
Humor

Május 28. – a gasztronómia
világnapja
„Mondd meg, mit eszel, s megmondom, ki vagy!”
– ezt ugyancsak Savarin koma mondta. A Köz-
pont pedig azt mondja meg, hogy MIT NE EGYÉL.
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Társadalom

Houchard József és a 
vásárhelyi Elba-sziget (1.)

A Maros és turbina árok közötti terület, vagyis a Liget
hajdanában mocsaras ingovány volt, és az is maradt
1815-ig, amikor is gyökeres változáson ment át.  Ennek
a helynek több neve volt: Elba, Elba-sziget, Elba-liget,
majd Erzsébet-liget, később csak Liget. Ezek után: Au-
gusztus 23, majd pedig Városi Sportpark… 

Társadalom

„Másoknak is örömöt 
szerezhetek”

A múlt héten a Maros Megyei Képzőművészek Egye-
sületének képtára adott otthont Kali József szobrász-
művész és Gáll Burján Rozália festőművész közös ki-
állításmegnyitójának. Az utóbbival beszélgettünk a
tárlatról, festészetről, valamint jövőbeni terveiről. 

>>>3. oldal >>> 5. oldal

Vélemény

Elterelő hadművelet

A képviselőink úgy tesznek, mintha nem tudnák,
hogy kiért és miért kerültek hatalomra. A civilek
tematizálnak, ők pedig csak utólag hozzák meg
az elodázó határozataikat. Kétséégbeesetten
kapkodnak, hol ide, hol oda. Pedig az elvárása-
ink között nincs egyetlen egetrengető, kirekesztő
követelmény sem. Nincs nagyobb hatalmunk,
csak az a negyvenvalahány-százaléknyi szava-
zatunk. Nem várunk csodákat, sem érdemtelen
adományokat, de be kell bizonyítanunk, hogy
nem tehet ki minket néhány pökhendi elöljáró
a nevetség tárgyának.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Szép volt, fiúk!

Vasárnap elbukott az ASA Giurgiuban, így hát
könnyen meglehet, hogy végül oda a bajnoki
cím. Azzal talán mindenki egyetért, hogy ezúttal
igen vérszegény játékot produkáltak a fiúk. Aki
csak ezt a meccsüket látta, elképzelni sem tudja,
hogyan kerülhettek, ha csak néhány fordulóig
tartóan is, az első helyre. Az tagadhatatlan, hogy
a Steaua elleni bukaresti győzelem óta fokoza-
tosan leeresztett a csapat. Hogy ennek milyen
sportszakmai okai lehetnek, azt kívülállóként
csak sejthetjük, de az sem kizárt, hogy lelkileg
nem bírták az esélyesség terhét. Igen, könnyen
előfordulhat, hogy nem lesz meg a bajnoki cím,
de az biztos, hogy nem csak az elvárásokhoz, ön-
magukhoz képest is túlteljesítettek a labdarúgók. 

>4. oldal

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

SUNSPOT: Örömoázis és zene

>>> 4. oldal

Újszerű, rendhagyó, nyári strandhangulatú eseménynek ad otthont a gernyeszegi Teleki-kastély
július 17-19-e között. A kolozsvári, nagysikerű Electric Castle-höz hasonló minifesztivál két szín-
paddal, választékos és változatos elektronikus – de nem csak – zenével, fürdőmedencével, sport-
tevékenységgel, függőágyas-babzsákos relax-zone-nal és nappali programokkal várja az
érdeklődőket a mesebeli szépségű, angolkerttel rendelkező barokk kastély udvarára. A Sunspot
nevet viselő rendezvény ötletgazdája és szervezője a vásárhelyi Carioca klub, amelynek tulajdo-
nos-menedzserével, Ferenczi Zsolttal beszélgettünk a kétnapos eseményről.

Kastélyfesztivál 
a Teleki kertjében



Szálkák

Május 28-án, csütörtökön 19
órától a Szálkák című cigánymű-
sor tekinthető meg az Underg-
round-teremben.

A Spectrum 
Színház műsora

Május 29-én, pénteken dél-
után 6 órakor Bartha Boróka szín-
művésznő Georg Kreisler  Lola
Blau  című musicaljével örven-
dezteti meg ismét a színház kö-
zönségét. Zongorista: Szép And-
rás, rendező: Béres László. 31-én,
vasárnap délután 5 órától a Si-
rály látható. Helyfoglalás: 0744-
301875. Jegyek a helyszínen vált-
hatók előadás kezdete előtt egy
órával.

Sebestyén Péter 
könyvbemutatója

Május 28-án, csütörtökön
délután 6 órától  a marosvásár-
helyi Deus Providebit Ház nagy-
termében kerül sor  Sebestyén
Péter A jólét délibábja című köny-
vének a bemutatójára. A szerző-
vel Nagy Miklós Kund beszélget.

Előadás a germán 
gyógytudományról

Betegségeink valós okai – a
gyógyulás lehetséges útjai. A
germán gyógytudomány helye
a gyógyításban címmel tart elő-
adást dr. Budai László szabad-
foglalkozású orvos, természet-
gyógyász, életmód-tanácsadó és
GNM-terapeuta május 29-én,
pénteken 15 órától Marosvásár-
helyen, az Eminescu utca 22.
szám alatti Kálvin János idősek
otthonában.

Születésnapját
ünnepli az orvosi egyetem

Pénteken a marosvásárhelyi
magyar nyelvű orvos- és gyógy-
szerészképzés 70. évfordulója al-
kalmából az EME Orvos- és
Gyógyszerésztudományi Szak-
osztálya ünnepi ülést tart 17
órai kezdettel a Kultúrpalota
nagytermében. A rendezvényen
hajdani oktatók emlékeznek az
elmúlt 70 évre, majd jelenlegi
oktatók és diákok beszélnek az
aktuális helyzetről és a hogyan
továbbról. Az emlékülésen A
marosvásárhelyi magyar orvos-
és gyógyszerészképzés 70 éve
emlékkötet bemutatójára is sor
kerül. 

Idénynyitó rendezvény
a Csűrszínházban

Május 31-én, vasárnap 10
órától a kolostortemplomban a
szentmisét követően – a mikházi
Csűrszínház 2015-ös évadának
első rendezvényeként – szent-

háromsági kórustalálkozó lesz.
Részt vesz a Musica Humana és
a Kodály Zoltán Gyermekkar.

Beszélgetés 
a trianoni lelkületről

Június 4-én, csütörtökön este
8 órától a marosvásárhelyi Bal-
lada vendéglőben (Rózsák tere
52. szám) dr. Tamási Zsolt-József
történész, a Római Katolikus
Gimnázium igazgatója Van-e tri-
anoni lelkület? címmel indít vitát.
A helyek száma korlátozott, ezért
június 2-ig (kedd) be kell jelent-
kezni a 0727-744-910-es tele-
fonszámon. A belépés díjtalan.

Parkingkavalkád

Május 30-án 14-16 óra között
a marosvásárhelyi Promenada
Mall parkolójában az idén a má-
sodik alkalommal tartják meg a
régi autók szemléjét. A bemuta-
tandó járművek (személygépko-
csik, motorkerékpárok, kerékpá-
rok) érkezését 13.30 és 14 óra
között várják a rendezők. A kiál-
lított járműveket 14 és 16 óra kö-
zött tekinthetik meg az érdeklő-
dők, majd 16 és 18 óra között
motorkerékpár, régi gépkocsi, fel-
javított teljesítményű (tuningolt)
autók vezetésének ügyességi ver-
senye lesz. 21 órától a városi
parkban autós mozit avatnak. A
belépés díjtalan.

Major Gizella kiállítása
Megnyílt Major Gizella pasz-

tellkiállítása a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházköz-
ség Dersi János-termében. A tár-

lat május 30-ig látogatható.

Avar harcosok Erdélyben

A marosvásárhelyi várban
lévő Történelmi és Régészeti Mú-
zeumban megtekinthető az Avar
harcosok Erdély ben című kiállí-
tás.

Erdélyi csipkék

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

Időalagút – Casoni Ibolya
kiállítása

Időalagút címmel nyílt kiál-
lítás Casoni Ibolya festőművésznő
alkotásaiból a marosvásárhelyi
Divatház földszintjén, a Rózsák
tere 57–59. szám alatti Art-Ca-
soni Galleryben.

Gombafotó-kiállítás 
a Kövesdombon

A marosvásárhely-köves-
dombi unitárius templom Bözödi
György-termében megtekint-
hető  Bélfenyéri Gá bor  A  Nagy-
kőhavas gombavilága  című
egyéni fényképkiállítása. A tárlat
hétköznapokon és szombaton
délelőtt 9-13 óra között, vasár-
napokon pedig a délelőtt 11 óra-
kor kezdődő istentiszteletek előtt
és után látogatható.
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: A szellemi energiája ebben a periódusban az ege-
kig ér. Az ön körül lévő események mostanság fölpörög-
nek. A munkájában is új kihívások állnak ön előtt. A
kapcsolatai révén nagy előnyök ígérkeznek.
BIKA: Meglehetősen  nyugtalan lesz a héten, de ez az
állapot csak átmenetinek bizonyul. Körülveszik olyan
barátok, akikkel meg tudja beszélni azokat a gondjait,
melyekkel épp most küzd.
IKREK: A csillagok arra figyelmeztetik, hogy olyan ha-
tások érhetik, melyek miatt szinte kifolyik a pénz a ke-
zéből a hét során. Csak annyit tartson magánál,
amennyi feltétlen szükséges. Akkor nem lesz baj. 
RÁK: Az utazásnak és a szerelemnek kedvez ennek a
hétnek a csillagállásai. Az anyagiakat illetően sem pa-
naszkodhat. A hét során azonban nem tanácsos lakását
eladni, mert kisebb kár is érheti, ha apró részletek elke-
rülik a figyelmét.
OROSZLÁN: Ebben a periódusban a csillagok állásai azt
sugallják önnek, hogy most főképp saját magára kell
koncentrálja az energiáját és az idejét. Pihenjen vagy
sportoljon, hogy jó kondícióba hozhassa magát.
SZŰZ: Ez a hét bolygóállásai új energiákat hoznak
önnek, melyeket nagyon jól tud hasznosítani az életmi-
nősége javítására. Fontos megbeszélések sikeresen az
ön elvárásai szerint alakulnak.
MÉRLEG: Egy régebben tervezett összejövetel előtt áll,
amit most már a háta közepére sem kíván. Azonban már
nincs visszaút. Fejezze be a szervezést, csinosítsa ki
magát és legyen elbűvölő. Igyekezzen minél több időt
a szabad levegőn tölteni. 
SKORPIÓ: Ennek a hétnek a bolygóállásai kiemelkedő
ambiciózussal, magabiztossággal, erős kisugárzással ru-
házzák fel önt. Olyan ember kérheti ki a véleményét, aki-
vel ön nem szívesen állna szóba.
NYILAS: Az otthonában ellenőrizze a vízrendszeren mű-
ködő elektromos berendezéseket. Szükség esetén hívjon
ki szakembert. Ne halogassa a szükséges javításokat.
Ezzel megelőzhet egy nagyobb bajt, ami később jönne
váratlanul nem kis kiadással. 
BAK: A váratlan, előre be nem jelentkezett vendégek-
nek most jobb, ha nem nyit ajtót, ugyanis váratlan kel-
lemetlenség aurája érzékelhető az ön környezetében
ezen a héten. Ebbe beletartoznak főképp a szomszédok,
testvérek és az ő családtagjaik.
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten megengedhet magának egy kis
luxust, kedves Vízöntő. Lepje meg magát valami kedves
ajándékkal. Kényeztesse testét, lelkét, mert igazán meg-
érdemli. Most nem fontos az, ami a környezetében zaj-
lik.
HALAK: Távol élő ismerőse, rokona most sokat gondol
önre. Lepje meg egy telefonhívással. Emlékezetes lehet
talán egy életre ez a beszélgetés. A bolygállások támo-
gatják az álmai megvalósításában.

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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Elterelő 
hadművelet

Egy újabb ötlet, egy újabb
elodázás, egy újabb elterelő
hadművelet. Ez a stratégiája a magyar érdekképviseletnek? És
közben eljátszották még az utolsó ütőkártyájukat is, a bojkottot.
Mindössze egyetlenegy tanácsülés maradt el a „határozott po-
litikai fellépésnek” köszönhetően. Pedig korábban még arról
szóltak a hírek, hogy „addig tart az RMDSZ bojkottja, amíg a
marosvásárhelyi polgármesteri hivatal kiteszi a kétnyelvű ut-
canévtáblákat”. Aztán következtek a nagyon fontos, halasztha-
tatlan napirendi pontok. A városnapokon alkalmazandó díjsza-
bások. És az ehhez hasonlók. A tanácsülés pedig nem játék!
Szóval életbevágó kérdések merültek fel, így tehát szükség volt
az elöljáróink megenyhülésére. Akkor viszont mi értelme volt a
nagy felhajtásnak, a bojkottal való fenyegetőzésnek? Csak az
elnyomó hatalomnak szabad szórakoznia a jogos igényeinkkel,
a szimbólumainkkal, az önérzetünkkel? Közben lecsillapodtak
a kedélyek, egy újabb javaslat került terítékre. A kétnyelvű ut-
canévtáblák persze továbbra sincsenek sehol. A kutya ugat, a
karaván halad.

A tavalyi év júliusában az önkormányzat által kihelyezett
kétnyelvű utcanévtáblákért öntömjénezés, elismerés és vállve-
regetés járt, a civilek kezdeményezéséért viszont már egy va-
gyont érő büntetés. Hol van itt az egyenjogúság, az egymás
iránti tisztelet? Miért van ez a kettős mérce, miért nem hozták
fel ellenük is vádként a reklámtáblás rablómesét? A sikerként
elkönyvelt, megszavazott tanácsi határozatok életbe ültetése
helyett minek kellett most egy újabb ötlettel előállniuk, és a
cél közeledtével egy irányváltással az érdekérvényesítő munkát
legyengíteniük? Hiszen eddig is jól álltunk az időhúzást elősegítő
közleményekkel, ellentétben a felmutatható eredményekkel.
A táblák azonnali kihelyezése, vagy a bojkott folytatása helyett
egy újabb témára terelték el a figyelmet. Az utcáink és a tereink
„történelmi elnevezésére”. Pedig ráért volna ezzel foglalkozniuk
az előbbi cél elérése után is. Így viszont egy újabb posványban
találjuk magunkat. Hiszen ha az Iskola utcát a zsidók tanintéz-
ményéről nevezték el, akkor azt írják ki héberül (sőt, németül,
franciául és angolul is), de mivel nincs meg a húsz százalékuk a
városban, ez megint lehetetlen, vagy kérni kell hozzá az érin-
tettek beleegyezését. Hadd legyen amiről értekezniük. 

Ilyen következetlen politizálással, a sértődést követő azonnali
kiengeszteléssel, a nyilvánvaló tétovázással nem fognak sem-
milyen eredményt elérni. Olyan a frakciónk, mint egy irány-
vesztett, különféle sodrások közé keveredett, vergődő hajó. A
képviselőink úgy tesznek, mintha nem tudnák, hogy kiért és
miért kerültek hatalomra. A civilek tematizálnak, ők pedig csak
utólag hozzák meg az elodázó határozataikat. Kétséégbeesetten
kapkodnak, hol ide, hol oda. Pedig az elvárásaink között nincs
egyetlen egetrengető, kirekesztő követelmény sem. Nincs na-
gyobb hatalmunk, csak az a negyvenvalahány százaléknyi sza-
vazatunk. Nem várunk csodákat, sem érdemtelen adományokat,
de be kell bizonyítanunk, hogy nem tehet ki minket néhány
pökhendi elöljáró a nevetség tárgyának.
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Ferencz Zsombor

A múlt héten a Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének képtára adott otthont Kali József szobrász-
művész és Gáll Burján Rozália festőművész közös kiállításmegnyitójának. Az utóbbival beszélgettünk a
tárlatról, festészetről, valamint jövőbeni terveiről. 

„Másoknak is örömöt szerezhetek”

A művész 1951. május 30-
án született a Beszterce megyei
Zselyken. Marosvásárhelyen a
Pedagógiai Líceumban végzett,
és sokáig tanító volt. „Tanítósá-
gom Fenyőkúton kezdődött, egy
csodálatos világban, tanyán,
amely Korond községhez tarto-
zik. Majd pályafutásom Maros-
vásárhelyen a 17-es iskolában,
a 2-es számú általános iskolá-
ban, a Bolyai Líceumban, az
Unirea Líceumban és a Művé-
szeti Líceumban folytatódott. Ez
utóbbiból nyugdíjaztak. Annak
idején az üres katedrát verseny-
vizsgával foglaltuk el, csak ép-
pen nem hirdették meg ezeket,
így évekig helyettesítő pedagó-
gusként tanítottunk, végül ver-
senyvizsgát hirdettek és úgy ke-
rültem a Művészetibe. Ott 23
évet dolgoztam” – mesélte.

Elsőre szobrászat fogott meg

A művész elmondta, hogy
festői pályája érdekesen kezdő-
dött, hisz a szobrászat érdekelte
leginkább, mert édesapja, min-
den nap az ebédnél a megma-
radt kenyérbélből szobrokat
gyúrt és azzal ő is elkezdte gyú-
rogatni. A festést a tanítókép-
zőben szerette meg, ahol Török
Pál volt a tanáruk. „Miután ki-
kerültem az iskolapadból, ter-
mészetesen hetente festettem
a tanítványaimmal rajzórán,
amit tanítóként én vezettem.
De életemnek, későbbi mun-
kámnak ezen a téren meghatá-
rozó személyisége Török Pali bá-
csi volt. Aztán nyugdíjasként
elővettem a dédelgetett vágya-
imat, hisz most már az időm is
engedte, s így 2010-től feste-
getni és textil-szobrászkodni
kezdtem. 2014-től szakoktató-
ként Mureşan Vasile szobrász-
festő értékelte munkáimat és
segített nagyon sok jó tanáccsal”

– mondta el.
Megtudtuk, hogy egyéni ki-

állítása még nem volt, hisz szűk
egy éve csatlakozott a Maros
Megyei Képzőművészek Egye-
sületéhez, ám közös kiállításon
1-2 munkája szerepelt, a múlt
heti kiállítás pedig Kali József
szobrászművésszel együtt való-
sult meg.

„A festészet szabadságot
adott nekem”

A jelenleg megtekinthető ki-
állításról csak szuperlatívuszok-
ban beszélt a művész. „Csodá-

latos élmény volt számomra!
Szinte el sem hittem, hogy a
munkáimat mások is megszem-
lélhetik ilyen nagy kirakatban.
Jó érzés volt, hisz a pozitív visz-
szajelzések a lelkemet gazdagí-
tották. Valójában addig, vala-
hogy csak magamnak
festettem, a festészet szabad-
ságot adott nekem. Akkor iga-
zán csak én meg a bennem ér-
lelődött téma volt, belső
kényszer voltunk. A kiállításon
jöttem rá arra, hogy másoknak
is örömöt szerezhetek azzal,
amit festek. Persze sok izgalom-
mal járt, hisz első ilyen meg-

mozdulásom volt, meg aztán
egy elismert szobrász munkái
mellett nem volt könnyű dolog
kiállítani.  Őszintén mondom,
folyton az volt bennem: te Jó-
isten, megérdemlik a munkáim
ezt az „együttest", egyáltalán
ott van a helyem? Most, már né-
hány nap távlatából, megnyu-
godva, örömmel mondhatom:
megérte, hisz a kollégák érté-
kelése, Mureşan Vasile, Ilarie
Gheorghe Opriş, Czirjék Lajos,
Hunyadi László gratulációja
nagy lendületet adott nekem”
– vallja Gáll.

„Mintha a gyermekemet
kérte volna”

Azt is elmondta lapunknak,
hogy sosem foglalkozott azzal
a gondolattal, hogy eladja fest-
ményeit. A kiállítás előtti nap,
amikor felkerültek a falra a
munkái, egy hölgy jött be, talán
orosz lehetett és a festmények
megvásárolhatóságáról érdek-
lődött a művésztől, kiválasztva
három festményt. „Én erre na-
gyon megijedtem. Mintha a
gyermekemet kérte volna! Ben-
nem ez van most: szeretnék
még együtt lenni ezekkel a fest-
ményekkel. Nehezen szánnám
rá magam az elválásra.”

A művész nehezen nevezne
meg példaképeket a festők vi-
lágából, de különösképpen
megérintette Munkácsy Mihály,
Vincent van Gogh vagy Zsidá-
kovics Mihály művészete.

„Anyukám álmát 
valóra váltanám”

A művész jövőbeni terveiről
is beszélt: „jelenleg valóságos
kényszert érzek, hogy kifessem
magamból mindazt, ami a lel-
kemben, a szívemben van. Nem
tudok gondolni se stílusra, se
utakra, se technikákra, csak fes-
tek és festek, meg textilszobra-
imat tervezem meg. De van egy

álmom még, ami valójában
mindig is velem volt, csak nem
tettem egy lépést se érdekében.
Édesanyám szívesen hallgatta a
verseimet – valamikor a Vörös
Zászlóban közöltek belőlük. Azt
kérdezte egyszer: Rózsa, mikor
láthatom ezeket egy könyvben,
akkor minden nap olvashatnék
belőle? Nem váltottam valóra
az ő álmát. Ezt most meg sze-
retném tenni, úgyhogy már a
verseimet is kezdtem időrendi
sorrendbe tenni, átnézni, javít-
gatni, hogy anyukámnak az ál-
mát is valóra válthassam.” 

Nemes Gyula

Gáll Burján Rozália, Kali József és Czirjék Lajos
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Újszerű, rendhagyó, nyári strandhangulatú eseménynek ad otthont a gernyeszegi
Teleki-kastély július 17-19-e között. A kolozsvári, nagysikerű Electric Castle-höz
hasonló minifesztivál két színpaddal, választékos és változatos elektronikus –
de nem csak – zenével, fürdőmedencével, sporttevékenységgel, függőágyas-
babzsákos relax-zone-nal és nappali programokkal várja az érdeklődőket a me-
sebeli szépségű, angolkerttel rendelkező barokk kastély udvarára. A Sunspot
nevet viselő rendezvény ötletgazdája és szervezője a vásárhelyi Carioca klub,
amelynek tulajdonos-menedzserével, Ferenczi Zsolttal beszélgettünk a kétnapos
eseményről.

Vasárnap elbukott az ASA Giurgiu-
ban, így hát könnyen meglehet, hogy
végül oda a bajnoki cím. Azzal talán
mindenki egyetért, hogy ezúttal igen
vérszegény játékot produkáltak a fiúk.
Aki csak ezt a meccsüket látta, elkép-
zelni sem tudja, hogyan kerülhettek,
ha csak néhány fordulóig tartóan is, az
első helyre. Az tagadhatatlan, hogy a
Steaua elleni bukaresti győzelem óta
fokozatosan leeresztett a csapat. Hogy
ennek milyen sportszakmai okai lehet-
nek, azt kívülállóként csak sejthetjük,
de az sem kizárt, hogy lelkileg nem
bírták az esélyesség terhét. Igen, köny-
nyen előfordulhat, hogy nem lesz meg
a bajnoki cím, de az biztos, hogy nem
csak az elvárásokhoz, önmagukhoz ké-

pest is túlteljesítettek a labdarúgók. 
A megérdemelt elismerés mellett

hallani azért néhány fanyalgó véle-
ményt is. Hogy aszongya zsoldosokból
álló  csapat, a játékosok között van, aki
azt sem tudta, hol keresse a térképen
a várost. Továbbá: nemhogy magyar,
de vásárhelyi vagy környékbeli is alig
van a keretben. Ez igaz, de aki így vé-
lekedik, az nem veszi tudomásul, hogy
megváltozott a világ körülöttünk, aho-
gyan a futball világa is. Ma már a hi-
vatásos labdarúgók ott vállalnak szer-
ződést, ahol megfizetik őket. És ne
feledjük: egy profinak egy-másfél év-
tized alatt kell összefociznia annyit,
amennyire hátralevő éveiben szüksége
lehet, s amihez másnak teljes aktív

élete rendelkezésre áll. Ne irigyeljük
őket, aki mégis ezt teszi, annak csak
annyit: mindenki előtt ott a lehetőség,

próbálja ki, hadd lássuk, van-e tehet-
sége a focihoz. Akinek meg soha éle -
tében nem sikerült egy egyeneset rúg-
nia a labdába, annak a véleménye
annyit is ér…  

Olvasom a Sepsi Lászlóval készült
interjút az egyik román nyelvű sport-
portálon, amelyben a csapatkapitány
kifejti: nehéz olyan körülmények között
eredményt elérni, amidőn mind a foci

világa, mind a média ellenségesen vi-
szonyul hozzád, mivelhogy „egy erdélyi
magyar város” csapatáról van szó. A
sportban valamelyest otthonosan moz-
gók előtt ismerős, hogyan kezelik já-
tékvezetők, sportvezetők, szurkolók a
„magyarnak” nevezett csapatokat. A
székelyföldi jégkorongozók, a szent-
györgyi női kosarasok, az udvarhelyi
teremlabdarúgók a megmondhatói,
mennyi hátrányt, válogatott sértést
kellett elszenvedniük. Sokat tudnának
mesélni erről az egykori ASA tagjai, de
a mostaniak is. Legutóbb például a Ste-
aua elleni bukaresti mérkőzésen boz-
gorozták le a vásárhelyi szurkolókat –
románokat, magyarokat egyaránt. Ott,
akkor a szurkolók gyakorlatilag sors-

közösséget alkottak – remélhetőleg
utána is… Köszönet érte a csapatnak,
mert nélkülük ezzel az élménnyel sze-
gényebbek maradtunk volna.

És még valami: barátom meséli,
hogy számára – természetesen a he-
lyezésen kívül – a legnagyobb elégté-
telt az jelenti, hogy a hetvenes-nyolc-
vanas évek óta először hallhatta zúgni
a „huj, huj, hajrá”-t. Ami azt jelenti,
hogy a vásárhelyi magyar szurkolók is
elfogadták, magukénak tartják a csa-
patot – még akkor is, ha van olyan já-
tékosa, aki ideszerződése előtt csak a
térképről ismerte a város nevét.  

Számunkra ezért is bajnokok ők. 

Szentgyörgyi László 

Szép volt, fiúk!

Mondom 
a magunkét

SUNSPOT: Örömoázis és zene 

Kastélyfesztivál a Teleki kertjében

– Hogyan született meg a
Sunspot ötlete? 

– A nyári időszakban szüne-
telnek a bulik a Carioca klubban,
ezért már régóta fontolgatjuk
az ötletet, hogy kellene egy, a
klub profiljához illő zenei ese-
ményt szervezni a város köze-
lében. A klub révén kiváló kap-
csolatokat alakítottunk ki
külföldi és helyi zenészekkel, le-
mezlovasokkal, együttesekkel,
továbbá nagy ügynökségekkel

is, amit érdemes kiaknázni, és
ezt a továbbiakban is kamatoz-
tatni szeretnénk. Természetesen
ez a partnerség oda-vissza mű-
ködik, mi helyi tehetséges ze-
nészeket ajánlunk és küldünk
külföldre, hogy lássák: Erdély-
ben is kibontakozóban van az
elektronikus zenei élet.

– Miért éppen ezt a helyszínt
választottátok?

– Mindenképp különleges és

jellegzetes helyszínt kerestük, és
a Teleki-kastély, annak udvara
és kertje startból lenyűgözött,
emellett pedig megfelel, sőt ki-
domborítja az esemény jellegét.
Másrészt pedig a tulajdonosok
is rendkívül nyitottak voltak és
támogatták az ötletünket. Az is
szempont volt, hogy egyszerűen
megközelíthető település le-
gyen, Gernyeszeg pedig csúcs-
forgalomban, autóval, a város
központjától 15 perces távra van.

– Milyen programokkal vár-
játok az érdeklődőket?

– Két színpadot állítunk fel
a helyszínen: az egyiken a teljes
fesztivál ideje alatt elektronikus
zenei előadók lépnek fel – 22
lemezlovas fogja szórakoztatni
a bulizni vágyókat, mint például
Suit, Andrey Pushkarev, Mihai
Popoviciu, Praslea, Saboar,
Blondi:sh, Te Toure, Jay Bliss, He-
rodot. A másik színpadon pedig
az élőzenéé lesz a főszerep, itt
magyar és román együttesek
produkcióira bulizhatnak: a Bra-
ins vagy Punnany Massif –
utóbbitól várjuk a visszajelzést;
román együttesek közül pedig
a Golan és a Timpuri Noi a Par-
tizannal közösen fog fellépni.
Bár a zenei programok a gerin-
cét képezik az eseménynek,
nem csak erre fektetjük a hang-
súlyt. A nappali programok in-

kább pihenős, nyugis, laza,
strandízű nyári hangulatúak:
medencéink lesznek, a Maros-
ban – vízi mentők felügyelete
alatt – úszni lehet, lesz focipálya
és homok strandröplabdához,
bicikli- és gördeszkapálya, lá-
darakás, de a kastély belsejét is
meg lehet majd látogatni szak-
képzett idegenvezető kíséreté-
vel.

Nagy odafigyeléssel alakítjuk
ki az úgynevezett chill-out teret,
ahol függőágyak, párnák, bab-
zsákok és lazulós zene várja a ki-
kapcsolódásra, vagy az esti buli
fáradalmait kipihenni vágyókat.
Száz százalékosan kihasználjuk
a helyszín adta lehetőségeket:
éjszaka színes spotlámpákkal vi-
lágítjuk majd ki az erdős terüle-
tet, valamint fákra vetített fény-
játékkal – úgynevezett
mappinggel – tesszük izgal-
massá, látványossá, néha picit
„kísértetiessé” a helyet. 

– Gernyeszeg 17 kilométerre
van Marosvásárhelytől. Az oda-,
illetve visszajutás hogyan old-
ható meg?

– Természetesen ezt sem
bízzuk a véletlenre: ha valaki
személygépkocsival szeretne ki-
szállni, nagy parkoló áll a ren-
delkezésére, ugyanakkor a No-
vember 7 negyedből Régenbe
induló mikrobuszokkal egyez-

tünk meg, hogy éjszakára is te-
gyenek be járatokat. Továbbá:
jelenleg zajlanak a tárgyalások
egy helyi taxitársasággal, amely
50 autót biztosít a fesztivál ide-
jére, és előre megszabott egy-
séges árban szállít oda meg
vissza. Nem mellékesen a Ma-
ros-parton kialakított biciklisáv
használatát is ajánljuk a bulizni
vágyóknak: mi kipróbáltuk, 25
perc alatt akadálymentesen
Gernyeszegre lehet érkezni, ahol
biciklimegőrzőbe helyezhetik a
kerékpárt. Ottalvós bulira is le-
hetőség nyílik, hisz kemping is
lesz a sátorozást kedvelőknek.

– Milyen költségvetésből hoz-
tátok tető alá az eseményt, illetve
honnan szereztetek finanszíro-
zást?

– Számokat egyelőre nem
szeretnék mondani, mert a na-
pokban várunk választ néhány
nagyobb szponzortól. De pél-
dául olyan márkák, mint a Phil-
lip Morris, Jagermeister nem
csak pénzzel segítik a fesztivált,
hanem kellékeket adnak: füg-
gőágyakat, babzsákot, bárpultot
és egyéb érdekességet, amiket
egyébként is be kellene szerez-
nünk. Emellett pedig vásárhelyi
cégek és vállalkozók is adakoz-
tak és segítenek, akár az elő-
adók szállításával vagy elszál-
lásolásával. 

– A belépő mennyibe kerül?
– Mivel a célközönségünk

zöme 18-35 év körüliek, a jegy-
árakat sem szerettük volna ma-
gasra szabni. A pontos összeget
még nem határoztuk meg, de a
két napra körül-belül 100 lejbe
fog kerülni a beugró. Nem sok
ez, ahhoz képest, hogy a line-
up mennyire erős, és hogy
mennyibe kerül egy hétvégi,
mondjuk a hegyekbe történő ki-
rándulás. Éppen emiatt az ott
megvásárolható élelmiszereket
és italokat is zsebbarát áron kí-
náljuk majd. 

– Hány emberre számítotok?
– Inkább reális, mint opti-

mista becslés a napi 3000-5000
látogató, azaz a péntek délután
kezdődő, és vasárnap este véget
érő eseményre hozzávetőlege-
sen tízezer személyre számí-
tunk.

– Mondj három dolgot, hívó-
szót, amiért érdemes ellátogatni
az eseményre!

– Természet, zene, barátok.
Több infót, részletes programot és
a fellépők neveit az esemény ha-
marosan bővülő Facebook-oldalán
találhatják:  https://www.face-
book.com/CariocaSunspot

Pál Piroska
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A Maros és turbina árok közötti terület, vagyis a Liget hajdanában mocsaras ingovány volt, és az is maradt
1815-ig, amikor is gyökeres változáson ment át.  Ennek a helynek több neve volt: Elba, Elba-sziget, Elba-
liget, majd Erzsébet-liget, később csak Liget. Ezek után: Augusztus 23, majd pedig Városi Sportpark… De
lássuk, miket is tudtunk meg erről az egykori kihasználatlan, vizek közötti, de páratlan környékről.

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

Mitől sziget a Sziget

A Liget a város északi felén, a
Maros és a turbina árok közti tér-
ségen terül el, mely területet a
vasúti töltés szeli keresztül. Sziget
elnevezését onnan kapta – mint
ahogy a maga idejében az is volt
–, hogy a Maros két ága által volt
körülvéve. 

Benkő Károly Kéziratos Króni-
kájában az egykori Elbáról így ír:

„Elba szigete: mulató helye a
városnak, jelenleg csinos meleg
és hideg fürdő téglából készült
szobákkal, alkalmas vendéglővel
van ellátva. Fekszik a Vámos híd
irányába a város malmán túl, első
rendezője, díszesítője polgár Ho-
uchard József volt 1814-ben,
mostani Bukuresti úr!…”

A mocsaras ingovány

Abban az időben, a vízzel
üzembe tartott malmok moz-
gatására a Maros fő ágát még
két mellékágra terelték, melyek
közül a középágon a Bodor-féle
műhíd vezetett keresztül. 

Dr. Flórian Csaba adatgyűj-
tése szerint: „…ez a terület, ahol
ma magas jegenyék és más dísz-
fák vetik árnyukat, jó száz évvel
ezelőtt a Maros által körülhatá-
rolt iszapos, mocsaras ingovány
volt, melyből a francia eredetű
Houchard József emberszeretet-
től fűtve, a természeti szépségek
kihasználásával, valósággal pa-
radicsomot varázsolt…”

A körlevél

Houchard József még
1814. augusztus 14-én kér-
vényt nyújtott be a város ta-
nácsához, „…hogy a város
malma alatt lévő helyet azt
mulató kertnek készítendő-

nek adná el örök áron…”. 
A Tanács ilyenformán a ké-

rést nem teljesítette, de tekin-
tettel „…jóra törekvő szándé-
kát a kérelmesnek”, azt az
ajánlatot tette, „…hogy költ-
sége, fáradsága jutalmául…”
tizenöt évig a helyet rendelke-
zésre adja, mely határozatról
körlevelet is adott ki…

További előzmények

Az Erdélyben élő, politikai és
művelődési szempontból min-
dig nagy szerepet játszó széki
gróf Teleki család egyik tagja,
név szerint József, az 1700-as
évek közepén hosszabb külföldi
tanulmányútra ment. A porosz-
országi Göttingában találjuk,
ahol az ottani híres egyetem
padjait koptatja. 

Sipos Lajos a Marosvásárhe-
lyi mesélő házak című könyvé-
ben tesz említést arról, hogy itt
ismerkedett meg Houchard
Izsák francia tudóssal, aki az ő
biztatására 1760-ban eljött a
protestáns szellem egyik keleti
fellegvárába, a vásárhelyi Re-
formátus Kollégiumba, ahol
franciát és németet tanított.

Itt születtek meg gyermekei,

és ebben a városban érezték
magukat otthon. 

A fent említett szerző arról
is tud, hogy egy Budapesten élő
tornatanár leszármazottjuk húsz
évvel ezelőtt büszkén említette
marosvásárhelyi eredetét…

A nagytudású magyar gróf

A későbbiekben Teleki József
visszakerül a Maros parti vá-
rosba, Vásárhelyre, és kulcsfon-
tosságú hivatalokban kap mun-
kát. Bírája az erdélyi Királyi
Táblának, később főispán, koro-
naőr, majd országgyűlési és re-
formátus zsinati tag. Filozófiai
és politikai munkát írt francia
és magyar nyelven. 

Jean-Jaques Rousseau francia
író is dicsérte az egyik munkáját.

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által a rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból az is ki-
derül, hogy Houchard Izsák
egyik fia, József, mértanban és
építészetben képezte ki magát
kiváló szakemberré. 

A Liget első bérlője

Houchard Józsefről minde-

nekelőtt azt kell tudni, hogy ka-
tonatiszt volt, majd később a
gyulafehérvári pénzverdében
dolgozott, addig, amíg ezt meg
nem szüntették. Innen haza-
térve életét részben a virágker-
tészetnek szentelte. 

Amint azt már röviden em-
lítettük, ő volt az, aki 1814-ben
a városi tanácsot arra kérte,
hogy adják el neki ezt a vizek
közötti kihasználatlan területet.
A tanács, ha lassan is, de dönt;
az ügyet jól megfontolva a kö-
vetkező évi válaszában tizenöt
évre, teljes jogú használatra át-
adja neki a telket. 

A leírtakból és sokak emléke
szerint kiderül: pár év alatt ide
valóságos paradicsomot vará-
zsolt. Napóleonra emlékezve,
előbb az Elba-sziget, majd Elba-
liget nevet adta neki. 

A Maros parti város 
mulatókertje

Az Elba-liget egy csapásra Vá-
sárhely népszerű szórakozó helye,
és egyben amolyan „mulatókertje”
lett. A tervszerűen ültetett fák kö-
zött virágok százai nyíltak. Volt
benne nyári vendéglő, nyári szín-
kör (korábbi lapszámunkban ezek-
ről már írtunk), hideg és meleg
fürdő, továbbá a régi képeslapok
tanúsága szerint körhinta is.

Az 1816-1817-i nagy éhínség
idején, amikor a városnak mind-
össze hat-hét ezer lakója volt,
Houchard József naponként nem

kevesebb mint 60-70 embernek
biztosított megélhetést. 

De kik is a Houchardok?

Az Elba-sziget kertté vará-
zsolásának történetéhez nem ér-
dektelen a lelkes alapító családi
eredetéről is egyet és mást meg-
tudni. Houchard József hason-
nevű nagyapja, mint hugenotta,
nem várta be XIV. Lajosnak az
1685-i nantesi ediktumát, ha-
nem elhagyta Franciaországot
és Hannau városában telepedett
meg. Két fia közül János azonban
visszatért Franciaországba, ahol
mint tábornok az északi haderő
fővezére világtörténelmi jelen-
tőségre tett szert. 

A másik fiú, Izsák a göttingai
egyetemen – 1760 körül – meg-
ismerkedett gróf Teleki Józseffel,
kinek rábeszélésére Erdélybe jött
feleségével, a hollandiai Vielsuff
Mária Paulinával és Marosvásár-
helyen telepedtek le. Houchard
Izsák, kollégiumi nyelvtanító fia
volt József, az Elba-sziget meg-
teremtője.Houchard József – aki
Marosvásárhelyen született, és
teljesen magyarrá lett – mint
építészmérnök végezte tanul-
mányait. 

A francia háború kitörésekor
Pesten a magyar insurrectiohoz
csatlakozott, de mivel lováról le-
esett, hosszabb ideig harckép-
telenné vált. Később a bécsi csa-
patban tüntették ki. Houchard
József katonai szolgálatát letéve,

visszatért Erdélybe. Marosvásár-
helyen kizárólag szülővárosa fej-
lesztésére törekedett. Mint kiváló
szakember, színházépítési, Ma-
ros szabályozási és egyéb terve-
ket készített, házat, műkertet
tervezett, végül megteremtette
a város nagy sétányát, melyet
őshazájára emlékezetül Elba-szi-
getnek nevezett el. Általában
minden ténykedésével szülővá-
rosa hasznára működött. 

Nyolc fiút és két lányt hagyott
maga után. Gyermekei közül Jó-
zsef mint bányatiszt, a bányanagy
rangig emelkedett, aki az 1842-i
országgyűlésen, a francia nemes-
ségének bizonyítása után, hon-
polgárságot és magyar nemes-
séget nyert. 

Houchard Ferenc mint tenge-
rész, a nemzeti tengerhajózás te-
rületén tevékenykedett; ő volt
kezdeményezője az „Első Magyar
Gőzhajózási Társulat”-nak és mint
az „Országos Magyar Gőzhajó Tár-
sulat” igazgatója, a magyar ke-
reskedelmi hajózás fejlődését elő-
mozdította. 

Még Houchard Lajos gazda-
tisztről és Houchard Sándor hiva-
talnokról tud a család életrajzírója. 

(befejező rész a következő
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek: Madaras
József, Nagy-Bodó Szi-
lárd, Szász Attila

Houchard József és a vásárhelyi Elba-sziget (1.)
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Habár úgy hangzik, mint valami gyomorbántalom vagy emésztési zavar, a gasztronómia „a kultúra és az
étel közötti összefüggés tudománya vagy művészete, de sokan vallják azt is, hogy a kettő együtt. Hozzá-
tartozik a terítés, a felszolgálás művészete, az étkezés kultúrája és minden más, ami az étkezéshez kap-
csolható” (Wikipédia). Jean Brillat-Savarin, a gasztronómia atyja szerint „mindannak intelligens ismerete,
ami összefügg a táplálkozással”. „Mondd meg, mit eszel, s megmondom, ki vagy!” – ezt ugyancsak Savarin
koma mondta. A Központ pedig azt mondja meg, hogy MIT NE EGYÉL:

Nemzetközi részvétel a
2015. június 4–7-i maros-
vásárhelyi MS Classic Car
Days rendezvényen

Javában folynak az előkészületek az év autós eseményé-
nek megszervezésére. A rendezvényre a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal és a marosvásárhelyi Classic Car Club
közös szervezésében június 4–7. között kerül sor, s két alko-
tóeleme van: klasszikus autók kiállítása, valamint két rali
(egyik Marosvásárhely területén, míg a másik a Marosvásár-
hely–Segesvár és vissza útvonalon). „A több tíz „négykerekű
ékszer”-gyűjtőnek, művészet és szép kedvelőinek fogadása
kétségtelenül hasznot jelent számunkra mind gazdasági,
idegenforgalmi, mind közélelmezési szolgáltatások terüle-
ten. Kedves vásárhelyiek, meghívjuk Önöket, vegyenek részt
a Ligetben, a Rózsák terén, valamint a Mihai Eminescu Mű-
velődési Központ előtti téren sorra kerülő eseményeken. A
város és a megye megtekintésével – a festői gyönyörű tájak
felé vezető útvonalon haladva – felfedezhetik a helyek va-
rázsát, s mindez ötvözve a kiállításon jelen levő korabeli
autók megjelenítette hagyományokkal és
újdonsággal”, mondta Dorin Florea polgármester. Az ese-
ményre több mint 70 hazai és külföldi „négykerekű ékszer-
gyűjtőt” várnak, remélve, hogy a rendezvény
hagyományossá válik, s Marosvásárhely megyei jogú várost
a rangos erdélyi események térképére emeli.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

Május 28. – a gasztronómia világnapja

Virsli. A húsipar minden le-
hetséges módon megpróbál költ-
séghatékonyabban dolgozni, en-
nek a hatvanas években a
mechanikusan szeparált hús lett
az eredménye, ami csak annyira
hús, hogy az a szövet valaha állati
csontokon volt megtalálható. Az
MSM-et, azaz a mechanikusan
szeparált húst white slime-nak,
magyarul fehér takonynak is ne-
vezik. A szerencsétlen fogyasztók
persze nem nagyon tudják, hogy
ami a hot dogban, hamburger-
ben, mirelit fasírtban van, az nem
nyesedék, hanem olyan izé, ami-
ben a húscafatoktól kezdve az
ízületi folyadékon keresztül a ve-
lőig és némi selymesen krémes
csontmaradványig minden meg-
található. Nagyjából úgy készül,
hogy először a tetemeket/ma-
radványokat „szőröstül-bőröstül”
bedobják egy szép nagy szepa-
rátorba, ahol az egészet össze-
zúzzák, majd a krémesre dolgo-
zott pépet egy szűrőn átpréselik,
és már mehet is a virslibe, pari-
zerbe, szalámiba meg egyéb fel-
vágottakba.

Zacskós leves. Amellett,

hogy a belőle főzött „leves” bor-
zalmas kinézetű, szagú és ízű,
eme gusztusosan csomagolt por
maga a tasakos gyomorrák:
nemhogy rengeteg tartósító-
szert, állományjavítót, ízfokozót
meg egyéb mérget tartalmaz, a
többi konzervhez hasonlóan, ha-
nem gyakorlatilag kizárólag
azokból készül! A pudingporok,
fagylaltporok, leveskockák, már-
tásalapok és társaik szintén ebbe
a kategóriába tartoznak.

Fasírt. Nyilván nem az ott-
hon sütött, általunk vagy előt-

tünk ledarált húsból készült fa-
sírtról van szó, hanem az étter-
miről. Alapszabály: vendéglő-
ben, étteremben vagy más
zabáldában soha, semmilyen
körülmények között ne rendel-
jünk fasírtos ételt! Azért ne,
mert a vendéglátó-iparosok –
akárcsak húsiparos kollégáik –
baromira utálnak pocsékolni:
amit a kedves vendégek a tá-
nyérjukon hagynak (noha kifi-
zették), az nem a kukába kerül,
hanem a… fasírtba. Vendég-
lőkre szakosodott élelmiszer-el-
lenőrök találtak már fasírtban

(a termék bevizsgálása során)
csirkebőrt, májat, agyat, panír-
morzsát, brokkolit, spagettit, de
még káposztát, paszulyt és cék-
lát is! (A bepanírozott és legyors-
fagyasztott halrudacskákkal,
pulykafalatkákkal és hasonlócs-
kákkal kvázi ugyanez a helyzet.)

Hal. Félreértés ne essék: a
hal igen egészséges, együnk mi-
nél többet és minél többször,
mert már Ceausescu is meg-
mondta volt: nici o masa fara
peste! Viszont olyan halat sose
vásároljunk, amelyről ránézésre
nem lehet eldönteni, hogy mi-
lyen fajtával (pisztránggal,
ponttyal, harcsával satöbbi) van
dolgunk: ilyenek a fej és farok
nélküli hekk-, azaz merlucius-
darabok, a lefóliázott lazacfilék,

a tetszetős, vákuumos csoma-
golásban kínált cápaszeletek, a
guszta tőkehal-karikák és tár-
saik. Ugyanis a tengeri halászat
során rengeteg féle, ha nem is
éppen ehetetlen, de eladhatat-
lan, ún. szeméthal is kerül a há-
lókba. Azazhogy valójában nem
is eladhatatlanok: a fenti álne-
vek alatt találkozunk velük a
szupermarketek polcain. Leg-
biztosabb, ha élő halat veszünk,
csak mindig kérjük meg az el-
adót, vágja kupán, miután ki-

pecázta nekünk a tartályból,
hogy ne kínlódjék hazáig a nyo-
morult.

Margarin. Csupán egyetlen
dologban különbözik a vajtól,
de az elég lényeges különbség:
míg a vaj tejből, a csomagolása
pedig papírból készül, addig a
margarin ugyanabból, amiből a
doboza, csak eltérő gyártási
technológiával.

Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Néhány napja a marosvásárhelyi sportrajongók még abban bíztak, hogy a Maros KK kosarasai, a City’us
teremlabdarúgó-csapata és az ASA is román bajnok lehet. A kosarasok kénytelenek voltak megelégedni
a játékosok nyakába akasztott ezüstérmekkel, a teremlabdarúgók bajnoki címének sorsa is pénteken dől
majd el.

,,Szívből gratulálok és 
tovább szurkolok az ASA-nak!”

– mondta az ASA volt balhátvédje, a 30 éves vásárhelyi
születésű Szilágyi Lóránd. Az egy éve a Medgyesi Gaz
Metannál játszó labdarúgó szívesen válaszolt a Köz-
pont kérdéseire.

– Hogy vagy, hogyan megy a játék?
– Köszönöm jól, bár nem igazán vagyok kezdő játékos. A

bajnokság elején játszottam öt mérkőzésen, aztán a Gaz
Metan-Steaua találkozó során megkaptam a 4. sárga lapom,
ami miatt kikerültem a kezdő tizenegyből. Idővel Pustai edző
jött a csapathoz, aki egyáltalán nem szavazott bizalmat nekem.
Három hete, a Dinamo elleni találkozón voltam újra kezdőjá-
tékos, amikor Buzean négy sárga lapja miatt nem játszhatott,
de utána érthetetlen módon újra kikerültem a kezdő csapatból.
Ettől függetlenül továbbra is szorgalmasan edzek, várom, hogy
újra bizonyíthassak, ha arra lehetőség adódik.  

– A következő szezonra is maradsz a Gaz Metannál?
– Szeretnék egy olyan csapathoz elszerződni, ahol igazán

szükség van rám, ahol játéklehetőséget kapok, hogy fontos
labdarúgója lehessek az együttesnek. Idővel elválik, hogy a
2015-2016-os idényben hol fogok majd futballozni.

– A csapat volt játékosaként, hogyan értékeled az ASA kiváló
tavaszi idényét?

– Örülök, hogy ilyen jól ment a játék, hogy ilyen kiváló
eredményeket értek el. Már az dicséretes dolog, ha a második
helyen végeznek. Kevés az a személy hazánkban, aki sok esélyt
adott volna nekik a bajnokság elején. Viszont sajnálom, hogy
kevés helyi születésű játékos van az együttesben.

– Mit jelentene a marosvásárhelyieknek egy bajnoki cím?
– Biztos, hogy nagy szenzáció lenne mindenki számára!

Szerintem megérdemelnék, ezért szurkolok és gratulálok a já-
tékosoknak, a vezetőségnek a kiváló szereplésért akkor is, ha
a pódium első, vagy második fokán végeznek majd!

Lesz-e vásárhelyi bajnokcsapat?

Miután kedden a City’us 8-
6 arányban győzött Székelyud-
varhelyen, a soron következő
második találkozón a vásárhe-
lyiek diadalmaskodtak 8-6
arányban (hosszabbítás után),
így a mindent eldöntő harmadik
mérkőzésre pénteken délután
kerül sor, szintén Székelyudvar-
helyen.

Az ASA labdarúgói még bíz-
nak a szerencsében, az idegen-
beli, Astra elleni csúfos vereség
után, ma este mindenképpen le
kellene győzzék a Galaci Oțelult
a Sziget utcában, ugyanakkor a
Iași-i CSMS-nek is diadalmas-
kodnia kell otthon a Botoșani
ellen 2-0 arányban győzedel-
meskedő Steauaval szemben.

A Maros KK ezüstérmes lett

Miután két idegenbeli vere-
ségben volt része a CSU Asesoft
Ploiești otthonában, a vásárhe-
lyieknek mindenképpen nyer-
niük kellett volna a döntő har-
madik összecsapásán, hogy sor
kerüljön a negyedik találkozóra,
s esélye maradjon a mindent el-
döntő utolsó mérkőzésen. 

A várt fordulat elmaradt, a
Dzsungelben a helyiek tízpontos
vereséget szenvedtek, így az
Asesoft megszerezte a tizen-
egyedik bajnoki címét.

A mérkőzés lejártával a hazai
szurkolók a „Szép volt, fiúk”
skandálással köszönték meg
kedvenceik idei teljesítményét,

és sportszerűen megtapsolták
a győztes vendég együttes já-
tékosait, akik eközben a pályán
elkezdték a pezsgőzést.

Ezzel a teljesítménnyel a Ma-
ros KK ebben az idényben a Ro-
mánia-kupában elért második
helye mellett a bajnokságban
is ezüstérmet szerzett.Férfi ko-
sárlabda, Nemzeti Liga, döntő,
3. mérkőzés, ligeti Sportcsarnok,
1900 néző:Maros Kosárlabda
Klub–CSU Asesoft Ploieşti  76–
86 (21–18, 14–19, 22–25, 19–
24) Összesítésben 3–0-val az

Asesoft Ploieşti nyerte a dön-
tőt.Maros KK: Dykes 24, Barro
24, Adamovics 11 (1x3), Lázár
6, Gajovics 5 (1x3), Peciukas 4,
Ivanovics 2Asesoft: Runkauskas
26 (7x3), Burlacu 17 (5x3), Co-
oper 11, Zigeranovics 9, Flowers
8 (2x3), Szíjártó 7 (1x3), Pela-
kanos 5 (1x3), Pot 3 

A City’us bajnoki 
címe pénteken dől el

Kedden délután a teremlab-
darúgó 1. liga döntőjének má-

sodik mérkőzésén a City’us Szé-
kelyudvarhelyen, a helyi FK ott-
honában lépett pályára, ahol a
hosszabbítás után 8-6 arányban
diadalmaskodott, így a bajnoki
cím a harmadik, pénteken sorra
kerülő találkozón dől el. Emlí-
tésre méltó, hogy az FK 0-5-ről
fordított úgy, így 5-5 lett a ren-
des időben a végeredmény,
majd a hosszabbítások követ-
keztek. 

Az első mérkőzésen 1–1-es
állást követően a hosszabbítás-
ban sem esett gól, így bünte-
tőkkel döntötték el a győztes ki-
létét, akkor az FK 7–6-ra nyert.

A kupagyőzelem elúszott...

A bajnoki cím mellett a vá-
sárhelyi teremlabdarúgó-együt-
tes a Románia-kupát elvesztette
ugyan, miután az elmúlt keddi
döntőben három góllal nyert a
Dévai Autobergamo, mely első
alkalommal nyerte meg a ver-
senysorozatot. Hét esztendő ku-
pasikerei után, idén nem a Ma-
ros-parti együttes emelhette
magasba a trófeát.

Labdarúgó Románia-kupa,
döntő: Dévai Autobergamo–
Marosvásárhelyi City'us 5–2 (2–
0)Gól: Macingo (14.), Obadă
(16.), Fl. Matei (24., 33.), Lupu
(32.), illetve Gherman (30., bün-
tetőből), Csoma (37.)

Az ASA 3-1 arányban vesz-
tette el az idény talán leg-
fontosabb mérkőzését az
Astra otthonában. Az együt-
tes több tapasztalt kulcsem-
bere – M. Constantin, Fe-
ussi, N’Doye, Zicu, Stăncioiu,
Hora és Ivan Gonzalez – igen
gyengén játszott, így tálcán
kínálták az esélyt ellenfe-
lüknek, amely élt is a lehe-
tőséggel. 

Denis Alibec a 19. percben
szerzett találatára Bumba még
válaszolt ugyan a 37. percben
– ekkor már a Steaua 2-0 arány-
ban vezetett Bukarestben a
Botoșani ellen –, tehát létfon-
tosságú lett volna az ASA- győ-
zelem, hogy megmaradjon elő-
nye a fővárosi ellenfelével

szemben. 
Alibec a 64. percben úgy

szerzett gólt, hogy M. Constan-
tin a középpálya bal oldalán lab-
dát veszített, amit De Amorim
elcsípett, majd felvezette a vá-
sárhelyi térfél bal oldalán Feussi
és Mureșan mellett, betört a ti-
zenhatos területére, végül ide-
álisan passzolt Alibecnek, aki a
tehetetlen Ivan Gonzalez mel-
lett megszerezte csapata máso-
dik találatát. 

Az utolsó negyedórában
megpróbált egyenlíteni Ciobo-
tariu legénysége, azonban Ma-
nolov és Axente pályára küldé-
sével is erőtlenek voltak a
támadásaik. Három perccel a
rendes játékidő vége előtt egy
későre beintett hazai lesgól után
tömegverekedés tört ki Stăn-

cioiu kapujánál, aminek követ-
keztében több percig félbesza-
kadt a találkozó. Coltescu játék-
vezető piros lapban
„részesítette” Ben Youssefot, va-
lamint Labant az Astrától, illetve
Gonzalezt és a cserepados Viciut
a vásárhelyiektől. A mérkőzés
közvetítése során látszott, hogy
Junior Morais is piros lapot ka-
pott Stăncioiu ellökéséért, de őt
Colțescu játékvezető nem
jegyez te be a jegyzőkönyvben,
miután a partjelzőkkel érteke-
zett.

A 90+7. percben az Alibec
helyére csereként beállt Kehinde
Fatai góljával beállította a 3–1-
es végeredményt. A bukaresti
mérkőzésen a Steaua az utolsó
félórában kilenc játékossal meg-
őrizte előnyét, ezzel két ponttal

átvette a vezetést. 
Az Astra-ASA találkozó előtt

már elképzelhető volt, hogy a
Botoșani nem fogja „erőltetni”
a játékot a Steaua ellen, mivel
a mérkőzés előtt tudta meg Gro-
zavu együttese, hogy részt ve-
het az Európa-liga selejtezőin,
mivel a Jászvásári CSMS kika-
pott a Pandurii otthonában, így
a Botosani és a CSMS közötti 4
pontot már nem lehet ledol-
gozni az utolsó fordulóban.

Labdarúgó 1. liga, 33.
forduló, Marin Anastasovic
stadion, Giurgiu: Astra Giur-
giu–ASA 3–1 (1–1) Gólszer-
zők: Alibec (19., 64.), Fatai
(90+7.), illetve Bumba (37.)
Astra: Lung – Oros, Găman,
Ben Youssef, Morais – Takayuki,

Laban – Florescu (Tembo 54.),
Budescu (Pinto 90+3.), De
Amorim – Alibec (Fatai 77.)
ASA: Stăncioiu – Feussi (Mano-
lov 67.), Constantin, Gonzalez,
Sepsi – Mureşan, N`Doye (Go-
robsov 80.) – Hora, Voiculeţ,
Bumba – Zicu (Axente 76.) Ve-
zették: Sebastian Colţescu (Cra-
iova), Aurel Oniţă (Konstanca),
Ciprian Danşa (Nagyvárad)

Sárga lapok: Alibec, illetve
Sepsi, Hora, M. Constantin, Fe-
ussi Piros lapok: Ben Youssef,
Laban, illetve Gonzalez, Viciu

A bajnokság pódiumának ál-
lása az utolsó forduló előtt: 

1. Steaua 70  pont
2. ASA 68  pont
3. CFR 57 pont

Mi történt az Astra-ASA találkozón?
fo
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8. oldal >> Rejtvény / Reklám
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2015. május 28–június 3.

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Tudod, Enci, arra gondoltam, hátha így mindenki hozzánk jár majd fénymásolni!

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


