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A vásárhelyi 
fatemplom (1.)
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Az ASA új szerzeményei  

Dan Petrescunak, az ASA új vezetőedzőjének Bogdan
Mara ügyvezető igazgatóval és az ASA vezetőtanácsá-
val közösen döntve több tapasztalt, élvonalbeli játékost
sikerült Marosvásárhelyre csábítania. Így Dan Bucșa
(27), Bănel Nicolița (30), Dacian Varga (30), Pablo
Brandan (31), Vasile Maftei (34), Marian Ognyanov
(27), Pawel Golanski (32) és Cornel Frăsinescu (30)
már aláírt a vásárhelyi alakulattal.

Társadalom

Tabu övezi az urológiai 
megbetegedéseket

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület konferenciasorozatot szervezett Marosvá-
sárhelyen, amelynek dr. Pytel Ákos urológus szakorvos,
a Pécsi Tudományegyetem Urológiai Klinikájának igaz-
gatóhelyettese is vendége volt.

>>> 4. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Lefejezve minden szinten  

A vádlottak padján, a határainkon kívül, bör-
tönben vagy a korruptak bűvkörében. Megalá-
zottan, hitelvesztetten, megzsarolva, kikészítve.
Ki gondolta volna, hogy ilyen szomorú sorsra
jut közösségünk elitje? Csalás, lopás, hazugság.
Csupán erről szólnak a hírek. Azok pedig, akik
egyelőre még nem érintettek a botrányos hí-
rekben, harmatgyenge politikai tevékenységet
folytatnak. Olyannyira, hogy felmerül a kérdés:
„Velünk tartanak-e, vagy a medvével?” Félnek,
sündörögnek, magyarázkodnak, mellébeszél-
nek. Hát kinek maradt még bizalma ezekkel a
képviselőkkel szemben?

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Átrendeződés?   

A tavalyi államfőválasztás utáni szinte általá-
nosnak mondható eufóriában sokak számára
úgy tűnt, megszámláltattak a kormány napjai,
rövidesen végéhez ér Victor Ponta politikai kar-
rierje. Akkoriban minden valamire való kibic
azt latolgatta: meddig bírja a „kis Titulescu”, il-
letve mely tisztségét veszíti el hamarabb: a
pártelnökit vagy a kormányfőit? Mindenesetre
hasonló helyzetben a „játékos” Băsescu elnök-
sége idején nem maradhatott volna ilyen hosz-
szú ideig talpon. Iohannis azonban kerülni lát-
szik az olyan helyzeteket, amelyekből ellenfelei,
ellenségei azt a következtetést vonhatnák le,
hogy túllép az államelnök alkotmányos hatás-
körén, közvetve beavatkozik a napi pártpolitikai
küzdelembe.

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Kluzsán Attila 1970-ben született Marosvásárhelyen, itt érettségizett 1989-ben az Elektromaros
Líceumban. 1994-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának Nyárádszeredai
Tagozatára iratkozott be, majd szerzett kertészmérnöki oklevelet 1998-ban. Kezdetben kertészke-
déssel foglalkozott, majd saját céget alapított. Kluzsán Attilát egy vállalkozás kezdeti nehézségeiről,
a siker kulcsáról kérdeztük, valamint arra kértük, fogalmazzon meg néhány tanácsot fiatal vállal-
kozni vágyók számára.  

„Nehéz volt kitörni az ismeretlenségből”
– Beszélgetés Kluzsán Attila kertészmérnökkel, vállalkozóval –



Az évad utolsó felnőttelő -
adásai az Ariel színházban

Az Ariel színház az idei évad-
ban június 18-án, csütörtökön
és 19-én, pénteken este 8 órától
játssza utoljára az Antosa című,
felnőtteknek szóló előadást.
Rendező: Barabás Olga. Az elő-
adás június 24-én szerepel a
Magyar Színházak Kisvárdai
Fesztiválján is. A Cigányholdat
június 22-én, hétfőn este 8 órá-
tól tűzi műsorra a színház László
Zsuzsa színművésznő előadásá-
ban. Mindkét előadás az Ariel
színház első emeletén található
Ariel Stúdióban látható majd. A
későn érkezőket a szervezőknek
nem áll módjukban beengedni
a terembe. Helyfoglalás: 0740-
566454.

Sütő Andrásra emlékeznek
A rendezvény június 20-án,

szombaton 17 órakor koszorú-
zással kezdődik a marosvásár-
helyi református temetőben. 18
órakor a Bernády Házban
emlék estet tartanak, ekkor
Sütő András politikai beszédei
címmel vetítésre is sor kerül, a
filmrészleteket Kincses Előd
összegzi. Markó Béla Sütő And-

rás, a politikus író címmel tart
előadást. Közreműködik Zágoni
Előd és Szélyes Ferenc. 21-én,
vasárnap délelőtt 11 órakor ün-
nepi istentiszteletet tartanak
Pusztakamaráson, igét hirdet
nt. Ferenczy Miklós kolozsvári
lelkipásztor. Közreműködik a
Gecse utcai Kistemplom Evan-
gélium kórusa.

A Karamazovok 
a Nemzeti Színházban

Június 21-én, vasárnap
19.30-tól a Karamazovok című
előadásra várják a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház nagyér-
deműjét a színház Kistermébe.
A Dosztojevszkij-regényből ké-
szült darabot Albu István ren-
dezte színpadra.

Nemzetközi filmfesztivál 
a nyári színpadon

Vasárnapig Marosvásárhe-
lyen, a nyári színpadon zajlik a
Nomad nemzetközi filmfeszti-
vál. A vetítések 21.30-kor kez-
dődnek, a belépés ingyenes.

Kirándulás Brassóba
A Magyar Dolgozók Egyesü-

lete kirándulást szervez Bras-
sóba és a törcsvári kastélyhoz.
Indulás június 20-án, szomba-
ton. Bővebb felvilágosítás a Ma-
dách I. utca 12/A alatti
székházban vagy a 0744-928-
299-es telefonon naponta 9-11
óra között.

19. Ariadné kiállítás
Kultúrpalota földszinti ter-

mében megnyílt a textilművé-

szek évente megrendezésre ke-
rülő szemléje. A 19. Ariadné ki-
állításra a helyiek mellett más
megyékből is érkeznek alkotók.

A Hunyadi 
házaspár közös tárlata

Június 18-án, csütörtökön
délután 6 órakor a marosvásár-
helyi Bernády Házban nyílik
meg Hunyadi László szobrász-
és Hunyadi Mária textilművész
közös kiállítása.

Sz. Kovács Géza kiállítása
Sz. Kovács Géza festő- és

grafikusművész alkotásaiból
nyílt egyéni kiállítás a segesvári
Gaudeamus Házban.

Kontrasztkiállítás 
a Bolyai Klubban

A Kontrasztkiállítás egy
multimédiás tárlat, amely a re-
formátus egyház és a rendőrség
közös család- és ifjúságmentő
projektjeként került megrende-
zésre, a fiatalok és a családok
életét érintő kérdéseket hozza
felszínre, az ehhez kapcsolódó
témákat állítja kontrasztba. A
kiállítás június 26-ig látogat-
ható hétköznaponként 10 és 16
óra között a marosvásárhelyi
Bolyai Klubban (Teleki–Kö-
peczi-ház, Forradalom utca 1.
szám). Tíz főnél nagyobb cso-
portok esetén előzetes beje-
lentkezés szükséges a
0749-191175-ös telefonszá-
mon.

Avar harcosok Erdélyben
A marosvásárhelyi várban

lévő Történelmi és Régészeti
Múzeumban megtekinthető az
Avar harcosok Erdélyben című
kiállítás.

Romániai orchideák
Romániában élő orchidea-

fajtákat mutat be a marosvásár-
helyi Természettudományi
Múzeumban nyílt kiállítás.

Erdélyi csipkék
Marosvásárhelyen, a Nép-

rajzi és Népművészeti Múzeum
Rózsák tere 11. szám alatti
székhelyén megnyílt a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeummal közösen szervezett
Erdélyi csipkék című kiállítás.

Időalagút – Casoni Ibolya
kiállítása

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

Marosvásárhely és a 
háború írásban és 
képben, 1914–1918

A Teleki-Bolyai Könyvtár és
a Teleki Téka Alapítvány Maros-
vásárhely és a háború írásban és
képben, 1914–1918: könyvek,
dokumentumok, képek és tár-
gyak városunk életéről és a
nagy háborúról című időszakos
kiállítása a marosvásárhelyi Te-
leki Tékában tekinthető meg
keddtől péntekig 10-18 óra kö-
zött, szombaton és vasárnap 10
órától 13 óráig.
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Június 18. Arnold, Levente, Kamilla
Június 19. Gyárfás, Rómeó, Julianna
Június 20. Rafael, Margit, Koppány
Június 21. Alajos, Leila, Lujza, Olga
Június 22. Paulina, Tamás, Ákos
Június 23. Zoltán, Szidónia
Június 24. Iván, Beáta, János

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Ne tegyen semmi olyant, ami etikátlan vagy ille-
gális. Kerülje azok társaságát, akik csalással vagy egyéb
ármánykodással igyekeznek előnyökhöz jutni. Ügyeljen
az egészségére. Lehetnek apróbb emésztési problémái,
de hamar meggyógyul.
BIKA: Minden feladattal derekasan meg tud birkózni.
Ne hagyja kihozni magát a sodrából. Ez egy ilyen fruszt-
rált időszak, ami hamar elmúlik. Őrizze meg a jó közér-
zetét. Ezen a héten a csillagok állásai arra
figyelmeztetik, hogy legyen türelmes
IKREK: Mostanság semmit sem vesz túl komolyan és ez
most a legjobb. Belátja idejében, hogy nem érdemes
semmin sem görcsölni. Az csak lassítaná. A hét során
kap egy kellemes helyre meghívást. Mindenképp érde-
mes elfogadnia.
RÁK: Mostanság felébredhet önben a költekezési vágy.
Egy pár új dolgot szeretne venni. Ezzel semmi gond
nincs, csak egy kicsit fegyelmeznie kell magát a túlköl-
tekezési hajlamában. Az elmúlt időszakban gondolko-
dott személyiségfejlesztő képzésen.
OROSZLÁN: Ebben az időszakban élete egy új szakaszba
lép, amely tartós anyagi megerősödést hoz önnek. Le-
hetséges, hogy az utóbbi időben valamilyen tanulmány
elvégzésén gondolkodott. A csillagok kedvező hatással
segítik, erősítik a személyes fejlődéséért tett lépéseit.
SZŰZ: Sokaknak tud segíteni a másképp gondolkodás-
ban, a lényeg meglátásában. Munkahelyi körülményei
kielégítőek. Az otthonában békesség honol. Amennyi-
ben pénzügyeit érintő döntések előtt áll, a hét eleje
megbízhatóbbnak bizonyul.
MÉRLEG: Most vegye nagyon komolyan a munkáját,
még akkor is, ha olyan területen tevékenykedik, ami
nem szívügye. A változtatás ideje később érkezik. Ezek-
ben a napokban a környezetében tapasztalhat hullámzó
feszültségeket.
SKORPIÓ: A munkahelyén fokozott feszültség érezhető
a hét első felében. A kollegái közül többen is fontolgat-
ják a felmondás kérdését. Próbáljon nyugodtnak ma-
radni. Valahol mélyen ön is érzi, hogy ez a pillanatnyi
káosz mögött valami jó történik.
NYILAS: A munkájában a kitartásának és az előrelátá-
sának köszönhetően előléptetés van kilátásban. Fókusz-
pontjába kerül a családi élete is. Ezen a héten tegyen
eleget minden felkérésnek. Most mutassa ki elszántsá-
gát a munkájában és az elképzelései mellett. 
BAK: A környezetében ezekben a napokban sokan
ügyes bajos dolgaikról elégedetlenkednek. Senkit sem
tud megváltani. Elég, ha meghallgatja őket és szépen
tovább megy. Ezzel is sokat segít nekik. Többet, mint
gondolná.
VÍZÖNTŐ: Valaki a környezetében egy kis gondot okoz-
hat önnek. Legyen körültekintő vele. Legközelebb le-
gyen óvatosabb abban, hogy kit milyen mértékig fogad
a bizalmába. Ezen a héten úgy érezheti, hogy a karrierje
és a munkáján kívül semmit sem tud komolyan venni.
HALAK: Ügyeljen arra, hogy kinek tárja fel lelke titkait,
mert egy olyan alaptalan pletyka reppenhet fel belőle,
aminek semmi köze sincs a valósághoz. Így megkímél-
heti magát a későbbi bosszúságoktól.

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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Lefejezve 
minden 
szinten 

A vádlottak padján, a határainkon kívül, börtönben vagy
a korruptak bűvkörében. Megalázottan, hitelvesztetten,
megzsarolva, kikészítve. Ki gondolta volna, hogy ilyen szo-
morú sorsra jut közösségünk elitje? Csalás, lopás, hazugság.
Csupán erről szólnak a hírek. Azok pedig, akik egyelőre még
nem érintettek a botrányos hírekben, harmatgyenge poli-
tikai tevékenységet folytatnak. Olyannyira, hogy felmerül
a kérdés: „Velünk tartanak-e vagy a medvével?” Félnek, sün-
dörögnek, magyarázkodnak, mellébeszélnek. Hát kinek
maradt még bizalma ezekkel a képviselőkkel szemben?

Pedig nem volt ez mindig így. Voltak olyan alakulataink,
amelyekben sokan hittek. Olyan vezetőink, akiket feltétel
nélkül, vakon követtek. És olyan vállalkozóink, akikre fel le-
hetett nézni, akiket dolgosnak, kitartónak és találékonynak
lehetett nevezni. Aztán sorra becsődöltek. A pártok min-
denféle alantas szövetséget megkötöttek. Ha nem volt más
kéznél, akkor a megátalkodott magyargyűlölőkkel. Mind-
egy volt, csak jöjjön a pénz belőle. Profi módon, szép kori-
feusi köntösben. Központilag és helyi szinten. A kormány,
a parlament és az önkormányzati hivatalok posványos út-
vesztőiben. Bár javában folyt a siránkozás a kisebbségi lét
nehéz feltételei miatt, ez nem okozott gondot a hatalmi
csoportosulások megszervezésében. A kormány támoga-
tásában és a helyi tanácsok harmonikus működtetésében.
Amikor a legfőbb ellenzéki ütőkártya az volt, hogy „nem
szavazunk a bizalmatlansági indítvány ellen”. Persze azt
nem mondták ki, de nyilvánvaló volt, hogy mellette sem.
A minden sebből vérző, magyarellenességben élen járó mi-
niszterelnökkel szemben. Ügyes húzás, ködös, képmutató
kiszerelésben. Aztán ott volt a bojkott. De melyik bojkott?
Ja, azt már réges-régen elfelejtették! Mit is mondhatnánk
erre? Nagy igény mutatkozik a memóriajavító készítmé-
nyekre! Magnézium B6, Ginko Biloba, Memolife. Ezek a le-
gelterjedtebbek. Ha nem szedik az elöljáróink, legalább mi,
választók éljünk ezekkel a szerekkel. Hiszen súlyos követ-
kezményei lehetnek a feledékenységnek!

Korrupciós ügyek, vádemelések, börtönbüntetések. Kiss
Sándorok, Nagy Zsoltok, Markó Attilák, Ráduly Róbertek.
Ki maradt ki a sorból, melyik szervezeti egység élte túl a le-
fejezéseket? Az elöljáróinkat eltávolították, aki pedig talpon
maradt, azt csak másod- vagy harmadhegedűsi szinten sze-
repeltetik. Az eddig sikeresnek nyilvánított üzletemberekről
újabb és újabb turpisságokat fedeztek fel. Háttérben meg-
kötött egyezségeket. A politikai hatalommal való üzérke-
dést. A szavazatainkból származó döntésjogok eladását a
könnyen megszerezhető banikért, lejecskékért. Itt állunk
árván, némán, minden szinten lefejezve. Jönnie kell egy új
generációnak, egy új alapokra helyezett érdekképviselet-
nek.
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„Nehéz volt kitörni az ismeretlenségből”

– Mikor indult a vállalko-
zása? Mivel foglalkoznak?

– A Blondy Romániát 2001-
ben indítottuk útjára egy ma-
gyarországi társsal.
Mezőgazdaságban használatos
alapanyagokkal kereskedünk.
Eleinte egy háromfős kis csapat
voltunk, ma már 40 főt számlá-
lunk. Minden termékünket im-
portáljuk, majd szétosztjuk az
ország összes pontjára. Nagy vi-
lágcégeket képviselünk: hol-
land virágmagos céget, német
krizantémos vállalkozást, vagy
magyar cégtől hozunk rágcsáló-
és rovarirtó szereket. Igyek-
szünk minden olyan terméket
beszerezni, amelyekkel a helyi
kertészek munkáját könnyebbé,
hatékonyabbá tehetjük. 

„Bárki ellesheti nálunk a
kertészkedés fortélyait”

– Úgy tudom, a közelmúlt-
ban bővítették a tevékenységü-
ket.

– 2010-ben Marossárpata-
kon egy zöldségtermesztő far-
mot építettünk, ahol paprika-
és epertermesztés folyik. A cé-
lunk az volt, hogy látványker-
tészkedést működtessünk. A mi
kapuink mindenki előtt nyitva
állnak, bárki bejöhet hozzánk,
hogy „ellesse” a kertészkedés
fortélyait. Fontosnak tartjuk a
mi szakterületünkön is az után-
pótlás biztosítását, nevelését,

ezért a kertészetünket felaján-
lottuk a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem kertész
hallgatóinak látogatás céljára.
A cégen belül ugyanakkor szak-
tanácsadást vállalunk, tanítunk
kertészeket, kiállításokat tar-
tunk, és azokon részt is veszünk. 

– Milyen nehézségekkel kel-
lett szembenézniük a vállalkozás
kezdeti időszakában?

– Cégindításkor nehéz volt
kitörni az ismeretlenségből,
megharcolni a már működő
konkurens cégekkel és felépí-
teni egy rendszert, egy csapa-
tot. Kezdetben még az
üzemanyag megvásárlása vagy
a bérek biztosítása is nagy gon-
dokat okozott, de végül sikerült
beindulnunk. Az idő folyamán
egyre több termék forgalmazá-
sát vállaltuk, újabb és újabb
partneri szerződéseket kötöt-
tünk, így sikerült az elmúlt 14
év alatt fennmaradni, fejlődni. 

„A siker kulcsfontosságú
tényezője: a család- és 
emberbarát környezet”

– Mi a tapasztalata, mitől
lesz sikeres egy vállalkozás?

– Úgy gondolom, egy vállal-
kozás sikere elsősorban a ko-
molyságon, az elszántságon és
a hosszú távra kitűzött célok kö-
vetkezetes szem előtt tartásán
alapszik. Az ember szinte bár-

mit elérhet az életben, ha azt
igazán akarja, és nem hátrál
meg az eléje gördülő nehézsé-
gek elől. A mi cégünk család- és
emberbarát. Számunkra na-
gyon fontos, hogy a kollégák jól
érezzék magukat nálunk. Szá-
mos csapatépítő tevékenységet
szervezünk, közös külföldi ki-
rándulásokon veszünk részt és
mindezt azért, hogy egy nagy
családként működjön a cég.
Szerintem ez a siker kulcsfon-
tosságú tényezője. 

– Megéri-e vállalkozni?
– Nekünk ez lett az életünk,

a mindennapunk, és ma már
kötelez a 40 ember iránti fele-
lősségvállalás is. De egy vállal-
kozás nagyon sok lemondással
jár: kevés időnk marad a csa-
ládra, a gyermekek nevelésére,
elmaradnak a barátok… –
ebből a szempontból nem éri
meg. De kárpótol a siker, hogy
nem volt hiábavaló a megtett
út. 

„Kis lépésekben gondol-
kodjunk, hosszútávra 
tervezzünk!"

– Milyen céljaik, elveik van-
nak? Tervezik a jövőbeni bőví-
tést?

– Mi nem tervezünk sem-
mit, csak figyelünk a jelekre. Ha
igény van valamire, azt igyek-
szünk teljesíteni, megoldani. Ha

kínálkozik megfelelő pillanat,
élünk vele. Célunk pedig az,
hogy minél jobban végezzük a
munkánk, mind logisztikai
téren, mind a személyzet kép-
zésében. Elvünk: ha vásárolunk,
azt világmárkájú cégtől tegyük,
hogy itthoni partnereinknek,
vásárlóinknak a legjobbat tud-
juk adni, a legjobb áron. Ter-
mékpalettánkat igyekszünk
bővíteni újabb és újabb termé-
kekkel. 

– Mint már több éves tapasz-
talattal rendelkező vállalkozó,
mit tanácsolna azoknak a fiatal-
embereknek, akik vállalkozásba
kezdenének?

– Bármilyen jellegű is le-
gyen a vállalkozásuk, a legfon-
tosabb, hogy higgyenek a saját
erejükben. Innen tovább pedig
megtegyenek mindent a céljaik
eléréséért. Az évek során azt ta-
pasztaltam, hogy még a leg-
rosszabbnak induló vállalkozás
is sikeres lehet, ha a mögötte
levő ember 100%-ban beveti
magát. Azt tudni kell, hogy vál-
lalkozni egy teljes embert
igénylő tevékenység, ami sok
áldozattal és lemondással jár.
Fontos a vállalkozó személy ko-
molysága, kimondott szavának
a hitelessége. Mindig kis lépés-
ekben gondolkodjanak, de
hosszútávra tervezzenek. 

Nemes Gyula

Kluzsán Attila 1970-ben született Marosvásárhelyen, itt érettségizett 1989-ben az Elektromaros Líceum-
ban. 1994-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának Nyárádszeredai Tagozatára
iratkozott be, majd szerzett kertészmérnöki oklevelet 1998-ban. Kezdetben kertészkedéssel foglalkozott,
majd saját céget alapított. Kluzsán Attilát egy vállalkozás kezdeti nehézségeiről, a siker kulcsáról kérdez-
tük, valamint arra kértük, fogalmazzon meg néhány tanácsot fiatal vállalkozni vágyók számára. 

– Beszélgetés Kluzsán Attila kertészmérnökkel, vállalkozóval –



4. oldal >>Társadalom 2015. június 18–24.

C M
Y B

C M
Y B

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület konferenciaso-
rozatot szervezett Marosvásárhelyen, amelynek dr. Pytel Ákos urológus szakorvos,
a Pécsi Tudományegyetem Urológiai Klinikájának igazgatóhelyettese is vendége
volt.

A tavalyi államfőválasztás utáni
szinte általánosnak mondható eufóriá-
ban sokak számára úgy tűnt, meg-
számláltattak a kormány napjai,
rövidesen végéhez ér Victor Ponta poli-
tikai karrierje. Akkoriban minden vala-
mire való kibic azt latolgatta: meddig
bírja a „kis Titulescu”, illetve mely tiszt-
ségét veszíti el hamarabb: a pártelnökit
vagy a kormányfőit? Mindenesetre ha-
sonló helyzetben a „játékos” Băsescu el-
nöksége idején nem maradhatott volna
ilyen hosszú ideig talpon. Iohannis
azonban kerülni látszik az olyan hely-
zeteket, amelyekből ellenfelei, ellensé-
gei azt a következtetést vonhatnák le,
hogy túllép az államelnök alkotmányos
hatáskörén, közvetve beavatkozik a
napi pártpolitikai küzdelembe. Igaz, az

ellenzék fő ereje, az államfő egykori
pártja sem tűnik túl türelmetlennek, el-
szántnak, hogy átvegye a kormányzást.
Tessék-lássék módon kritizálgatják
ugyan a kormányt, de úgy látszik, konk-
rét elképzelésük egyelőre nincs arra vo-
natkozólag, hogy az esetleg ölükbe
hullt hatalom birtokában merre, ho-
gyan kormányozzák az országot.  

Ilyen körülmények között került sor
az újabb bizalmatlansági indítványra is,
amelyet a kormánykoalíció – valóban
az? – gond nélkül túlélt. Azért sokat el-
árul a kormánypárton belüli állapotok-
ról, a pártvezetésnek a törvényhozói
iránti bizalmatlanságáról, hogy a nem-
kívánt meglepetések – azaz az átsza-
vazás, magyarán: árulás – lehetőségét
kizárandó, megtiltották nekik a vokso-

láson való részvételt. A bizalmatlansági
indítvány elbukása után úgy tűnt, elhá-
rultak a viharfelhők Ponta feje felől.

Csakhogy a hét végén leghűségesebb
partnere, a Románia Haladásáért Or-
szágos Szövetség (UNPR) elnöke, Gab-
riel Oprea meglebegtette annak
lehetőségét, hogy pártja kilép a Ponta-
kormányból, ha az „fű alatt” módosítani
próbálná a büntető törvénykönyvet.
Tette ezt azt követően, hogy alig né-
hány nappal korábban teljes támoga-
tásáról biztosította a Ponta-kabinetet,
amelynek miniszterelnök-helyettesi

minőségben maga is tagja. A történet
azt bizonyítja, hogy a román politiká-
ban a hűségnyilatkozat akár másnapján
is bekövetkezhet hasonló pálfordulás.  

Most már csak az a kérdés: mikor és
mennyiért „győzhető” meg az UNPR,
hogy átnyergeljen a liberálisok oldalára.
Feltéve, ha valóban és azonnal akarja a
hatalmat a PNL. Oprea döntését siettet-
heti, ha – a DNA kutakodása, valamint
a már beindított eljárás előrehaladása
következményeként – megrendülnek
Ponta hatalmi pozíciói. 

A nagy kérdés: hogyan viszonyul
majd egy esetleges körvonalazódó kor-
mánybuktatási szándékhoz az RMDSZ?
Az sem mellékes, hogy a jövő évi vá-
lasztások után továbbra is a minden-
áron való kormányzást tartja-e majd

legfőbb követendő céljának? Mert,
amint azt a restitúció ügyében hozott
legutóbbi amerikai képviselőházi hatá-
rozat is bizonyítja, bizonyos esetekben
mégiscsak célravezetőbb a külföldi „ak-
ciózás”, mint a bukaresti kormánykörök-
ben és hivatalokban való
„kilincselgetés”. 

Ha az önálló külpolitikában rejlő le-
hetőségek minél következetesebb ki-
használása lesz majd a cél, akkor ahhoz
alkalmasabb lehet egy bizonytalanabb
hatalom, ingatagabb parlamenti hát-
terű kormány. És természetesen egy el-
lenzékből politizáló elvhű, következetes
RMDSZ. 

Szentgyörgyi László

Átrendeződés?

Mondom 
a magunkét

Tabu övezi az urológiai
megbetegedéseket

Bár édesapja, a 71 évesen is
hivatásának élő dr. Pytel József
fül-orr-gégész, fiát mégis az uro-
lógia ragadta magával. „Minden-
képp műtétes hivatást szerettem
volna választani, és mivel úgy
gondoltam, hogy a kiterjedtebb
orvosi szakmákban elvesznék, va-
lami kisebb, specializáltabb terü-
letet kerestem. Volt néhány sebé-
szi szakma, amit eleve kizártam,
az urológia viszont nagyon meg-
tetszett” – mesélte az orvos pá-
lyaválasztásának okát.

Az inkontinencia 
népbetegség

Szakterülete a vizelettárolási
és -ürítési zavarok és ezek komplex
diagnosztikája, hiszen az inkonti-
nencia már szinte népbetegség.
Ez a csoport teszi ki betegeinek
nagy részét. A másik terület pedig,
amivel foglalkozik: az uroonkoló-
gia, azon belül is a kismedencei
daganatos megbetegedések –
számos hólyag-, illetve prosztat-
adaganatos páciense van. „Ez a
két fő csoport, amellyel mélyen
és nagy energiát belefektetve dol-
gozom, de számos, ezektől eltérő
urológiai problémával találkoztam
praxisom során” – tudtuk meg. 

A merkantilizmus átka

Közismert, hogy az urológiai
megbetegedéseket titkolózás
övezi, gyakran a betegek szégyel-

lik, és nem tartják „felvállalható-
nak” a betegségüket, a reklámok
pedig nagyon kihasználják ezt.
Pytel egyértelműen megerősí-
tette, hogy tabu övezi a húgyúti
megbetegedéseket. „Ezek a prob-
lémák a kényes betegségek té-
makörébe tartoznak, és az em-
berek többsége nem is mer
ezekkel orvoshoz fordulni – sőt,
az egészséges személyek szűrő-
vizsgálatokra is ritkán járnak –
sokszor szégyellik, megbélyegezve
érzik magukat. Sajnos erre a mer-
kantilizmus és a reklámok rá is ját-
szanak: a hölgyek látják a tévés
hirdetésekben, hogy intimbetét
használatával lehet síelni, repü-
lőgépet vezetni, és emiatt sokan
inkább ezeket, a tüneteket enyhítő
megoldásokat használják, mint-
sem orvoshoz fordulnának, aki
meggyógyítaná őket” – vallja a
szakember. Azt is hozzátette, hogy
az inkontinencia gyógyítása vi-
szonylag egyszerű, műtéti bea-
vatkozás ritkán szükséges, gyógy-
szerek segítségével hatékonyan
tudják kezelni a vizelet-visszatar-
tási problémákat.

Kockázati tényezők

Megkérdeztük azt is a szak-
embertől, hogy melyek az inkon-
tinencia kialakulásának a kocká-
zati tényezői, válaszából kiderült,
hogy a nőknél az elhízás az első-
számú ok, utána következik a szü-
lés – nagyobb gyermek, több szü-

lés, gátmetszés esetében –, illetve
az idősebb életkor is magával von-
hatja a betegség kialakulását. Túl-
súlyos nőbeteg esetén a stressz
inkontinencia esélye nagyobb,
mint a normál testsúlyúak esetén.
Férfiaknál leginkább az idősebb
életkor hozza magával a vizelet-
visszatartási panaszokat. Ugyan-
akkor mindkét nemnél a kor mel-
lett a mobilitás és a szellemi épség
a két legmeghatározóbb faktor az
időskori késztetéses inkontinencia
kialakulásában. „Idősotthonok la-
kói között végzett felmérés mobilis
betegekben 23,5%-ban, immo-
bilis betegeknél 82,1%-ban talált
vizeletelfolyást, melynek döntő
része késztetéses jellegű. Számos,
különösen időskorban szedett
gyógyszer szignifikáns hatással bír
a hólyagfunkcióra és mellékha-
tásként akár inkontinenciát is
okozhat. Az altatók, nyugtatók az
alkoholhoz hasonlóan deprimál-
hatják a beteg hólyagműködésre
fordított figyelmét, a vízhajtók
gyakori vizeletürítést, következ-
ményes késztetéses vizelési inge-
reket okoznak. A túlzott kávéfo-
gyasztás szerepet játszhat a
hiperaktív hólyagszindróma kiala-
kulásában” – magyarázta Pytel.

Elismeri a
vásárhelyi klinikát

Arra a kérdésünkre, hogy a
szakterületéhez kapcsolódó vá-
sárhelyi viszonyokat mennyire is-

meri, elmondta, hogy egészen jól,
tisztában van Mártha Orsolya uro-
lógus főorvos, a Marosvásárhelyi

Urológia Klinika vezetőjének mun-
kásságával, akit elismer szakmai
tudásáért, valamint azért, mert

nőként és magyarként ilyen funk-
cióban megállja a helyét. 

Pál Piroska

Névjegy: Dr. Pytel Ákos 1995-ben szerzett orvosi diplomát Pécsi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvosi Karán „cum laude” minősítéssel. 1995-1996-ig a POTE Urológiai Klinikáján tudo-
mányos segédmunkatársként, majd 1996-tól 2000-ig klinikai orvosként dolgozott. 2000-2002
között a European Board of Urology (EBU) klinikai ösztöndíjjal Salzburgban, a St. Johanns-Spital
Urológiai Osztályán dolgozott urológus rezidensként, majd szakorvosként. 2002-től újra a Pécsi
Tudományegyetem Urológiai Klinikáján dolgozik, jelenleg egyetemi adjunktus beosztásban, a
klinika igazgatóhelyettese. Urológiai szakvizsgáját 2001-ben tette le. Nemzetközi urológiai szak-
vizsgával 2006 óta rendelkezik Tudományos doktori (PhD) címét 2005-ben szerezte, a Pécsi Tudo-
mányegyetemen.



1750-ig nem volt román
templom Vásárhelyen

De nem csak ettől egyedi a
fatemplom. Több műépítész sze-
rint ötvöződik benne a hagyo-
mányos román stílus és a barokk.
Építője azért választotta ezt a tár-
sítást, hogy forma, szépség és
fenségesség tekintetében ne ma-
radjon alul a város többi temp-
lomához képest…

A város meséi című könyv
szerzőjének, Sorina Botanak is
tudomása van arról, hogy 1750-
ig a románoknak nem volt temp-
lomuk Marosvásárhelyen. Akkor
kaptak egy telket a jelenlegi And-
rei Şaguna utcában, ahol Andrei
Grecu kereskedő hathatós támo-
gatásával megépítették „Isten és
a pap házát”.

Az égve felejtett gyertya kö-
vetkezménye: a románok
templom nélkül maradnak

Ez volt tehát a város első ro-
mán temploma, amelyben orto-
dox és görög katolikus szertar-
tásokat végeztek. 1780-ban
azonban leégett. 

A fennmaradt dokumentu-

mok szerint a tűz „Ioan káplán
gondatlansága” miatt keletke-
zett, aki feltehetően égve felejtett
egy gyertyát. Így a románok
templom nélkül maradtak, és
kénytelenek voltak a szomszéd
falvakba járni a szertartásokra.

A telket egy magyar 
asszonytól vásárolják meg

Ugyancsak a fent már meg-
nevezett könyv szerzője tesz em-
lítést arról, hogy a jelenlegi Fa-
templomot 1793 és 1794 között
építették egy görög kereskedő,
Constandin Hagi Stoian és fele-
sége, Siriana támogatásával. 

A telket ötszázötven forintért
vásárolták egy özvegyasszonytól,
név szerint Ilyés Máriától.

Nemes Gábor 
református lelkész levelei

E terület szomszédságában
akkor már állt a görög katolikus
templom, amelyet Bob püspök
emeltetett. Amint elkezdték épí-
teni a fatemplomot, a görög ka-
tolikus lelkész levelet intézett a
város vezetőségéhez, kérve a
munkálatok leállítását és az ad-

dig felépített épületrész lebon-
tását. 

Azonban Constandin Hagi
Stoian a kérelmezést nem hagyja
alább. Nem kevesebb, mint négy
levelet intézett a város magiszt-
rátusához. A négy levél közül hár-
mat magyar nyelven, egyet pe-
dig latinul írt. 

E tekintetben igencsak érde-
mes megnevezni, hogy ezeket a
leveleket egy református lelkész,
név szerint Nemes Gábor írta. Ő
az, aki először tett említést arról,
hogy Mihai Viteazul magánká-
polnát rendezett be magának a
Vártemplomban…

A görögök jóval 
tehetősebbek, 
mint a románok

Sorina Bota arra is megkapta
a választ, hogy miért egy görög
pénzén épült meg Marosvásár-
hely első ortodox temploma.

A tizennyolcadik század ele-
jétől egyre több görög kereskedő
költözött a városba. Köztudott,
hogy Erdély többi részén már év-
tizedekkel ezelőtt megteleped-
tek. 

Jóval tehetősebbek lévén,

mint a románok, házakat vásá-
roltak és itt is maradtak. Noha
Marosvásárhelyen sokkal keve-
sebb görög kereskedő élt, mint
például Nagyszebenben vagy
Szamosújváron – ahol úgyneve-
zett kompániákba tömörültek –
, itt is fontos szerepet töltöttek
be a város életében. 

Így történt, hogy a görög
Andrei Grecu építtette Vásárhely
első román templomát, majd pe-
dig nemzettársa Constandin Hagi
Stoian követte az ő példáját.

Az objektum képe római 
katolikus templom 
benyomását kelti

Keresztes Gyula meglátása
szerint a templom külső képe ró-
mai katolikus templom benyo-
mását kelti, de belseje tipikusan
román templom. 

A misztikusan megvilágított
ikonosztáz szentképei és azok
aranyozása a dongaboltozatra és
a szentély falaira festett szent-
képek, valamint a falak mentén
elhelyezett székpadok a minden-
kori román templom hagyomá-
nyait őrzik. 

A fatemplom a tizennyolcadik
század tipikus ortodox templo-
mai közé sorolható, melyen a
népi építkezés hatásai is felis-
merhető, így a fedett – a torony
alatti – léckerítéses tornác. 

Alaprajzilag a templom
hossztengely mentén elhelyezett
előtérből, templombelsőből és
szentélyből áll. 

A templombelsőt – a prona-

ost és a naost – nem a szokásos
fal választja el, hanem csak egy
faragott gerendákból kialakított
tömör könyöklőfal. A két rész
padlószintje különböző. A szen-
tély ötszög alaprajzú, melyet a
templomtértől az ikonosztáz vá-
laszt el. 

A torony a korabeli erdélyi
magyar egytornyos templo-
mok mintájára készült

A templombelső mennyezete
félkörívű, deszkaboltozatos, míg
a szentélyé az alaprajztól eltérően
hétszögű alaprajz fölé szerkesz-
tett deszkaboltozat.

Barokkos tornya nagy magas-
ságával és karcsú finom vonal-
vezetésével a korabeli erdélyi
magyar egytornyos templomok
mintájára készült. 

A favázas, nyolcszögletes ba-
rokk tornyot négyszög alaprajzú
toronytestre helyezték, és kilátója
– lámlása – fölé a bizánci stílus
hagymatetős gömbje került. 

A torony ablakai íves záródá-
súak, finom profilozású kerete-
zéssel. 

A templombelső megvilágí-
tása kisméretű ablakokon át tör-
ténik, a szentélyé tokszerkezet
nélküli, egyszerű falnyílásos. Fel-
tehető, hogy eredetileg vala-
mennyi ablaknyílás ablakszerke-
zet nélküli volt. 

A kapukeretet 
1800 körül eltávolítják

Nincsenek adataink arról,

hogy kik vezették a munkálato-
kat, vagy hogy kik tervezték a
templomot, de kétségkívül ki-
tűnő munkát végeztek. 

Az objektum szerkezete kö-
veti tehát a fatemplomok hagyo-
mányos alaprajzát: hajója egy-
szerű, téglalap alakú, apszisa
sokszögű. 

Az erdélyi fatemplomok nagy
részére ez a felépítés jellemző. A
főbejáratnál minden bizonnyal
kapukeret is volt, ezt azonban el-
távolították a valószínűleg 1800
körül végzett javítási munkálatok
során. 

És most jön az igazán érdekes
rész: a masszív faoszlopokra tá-
maszkodó torony csonka gúla
alakú és duplahagymás; az alsó,
nyolcszögű hagyma nagyobb, a
felső értelemszerűen kisebb. Ez
barokk sajátosság, és nagyon
ritka a román fatemplomoknál. 

Alapítója azért ötvözte a ha-
gyományos román stílust a ba-
rokkal, hogy forma-, szépség-,
és fenségesség tekintetében ne
maradjon alul a templom a római
katolikus, a Vártemplom, a fe-
rences vagy a görög katolikus is-
tenházához képest.

(befejező rész a 
következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila
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Egy görög kereskedő pénzén építették, és Eminescu templomaként vonult
be a köztudatba, a híres költő ugyanis marosvásárhelyi tartózkodása idején
a pitvarában töltött egy éjszakát. Azonban két fatemplomról kell beszélnünk.
Az első 1780-ban leég, így a románok kénytelenek a szomszéd falvakba járni
a szertartásokra. A jelenlegi fatemplomot 1793 és 1794 között építették.

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

A vásárhelyi fatemplom (1.) 
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HETI HETES
A hét növekedése. Nőtt a

hústermékek eladási aránya az
új, 9%-os áfának köszönhetően;
a romániaiak az áfacsökkentést
követően megengedhetik ma-
guknak, hogy a közel 12%-kal
olcsóbb hústermékekből többet
vásároljanak és fogyasszanak.
Szakértők szerint július végére
15%-kal nő majd a hústermékek
forgalmazása. Ennek ellenére to-
vábbra is utolsó helyen állunk
Európában az egy főre eső hús-
fogyasztást illetően: egy hazai
lakos évente átlagosan 58 kg húst
fogyaszt el (ami napi 160
gramm, szökőévekben valamivel
kevesebb), az európai átlag 80
kg körüli. 

De ha azt nézzük, hogy hét-
végenként a fél ország kivonul a
szabadba flekkenezni, akkor alig-
hanem hiba csúszhatott a szá-
mításba.

A hét fürdőzői. A csíkszere-
dai apostoli pünkösdi gyüleke-
zetben keresztelkedést tartottak
múlt szombaton az Olt partján:
negyvenöt Somlyó utcai (az ot-
tani Hidegvölgy) felnőtt roma
döntött úgy, hogy lopás, károm-
kodás, átkozódás, verekedés,
iszákosság helyett a keresztényi
élet elvei szerint élnek tovább.
Az ünnepélyes fogadalomtétel
után egyenként behaladtak a
vízbe, és két pásztor által meg-
merítkeztek.

Arról, hogy esetleg dolgozni
is fognak-e, egyelőre még nem
döntöttek.

A hét első statisztikája. A
PornHub (a világ egyik legna-
gyobb felnőtt filmes oldala)
végre kiadta a romániai pornó-
fogyasztási szokások elemzését,
és az derült ki, hogy a világ 20.
legnagyobb pornófogyasztói va-
gyunk. Ezzel két helyet „javítot-
tunk” a 2013-as helyezésünkhöz
képest; a listát az Egyesült Álla-
mok és Nagy-Britannia vezeti.
Egy romániai felhasználó átlago-
san 7 perc 19 másodpercet tölt
az oldalon, ez a világátlagnál
nagyjából két perccel kevesebb
(9 perc 16 másodperc). Viszonyí-
tásként a rekorder Fülöp-szige-
tekiek 12 perc 40 szekundumnyi
tartalmat fogyasztanak átlago-
san alkalmanként.

A legnépszerűbb kategória a

Mature (érett), utána pedig a
Teen (tini) jön. Azt nem tudni,
hogy azért-e, mert a románok
frusztráltak a péniszméretük mi-
att (lásd lennebb), de minden -
esetre szeretnek méretes szer-
számokat is nézni: a Big Dick
kategória a harmadik legnépsze-
rűbb.

Szilveszter napján esik vissza
a leginkább a pornófogyasztás a
szabadnapok és ünnepnapok kö-
zül: az átlag nézőszám a felére
csökken ilyenkor. Utána kará-
csony estéje, majd az ortodox
húsvét és karácsony napja követ-
kezik. A román pornófogyasztás
december elsején nő meg legin-
kább az átlaghoz képest. Ám te-
kintve, hogy az emberek általá-
ban mit csinálnak pornónézés
közben, hát… tisztelhetnék egy
kicsit jobban is a nemzeti ünne-
püket.

A hét második statiszti-
kája. Megint kering az interne-
ten egy péniszméret-térkép, ami-
ből ismét az derül ki, hogy a
magyaroké a legnagyobb átlagos
péniszméret Európában! Magyar-
ország teljesen elüt az európai
átlagtól, a 16,1-17,9 centiméter
közötti átlaghosszúsággal gya-
korlatilag a világ élmezőnyben
található: Szudánnal, Ghánával,
Beninnel, Kamerunnal és Kon-
góval került egy kategóriába. Le-
het, hogy nem is Ázsiából, ha-
nem Afrikából származunk?

Románia – Írországgal, Por-
tugáliával és Oroszországgal
együtt – az utolsó helyen áll Eu-
rópában a 11,6-13,3 centiméter
közötti mérettel, de ha beleszá-
mítjuk azt is, hogy a vélhetően
nagyobb mérettel büszkélkedő
erdélyi magyarok (akik a gene-
tikai-kulturális tényezők miatt
sokkal közelebb állhatnak a ma-
gyarországi mérethez) is dobtak
egyet az országos átlagon, akkor
még hervasztóbb a román vég-
eredmény.

A hét dátuma. Az egyház
hajlandó meghatározni egy fix
dátumot a húsvétnak annak ér-
dekében, hogy az ünnepet egy
napon tarthassa az összes keresz-
tény, legyen az katolikus, protes-
táns vagy ortodox – közölte Fe-
renc pápa a lateráni Szent
János-bazilikában tartott medi-

táción. Szerinte a római katolikus
egyház hajlandó megvitatni a té-
mát más keresztény egyházak-
kal, és ő már tett is erre vonat-
kozó javaslatot a
konstantinápolyi és az orosz pát-
riárkának. „Találkozik egy katoli-
kus és egy ortodox, és azt kérdik
egymástól: a te Krisztusod már
feltámadt? Az enyém majd jövő
vasárnap” – vicckedett megszo-
kott stílusában Ferenc.

Az eltérő naptárak miatt vi-
szonylag ritka alkalomnak szá-
mít, hogy a katolikus, a protes-
táns és az ortodox egyházak
ugyanabban az időpontban ün-
nepeljék a húsvétot: a 20. szá-
zadban 26-szor fordult elő az idő-
pontok egybeesése, a 21.
században pedig 31-szer lesz; ez
azt jelenti, hogy átlagosan min-
den harmadik-negyedik húsvét
esik egybe.

A nyugati kereszténységben
a húsvét időpontja a tavaszi
napéjegyenlőség utáni első teli-
holdat követő vasárnap és hétfő
– naptári időpontja ezért minden
évben eltérő, március 22. és áp-
rilis 25. közé eshet. Az ortodox
keresztény egyházakban ennél
bonyolultabb a számítás, és azt
más naptár alapján is végzik, de
mindig a katolikus húsvét kör-
nyékén mozog, például sose esett
még novemberre.

A hét törvénye. Mostantól
többé nem jogosultak vezetői en-
gedélyre a transznemű (transz-
szexuális és transzvesztita) em-
berek. A vezetést akadályozó
mentális rendellenességek közé
sorolták még a pedofíliát, a feti-
sizmust, a szadomazochizmust,
a magamutogatást, a kukkolást,
a kóros szerencsejáték-függősé-
get és a kleptomániát is.

No, nem nálunk, hanem
Oroszországban; az orosz kor-
mány szerint azért van szükség
a szigorításra, mert túl sok a köz-
úti baleset az országban.

A hét vicce.

– Állatos úszógumit szeret-
nék venni...

– Jó zsiráfos harminc lejért?
– Józsi ne fosson rá semeny-

nyiért!!!

Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Dan Petrescunak, az ASA új vezetőedzőjének Bogdan Mara ügyvezető igazgatóval és az ASA vezetőtanácsával
közösen döntve több tapasztalt, élvonalbeli játékost sikerült Marosvásárhelyre csábítania. Így Dan Bucșa
(27), Bănel Nicolița (30), Dacian Varga (30), Pablo Brandan (31), Vasile Maftei (34), Marian Ognyanov (27),
Pawel Golanski (32) és Cornel Frăsinescu (30) már aláírt a vásárhelyi alakulattal. Szó van arról, hogy Daniel
Niculae (Rapid, 32), Luchin (Dinamo, 29), Geraldo (Petrolul, 34), Astafei (Petrolul, 27) és Gigel Bucur (Kuban
Krasznodar, 35) is Marosvásárhelyre kerülhet.

Az ASA új szerzeményei Sepsi újra a román válogatottban

Sepsi László, az ASA balhátvédje kezdő játékosként végig ját-
szott az Észak-Írország-Románia Európa-bajnoki selejtező-mér-
kőzésen, míg csapattársa, Claudia Bumba csak a kispadon foglalt
helyet. Sepsinek ez volt a 4. válogatott mérkőzése, miután 2008-
ban Olaszország és 2010-ben Izrael és Honduras ellen lépett pá-
lyára. 

Dan Petrescu csak szabad já-
tékosokat akar Marosvásárhelyre
hozni, akik a tapasztaltságuknak
köszönhetően hasznos csapat-
tagok lehetnek, velük bajnoki cí-
met nyerhet az együttes. 

De lássuk, hogy kik az ASA új
szerzeményei, eddig hol játszot-
tak és milyen eredményeket ér-
tek el?

Dan Bucșa
A 27 éves dési illetőségű vé-

dekező középpályás a Dinamo
(2006-2009 és 2012), a Kolozs-
vári U. (2009-2010 és 2013-
2014), a német 5. ligás SV Ber-
gish Gladbach 09 (2012), Rába
Etó Győr (2015) csapatainál ját-
szott. Bucșa ügynöke a Győr
pénzügyi problémáinak kezdete
óta tárgyalásban állt a maros-
vásárhelyi együttessel.

A 27 éves középpályás na-
gyon elégedett az ASA új veze-
tőedzőjével kapcsolatban: „Na-
gyon boldog voltam, amikor
megtudtam, hogy Dan Petrescu
lesz az ASA edzője. Remélem,
nagyszerű dolgokat érünk el
együtt”– mondta Bucșa.

Bănel Nicoliță
A legelső játékos, aki Petrescu

edzősége alatt aláírt az ASA-val
nem más, mint a Steaua volt
szélső középpályása, Bănel
Nicoliță, aki hazánkban a CF Bra-
ila, a Temesvári Poli és a Steaua
együtteseiben játszott.  Utóbbi-
val kétszeres román bajnok
(2004-2005, 2005-2006), Ro-
mán Kupa-győztes (2010-2011)
és Román Szuperkupa-győztes
volt (2006).

2011-2014 között a francia
Saint-Étienne (amellyel Francia
Ligakupa-győztes volt a 2012-
2013-as évadban) és az FC Nan-
tes csapatainál légióskodott,
utoljára a Hagi által edzett Vii-
torulnál játszott. Nicoliță 37 al-
kalommal volt román váloga-
tott. 

A labdarúgást kedvelők ne-
hezen felejtik el Nicoliță öngól-
ját, amit a 2006-os Real Mad-
rid-Steaua BL-mérkőzés
csoportkörében a Santiago Ber-
nabeau stadionban lőtt, amikor
egy hazaadás során Cernea há-
lójába juttatta a labdát.

Szerződéskötése után a kö-
vetkezőket mondta: „Elhatároz-
tam, hogy Marosvásárhelyre

szerződök. Dan Petrescunak az
ASA-val kötött szerződése a leg-
főbb érv volt elhatározásomban.
Ő biztosított arról, hogy nem
lesznek anyagi problémák és
harcolni fogunk a bajnoki cí-
mért”- mondta Nicoliță.

Dacian Varga
Vargát jól ismeri Dan Pet-

rescu, hiszen az általa edzett
2009-es bajnok Urziceni, majd
a Sportul Studențesc és a Kuban
Krasznodar együtteseinek is
tagja volt a Craiovai U volt csa-
tára. A petrozsényi születésű
Varga a Sportul Studentesc csa-
patánál kezdett futballozni
(2004-2009), majd játszott az
Urziceni (2009), Rapid (2010),
Kuban (2011), Vaslui (2012) és
Craiovai U. (2014-2015) alaku-
latainál is. A nemzeti tizenegy-
ben négy találkozón lépett pá-
lyára, az 1. ligában 93
mérkőzésen 16 gólt szerzett.

Az ASA-hoz való szerződése
után megjegyezte: „Dan Petrescu
azt mondta, hogy bajnokságot
nyerni ment Marosvásárhelyre,
s nem azért hogy másodikok le-
gyenek. Ha én mellette vagyok,
akkor az anyagiak kérdése má-
sodlagossá válik, mert megnyer-
hetjük a bajnokságot”- mondta
Varga.

Pablo Brandan
Az argentin játékos – aki bal-

hátvédként, vagy baloldali kö-
zéppályásként a leghasznosabb
– szülőhazájában 1999-ben mu-
tatkozott be a Huracan együtte-
sénél, ahol egy szezon alatt 25
találkozón 3 gólt szerzett. Idő-
közben több ismert csapatnál is
megfordult: Deportivo Alavés
(2001-2003), Argentinos Juniors
(2003-2005), Instituto Córdoba
(2005-2006), Deportivo Alavés
(2006-2007). 

2007-ben szerződött Urzice-

nibe, ahol Dan Petrescu edző-
sége alatt román bajnok lett,
majd a Steaua (2010-2012), a
kínai Liaoning Whowin (2012-
2014), az izraeli Beitar Jeruzsá-
lem (2014) és a Craiovai U.
(2014) következett.

Érdekességként említhető,
hogy a 2001-2003 között a De-
portivo Alavés együttesében csa-
pattárs volt Cosmin Contrával és
Bogdan Marával, az ASA jelen-
legi ügyvezető igazgatójával.
Marával Urziceniben is együtt
focizott Brandan.

Vasile Maftei
A Chiajnai Concordia volt csa-

patkapitánya a Brassói Tractorul
(2000-2001), a Bukaresti Rapid
(2001-2009), Urziceni-i Unirea
(2009-2010), Kolozsvári CFR
(2011-2014) és a Chiajnai Con-
cordia (2014-2015) csapatainál
kergette a lasztit.

Ő is tagja volt az Urziceni
2009-ben bajnokságot nyert
együttesének, a Rapiddal 2003-
ban lett bajnok, míg a román
válogatottban 12 találkozón ját-
szott és egy gólt szerzett.

Marian Ognyanov
A 27 éves bolgár középpályás

a Levszki Szófia (2004-2011) és
a Botev Plovdiv (2012-2015)
együtteseiben játszott, utóbbi
színeiben 96 bajnoki találkozón
11 gólt szerzett. Ognyanov a
Levszkivel kétszeres bolgár baj-
nok (2006, 2007), bolgár Szu-
perkupa-győztes (2007) volt.

Pawel Golanski
A Steaua volt jobbhátvédje,

aki az együttestől távozó Feussi
helyébe kerül az együttesnél,
2011 óta a lengyel Korona Kielce
játékosa. A 32 éves lengyel hát-
védet Dan Petrescu a Kuban
Krasznodar együttesénél is
edzte. 

A 14-szeres lengyel váloga-

tott Golanski, 72 mérkőzésen
szerepelt a Steaua színeiben.

Cornel Frăsinescu
A 30 éves hátvéd is szabad

játékosként jön a Craiovai U.
együttesétől, ahol 27 találkozón
lépett pályára az elmúlt szezon
alatt, de pályafutása során ját-
szott még a Besztercei Gloria és
az azéri Khazar Lankaran együt-
tesénél is, míg a hazai 1. ligában
180 találkozón lépett pályára.

A szintén 32 éves Daniel Ni-
culae, aki a Rapid játékosa volt
a 2014-2015-ös idényben, sza-
bad játékosként jöhet Marosvá-
sárhelyre. 

Mint ismeretes, az ASA 14 já-
tékosának járt le a szerződése
2015. május 31. hatállyal, de
Dan Petrescu idekerülésének kö-
szönhetően már Gabi Mureșan
és Marius Constantin is újabb
szerződést kötött az alakulattal,
de N’Doye, Voiculeț és Zicu is a
szerződéskötés gondolatát fon-
tolgatja, viszont Bumbától meg-
válhat az alakulat: a 21 éves já-
tékost az izraeli Hapoel Tel Aviv
szeretné leszerződtetni. 

Mindannak ellenére, hogy az
utóbbi napokban bizonyos hazai
honlapokon biztosra vették,
hogy Sepsi László, a válogatott
balhátvédje a német 2. ligás
Nürnberggel kötött kétéves szer-
ződést, nem hivatalos értesülé-
sek szerint Sepsi továbbra is az
ASA játékosa marad a soron kö-
vetkező idényben, de elzárkózott
a hír megerősítése, illetve a hír
megcáfolása elől.

Hogy nézhet ki az ASA kez-
dőcsapata a 2015-2016-os
idényben?

Stăncioiu – Golanski (Hanca),
Maftei (Bejan), M. Constantin
(Frasinescu), Sepsi- G. Mureșan
(N’Doye), Brandan (Bucsa)-
Nicoliță (Voiculet), Ognyanov

(Zicu), Varga- D. Niculae

Július 8-án lesz 
a Szuperkupa

Ausztriából július 3-án térnek
vissza, majd július 8-án a Steaua
ellen lépnek pályára a Román
Szuperkupa döntőjében. 

Ezzel kapcsolatosan a követ-
kezőket mondta Dan Petrescu az
első sajtótájékoztatón: „A Steaua
elleni Szupekupa találkozón a
fővárosiakon lesz a nyomás. Ez
az egyetlen mérkőzés, amelyen
nem rajtunk lesz a nyomás, hi-
szen ezüstérmesek vagyunk, vi-
szont a bajnokságban már raj-
tunk lesz a nyomás. Meg kell
nyerjük a bajnokságot!”–
mondta Petrescu.

Július 17-én válik ismertté,
hogy ki lesz az ASA ellenfele az
Európa Liga 3. selejtezőkörében,
amely mérkőzésekre július 30-
án és augusztus 6-án kerül sor.  

Mi a csapat célkitűzése?
Az ASA vezetőségének célki-

tűzése, hogy az együttes bejus-
son az Európa Liga csoportkö-
rébe, ezért is próbál szerződtetni
nagy tudással és tapasztalattal
rendelkező labdarúgókat.

Ezzel kapcsolatosan a követ-
kezőket mondta az ASA vezető-
edzője, aki bajnoki címet sze-
retne nyerni az ASA-val: „Nagy
terveink vannak. Az első célki-
tűzésünk, hogy bejussunk az Eu-
rópa Liga csoportkörébe. Maros-
vásárhelyen a legjobbak a
felkészülési feltételek az ország-
ból. Ha azokat a játékosokat si-
kerül az ASA-hoz hoznunk, aki-
ket szeretnénk, akkor a
legjobbak leszünk. Ha fiatal já-
tékosokat hozunk, akkor nehéz
lesz, de egy kivétel elfogadható.
Én olyan játékosokat akarok Ma-
rosvásárhelyre hozni, akik már
trófeákat nyertek és játszottak,
vagy még játszanak a román vá-
logatottban”–mondta Petrescu.

Hol fog edzőtáborozni az ASA?

A Marosvá-
sárhelyi ASA
egyelőre a helyi
Akadémia Ví-
k e n d t e l e p i
s p o r t b á z i s á n
készül fel a so-
ron következő
bajnoki idényre,
de június 18. és
július 3. között
az ausztriai Bad Leonfeldenbe (Linz környéke) megy magaslati
edzőtáborba, ahol 5 felkészítő mérkőzést is játszik: Június
22-én az osztrák Admira Wacker (1. liga), június 28-án az
orosz Terek Grozny (1. liga), június 30-án az osztrák SV Ried,
míg július 2-án a cseh Mlada Boleslav lesz a csapat ellenfele.
Június 26-án is szeretnének barátságos mérkőzést játszani,
de még az ellenfele ismeretlen. Bad Leonfelden, amely gyógy-
fürdőiről hires Felső-Ausztriában, Mühlviertel régió központ-
jában található, 27 km-re Linztől. 

Brandan

Golanski

Maftei
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Élet vagy vagyon elleni bűntényt akar végrehajtani?

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


