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Miért lenne jó 
Vader vásárhelyi 
polgármesternek? 
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Társadalom

A több ezer négyzetméteres 
katedrális
A marosvásárhelyi Ortodox Székesegyház, vagy az Úr
Dicsőítése Templom az egykori Zenélő kút helyén áll.
A templom tervezésekor, a cél az volt, hogy a belvá-
rosban álljon, habár itt hely nem volt. Az ortodox ka-
tedrális az első román költségeken emelt épület Ma-
rosvásárhely központjában, az Osztrák-Magyar
Monarchia építészeti stílusában keletkezett épület-
együttes körében.

Társadalom

„Emiatt érzem, 
hogy érdemes ezt csinálni” 
Dr. Máthé Csaba tüdőgyógyász Marosvásárhelyen szü-
letett, gimnáziumi tanulmányait a Bolyai Farkas Elméleti
Líceumban végezte, majd a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen jeles eredménnyel szerzett
általános orvosi diplomát. A rendszerváltás után Ma-
gyarországon telepedett le, kisebb kitérők után, 15 éve
a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikáján dol-
gozik osztályvezető klinikai főorvosként. 
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Vélemény

A környezet terminátora        

Annak ellenére, hogy a vásárhelyi választási kam-
pány egyik legfőbb témája a kombinát által okozott
légszennyezés megakadályozása, egy szerencsétlen
kimenetelű politikai kinevezés következtében – a
megoldás helyett – a kibírhatatlan állapotokat
fenntartó és megerősítő magyarázatokat kell vé-
gighallgatnunk. Ez nagyjából olyan, mintha a Kor-
rupcióellenes Ügynökség vezetője azt hangoztatná,
hogy nincsenek eszközei az adócsalások felgön-
gyölítésére, és a korrupt vállalatok védelmére kelne.
Hát álljon inkább a civilek oldalára (például egy
madárvédő egyesületbe), és hagyja azt az intéz-
ményt jobb kezekre. Nem alkalmas a környezet
megvédésére! Ennél rosszabb, nemzetiségtől füg-
getlenül, bárki is jönne, már úgysem lehetne.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Nagyotmondók                  

Azt mondják, a politika a kompromisszumok mű-
vészete. Tájainkon viszont inkább a nagyotmon-
dásé. Aki, ha csak felületesen is, de végigkövetett
egy-egy választási kampányt, az tudja, miről be-
szélek. Magára valamit is adó polgár nem veszi
komolyan a kampány idején elhangzottakat. Per-
sze maga a politikus sem. De azért ígérget ren-
dületlenül. Többnyire ugyanazt, mint négy évvel
korábban, s mint újabb négy év elteltével: auto-
nómiát, Székelyföldet átszelő autósztrádát, önálló
magyar egyetemet már nem, legfennebb magyar
tagozatot az orvosin, a csillagokat az égről, azt
viszont mind egy szálig... Teheti, mert senki nem
vonja felelősségre emiatt, mert a választók em-
lékezete véges: elfelejtik, mivel etették korábban. 
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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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„Nem gondoltam, hogy ami nekem
természetes, azt az emberek díjazzák”  

A székelyföldi megyék önkormányzatai 2011-ben egy díjat hoztak létre közösen, amellyel azokat
a személyeket tüntetik ki, akik érdemeket szereztek az egységes Székelyföld-kép kialakításában,
illetve tevékenységük révén sokat tesznek a közös székelyföldi ügyekért. Az idei VI. Székelyföldi
Napok alkalmával megyénkből Pál atya részesült az Orbán Balázs-díjban. Pál atyát a marosvásár-
helyi Szent Erzsébet Társulat székhelyén kerestük meg és kérdeztük eddigi tevékenységéről, szol-
gálatáról és arról, milyen gondolatok közt vette át a kitüntetést. >>> 3. oldal
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Kézműves- és régiségvásár

Október 22-25 között kéz-
műves- és régiségvásárt szervez
a Góbé Shop a Maros Mallban.
Az érdeklődők megtekinthet-
nek, vásárolhatnak régi tárgya-
kat, festményeket, antikvárius
könyveket, kézművesterméke-
ket és -élelmiszereket.

A brémai muzsikusok 
az Arielben

Október 23-án, pénteken
délután 6 órakor A brémai mu-
zsikusok című előadás bemuta-
tójára várják a gyermekeket a
marosvásárhelyi Ariel Szín-
házba. Rendező: Vidovszky
György. Az előadás terveit a
Blattner-díjas Mátravölgyi Ákos
készítette, zenéjét Monori And-
rás szerezte, a szövegkönyv Gi-
mesi Dóra és Veres András
munkája.

Újra Marosvásárhelyen 
az Alma zenekar

Erdélyi turnéjának második
állomásaként újra Marosvásár-
helyre látogat a gyerekek köré-
ben igen népszerű Alma

zenekar. Október 26-án a Kul-
túrpalotában két koncertet is
tartanak. Az egyik 16, míg a
másik 19 órakor kezdődik. Az
idén meglepetésként Tibus
bohóc különleges produkciója
várja a gyerekeket és a felnőt-
teket egyaránt.

Indítják a Velo Akadémiát

November elsejéig várják
azon 14–18 éves diákok jelent-
kezését, akik a közúti forgalom-
ban való szabályos
kerék pározás elméleti és gya-
korlati tudnivalóit szeretnék el-
sajátítani. A Velo Akadémia
projekt keretében tizenöt cso-
portot indítanak, csoporton-
ként tíz- tíz diákkal. Az öt
alkalommal tartott kétórás te-
vékenységből egy alkalom el-
méleti felkészítő lesz, a
közlekedési alapszabályokat és
azok betartását sajátítják el, a
többin pedig gyakorlati tudni-
valókat ismertetnek: a helyes
közlekedést, elindulást, jelzést,
megállást, az akadályok kikerü-
lését, az egyensúlytartást stb.
Érdeklődni és feliratkozni a
www.academiavelo.ro honla-
pon lehet.

Jótékonysági szüreti bál

Október 23-án, pénteken 18
órakor a marosvásárhelyi Blue
Pearl vendéglőben – Dózsa
György utca 155. szám – jóté-
konysági szüreti kosaras bált

szervez a Bolyai téri unitárius
egyházközség, melyre minden-
kit szeretettel meghív. A részvé-
teli szándékot az egyházközség
székházában, a Bolyai tér 13.
szám alatt lehet jelezni.

KZST-évadnyitó

A Kemény Zsigmond Társa-
ság október 27-én, jövő kedden
délután 6 órakor tartja évad-
nyitó összejövetelét a Bernády
Házban. Meghívott: dr. Cserháti
László Gábor, a budapesti Szé-
chenyi Társaság alelnöke, a köz-
g a z d a s á g - t u d o m á n y o k
doktora, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság fair play bizottságának
tagja. Előadásának címe: Szé-
chenyi üzenete a mának. Közre-
működik Hayashi-Kelemen
Jácint-Yuuka.

1956-ra emlékeznek

Az 1956-os Bajtársi Társaság
október 23- án, pénteken 18

órai kezdettel ünnepi megem-
lékezést tart a Vártemplomban,
ezt követően megkoszorúzzák a
templom udvarán levő 1956-os
emlékművet (kopjafát). Az ün-
nepségre minden emlékezni
akarót várnak, aki virágot, ko-
szorút is elhelyezhet a kopjafá-
nál.

Marosvásárhelyi 
Rockzenészek Találkozója

Október 30-án, jövő hét
péntekén kezdődik a marosvá-
sárhelyi Jazz Clubban a hatodik
MAROTA (Marosvásárhelyi
Rockzenészek Találkozója). A ta-
lálkozó egész hétvégén tart, ez
idő alatt a klub mindkét termé-
ben lesznek koncertek. Az egy-
napos jegy 10 lejbe, a kétnapos
belépő 15 lejbe kerül. Jegyek a
helyszínen kaphatók, elővétel-
ben a 0742-029473-as telefon-
számon váltható jegy.
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Október 27. Szabina
Október 28. Simon, Szimonetta, Alfréd

NévnapokNévnapok

Horoszkóp
KOS: Ezekben a napokban találkozhat valakivel, aki iránt
megmagyarázhatatlan vonzalmat érez és szeretné job-
ban megismerni. Ne adja fel, ha az első találkozás eset-
leg kudarcba fulladna. 
BIKA: A hét során bőven akad tennivalója. Hivatalokba
rohangál, ügyeket intéz. Ha tanulmányi vizsgákat tesz,
sikeres eredményeket ér el. Ezekben a napokban vigyáz-
nia kell az egészségére.
IKREK: Kedvesével szervezzenek egy kikapcsolódási for-
mát, esetleg egy kiadós sétát, mialatt megbeszélhetnek
fontos dolgokat. Szükségét érzik annak, hogy szerelmü-
ket felfrissítsék. Egy új helyzet alakul ki az otthonában,
kedvére lesz egy kis átalakítás. 
RÁK: A stressz és rohanás nélkül sokkal simábban, gör-
dülékenyebben megy minden. Próbálja ki. A hét elején
kellemes meglepetések várják. Nem várt kedvességet,
segítséget ajánlanak fel önnek.
OROSZLÁN: Az anyagiakban érdemes megfontoltnak
lennie, mikor vásárlásra adja a fejét. Egy barátjával kap-
csolatban csalódás érheti. Két fontos dolog közül önnek
most döntenie kell. A változások hete következett el az
ön életében.
SZŰZ: Egy jó barát hasznos tanácsokkal látja el. Ezekben
a napokban ne ígérjen konkrétan semmit senkinek. Ezt
könnyebb lesz betartani. Amennyiben ön szülő, most
mélyebben belefolyhat gyermeke vagy egy fiatal éle -
tébe.
MÉRLEG: Amennyiben ingatlan adás-vételt vagy köl-
tözést tervezett erre a hétre, fokozottan legyen körülte-
kintő, ugyanis nem várt nehézségek merülhetnek fel.
Nagy tervei valósulnak meg.
SKORPIÓ: Óvakodnia kell a hirtelen jött nagy költeke-
zésektől. Az érzelmek területe kerül hangsúlyosabban
a középpontba ezen a héten. Egyéb értelemben nem
számíthat felhőtlen napokra, ugyanis ezekben a napok-
ban nehezen tudja kézben tartani az anyagi helyzetének
irányítását. 
NYILAS: Szerelmi kérdésekben szépen lassan kezdenek
a dolgok kedvező irányt venni. Ez a hét sűrű eseménye-
ket hozhat önnek. Főképp a társasági életét helyezik elő-
térbe az átvonuló bolygók előrejelzései.
BAK: Az anyagiakat érintő ügyek sikeres kimenetele van
kilátásban. Ezt a kitartásának és a saját elképzeléséhez
való ragaszkodásával éri el. Most egy olyan bolygó kons-
telláció hat önre, ami a távlati terveit, melyek most fo-
galmazódnak meg önben, erővel tölti fel és segíti a
megvalósulásukat. 
VÍZÖNTŐ: Ha kellő nyugalommal átvészeli ezt a pár
napot, egy kedvező irányú teljes fordulat látszik úgy a
szerelmi életében, mint a pénzügyeiben. Ez egy vára-
kozásokkal és érzelmi hullámokkal tele hét, amikor a
válaszok egy kicsit csúszhatnak időben.
HALAK: Az átvonuló bolygók hatásaira egy fokozott ké-
nyelemigény alakulhat ki önben a hét elején. Nem sok
kedve van nekilátni a felhalmozódott teendők elvége-
zéséhez. Inkább lazítana. Azonban rengeteg folyamat-
ban levő dolog van, ami nem várhat.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!w w w . k o z p o n t . r o
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Ingyenes jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete továbbra is ingyenes jogi tanácsadást biztosít min-
den érdeklődők számára, ám a helyszín változott. Az
EMNT székház -  Marosvásárhely, Klastrom (Mihai Vite-
azu) utca 10. Jogász: Novák Venczel. Időpont egyezteté-
sért a 0754-061240-es telefonszámot hívhatják.

Kár kihagyni



A környezet 
terminátora 

Opportunista. Rövidlátó.
Félrevezető. Nemzetidegen.
Kollaboráns. Haszonleső. Mármint a környezetvédelmi
„gárda” főfelügyelője. Miközben európai szinten is egyedül -
álló az a szennyezés, amelyet nap mint nap mindannyian
el kell szenvednünk fulladozva, köhögve, a mi „zöld-ma-
gyar” környezetvédőnk olyan magyarázatokat ad a sajtó-
nak, amelyek nem a szennyezés megakadályozását, hanem
a jogi kiskapuk nyújtotta lehetőségek kihasználását sugall-
ják. Igaz ugyan, hogy számtalan túllépést állapítottak meg
és bírságot róttak már ki a műtrágyagyárra, de mivel „el-
romlott” az utolsó, még használható mérőműszer is, már
nem mérhető a füst, ami pedig nem mérhető, az a Környe-
zetvédelmi Őrség számára nem is létezik, nem is büntet-
hető. A gyár műszereivel viszont már nem is detektálható
a szennyezés. Jókor kell mérni, jó helyen. Ráadásul további
tudományos-fantasztikus magyarázatokat is kaptunk a fő-
felügyelőnőtől.

Hogy tudniillik itt az emisszió okozza az immissziót. Az
emisszióval pedig nincsen baj. Csak az immisszióval. Ilyen
egyszerű, tetszik érteni, nem? A mi tüdőnknek pedig majd
vigasztalódnia kell azzal, hogy a gyár kéményein a kibocsá-
tási (emissziós) szint a törvényes kereteken belül van, és
csak az immissziós légszennyezettségi szint haladja meg (a
többszörösével) a megengedett értékeket. Ez elsősorban
annak köszönhető, hogy a termelés gyakori leállítása és új-
raindítása során az emisszióra nincs felső határ, de a mérő-
műszer is beadta a derekát, tehát bármikor, bármennyi
ammóniával „megajándékozhatnak”. Ezért kell rendszere-
sen a fojtogató füstöt belélegeznünk. A magyar „gárdista”
pedig azért állt az intézménye élére, hogy ezt a rablómesét
nekünk beadja.

Mit mondhatna erre az egykori Székelyvásárhely fulla-
dozó magyar lakosa? Nagyjából annyit, hogy az imitáló Kör-
nyezetvédelmi Őrség főfelügyelőjének és az őt funkcióba
helyező „érdekelt” politikusoknak, a magyarázkodás helyett,
inkább magukban kellene tartaniuk ezt a mérhetetlen vo-
lumenű ammóniát, amit „munkálkodásuk” miatt nap mint
nap magunkba kell szívnunk! Az immissziós mellébeszélé-
seik helyett pedig távozniuk kellene a munkakörükből, he-
lyet hagyva az igazi politikusoknak, környezetvédőknek!

Annak ellenére, hogy a vásárhelyi választási kampány
egyik legfőbb témája a kombinát által okozott légszennye-
zés megakadályozása, egy szerencsétlen kimenetelű poli-
tikai kinevezés következtében – a megoldás helyett – a
kibírhatatlan állapotokat fenntartó és megerősítő magya-
rázatokat kell végighallgatnunk. Ez nagyjából olyan, mintha
a Korrupcióellenes Ügynökség vezetője azt hangoztatná,
hogy nincsenek eszközei az adócsalások felgöngyölítésére,
és a korrupt vállalatok védelmére kelne. Hát álljon inkább
a civilek oldalára (például egy madárvédő egyesületbe), és
hagyja azt az intézményt jobb kezekre. Nem alkalmas a kör-
nyezet megvédésére! Ennél rosszabb, nemzetiségtől füg-
getlenül, bárki is jönne, már úgysem lehetne.
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Ferencz Zsombor

A székelyföldi megyék önkormányzatai 2011-ben egy díjat hoztak létre közösen, amellyel azokat a sze-
mélyeket tüntetik ki, akik érdemeket szereztek az egységes Székelyföld-kép kialakításában, illetve tevé-
kenységük révén sokat tesznek a közös székelyföldi ügyekért.  A díjat Maros, Hargita és Kovászna megye
szakintézményeinek javaslatai alapján ítélik oda, és adják át a Székelyföldi Napok keretén belül. Az évek
során Maros megyéből Simon Judit, Domokos Ilona, az ARCUS Egyesület és Ludescher László vehették át
ezt a kitüntetést. Az idei VI. Székelyföldi Napok alkalmával megyénkből Pál atya részesült az Orbán Ba-
lázs-díjban. Pál atyát a marosvásárhelyi Szent Erzsébet Társulat székhelyén kerestük meg és kérdeztük
eddigi tevékenységéről, szolgálatáról és arról, milyen gondolatok közt vette át a kitüntetést. 

„Nem gondoltam, hogy ami nekem 
természetes, azt az emberek díjazzák”  

Pál atya (Bakó Béla) Maros-
sárpatakon született 1954. július
23-án, az általános iskolát is szü-
lőfalujában végezte. 1973-ban
érettségizett Szászrégenben,
majd két évet dolgozott a ma-
rosvásárhelyi kábelgyárban.
1975-ben nyert felvételt a Gyu-
lafehérvári Római Katolikus Te-
ológiára, melynek elvégzése
után, 1981-ben szentelték
pappá. Csíkszeredában volt négy
évig segédlelkész, majd plébános
Brádon és Orotván. 1990-ben
kérte felvételét az erdélyi Szent
István királyról nevezett Ferences
Rendtartományba. Felvétele
után 2003-ig teljesített szolgá-
latot a marosvásárhelyi Szent
Imre plébánián, majd 2003–
2005 közt csíksomlyói házfőnök.
Ezután volt plébános Marosvá-
sárhelyen, Déván és Désen. 2009-
től gyóntató segédlelkész Kolozs-
váron. Azóta tulajdonképpen
ingázik a két erdélyi város közt. 

A társulat célja családi lég-
körben nevelni az árvákat

– Mikor alakult meg a Szent
Erzsébet Társulat és milyen céllal?

– 1994-ben szegénykonyha
nyílt Marosvásárhelyen, a Milco-
vului utcában a Ferences Rend-
ház alapításával, amely mai na-
pig működik. A Szent Erzsébet
Társulat ezután, 1998-ban jött
létre, ugyancsak a rendház kere-
tén belül. A társulat 2001-ben
vált szét a rendháztól. A célja,
hogy családi légkörben neveljen
fel árva, félárva és szociálisan

árva gyermekeket. A társulatnak
jelenleg tíz családi jellegű háza
van, ebből hat található Maros-
sárpatakon, négy pedig Maros-
vásárhelyen. Napjainkban 34
gyermeket nevelünk, de ez a
szám változó, ennél kevesebb
nem volt, előfordult azonban,
hogy 42 gyermek is nálunk lakott
egyszerre. 

– Kik segítik munkájukban?
Hogyan? 

– A társulatnál alkalmazott
munkatársak dolgoznak. Támo-
gatást az államtól kapunk:
pénzt adnak élelemre, az alkal-
mazottak bérének egy részét és
a közköltségek egy részletét té-
rítik meg. Ezen kívül segít min-
ket félévente egy angliai és egy
magyarországi alapítvány. De
helyi támogatóink is vannak: a
rendház, vállalkozók, egyház-
községek, magánszemélyek. Ki
mivel tud segíteni, azt fogadjuk
el. A vállalkozók inkább termé-
kekkel, a magánszemélyek és

egyházközségek főleg élelmi-
szerrel, a rendház pénzzel tá-
mogat minket. 

„Nálunk semmi 
nem megy kárba”

– Van igény ilyen jellegű se-
gítségre?

– Természetesen, mindig van
igény, mindent felhasználunk.
Nálunk semmi nem megy kárba.
Ősszel még az iskolákban is szer-
veznek gyűjtést nekünk, az egy-
házaknál főleg a nőegyletek,
imacsoportok látogatnak aján-
dékokkal minket, felekezettől
függetlenül. Az ünnepek alkal-
mával is mindég meglepnek kü-
lönféle ajándékokkal. 

– Mi történik a felnőtt korba
lépő lakókkal? Hogyan alakul to-
vább az életük?

– Nálunk nincs korhatár, sem
alsó sem felső. Igyekszünk meg-
találni mindenkinek a helyét, a
megélhetési lehetőségeit a ké-
sőbbiek során is. Neveltjeink
nagy része visszajár hozzánk,
tartjuk velük a kapcsolatot. Mint
ahogy ez egy természetes csa-
ládban is lenni szokott, ezért is
mondtam, hogy családi jellegű
a mi szolgálatunk. A természetes
családban is, ha elmennek a
gyermekek, azért továbbra is
megmarad a kapcsolat a szülők-
kel. Ezt kívánjuk mi is, hogy a
gyermekeink érezzék, hogy va-
lahová tartoznak, tudják, hogy
van, ahová hazajöjjenek, ahol er-
kölcsi, anyagi támogatást kap-
nak, ha szükséges. 

„A magam módján tovább
kell vinnem ezt az ügyet”

- Ön a közelmúltban Orbán
Balázs-díjat kapott. Mit jelent ez
önnek? Milyen érzéssel vette át a
kitüntetést?

– Meglepett a hír, hogy ne-
kem ítélték ezt a díjat, aztán ün-
neppé alakult ez számomra,
majd kihívássá. A kitüntetés azért
kaptam, mert tevékenységem-
mel igyekszem enyhíteni a sze-

Meglepett a hír, hogy
nekem ítélték ezt a díjat,
aztán ünneppé alakult ez
számomra, majd kihí-
vássá. A kitüntetés azért
kaptam, mert tevékenysé-
gemmel igyekszem enyhí-
teni a szegénységet, a
nélkülözést, próbálom elő-
mozdítani, kiemelni a szű-
kösségből az árvák életét. 

– Beszélgetés Pál atya ferences szerzetessel – 

génységet, a nélkülözést, próbá-
lom előmozdítani, kiemelni a
szűkösségből az árvák életét. Ezt
hivatásomnál fogva természe-
tesnek tartom, ez a feladatom,
ez a szolgálatom. Azt sohasem
gondoltam, hogy ami nekem ter-
mészetes, azt az emberek díjaz-
zák. Az Orbán Balázs-díj meg-
erősít abban, hogy jó úton
haladok, nekem azt jelenti, hogy
a magam módján tovább kell
vinnem ezt az ügyet, a jövőben
is fenn kell tartanom. Ezt a te-
vékenységet, ezt a szolgálatot a
jövőben még odaadóbban, még

lelkesebben kell folytatnom.

– Ha valamit nem kérdez-
tünk, de szeretne elmondani, ké-
rem, tegye meg.

– Meg szeretném köszönni
mindenkinek, aki támogatott
eddigi munkámban, elsősorban
Istennek. Majd a munkatársa-
imnak, akikkel együtt végezzük
ezt a szolgálatot, valamint a tá-
mogatóinknak, segítőinknek.
Ugyanakkor köszönettel tarto-
zom azoknak is, akik erre a díjra
jelöltek.

Nemes Gyula



„Még egészen kisgyerekko-
romban eldöntöttem, hogy
orvos leszek, tulajdonképpen
nem is volt más tervem. Hét
évesen, egy rosszul beadott
oltás miatt sokat feküdtem a
kórházban, és akkor elhatároz-
tam, hogy én „doktor bácsi” le-
szek. Amikor nagyobb lettem,
néztem a házunk ablakából a
medikusokat, amint az egye-
tem felé mentek, és dédelget-
tem az álmot, hogy én is ott
tanulhatok, és egyszer majd
orvos leszek. A szüleim próbál-
tak inkább a műszaki pálya felé
terelni, mert matematika-fizika
osztályba jártam középiskolá-
ban, de nem tudtak eltéríteni a
tervemtől” – mesélte Máthé
Csaba, aki 90-es évek fordulata
után Magyarországon telepe-
dett le. Elmondása szerint min-
denképp az anyaországban
szeretett volna orvosként tevé-
kenykedni, emellett pedig nem
akarta a gyerekeinek a kisebb-
ségi sorsot szánni.

Hogy miért lett éppen tüdő-
gyógyász? Azt mondta, hogy
igazából sosem az érdekelte
igazán, hanem valami manuális
szakágat szeretett volna válasz-
tani – sebészetet, nőgyógyá-
szatot. Aztán a rendszerváltás
után egy hátizsáknyi holmival
kelt át a határon, előbb a Veszp-
rém Megyei Tüdőgyógyintézet-
ben dolgozott, ahol véletlenül
üresedett hely, és lakást bizto-
sítottak számára. „Ott hamar rá-
jöttem arra, hogy a

tüdőgyógyászatban van manu-
alitás is – lehet tükrözni, mell-
hártyát csapolni stb. –, és
önállósággal is jár, tehát
magam gyógyíthatom a bete-
get. Amikor Pestre kerültem,
már céltudatosan ilyen állást
kerestem. Így kilenc évig a
Budai MÁV Kórház Pulmonoló-
giai Osztályán dolgoztam, aztán
már 15 éve a Semmelweis
Egyetem Pulmonológiai Klini-
káján vagyok osztályvezető  fő-
orvos” – mesélte.

A TBC újra terítéken 
a migránsok miatt

A szakorvos elmondta, hogy
dinamikusan fejlődő, eszköz-
igényes szakterület a tüdőgyó-
gyászat: most már lézeres
beavatkozások is léteznek, ult-
rahangos vizsgálati módszert is
használnak, és egyre ritkábban
nyitnak, szúrnak. A kezelési
módozatok is sokat változtak, a
tüdőonkológia úgyszintén lát-
ványos változáson esett át, de
az asztma, az idült hörghurut
kezelése is fejlődött a
gyógyszer iparral egyetemben.
Ami a betegségeket, panaszo-

kat illeti, a TBC-sek száma csök-
kent az utóbbi 15 évben, a tü-
dőrákosoké növekszik vagy
stagnál, az idült hörghurut di-
agnosztizált változta fokozódik
a légszennyeződés és a cigaret-
tázás hatására. „Újabban a fia-
tal, gimnazista hölgyeknél
„divat” a dohányzás, és ők elég
korán ebben a betegségekben
szenvednek. Ami pedig új jelen-
ség, és a jövőben még inkább
meghatározó lesz: a határok
megnyílásával, a migrációval a
TBC is újra felüti a fejét” – fi-
gyelmeztet a főorvos.

Sikerélmények

Máthé Csaba elmondta,
hogy nem bánja utólag, hogy a
tüdőgyógyászatot választotta,
hisz sikerélményekkel teli a
szakterülete: „óriási élmény,
hogy a betegeken tudok segí-
teni, főleg, amikor látom a pá-
ciensen, vagy hozzátartozóján
a megelégedettséget, a hálát.
Olyan is gyakran előfordul, hogy
később megkeresnek, megállí-
tanak az utcán, bemutatnak az
ismerőseiknek. Mivel onkológus
is vagyok, ezen a szakterületen

vannak nagy, és kevésbé nagy
sikerélmények. Viszont ha a sú-
lyos állapotú betegnek a fájdal-
mát, a kórjának tüneteit
csökkentem, segítek abban,
hogy élete utolsó szakasza mél-
tóságteljes legyen, úgy gondo-
lom: ez is egyfajta sikerélmény.
Ezekkel a személyekkel gyakran
nagyon bensőséges viszony ala-
kul ki, és érzem, hogy emiatt ér-
demes ezt csinálni. Ha az orvos
megtesz mindent a betegéért,
szakmailag és emberileg is,
akkor nyugodtan tud aludni. Si-
kertelenség az, amikor tudnám,
hogy mit kellene tennem, de a
korlátozott lehetőségek miatt
nem tehetem.”

Testmozgás, 
friss levegő a kulcs

A szakorvos a tüdőbetegsé-
gek megelőzésére mindenképp
a cigarettázás elkerülését
ajánlja, hisz a tüdőrák és az
idült hörghurut kiváltó oka
nagy arányban a dohányzás.
Emellett a légszennyezés csök-
kentése, azaz a friss, jó levegőn

való tartózkodás, rendszeres
testmozgás, séta javasolt.
Kulcsfontosságú a panaszokkal
időben orvoshoz fordulni, a
rendszeres szűrésen való meg-
jelenés, de úgy véli, az egészsé-
ges táplálkozás, a megfelelő
testsúly megtartása is fontos az
egészég megőrzéséhez.

Az allergia mint 
népbetegség

Bár nagyszüleink idejében
szinte senki nem panaszkodott
allergiára, mára népbetegséggé
vált. A szakorvos szerint először
is az életmód változásával, a fo-
gyasztói társadalom kialakulá-
sával az élelmiszerek tartalma
változott, amelyekben általá-
ban nem ismerjük, milyen aller-
gének találhatók.
„Másodsorban a légszennyező-
dés tehető ezért felelőssé. Fel-
mérést végeztek Budapesten,
és az eredmény meghökkentő
volt: a belvárosban lévő óvodá-
ban sokkal több az asztmás kis-
gyerek, mint a kevésbé
forgalmas, kisebb mértékben

szennyezett környezetben lévő
óvodában. Emellett a modern
mosószerek megjelenése is be-
folyásolja az allergia kialakulá-
sát, de ugyanakkor életünk
során változik a környezetünk,
valamint az immunrendszerünk
állapotától is függ, hogy kiala-
kul-e, és hogy mikor valamiféle
allergia” – tudtuk meg.

A kombinátnak rossz 
hatása van a tüdőre

Máthé Csaba közel harminc
évet élt Vásárhelyen, emiatt a
vegyipari kombinát káros kibo-
csátásairól is kérdeztük. „Bár
nem ismerem teljességében a
kibocsátott anyagok összetéte-
lét, az egészségre káros anya-
gok légkörbe jutása
mindenképp rossz hatással van
a tüdőre, légutakra. Sőt, a tüdő
regenerációját is esete válo-
gatja. Mindenképp a hatósá-
goknak és a kombinátnak is
meg kell tenniük a szükséges
lépéseket a szennyezés csök-
kentése érdekében” – vallja.

Pál Piroska

4. oldal >>Társadalom 2015. október 22–28.

Azt mondják, a politika a kompro-
misszumok művészete. Tájainkon vi-
szont inkább a nagyotmondásé. Aki,
ha csak felületesen is, de végigköve-
tett egy-egy választási kampányt, az
tudja, miről beszélek. Magára valamit
is adó polgár nem veszi komolyan a
kampány idején elhangzottakat. Per-
sze maga a politikus sem. De azért
ígérget rendületlenül. Többnyire
ugyanazt, mint négy évvel korábban,
s mint újabb négy év elteltével: auto-
nómiát, Székelyföldet átszelő autó -
sztrá dát, önálló magyar egyetemet

már nem, legfennebb magyar tagoza-
tot az orvosin, a csillagokat az égről,
azt viszont mind egy szálig... Teheti,
mert senki nem vonja felelősségre
emiatt, mert a választók emlékezete
véges: elfelejtik, mivel etették koráb-
ban. 

Az alig zárult előválasztáson a vá-
sárhelyiek már ízelítőt kaptak abból,
mire várhatnak jövőre. A vegyipari
kombinát valóban problémát jelent,
csakhát ha van rá megoldás, azt nem
helyi szinten találják meg. Szakembe-
rek szerint nincs az az állami hatóság,

amely környezetvédelmi megfontolá-
sokra hivatkozva bezáratná. A terme-
lés leállításának legfennebb gazdasági

okai lehetnek. Mindezek ellenére az
előválasztáson voltak, akik vígan – de
állíthatnám azt is: felelőtlenül – kam-
pánytémául használták a kombinátot.
A győztes Soós Zoltán például egyene-
sen az Azomureş bezárását követelte.

Ennyi fáradsággal kérhette volna akár
annak lebontását, helyének sóval való
behintését is. Portik Vilmos már szeré-
nyebbnek bizonyult, ő megelégedett
annak követelésével, hogy független
szakértők méréseket végezzenek,
majd hatástanulmányokat készítse-
nek az ipari létesítmény által kibocsá-
tott szennyezésről és annak
feltételezett egészségkárosító hatásá-
ról. Ilyen vonatkozásban állampolgári
kezdeményezéssel is élt. Csakhát,
amint lezajlott az előválasztás, mintha
mindkettejüknek elmúlt volna a kör-

nyezetvédelem iránti érdeklődése: a
múlt heti tüntetésen már nem tartot-
ták érdemesnek megjelenni. Pedig
szükség lett volna a segítségükre, a
mozgósító erejükre, hogy ne alig ötve-
nen követeljék a kombinát bezárását. 

A bevezetőben a politikusi nagyot-
mondásról szóltam. Íme itt az újabb
csúcs: az egyik kormánypárti politikus
nyolcról hat órásra csökkentené a napi
munkaidőt, sőt, a minimálbért is fel-
emelné havi 1500 lejre. 

Na, kérem, ezt tessék megdönteni.  
Szentgyörgyi László   

Nagyotmondók   

Mondom 
a magunkét

Dr. Máthé Csaba tüdőgyógyász Marosvásárhelyen született, gimnáziumi ta-
nulmányait a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban végezte, majd a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen jeles eredménnyel szerzett álta-
lános orvosi diplomát. A rendszerváltás után Magyarországon telepedett le,
kisebb kitérők után, 15 éve a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikáján
dolgozik osztályvezető klinikai főorvosként. Őt kérdeztük a pulmonológiai
betegségekről, orvosi hivatásáról, az allergiáról, de a vegyipari kombinát ma-
rosvásárhelyiekre gyakorolt hatásáról is. 

Bár nem ismerem teljességében a kibocsátott anyagok
összetételét, az egészségre káros anyagok légkörbe jutása
mindenképp rossz hatással van a tüdőre, légutakra. Sőt,
a tüdő regenerációját is esete válogatja. Mindenképp a
hatóságoknak és a kombinátnak is meg kell tenniük a
szükséges lépéseket a szennyezés csökkentése érdekében.

„Emiatt érzem, hogy érdemes ezt csinálni” 



Reprezentatív imaházak
nélküli nemzetség

Marosvásárhely románságának
hosszú éveken át nem volt repre-
zentatív imaháza. Létezett ugyan
két templom: a kő-, illetve a fa-
templom, amelyeket a XVIII. szá-
zad végén emeltek, de ezek a város
perifériáján álltak.

1918 után aztán változott a
helyzet, és Erdély-szerte elkezdő-
dött a reprezentatív templomok
építése. Ezeket katedrálisoknak ne-
vezték, noha nem mindenütt szol-
gáltak a püspök székéül.

A nagy katedrálist 
a körülmények „hozzák”

Az elszakadt országrészek visz-
szacsatolásával egy időben Maros-
vásárhelyen történt meg egy fon-
tos esemény. A körülmények úgy
hozták, hogy román polgármes-
tere lett a városnak. Számos meg-
valósítás fűződik Emil Dandea ne-
véhez. Neki köszönhető többek

között az is, hogy megépült a nagy
katedrális. A politikai, művelődési
és vallási élet számos neves sze-
mélyiségét sikerült az ügy mellé
állítania, így többek között a híres
román költőt, Octavian Gogat is.

Katedrálisok 
a városközpontban

A román templomok nagy ré-
szének az építése tehát szoros kap-
csolatban áll az elszakadt ország-
részek visszacsatolásának
mo   mentumával. 

Marosvásárhelyen azonban
egyedi dolog történt. Ez volt az
egyetlen település, ahol két mé-
retesebb templom is épült a vá-
rosközpontban: a nagy és a kis ka-
tedrális. Ami az előbbit illeti: 1925.
május tizedikén rakták le az alap-
kövét, a felszentelésére pedig 1934.
december másodikán került sor.

Az egyes számú füzet
Sorina Bota A város meséi című

könyvében említi, hogy a nagy ka-
tedrális építéséhez az első össze-
geket a hídvégi románoktól gyűj-
tötték, de támogatta az építkezést
a helyi önkormányzat és a kormány
is. Ugyanakkor számos adomány
is érkezett a célra.

A templom könyvtárának
egyes számmal jelölt füzetében fel
van tüntetve mindegyik adomá-
nyozó neve, amellyel hozzájárult
a munkálatokhoz. A katedrális mé-
retéből is következtetni lehet arra,
hogy mekkora anyagi erőfeszítést
igényelt a megépítése. 

Több terv is készült, amelyek
közül végül a temesvári műegye-
tem egyik tanárának, Victor Vlad
építésznek a munkája lett a nyerő. 

Az eredeti dokumentumot
rekonstruálni kell…

A nagyon eredeti koncepció
alapján készült terv a bizánci, il-
letve a keleti ortodox egyház épí-
tészetéből ihletődött, az árkádok,

boltívek, oszlopok és kupolák a ro-
mán stílust idézik. 

A nagy katedrális terve egyéb-
ként másokat is megihletett. A
nyolcvanas években az eredeti raj-
zokat odaadták egy moldvai püs-
pöknek, így jelenleg csak az eredeti
dokumentum rekonstruált mása
van meg a levéltárban.

Tudni kell azt is, hogy eredetileg
cement színű volt az épület, ami
azért lehet érdekes és fontos, mert
ezt az anyagot csak kevéssel azelőtt
kezdték el használni az építészet-
ben.

Ami a szakmai 
leírásokból kiderül

A nagy katedrális monumen-
tális méreteinek és hatalmas belső
festőfelületének köszönhetően, a
templom Románia egyik legjelen-
tősebb ortodox épületének minő-
sül. 

Stilisztikai szempontból neo-
bizánc jegyeket visel, görög kereszt
alakú tervrajzzal, egy központi ku-
polával, ami a fő belső teret fedi,
és négy kisebb kupolával, amiket
a saroktornyokra helyeztek. 

A térhatás 
és a keresztforma

A belső tér felosztása az orto-
dox templomokéra jellemző: elő-
csarnok, hajó és oltár. A térhatás
megteremtése érdekében le-
mondtak az előcsarnok és hajó kö-
zötti fal építéséről, a válaszvonalat
csupán négy oszlop jelöli. 

Az előcsarnok és a hajó oldalsó
szárnyai felett márványoszlopokon
álló teraszok vannak, melyeket
mértani és növényi motívumok,
domborművek díszítenek. 

Kívül a főhomlokzatot az óriási,
félkör alakú orommező dominálja,
amelybe az ablakokat úgy helyez-
ték, hogy keresztformát alkossa-
nak. 

Az óriási ajtó egy előszobára
nyílik, ahonnan egy hagyományos
és két forgóajtón át lehet a tulaj-
donképpeni templombelsőbe
jutni. 

A forgóajtókon, amikre a köz-
ponti kupola támaszkodik és a
négy toronykupolán félkörablakok
vannak kis, robusztus oszlopok ál-
tal tartott íveken. 

A katedrális díszei

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök ál-

tal a rendelkezésünkre bocsátott
szakleírásokból még az is kiderül,
hogy a belső falak festésére sokkal
később került sor. Amint azt már
részben említettük, a freskókat
1970 és 1986 között Nicolae Stoica
festőművész készítette. 

Az első szakaszban csak a ku-
pola festése készült el; ez utóbbi a
híres Aurel Ciupe festő műve, aki
1932 és 1940 között a Képtár
gondnoka és az általa alapított
Szabadművészeti Iskola tanára. 

Az előcsarnok falait medalio-
nok díszítik, amelyeken Erdély leg-
fontosabb ortodox templomai lát-
hatóak. 

A kupolát egy színes ablak dí-
szíti, melyen Jézus mint Pantok-
rátor – világ feletti Úr – áll, míg
az oltár apszisát hatalmas méretű
mozaik az Istenanyával és a gyer-
mek Jézussal.  

Az uralkodó 
ikonok tanúsága

A hajó két oldalsó falán levő
festmények Jézus születését és fel-
támadását ábrázolják.  

A hajót az oltártól egy nagy-
méretű ikonosztáz választja el.
Négy vízszintes, faragott és ara-
nyozott elemekkel elválasztott
ikonrészből áll. 

Az uralkodói ikonokat – „A ta-
nító Jézus Krisztus”, „Szent Miklós”,
„Az Istenanya a gyermek Jézussal”,
„Keresztelő Szent János” – sodort
oszlopok választják el egymástól;
az uralkodói ajtókkal ez képezi az
alsó részt.  

A következő részlet Jézus életé -

nek különböző jeleneteit ábrázolja,
szőlőmotívumos kerettel. A har-
madik sor festményt a központi
kép dominálja, ami sokkal telítet-
tebb, mint az előzőek. Ez utóbbin
Jézus látható, tanítványai körében.
A negyedik képsorban Jézus és a
Szűzanya életéből vett jelenetek
láthatóak, míg az utolsó a tizenkét
prófétát ábrázolja. 

A egyedi harangok 
fogadása

Ugyancsak a fent már említett
szerző tud arról is, hogy igazi nagy
ünnepség fogadta a harangokat a
marosvásárhelyi vonatállomáson. 

Ezek azonban nagyon nehezek
voltak, így alaposan próbára tették
a felszerelésükért felelő szakértel-
met. Egyediek voltak a harangok,
ahogyan a templom is a legna-
gyobb volt az országban. 

Külső méret szempontjából a
temesvári és jászvásári megelőzte
ugyan a marosvásárhelyi katedrá-
list, ennek azonban jóval nagyobb
a belső tere, mint a másik kettőé. 

Könnyen észrevehető az is,
hogy honnan ez a különbség. A
belső teret csak a falak és a boltozat
vastagsága választja el a külsőtől,
amúgy a teljes tér jól belátható és
ki is van használva. 

(befejező rész 
a következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila
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A hétezer négyzetméteres felületet borító falfestményén tizenhat éven át dolgozott több festőnemzedék.
Munkájukat a múlt század egyik legnagyobb templomi festője, Nicolae Stoica irányította, aki lemondott
a putnai kolostor templomának festéséről azért, hogy elvállalhassa a marosvásárhelyi megbízatást. És
ez csak egyik ama tények közül, amelyek alátámasztják a nagy katedrális várostörténeti jelentőségét.
A marosvásárhelyi Ortodox Székesegyház, vagy az Úr Dicsőítése Templom az egykori Zenélő kút helyén
áll. A templom tervezésekor a cél az volt, hogy a belvárosban álljon, habár itt hely nem volt. Az ortodox
katedrális az első román költségeken emelt épület Marosvásárhely központjában, az Osztrák-Magyar Mo-
narchia építészeti stílusában keletkezett épületegyüttes körében…

A több ezer négyzetméteres katedrális

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 Tér, amikor még a Katedrális helyén a Bodor-kút foglalta a helyet
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Hetek óta Csillagok háborúja-lázban ég a fél világ, hiszen december közepén
kerül a mozikba az űreposz legújabb része – Star Wars: Az ébredő Erő –, amely
a filmelőzetes alapján nagy durranásnak ígérkezik. Annak dacára, hogy mind-
annyiunk kedvenc főgonosza, Darth Vader nem szerepel benne, hiszen a ha-
todik rész végén elpusztult, és a stáb úgy döntött, nem támasztják fel, ahogy
tették azt például annak idején Bobbyval a Dallasban. Ahelyett, hogy ezen
hosszasabban bánkódnánk, inkább nézzük meg, milyen előnyökkel járna, ha
Vader lenne Marosvásárhely polgármestere:

Miért lenne jó Vader 
vásárhelyi polgármesternek? 

☻ Egyből bezáratná a kom-
binátot, mivel alapból is nehezen
kap levegőt
☻ Kitiltaná az autós forgal-

mat a főtérről, mert a kipufogó-
gáz sem tesz jót a galaktikus
asztmájának
☻Mindannyian átállnánk a

sötét oldalra, így kisebb lenne a
villanyszámlánk
☻ Őszi Szimfóniák helyett

Őszi Sithfóniákat szervezne,
amelyen curájénekesek helyett
black metal és death metal
együttesek lépnének fel
☻ Nem Baja és Zalae-

gerszeg lenne a testvérváro-

sunk, hanem a Halálcsillag,
ami azé’ mégiscsak menőbb,
és a Vásárhelyi Napokon
nem a bajai alpolgármester
csandargatná a halászlét,
hanem Palpatine császár
☻ Bretfelean fekete nin-

dzsáit lecserélné fehér roha-
mosztagosokra, így sötétben is
könnyebben észrevennénk őket
☻Nem kéne attól tartsunk,

hogy a jeddi visszatér (a Sajtóp-
résbe)
☻ Visszaépíttetné a főtérre

Bodor Péter zenélő kútját, csak a
kupolája csúcsán nem egy ara-
nyozott Neptunusz-szobor fo-

rogna körbe, ahogy az eredetin,
hanem egy birodalmi csillagrom-
boló alakú flekken-hologram
☻ Az ASA mindig meg-

nyerné a bajnokságot, mivel
nem miriucalacik edzenék a csa-
patot, hanem Ő 
☻ Bárki elcsámborgott

unokáját könnyen megtalálnák
a Víkenden, mert idehozná C-
3PO protokolldroidot vakációrá-
diósnak, aki hatmillió nyelven
beszél
☻ Mivel nagyon fontos

neki a friss, oxigéndús le-
vegő, sima telekinetikus gé-
geroppantással elintézné azt,

aki akár egy ágat is letörne
☻ A rendre, tisztaságra is

igen kényes: az utcán szemetelő
parasztokat lefagyasztatná, mint
Han Solót A birodalom vissza-
vágban, a nőket pedig odaadná
Jabbának szexrabszolgának, akit
korábban kinevezett a Helyi
Rendőrség parancsnokává
☻ A Vásárhelyi Forgatagon

ő maga szeletelné nekünk az
ökröt a lézerkardjával, mi pedig
a zenélő kút miatti hálánk kife-
jezéseként olyan vékony mics-
csekkel kedveskednénk neki,
amik beférnek a szájrácsán, és
Petryék fekete mustárt készíte-
nének neki, hogy ne maszatolja
össze magát
☻ Peti András maradhatna

alpolgármester, de a hivatalban
berogyasztott térddel kéne jár-
jon, mint Tót a Tótékban, mert a
sötét nagyúr nem csípi, ha valaki
magasabb nála
☻ A Florea által Tică és Lică

névre keresztelt oroszlánkölykö-
ket átnevezné Luke-nak és Lei-
ának, ami mégiscsak

magyarosabban hangzik, a fris-
sen érkezett és Románia egyet-
len állatkerti zsiráfját pedig
birodalmi lépegetőkkel őriztetné
☻A vásárhelyi magyar szü-

lők fellélegezhetnének: a mos-
tani tanfelügyelő-helyettes
helyére odatenné Csubakkát
☻ Ő is szeret néha lazítani,

úgyhogy újra lenne Vásárhelyen
Félsziget Fesztivál, ahol estén-
ként bepiálna, és szőke egyete-
misták fülébe ordítaná,
túlkiabálva a zenekart: „én va-
gyok az apád!”
☻ Zavartalanul folyna a

munka a polgármesteri hivatal-
ban: Csegzi helyett elhívná
tanács adónak egykori mesterét,
Obi-Wan Kenobit, aki a jedi-erőt
használva mondaná a DNA-sok-
nak: „maguk nem ezeket az ira-
tokat keresik”
☻ És végül: mert a mosta-

nival ellentétben érzem, hogy
maradt még benne jó!

Molnár Tibor
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A marosvásárhelyi ligeti Sportcsarnokban rendezték meg péntek délután a teremlabdarúgó 1. liga 6. for-
dulójának legfontosabb találkozóját, amelyen az elmúlt szezon két döntőse, a City ’us és a Székelyudvar-
helyi FK csapott össze.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Magyarország Norvégia 
ellen játszik pótselejtezőt 

Ismertté vált, hogy a magyar labdarúgó-válogatottnak
Norvégiával kell megküzdenie a 2016-os Európa-bajnoki
részvételért. A két találkozót november 12-én (idegen-
ben) és 15-én (Budapesten, az Üllői úton) játsszák. 

Norvégia az olasz és a horvát válogatott mögött végzett a H-
csoport harmadik helyén, megelőzve a bolgár, az azeri és a mál-
tai nemzeti tizenegyet. A mérlege hat győzelem, egy döntetlen,
három vereség, gólaránya 13–10 volt.

Az egymás elleni mérleg negatív Magyarországra nézve, hi-
szen Norvégiát az utóbbi kilenc mérkőzésen nem tudta legyőzni.
Utoljára 34 évvel korábban sikerült, azóta öt döntetlen mellett
négyszer kikapott tőlük. Legutóbb 2012-ben találkozott egy-
mással a két együttes, akkor Budapesten az északiaknak 2–0-
ra sikerült nyerniük.

A norvég válogatott a 34. helyen áll a világranglistán, egy
hellyel Magyarország mögött. A két nemzeti válogatott eddig
17 alkalommal mérkőzött meg egymással, és a mérleg a ma-
gyarok számára bíztató: 7 győzelem, 5 döntetlen, 5 vereség, 32–
19-es gólkülönbség.

Erdélyi teremlabdarúgó rangadó: 

Bukdácsol az ASA Bergodival is  
Dinamo – ASA 2–1 (1–0)

Miután egy héttel korábban minimális 1-0-ás vereséget
szenvedett Chiajnán a liga-kupában, a Dinamo otthoná-
ban is elvesztette mindhárom bajnoki pontot az ASA baj-
nokság 14. fordulójában, így egyre távolabbnak tűnik a
felsőházi rájátszásba való kerülésük. 

A jó iramú találkozó mindkét hazai gólját Andrei Marc (40.,
56.) szerezte, a vásárhelyiek N’Doye (50.) révén szépítettek.

A vereség ellenére az ASA megtartotta a hatodik, utolsó fel-
sőházi rájátszást érő helyét, mivel a hetedik helyen álló CSU Cra-
iova (az ASA-val azonos pontszámmal, 19-el rendelkezik)
kikapott Botoşaniban.

A következő fordulóban nem lesz könnyű dolga az ASA-nak,
ugyanis szombaton 20.30 órától az éllovas Astra Giurgiut fogadja
a Sziget-utcában.

City’us–FK Székelyudvarhely 7–2 (2–1)

A jó iramú találkozón az
udvarhelyiek szereztek veze-
tést már az első percben a
Maros-parti alakulatnál is
megfordult Szőcs László
révén, de a hazaiak hamar
szépítettek Paolo Ferreirának
köszönhetően, aztán Mimi
Stoica gólja után a két hálóőr
(a brazil Carlao, illetve Klein
László) parádéját figyelhette
a kisszámú közönség. 

Néhány perc múlva Ru-
xandri, Răducu (kétszer is)
majd Aguaiar, aztán Csoma
Alpár is eredményes volt,
míg az udvarhelyiek részéről
a City’us volt játékosa, Dániel
Rajmond is gólt szerzett. 

Ezzel az idénybeli ötödik győ-
zelmével a vásárhelyi csapat át-

vette a vezetést a tabellán, igaz,
ideiglenesen, hisz a Jászvásári
CSMS–Galaci United találkozónak
még nem jelölték ki az időpontját,

a Temesvári Informatica pedig
szabadnapos volt.

Gólszerzők: Ferreira (2.),
Mimi Stoica (15.), Răducu

(24., 38.), Ruxandari (26.),
Aguiar (32.), Csoma A. (40.)
illetve Szőcs László (1.), Dá-
niel Rajmond (36.)

A Marosvásárhelyi City’us
– FK Székelyudvarhely te-
remlabdarúgó találkozó ér-
dekes volt abból a szempont-
ból is, hogy a két együttes
színeiben pályára lépett a
szovátai illetőségű testvér-
pár, a 31 éves Csoma Alpár
(City’us) és bátyja, a 38 éves
Csoma Ferenc (FK) is. A test-
vérpár mindkét tagja Szová-
tán kezdett el futballozni
nagypályán, a helyi csapat
ifjúsági együttesében, majd
a felnőtt csapatban játszot-
tak éveken keresztül. Előbb
Alpár kezdett el teremfocizni
Székelyudvarhelyen, őt az-
tán bátyja, Ferenc is követte. 

A fegyelmezett és megbíz-
ható Ferenc röviden így fogalma-
zott a labdarúgó pálya futásával
kapcsolatosan:

– Szülővárosunkban, Szová-
tán ismerkedtünk meg mindket-
ten a labdarúgással. Én 14 évesen
már a Medve-tó ifjúsági csapatát
erősítettem, aztán a felnőtt
együttes tagja lettem. Viszonylag
későn, 2004-ben kezdetem el te-
remfocizni, ugyanis Jakab Zoltán
egykori edzőm jól ismerte az
öcsémet, Alpárt, aki már akkor
meghatározó tagja volt a szé-
kelyudvarhelyi csapatnak, így
neki köszönhetően kerültem oda,
majd abban az évben bajnokok
is lettünk. Én az egykori maros-
vásárhelyi Izorepnél is fociztam,
majd a 2010/2011-es idényben
a City’us játékosa lettem, viszont
a 2012/2013-as bajnokságban

már a sepsiszentgyörgyi Spicom
csapatánál fociztam. Aztán újra
visszatértem Marosvásárhelyre,
végül az idei szezontól kezdő-
dően újra Székelyudvarhely kö-
vetkezett –mondta el Ferenc. 

Karriere folytatásával kapcso-
latosan a következőket mondta
el a Központnak:

– Egyelőre még nem gondo-
lok arra, hogy abbahagyjam a
teremfocit, mindamellett, hogy
már nem vagyok fiatal játékos,
viszont én mindig keményen ké-
szültem, sportos életmódot él-
tem, akár az öcsém, Alpár. 

Ennek is köszönhetően bírom
még jól a fizikai terhelést, és re-
mélem, hogy ezután is hasznos
tagja leszek az udvarhelyi együt-
tesnek – említette Ferenc. 

A testvérpár kisebbik tagja a
harcos szellemű, optimista beál-
lítottságú Alpár Marosvásárhe-

lyen született, viszont Szovátán
lakik, de Szé kelyudvarhelyen kez-
dett el teremfocizni. A szovátai
Mobilánál kezdett el nagypályán
futballozni 6 évesen, aztán Ké-
nesi Lajos keze alatt formálódott
12 éves koráig.

Alpár a minap így összegezte
eddigi labdarúgó pályáját:

–13 évesen egy barátságos
találkozón figyeltek fel rám a pi-
teşti-i Aripi CS vezetői, akik le-
szerződtettek és 17 éves koromig
ott játszottam. Egy éves maros-
vásárhelyi kitérő után, három
évig a székelyudvarhelyi, hajdani
Budvár csapatában fociztam. Első
évben csak nagy pályán, majd
két évig párhuzamosan, nagy-
és kispályáztam is, mivel a két
egyesület vezetői kiegyeztek, mi-
szerint a felnőtt csapat néhány
tehetségesebb labdarúgója a fut-
sal-együttesben is játszhatott. A

székelyudvarhelyi teremlabda-
rúgókkal a 2004–2005-ös idény-
ben bajnokok, a következő évben
másodikok lettünk, aztán a ma-
rosvásárhelyi Izoreppel feljutot-
tunk az élvonalba. Idővel Dévára
kerültem, az egykori CIP-hez,
mely egyesülettel bajnokok, or-
szágos másodikok és Románia-
kupagyőztesek is lettünk. Egyéb-
ként az udvarhelyi és a dévai
csapat színeiben 9 Champions
League szerepléssel büszkélke-
dem. Egy évig voltam a ciprusi
AGBU Ararat Nicosia játékosa. Je-
lenleg már az ötödik idényt töl-
töm a City’us-nál – említette
nemrég Alpár. 

A jövőjével kapcsolatosan a
több mint 100 válogatottsággal
büszkélkedő Alpár annyit mon-
dott, hogy 2016 nyaráig köti szer-
ződés a marosvásárhelyi csapat-
hoz, egyelőre a jelenre akar
összpontosítani, hiszen ez a hi-
vatása. Fontos, hogy egészséges
legyen, hogy még évekig magas
szinten focizhasson.

Egy biztos, szereti a vásárhelyi
csapatot, a szurkolótábort, a csa-
pattársakkal, vezetőkkel jó a vi-
szonya, jól érzi magát Marosvá-
sárhelyen, így nagy esélye van,
hogy még évekig egyik megha-
tározó játékosa legyen a City’us-
nak. 

Ami a legérdekesebb, hogy
mindketten szeretnének még
több alkalommal egymás ellen
játszani a hazai teremlabdarúgó
élvonalban, amire minden esé-
lyük megvan. 

City`us / Felső sorban balról a hatodik Ferenc, az alsó sorban balról a negyedik Alpár

Az öccs legyőzte a bátyját, avagy még mindig kiváló a Csoma (Al)pár

Csoma Ferenc és Alpár
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Csak nem akarja elvenni ezt a bombázót ekkora vérnyomással?!
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