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Sport 

,,A huj, huj, hajrától 
zengett a stadion”

Interjú Sólyom Csabával, az ASA egykori kapuvédőjével

1977. szeptember 14-én Marosvásárhelyen sorra került
AS Armata–AEK Athén UEFA kupamérkőzésen a hazaiak
kapuját a jelenleg 73. évét taposó, marosvásárhelyi il-
letőségű Sólyom Csaba védte. Őt kértük, meséljen né-
hány érdekesebb történetet.

Bővül a Forgatag programja: 

Marosvásárhelyiek Világtalálko-
zója és verbunkverseny
Idén is megszervezik, immár harmadik alkalommal a
Marosvásárhelyiek Világtalálkozóját – jelentette be
tegnapi sajtótájékoztatóján Kirsch Attila programfe-
lelős. De augusztus 30-án, vasárnap sor kerül a második
Verbunk- és legényesversenyre is. Amint azt Varró
Huba, a Maros Művészegyüttes igazgatója elmondta,
„meg szeretnék fertőzni népi vírussal a fiatalokat”.

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

Vélemény

Az agyat is károsítja 
az ammónia? 

Saját bőrünkön, saját szemünkkel, saját légző-
szerveinkkel látjuk-érezzük nap mint nap a ma-
rosvásárhelyi vegyipari kombinát káros hatásait.
Az elviselhetetlen „kombinátszag” lényegesen
csökkenti a komfortérzetünket. Menekülnünk
kell a fojtogató bűz elől. Vissza kell tartanunk a
lélegzetünket mindaddig, amíg eltávolodunk a
szennyezett övezettől. A tudományos kutatások
egyértelműen kimutatták, hogy az ammónia
irritálja a légutakat és növelheti a légúti meg-
betegedések gyakoriságát. Mindezek ellenére
a gyár képviselői azt állítják, hogy csak ideigle-
nesen növekednek meg a szennyezési mutatók,
a tevékenységüknek pedig semmilyen káros
hatása sincs az egészségre. 

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Az előjelek nem túl kedvezők    

A jelek szerint Marosvásárhely magyar lakos-
sága igencsak kételkedve fogadja a jövő évi
helyhatósági választások időpontjának köze-
ledtével megélénkülni látszó politikai mozgá-
sokat. Nem csoda, hisz a rendszerváltás után
eltelt negyedszázad során a magyarság folya-
matos háttérbeszorulásának lehettünk tanúi.
Előbb a polgármesteri széket, majd a városi
képviselőtestületi többséget veszítettük el. Az
igazsághoz tartozik, hogy az etnikai arányok
számunkra kedvezőtlen alakulásából követke-
zően jobbra nem is igen számíthattunk. Erről
a tényről nem lenne szabad megfeledkeznünk,
amikor elvárásainkat, céljainkat megfogalmaz-
zuk. Már ha megelégeltük a kudarcsorozatot,
amely az utóbbi huszonöt évben bennünket
ért. 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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„Ez teszi az életet érdemessé”

Beszélgetés 
Fülöp Gézával, 

Marosvásárhely 
„szellemi 

munkásával” 



Outdoor tábor 
középhaladóknak

Az Outward Bound angol
outdoor tábort szervez 12-14
éves gyermekek számára au-
gusztus 10–15. között. A tá-
borba középhaladó angolosok
jelentkezését várják, akik fejlesz-
teni szeretnék nyelvtudásukat. A
tábor programjában interaktív
játékok és gyakorlatok, iránytű és
térkép segítségével való tájéko-
zódás, hegyi túrák, kötélkerti te-
vékenységek szerepelnek. A
tevékenységeket hazai és kül-
földi oktatók vezetik élménype-
dagógiai módszerek
alkalmazásával. A hangsúlyt arra
helyezik, hogy a gyermekek
merjenek beszélni, nem arra,
hogy magoljanak. Érdeklődni és

iratkozni augusztus 3-ig az
info@outwardbound.ro címen
vagy a 0265/250-939,
0365/407-673-as telefonszámo-
kon lehet.

Nyárádmenti Napok
Július 31–augusztus 2. között

tartják Nyárádszeredában a Nyá-
rádmenti Napokat. Július 31-én,
pénteken 12 órakor felavatják a
helyi idősotthon kibővített épü-
letét. Aznap 18 órakor a városi
könyvtár megnyitójára kerül sor.
Augusztus 1-jén, szombaton dél-
előtt 10 órakor a Bocskai téren
nyílik meg a hagyományos ter-
mékek vására, ugyanitt a gyere-
keknek kézművesműhelyt
szerveznek. 12 órakor lovas, 15
órakor pedig autós, motoros be-
mutatóra várják az érdeklődőket.
A délutáni barátságos futball-
meccset követően este a koncer-
teké lesz a főszerep, 19 órától
Kalapács & Rudán és az Akusz-
tika szórakoztatják a magyar
heavy metal kedvelőit. 22 órakor
Baricz Gergő lép színpadra, il-
letve elkezdődik a nagy népsze-
rűségnek örvendő Bekecsalja
szépe szépségverseny. Vasárnap
12 órától a szeredai gátnál off-

road versenyt tartanak, 15 órától
pedig gyerekelőadások és fut-
ballmérkőzések zajlanak. 17 órá-
tól Buta Árpád és Boros Emese
operettslágereket elő, 18 órától
pedig a Bekecs néptáncegyüttes
előadását tekinthetik meg az ér-
deklődők. Ezt követi 20 órától a
Vecker, 21.30-tól pedig az Ördö-
gök koncertje. 22 órakor kezdő-
dik az Atilla Fiai társulat és a
Bekecs néptáncegyüttes közös
műsora, magyar rocklegendákat
adnak elő. Éjfélkor tűzijáték zárja
a Nyárádmenti Napokat.

Gyermekfoglalkozások a
múzeumban

A Maros Megyei Múzeum
várbeli történelmi és régészeti
részlegén folytatódnak a keddi
és szerdai gyerekfoglalkozások.
Az augusztusi program a Pró-
báljuk ki érzékeinket című fog-
lalkozással indul 4-én, kedden,
ekkor aromás gyógynövények-
ből illatos zsákocskákat állíthat-
nak elő a gyerekek. 5-én,
szerdán gyógynövénytea-főzés
és - kóstolás lesz a múzeumban.
A kétórás foglalkozások délelőtt
10 órakor kezdődnek. Belépő 5
lej.

Keresztény 
angol nyelvtábor

Ingyenes, intenzív nyelvtanu-
lási lehetőség a Bibliából vett
szövegek felhasználásával, angol
nyelvtanár vezetésével. Tanítás
és fakultatív programok naponta
9-14 óra között, korhatár: 8-14
év, időpont augusztus 10-14,
helyszín a Károlyi Gáspár Alapít-
vány, Marosvásárhely, Zsil u. 7.
Jelentkezés és bővebb informá-
ció: molnarsl@clicknet.ro, tel.
0745-777-673.

Csütörtökönként kerékpár-,
motorkerékpár- és robogó-
vásár az ócskapiacon

A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal a lakosok igényei
nyomán július 30-ától lehetővé
teszi, hogy az ócskapiac új hely-
színén (a volt út- és hídépítő lak-
tanya udvara, a Maros-híd
mellett) csütörtökönként hasz-
nált kerékpárt, motorkerékpárt
és robogót árusítsanak kizárólag
marosvásárhelyi polgárok. Ter-
mészetesen ezek alkatrészeit is
forgalmazhatják a piacon. Ősztől
pedig szombatonként gyerekek-
nek is teret biztosítanak a keres-
kedésre.
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Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

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

Július 30. Judit, Xénia
Július 31. Oszkár , Ilona, Helén
Augusztus 1. Boglárka, Pálma
Augusztus 2. Lehel, Mária, Gusztáv
Augusztus 3. Hermina, István
Augusztus 4. Dominika, Domonkos
Augusztus 5. Krisztina, Ábel

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Az ötletek egymás után születnek a fejében. Egy kis
pénzhez is jut ezen a héten. Amennyiben kocsiba ül a hét
során, vezessen óvatosan. Egy kisebb mértékű feszültség
érezhető ön körül, ami kiválthatja azt, hogy olyan valakivel
szemben viselkedik gorombán, akit amúgy szeret, tisztel.
BIKA: Ezen a héten fokozott figyelmet kell szentelnie az
egészségének megőrzésére. Lehet, hogy kimerült. Az
utóbbi időben nem volt ideje kellően önmagára figyelnie.
Épp ezért fokozottan figyeljen testének jelzéseire.
IKREK: Ezen a héten olyan ígéreteket tegyen, melyeket be
is tud tartani. Vigyáznia kell az értékeire, kiváltképp, ha ide-
geneket hív otthonába, ha idegenek között tartózkodik,
vagy ha ismeretlen helyre utazik. Erre a hétre tervezhet vá-
sárlásokat.
RÁK: Ezen a héten több dinamizmust tapasztalhat önma-
gában, mint valaha. Erős segítő bolygóhatások állnak az
ambíciói kivitelezése mellett. Amennyiben vállalkozó, vagy
esetleg egy magasabb beosztásra vagy magasabb bérre
vágyott, most a csillagok kedvező hatásai segítik a céljai
elérését.
OROSZLÁN: Ha tagságot ajánlanak fel önnek egy impo-
záns klubba, ne utasítsa vissza. Most úgy tűnk, hogy egy
kicsit túlvállalta magát elkötelezettségekben. Valaki aján-
dékkal kedveskedik önnek a hét közepén. Ideje több időt
szentelnie szeretteinek. Éreztesse velük az együtt töltött
időben, hogy mennyire fontosak önnek.
SZŰZ: Ezen a héten különösen több figyelmet kap környe-
zetétől. Az eddigi erőfeszítéseinek most beérik a gyümöl-
cse, elismerik az eddig megtett erőfeszítéseit és váratlan
jutalomban lesz része. Emellett ez a hét rendkívül alkalmas
háztartási gépek, kozmetikumok, ruhák vásárlására.
MÉRLEG: Amennyiben az otthoni fronton nézeteltérés
merülne fel ön és párja között, mindenképp rövidre kell
fogni a vitatkozást, mert csúnyán elmérgesedhet a helyzet.
A tolerancia és a türelem küszöbe egy kicsit csökkenhet
ezen a héten. Lehet, hogy egy kicsit túl szigorú a család-
tagjaival, a kákán is csomót keres.
SKORPIÓ: Ezen a héten legyen óvatos a jogi ügyekkel, és
ezzel kapcsolatos kérdésekben. Nem várt kiadásai szár-
mazhatnak belőle. A csillagok hatásai nagyon kedvezően
hatnak ebben az időszakban a pénzügyeire.
NYILAS: Ne hagyja, hogy a féltékenység úrrá legyen önön.
Különben bonyolult helyzetekbe kerülhet. Ne szégyellje ki-
mutatni az érzéseit. Jut ideje vásárlásra, a barátokra és a
hobbijára is. Ossza be ügyesen az idejét és az energiáját. 
BAK: Ha házas, hunyjon szemet a párja átmeneti pesszi-
mista hangulatán. Próbálja megnyugtatni, vagy csinálja-
nak egy közös programot, ami felvidítja őt. Egyik idős
rokona megérzi, ha nem őszinték a szavai hozzá. Egy kicsit
leveheti a mondanivalója élét egy kis diplomáciával, de
mindenképp beszéljen vele őszintén.
VÍZÖNTŐ: Amennyiben valamilyen regeneráló, sejtmeg-
újító programon való részvételt tervezett, ezek a napok
kedvezőek az elkezdésére. Sokkal hatékonyabban kifejtik
a hatóanyagok a hatásukat. Ilyenkor mindent a legjobban
tud hasznosítani a szervezetünk, ami építő, gyógyító vagy
regeneráló hatású. 
HALAK: Ezekben a napokban készítsen költségvetést.
Nézze át alaposan a pénzügyi helyzetét. Kikérheti akár egy
profi szakember véleményét is. Igyekezzen javítani a hely-
zetén. Amint el kezd gondolkodni a dolgon, számos jó öt-
lete támad, amivel lényegesen előnyösebben tud
pozícionálni.

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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Az agyat is 
károsítja 
az ammónia? 

Saját bőrünkön, saját szemünkkel, saját légzőszerve-
inkkel látjuk-érezzük nap mint nap a marosvásárhelyi
vegyipari kombinát káros hatásait. Az elviselhetetlen
„kombinátszag” lényegesen csökkenti a komfortérzetün-
ket. Menekülnünk kell a fojtogató bűz elől. Vissza kell
tartanunk a lélegzetünket mindaddig, amíg eltávolo-
dunk a szennyezett övezettől. A tudományos kutatások
egyértelműen kimutatták, hogy az ammónia irritálja a
légutakat és növelheti a légúti megbetegedések gyako-
riságát. Mindezek ellenére a gyár képviselői azt állítják,
hogy csak ideiglenesen növekednek meg a szennyezési
mutatók, a tevékenységüknek pedig semmilyen káros
hatása sincs az egészségre. Még nem született egyetlen
olyan tanulmány sem, amely alátámasztaná a vásárhe-
lyiek gyakoribb megbetegedését, így tehát mindössze
bizonyos személyek finnyásságáról van szó, amely nem
annyira számottevő, mint az ott dolgozók jövedelme és
a „füstből származó” gazdasági haszon.

Az utóbbi időben felerősödött a kombinát bezárását
követelők hangja. Ha figyelembe vesszük a rendszeres
határérték-túllépéseket, amelyeket a hatóságok objektív
mérőműszerei és a mi szubjektív érzékszerveink egya-
ránt megtapasztalnak, érthető az az igyekezet, amellyel
egyes csoportok a probléma gyökeres megoldására tö-
rekednek. Hiába vártuk a „szűrőberendezésekbe” fekte-
tett milliók jótékony hatását, csak az ígéretekkel
maradtunk. És a mindennapos füsttel. A gyár pedig egy
ideiglenes működési engedéllyel, amelyet éppen a „mi”
miniszterünktől kapott meg. Ingyen és bérmentve. A
törvényes szennyezéshez, az alábbiak szerint: a profit a
tulajdonosoké, a profitadó az államé, a büntetésekből
származó bevétel pedig a hatóságoké. Ami pedig még
hátra marad, vagyis a törvény által kiszabott határérté-
keket lényegesen meghaladó környezeti ártalom, az
mind-mind a miénk. 

És tényleg jó kampánytéma ez a bűz. „Népszavaztas-
suk” meg a bezáratását, majd tárjuk szét karjainkat, és
sóhajtsunk fel, hogy: „Jaj, ezek a rendelkezések nem tör-
vényesek. Pedig mi minden tőlünk telhetőt megtettünk”.
Úgy tűnik, mindegyik érdekelt fél fel akarja használni
ezt a „büdös kérdést” a tömegek manipulálására, és most
hirtelen nagyon zavaró lett számukra ez a több évtizedes
probléma. Az egyik napról a másikra megtáltosodó ci-
vilek mögött fellelhető bizonyos politikai körök befo-
lyása, például a helyi önkormányzat részéről. Eléggé
átlátszóak az összefüggések. Véletlenek nincsenek.
Ennek ellenére, a „jobb későn, mint soha” közmondást
úgy is parafrazálhatnánk, hogy „jobb a választási kam-
pány idején, mint soha”. Bár lenne valamilyen „érezhető”
eredménye is ennek a nagy dobverésnek!

A másik oldalon viszont olyan „agyament” reakciók-
nak lehetünk tanúi, amelyben az említett érdekkörökkel
ellentétben álló helyi vállalkozók, politikusok vagy civi-
lek a szennyező kombinát mellett érvelnek. Párhuzamot
vonnak az ammónia, valamint a kipufogógázak és a sze-
méttelepek szennyezése között. Mintha ez utóbbiakkal
való foglalkozás az előbbinél is fontosabb lenne. Sőt,
még azt is elmagyarázzák a bezáratást követelők által
megfogalmazott kényelmetlen kérdésekre, hogy a svájci
tulajdonosokkal folytatott üzleti kapcsolataiknak sem-
miféle befolyásoló hatása sincsen. Ha valóban így áll a
helyzet, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy az am-
mónia az agyat is károsítja, nem csak a légzőszerveket.
Nálunk különösképpen. 
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Ferencz Zsombor

Fülöp Géza Kolozsváron született 1930-ban, itt is érettségizett a református kollégiumban, majd a Bolyai
Egyetem kémia szakos hallgatója lett. Az egyetemi évek után három évet tanított Nagyváradon, aztán a
kolozsvári Ifjúsági Könyvkiadó szerkesztője lett. 1961-től él Marosvásárhelyen és fejt ki gazdag, szerteágazó
tevékenységet. Fülöp Gézával életpályájáról, a köz érdekében végzett munkásságáról beszélgettünk.

„Ez teszi az életet érdemessé”

– Ön a kincses városban szü-
letett, de több mint öt évtizede
Marosvásárhelyre került. Hogy
történt ez? Hol és mit dolgozott
városunkban?

– A tanügyben nem sokat
dolgozhattam, mert édesapám
a két világháború között mű-
ködő Országos Magyar Párt te-
vékeny tagja volt, és mint ilyen
az 1950-es években a Securi-
tate célkeresztjébe került. Né-
hány évi tanári tevékenység
után visszatértem szülőváro-
somba, majd Marosvásárhelyre
jöttem. Itt előbb az Encsel Mór
üzemben (későbbi Metaloteh-
nica) dolgoztam vegyészként,
majd 1965-től a frissen induló
Műtrágya Kombinát szakiro-
dalmi referense lettem. A fel-
adatom az volt, hogy
figyelemmel kísérjem a szakiro-
dalmat és felhívjam a kollégák
figyelmét a profilba vágó új-
donságokra. Közben 1974-ben
elvégeztem Kolozsváron egy
egyetem utáni informatika tan-
folyamot és a későbbiek során a
kombinát informatika részlegén
dolgoztam. Ezt követően aztán,
1980-tól nyugdíjaztatásomig,
azaz 1990-ig a könnyűipari
gép- és alkatrész-technológia
tudományos kutatóintézet ma-
rosvásárhelyi fiókjának voltam
munkatársa. 

A Calepinus Nyelviskola 
két és fél évtizede 
működik folyamatosan 

– Nyugdíjba vonulása után
azonban nem ért véget a mun-
kássága, hiszen a rendszerváltás
után elvállalta a Calepinus
Nyelviskola vezetését.

– Fülöp Dénes vártemplomi
lelkész kezdeményezésére jött
létre 1990-ben a Calepinus
Nyelviskola a református egy-
ház égisze alatt, amelynek igaz-
gatói tisztségét töltöttem be 17
éven át. Azután még létesültek
hasonló iskolák, amelyek mű-
ködtek rövidebb-hosszabb
ideig, de csak a Calepinus az,
amely megalakulása óta, két és
fél évtizede megszakítás nélkül
idegen nyelvekre oktatja a fia-
talokat. 

– Ön az 1990-ben újjáala-
kult Kemény Zsigmond Társaság-
nak is tevékeny tagja volt. 

– Marosvásárhelyen a Ke-
mény Zsigmond Társaság 1990

késő őszén alakult újjá hivatalos
keretek közt, ennek akkor Oláh
Tibor lett az elnöke és Tonk Sán-
dor az alelnöke. Én a titkári fel-
adatkört kaptam, amit 2013-ig
be is töltöttem. 

„Elmélyültem az 
információ 
tanulmányozásában”

– Mikor kezdett el az infor-
máció tanulmányozásával fog-
lalkozni, és mit jelentett ez a
tevékenység ön számára?

– A vegyészség mellett min-
dig is érdekelt az információ, de
miután a kombináthoz kerül-
tem, még jobban elmélyültem
a tanulmányozásába, és egyre
többet kezdtem foglalkozni
vele. Fontosnak tartom itt meg-
jegyezni, hogy az „informatika”
nem egyenlő az információval
való foglalkozással, annak ta-
nulmányozásával. Visszate-
kintve most több évtized
távlatából tömören fogalmazva
elmondhatom, hogy az infor-
máció tanulmányozása tette
tartalmassá az életem. 

– Fülöp Géza több szakkönyv
szerzője. Kérem, soroljon fel be-
lőlük. Melyiket tartja a főművé-
nek?

– Első kis ismeretterjesztő
könyvecském Az ezerarcú mű-
anyag 1961-ben jelent meg.
Majd 1973-ban az első informá-
cióval foglalkozó munkám az
Ember és információ. Két kisebb
jelentőségű könyvecske a Mun-

kában az enzimek, és a Mű-
anyagok ma és 2000-ben mel-
lett, 1978-ban megjelent Az
információ nyomában. 1984-
ben Budapesten kiadták az
Ember és információ második
kiadását, és nagy sikernek ör-
vendett. Fő művemnek Az in-
formációt tartom, amelynek
kézirata már 1989-ben készen
állt, és amely a kolozsvári Krite-
rion Könyvkiadó első felszaba-
dulás utáni kiadványa volt. A
könyv azóta még két kiadást
megért, a II. kiadás a budapesti
ELTE Könyvtártudományi Sza-
kán jelent meg tankönyvként,
majd 2000-ben az Erdélyi Mú-
zeum Egyesület gondozásában
látott nyomdafestéket Kolozs-
váron. 

– A könyveken kívül írásai je-
lentek meg több lapban is. Ne-
vezzen meg kérem néhány
sajtókiadványt, amelyben közölt.
Milyen jellegű cikkek ezek?

– Tudománynépszerűsítő
írá saim, könyvismertetőim a
Korunk, A Hét, az Igaz Szó, a
Könyvtári Szemle és helyi la-
pokban jelentek meg. 

„A város szellemi munkása”

– Feleségével, Fülöp Mária
könyvtárossal együtt számos elis-
merés, emlékérem tulajdonosai.
Kérem, mutasson egyet ezek közül.

– Itt van például a Magyar
Könyvtárosok Egyesületétől ka-
pott emlékérmünk, amit mind-
ketten átvehettünk, csak

más-más évben. Vagy ez az ok-
levél, amelyet az EMKE-től kap-
tunk és amelyen ez olvasható:
„Fülöp Géza részére, életműdíj-
ként, a szakma modernizálása
szolgálatában kifejtett több év-
tizedes tevékenységéért a Mo-
noki István díjat adományozza.
Kolozsvár 1996. november. 23.”

– Spielmann Mihály törté-
nész, író 2007-ben többek közt a
következőket mondta önről lau-
dációjában: „A város szellemi
munkása. Mindig van ideje: ren-
dezvényekre, színházba, hang-
versenyre jár, ott van a
kiállításokon, feleségével méltón
képviselik a könyves társadalom
elvárásait, óhajait, érdekeit. Sze-
ret, szeretnek könyvet vásárolni,
könyvet adományozni. Ha valaki
e városban megérdemli a köny-
vek szenátori méltóságát, ha va-
laki hivatott e cím viselésére,
akkor e kitüntetésre Fülöp Géza
mindenképpen rászolgált.” Ez
valóban így van. Honnan ez a
sok erő, kitartás?

– Úgy gondolom, hogy az
embernek mindig kell legyen
valamilyen célja, kell legyen va-
lamilyen feladata az életben,
amiket el akar érni, amiket meg
akar valósítani. Ez ad erőt, ez
ösztönöz kitartásra, ez teszi az
életet érdemessé. Mikor pedig
az ember elérte a kitűzött célt,
elvégezte a feladatát, jöhet a
következő cél, jöhet a következő
feladat. 

Nemes Gyula www.kozpont.ro

– Beszélgetés Fülöp Gézával, Marosvásárhely „szellemi munkásával” –



Mint elmondta, 15 fős csa-
pat és plusz még 15 személyből
álló önkéntescsoport dolgozik a
mozgósításon, amely az inter-
neten, a sajtóban és a testvér-
városi kapcsolatok révén
történik. Idén is három modul
alapján szervezik a programo-
kat, így augusztus 29-én, szom-
baton délelőtt a Bolyai iskola
udvarán kialakított kávézóba
várják az emlékezni vágyókat,
ahol kötetlen beszélgetések
mellett nagyon izgalmas, inter-
aktív programmal és műsorok-
kal járnak kedvükbe az iskolába
betérőknek. A délelőtti prog-
ramszám felelőse B. Fülöp Er-

zsébet színművésznő. Ugyanaz-
nap délután, megszokott
módon a Kultúrpalota nagyter-
mébe várják a gálaműsorra a
vásárhelyieket, ahol Sebestyén
Aba színművész által összeállí-
tott zenés-kulturális szórakoz-
tató műsort követhetnek
figyelemmel. Idén is vasárnap
ökumenikus programot szer-
veznek a világtalálkozó lezárá-
saként.

„Az első két világtalálkozó
bebizonyította, hogy a városból
elszármazott, de az itt élő sze-
mélyeknek is igényük van az ef-
féle rendezvényekre, ám idén
célul tűztük ki, hogy a fiatalabb

generációt is bevonjuk, illetve
megszólítjuk” – foglalta össze
Kirsch.

Népi vírussal 
akarunk fertőzni

A Forgatag részeként augusz-
tus 30-án, vasárnap kerül sor a

második Verbunk- és legényes-
versenyre. Amint azt Varró Huba,
a Maros Művészegyüttes igazga-
tója elmondta, „meg szeretnék
fertőzni népi vírussal a fiatalokat”.

A verseny jelentkezőinek
mindenekelőtt a széki Zsoldos
István táncát kell megtanulniuk,
amelyet egy videofelvételről sa-

játíthatnak el a vetélkedőre való
online regisztrációkor. „Ebben a
versenyszámban azt díjazzuk,
aki a leghitelesebben tudja visz-
szaadni az idős táncos figuráit”
– mondta el a szervező. Hozzá-
tette, hogy a megmérettetés
második részében is széki táncok
bemutatását várják, ám ezúttal

szabadon, improvizálva, min-
den jelentkező a saját stílusában
járhatja a legényest. 

A versenyre hivatásos és
amatőr táncosok egyaránt je-
lentkezhetnek, hisz Varró el-
mondása szerint igen gyakori
jelenség, hogy az amatőrök le-
körözik a profi táncosokat.

Idén a zsűri is változik: annak
elnöke Sára Ferenc koreográfus
lesz, mellette Ivácson László, a
Háromszék Táncegyüttes és Both
József, az Ördögtérgye Néptánc-
együttes művészeti vezetője, va-
lamintSzékely István széki táncos
díjazza a jelentkezőket. A verse-
nyen a talpalávalót az Üver zene-
kar szolgáltatja. „Reméljük, hogy
a verbunkverseny által sikerül
őseink hagyatékát megismer-
tetni az új táncosokkal, a tánchá-
zasokat pedig pozitív
versengésre serkentjük” – szö-
gezte le Varró Huba.

Pál Piroska
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Idén is megszervezik, immár  harmadik alkalom-
mal a Marosvásárhelyiek Világtalálkozóját – je-
lentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Kirsch
Attila programfelelős. „Február óta dolgozik a
szervezőcsapat, hogy az elmúlt két év találkozó-
jánál bővebb választékkal kedveskedjenek az ér-
deklődőknek. Azt szeretnénk, hogy minden vá-
sárhelyi, vagy innen elszármazott személy
magáénak érezze a találkozót, és természetesen
a program is ennek a célnak rendelődik alá” –
fejtette ki.

A jelek szerint Marosvásárhely ma-
gyar lakossága igencsak kételkedve fo-
gadja a jövő évi helyhatósági választások
időpontjának közeledtével megélénkülni
látszó politikai mozgásokat. Nem csoda,
hisz a rendszerváltás után eltelt negyed-
század során a magyarság folyamatos
háttérbeszorulásának lehettünk tanúi.
Előbb a polgármesteri széket, majd a vá-
rosi képviselőtestületi többséget veszí-
tettük el. Az igazsághoz tartozik, hogy az
etnikai arányok számunkra kedvezőtlen
alakulásából következően jobbra nem is
igen számíthattunk. Erről a tényről nem
lenne szabad megfeledkeznünk, amikor
elvárásainkat, céljainkat megfogalmaz-
zuk. Már ha megelégeltük a kudarcsoro-
zatot, amely az utóbbi huszonöt évben

bennünket ért. 
Bethlen Gábor után szabadon: a kö-

zösségéért cselekvő ember, különösen
a kisebbségi magyar politikus többnyire
nem azt teszi, amit kell(ene), hanem
azt, ami az adott helyzetben éppen le-
hetséges. És ennek semmi köze a „mer-
jünk kicsik lenni” féle önfeladó
magatartáshoz. Amelyre tetszés szerint
sorolhatnánk a szomorú példákat szű-
kebb és tágabb környezetünkből egya-
ránt. Ne feledjük: a hiányos önismeret,
a hamis helyzetértékelés oda vezethet,
hogy túl magasra állítjuk a lécet, képes-
ségeinket meghaladó feladatokat vál-
lalunk, eleve elérhetetlen célokat
tűzünk ki magunk elé. Minden ilyen
vállalkozásba, hogy úgy mondjam,

eleve bele van kódolva a bukás. 
Mindez a jövő évi vásárhelyi helyha-

tósági választások apropóján jut

eszembe. Arra gondolva, hogy a túlzott
elvárásokhoz képest gyengébb választási
eredmények csak tovább rontják a vásár-
helyi közhangulatot, fokozzák a kiábrán-
dultságot, a választott vezetők iránti
bizalmatlanságot. Egyre erősebb a gya-
núm, hogy az előválasztás is csak arra
való, hogy a soron következő választási
vereség után legyen mód minél széle-
sebb körben szétteríteni majd a felelős-

séget. Ha komolyan gondolnák, hogy
van esély a győzelemre, nem így állnak
hozzá az egészhez. Például nem kötik az
előválasztáson való részvételi jogot az
előzetes regisztrációhoz.  Aminek egy
párt belső választása esetén lett volna
csak értelme, így teljesen indokolatlan. 

Dicséretes az előválasztás ötlete, de
annak meghirdetésével talán várni kel-
lett volna az esélyes jelölt robotképének
megrajzolásáig. Jó lett volna előre tudni,
milyen világnézetű, nemű, életkorú,
szakmai képzettségű, akár vallású je-
löltre voksolnának a legszívesebben a vá-
sárhelyi magyar választópolgárok. Hogy
ne bízzák a véletlenre, az önjelöltek úri
kedvére, pillanatnyi hangulatára, hogy
kik indulnak majd az előválasztáson. A

regisztráció iránt tanúsított érdektelen-
ségből, a politikától és közélettől való fo-
kozódó elfordulásból ítélve, úgy látszik,
nem nagy a merítési lehetőség, a pártok
örülhetnek, ha egy-egy alkalmas jelöltet
találnak. 

Az biológiai folyamatok könyörtelen-
ségéből fakadóan generációváltás előtt
áll az erdélyi magyar politikai osztály. A
rendszerváltás óta aktívan politizálók je-
lentős része hamarosan visszavonul –
van, aki önszántából, de van olyan is, aki
a DNA okán. Most dől el, kik lépnek a
visszavonulók helyébe, de főleg az, ho-
gyan alakul majd a következő egy-két-
három évtizedben a sorsunk. Az előjelek
nem túl kedvezők. 

Szentgyörgyi László 

Az előjelek nem túl kedvezők 

Mondom 
a magunkét

Marosvásárhelyiek Világtalálkozója és verbunkverseny
Bővül a Forgatag programja



A templombelsőt világító lám-
patestek és gyertyatartók a belső
misztikus hatást növelik. 1750-től
egy görög katolikus iskola is mű-
ködött Marosvásárhelyen, azon-
ban téves az a felfogás, miszerint
ennek a kőtemplom mellett je-
lenleg is álló épület adott volna
otthont. Jegyzőkönyvek tanúsága
szerint, ez a mára már átalakított
ingatlan sokkal később, a XIX. szá-
zad közepén épült, jelentős költ-
ségek árán. Iratok és számadási
regiszterek is bizonyítják ezt. 

A toronysisak 
kialakítása az akkor 
divatos barokk templomok
mintájára készül

Keresztes Gyula Marosvásár-
hely régi épületei című könyvé-
ben szakvéleményezi ezt a mű-

emlékobjektumot.
A kelet-nyugati elhelyezésű

egyhajós templom szentélye fél-
köríves záródású. Bejárata a nyu-
gati homlokzat alá emelt magas
torony földszinti előterén át vezet. 

A háromszintes, négyzetes
alaprajzú torony lizénákkal sze-
gélyezett falai, az övpárkány fe-
letti oválablak ívelt zárópárkánya,
a harmadik szinten pedig félkör -
íves záródású ablakok és felette
az óra számlapjának megfele-
lően ívesen kialakított főpárkány,
valamint a toronysisak kialakítása
az akkor divatos barokk templo-
mok mintájára készült.

A gumó alakú 
tetővel ellátott torony

A tervrajz egyszerű: egy négy-
zet alakú torony a nyugati olda-

lon, egy téglalapalakú tágas hajó
és az oltár félkör alakú apszisa.
A hajót erősített, kettős boltív
fedi, míg az apszis esetén a fél-
süveg-boltozat rendszerét alkal-
mazzák. A falakat a négyszögle-
tes, ión oszlopfőjű falpillér
hangsúlyozza, melyek masszív
szerkezetükkel a boltívek tartá-
sára is hivatottak.

A gumó alakú tetővel ellátott
torony az erdélyi barokk művé-
szet nyomát viseli, akárcsak na-
gyon sok más erdélyi román kul-
tuszhely. Más, díszítő céllal
csatolt elemek például a sarokba
helyezett négyszögletű falpillé-
rek, a közvetlenül a torony tető-
zete alatt levő párkányzat, a tojás
alakú stukatúrából készült for-
mák és a félkörnyílású ablakok
domborművű díszkerete – mind-
ezt világosabb színű vakolattal
jelölve. A bejárat fölött egy vi-
rágfüzérrel díszített tábla áll, a
város címerét ábrázolva és Ioan
Bob alapítói minőségét igazoló
feliratot tartalmazva.

A belépő elé a keleti világra
jellemző misztikus templomi
kép és hangulat tárul 

A torony kiképzése az ács-
mesterség külön figyelemre
méltó teljesítménye. A templom-
hajó kialakítása is barokk. Főpár-
kánya, ablaknyílásainak formái,
belsőben a falisávokra támasz-
kodó boltívek és azok közötti
csehsüveg boltozatos mennye-
zet, mind a barokk jegyeit tük-
rözik. Mégis a belépő elé a keleti
világra jellemző misztikus temp-
lomi kép és hangulat tárul. A
templom oltárterét a hívektől az

ikonosztáz – vagyis az ikonokból
álló oltárfal – mint a látható és
a láthatatlan világ között húzódó
„határfal” választja el. 

Amit a kereszténység 
szentképei ábrázolnak

Az ikonok, vagyis a keresz-
ténység szentképei sajátos elő-
írások szerint ábrázolják Krisztust,
Szűz Máriát, a szenteket és azok
életének jeleneteit, melyeket
fára, üvegre temperával, olajfes-
tékkel festettek aranyozott vagy
ezüst rámákba helyezve, egye-
seket ikonborítóval ellátva.
Ugyancsak Keresztes Gyula sze-
rint, az ikonborítók az ikon ün-
nepélyes hatását növelik, és az
ábrázolt szent iránti tiszteletet is
kifejezik.

A téves felfogás. A jegyző-
könyvek tanúsága igazol

1750-től, tehát még Grigore
Maior idejéből (nevét már emlí-
tettük), egy görög katolikus is-
kola is működött Marosvásárhe-
lyen, de téves az a felfogás,
miszerint ennek a kőtemplom
mellett jelenleg is álló épület
adott volna otthont.

Jegyzőkönyvek tanúsága sze-
rint, ez a mára már átalakított in-
gatlan sokkal később, a XIX. szá-
zad közepén épült, jelentős
költségek árán. Iratok és szám-
adási regiszterek is bizonyítják ezt. 

Ugyanakkor pedig azt mond-

ják, hogy a diákok hazajártak a
docens, vagyis a tanító házába,
vagy a parókiára. Ortodox és gö-
rög katolikus gyermekek egya-
ránt jártak ebbe az iskolába, mert
ez volt akkor az egyetlen román
tanoda Marosvásárhelyen.

A világító lámpatestek 
növelik a belső misztikus
hatást

A sírokkal körülvett templo-
mot és temetőt az elmúlt század
elején a gyorsan növekvő város
utcái vették körbe, így a templom
ma a városbelsőben áll, csendes
környezetben.

A második világháború után
a görög-katolikusok templomát
a görögkeletiek – vagyis az or-
todoxok – használják, és anyagi
lehetőségük szerint a templomot
mind külsőben, mind belsőben
felújították. 

A felújítás a belsőben jelent
nagy változást. 

A templom korabeli bútorza-
tát – fenyőfából készített pad-
székeit és az ikonosztáz faszer-
kezetét – kicserélték
keményfából készítettekkel, me -
lyeknek látható felületeit nagyon
gazdagon díszítették faragott
motívumokkal. Az új ikonosztáz
falára a régi festett ikonokat tet-
ték vissza. A templom belső fa-
lainak díszítő festése és a festett
alsecco képek művészi értékűek.
A templombelsőt világító lám-
patestek és gyertyatartók a belső

misztikus hatást növelik.

Végszó - összegzés

A XVIII. század közepéig a
marosvásárhelyi román közös-
ségnek tehát nem volt saját
temploma, így a szomszédos kul-
tuszhelyekre kellett zarándokol-
niuk. Marosvásárhely első román
templomai az egymás szomszéd-
ságában levő Kő- és a Fatemp-
lom, az egykori Thököly Imre
(mai Andrei Şaguna) utca kilenc
illetve tizenhárom szám alatt áll-
nak.

1750-ben Balogh József je-
zsuita szerzetes és a városi tanács
közbenjárása következtében a ro-
mánok megkapják a telket. 

Andrei Grecu kereskedő saját
költségen épít ezen a telken egy
fatemplomot, amelyet kezdet-
ben a város teljes román lakos-
sága használ, azonban rövid időn
belül megváltozik a helyzet az
ortodoxok tiltásával, miszerint
nem szabad az újonnan épült
templomba járniuk.

Egy görög-katolikus esperes-
ség alapítása Marosvásárhelyen
annak bizonyítéka, hogy a város
az új felekezet egyik fontos köz-
pontjává vált…

Összeállította: 
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek: 
Madaras József, Nagy-Bodó 
Szilárd, Szász Attila
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E műemlékobjektum ikonjai, vagyis a kereszténység szentképei sajátos elő-
írások szerint ábrázolják Krisztust, Szűz Máriát, a szenteket és azok életének
jeleneteit, melyeket fára, üvegre temperával, olajfestékkel festettek aranyo-
zott vagy ezüst rámákba helyezve, egyeseket ikonborítóval ellátva. A torony
kiképzése az ácsmesterség külön figyelemreméltó teljesítménye. A templom-
hajó kialakítása is barokk. Mégis a belépő elé a keleti világra jellemző misztikus
templomi kép és hangulat tárul. 

A marosvásárhelyi Kőtemplom 
(3. rész) / (Folytatás az előző lapszámunkból. Befejező rész) 

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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☻ Eresszük fel a fürdőkádat
félig vízzel, repesszünk bele ho-
mokot, sót meg egy tubus Wella
tartóshullámot, majd belecsücs-
csenve hallgassunk hullámmo-
rajlást az iPodunkről –
tenger-fíling

☻ Csukjunk be minden ab-
lakot, hívjuk át valamilyen
ürüggyel a szomszédasszonyt,
és addig nyomassuk sunyiban a
fűtést maximumon, amíg pu-
cérra vetkőzik – nudistastrand-
fíling

☻ Ugyanez ohne szom-
szédasszony – szauna-fíling

☻ Fúrjunk sűrűn és egy vo-
nalban lyukakat a plafonba a fal
mellett, majd kérjük meg a felső
szomszédot, hogy nyissa ki fullra
a csapokat – vízesés-fíling

☻ Sikáljuk ki a nagy mű-
anyag káposztáshordót, töltsük
tele vízzel, tegyük a szoba köze-
pére, és ugráljunk bele a szek-
rény tetejéről – aquapark-fíling

☻ Vigyük le anyósunkat a
pincébe, ültessük be egy sötét
sarokba, majd menjünk körbe-
körbe gyerekünk háromkerekű
biciklijével – szellemvasút-fíling

☻ Hívjuk meg az összes
szomszédot házibuliba – állat-
kert-fíling

☻ Kérjük meg a feleségün-
ket/barátnőnket, hogy vegyen
fel egy szoros bugyit – sivatagi
tevepata-fíling

☻ Álljunk egy lavór jéghi-
deg vízbe, amelyet előzőleg kör-
beraktunk Wunderbaum
illatosítókkal – Szent Anna-tó-
fíling

☻ Ugyanez késekkel – Gyil-
kos-tó-fíling

☻ Ne húzzuk le a vécét –
falusi turizmus-fíling

☻ Együnk-igyunk a négyes
buszon, és ismerkedjünk utas-
társainkkal – turistabusz-fíling

☻ Esténként ne az aragá-
zon készítsünk vacsorát, hanem
a blokk előtt, bográcsban – tá-
borozás-fíling

☻ Nézegessük komoly, mű-
értő pofával a lakásunkban fel-
lelhető képeket, festményeket,
szobrokat, nippeket meg egyéb
giccseket – múzeumlátogatás-
fíling

☻ Reggelizés előtt pakol-
junk ki mindent a hűtőből és a

spájzból a konyhaasztalra –
svéd asztal-fíling

☻Valahányszor elmegyünk
otthonról, csomagoljuk be és vi-
gyük magunkkal a hamutartó-
kat, törölközőket,
fürdőköpenyeket – hotelből
való kicsekkolás-fíling

☻ Ne menjünk ki a szobá-
ból újabb sörökért, hanem min-
dig hívjuk fel a konyhában
főzicskélő asszonyt, hogy hozza
be – roomservice-fíling

☻Vegyünk egy nagy akvá-
riumot, tele díszhalakkal, s ott-
hon nézegessük olyan közelről,
hogy mást ne lássunk – búvár-
kodás-fíling

☻ Feküdjünk ki napozni a
balkonra felfordított és egymás
mellé rakott krumplisládákra, s
közben egy gumislag segítségé-
vel néha szürcsölgessünk jókat
a magunk mellé tett boroskor-
sóból – napozóágy+koktélozás-
fíling

☻ Adjuk kölcsön a kutyát
egy ismerősnek két hétre, hogy
utána nagyon örvendjen ne-
künk – most jöttünk meg a nya-
ralásból-fíling

☻ Hívjuk el magunkhoz az
egyik haverinánkat, bömböltes-
sünk Intim Torna Illegált, része-
gedjünk le közösen, majd
háljunk vele a kicsiszobában
előre felállított sátorban – Tus-
ványos-fíling

☻ Szándékosan égessük

oda vagy csak félig süssük meg
a flekkent, a szalmakrumplit csi-
náljuk meg egy nappal koráb-
ban, sózzuk el a zöldségsalátát,
és igyunk mellé tőgymeleg sört
vagy pimpós bort – román ten-
gerparti vendéglő-fíling

☻ Szédüljünk, kábuljunk,

fejfájjunk, hányingerkedjünk,
hányjunk – napszúrás-fíling

☻ És végül: addig pálinkáz-
zunk, amíg gondolatban oda
kerülünk, ahova csak szeret-
nénk! 

Molnár Tibor

Mit csináljunk, ha nincs pénzünk/időnk/lehetőségünk nyaralni menni?
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

,,A huj, huj, hajrától zengett a stadion”
1977. szeptember 14-én Marosvásárhelyen sorra került AS Armata–AEK Athén UEFA kupamérkőzésen a ha-
zaiak kapuját a jelenleg 73. évét taposó, marosvásárhelyi illetőségű Sólyom Csaba védte. Őt kértük, meséljen
néhány érdekesebb történetet a máig egyetlen UEFA kupa–győzelem hátteréről. Az egykori biztoskezű há-
lóőr szívesen elevenítette fel emlékeit.

– Ön 38 évvel ezelőtt hibátlanul
védte az ASA kapuját, a máig em-
lékezetes ASA–AEK UEFA kupata-
lálkozón. Hogyan emlékszik vissza
arra a mérkőzésre?

– Hosszú ideig nagy meglepe-
tésként tartották számon azt a
győzelmet, hiszen tudjuk, minden
szempontból nagy különbség volt
a két csapat között. Itt főleg az
anyagiakra gondolok, mivel nekik
lehetőségük volt, hogy jó külföldi
játékosokat igazoljanak: volt egy
jó argentin (Milton Viera Rivero),
egy ex-jugoszláv válogatott játé-
kosuk is, de több akkori, vagy ké-
sőbbi görög válogatott is tagja volt
a csapatnak, mint például Mavros,
Ardizoglu vagy Papaioanou,
utóbbi a visszavágón még gólt is
fejelt nekem. A marosvásárhelyi
összecsapáson jól játszottunk, jól
védekeztünk, sok szép helyzetünk
volt, talán ha jobban összpontosí-
tunk, több góllal is nyerhettünk
volna. A görögöknek nagyon nagy
helyzeteik nem voltak, habár így is
volt mit védenem, de a hátvédso-
runk kiválóan szerepelt.

– Abban az időben a marosvá-
sárhelyi nézők szinte minden hazai
mérkőzésen odaadóan szurkoltak
az együttesnek. Azon az AEK elleni
hazai találkozón milyen volt a szur-
kolótábor bíztatása?

– Mint minden hazai meccsen,
akkor is a ,,huj, huj, hajrá”-tól zen-
gett a stadion, amit csodálatos volt
hallani, nagyon kitett a közönség
önmagáért. Az összecsapás előtt
már 3-4 órával megteltek a lelá-
tók, még a pálya körül lévő fákon
is „teltház” volt, a stadion lépcsőin
is ültek, sőt még a pályát körülvevő
atlétikapálya szélére is padok vol-
tak kihelyezve a nézőknek, ugyan-
úgy az 1975-ös Dynamo Drezda
elleni mérkőzésen, amikor szerin-
tem a legtöbb néző volt a Liget-
ben. 

– Hogyan fogadták önöket
másnap az emberek a város utcáin?

– Sokan üdvözöltek, dicsértek

minket, kezet ráztak velünk, de
amúgy abban az időben mindenki
ismerte az ASA labdarúgóit a vá-
rosban, tiszteltek bennünket mint
élvonalbeli labdarúgókat. A győz-
tes mérkőzések után mindenki le-
szólított minket az utcán,
gratuláltak nekünk, nem úgy, mint
a mostaniaknak, akiket kevesen is-
mernek fel. 

– A győzelem után az ASA játé-
kosainak milyen meccsprémium-
ban volt részük?

– Ez egy nem remélt győzelem
volt, így 1000 lejt kaptunk szemé-
lyenként.

– A visszavágóval kapcsolato-
san mire emlékszik vissza? 

– A visszavágó egyhangúan a
görögöké volt, hiszen az athéni
csapat végig uralta a mérkőzést.
De nekünk főleg az számított nagy
élménynek, hogy járhattunk az
Égei-tenger partján, láthattuk
Athén nevezetességeit, az ókori ci-
vilizáció néhány csodáját, így ne-
künk, egy kelet-európai
kommunista állam labdarúgóinak
nagy élmény volt azokat a csodá-
latos helyeket látni. Visszaemlék-
szem, hogy akkor nagy napidíjat,
négy dollárt kaptunk... 

– A ma esti ASA-Saint–Étienne
Európa-liga találkozót miként látja?
Van-e esélye az ASA-nak?

– Én a francia focit jobbnak ér-
tékelem, mint a hazait, hiszen sok-
kal rutinosabb labdarúgók
játszanak az ottani bajnokságban.
Ma este egy olyan együttes ellen
játszik az ASA, amely tízszeres
francia bajnok volt, az utóbbi
idényt pedig az 5. helyen zárta, 2-
2-es döntetlent ért el a sztárokkal
teletűzdelt Paris Saint Germain
ellen. Nem lesz könnyű dolga az
ASA-nak, de ha jól játszanak és ki-
csit szerencsések, akkor győzhet-
nek ellenük.

– Sólyom Csaba jelen lesz a
mérkőzésen? 

– Nem tudom. Sajnos későn
kezdődik, ezért több mint való-
színű, hogy a televízió képernyője
előtt szurkolok majd nekik. Mint
a csapat egykori játékosa, jelen-
legi szurkolója, drukkolok nekik és
kívánom, hogy továbbjussanak.

– Egykori kapusként, miként
értékeli az ASA jelenlegi hálóőré-
nek, Stăncioiunak az utóbbi hóna-
pokban nyújtott teljesítményét?

– Elég jó kapus, de neki egy ki-
csit a kifutásokkal van problé-
mája. Az Oțelul ellen is egy
hasonló helyzetből kapott gólt,
látszott, hogy nem jött ki idejé-
ben, sőt az Astra ellen is volt egy
hasonló szarvashibája. Amúgy az
alsó sarkokba tartó lövéseket jól
hárítja, de a magas labdáknál ki-
csit bizonytalan. 

Sólyom Csaba harminchat
évig állt az AS Armata szolgálatá-
ban. A szakiskolában, az egykori
Encsel Mórban ismerkedett meg
a néhai Nagy Mikivel, akinek ta-
nácsára elment a helyi Energia
egyik edzésére, amelynek a pá-

lyája a régi szerpentin aljában lévő
Obor volt. Ott Kiss Árpád volt az
első edzője. 

Mivel korábban kosárlabdá-
zott, idővel visszament kosarazni,
akkor Koós Béla edzte. Majd a régi
Ciocanul pályán – ami a Gazda-
sági Szakiskola szomszédságában
volt –, egy labdarúgó-mérkőzé-
sen találkozott egykori edzőjével,
Kiss Árpáddal, aki a Voinţánál ala-
pított egy jó ificsapatot, és Sólyom
Csabát odahívta. 

A Voinţa idővel bejutott a B
osztályba az osztályozón, az MTE
meg kiesett onnan. Akkor a párt-
bizottságnál úgy határoztak, hogy
a két együttes egybeolvad, és Mu-
reşul néven folytatja. Ott Bocsárdi
Márton verbuvált egy jó ifjúsági
csapatot, amelyből hárman – Sikó
Árpád, Kiss Madocsa és Sólyom
Csaba – feljutottak az A-osztályba.

Sólyom az AS Armata történe-
tének egyetlen alkalmazottja, aki
az odakerülésétől kezdve (1964) a
nyugdíjazásig (2000), 36 éven át
ennél a klubnál tevékenykedett,
1964 és 1979 között játékosként,
1979 és 2000 között edzőként (az
ifjúsági, utánpótlás-, majd fel-
nőttcsapatnál). 

Mint ismeretes, Bukarestben
végezte el az edzőiskolát, de haj-
danán az építkezésben is dolgo-
zott, ahol 2-es fokozata volt.

Elmondása szerint vékony al-
katú volt, de a legfontosabb eré-
nye az volt, hogy jól tudta
irányítani a védelmet. Rugalmas,
kitűnő reflexekkel megáldott há-
lóőr volt.  

Bölöni a szaúd-arábiai Al-Ittihad edzője lett 

A katari Al-Khor korábbi veze-
tőedzője, Bölöni László a múlt hét
elején megegyezett a szaúd-ará-
biai Al-Ittihad együttesével, ahol
Victor Piţurcát váltja a kispadon,
akivel a klub vezetése, a vártnál
gyengébb eredmények miatt fel-
bontotta a megállapodást. A 62
éves marosvásárhelyi születésű
szakember jelenlegi együttesénél két, az 1. ligából ismert lab-
darúgóval dolgozhat együtt, Lucian Sânmărtean és a lengyel Lu-
kasz Szukala is Piţurcă érkezésekor kerültek a szaudi együtteshez.
Bölöni segítője Szentes Lázár, aki a magyar NB II-ben szereplő
Gyirmót FC Győr szakmai igazgatója volt.

Magyar sajtóértesülések szerint Bölöni és Szentes már hosszú
ideje szeretett volna együtt dolgozni, de különböző okokból ki-
folyólag eddig erre nem kerülhetett sor.

Az Al-Ittihad az egyik legsikeresebb ázsiai labdarúgóklubnak
számít, hiszen története során nyolcszor nyerte meg a Szaúd-
Arábiai bajnokságot (legutóbb 2009-ben) és háromszor az ázsiai
Bajnokok Ligáját. Mindemellett több tucat trófeával rendelkezik.
Korábban a jelenlegi román szövetségi kapitány, Anghel Iordă-
nescu egy évig irányította a csapatot.

Az Al-Ittihad a harmadik együttes lesz, amelyet az arab fél-
szigeten irányíthat Bölöni az Al-Jazira és Al-Wahda után (Egye-
sült Arab Emírségek).

38 év után újra Európa Kupa-mérkőzés
Marosvásárhelyen! 

Ma, július 30-án, este 9-kor a tavalyi ezüstérmes ASA csapata
a Sziget utcában fogadja az egykori tízszeres francia bajnok
Saint-Etienne együttesét, az Európa-liga 3. selejtezőkörében. 

Városunk hajdani kedvenc együttese, az AS Armata 1972-ben
a tabella előkelő negyedik helyén végzett, aztán 1975-ben ezüs-
térmes lett, ezt követte az 1976-os bronz, majd újból egy ne-
gyedik hely, így sorozatban háromszor az UEFA kupában
szerepelhetett: 1975-76-ban a Dynamo Drezdával, 1976-77-ben
a Dinamo Zágrábbal, végül pedig 1977-78-ban az athéni AEK-
kel játszott, de sajnos mind a három alkalommal kiesett az első
selejtező kör után. 

1977. szeptember 14-én az ASA a Ligetben fogadta az athéni
gárdát, amelyet a néhai Fanici 81. percben szerzett góljával si-
került legyőznie. Ez volt első és mindeddig egyetlen UEFA Kupa
(az Európa Liga elődje) győzelmük. Íme, a két csapat felállítása:

ASA: Sólyom Csaba–Onuțan, Unchiaș, Ispir, Gáll–Varodi (60.
p. Both II.), Pîslaru, Bölöni–Fazakas (74. p. Kanyaró), Fanici és
Hajnal

AEK: Steriudas–Inzoglu (48.p. Tsamis), Nikolau, Ravusis, Da-
mianidis–Viera, Nicoludis, Therodoridis–Ardizoglu, Moussuris
és Mavros

Gólszerző: Fanici (81.)
A mérkőzést a bolgár Mitko Csukov segítőivel együtt jól ve-

zették.
Két hét múlva, 1977. szeptember 28-án Athénban az ASA 3-

0 arányban vesztette el a mérkőzést, így kiesett az európai ku-
paküzdelemből.

Reméljük, hogy a Concordia elleni 1-0-ás győzelem után (gól-
szerző: Axente), ma este az együttes a 38 évvel ezelőtti nagy-
szerű győzelemhez hasonló sikeres szerepléssel örvendezteti
meg a szurkolóit. 

– interjú Sólyom Csabával, az ASA egykori kapuvédőjével –

Annak idején teltház volt minden hazai  mérkőzésen...

Csukafejes Hajnal-módra
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Ne sürgess úgy Jenő, hiszen még a kromoszómáidat sem ismerem!

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


