
Társadalom

„Tíz helyett nyolc 
tanácsos van egyelőre 
az RMDSZ-frakcióban “ 

Az elmúlt két hónapban két helyi tanácsos is tá-
vozott a marosvásárhelyi önkormányzati kép-
viselőtestületből. Törzsök Sándor szakmai
elfoglaltságra, dr. Kikeli Pál pedig családi és sze-
mélyes okokra hivatkozva köszönt le tisztségé-
ből. Bár Törzsöknek június elején, Kikelinek
pedig a héten iktatták a lemondását, egyelőre
még senki nem töltötte be a helyüket.
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Sport 

Szilágyi Lóránd 
a Honvédhoz igazolt
A 30 éves marosvásárhelyi illetőségű Szilágyi Loránd
az ASA-nak volt a játékosa. A szurkolók egykori ked-
vence nemrég a magyar 1. ligás Budapesti Honvéd
együtteséhez igazolt. Szerződése 2018. június 30-ig
érvényes.

Humor 

Hogyan viseljük el a kánikulát
otthon, munkahelyen, utcán?  
☻ Ne a Facebookra nézzünk be ötpercenként, hanem
a hűtőszekrénybe  ☻ Tegyünk be gleccsert, jégbar-
langot vagy havas tájat ábrázoló háttérképet
☻ Mindenhova futva, sőt, rohanva menjünk – az el-
lenszél hűt ☻ Ne idegeskedjünk, ne engedjük, hogy
kihozzanak a sodrunkból – a hidegvér is hűt ☻ Szex-
cseteljünk eszkimó csajjal/pasival 

>>> 6. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Tanácstalanul  

A napnál is világosabban látszik, hogy az ille-
tékeseknek meg kellett volna előzniük ezt a kel-
lemetlen helyzetet. Az edzőnek idejében kellett
volna gondoskodnia a cserékről. De ő csak most
kezdi tanulmányozni a cserepadot. Ki is ül ott?
Van-e rajta mez? És egyáltalán, tudja-e kezelni
a labdát? Egy ideig várnunk kell a cserék be-
küldésére. Addig is csökkentett létszámban kell
kiállniuk az ellenféllel szemben.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

A görög tragédia   

Amit manapság a görögök átélni kénytelenek,
mondjuk ki, nem más, mint vegytiszta tragédia.
S ha így igaz, akkor a tragédia szerzője a pénz -
uralmi háttérhatalom, rendezője pedig maga
az Európai Unió. Az Európai Bizottság, az Euró-
pai Központi Bank, valamint a Nemzetközi Va-
lutaalap alkotta hármas, a sokat emlegetett
trojka csak segédrendezőként jöhet számításba.

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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„Szerintem 
a legjobb úton 

haladok”

Tóth Andi: 

Interjú az erdélyi születésű énekesnővel
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A Spectrum Színház 
mikházi bemutatója

Molière mély élet- és em-
berismeretről tanúskodó, szi-
porkázóan szellemes komédiá-
ját, A nők iskoláját mutatja be
a Spectrum Színház a mikházi
Csűrszínházban. A darab ősbe-
mutatója 1662. december 26-
án volt XIV. Lajos udvarában, az
akkor még névtelen szerző ren-
dezésében. Arnolphe szerepé-
ben is Molière lépett fel. A király
harsány nevetése örökre meg-
pecsételte az akkor még kezdő
drámaíró sorsát. A darab köz-
pontjában a házasság áll. A fel-
szarvazástól rettegő Arnolphe
biztosra akar menni, s így kis-
korától nevelt leányát szemelte
ki feleségnek. Ágnes azonban
nem őt, hanem titokban gyám-
apja régi jó barátjának a fiát,
Horace-t szereti. Különböző bo-
nyodalmak és vígjátéki fordula-
tok után a fiatalok végül egy-
másra találnak. Rendező: Török
Viola. Arnolphe szerepében Szé-
lyes Ferenc színművészt láthat-
ják. Partnerei: Nagy Beáta, Szász
Anna, Kinda Szilárd, Kovács Ká-
roly, Kárp György és Székely

Szabó Zoltán színművészek.
Zene: Kelemen László. Koreo -
gráfia: Tőkés Imola. A mikházi
bemutató július 24-én, pénteken
21 órától lesz. Az előadást 25-
én, szombaton 21 órától meg-
ismétlik. Helyfoglalás: tel.: 0744-
301-875. Jegyek a helyszínen
vásárolhatók az előadás kezdete
előtt. Egy jegy ára 15 lej.

Anna-bál

A Magyar Dolgozók Egyesü-
lete és az Erdélyi Magyar Balol-
dal július 24-én 18 órától a ma-
rosvásárhelyi Deus Providebit
Ház éttermében (római katoli-
kus plébánia udvara) Anna-bált
szervez. Élőzene, tombola és
egyéb meglepetések lesznek.

Érdeklődni hétfőtől péntekig 9–
11 óra között lehet a szervezet
Madách Imre utca 12/A szám
alatti székhelyén, vagy a 0744-
928-299-es telefonszámon.

Személyiségfejlesztő 
tábor hátrányos helyzetű
fiataloknak

A Divers Egyesület július 27–
31., július 31– augusztus 4. és
augusztus 4–8. között Nagy-
adorjánban 16-17 éves hátrá-
nyos helyzetű fiatalok számára
szervez személyiségfejlesztő tá-
bort. Kizárólag marosvásárhelyi
és a környező falvakból szár-
mazó hátrányos helyzetű fiata-
lok (egy szülő által nevelt, sok-
gyerekes családból, szociális

segélyen vagy minimálbérből
élő családból származók) jelent-
kezését várják július 21-ig 9-12
óra között a 0265/311-727-es
telefonszámon, vagy az of-
fice@divers.org.ro e-mail-
címre. Az esetleg nem fogadott
hívásokra is válaszolnak. A Siker
és önállóság projekt keretében
szervezett tábort a RO10CORAI
program támogatja és az Alpha
Transilvana Alapítvány valósítja
meg.

Keresztyén 
angol nyelvtábor

Augusztus 11–15. között in-
gyenes, intenzív nyelvtanulási
lehetőség a Bibliából vett szö-
vegek felhasználásával, angol
nyelvtanár vezetésével. Hely-
szín: Károlyi Gáspár Alapítvány,
Marosvásárhely, Zsil u. 7. A ta-
nítás és a fakultatív programok
naponta 9-14 óra között zajla-
nak. Korhatár: 8-14 év. Jelent-
kezés és bővebb információ:
molnarsl@clicknet.ro, 0745-
777-673. Jelentkezési határidő:
augusztus 6.

Marosvásárhelyi 
koncertnapok

Pénteken este a polgármes-
teri hivatal és a Romániai Zenei
Előadók Szövetsége (UCIMR)
szervezésében a Marosvásárhe-
lyi koncertnapok keretében az
Euphoria String Quartet lép fel
a nemzeti színház és a Conti-
nental szálló közötti téren kiala-
kított színpadon. A koncert 19
órakor kezdődik.
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Lapunk előfizethető 
Maros megye összes

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

Telefon:  0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Július 23. Lenke, Brigitta
Július 24. Kinga, Kincső, Krisztina
Július 25. Kristóf, Jakab, Valentin
Július 26. Anna, Anikó, Mózes
Július 27. Olga, Liliána, Bertold
Július 28. Szabolcs, Botond, Laura
Július 29. Márta, Flóra, Urbán

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: A családja köreiből egy személy érdekes ötlettel ruk-
kolhat elő. Ne feledje, hogy jóindulat vezérli ezt a sze-
mélyt. A héten postán érkezett hírek örvendeztetik meg.
Jókedvének most semmi sem szab határt.
BIKA: Most előtérbe kerül az egészség téma is. Táplálkoz-
zon egészségesen. Ügyeljen a bevitt ételek minőségére
és a rendszeres étkezésről sem feledkezzen meg. Ha tör-
ténetesen diétázik, gondoskodjon arról, hogy vigyen be
elegendő proteint, kalciumot a szervezetébe és minél több
folyadékot.
IKREK: Sok ingerült embert lát ön körül. Ebből eredően
a forgalmi közlekedésben is jobb, ha fokozottan betartja
a követő távolságot és a biztonsági óvintézkedéseket. Az
emberi kapcsolataiban is érezhető némi feszültség és in-
gerlékenység.
RÁK: Ha vásárolni megy, mindenképp győződjön meg
arról, hogy minőségű termék kerül a kosárba. Később kel-
lemetlen visszamenni reklamálni. A héten vigyáznia kell
értékeire, ugyanis könnyedén elhagyhat fontos dolgot
vagy akár csalás áldozata is lehet.
OROSZLÁN: Adottságait merészebben használja ki. Most
egy személy ön iránti érdeklődésére lesz figyelmes a
héten. Ne ugorjon bele egy elhamarkodott kapcsolatba.
Előtte ellenőrizze, mérje fel a terepet, alaposan ismerje
meg leendő partnerét. 
SZŰZ: Az e heti bolygóállások arra kedveznek, hogy most
több időt fordítson önmagára, a szabadidejére koncent-
rálja a figyelmét és szervezzen önnek tetsző programokat
családjával. A szerettei szűk körében felszabadulhat.
MÉRLEG: A héten könnyedén egy kis bosszúság érheti
egy okoskodó szomszédja miatt. Semmi kétség ahhoz,
hogy ehhez a személyhez tömérdek türelem szükséges.
Jobban teszi, ha nem áll le vele egy szóra sem a köszöné-
sen kívül.
SKORPIÓ: Vigyázzon ingóságaira, mert fontos értékkel
kapcsolatban a csalás aurája érezhető ön körül a héten.
Nem csak eszmei értéke van a dolognak, hanem sok
pénzbe kerül. Legyen hát óvatos ezekben a napokban. Az
e heti bolygóállások kinyilvánítási kedvét felfokozhatják.
NYILAS: Itt a jövő teremtésének az ideje. Önt most ilyen
erők veszik körül. Az, ami most van egy előző periódus le-
nyomata, eredménye. Új korszakot írhat ebben az idő-
szakban az életében. A környezete ön mellett áll.
BAK: Ne hagyja, hogy az üzleti életben bármi személyes
dolog is befolyásolja vagy esetleg korlátozza. Itt az ideje,
hogy végre magánéletére is koncentráljon. Ne temetkez-
zen mindig csak a munkába.
VÍZÖNTŐ: Ez a periódus kedvez a pénzügyeinek. Ennek
ellenére ne menjen bele semmilyen kétes, bizonytalan
ügyletekbe. Minden alkalommal szakértővel vitassa meg
a befektetéseit vagy egyéb pénzügyeit érintő terveit.
HALAK: Önt fáradhatatlannak és nagyon terhelhetőnek
könyvelték el. Ha arra vágyik, hogy most elvonultan ma-
gában legyen, és abból tudna erőt meríteni, nyugodtan
mondja meg a családjának, mert önért bármit megtesz-
nek, mert ön fontos nekik, szeretik önt.

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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Tanácstalanul  

Sorra mondanak le a ta-
nácsosaink. Az utóbbi né-
hány hét alatt egy megyei
és két városi önkormányzati
képviselőnk is megvált mandátumától. A megyei tanácsnál
már meg is történt a soron következő „cserepolitikus” behí-
vása, illetve az új alelnök beiktatása. Jobb az új, mint a régi?
Ez kevésbé valószínű, de majd elválik. A városi tanácsnál
azonban még mindig nem következett be a váltás. Pedig
már több mint másfél hónapja foghíjas a frakciónk. Most
már kétszeresen is az. A cserejátékosok egyre csak hezitál-
nak. Nincs senki, aki a pályára merészkedne. A tanácsosaink
létszáma ennyire lényegtelen? Vásárhely mindössze csak
ennyit érdemel?

Annak idején összeállították az induló csapatokat. Kine-
vezték az edzőt, a csapatkapitányt, a pótjátékosokat, a ke-
retet. Meghívásos alapon. A közönség, a független szakértők
véleményére senki nem volt kíváncsi. Pedig illetéktelen
edzőt állítottak a csapat élére. Alkalmatlan csapatkapitány-
ban bíztak meg. És tehetségtelen játékosokat válogattak a
keretbe. Olyanokat, akik nem bírták a megterhelést. Akik
nem voltak felkészülve a mérkőzésekre. Akik sérülések nél-
kül is otthagyták a küzdőteret. Akik önként leléptek, nem
kizárólag a pályáról. De nem csak a játékosok hibája, hogy
ilyen silányak lettek az eredmények. Rájuk esett a választás,
és így vállalniuk kellett a küzdelmet. Vagy annak mímelését.  

A szövetség viszont nem volt többre képes. Hagyta a fi-
atal tehetségeket szétszéledni. Nem fektetett sem pénzt,
sem energiát az utánpótlás-nevelésbe. Mindössze adogatói
feladatokat adtak azoknak, akiket mégis pályára engedtek.
Labdához kellett juttatniuk a nagy öregeket. Azért, hogy
majd az övék – a régi morálon nevelkedett játékosoké – le-
gyen az elismerés, a győzelem. Pedig nem volt bennük elég
fantázia, kitartás, akarat, gyorsaság, erő – egyszóval tudás.
Ahhoz, hogy felvegyék a harcot a nagyobb potenciállal ren-
delkező ellenfeleikkel szemben. És az amúgy is kétséges ka-
pacitású játékosok közül egyesek csak úgy, a játék ideje
alatt, elmentek. Sőt, olyan is volt, aki rendszeresen hiányzott
a pályáról, pedig szerepelt a kezdő csapat névsorán. 

A napnál is világosabban látszik, hogy az illetékeseknek
meg kellett volna előzniük ezt a helyzetet. Az edzőnek ide-
jében kellett volna gondoskodnia a cserékről. De ő csak most
kezdi tanulmányozni a cserepadot. Ki is ül ott? Van-e rajta
mez? És egyáltalán tudja-e kezelni a labdát? Egy ideig vár-
nunk kell a cserék beküldésére. Addig is csökkentett létszám-
ban kell kiállniuk az ellenféllel szemben. A pályán
maradottaknak felértékelődött a szerepe. Ők viszont csak
eredmény nélkül futkosnak össze-vissza. Hol jobbra, hol
balra, hol hátra, hol pedig előre. A szövetség vezetői mindig
mással vannak elfoglalva. Például az (újra)tervezéssel. Leg-
alább ezalatt nem kell foglalkozniuk a pályán történtekkel.
Kár lenne elrontaniuk a huszonöt éve tartó diadalmenetüket
egy ilyen apró, kis vásárhelyi bakisorozattal. A taktikai hibák-
kal, a reakció hiányával, a „tanácstalansággal”. Ők komolyabb
problémákra fektetik a hangsúlyt. Számukra nem jelent sem-
miféle gondot az, hogy így elkúrták a magyar képviseletet.

3. oldalTársadalom / Vélemény  <<2015. július 23–29.
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Az elmúlt két hónapban két helyi tanácsos is távozott a marosvásárhelyi önkormányzati képviselőtestület-
ből. Törzsök Sándor szakmai elfoglaltságra, dr. Kikeli Pál pedig családi és személyes okokra hivatkozva kö-
szönt le tisztségéből. Bár Törzsöknek június elején, Kikelinek pedig a héten iktatták a lemondását, egy előre
még senki nem töltötte be a helyüket. 

Tíz helyett nyolc tanácsos van egyelőre
az RMDSZ-frakcióban

Talán hiú ábránd vagy kép-
mutatás, de mi, „civilek” többet
várunk el a papoktól, a politiku-
soktól és az orvosoktól, mint az
„egyszerű” emberektől. A lelké-
szek a transzcendens világhoz
állnak közelebb. A politikusok a
közéleti feladatokat vállalják fel.
Az orvosok pedig földi életünk
minőségének a javításáért és
meghosszabbításáért felelnek.
Talán ezzel magyarázható, hogy
komoly felkészültséget, hozzá-
értést, morális tartást és hiva-
tástudatot várunk el mindannyi-
uktól.

A három kategória közül a
politikusok megítélése a legked-
vezőtlenebb, de egyeseknek még
a lelkészükben és az orvosukban
is csalódniuk kellett. Ez utóbbi-
akat főleg a köpenyzsebből ki-
lógó boríték vagy a malpraxis,
de az egészségügyi rendszer mi-
att futószalag- és papírmunkára
kényszerített napi rutinjuk miatt
érheti vád és kritika. Egy közép -

korosztályban lévő gyakorló or-
vos ismerősöm a minap felve-
tette a problémát, miszerint az
egyetem- és pályaválasztás előtt
álló 18-19 éves fiatal nem képes
minden esetben tudatosan dön-
teni a szakmáját illetően. Az or-
voslás pedig nem egy egyszerű
szakma. Ők azok, akik életeket
menthetnek, akik stresszes hely-
zetben mérlegelnek és gyors
döntést hoznak arról, hogy a pá-
cienseik milyen életet fognak
majd élni a kórházi kezelésük
nyomán. Ők azok, akik a meg-
felelő altatószer összetevőit
meghatározzák, hogy a műtét
után a beteg felébredjen. Ők ül-
tetnek műlencsét a szürkehályo-
gos szembe, de ők döntenek arról
is, hogy piros vagy sárga kemo-
terápiát írjanak fel a leukémiás
beteg számára.

A napi teendőik fent említett
gyakorlati vonzatai mellett pszi-
chésen is leterheltek, hisz aki be-
kerül a román egészségügy da-

rálójába, annak beteg, vagy akár
haldokló embertársai között kell
dolgoznia és hozzájuk empátiá-
val viszonyulnia. A hozzátarto-
zók felé is felelősséggel tartoz-
nak. Mindez pedig megalázóan
alulfinanszírozott és túlhajszolt-
ságra kényszerítő rendszer kere-
tei, valamint megannyiszor gyó-
gyításra alkalmatlan
kö rül mények között történik. Ez
bizony emberpróbáló erőfeszí-
tést jelent.

No, de a 19 éves fiatal, az
érettségi után, az orvosi egye-
temi felvételijén fel tudja-e
mérni, hogy mire vállalkozik?
Tisztában van-e azzal, hogy az
élete hátralevő részét a tekintélyt
parancsoló fehér köpeny mellett
nem csak szakmai elismerés,
meggyógyult és elégedett páci-
ensek fogják majd kitölteni? Ha
pedig időközben meg is gon-
dolná magát, a hatéves orvosi
képzés, illetve az ötéves reziden-
ciátus elvégzése után aligha jut

ideje és türelme új szakmát ta-
nulni. Így aztán nem marad más
számára, mint hogy középszerű,
kiégett, és elfásult orvossá vál-
jék, olyanná, aki alkalmatlan a
beteg emberek segítésére és gyó-
gyítására.

Bár a jelenleg zajló iratkozá-
sok és felvételik mutatói szerint
három-négyszeres túljelentkezés
van az orvosira, valószínűleg
okos ötlet lenne, ha minden, erre
a pályára készülő fiatalnak érett-
ségi után kötelezővé tennék a
rohammentő-szolgálatnál, vagy
akár más egészségügyi intéz-
ményben végzett gyakornoksá-
got. Az így felgyűlt tapasztalatok
birtokában magabiztosabban
tudna dönteni, hogy szeretné-e,
illetve képes lenne-e ellátni az
orvosi feladatokat. És főleg azt,
hogy tudna-e a hippokratészi
parancs szerint élni, amely ki-
mondja: gyógyíts, s ha nem, leg-
alább ne árts.

Pál Piroska

Érettség az orvosláshoz

Törzsök Sándor 23 évig volt
tagja a képviselőtestületnek, de
elmondta, hogy az Aquaserv
vízszolgáltatónál két nagyon
fontos projekten dolgozik, s
azonkívül is szakmai tanácsok-
kal látja el a hozzá fordulókat,
így egyre kevesebb ideje volt az
önkormányzati testületben vál-
lalt munkára. „Nem volt könnyű
ez a döntés” – vallotta a szak-
ember annak bejelentésekor.

Kikeli orvosprofesszor szak-
mai és családi okokra hivat-
kozva lépett vissza a tanácsosi
tisztségből, erről a július végi
soros ülésen fognak szavazni a
képviselők. Az egyetemi tanár
az oktatásügyi és kulturális
szakbizottság tagja volt, ő kez-
deményezte a Pro Cultura díj lé-
tesítését és a Marosvásárhely
brandjének meghatározását is.

Peti András alpolgármester,
a képviselőtestület RMDSZ frak-
ciójának elnöke lapunknak el-
mondta, hogy a tanácsosi listán
a soron következő név Gogolák
Csongor ügyvédé, akinek írásos
válaszát várják, hogy elfogadja-
e a tisztséget vagy sem, ám a
Központ meg nem erősített in-
formációi  szerint a fiatal jogász
nem vállalja a tisztséget.

„A következő név az önkor-
mányzati képviselőtestületi lis-
tán Benke István, aki szakmai

elfoglaltsága miatt nem vállalja
a tisztséget. Utána következik
Makkay Gergely meteorológus,
aki már írásban jelezte, hogy
vállalja az önkormányzati képvi-
selői szerepet, így ő fogja váltani
Törzsök Sándort tiszt ségében.
Kikeli Pál professzort Novák Zol-
tán Csaba történész válthatja,
akitől egyelőre választ várunk”
– fejtette ki Peti András.

A listán további nevek Har-
sányi Zsolt rendező és Fischer
József László mérnök. 

A megyei tanácsban 
is változott a névsor

Mint ismeretes, a Maros me-
gyei tanács RMDSZ-frakciójá-
ban is változások történtek az
idén, hisz Lokodi Edit Emőke

volt alelnök után, magánéleti
és szakmai okokra hivatkozva
Kelemen Márton is lemondott
az alelnöki, de a tanácsosi tiszt-
ségéről is. A testület alelnöki
funkcióját Szabó Árpád vette át,
tanácsosként pedig Gál Ernő, az
RMDSZ segesvári szervezetének
elnöke került Kelemen Atilla fia
helyére. 

Pál Piroska
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A nyár magával hozta a falunapok sokaságát is. A szervezők igyekeznek von-
zóbbnál vonzóbb programokat összeállítani, csalogatva nemcsak a helybéli-
eket, az elszármazottakat, hanem a környékbelieket is. A falunapok egyik
fénypontja a magyarországi vagy az erdélyi születésű, Magyarországon ér-
vényesülő, kibontakozó sztárvendégek meghívása. Amint már írtunk róla,
két hete Székelykálban Magyar Rózsa lépett fel, a hétvégén Csejden Tóth
Andi koncertezett, és a mostani hétvégére Nagyernyébe Baricz Gergőt és a
Bikini együttest várják. Csejden mi is ott voltunk és sikerült Tóth Andinak né-
hány rövid kérdést feltennünk.

Amit manapság a görögök átélni
kénytelenek, mondjuk ki, nem más,
mint vegytiszta tragédia. S ha így igaz,
akkor a tragédia szerzője a pénzuralmi
háttérhatalom, rendezője pedig maga
az Európai Unió. Az Európai Bizottság,
az Európai Központi Bank, valamint a
Nemzetközi Valutaalap alkotta hármas,
a sokat emlegetett trojka csak segéd-
rendezőként jöhet számításba. 

A történet ott kezdődött – valahol
kezdődnie kellett –, hogy a bankrend-
szer 2009-es, a felelőtlen spekulációk
nyomán bekövetkezett összeomlása
után, a pénzhatalmi elit úgy döntött, az
EU tagállamainak közpénzekből, azaz
az adófizetők pénzén kell feltőkésítenie
a bankokat. A görög államadósság je-

lentős része – köztük a 240 milliárd
eurós tétel, amellyel a Hellászban mű-
ködő külföldi bankokat mentették meg,
s amit azok szinte azonnal kivontak az
országból – is innen származik. A fe-
szültség akkor csúcsosodott, amikor az
EU pénzügyi nagyokosai a lakosságot
sanyargató újabb intézkedésekre akar-
ták rávenni a szélsőbaloldalinak neve-
zett Ciprasz-kabinetet. A kormány
népszavazást írt ki, amelyen a lakosság
nemet mondott a megszorításokra.
Pedig igen nagy volt a görögökre nehe-
zedő, elsősorban nemzetközi nyomás.
A globalizmus iránt elkötelezett hírte-
levíziók például, különösen a román
nyelven sugárzók a görög kormány,
egyenesen a nyakló nélkül költekező

görög nép elleni hangulatkeltéssel fog-
lalatoskodtak még a referendum nap-
ján is. Ezzel szemben a görögök a

szolidaritás erős jelét adták: az egyik
legnagyobb pékség üzleteinél ingyen
juthattak kenyérhez a nyugdíjasok, a
munkanélküliek és a rászorulók mind-
addig, amíg a bankok zárva tartottak. 

Hiába riogattak vele, a Grexit – Gö-
rögország kiválása, kizárása az eurozó-
nából – nem következett be. És a jelek
szerint nem is fog. Méghozzá azért
nem, mert túl nagy presztízsveszteség

lenne a globalizmus prófétái és az EU
számára. Ami pedig Görögország meg-
mentését illeti, az sem lenne túl nagy
megterhelés, hisz Athén nem sokat
oszt, szoroz a világgazdaságban. Annál
inkább geopolitikai szempontból, ami
egy újabb érv „megmentése” mellett. 

Aztán következett a nem várt fordu-
lat: az alig néhány nappal korábban
tartott referendumon kifejezett népi
akarattal szembe menve, a görög kor-
mányfő mégiscsak megállapodott az
EU-val. Tette ezt annak ellenére, hogy a
nemzetközi pénzuralmi elit által köve-
telt megszorítások – a Sziríza-kormány
lemondott pénzügyminisztere szerint
is! – a helyzet további romlásához ve-
zetnek majd. Az már most egyértelmű,

hogy a görögök nyakába varrt hatalmas
adósságot lehetetlen visszafizetni. Az
egyezségben foglalt feltételek mellett
Görögországnak nyújtott minden to-
vábbi „segítség” csak az adósságteher
növekedését eredményezi majd. Ez nem
titok maga a Sziríza és annak elnöke, a
még miniszterelnök Ciprasz előtt sem. 

Mi történhetett a háttérben, hogy
annak dacára, hogy a népszavazás el-
utasította, a kormányfő mégis elfo-
gadta a példátlan szigorúságú
meg szorításokat? – kérdezik azóta is,
akik az események mozgatórúgóit ke-
resgélik. Íme a kérdés, amelyre feltéte-
lezhetően soha nem kapunk választ. 

Szentgyörgyi László  

A görög tragédia

Mondom 
a magunkét

Tóth Andi: „Szerintem a legjobb úton haladok”
Vasárnap 

Tóth Andi volt 
a Csejdi Falunap 

sztármeghívottja

Akik vasárnap Csejdre láto-
gattak, tanúi lehettek egy pél-
daértékű falunap lezajlásának.
Az enni-innivalót kínálók, cse-
csebecséket árusítók mellett ki-
emelt fontosságot kaptak a
kulturális, nemzettudatot erő-
sítő programok is. Amint valaki
nagyon helyénvalóan megje-
gyezte: annyi minden történt
Csejden egy nap alatt, hogy az
két falunapra is elég lett volna.
Az istentisztelet után, rezes-
banda által kísért huszárfelvo-
nulásra került sor, majd a falu
központjában felállított színpa-
don színvonalas programok,
előadások zajlottak. Fellépett a
helyi Sola Musica kórus, a csejdi
és marosszentgyörgyi gyer-
mekek programja a szülők szí-
vét, lelkét simogatta, de
közönség elé lépett a Jubilate
Deo dalcsoport, a Táltos, a job-
bágytelki hagyományőrző, az
Öreg fenyők és a Vadrózsák
tánccsoportok is. Ábrám Tibor
nótaénekes az egész közönsé-
get dalra fakasztotta. A Kere-
csensólyom Hagyományőrző
Egyesület honfoglalás kori harci
bemutatót tartott. Sor került
egy két kopját magába foglaló
emlékoszlop felállítására, a kö-
zelmúltban gyermeknek életet
adó és várandós anyák meg-
ajándékozására és sok más

egyéb érdekes eseményre. 

„Mily gyönyörűséges, 
ha a testvérek 
egyetértésben élnek”

Sófalvi Szabolcs Marosszent-
györgy község polgármestere
lapunknak elmondta, hogy kü-
lönös fontosságot tulajdonít
annak, hogy a csejdiek pozití-
van viszonyulnak és állnak a
rendezvény megszervezése
mellé. „Rekordidő alatt készítet-
ték el a helyiek az emlékoszlop
talapzatát, az ezt védő korlátot,
ültettek virágokat. A faragó-
mesterek is nagyon szaporán
készítették el a két kopját és az
ezeket összekötő plakettet. A
plakettre írandó szövegnek ér-
dekes módon mindkét lelké-
szünk, Bíró Jenő református és
Baricz Lajos római katolikus lel-
kipásztorok is ugyanazt a bib-
liaidézetet javasolták, ami
nekem is egyik kedvenc igém:
‹Ó, mily szép és mily gyönyörű-
séges, ha a testvérek egyetér-
tésben élnek.› (Zsoltár 133,1) A
falunapot júniusra terveztük, de
a helyiek egyik kérése az volt,
hogy Tóth Andit hívjuk meg
énekelni, neki pedig csak most
volt ideje hozzánk eljönni" – tá-
jékoztatott Sófalvi Szabolcs.

A rendezvény sztármeghí-

vottja tehát Tóth Andi volt, a
magyarországi X-Faktor ötödik
szériájának győztese. Tóth And-
rea Nagyváradon született
1999. január 18-án. Szülőváro-
sában a Művészeti Líceum rajz
szakán tanult. 13 évesen kez-
dett el énektanárhoz járni, aki
arra bíztatta, hogy versenyeken
mérettesse meg magát. Ezt kö-
vetően jelentkezett is külön-
böző versenyekre és kisebb
fellépései is voltak. A hírnevet
azonban az X-Faktor hozta meg
neki. Az énekesnővel vasárnap
sikerült villáminterjút készíte-
nünk.

– Hogyan zajlik az X-Faktor
utáni életed?

– Most inkább saját dalaim
írásán dolgozom. Első videokli-
pem az év elején készült el,
amelyen a Legyek én című dalt
éneklem. Nemsokára várható a
második is. Ezen kívül a Madách
Színházban, a Nyomorultakban
fogok szerepelni. Aztán itt a sok
fellépés főleg Magyarországon,
de igen gyakran hívnak meg Er-
délybe is. 

„Meg szeretnék maradni
olyannak, amilyen vagyok”

– Hol élsz most? Hogyan fér
össze az iskola a sztárélettel?

– Az X-Faktor után Buda-
pestre kellet költöznöm, és
mivel még kiskorú vagyok, ott a
nagymamámmal lakom. A csa-
ládom Nagyváradon maradt, de
gyakran meglátogatnak, napi
szinten beszélünk telefonon, in-
terneten tartjuk a szoros kap-
csolatot. Aztán meg én is
igyekszem a lehető legnagyobb
gyakorisággal hazalátogatni. Az
iskolából egy fél évre kimarad-
tam, de szeptembertől egy ma-
gyar fővárosi iskolába fogok
tanulni. 

– Hogy érzed, most a jó úton

haladsz? 
– Igen, szerintem a legjobb

úton haladok. Már igen zsenge
kislánykorom óta szeretek éne-
kelni, és mindig arra vágytam,
hogy ismert énekesnővé váljak,
ha nagy leszek. 

– Kik a példaképeid a szak-
mában? Kire szeretnél hasonlí-
tani? 

– A nagy magyar vagy akár
külföldi előadók közül nem sze-
retnék hasonlítani senkire, nem
akarom senkinek a nyomdokait
követni. Meg szeretnék maradni
olyannak, amilyen vagyok, az én

külön szemé lyiségemmel, egyé-
niségemmel. Ez nem azt jeleni,
hogy nem nézek fel több kiváló
énekesre, zenekarra. Példaké-
pem például az AC/DC, valamint
több rock banda, de szívesen
hallgatom Céline Dion vagy
Whitney Houston dalait is. 

– Mit üzensz a rajongóidnak?
– Azt üzenem, hogy puszi-

lom és szeretem őket. És termé-
szetesen azt kívánom, hogy
legyenek minél többen. 

Nemes Gyula
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A Bob templom születése

Keresztes Gyula, a Marosvá-
sárhely régi épületei című köny-
vében tesz említést arról, hogy
egykor a város peremén szintén
itt működött az esperesi hivatal
is. 1780-ban a templomot tűz-
vész pusztítja el, és csak 1792 és
1794 között épült annak helyén
a ma is álló kőtemplom, melynek
építése – terve és ugyanakkor a
kivitelezése is! – Topler János épí-
tész nevéhez fűződik, Ioan Bob
esperes, majd fogarasi püspök
felügyelete alatt készült el.

A kőtábla szövege: IN CVLtVM
Dei strVXIt, e Zorna VItqVe Ioan-
nes Bobb, epICopVs fogarasInsIs. 

Az alatta lévő tábla az 1933.
évi helyreállítási munkálatok ide-
jét örökíti meg.

Emlékeztető

Amint azt már korábban em-
lítettük, a templomban görög és
katolikus szertartásokat egyaránt
rendeztek. Az 1700-as unió, ami-
kor az erdélyi egyház csatlakozott
a rómaihoz, egyáltalán nem
egyesítette a közösséget. Sőt. 

A Román Országokból folya-
matosan érkeztek új papok; az
ittenieket Moldvában és Havas -
alföldön szentelték, miközben a
Szerb Ortodox Egyház, a térvesz-
téstől való félelmében, több íz-
ben is nyomást gyakorolt. 

Így a XVIII. század derekán fo-
kozódott a feszültség a felekezet
között ingadozó románok között.

A feltételezés 
csak feltételezés!

A Keresztes Géza műépítész,

műemlékvédelmi szakmérnök
által a rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból egyértel-
műen kiderül, hogy Marosvásár-
hely sem volt mentes az ilyen
incidensektől. Akkoriban Petru
Maior édesapja, Grigore Maior
volt a görög katolikusok lelkésze.
Ő 1750-ben jött a városba, és
ezért feltételezik, hogy Petru Ma-
ior Marosvásárhelyen született. 

Szóval ennek a Grigore 
Maiornak a közbenjárására el-
fogták, letartóztatták és Maros-
vásárhelyre hozták Ioan Molnar
ortodox papot, akit később Popa
Tunsunak is neveztek. Azért,
mert megnyírták.

Az ellenségeskedés még in-
kább szétválasztja a híveket

A környező falvak románsága
és sok helybéli hívő Molnar ol-
dalán állt, és az ellenségeskedés
még inkább elszakította egymás-
tól a két felekezethez tartozókat. 

Aztán a szerencsétlen vélet-
len úgy hozta, hogy egy égve fe-
lejtett gyertya miatt – a Központ
egyik korábbi lapszámában erről
már írtunk – 1780-ban leégett
a templom. 

A román nemzetiségű 
népesség megtűrt 
népcsoportnak számított

A XVIII. század Erdélyének po-
litikai helyzete előnyösnek ígér-
kezik a román nemzetiségű né-
pesség számára, aki eladdig
megtűrt népcsoportnak számí-
tott, anélkül, hogy a többi nem-
zetiséggel egyenrangú jogokban
részesüljön és anélkül, hogy val-
lását államilag hivatalosnak mi-

nősítsék. 
Csak miután a Habsburg Bi-

rodalom Erdély elfoglalásával ke-
leti irányba növeli területét, látja
be azon politikai lehetőségeket,
amelyek a román ortodox hívők
katolikus vallásra való térítésében
rejlenek.

Az „egyesítési folyamat”

Ez a lépés a magyar reformá-
tus nemesség és bécsi udvar el-
keseredett harcához vezetett
volna, amennyiben általa kie-
gyensúlyozódik a katolikus és
protestáns hívek számaránya. 

Így a XVIII. század elején sorra
kerül az ortodox hívek egy részé-
nek katolikus egyházzal való úgy-
nevezett „egységesítési folya-
mata”. 

A román országok érseksége-
ivel való szakítás és a pápa fenn-
hatósága alá való kerülés követ-
keztében, az új görög-katolikus
felekezet papjai olyan előjogok-
ban részesülnek, mint például a
központi hatalom által megadott
templom- és parókiaépítési jog.  

A segítőkész püspök…

Amint azt már a fenti sora-
inkban leírtuk: egy szerencsétlen
véletlen úgy hozta, hogy egy
égve felejtett gyertya miatt a
templom 1780-ban leég. 

Ennek az eseménynek a kö-
vetkezménye, hogy így a maros-
vásárhelyi ortodoxok és görög
katolikusok templom nélkül ma-
radtak, és kénytelenek voltak a
szomszéd falvakba járni imád-
kozni.

Az unitusok számára különös
jelentőséggel bírt Bob itteni je-

lenléte. Őt előbb helyi esperessé,
majd balázsfalvi püspökké ne-
vezték ki, és ebben a minőségé-
ben segíteni tudott a marosvá-
sárhelyi görög-katolikusoknak
abban, hogy 1792-ben építsenek
maguknak egy téglatemplomot
(később erre még visszatérünk).
Erre még akkor szavát adta, ami-
kor csak egyszerű pap volt, és
amint magasabb beosztást ka-
pott, ígéretét teljesítette.

A kapzsi és fösvény püspök
konfliktusba kerül az 
Erdélyi Iskola korifeusaival

Ioan Bob különleges, művelt
ember volt. Azt állítják, hogy ami-
kor megkapta a balázsfalvi kine-
vezéséről szóló hírt, épp a pulisz-
kát kavarta. Ez is érzékelteti,
mekkora szegénységben éltek a
román egyházi emberek.

A már többször is említett
Ioan Bob tankönyveket is írt, és
konfliktusba is került az Erdélyi
Iskola korifeusaival. 

Hosszú ideig kapzsi és fösvény
püspökként emlegették a törté-
nészek, pedig állítólag nem is volt
az. Azt mondják, a nagy szárazság
és éhínség idején szétosztotta
minden élelmét, amije csak volt.

Bob több templomot 
is emeltetett

A leírtakból tehát kiderül,
hogy a kőtemplom Ioan Bob tá-
mogatásával épült meg. Ráadá-
sul a szintén általa emeltetett
kolozsvári istenháza mintájára. 

Erről tanúskodik a torony fő-
homlokzatán lévő felirat is: IN
CVLTVM DEI STRVXIT / .EXORNA-
VITQE / JOHANNES BABB / EPIS-
COPVS FOGARASIENSIS. 

Sorina Botának tudomása
van arról is, hogy szinte ugyan-
ekkor az ortodoxok is elkezdtek
építeni egy fatemplomot. Ezt a
tényt a Város meséi című köny-
vében említi. 

A fent említett szerőznek még
arról is tudomása van, hogy őket,
vagyis az ortodoxokat Hagi Sto-
ian Constandin kereskedő támo-
gatta, ő vette meg a telket, és
részben ő szerezte meg a városi

tanácstól az építkezéshez szük-
séges engedélyeket, és végül
maga finanszírozta a munkála-
tokat is.

(befejező rész 
a következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila
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Marosvásárhely városiasodása idején, a XVIII. század templomépítkezései so-
rán, a város románajkú lakosai is templomépítéshez kezdenek. Azok, akik a
görög katolikus hitre tértek, Mária Terézia engedélyével és Grecu Andrei görög
kereskedő költségén előbb fatemplomot építettek az akkori város peremén.
Ezen a héten még erről a műemlék objektumról írunk.

A marosvásárhelyi Kőtemplom 
(2. rész) / (folytatás az előző lapszámunkból) 

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
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☻ Ne a Facebookra nézzünk
be ötpercenként, hanem a hűtő-
szekrénybe 

☻ Tegyünk be gleccsert, jég-
barlangot vagy havas tájat ábrázoló
háttérképet

☻Mindenhova futva, sőt, ro-
hanva menjünk – az ellenszél hűt

☻ Ne idegeskedjünk, ne en-
gedjük, hogy kihozzanak a sodrunk-
ból – a hidegvér is hűt

☻Szexcseteljünk eszkimó csaj-
jal/pasival

☻ Szeretkezzünk frigid nővel
☻ Szokjunk át a cigiről vízipi-

pára vagy jégszivarra
☻Délután a somostetői állat-

kert felé kerülve induljunk haza, és
szedjünk az asszonynak tavirózsát

☻Még jobb, ha napokig nem
megyünk haza és nem vesszük fel
neki a telefont, így majd otthon csak
a hűlt helyét találjuk

☻Az alkohol köztudottan el-
vonja a vizet a szervezetből, ezért
fondor módon a fröccsöt szódavíz
helyett nehézvízzel igyuk, hogy ne
tudja elvonni

☻ Képzeljük el
anyósunkat/apósunkat meztelenül
– egyből kiver a hideg veríték

☻Nézzünk jégkorongmeccset,
hidegháborús dokumentumfilmet
vagy vérfagyasztó horrort

☻Keressük a Vízöntő jegyében
született kollegáink társaságát

☻Hidegüljünk el a párunktól
☻ Esténként menjünk gyúrni

légkonditerembe
☻Facebookos profilképünket

– a szivárványos módi mintájára –
változtassuk jégesősre/hóviharosra

☻Párnánkra, paplanunkra te-
gyünk kereszthuzatot

☻ A konyhai és fürdőszobai
vízcsapokat cseréljük le sörcsapokra

☻ Az utcán hordjunk világos
színű ruhákat, fejünkön viseljünk
szalmakalapot vagy szénasapkát,
arcunkat és egyéb exponált testré-
szeinket kenjük be naptejjel vagy
napolajjal, nagyon magas UV-su-
gárzás esetén naptejföllel vagy nap-
zsírral

☻ Fogyasszunk lédús kajákat
(pl. halászlé) és minél több levet:
almalé, narancslé, baracklé, páclé

☻ Ne zabáljunk nehéz étele-
ket, hanem csak olyasmit, ami köny-
nyű és kalóriadús – legjobb, ha ki-
zárólag vattacukrot eszünk

☻Beszéd közben is figyeljünk

a hidratálásra: mondandónkat is
eresszük bő lére

☻Látványosan lazsáljunk vagy
végezzük direkt rosszul a munkán-
kat, hogy a főnök húzza ránk a vizes
lepedőt

☻Olvassunk olyan internetes
cikkeket (Kétmillió macskát készül-
nek kinyiffantani Ausztráliában; Ke-
lemen Hunor szerint erőltetett Victor
Ponta lemondási ajánlata; Keresztes
Ildikó újra szerelmes; satöbbi), ame-
lyek teljesen hidegen hagynak

☻Hallgassunk hűsítő zenéket:
Handeltől a Vízizenét, A Guns N’ Ro-
sestől a November Raint, Madon-
nától a Frozent, a Bikinitől a Fagyit,
Koncz Zsuzsától a Micimackót, vagy
a Coldplaytől vagy az Iced Earth-től
bármit

☻Számítógépünk processzor-
hűtő ventilátorát szereljük fel ma-
gunkkal szemben a monitorra

☻ Gondolkodjunk minél ke-
vesebbet, mert ilyenkor az agy is
könnyen túlhevül; ha a húszéves
szőke titkárnő megkérdi, hogy meló
után elmegyünk-e vele a Prakti-
kerbe felfújható medencét venni,
és utána segítünk-e neki felállítani
és beüzemelni az otthoni kertjében,

gondolkodás nélkül mondjunk igent
☻A verejtékezés hűti testün-

ket, ezért gombostűvel szurkáljunk
magunkra új pórusokat, így még
jobban tudunk izzadni

☻ Igyunk folyékony nitrogént
(akinek megvan a mandulája, az

csak lassan, apró kortyokban)
☻ Viselkedjünk botrányosan,

hogy a többiek nézzenek jeges te-
kintettel, és ne fogadjuk senki kö-
szönését, hogy kezeljenek fagyosan

☻Kerüljük a koffein- és alko-
holtartalmú italokat: amikor kávé-

zóhoz vagy kocsmához közeledünk
az utcán, menjünk át a túloldalra

☻És végül: amennyiben a fel-
sorolt tippek közül egyik se válna
be – költözzünk a Hidegvölgybe! 

Molnár Tibor

Hogyan viseljük el a kánikulát otthon, munkahelyen, utcán?
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Szilágyi Lóránd a Honvédhoz igazolt
A 30 éves marosvásárhelyi il-
letőségű Szilágyi Loránd az
ASA-nak volt a játékosa. A
szurkolók egykori kedvence
nemrég a magyar 1. ligás
Budapesti Honvéd együtte-
séhez igazolt. Szerződése
2018. június 30-ig érvényes.  

– Gratulálunk a Honvédhoz
való szerződéséhez. Hogyan sike-
rült Budapestre igazolnia?

– Egy magyar játékos-me-
nedzseren keresztült sikerült
nyélbe ütnünk a szerződést, ami
anyagilag megfelelő számomra.
Az illető menedzser látott játszani
3-4 mérkőzésen, tetszett neki a
játékom, aztán elmentem Buda-
pestre próbajátékra. Négy napig
voltam kint, a klub vezetői elége-
dettek voltak a teljesítményem-

mel és megkötöttük a szerződést. 

– Mennyi időre szól a szerző-
dése?

– Három évre írtam alá Ma-
gyarország egyik legismertebb
együttesével, amely 13-szoros
országos bajnok és 7-szeres Ma-
gyar Kupa-győztes együttes. 

– Korábban említette a sajtó
képviselőinek, hogy egyik álma,
hogy külföldre igazoljon. Ez most
teljesült.

– Valóban. Én épp most inté-
zem a magyar állampolgárság
felvevéséhez szükségeseket,
amire nagy szük ségem van, hisz
köztudott, a magyar élvonalbeli
bajnokságban három külföldi já-
tékos léphet pályára egy időben
csapatonként.  

Múlt hét szerdáján mentem
vissza Budapestre, csütörtökön
már újra edztem, viszont ezen a
hétvégén kezdődik az 1. ligás
labdarúgó bajnokság. A magyar
állampolgárság intézése miatt,
egyelőre mintegy 5-6 hétig nem
tudok játszani. Amíg megjönnek
a papírjaim, addig keményen
edzek, hogy harcra képes legyek. 

– Családostól megy ki Buda-
pestre?

– Egyelőre egyedül, aztán
idővel ők is követnek engem. El
kell mondanom, hogy boldog
szülők vagyunk a feleségemmel,
hiszen nemrég született egy kis-
fiunk, Richárd, akinek épp a na-
pokban váltottuk ki az útlevelét.

– Mi a véleménye az ASA-ról,

amely együttes színeiben évekig
kiválóan focizott, hiszen a csapat
az utóbbi hónapokban jó eredmé-
nyeket ért el a hazai porondon?

– Figyelemmel kísérem a
mérkőzéseiket, örvendek a jó
eredményeknek! Jóleső érzés
volt látni őket, amint a Szuper-

kupát emelték a magasba. Ha-
sonló sikeres folytatást kívánok a
csapatnak ezután is!

– A Gaz Metan színeiben töl-
tött évet hogyan értékeli?

– Jó volt, meg voltam elé-
gedve az egy éves időszakban

nyújtott játékommal, de az
utolsó hónapokban, Pustai edző-
sége alatt nem igazán volt alkal-
mam bizonyítani. Ugyanakkor
sajnálom, hogy nem sikerült a
csapatnak megkapaszkodnia az
élvonalban.

Visszavágott az ASA az Astrának! 
Astra Giurgiu–ASA 1-5 (1-3)

A labdarúgó 1. liga második fordulójában az ASA az Astra ott-
honába látogatott, ahol az elmúlt bajnoki idény utolsó előtti for-
dulójában megmagyarázhatatlan módon 3-1 arányban vesztette
el a mérkőzést, majd egy forduló múlva a bajnoki címet is. 

Ezúttal a Vasile Miriuță vezetőedző által edzett együttes ki-
váló játékkal leiskolázta a szebb napokat is megélt Astra Giurgiu
csapatát, amely az utóbbi évek egyik legsúlyosabb hazai vere-
ségét szenvedte.

A marosvásárhelyi gólokat Gabriel Mureșan (7.), Jazvici (12.
és 40.), Axente (77.) és Manolov (89.) szerezték, a hazaiak Bu-
descu révén szépítettek a 23. percben.

Astra: S. Lung jr. - G. Enache, Oros, Ricardo Alves, Junior Mo-
rais - Takayuki, Fl. Lovin (Pedro Miguel 46.), Boldrin (D. Florea
46.) - Teixeira, Budescu, De Amorim (Al. Stan 67.)

ASA: Stăncioiu - Golanski, Lopez Ivan, Bejan, Balic - G.
Mureșan, Gorobsov - Louis Pedro (Velayos 68.), Jazvici, Brandan
(Manolov 66.) - Axente

A Saint-Étienne az ASA 
ellenfele az Európa Ligában 

A svájci Nyonban sorsolták ki péntek délután a labdarúgó Európa Liga harmadik selejtezőkörének párosí-
tásait. Az 1. liga ezüstérmesének erős vetélytárssal kell megküzdenie a továbbjutásért. A francia Ligue 1-
ban az 5. helyen végzett AS Saint-Étienne lesz az ASA ellenfele.  Július 30-án és augusztus 6-án rendezik a
párharc két találkozóját: az odavágót Marosvásárhelyen, a visszavágót Franciaországban. A kezdési időpont
az eredeti tervek szerint mindkét esetben 21.45 óra.

Nagy esélyesnek számít a
play-offba jutásért a francia ala-
kulat, viszont az ASA-nak elő-
nyére válhat az, hogy ellenfele
az első mérkőzés időpontjáig
nem játszik egyetlen hivatalos
találkozót sem, míg az ASA már
túl lesz három bajnoki fordulón
és a szuperkupán. 

A francia bajnokság augusz-
tus 7-én kezdődik. A Saint-Éti-
enne sikeres idényt tudhat
maga mögött, ugyanis az 5. he-
lyen fejezte be a Ligue 1-t, csak
két pontra lemaradva a 3. hely-
től, amely BL indulást jelentett
volna. A Francia Kupában az elő-
döntőig jutott, ahol a későbbi
győztes, PSG búcsúztatta 4–1-
es sikerével. Mindazonáltal baj-
noki 5. helye nem biztosította
az EL-ben való resztvételt, de
szerencséjére a PSG a pontva-
dászat mellett, mindkét kupa-
sorozatban (Francia Kupa, Liga-
kupa) a dobogó élére állhatott,
így a bajnokság ötödik és hato-
dik helyezettje (Saint-Étienne,
Bordeaux) indulhat az Európa
Ligában. 

Hol van Saint-Étienne?

Saint-Étienne Franciaország
egyik legjelentősebb iparvárosa
a Rhône-Alpes régióban, Loire

megyében, Lyontól 60 kilomé-
terre délnyugati irányban he-
lyezkedik el.

Kik az együttes 
legfontosabb játékosai?

A Saint-Étienne vezetőed-
zője, a 48 éves Christophe Gal-
tier korábbi hátvéd, aki a Mar-
seille-nél tevékenykedett, majd
az Arisz Szalonikit irányította,
és 2009-ben érkezett jelenlegi
együtteséhez, amellyel két év-
vel ezelőtt megnyerte a Ligaku-
pát. Legfontosabb játékosainak
a kapus Stephane Ruffier, vala-
mint Romain Mamouma, a házi
gólkirály, Max Gradel, a nyáron
a Tottenham Hotspurtól szer-
ződtetett, Benoit Assou-Ekotto
számít, illetve a guineai válo-
gatott védő, Florentin Pogba, ő
is inkább a Juventusban játszó
öccse, Paul Pogba miatt.

Miért a Saint-Étienne Fran-
ciaország egyik legsikere-
sebb klubja?

Hazai mérkőzéseit Saint Éti-
enne-ben, a 42 ezer férőhelyes
Stade Geoffroy-Guichard-ban
játssza. Egyike a francia labda-
rúgás legsikeresebb klubjainak:
tízszer nyerte meg az élvonal-
beli bajnokságot (eggyel több-
ször, mint riválisa, az Olympique
Marseille), emellett hat alka-
lommal győzött a Francia Kupá-
ban, illetve egyszer a Ligakupá-
ban, és 1976-ban döntőt
játszott a Kupagyőztesek Európa
Kupájában (1–0-ra kikapott a
Bayern Münchentől).

Mikor nyerte 
az első bajnoki címet?

Az együttes 1937-ig az ama-
tőr ligában játszott. 1933-ban
a klub profi státuszt kapott, vi-

szont csak az 1937-38-as Fran-
cia Nemzeti Bajnokságban sze-
repeltek először a legjobbak kö-
zött, ahol azonnal egy 4.
helyezést értek el.

Az 1956-57-es bajnoki sze-
zonban nyeri meg az AS Saint-
Étienne története első bajnoki
címét. A következő szezonban
lejátssza első nemzetközi tét-
meccsét a skót Glasgow Rangers
ellen.

Mikor élte 
fénykorát a klub?

Igaz, a francia klub legjobb
időszaka már a múlté, hisz
utolsó bajnoki címét 1982-ben
szerezte, azóta pedig már meg-
járta a másodosztály poklát, sőt
1997-ben alig-alig tudott meg-
kapaszkodni a Ligue 2-ben is,
de 2005 óta ismét folyamatosan
az élvonalban szerepel. 2008-
ban és 2009-ben sodródott is-

mét a kiesés szélére, azóta vi-
szont a jelenlegi edző (immár
hat éve!), Christophe Galtier át-
vette, az eredmények folyama-
tosan javulnak, az együttes har-
madik éve indulhat az európai
kupákban 5., 4., az idén pedig
ismét 5. helyének köszönhe-
tően. Míg két éve a play-offig
jutott, a tavaly a csoportkörben
szerepelt.

Kik a klub legendái?

A csapat soraiban játszott
hajdanán többek közt az Euró-
pai Labdarúgó Unió jelenlegi el-
nöke, a háromszoros aranylab-
dás, Európa-bajnok labdarúgó
Michel Platini, aki a karrierje
csúcsán, a Juventushoz való iga-
zolása előtt szerepelt az együt-
tesnél.

A klub legendái közé tartozik
még Gérard Janvion, Johnny
Rep, Laurent Blanc, Dominique
Rocheteau, Roger Milla, Didier
Zokora, Florent Sinama-Pon-
golle is. 

Mennyi az együttes játéko-
sainak összértéke?

A mai csapat kerete a Trans-
fermarkt becslése szerint 75 mil-
lió eurót ér az ASA 10 milliós ke-
retével szemben. Ez azonban
még mindig nem jelentene
semmit, hisz köztudott, hogy
szubjektív becslésről van szó, s
az erősebb nyugati bajnoksá-
gokban szereplő labdarúgókat
hajlamosak magasabbra érté-
kelni.

Melyik a Saint-Étienne
kezdő tizenegye?

Az előző bajnokság utolsó
fordulójában a francia alakulat
az alábbi felállásban játszott:
Ruffier – Theophile-Catherine,
Sall, Perrin, Pogba, Brison, Dio-
mandé, Lemoine, Monnet-Pa-
quet, Mollo, Gradel. Valameny-
nyien most is az együttesnél
vannak, így valószínűleg na-
gyon fog hasonlítani a felállás
az ASA elleni összecsapáson is.
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Nézd már meg, anyjuk, mi történik ott hátul?!

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


