
esemény egyik csapata a Yuppi Swimmdrome,
amely diabéteszes kisgyerekeknek és kama-
szoknak, illetve onkológiai beteg kamaszoknak
megszervezett nyári tábor költségvetésének ki-
egészítéséért úszik.
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Sport

A Bajnokok Ligája vagy az 
Európa-liga lenne a „testhez -
állóbb” az ASA-nak?

A Gazeta Sporturilor hazai központi sportnapilap egyik
nemrég megjelent lapszámában taglalta a román lab-
darúgócsapatok esélyeit, a közelgő európai-kupapo-
rondon. Innen tallóztunk néhány érdekesebb informá-
ciót.

Társadalom

Vásárhely: volt egyszer egy 
Európa Szálló és Kávéház

A Bernády György tér 1. szám alatti épület a XIX. század
végén épült. Eklektikus stílusban, reneszánsz és barokk dí-
szítőelemek felhasználásával. A Marosvásárhelyi útikalauz
című adatgyűjtés szerzői, Fodor Sándor (S.) és Balás Árpád
említést tesznek arról, hogy a Csernát család tulajdonában
lévő épületet és kávéházat államosították és kilencszázötven
után eltávolították a műemlék díszes homlokzatát.

>>>5. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

A lagymatagság rákfenéje

Így állunk most a politikai mezőnyünkkel. Szelíd
bárányokkal, beidomított majmokkal, félszeg
képviselőkkel. Természetesen szükség van az
ésszerű kiegyezésesre, a reális alapokra helyezett
stratégiára, de ez a fajta hozzáállás a mi ese-
tünkben sajnos csak a minden oldalról aláásott,
önfeladó harcot folytató, szárnyaszegett politikai
osztály kudarcainak a következménye.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Mintha élnénk, mintha lennénk

Érték- és mértékvesztett, irány- és aránytévesz-
tésben szenvedő internetes korunk, benne er-
délyi kis magyar világunk olykor meglepő bi-
zonyítékokat produkál az ember általános
elhülyüléséről. Ha már minden elrelativizáló-
dott, ha nincs meg az általánosan érvényesnek
elfogadott, a lehető legtöbbek által követett
zsinórmérték, bizony nagy gazemberségek el-
követésére is képes az ember. 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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>>> 4. oldal

Részrehajló Justitia

Nevetséges érvekkel gátolják
a valós kétnyelvűséget

>>> 4. oldal

Román és magyar személyiségekről elnevezett utcanévtáblák miatt nem lehet kétnyelvűsíteni 
Marosvásárhely utcáit – legalábbis erre hivatkozik a táblabíróság, amikor semmissé nyilvánítja az
Országos Diszkriminációellenes Tanács azon határozatát, amely értelmében diszkriminatívak a 
marosvásárhelyi egynyelvű utcanévtáblák.



Előadások 
a Nemzeti Színházban

Május 21-én, csütörtökön
19.30-tól  Ionesco A lecke című
mozgásszínházi előadása látható
a Nemzeti Színház Kistermé-
ben. 22-én, pénteken 19 órától a
Nagyteremben a Szegedi Kortárs
Balett Stabat Mater. Tavaszi ál-
dozat című performansza tekint-
hető meg. Koreográfus: Juronics
Tamás. Szintén pénteken 21 órá-
tól a Kisteremben a Groundfloor
Group Parallel című produkciója
látható. Az angol nyelvű, ma-
gyarul és románul feliratozott
előadás 16 éven felülieknek
ajánlott.

Boszorkány 
a Spectrum Színházban

Május 22-én, pénteken este
7 órától a Boszorkány című Mó-
ricz-drámából készült előadást
tűzte műsorra a Spectrum Szín-
ház. A következő előadás  25-
én, hétfőn délután 5 órától lesz.
Rendező: Török Viola. Helyfog-
lalás: 0744-301875. Jegyek a
helyszínen válthatók előadás
kezdete előtt egy órával.

Az örmény genocídium
100. évfordulója

Május 21-én, csütörtökön,
18 órától az EMKE, a Marosvá-
sárhelyi Magyar-Örmény Kul-
turális Egyesület és a Lorántffy
Zsuzsanna Kulturális Egyesület
az örmény genocídium 100.
évfordulójára emlékezik   Vá-
rady Mária színművész Üvöltő
kövek birodalma, örmény iro-
dalmi alkotásokat és népdalo-
kat tartalmazó előadóestjével.
Helyszín: Bolyai téri unitárius
templom.

Néptánc, népdalest

Május 23-án, szombaton 17
órától a Lorántffy Zsuzsanna
Kulturális Egyesület szervezésé-
ben a Maros Művészegyüttes
termében Néptánc, népdalestet
ad elő a  Napsugár Néptánc-
együttes, a csernakeresztúri ha-
gyományőrző tánccsoport és a
kecskeméti tánccsoport. 

Helikonisták 
a fasizmus karmaiban

Május 24-én, vasárnap, 17
órától a Helikon – Kemény Já-
nos Alapítvány szer ve zé -
sében  Helikonisták a fasizmus
karmaiban címmel szervez Ka-
rácsony Benő és Ligeti Ernő em-
lékestet a marosvásárhelyi zsi-
nagógában. Előadó: Spielmann
Mihály, közreműködnek: Kilyén
Ilka, Szabó Dániel, valamint Lo-
kodi Károly hegedűn, Zágoni
Előd csellón. 

Imádság háború után

Május 23-án, szombaton
19 órától A tánc hete című ren-
dezvénysorozat részeként a
marosvásárhelyi közönség új-
ból megtekintheti a Maros
Művészegyüttes Imádság há-
ború után című előadását a
Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház nagytermében. Egy jegy
ára 10 lej, diákoknak és nyug-
díjasoknak 6 lej. További infor-
mációk a 0365/806-865,
0265/212-335/118- as tele-
f o n s z á m o k o n .

Major Gizella kiállítása

Megnyílt Major Gizella pasz-
tellkiállítása a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházköz-
ség Dersi János-termében. A
tárlat május 30-ig látogatható.

Időalagút – Casoni 
Ibolya kiállítása

Időalagút címmel nyílt kiállítás
Casoni Ibolya festőművésznő alko-
tásaiból a marosvásárhelyi Divatház
földszintjén, a Rózsák tere 57–59.
szám alatti Casoni Galleryben.
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Rózsák tere 16. szám 
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E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Május 21. Konstantin, Teofil, Mirella
Május 22. Júlia, Rita, Emil
Május 23. Dezső, Vilmos, Renáta
Május 24. Eszter, Eliza, Vince, Simon
Május 25. Orbán, Zsófia, Gergely
Május 26. Fülöp, Evelin, Gyöngyvér
Május 27. Hella, Gyula, Paszkál

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: A pillanatnyi anyagi helyzete nem engedheti meg
az ésszerűtlen költekezést. Ha nem figyel oda, emiatt
felmehet a pumpa. Ne hibáztasson senkit se. Csak az
önmaga könnyelműsége okolható a felmerült állapo-
tért. 
BIKA: A héten lehetséges, hogy valami mélyen érinti
érzelmileg. Lelki bajának, fájdalmának most nem adhat
hangot. Hiába van maga alatt, a környezetében senki
sem figyel most önre.
IKREK: A mostani bolygóhatások azt sugallják önnek,
hogy ezekben a napokban ne idegeskedjen mindenen.
Jó lenne, hogy egy kis időre kikapcsolva hagyná a vész-
jelzőit. A mindennapi teendők nagyon lekötik a figyel-
mét.
RÁK: Ezen a héten igyekszik táraságát jó kedvre derí-
teni. A munkahelyén is nagyon sok múlik az ön hangu-
latán. A pozitív energiájának most nagy hasznát veheti.
A külsőségek most nem számítanak.
OROSZLÁN: Ezen a héten legfőképpen a barátságok-
nak, az utazásnak és a kapcsolatoknak kedveznek az át-
vonuló bolygók hatásai. Egyedül a szerelmi élete
árválkodik egy kicsit ebben az időszakban.
SZŰZ: Ezen a héten a bolygók konstellációi azt sugallják
önnek, hogy ha még független, nagy esély van arra,
hogy ezekben a napokban megismeri leendő párját. Jó
üzletet köthet pénzügyek terén, de csak akkor, ha min-
den apró részletre odafigyel. 
MÉRLEG: Egy szórakozás vagy egy kiruccanás kapcsán
olyan emberekkel köthet barátságot, akik később üzlet-
felei lehetnek. Bár aggasztja egy-két dolog a munkahe-
lyével kapcsolatosan, mégis lelkiismeretesen és
eredményesen ellátja a feladatait.
SKORPIÓ: Valami új dologra vágyik. Barátaival tervez-
het kirándulást egy olyan helyre, ahol eddig még egyi-
kük sem volt. Ez izgalmas lesz és tele lesz élményekkel.
A hét elején lehet, hogy üzlettársaival némi összetűzés
merül fel egy félreértett apróság miatt. 
NYILAS: Ezen a héten bolygóhatásoknak köszönhetően
ön vidám és nyugodtság tölti el. Sokat lehet szeretteivel,
ugyanis tele van energiával és jó az időgazdálkodása.
Valakinek segít, aki örök életre hálás lesz önnek.
BAK: Ezen a héten megtalálja annak a módját, hogyan
valósíthatja meg hosszú távú terveit. Nyújtsa a maxi-
mumot a munkájában és ne azt várja, hogy mikor ér
véget a nap. Egy jó barátja öntől kér üzleti tanácsot.
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten önre mosolyog a szerencse.
Ezért lehet, hogy egy kisebb pénznyereményt kap, vagy
nyer egy utazást. Most ne aggódjon a munka miatt, in-
kább élvezze a hét felkínálta jó lehetőségeket.
HALAK: Ezen a héten amennyi időt és energiát csak tud,
szentelje családjának, mert nagyon hiányzik nekik az ön
társasága. Most jót tesz önöknek az őszinte, hosszas be-
szélgetések, a közös programok.

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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A divat / Péterfi József grafikája



A lagymatagság
rákfenéje 

Egy új betegség, a lagymatagság rákfenéje terjedt el köre-
inkben. És ez az egész erdélyi magyar közéletet megméte-
lyezte. Olyannyira, hogy azok, akik a jól bejáratott szürke
középszerűségbe nem illenek bele, újkori boszorkányüldözés-
nek vannak kitéve. Lejárató kampányoknak, közutálatnak,
megvetésnek. Ezáltal pedig úgy elmegy a kedvük a megpró-
báltatásoktól, hogy visszavonulnak, elmenekülnek. Meghaso-
nulnak a rájuk nehezedő terhektől. Attól a kritikától és
közönytől, amellyel nemcsak a politikai ellenfeleik, hanem a
saját közösségük „lagymatag” szóvivői részéről is szembesül-
niük kell. Az elszántságukért kiérdemelt tisztelet és elismerés
helyett. 

Mindenki, aki számít, tagja a jól összehangolt gépezetnek.
A pártvezérek kéz a kézben végzik a munkájukat a koalíciós
partnereikkel. A párttitkároknak szintén fontos a rendelteté-
sük, hiszen ők közvetítik a feladatokat a mezei munkásoknak,
a szegényebb rétegeknek. A gazdasági érdekek kiszolgálásában
pedig a „vállalkozások” játsszák a legfontosabb szerepet. Rajtuk
keresztül jut el a pénz a vezérek, a titkárok és a zsoldosok zse-
bébe. Arányosan, kinek-kinek a rangja és az igényei szerint. És
mivel az erdélyi magyar közösség viszonylag kis létszámú és
kevésbé tehetős, szinte valamennyien kötődünk valamilyen
formában a létkérdéseinket is meghatározó, jól kiépített klasz-
terhez. És itt nincs helye a „vagánykodásnak”, az önálló gon-
dolkodásnak, az egyéni véleménynek. Mindenki végezze a
maga kis dolgát, hallgasson, ne kényelmetlenkedjen. Hadd
működjön a gépezet, és ha nem is önt el minket a pénz, a tisz-
telet és a szeretet, legalább csurranjon-cseppenjen.

Egy ilyen „félelmetes építménnyel” szemben ki merné fel-
emelni a szavát? Nyilvánvaló, hogy csakis az, akinek nincs fél-
tenivalója, aki ijedtség nélkül ki mer állni akár egyedül is,
ellenszélben, a mások kicsinyes megvetése ellenében. Azok,
akik el tudják fogadni, hogy a gyógyulás érdekében kell néha
egy-egy „érvágás”, amely felébreszti az érintetteket. Azokat,
akik eddig arra bazíroztak, hogy csak rosszabb ne legyen. Hát
sajnos lehet még ennél is rosszabb, és lesz. Főleg amiatt, hogy
ennyire lanyha politikusokkal vagyunk felvértezve. Akiknek
rendszeresen megszorongatják a „fantáziájukat” egy-egy kor-
rupciós üggyel. Vagy a közpénzek megvonásával. A jól tejelő
beruházások, rendezvények, projektek kockáztatásával, elle-
hetetlenítésével. Vagy a munkahelyről való menesztéssel. Az
anyagi csőddel. Így lesz a vad oroszlánból fogatlan tigris, sőt,
ártatlan bárány. Megvilágosodik, betör, megszelídül. Így állunk
most a politikai mezőnyünkkel. Szelíd bárányokkal, beidomí-
tott majmokkal, félszeg képviselőkkel. Természetesen szükség
van az ésszerű kiegyezésesre, a reális alapokra helyezett stra-
tégiára, de ez a fajta hozzáállás a mi esetünkben sajnos csak a
minden oldalról aláásott, önfeladó harcot folytató, szárnyasze-
gett politikai osztály kudarcainak a következménye.
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Ferencz Zsombor

Az E60-as utat a DN15-el összekötő terelőút munkaterületét már 2014 októberében hivatalosan átadták,
de a tulajdonképpeni munkálatok elkezdésére még várni kellett. A terelőút a tervek szerint a megyeköz-
pontot menetesítené a Brassó és Beszterce, illetve Brassó és Maroshévíz között zajló teherforgalomtól. A
Koronka-Jedd-Marosszentgyörgy-Nagyernye határát érintő 11,6 kilométeres útszakasz a legújabb közle-
mények szerint 2016-ra készülne el. A napokban elkezdődtek a mentőásatási munkálatok Marosszent-
györgy és Nagyernye határában. A Maros Megyei Múzeum munkatársait a Köles-kert nevű határrészen
találtuk munka közben. 

Régészeti feltárás a terelőút nyomvonalán

Neolitikumi, bronz- és vaskori leletek találtak

A Maros Megyei Múzeum ré-
gészei 2014 november-decem-
berében végeztek régészeti di-
agnózist a teljes útszakaszon,
amelynek alkalmával 50 méte-
renként ástak kutatóárkokat.
Ahol leleteket észleltek, ott le-
határolták a helyet. A felmérés
során hat kisebb és egy nagyobb
lelőhelyre bukkantak, amelye-
ken május elején elkezdték a
feltárási munkálatokat. A na-
gyobb, a 7-es számú lelőhely a
Marosszentgyörgy Nagyernye
határát képező Terebics patak
mellett, az ernyei Köles-kert
nevű határrészen lett kijelölve,
ahol már „teljes gőzzel” dolgoz-
nak a régészek. Dr. Berecki Sán-
dort, a régészeti ásatás vezetőjét
arra kértük, ismertesse az ásatás
körülményeit és a munkapon-
ton talált leleteket.

A régészeti feltárás ideje
időjárás- és leletfüggő

„Hét helyen találtunk régé-
szeti leleteket, ezeken május 4-
én kezdtük meg a feltárást. A
hat kisebb lelőhely ásatási mun-
kálatainak vezetője Nicoleta
Man, a Maros Megyei Múzeum
régészeti osztályának vezetője,
illetve a nagyobbnak jómagam.
A feltárást a múzeum vezeti,
szervezi, koordinálja, többnyire
a munkatársaim végzik a lelet-
mentést, de a Kolozsváron ta-
nuló régészhallgatók is besegí-
tenek. Úgy számítjuk, hogy
három hónap leforgása alatt si-
kerül a munkát befejeznünk, de

ez időjárás- és leletfüggő. A hat
kisebb lelőhelynek a feltárása
kettesével egy-egy hónap, a na-
gyobb lelőhelyen pedig három
hónapig folyamatosan dolgo-
zunk. Az 5-ös számmal jelölt le-
lőhelyen már befejeztük a mun-
kát, a 6-os számún most folyik
a leletmentés. 

A csiszolt kőkorszakból, 
a késő bronzkorból és a
kora vaskorból kerültek 
elő leletek

Az általam vezetett munka-
ponton, a Terebics patak északi
oldalának első kis teraszán ne-
olitikumi (csiszolt kőkorszak) le-
letek kerültek napvilágra: kerá-
mia, kevés csont, egy kőbalta és
két felszíni ház nyoma. Egy kissé
fennebb, egy következő kis te-
raszon további, csiszolt kőkor-

szakból származó objektumok
bukkantak elő. Ehhez társul egy
késő bronzkori temető, három
biztos és egy valószínűsíthető
sírral. Az eddig feltárt sírokban
két felnőtt és egy hat év körüli
gyermek csontjaira találtunk.
Munkacsoportunkhoz tartozik
Gál Szilárd-Sándor antropológus
is, aki már itt a helyszínen meg-
vizsgálja és értékeli az ilyen jel-
legű leleteket. A bronzkor végi
Kr. e. 15-13. századból (Noua
kultúra) származó zsugorított
(embrionális testtartású) pozí-
cióban eltemetett testek mellé
edényeket helyeztek a temet-
kezés során, a kor szokásához
híven, amelyeket mi meg is ta-
láltunk. A lelőhelyen továbbá a
Kr. e. 11-9. századból származó
kora vaskori (Gáva kultúra) le-
leteket is találtunk: egy nagy
tároló edényt, egy nagyobb tá-

roló gödröt és több helyszínt,
amelyeket most kutatunk. Meg
kell még említenem azt is, hogy
szórványosan római kori edény-
töredékek is előbukkantak” –
tájékoztatta lapunkat Dr. Berecki
Sándor régész. 

A szakember azt is el-
mondta, hogy a mentőásatás
bevégzése után is, a tulajdon-
képpeni útépítési folyamat alatt
egy régész fogja felügyelni a
földmunkálatokat. Ha más hely-
színen is kerülnének elő leletek,
ott is végeznének gyors beavat-
kozást a Maros Megyei Múzeum
munkatársai. Berecki Sándor
szerint kiemelkedő előnye az
ilyen jellegű munkálatoknak az,
hogy nagy felületen dolgozhat-
nak a régészek,  hátránya az,
hogy a kutatás a beruházás te-
rületére korlátozódik, és nem
terjedhet ki a teljes lelőhelyre.

A Terebics völgyében még
dolgoztak a régészek

A Terebics patak völgyében,
a mostani munkálatok helyétől
körülbelül egy kilométernyi tá-
volságra már 2004-ben is dol-
goztak a múzeum régészei. Arra
a kérdésünkre, hogy lehetett-e
kapcsolat a két lelőhely közt Be-
recki Sándor elmondta, hogy a
2004-es ásatások alkalmával fő-
leg a középső bronzkorból és a
népvándorlás korából származó
településnyomok kerültek elő,
míg a mostani munkaponton
inkább neolitikumbeli leletek és
késő bronzkori temetkezések
láttak napvilágot. A közös pont
a koravaskori településnyomok
lehetnek, amiket mindkét lelő-
helyen találtak. Ebben az idő-

szakban tehát akár kapcsolat is
lehetett a két helyszín között. 

Az ásatásvezető régésztől
még azt is megtudtuk, hogy a
feltárás eredményeiről tudo-

mánynépszerűsítő közlemény,
tudományos dolgozat fog meg-
jelenni a későbbiek során. 

Nemes Gyula 
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Román és magyar személyiségekről elnevezett utcanévtáblák miatt nem lehet kétnyelvűsíteni Marosvásárhely
utcáit – legalábbis erre hivatkozik a táblabíróság, amikor semmissé nyilvánítja az Országos Diszkriminációellenes
Tanács azon határozatát, amely értelmében diszkriminatívak a marosvásárhelyi egynyelvű utcanévtáblák.

Idén ötödik alkalommal szervezi meg  a Marosszéki
Közösségi Alapítvány Marosvásárhelyen a Swimathon
nevű jótékonysági, adománygyűjtő sporteseményt,
amelyen különböző csapatok karitatív célokért úsz-
nak, támogatást gyűjtve azok megvalósításához. A
május 24-én, a víkendtelepi olimpiai medencében
zajló esemény egyik csapata a Yuppi Swimmdrome,
amely diabéteszes kisgyerekeknek és kamaszoknak,
illetve onkológiai beteg kamaszoknak megszervezett
nyári tábor költségvetésének kiegészítéséért úszik. 

Érték- és mértékvesztett, irány- és
aránytévesztésben szenvedő internetes
korunk, benne erdélyi kis magyar vilá-
gunk olykor meglepő bizonyítékokat
produkál az ember általános elhülyü-
léséről. Ha már minden elrelativizáló-
dott, ha nincs meg az általánosan ér-
vényesnek elfogadott, a lehető
legtöbbek által követett zsinórmérték,
bizony nagy gazemberségek elköveté-
sére is képes az ember. 

A karakteres vélemények elhallga-
tása, a konfliktusoknak mindenáron
való kerülése, az eseményeknek az egy-
részt-másrészt viszonyrendszerben tör-
ténő elhelyezése, magyarázata és el-
maszatolása, a legabszurdabb
társadalmi és egyéb természetű elvá-
rások kényszeres, az önfeladásig elmenő

követése jellemzi korunk emberét. Kon-
formizmus ez a javából, méghozzá an-
nak legvisszataszítóbb formája: a világ-
hálón és a képernyőkön keresztül
manipulált konzumidióták világa.  

Mindez annak kapcsán jut eszembe,
hogy a múlt hét egyik legmediatizál-
tabb helyi – világraszóló? – híre szerint
Guinness-rekordot döntöttek Vásárhe-
lyen. A marosvásárhelyi Ligetben 1507
ember mosott egy időben fogat szom-
baton, amivel megdöntötték a csopor-
tos fogmosás világrekordját – szólt a
hírügynökségi jelentés. Azt is megtud-
tuk, hogy a szimultán fogmosás világ-
csúcsát korábban Kairó tartotta 1148
résztvevővel. Amiként azt is, hogy egy
svájci támogató jóvoltából valamennyi
résztvevő egy szájhigiéniai készletet ka-

pott ajándékba, amely fogkeféből, fog-
krémből, fogköztisztító keféből, fogse-
lyemből és szájvízből állt. 

Szegény svájciak, azt hihették, ez-
által népszerűbbek lehetnek a romániai
piacon. A helyi hasonló cégek nem bi-
zonyultak ennyire hiszékenyeknek, ők
tudják, amit tudnak. Főleg azt, hogy ki-
dobott pénz egy ilyen felajánlás. Mert-
hogy egy minapi felmérés szerint a ro-
mániai átlagember egy év alatt
maximum másfél tubus fogkrémet
használ el, fogkeféjét pedig a javasolt
3 hónap helyett 2-3 évente cseréli. Ha

a szervezők célja az volt – amint azt
gyanítjuk –, hogy rendszeres fogmo-
sásra serkentsék a „népeket”, akkor –
bár tévednénk – mellétrafáltak.   

Vagy ott van a költészet napi és
egyéb alkalmakból szervezett   gruppen
felolvasás. Ezzel már nem lehet ugyan
bejutni a rekordok könyvébe, a Guin-
nessbe, de azért a szervezők és „olvasók”
azon a bizonyos napon tagadhatatlanul
kapcsolatba kerülnek a kultúrával. Arra
viszont igen kíváncsiak lennénk, a fel-
olvasók közül az év többi napján hányan
vesznek könyvet a kezükbe – úgy iga-
zából, nem a nyilvánosságnak szánva. 

Nincsenek hiteles információim ar-
ról, mennyi erőfeszítésbe, energiába ke-
rülhet egy hasonló „esemény” megszer-
vezése, de ismerve a körülményeket,

feltételezem, hogy sokba. Mindenestre
a végeredményhez, annak remélt ha-
tásához, utóéletéhez képest túlzottan
sokba. Nem beszélve arról, hogy igen
gügye, abszurd vállalkozásoknak tűn-
nek, amolyan igazi pótcselekvéseknek. 

A tömeges fogmosással szinte egy-
időben fulladt fájdalmas érdektelen-
ségbe a Vársétányon történt ökobarba-
rizmus, az újabb engedély nélküli
fakivágás elleni tiltakozás. Egyelőre nem
világos, hogy volt-e joga vagy sem a
Városházának betiltania a tiltakozást.
Az viszont már most a napnál világo-
sabb: közösségi tudat, tartás, civil ku-
rázsi tekintetében – mi, vásárhelyi ma-
gyarok! – igen megroggyantunk.  

Szentgyörgyi László 

Mintha élnénk, mintha lennénk

Mondom 
a magunkét

Részrehajló Justitia

Nevetséges érvekkel gátolják a valós kétnyelvűséget

„Döbbenettel olvastam a ha-
tározatot, amelyben az áll, hogy
a Horea, Stefan cel Mare, Mihai
Viteazu, Avram Iancu, Bolyai
Farkas, Budai Nagy Antal, Már-
ton Áron utcák megakadályoz-
zák az összes többi utcanév két-
nyelvűsítését, mert az előzőek
nem lefordíthatóak, hisz törté-
nelmi jelentőségű személyekről
elnevezett utcák. Ez mondva-
csinált ok, hisz sehol a világon
személyneveket a toponímiák-
ban nem kell lefordítani. Termé-
szetesen megfellebbezzük a ha-

tározatot, és várjuk majd a Leg-
felső Bíróság döntését” –
mondta el szerdai sajtótájékoz-
tatóján Szigeti Enikő, a Civil El-
kötelezettség Mozgalom veze-
tője. 

Van lakossági igény 
a kétnyelvű táblákra

Barabás Miklós, a marosvá-
sárhelyi kétnyelvű utcanévtáb-
lákért küzdő csoport aktivistája
elmondta, hogy jelenleg is zajlik
az utcanévtáblák monitorizá-

lása, és folyamatosan rendelik
tőlük a lakosok a kétnyelvű táb-
lákat. „Mióta rendőrségi ügy lett
ebből, azóta csakazértis hozzá-
állásból is kérik tőlünk a táblák
ingatlanukra való kihelyezését.
Bár enyhe megfélemlítési akci-
ókkal él a rendőrség, szankciók-
kal fenyegeti a lakókat, még
egyetlen pénzbüntetést sem
rótt ki” – tudtuk meg. 

Minden hétre egy akció

A kétnyelvű utcanévtáblák

ügyét felkaroló gerillacsoport
aktivistája, Barabás Miklós el-
mondta, hogy 4 hónapra előre-
menően akciótervet dolgoztak
ki, amely részeként minden hé-
ten egy vizuális, látványos akciót
valósítanak meg. Továbbá utca-
névtábla mintájára elkészített
str. Bilingvism – Kétnyelvűség
utca feliratú matricákkal hívják
fel a marosvásárhelyi lakosok fi-
gyelmét az ügy fontosságára.
Ilyen öntapadósokat a CEMO
székhelyén, de Facebookon is
lehet kérni a mozgalom akiti-

vistáitól.
Arra az újságírói kérdésre,

hogy a rendőrségi túlkapások
és büntetések után, tartanak-e
újabb retorzióktól, a CEMO el-
nöke szervezetének nevében is
nyilatkozott, amikor határozott
nemmel válaszolt. „Nem tartunk
a retorziótól. Az utóbbi években

bebizonyosodott, hogy a kon-
szezusos tárgyalás – amelyre
sok helyi politikus hivatkozik –
nem vezet eredményre. Időn-
ként más megoldásokhoz kell
folyamodni, és fel kell vállalni
a konfrontálódást is” – állítja az
aktivista.

Pál Piroska

Yuppi 
Swimmdrome Fiatalok úsznak beteg gyerekekért

A tábor célja a gyerekek önbizalmának növelése, önmagukba
vetett hitük megerősítése, saját maguk elfogadásának elősegítése,
ezáltal elsősorban lelki gyógyulásuk támogatása, mindezt válto-
zatos, játékokkal, sport tevékenységekkel, kézműves és művészeti
tevékenységgel teletűzdelt programmal.

137 gyereket  táboroztatnak idén

Nagy Sarolta a Swimmdrome csapat koordinátora lapunknak el-
mondta, hogy a Yuppi táborban mindenki önkéntesen tevékenykedik
– táborszervező, tábori orvos, programtartó is – emiatt adományokból,
különböző pályázatokból tartja fenn magát. „Úgy gondoltuk, hogy jó
ötlet lenne, ha a Swimathonon a tábor gyerekeiért úszna egy csapat,

hiszen a résztvevő gyerekek spe-
ciális igényeinek megfelelően kell
összeállítani a költségeket.  Mivel
a tábor ingyenes, a programokhoz
– íjászat, mászás, kajakozás, szín-
játszás, zene, kézműves, fotózás,
lovaglás – is külön felszerelések
szükségesek, ezek pedig pénzbe
kerülnek” – tudtuk meg Nagy Sa-
roltától.

Az idén már három tábort
szerveznek a yuppisok: kamasz di-
abéteszeseknek, kölyök diabéte-
szeseknek, kamasz onkológiai be-
tegeknek. Idén összesen 137
gyereket várnak táborozni. Egy
személy – résztvevő és szervező
– teljes ellátása 850 lejbe kerül,
emiatt szükség van minden se-
gítségre. Saroltától megtudtuk,
hogy eddig több mint 1000 lej
gyűlt össze, de a verseny kezdetéig
még bárki támogathatja a csapa-
tot, mely összeget a Yuppi Tábor

részére juttatnak a szervezők.  Az
esemény ideje alatt a helyszínen,
de a http://www.swimathon.ms/
oldalon is lehet adományozni.

Lapunk munkatársa 
is a nemes célért úszik

A Yuppi Swimmdrome csapat
tagjai: Szegedi Attila, Tőkés Bo-
tond, Voloncs Béla, Györfy Zoltán,
Ungvári István Csongor, Fogarasi
István.

Szegedi Attila versenyző és la-
punk munkatársa elmondta, hogy
egy közös barátján keresztül került
kapcsolatba a Swimathon szerve-
zőivel és a Yuppi tábor működte-
tőivel. „Miután felvilágosítottak,
hogy miről is szól a tábor és a
Swimmdrome csapat, egyértel-
művé vált számomra, hogy ez ki-
váló alkalom sportolásra, a moz-
gáskultúra népszerűsítésére és

persze, ami a legfontosabb: a rá-
szoruló gyerekek támogatására.
Remek érzés egy nemes célért
sportolni olyan nagyszerű em-
berek társaságában, mint a
Swimmdrome csapat tagjai és a
Yuppi tábor szervezői” – vallja a
sportszerető Attila.

Ungvári Csongor, a csapat má-
sik tagja pár éve már részt vett
úszóként a Swimathonon, és idén
Nagy Sarolta kérésére rögtön igent
mondott. „A Swimmdrome csa-
pata gyorsan összeállt, és külön
érdekesség, hogy az első közös ta-
lálkozáskor derült ki, hogy a csa-
pattagok mind  ismertük egymást,

Sarolta hozott össze minket.  És
hogy miért épp ezért a célért
úszok? Sok nemes cél létezik, de
szerintem, ha az a gyerekek érde-
keit szolgálja, sőt olyan gyereke-
két, akik krónikus betegségben
szenvednek, ennél nemesebbre
nem igazán tudok gondolni. A
Yuppi olyan táborokat szervez a
gyerekeknek, ahol megfeledkez-
hetnek gondjaikról, amelyekkel
általában szembesülniük kell a
hétköznapokban. Azért úszom,
hogy ezzel támogassam a szerve-
zők munkáját!” – magyarázta
Csongor.

Pál Piroska
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A Bernády György tér 1. szám alatti épület a XIX. század végén épült. Eklektikus
stílusban, reneszánsz és barokk díszítőelemek felhasználásával. A háromsíkú
homlokzat sarok felöli részén a sokszögű torony egykor még kecsesebbé tette
az épületet…  A Marosvásárhelyi útikalauz című adatgyűjtés szerzői, Fodor
Sándor (S.) és Balás Árpád említést tesznek arról, hogy a Csernát család tulaj-
donában lévő épületet és kávéházat államosították és kilencszázötven után
eltávolították a műemlék díszes homlokzatát.

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: volt egyszer egy Európa Szálló és Kávéház

A tér nevének változásai

A Bernády György tér nem
más, mint az egykori Vártér.
1900-ban azonban Bem térnek
nevezik. 1909: a Petőfi és Rá-
kóczi utcák betorkolása, a Vár-
templom és a Nyerges-házzal
bezárt négyszögletű teret Kálvin
térnek hívják… 1912: a Vár-
templom lépcsője előtti teret
Kálvin-térnek, Vár-térnek…
1920: Piata Oituz illetve: Piata
Kalvin… 1938: Bem-tér…
1941: Körösi Csoma Sándor tér
illetve Kálvin tér… 1995: mind-
két teret Bernády György térnek
nevezik el.

Az épület homlokzatának ki-
vitelezése fővárosi ízlésre vall

Ahogyan azt már röviden
említettük, a tér sarkán álló egy-
emeletes épület, a hajdani
szálló és kávéház, a múlt század
végén épült. Tulajdonosa a Cser-
nát család volt.Keresztes Gyula,
a Marosvásárhely régi épületei
című könyvében szakszerűen
értelmezi, hogy az épületet a
kor ízlésének megfelelően még
eklektikus stílusban építették,
túlnyomórészt reneszánsz és ba-
rokk díszítőelemek – baluszter-
sor, emberfejes zárókövek, gyü-
mölcsfüzér, timpanonos

szemöldökpárkány – alkalma-
zásával. Homlokzatainak kivite-
lezése fővárosi ízlésre vallott. 

Korabeli képeslapok tanú-
sága: a lebontott tornyok

A háromsíkú homlokzat ol-
dalsó részén egy magas, sok-
szögű és belvederrel, vagyis ki-
látóval ellátott saroktorony
emelkedett, míg a Petőfi tér fe-
löli homlokzat végén egy csonka
gúla formájú díszes torony állt.

Mindkét tornyot 1950 után
leszedték, és könyörtelenül le -
verték homlokzatairól a párká-
nyokat, ablakkereteket, a karcsú
kariatidákat, a főpárkány feletti
balusztrádsort.

A dísztelen objektum

Ezáltal a szép épület díszte-
lenül áll, ami a téren lévő régi,
díszes épületek szomszédságá-
ban diszharmóniát eredményez. 

A fent már említett szakem-
ber szerint a kávéház termeit fő-

városi kávéházak berendezésé-
nek megfelelően alakították ki. 

Látogatottsága nagy volt, he-
tenként egy nap csak női vendé-
geket fogadtak és szolgáltak ki. 

A nők csak haboskávét – ka-
kaót – és süteményt, fagylaltot
fogyasztottak. 

A bérlő változása után a
LOYD-kávéház néven működött,
és az emeleti helyiségekben Er-
délyi mulató-orfeum néven szó-
rakoztató műsoros esteket ren-
deztek.

A szemközti épület: 
a Haller-ház

A két térre, vagyis a Petőfi
és a Bernády térre néző egy-
emeletes sarok lakóházat a
XVIII-XIX. századfordulón a Hal-
ler család építette. A főúri család
téli szállása báli szezonok idején
fényes fogadások és bálok szín-
helye volt. 

Az L alaprajzú épület földszinti
helyiségei téglaboltozatosak, az
emeletek síkmennyezetűek. 

Keresztes Gyulának tudomása
van arról, hogy az emeletre az
épület súlypontjában elhelyezett
húzottkarú, keményfából faragott
díszlépcső vezetett fel, a mellék-
lépcső a hosszú épületszárny vé-
gében nyert elhelyezést. Fedél-
szerkezete a barokkra jellemző
tört síkú, manzárd megoldású,
laposcseréppel fedve. Az épületet
csak részben pincézték alá.

A téglaboltozatos 
kocsibejáró

A Petőfi térre néző főhomlok-
zata egysíkú, az emelet magas-
ságában párosan álló kiskiülésű,
dór fejezetes lizénákkal tagolt.
Az emeleti hét ablakálláshoz ké-

pest, a földszintre csak öt ablak-
nyílás került, mivel a két jobbol-
dali ablaknak megfelelően tég-
laboltozatos kocsibejáró készült.
A homlokzatot háromtagú főpár-
kány zárja le, a magas homlok-
zatot a gyöngysorszerű osztópár-
kány vízszintesen tagolja.

A Bernády térre néző hom-
lokzat a manzárdtetőzet síkjai-
nak megfelelően, illetve a hom-
lokzat utolsó ablaktengelyét –
erkély-ajtó – véve alapul há-
romsíkú, melynek architektoni-
kus kiképzése és díszítése a fő-
homlokzatéhoz hasonló.

A lejtős terepen épített ház
oldalsó homlokzatának magas-
sága csökken, ennek tulajdonít-
ható a földszinti ablakok elhe-
lyezése. 

A földszint magasságában a
homlokzati részt sávozás és a nyí-
lások egyszerű, finom vonalú ke-
retezése díszíti. Az udvari hom-
lokzat részben nyitott árkádívekkel
készült, mely megoldás a korabeli
épületeknél volt divat.

A műemlék megcsúfítása

Az elmúlt század első évei-
ben, üzleti érdekből a földszinti
nyílásokat brutálisan megna-
gyobbították, és nagy kirakato-
kat hoztak létre, mely megoldás
az épület állékonyságát nagy-
mértékben veszélyeztette.

A műemlék helyreállítását a
város vezetősége szorgalmazta,
és 1996 őszén fejezték be. Az
épület részben visszanyerte az
eredeti barokk-empire homlok-
zati képet.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

A következő lapszámunkban:
Amit az Elba-, vagyis az Erzsé-
bet-ligetről még tudni kell…

Régi és mai képek:
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila



6. oldal >> Humor / Reklám 2015. május 21–27.

HETI HETES
A hét észkombájnja. A bor-

ravaló megadóztatásának kudarca
után egy olyan újabb – az adó-
csalás visszaszorítását célzó – öt-
lettel rukkolt elő a pénzügymi-
niszter, amitől a pénzügyi elemzők
és adószakértők dobtak egy há-
tast. Eugen Teodorovici közölte:
elképzelése szerint a polgároknak
lehetővé kell tenni, hogy költsé-
geik egy részét leírhassák az adó-
alapjukból.

„A lényeg, hogy a polgár egész
évben gyűjti a pénztári nyugtákat,
és az év végén visszakapná a jö-
vedelemadójának 20-30%-át, azt
az összeget, amelyet olyan ter-
mékekre költött, amelyek eseté-
ben országos szinten nagy az adó-
csalás (nyilván elsősorban az
alkoholos és a dohánytermékek
tartoznak ide – szerk. megj.)” –
magyarázta a közgazdasági No-
bel-díj várományosa.

Elemzők elsőre viccnek hitték
a pénzügyminiszter javaslatát.
Emlékeztettek arra, hogy Romá-
niában a polgárok igen nagy há-
nyada fizetésből él, amelynek
adóját visszatartja a munkáltató,
és jövedelembevallást sem kell ki-
tölteniük. Többségük szerint az el-
képzelés feje tetejére állítja az adó-
rendszert, és bürokráciába
fullasztja az adófizetőket. Arról
nem beszélve, hogy nem tudni
még, miből pótolja majd az állam
a 20%-os adókiesést.

Eugen, Eugen, veled is csak
többen vagyunk.

A hét népszerűje. Románia
„first lady”-je, Carmen Johannis
meglepően nagy népszerűségnek
örvend; a romániaiak többsége
ugyanakkor úgy gondolja, hogy
nagyobb és láthatóbb szerepet
kellene vállalnia a román társa-
dalomban, különösen a kulturális
vagy oktatási intézkedésekben –
derült ki egy felméréséből.

A megkérdezettek 26%-ának
nagyon jó véleménye van az elnök
feleségéről, míg 41%-uknak csak
jó. 24% semleges álláspontú, va-
gyis magasról tojik a förszt nénire,
és csupán 1%-nak antipatikus. A
kutatásban részt vevők 8%-a nem
válaszolt a kérdésre, mert egyesek
nem érnek rá marhaságokkal töl-
teni a drága időt.

A First Lady „intézménye” ame-
rikai találmány (Martha Washing-
tont nevezte így egy firkász még
1843-ban, és a popor ráharapott),
tőlük vette át néhány más ország
is, de Romániában firstladyzni az
elnök feleségét kábé annyira gáz,
mintha a román szenátust elkez-
denénk Lordok Házának hívni. 

Ha Hillary Clinton jövőre meg-
nyeri az amerikai elnökválasztást,
akkor az exelnök ura, Bill Clinton
lesz az első hímnemű First Lady
(valójában First Gentleman) a tör-
ténelemben! 

A hét kajája. Egy kolozsvári
portál szerint arra panaszkodnak
a kincses város román lakói, hogy
a magyar tulajdonban lévő helyi
vendéglőkben Nagy-Magyaror-
szág formájú flekkent szolgálnak
fel. 

A napocanews.ro a szélsősé-
gesen nacionalista Noua Dreaptă
(Új Jobboldal) román szervezet
szócsöve, amely rendszeresen kö-
zöl képtelenségeket az „erdélyi
magyar revizionizmusról”. Most
újabb bizonyítékát találták meg
annak, hogy a magyaroknak szán-
dékukban áll szétdarabolni Ro-
mániát: a portál szerint a kolozs-
vári magyar vendéglősök
tudatosan Nagy-Magyarország
térképének alakzatára szeletelik
a flekkent felszolgálás előtt, ezzel
is üzenve a román vendégeknek,
hogy hamarosan búcsút vehetnek
Erdélytől. Az íráshoz az állításukat
bizonyító fotót is mellékelték, ám
a fénykép forrását (melyik ven-
déglőben és ki készítette) nem ne-
vezték meg. 

S ha még azt is tudnák, hogy
a flekken mellé felszolgált szal-
makrumplihoz szükséges pityókát
otthonaikból elrabolt és pincében
tartott móc kisgyerekek kaparják
ki a földből, puszta kézzel, a ko-
vászos uborkát az ő verejtékükkel
savanyítják, és a vörösbor valójá-
ban román vér!!! 

A hét ajándéka. Azt kevesen
tudják, hogy Niels Bohr pontosan
mit csinált az atom szerkezeti fel-
építésével meg a kvantummecha-
nika alapjaival, de Dániában nem-
zeti hősként tekintenek rá. 1975-ig
ő volt az ország egyetlen Nobel-
díjas fizikusa; abban az évben a
fia, Aage Bohr és Ben Roy Mot-
telson kapták a fizikai Nobelt. Bohr
munkája ugyan a nagyközönség
számára érthetetlen volt, de a
népszerűségét ez nem akadá-
lyozta: már életében olyan szép
ajándékot kapott, amiről csak ke-
vesen álmodhatnak.

Ha Dánia, akkor nemcsak a bü-
dös, hanem a Carlsberg sör is
eszünkbe juthat; a márka éppúgy
az ország hírnevét szolgálja, mint
Bohr tudományos eredményei. A
Carlsberg 1922-ben, amikor Bohr
megkapta a Nobel-díjat, egy házat
ajándékozott a fizikusnak, közvet-
lenül a koppenhágai sörfőzdéjük
mellett. De ez még nem minden:
a házat egy cső kötötte össze a
főzdével, így Bohr egész életében
ingyen ihatta a Carlsberget!

A hét szolgáltatása. Befőt-
tesüvegbe zárt szellentést lehet
küldeni ellenségeinknek, leg-
alábbis az Egyesült Államokban.
A „Send a Jart” szolgáltatás egy-
szerűen működik: 10 dollárért cse-
rébe kiküldenek egy kis befőttes-
üveget a megadott címre, amit

ha kinyit a címzett, elképesztő
fingszagot fog érezni. A trükk az,
hogy az üvegbe egy apró borítékot
tesznek, abban bízva, hogy aki
megkapja, lesz annyira kíváncsi a
levél tartalmára, hogy kinyissa az
üveget.

A szolgáltatás egyelőre csak az
Egyesült Államok területén elér-
hető, de ígéretük szerint dolgoz-
nak azon, hogy akár a romániai
megrendelők igényeit is kielégít-
sék. Alig várjuk! 

A hét dedikációja. A napok-
ban derült ki, hogy Szörényi Le-
vente tavaly egy régi Illés-dallal
gratulált az Eurovízió győztesének,
Conchita Wurstnak: Ó, kisleány, te
nem vagy kisleány…

A hét vicce.
– Tegnap úgy berúgott a fér-

jem, hogy belevizelt az ágyba.
– Nem tragédia, az enyémmel

is előfordult már…
– Jó, de az enyém az ajtóból!

Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

A Gazeta Sporturilor hazai központi sportnapilap egyik nemrég megjelent lapszámában taglalta a román
labdarúgócsapatok esélyeit, a közelgő európai-kupaporondon. Innen tallóztunk néhány érdekesebb in-
formációt:

Csodálatos érzés bajnoknak lenni

Bölöninek lejárt a 
szerződése az Al-Khornál

A 62 éves marosvásárhelyi születésű mesternek, Bölöni
Lászlónak sikerült benntartania a katari élvonalban az
Al-Khort, amelyet három éven keresztül edzett.  

Szerződésének lejárta után a következőket nyilatkozta: 
,,A szerződésem a végéhez ért, nem ajánlották fel a hosz-

szabbítását. Minden esetre nem tudom, hány szakember bírta
volna ki itt, az arab világban egy csapatnál, ennyi évig... Egye-
lőre nincs konkrét ajánlatom más együttesektől”– mondta Bö-
löni. 

A minap az ő neve is felröppent azon személyek közt, akik
Rose Riga utódja lehetnek a belga Standard Liége együttesé-
nél, ahol a 2008-2009-es évadban Bölöni László edzősége alatt
a belga csapat bajnoki címet és szuperkupát nyert.

Bölöni eddig a Nancy (1992-2000), Románia válogatottja
(2000-2001), a Sporting Lisszabon (2011-2003), a Rennes
(2003-2006), a Monaco (2006-2007), az Al Jazeera (2007-
2008), a Standard Liege (2008-2010), az Al Wahda (2010), a
Lens (2011), a PAOK Szaloniki (2011-2012) és az Al Khor (2012-
2015) együtteseit edzte.

A neves szakember nemrég ajánlatot kapott az ASA veze-
tőségétől, hogy a klub tiszteletbeli elnöke legyen, de egyelőre
nem adott konkrét választ. 

Interjú a 41 éves Ilyés Ró-
berttel, a Marosvásárhelyi
FCM egykori labdarúgójával,
aki jelenleg Csíkszeredában
a helyi 3. ligás csapatnak a
játékos-edzője.

Ilyés Róbertet Csíkszeredá-
ban kerestem fel, ahol ő az el-
múlt pénteken az FK Csíksze-
reda-Cetatea Tg.-Neamți
(végeredmény: 2-2-szerk.
megj.) találkozó előtt a helyi
sportcentrum sportpályáján a
csapat teendőit intézte, majd fi-
gyelmesen követte, ahogyan
egy úthenger simára döngöli a
gyepet a másnapi találkozóra.
Időközben készségesen vála-
szolt a Központ kérdéseire:

– Üdvözlöm szülővárosában,
ahová labdarúgó pályafutása vé-
gén tért vissza. Hogy van, Ilyés
Róbert?

– Köszönöm, jól. Fontos,
hogy egészséges vagyok és a
labdarúgáson belül tevékeny-
kedhetek itthon, így vissza tu-
dom adni a város labdarúgó
kedvelőinek mindazt, amit a

futball és Csíkszereda nyújtott
nekem. 

– Mivel foglalkozik jelenleg?
– Gyerekeknek oktatok lab-

darúgást, van egy 2000-2001-
es születésű korosztályos gye-
rekcsoportom, amely sokat
fejlődött egy év alatt, így min-
den a tervem szerint alakul. Az
FK Csíkszereda csapatáról el-
mondhatom, hogy a vezetőség
által kitűzött célt elértük, hiszen
sikerült benn maradnunk a 3.
ligában egy olyan kerettel,
amelynek zömét fiatal játékosok
alkotják. Az első csapatban 7-8
olyan játékos van, akik 18 év
alattiak, tehát a jelenleg 7. he-
lyen lévő együttes eddigi telje-
sítményével mind én, mind a
vezetőség meg van elégedve. 

– Gondolom, figyelmesen kö-
veti az ASA idénybeli jó szerep-
lését, s magát a román bajnok-
ságot is. Egykori játékosaként
hogyan értékeli a csapat idei tel-
jesítményét?

– Tudom a labdarúgóktól,
hogy igen sokat számít a veze-
tőség hozzáállása, ami nyugodt
légkört teremthet az öltözőn
belül, reményt ad arra, hogy
idővel rendeződnek az anyagiak
is, hisz a focista is pénzből él.
Nem titok, az ASA-nál is vannak
anyagi gondok, mint annyi más
együttesnél. Elsősorban gratu-
lálni szeretnék a játékosoknak,
mivel tudjuk, hogy olyan lab-
darúgók alkotják a keretet, akik
nagy játéktapasztalattal rendel-
keznek, szerepeltek már válo-
gatottban, európai-kupákban,
ennek is köszönhetően érnek el
jó eredményt Marosvásárhe-
lyen. Az, hogy a Steauát sikerült
Marosvásárhelyen és Bukarest-
ben is legyőzniük, nem kis tel-
jesítmény. 

Ciobotariu edző kiváló szak-
ember, akinek a keze alatt sike-
rült a játékosoknak kellőképpen
kibontakozniuk, ezáltal bebizo-
nyították az előző klubok veze-
tőinek – ahonnan a legtöbben
szabadon távoztak –, hogy té-

vedtek, amikor mellőzték őket. 
– Bajnok lesz az ASA?
– Én úgy gondolom, hogy

igen. Ezt mind Marosvásárhely,
mind a csapat vezetői, játékosai
és nem utolsó sorban a kitartó
szurkolók megérdemlik.

– Amióta az ASA a bajnoki
címért küzd, gondolt-e arra, hogy
jó lenne most is a csapat tagjá-
nak lenni? 

– Igen. Kicsit fájdalmas,
hogy nem most lehetek a csapat
tagja, amikor a bajnoki címért
harcol. Én azt az érzést ismerem,
voltam már román bajnok a Ra-
pid színeiben, csodálatos azt
megélni. Azt tanácsolom a csa-
pat szurkolóinak, hogy végig le-
gyenek az együttes mellett,
töltsék meg a lelátókat, mert
köztudott, hogy a 12. játékos
mindig is a szurkolótábor, akik
támogatni tudják a pálya szé-
léről az együttest. 

– Ha az utolsó bajnoki fordu-
lóban dől el a bajnoki cím sorsa,

akkor Ilyés Róbert eljön Maros-
vásárhelyre, hogy ott szurkoljon
a csapatnak?

– Elképzelhető. Ha a szabad-
időm megengedi és nem lesz az-
nap mérkőzése az FK Csíkszere-
dának, akkor mindenképp én is
jelen szeretnék lenni az utolsó,

ASA-Oțelul találkozón, hogy
drukkoljak az ASA-nak, a román
labdarúgó bajnokság leendő
bajnokának. 

Ilyés Róbert a FCM színeiben
a 2011-2012-es idényben 21 ta-
lálkozón 3 gólt szerzett a Steaua,
a Brassó és a Concordia ellen.

A Bajnokok Ligája vagy az Európa-liga
lenne a „testhezállóbb” az ASA-nak?

Az ASA, ha bajnok lesz, nem
lesz kiemelt egyik előselejtező
után sem, sőt nagy szerencsére
is szüksége lenne, hogy bejusson
az UEFA-bajnokok ligája csoport-
körébe. 

A román bajnoki cím sorsa
még nincs eldöntve, azonban
bármelyik együttes is legyen a
befutó, nem lesz könnyű dolga
az előselejtezők során. 

Ha az ASA lesz a bajnok, akkor
teljesen különböző lesz a selej-
tező-sorozata, mint a Steauának,
hiszen nem lenne kiemelt a BL
3. selejtező köre (play-off) után
sem. 

Ha a Steaua maradna a baj-
nok, akkor a tavaszi idényben
nyújtott teljesítményét tekintve,
nem lenne neki sem könnyű
dolga, hiszen leendő ellenfelei
nem tartoznak az „alábecsült” ka-
tegóriába. A Steaua időközben
elvesztette legjobb embereit, a
gólerős Keserüt, a kőkemény Szu-
kalát és a kiváló középpályásként
elkönyvelt Sânmărteant, emiatt
is botladozott a tavaszi idényben. 

Amelyik csapat bejut a má-
sodik selejtező körbe, majd on-
nan kiesik, végleg elhagyja a ku-
pasorozatot! 

A második selejtezőkörbe ju-
tott román csapat ellenfele lehet
a moldovai Dacia Chișinău, az al-
bán Skenderbeu, a dán Midtijy-
land, a bolgár Ludogoret Raz-
grad, a lengyel Lech Poznan, a
görög Astana, a skót Hibernian,
a szlovén Maribor, a macedón
Vardar Szkopje, akár a boszniai
Zseljeznicsar Szarajevó is.

UEFA-bajnokok ligája 3. se-
lejtezőkörébe bejutott csapatnak
nagyon nehéz ellenfelekkel kel-
lene megmérkőznie, például a
cseh Viktoria Plzen, a fehérorosz
BATE Boriszov, a skót Celtic, vagy
a ciprusi APOEL, akár a svájci Ba-
sel is. 

A BL 3. selejtezői köréből ki-

esett formáció bekerül az Európa-
liga selejtezőinek csoportjába,
ahol ellenfele lehet a dán Molde,
az osztrák Salzburg, a bolgár Par-
tizan, a svéd Malmö, a horvát Di-
namo Zagreb, akár az izraeli Mac-
cabi Tel Aviv is. A rájátszás

párosításainak győztesei bejut-
nak az UEFA-bajnokok ligája cso-
portkörébe, ahol Európa legjobb
klubcsapatai vesznek részt.

Érdekességként említhető,
hogy a 2014–2015-ös Európa-
liga küzdelmeiben 54 UEFA-tag-
ország 195 együttese vesz részt.
A döntőnek a varsói Nemzeti Sta-
dion ad otthont 2015. május 27-
én.

A 2014–2015-ös UEFA-baj-
nokok ligájában az Európai Lab-
darúgó-szövetség (UEFA) 53 tag-
országának 77 csapata vesz részt.
A döntőt a berlini Olimpiai Sta-
dionban játsszák.

Reménykedjünk, hogy az ASA
bajnok lesz, majd a szerencse is
velük tart a selejtező mérkőzések
során.

Az ASA, a hazai labdarúgó 1. liga legtapasztaltabb játéko-
saiból álló, legidősebb átlagéletkorú együttese. A csapat átla-
géletkora 29,9 év. Íme, a Viitorul elleni hazai összecsapáson
pályára lépett kezdő játékosok életkora: 

Stăncioiu (34)–Feussi (28), M. Constantin (30), Bejan (24),
Sepsi (27)–G. Mureșan (33), N’Doye (37), Zicu (31), Goga (30),
Hora (26)–Manolov (29).

A csapat keretében 9 labdarúgó van, akik 30 év felettiek:
Stăncioiu, M. Constantin, Băcila, G. Mureșan, N’Doye, Székely,
Zicu, Goga és Amauri.

fo
tó

: h
ttp

://
m

.d
igi

sp
or

t.r
o



8. oldal >> Rejtvény / Reklám

C M
Y B

C M
Y B

2015. május 21–27.

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Hármat rendelj, édesem, Lajoska ma nálunk alszik!

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


