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Vélemélny

Miénk itt a tér, 
mert mi nőttünk itt fel...  
►Miénk itt a tér, mert nekünk volt Kossuth-szobrunk,
Bem-szobrunk és Zenélő kutunk ► Miénk itt a tér,
mert nekünk volt Kemény Zsigmond utcánk, Deák Far-
kas utcánk és Gecse Dániel utcánk ►Miénk itt a tér,
mert nekünk volt Borsos Tamásunk, Bodor Péterünk
és Bernády Györgyünk ►Miénk itt a tér, mert nekünk
volt Súrlott Grádicsunk, Oroszlánunk és Maros-ven-
déglőnk ...

Társadalom

„A víziónk, hogy Marosszent-
györgy olyan település legyen,
ahol lelki, szellemi és testi 
egészségben élnek az emberek” 
Marosszentgyörgy Maros megye legnagyobb községe,
lakóinak száma közel van a 10 000 főhöz. Itt nem csak
a születések száma nagyobb, mint az átlag, de nagyon
sok a beköltöző család is.  Mai lapszámunkban Sófalvi
Sándor Szabolcsot, a település polgármesterét kérdeztük
a közelmúlt eseményeiről és a jövőbeli tervekről.
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Vélemény

Nagytakarítás        

A párt polipja nagyon szerteágazó, mindenhova
beépül, szinte nincs olyan személy, aki ne lenne
érintve anyagilag is az éltetésében. Ha zavar
valakit egy gyár füstje, előbb nézzen körül, ki
az, aki valójában fel mer szólalni ellene, ki az,
aki még nincs általuk lekenyerezve. Rájön, hogy
jobb, ha csendben marad. A legtöbben pénzért
szívják azt a füstöt, nem csak kedvtelésből. Így
aztán ne csodálkozzunk azon, hogy egyre jobban
kitisztul a kép. Az újságírók a hatalom mögé
befarolnak, a civilek pedig – szintén a pénz
nyomására – megjuhászodnak.  Az ellenzéki
politikusok visszatérnek az anyaszervezetbe, el-
foglalják a könyöradományként felkínált, köz-
pénzekből fizetett szerepeiket, újból „levegőhöz”
jutnak, éltetik magukat, egységet mímelnek.
Megtesznek mindent a régi struktúrákba való
visszarendeződésért, a jelöltlisták önkényes ösz-
szeállításáért, a választói akarat elkerüléséért.
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Mondom a magunkét

Hogy szokják...              

És akkor mi van? – kérdezte minden autono-
mista megnyilvánulást, tömegrendezvényt ké-
telkedve fogadó, mindenen fanyalgó ismerő-
söm annak kapcsán, hogy szombaton a
szervezők szerint néhány tízezren vettek részt
Székelyföld határainak kivilágításán, ezáltal
jelezvén a régió önkormányzása iránti igényt.
Érvelésével, miszerint az akció egyáltalán nem
vitt közelebb a célhoz, azaz az autonómiához,
nincs mit kezdenem. Szerinte menetelhetünk,
világíthatunk, fogalmazhatjuk kiáltványainkat
nyakra-főre, a lényegen mit sem változtat. A
lényeg pedig az, hogy Bukarest, amíg rajta
múlik, soha nem fog engedni a kérésünknek,
hacsak külső nyomásra nem. Attól pedig, már-
mint a külföld támogatásától jelenleg olyan
távol állunk, mint Bákó Jeruzsálemtől, avagy
a hargitai lármafa/őrtűz a Föld körüli pályán
keringő műholdtól. 
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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Új választmánya van a vásárhelyi RMDSZ-nek

Múlt csütörtökre küldöttgyűlést hívott össze az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete. A hozzá-
vetőlegesen félszáz fő részvételével megtartott tanácskozáson megválasztották a városi vá-
lasztmányt, amelynek elnöke Vass Levente lett egyedüli jelöltként, ám többes jelöléssel,
titkos szavazással választották meg a város által delegált Területi Képviselők Tanácsának tag-
jait, ahova jelölése ellenére Soós Zoltánt nem szavazták meg a küldöttek. 
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A korporatív tagok hiányában
hoztak döntéseket

?



Karamazovok 
és About Übü

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban október 29-én, csü-
törtökön 19.30-kor a Karamazo-
vok című kistermi előadás
látható. 31-én, szombaton 19
órakor az About Übü van műso-
ron a Nagyteremben, az előadást
a Delly Ferenc-bérletekkel lehet
megtekinteni.

XXV. Constantin Silvestri
Nemzetközi Zenei Fesztivál

A XXV. Constantin Silvestri
Nemzetközi Zenei Fesztivál ré-
szeként október29-én, csütörtö-
kön 19 órakor rendkívüli
fesztiválzáró hangversenyre vár-
ják a zenebarátokat a Palota
nagytermébe. Vezényel: Ale-
xandre Myrat franciaországi kar-
mester, fellép Várjon Dénes
magyarországi zongoraművész,
Cristina Radu szoprán, Severine
Maquaire franciaországi mezzo-
szoprán, Szabó Levente tenor,
Dumitru Madarasan basszus,
közreműködik a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia vegyes kara
és szimfonikus zenekara.

MAROTA 6

Idén is helyet kap a marosvá-
sárhelyi Jazz & Blues Club ese-
ményei között a hagyományossá
vált rockesemény, a Marosvásár-
helyi Rockzenészek Találkozója,
azaz a MAROTA. A találkozó ok-
tóber 30-tól november elsejéig
tart, ez idő alatt a klub mindkét
termében lesznek koncertek.
Jegyeket a helyszínen lehet majd
kapni, az egynapos jegy 10 lejbe,
a kétnapos belépő karszalaggal
15 lejbe kerül. A jegyek elővétel-
ben is megvásárolhatók, tel:
0742-029- 473, 0745-541-996.

Festészeti kiállítás nyílt

George Mircea festményei-
ből, rajzaiból nyílt egyéni kiállítás
kedden  a Romániai Képzőművé-
szek Egyesülete marosvásárhelyi
fiókjának kiállítótermében. Ku-
rátorok: Oliv Mircea és Florin Si-
coie. 

Méhészeti előadás

November 12-én, csütörtö-
kön 10 órától a Traian Savulescu
Mezőgazdasági Líceum amfite-
átrumában tudományos tanács-
kozás lesz a méhészetről. Az
előadók között lesznek a buka-
resti méhészeti kutatóintézet,
valamint a kolozsvári agrártudo-
mányi egyetem szakemberei.
Meghívott Tófalvi Melinda, a leg-
ismertebb korondi méhész. Első-
sorban a méhek

egészségvédelméről lesz szó. Az
érdekeltek november 5-ig irat-
kozhatnak fel a Maros Megyei
Méhészegyesület központi szék-
házában vagy a megyei kiren-
deltségeknél.

Könyvek a "ponyván"
a 16-19. században

A Teleki Téka új időszakos ki-
állításának célja, hogy bemu-
tassa a könyvtár állománya felől
megközelítve azt, hogy a 16. szá-
zadtól kezdődően a 19. századig
mit nevezhetünk népszerű iro-
dalomnak, milyen könyvek, mi-
lyen témák, milyen műfajok
kerültek ki az erdélyi vásárok
ponyváira, illetve ponyvái alá. A
kiállítás bemutatja a "mindenki-

nek szóló könyvek" örökzöld
témái mellett a népszerű köny-
vek terjesztési praktikáit és olva-
sóközönségük alakulását, illetve
azt, hogy hogyan is alakult az át-
járhatóság a ponyva, a népi iro-
dalom, illetve a szépirodalom
között a tárgyalt időszakban.

Gyermekprogramok 
a Philothea Klubban

Péntek délutánonként 15.30-
tól 17.30-ig 10-12 éves, szombat
délelőttönként 10.30- tól 12.30-
ig 6–9 éves gyermekeket várnak
játékkal, énekekkel és bibliai tör-
ténetekkel a marosvásárhelyi,
Kossuth (Calarasilor) utca 2.
szám alatti Philothea Klubba.
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Maros megye összes

postahivatalában 
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Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

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

Október 29. Nárcisz, Teofil, Zénó
Október 30. Alfonz, Kolos, Fanni
Október 31. Farkas, Kristóf, Alfonz
November 1. Marianna, Igor, Benigna
November 2. Achilles, Viktor, Viktória
November 3. Győző, Bertold, Bálint
November 4. Károly, Karola, János

NévnapokNévnapok

Horoszkóp
KOS: Egy változás, ami most ön előtt áll, nagyon bol-
doggá teheti. Jó esélye van arra, hogy a dolgok egyre
jobban alakuljanak mostanában az ön életében. Egyik
idősebb rokonán azt veszi észre, hogy egyre jobban el-
hatalmasodik rajta a birtoklásvágy.
BIKA: Rájön a napokban arra, hogy mi is az, ami önnek
valóban a legfontosabb. A munkakörnyezetében figyel-
jen oda az emberekre. Kerülje a pártoskodást viták ese-
tén. Figyeljen oda az emberekre a munkakörnyezetében. 
IKREK: Pénzügyeit illetően jó híreket kaphat. Ha pénz
üti a markát, ne kürtölje szét. A szerelem mostanság
nagy jelentőséggel bír az ön számára. Nehéz lesz meg-
kötnie azt az embert, akivel együttélést vagy házasságot
tervez.
RÁK: A barátok, a család és a kollegái a kedvességét
nagyra becsülik. Önt kedves embernek ismerik el. Ön
mostanság elutazhat vagy vakáció céljából vagy pedig
egy fontos munka miatt. 
OROSZLÁN: Egy már majdnem elfelejtett személy vagy
dolog újra beléphet mostanság az ön életébe. A ked-
vességével, figyelmességével nem tud mindenkit meg-
győzni. Olyan valakinek viszont, akit nem tud elviselni
a környezetében, nem kell szívességeket tennie vagy
azonnal ugorni az ő kénye kedve szerint. 
SZŰZ: Ön körül ezen a héten a levegőt a romantika és a
szerelem tölti meg. Ön is érezheti ennek hatását abban,
hogy belső hangja előrejelzi, hogy valamilyen kellemes,
jó változás közeleg az ön életében.
MÉRLEG: Az egészségére fokozottan figyeljen ezekben
a napokban. Óvakodjon a megfázástól, kimerüléstől.
Pihenjen eleget. A saját belső harmóniáját kényeztető
fürdőzéssel helyre tudja állítani vagy esetleg egy finom
hangfürdő is csodákra képes.
SKORPIÓ: Ha úgy érzi, hogy közérzetével valami nincs
rendben, érdemes most nagyobb hangsúlyt fektetnie a
testi lelki egészségére. Ha ez sem segít, minél előbb ke-
resse fel orvosát egy alapos kivizsgálásra. 
NYILAS: Nyíltan elmondhatja a meglátását, ezért még
senkit sem állítottak falhoz. Beszélhet nyíltan. Végre
elégedett a karrierje helyzetével, mely végre olyan for-
mát ölt, amelyre ön már régóta vágyakozott.
BAK: A türelme nincs mostanság a kellő magaslaton.
Így hát legyen óvatos. A közúti forgalomba is vezessen
megfontoltan a napokban. Ezen a héten túlságosan ér-
zékeny, túl büszke és érzelmes lehet. 
VÍZÖNTŐ: Az eheti bolygóhatások a hosszú távú pénz-
ügyi elképzeléseinek, vagyon gyarapodás életterületére
nagyon erős és kedvező hatással van a napokban. Ez
hozhat lassan kibontakozó, de megbízható gazdagodást,
gyarapodást, tartós bevételt, ami nem kicsi mértékű. 
HALAK: Bízzon képességeiben és ítélőképességében.
Csak a saját véleményére hagyatkozzon. Ne hagyja sem-
milyen helyzetben elbizonytalanítani magát bármilyen
témáról is legyen szó.

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

www.studium.ro

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



Nagytakarítás 

Mint egy porszívó, úgy szippantja magába az el-
csángált politikusait a legnagyobb és legerősebb er-
délyi magyar érdekképviseleti szervezet. Úgy ahogy
megvan az ideje a vetésnek, és megvan az aratásnak,
az RMDSZ vezetői úgy érezték, hogy eljött az ideje a
politikai nagytakarításnak. A jelenlegi tárgyalások és
a most megalakuló új testületek azt bizonyítják, hogy
a hatalom gyakorlásához nélkülözhetetlen eszközem-
bereket újból tisztséghez juttatják, és az erre alkal-
matlan, „zabolátlan” egyéneket pedig végleg
eltávolítják. Kialakul egy új, egységesnek mondott
szövetség, amelynek a legfőbb hibája az, hogy nem
a kitűzött célokat, hanem a megszerezhető pozíciókat
és az ebből származó anyagi előnyöket követi.

Könnyű dolguk van az „egység” mellett érvelők-
nek, hiszen mára már darabjaira tört mind a két,
szebb időket is megélt erdélyi magyar „ellenzéki”
párt. Ők kényszerhelyzetbe hozhatták volna az egyed -
uralmi betegségben szenvedő politikusokat. Így
azonban csak össze kell szedniük a „játékszer” – azaz
közéleti szerep – nélkül tengődő nagyotmondókat,
biztosítaniuk kell számukra egy kis megnyilvánulási
területet (egy parlamenti, önkormányzati vagy más
testületi tisztséget), amelynek fejében aztán úgy tán-
colnak és úgy bohóckodnak, ahogy nekik hegedül-
nek. Így áll össze az új erdélyi magyar idill.
Kolozsvártól Bukarestig, a Partiumtól Marosvásárhe-
lyen át Székelyföldig. Egységesen és egy véleményen.
A sajtó már régóta Csipkerózsika álmát alussza. Min-
den újságíró le van káderezve, anyagilag ellehetetle-
nítve, így aztán csak akkor írnak, amikor mondják, és
úgy, ahogyan azt az „elvtársak” elvárják. A „fontos”
emberek mindig szóhoz jutnak, és mindig azt mond-
ják, amit csak akarnak. Az újságírónak van egy fő-
nöke, egy nagyokos felettese, aki a pénz felett
rendelkezik, és közvetve vagy közvetlenül, a cenzúrát
elvégzi. 

A civil szervezetekkel ugyanez a helyzet. Honnan
fúj a szél, honnan jön az anyagi támogatás? Ezekre a
részletekre kell odafigyelniük, mert máskülönben
nem lesz, amit a levesbe aprítaniuk. Ilyen szempont-
ból pedig meg kell szívlelniük, hogy melyik államilag
támogatott alapítvánnyal akarnak kesztyűt húzni,
melyik pártot és melyik önkormányzatot akarják ki-
támadni, melyik állami intézményt akarják kérdőre
vonni. Jobb, ha csendben maradnak, hiszen máskü-
lönben kiszorulnak a „fejős tehén” kegyeiből, és akkor
éhen halnak, a nagy igazságérzetükkel együtt. A párt
polipja nagyon szerteágazó, mindenhova beépül,
szinte nincs olyan személy, aki ne lenne érintve anya-
gilag is az éltetésében. Ha zavar valakit egy gyár
füstje, előbb nézzen körül, ki az, aki valójában fel mer
szólalni ellene, ki az, aki még nincs általuk lekenye-
rezve. Rájön, hogy jobb, ha csendben marad. A leg-
többen pénzért szívják azt a füstöt, nem csak
kedvtelésből. 

Így aztán ne csodálkozzunk azon, hogy egyre job-
ban kitisztul a kép. Az újságírók a hatalom mögé be-
farolnak, a civilek pedig – szintén a pénz nyomására
– megjuhászodnak.  Az ellenzéki politikusok vissza-
térnek az anyaszervezetbe, elfoglalják a könyörado-
mányként felkínált, közpénzekből fizetett
szerepeiket, újból „levegőhöz” jutnak, éltetik magu-
kat, egységet mímelnek. Megtesznek mindent a régi
struktúrákba való visszarendeződésért, a jelöltlisták
önkényes összeállításáért, a választói akarat elkerü-
léséért.
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Ferencz Zsombor

Múlt csütörtökre küldöttgyűlést hívott össze az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete. A hozzávetőlegesen
félszáz fő részvételével megtartott tanácskozáson megválasztották a városi választmányt, amelynek el-
nöke Vass Levente lett egyedüli jelöltként, ám többes jelöléssel, titkos szavazással választották meg a
város által delegált Területi Képviselők Tanácsának tagjait, ahova jelölése ellenére Soós Zoltánt nem sza-
vazták meg a küldöttek. 

Új választmánya 
van a vásárhelyi

RMDSZ-nek

A korporatív tagok hiányában
hoztak döntéseket

Brassai Zsombortól, az
RMDSZ Maros megyei elnökétől
megtudtuk, hogy a választ-
mány a két közgyűlés között a
helyi szervezet döntéshozó tes-
tülete, melynek létszámát a
közgyűlés határozza meg. A
helyi tanácsosok hivatalból tag-
jai a városi szervezet választmá-
nyának és küldöttgyűlésének. A
küldöttgyűlés és a választmány
határozatai az önkormányzati
képviselőkre nézve kötelezőek.
„A Szövetségi Képviselők Taná-
csa és a Területi Képviselők Ta-
nácsa van leképezve
testületileg a választmányban,
ez az a fórum, ahol megszület-
nek a helyi szervezetek politikai
döntései. Ebben a grémiumban
szabnak irányt a szervezet poli-
tikájának. A választmány tagja-
inak száma limitált: egyrészt
korporatív tagokból áll, akik
már valamilyen tisztséghez ju-
tottak, illetve vannak választott
küldöttek is” – ismertette Bras-
sai.

Az alacsony részvételi
arány ellenére megvolt 
a kvórum

Bár csupán félszáz tag vett
részt a küldöttgyűlésen, ahol a
szenátorok, képviselők, a de-
koncentrált intézmények veze-
tői nem voltak jelen, Brassai
szerint legitim volt a választás,
hisz meg volt határozva, hogy
kerületeként hány küldöttet de-
legálnak a sejtszervezetek, akik
jelen is voltak. Elismerte, hogy
a korporatív tagok valóban hiá-
nyoztak, de a kvórum megvolt.

Soós Zoltán 
nem kapott bizalmat

Peti András elmondta, hogy a
csütörtökön megszavazott vá-
lasztmánynak 54 tagja van,
ugyanakkor a küldöttgyűlésen
TKT-tagokat is választottak, ahol
a 9 helyre 19-en jelentkeztek,
többek között Soós Zoltán is, ám
a testület nem szavazott bizalmat
neki. Kérdésünkre, hogy a küldöt-
tek Soósba való bizalma rendült
volna-e meg, Peti azt felelte, bár
nem érti, miért vállalta Soós a je-
lölést, RMDSZ-küldöttek valószí-
nűleg azért nem választották be
Soóst a TKT-ba, mert ő egy ma-
gasabb tisztség várományosa:
Soós lesz egyike azon Maros me-
gyét képviselők közül, akit az
SZKT-ba delegálnak.  A TKT-tagok
között jobbára vásárhelyi üzlet-
emberek szerepelnek: Szepessy
Szabolcs, Mózes Levente, Boros
Gyula, Magyari Károly, Kibédi Zol-
tán, Bakó Szabolcs, Szászgáspár
Barnabás, Csíki Zsolt, Szigyártó
Zsombor. 

A megtépázott tekintély
visszaszerzése a cél 

Vass Levente egyetlen jelölt-
ként indult a választmány el-
nöki tisztségéért, amit
többséggel megszerzett. Bras-
sai elmondta, abban reményke-
dik, hogy Vass Levente
elnöklete alatt helyreáll a szer-
vezet megtépázott tekintélye,
és elkezdődik a tudatosan épít-
kező folyamat, amely megerő-
síti az RMDSZ-t, illetőleg segít
visszaszerezni azt a bizalmat,

amit az utóbbi időben elveszí-
tettek.

Mindenki elmondhatja 
véleményét

Vass Leventét újonnan kapott
feladatairól kérdeztük. A politikus
elmondta, hogy mivel a választ-
mány szabályzatai elévültek, új,
átlátható és mindenki számára
világos szabályrendszert szeretne
lefektetni és elfogadtatni nem
csak az RMDSZ-tagokkal, hanem
a teljes magyar közösséggel. Úgy
véli, ennek az átláthatóságnak a
biztosítása a legelső feladat, amit
az újon kijelölt választmánynak
kell biztosítania. Az eddigi gya-
korlat szerint a tanácsosok és a
városi RMDSZ-elnök erejére épít-
kező szervezet helyett a körzetek
támogatására, mozgósító ere-
jére, az emberek döntésére kí-
vánja alapozni a szervezet
felépítését. Elmondta, szándéka
szerint ezentúl mindenkinek teret
fognak biztosítani arra, hogy
hangot adjon a véleményének az
RMDSZ keretein belül.

Számba vesszük 
a magyarjainkat!

„Ami a jövő évi önkormányzati
választásokat illeti, az első egy-két
hónapnak arról kell szólnia, hogy
feltérképezem a körzetek elnöke-
ivel és a választmányokkal kar-
öltve a negyedeket, külön-külön
azonosítani fogjuk a problémákat,
hiszen nagy különbségek vannak
egy-egy negyed lakosságának
szokásai között. Magyarán:
számba vesszük a magyarjainkat”

– foglalta össze az orvos-politi-
kus, de azt is hozzátette, hogy na-
gyon nehéz az RMDSZ-nek sikert
garantálni a jövő évi választá-
sokra, főleg, ami a városi tanácso-
sok számát illeti.

A választmányi 
elnök új alapokra 
helyezné a jelöltállítást 

Mint ismeretes, kedden Peti
András bejelentette: lemond az
RMDSZ frakcióvezetői tisztségé-
rők. A döntést Vass Levente üdvö-
zölte. „Az elmúlt időszakban
többször is elmondtam Peti And-
rásnak, hogy nem tartom jónak,
hogy a három erős vezetői szerep-
kör egyetlenegy ember kezében
összpontosul. Hisz emiatt két éve
minden sikertelenség miatt neki
kellett magyarázkodnia. A városi
szervezet elnöke Peti András ma-
radt, ebből következően feladat-
körünk szorosan kapcsolódik,
emiatt eredményorientált együtt-
működésre számítok. Azt is el-
magyaráztam neki, hogy a
lakónegyedek képviselői, a körzeti
elnökök véleménye a mérvadó
számomra: az én elképzelésem
szerint kizárólag az a személy
lehet 2016-ban tanácsosjelölt,
akit a város fele – azaz négy kör-
zet választmánya – támogat. A
jelenlegi önkormányzati képvise-
lők, akik jövőre is a listán szeret-
nének szerepelni, ugyanúgy meg
kell szerezzék a körzetek legalább
felének támogatását. Ez lesz az
ajánlólevél, és ezügyben nem kí-
vánok kompromisszumot kötni”
– foglalta össze.

Pál Piroska

?



– Marosszentgyörgy dinami-
kusan fejlődő nagyközség. Milyen
megvalósításokat sikerült véghez-
vinni a helység területén a közel-
múltban?

– A víziónk, hogy Marosszent-
györgy olyan település legyen,
amely a kulturális életéről és a
gyógyturizmusáról híres. Ahol
lelki, szellemi és testi egészség-
ben élnek az emberek. Ezért dol-
gozunk. Több kulturális rendez-
vényt sikerült idén is
megvalósítanunk: kosaras-szüreti
bál, magyar napok, kézművestá-
bor, festészeti tábor, könyvbemu-
tatók és így tovább. De lelkiekben
is próbálunk erősödni, ilyen ta-
lálkozó például a tini tea est. A
turizmus népszerűsítése is elsőd-
leges célunk, nekifogtunk a Má-
riafi kastély felújításának, a Cine-
getetőn sípályát alakítottunk ki,
támogattuk a műemléktemplo-
maink felújítását, kiterjesztettük
a természetvédelem alá eső te-
rületeinket, bölcsődét nyitottunk. 

– Nemrég a helyi magyar kö-
zösségek, csoportok találkozójára
került sor. Miért volt erre szükség?

– Az önkormányzatot, a helyi
RMDSZ-t és a legtöbb helyi kul-
turális szervezetet régóta foglal-
koztatja az, hogy a megyeközpont
közvetlen szomszédságában
fekvő községre jelentősen rátette

pecsétjét az urbanizáció, az em-
berek között elszigetelődést ered-
ményezve. Ugyanakkor Maros-
szentgyörgy, a sok szempontból
vegyes összetétele miatt, nem
egy hagyományőrző település-
ként ismert, annál is inkább, mert
a lakosság fele nem tősgyökeres
szentgyörgyi, hanem máshonnan
költözött ide. Ez a helyi kulturális
életre és hagyományőrzésre is
fele más hatással volt, valamint a
nemzeti öntudat megtartására is
negatívan hatott. 

„Lényeg az, hogy a szerve-
zetek, emberek megismer-
hessék egymást"

Településünkön több szerve-
zet, magyar személy is nagyon
aktív, de nem tudja, hogy más
helyi kulturális szervezet mit te-
vékenykedik, milyen jövőbeni ter-
vei vannak. Ugyanakkor a mai
technika fejlettsége, a helytelen
értékrend felállítása – főleg a fi-
atalok körében – még elszigetel-
tebbé tette az embereket és in-
kább virtuális kapcsolattartásra
terelte a figyelmüket. Így meg-
szakadtak az emberek közötti ta-
lálkozások és az „élő” kapcsolat-
tartások. Ezekből fakadt, első
lépésként, egy ilyen találkozó
megszervezésének az ötlete,
amelynek a lényege, hogy ezek

a szervezetek, emberek megis-
merhessék egymást.

– Kérem, soroljon fel a maros-
szentgyörgyi magyar csoportok-
ból?

– Kolping család, 21. gr. Petki
Dávid cserkészcsapat, MIEGY –
Marosszentgyörgyi Ifjúsági Egye-
sület, Szent Cecília együttes, Ju-
bilate csoport, Szent György kórus,
Jubilate Deo dalcsoport, Kamilli-
ánus család, Hit és fény egyesület,
Reménység kórus, Református
egyház ifjúsági csoportja, Cent-
rum Família egyesület, Tóth István
művelődési kör, Gyulafehérvári
Caritas marosszentgyörgyi cso-
portja, Rákóczi Szövetség, Tini Tea
Estes fiatalok, Soli Deo Gloria ve-
gyeskar, Unitárius kórus, Öreg fe-
nyő tánccsoport, Táltos tánccso-
port, Ágocska tánccsoport,
Gyerektáncok, Pro Csejd Egyesü-
let, Sola Musica kórus.

„A közösségnek 
megtartó ereje van”

– Marosszentgyörgyi magyar
napok. Október folyamán ilyenre is
sor került. Kellett ilyen a helyi ma-
gyarságnak?

– A községben sok a közös ren-
dezvény. Kell is, hasznos is, de úgy
éreztük, hogy egy ilyen elvárosia-
sodott településen, mint a mienk,

szükség van külön magyar rendez-
vényre is. Hangsúlyozni kívánom,
hogy ez nem szólt senki ellen, úgy
ahogy vannak külön csak román
rendezvények, mi is szükségét
éreztük annak, hogy legyen egy
magyar nap, amikor megerősöd-
hetünk úgy mint nemzet, mint ke-
resztyének, mint család. A közös-
ségnek megtartó ereje van.
Marosszentgyörgy híres arról, hogy
itt sok rendezvény van, mégis több
a frissen megtelepült személy, aki
nem tud ezekről. Őket is szeretnénk
megszólítani és bevonni ezekbe.
Ezt az összefogást egy hasonlattal
szoktam érzékeltetni: minden em-
ber egy darab arany, amelynek fé-
nye van, de ha ezeket összegyűjt-
jük, lesz egy aranybánya, amely
egy, közös nagy fényt áraszt. Elen-
gedhetetlen, hogy legyen közös
erőnk, hogy húzzuk egy irányba a
szekerünk. A gonosz nem alszik,
az a célja, hogy megosszon, szét-
dobáljon minket, fontos ezzel
szemben, hogy legyünk egység-
ben. Egy család, egy nemzet, így
leszünk erős pillére a településnek,
vagy akár a megyének. Erre lehet
eszköz egy ilyen rendezvény. 

– Az áprilisi Szent György na-
pokat a település központjában
szokták megrendezni. A magyar
napoknak miért választották a ró-
mai katolikus plébánia udvarát,
kertjét?

– Úgy gondoltuk, hogy meg-
van a kellő intimitása, nem túl
tágas, ezért nagy az esélye, hogy
mindenki mindenkivel találkozik,
egyszóval családias a hangulata.
Lehet, éppen ebből adódóan
olyanok is eljöttek, akik máshová
nem. Szeretnénk, ha hagyományt
tudnánk teremteni.

– Kedden került sor az új böl-
csőde átadására. Hogyan sikerült
ezt tető alá hozni?

– 2009-ben pályázatot nyer-
tünk, amelyből a kultúrotthont
szereltük fel, utakat aszfaltoztunk
és egy bölcsődét építettünk. Köz-
vélemény-kutatást végeztünk a
helyi anyukák körében, amelyből
kiderült, hogy szükség lenne köz-
ségünkben is bölcsőde megnyi-
tására, hogy ne kelljen a gyer-
mekeket marosvásárhelyi
intézményekbe vinni. Három nap
alatt 27 gyermeket írattak be az

Angyalka bölcsődébe, így már a
tevékenységet el is kezdtük, de a
hivatalos átadásra csak most, ked-
den került sor. Az intézmény az
önkormányzat hatáskörébe tar-
tozik, a testület finanszírozza a
bölcsőde működéséhez szükséges
anyagiak 80 százalékát, a szülők-
nek mindössze 20 százalék ma-
rad. Prioritásunk a gyermekek jó
nevelése, együtt vannak itt ma-
gyar és román gyermekek, így
megismerhetik, megszerethetik
egymást, megtanulhatják egy-
más nyelvét. A bölcsőde szakkép-
zett személyzettel működik, de
szerződésünk van gyermekorvos-
sal és pszichológussal is. 

– Milyen jövőbeli terveik van-
nak?

– Jövőbeli terveink közt sze-
repel egy Petőfi-szobor állítása,
kulturális központ kialakítása a
kastélyban, hírneves rendezvé-
nyek megszervezése, sósvízfesz-
tivál, faluturizmus Csejden és Tó-
falván, településeink múltját,
történetét bemutató könyvek fi-
nanszírozása. 

Nemes Gyula
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És akkor mi van? – kérdezte min-
den autonomista megnyilvánulást, tö-
megrendezvényt kételkedve fogadó,
mindenen fanyalgó ismerősöm annak
kapcsán, hogy szombaton a szervezők
szerint néhány tízezren vettek részt
Székelyföld határainak kivilágításán,
ezáltal jelezvén a régió önkormány-
zása iránti igényt. Érvelésével, misze-
rint az akció egyáltalán nem vitt
közelebb a célhoz, azaz az autonómi-
ához, nincs mit kezdenem. Szerinte
menetelhetünk, világíthatunk, fogal-
mazhatjuk kiáltványainkat nyakra-

főre, a lényegen mit sem változtat. A
lényeg pedig az, hogy Bukarest, amíg
rajta múlik, soha nem fog engedni a
kérésünknek, hacsak külső nyomásra
nem. Attól pedig, mármint a külföld
támogatásától jelenleg olyan távol ál-
lunk, mint Bákó Jeruzsálemtől, avagy
a hargitai lármafa/őrtűz a Föld körüli
pályán keringő műholdtól. 

Elismerem, van abban némi igaz-
ság, amit a tamáskodók mondanak.
Főleg abban, hogy külső segítség, po-
litikai nyomás, kedvező konjunktúra
nélkül Székelyföld autonómiaküz-

delme esélytelen. Abban viszont na-
gyot tévednek a rövidlátó politikai ha-
szonelvűség rabjai, hogy fölösleges az

eleve esélytelennek ítélt, legfönnebb
szimbolikus jelentőségű akciók felvál-
lalása. Mert hát éppen azok az első lá-
tásra pusztán szimbolikusnak tűnő
megmozdulások támaszthatják fel,
erősíthetik a gyengülni látszó, eseten-

ként már-már szertefoszlott közösségi
összetartozás érzését, amire egyedül
támaszkodni lehet a jövőben. A szé-
kely szabadság napi marosvásárhelyi
30 ezres tüntetés, a háromszéki me-
netelés, s a mostani, 68 helyszínt
érintő megmozdulás is az önbizalmat,
az önbecsülést erősítheti, s egyben az
elszántságot is. 

Amellett – és ez is nagyon fontos
–, hogy szoktatja a román társadal-
mat a székelyföldi önrendelkezéshez,
horribile dictu: az autonómiához. Mert
ne feledjük: az 1990-es márciusi ma-

rosvásárhelyi eseményeket egy ma-
gyar nyelvű gyógyszertári felirat vál-
totta ki – igaz, volt ott a háttérben
más is, méghozzá jó vastagon –, ma
viszont, egy-két szabályt erősítő kivé-
telt leszámítva, szinte senkit sem za-
varnak a magyar nyelvű feliratok.
Megszokták. Gyaníthatóan így lesz ez
előbb-utóbb az autonómiával is. Ha
elégszer ismételgetjük – és el is ma-
gyarázzuk –, mit akarunk, akkor, ha
meg nem is barátkoznak vele, de hoz-
zászoknak...  

Szentgyörgyi László      

Hogy szokják...

Mondom 
a magunkét

Marosszentgyörgy Maros megye legnagyobb községe, lakóinak száma közel
van a 10 000 főhöz. Itt nem csak a születések száma nagyobb, mint az átlag,
de nagyon sok a beköltöző család is. Ez főleg azért van így, mert igen vonzó
több szempontból is. Elsősorban a város közelsége az, ami idetelepedésre
ösztönzi az embereket, de fontos tény az is, hogy rendben van az infrastruktúra
és pezsgő kulturális meg közösségi élet folyik. Mai lapszámunkban Sófalvi
Sándor Szabolcsot, a település polgármesterét kérdeztük a közelmúlt ese-
ményeiről és a jövőbeli tervekről. 

„A víziónk, hogy Marosszentgyörgy olyan település legyen,
ahol lelki, szellemi és testi egészségben élnek az emberek” 
– Interjú Sófalvi Sándor Szabolccsal, a község polgármesterével –



A falak egyszerűen le voltak
vakolva, majd meszelve, és né-
hány ikon díszítette őket, ame-
lyek nagy részét visszavették az
adományozók. Az egyik a meg-
maradtak közül az esperesi hi-
vatalban található, egy másik
pedig a marosvásárhelyi helyőr-
ségnél van. A többi pedig a fa-
templomot díszíti. 

A munkálatok több mint 
tizenhat évig tartanak

Az első falfestési kísérlet a hí-
res szakember, Aurel Ciupe ne-
véhez fűződik, aki a kupola fal-
festményeit készítette. Az igazi
nagy munkálatok azonban csak
1970-ben kezdődtek. A legne-
hezebb feladat a hétezer négy-
zetméteres felület festésére al-
kalmas művész kiválasztása volt. 

A szakemberek véleménye
szerint ámulatba ejtő Nicolae
Stoica professzor döntése, aki,
amint azt már a múlt heti lap-
számunkban is említettük, le-
mondott a putnai kolostor
templomának festéséről, és el-
vállalta a marosvásárhelyi meg-
bízatást. 

A nagyszabású munkálat
több mint tizenhat éven át tar-
tott. Már a tulajdonképpeni
munka előkésztése is nagy erő-
feszítést igényelt, hiszen le kel-
lett verni a falat a tégláig, majd
jól tapadó, speciális vakolatot
kellett felhordani rá, és erre jött
aztán az oltott mész réteg,
amelyre festettek. Ugyanakkor
betonnal kellett megerősíteni az
apszis boltozatát, amely erede-
tileg fából és deszkából készült. 

A katedrális 
mint festők tanodája

Ugyancsak a fent már emlí-
tett szerző A város meséi című
könyvében tesz említést arról,
hogy tizenöt esztendőn át egy
nagy állványrengeteg volt a
templom, és csak a nyolcvanas
években szerelték le ezek egy ré-
szét. 

A falfestmények elkészítése
képezi tulajdonképpen a temp-
lom történetének második fon-
tos szakaszát.

Többgenerációnyi festő ta-
nult, formálódott itt, ugyanakkor
pedig itt koronázta meg élete
munkásságát a román templomi
festészet kiemelkedő egyéni-
sége, képviselője: Nicolae Stoica,
aki 1988-ban tért örök nyuga-

lomra. Nem érte meg, hogy fel-
szenteljék sokévi munkájának
gyümölcsét.  

A templomi 
festészet rendeltetése

Egyik művészetkritikus azt
írta Nicolae Stoicaról, a legna-
gyobb román portréfestőről –
aki Rómában végezte tanulmá-
nyait –, hogy egy szép napon
felmászott az állványra, elkez-
dett festeni és elfelejtett lejönni.
Ami igazán különlegessé teszi
Stoica festészetét, az a portrék-
ból sugárzó erő. Mindegyik ikon
esetében ő festette az arcot, a
kezeket és a ruhák redőit. 

A szenteket nézve előbb szi-
gorúságot észlelünk az arcokon,
aztán meg tekintély és az élet-
módjukból fakadó megingatha-
tatlan határozottság árad belő-
lük. 

A templomi festmények ren-
deltetése, hogy összekössék a
mennyet a földdel. Ugyanakkor
bennük rejlik a hit logikája is. 

A festett dokumentum

Kiemelten fontos megemlí-
teni azt is, hogy igencsak kü-
lönlegesek a bejárati gerendá-
kon látható festmények,
amelyek tulajdonképpen felidé-
zik a román egyházi élet alaku-
lásának főbb momentumait,
kezdve a fogadalmi Krisztus-
monogram, az úgynevezett be-
rethalmi donárium felfedezésé-
től, amelyen az Ego Zenoviu
posuit felirat olvasható, egészen
a Nagyszebeni Érsekségig, be-
mutatva az Erdély történelmé-
nek különböző szakaszaiban
épített templomokat. Ez gya-
korlatilag egy festett dokumen-
tum. 

Ugyanakkor a mester a város
történelmének egy-egy tragikus
monumentumát is megörökí-
tette.

A kórus erkélye alatt balra
Ilie Iorest, jobbra pedig Sava
Brancovici mártír szentek éle -
téből vett jelenetek láthatók. 

Tudni kell azt, hogy a XVII.
században mindketten azért
vesztették életüket, mert meg-
próbáltak ellenállni az ortodox

vallás elsorvasztását és a ro-
mánság elnemzetietlenítését
célzó törekvéseknek. 

A szenvedő, 
a mártír és a hóhér

A szakemberek szerint ezek-
nek a jeleneteknek a megfestése
újdonságnak számított, s nagy
bátorságról tesz tanúbizonysá-
got. 

A Nicolae Stoica professzor
által ábrázolt alakok korabeli öl-
tözéket viselnek, így jól meg le-
het különböztetni a festménye-
ken, hogy ki az, aki szenved, ki a
mártír és ki a hóhér. 

Az Istenháza figurája

Szintén a tulajdonunkban
lévő irományokból derül ki még
az is, hogy Stoica mester olyany-
nyira szerény ember volt, hogy
azt nehéz szavakba önteni. 

Ez öltözködéséről és viselke-
déséről egyaránt lerítt, és egy
pillanatig sem vetődhetett fel
senkiben, hogy esetleg felsőbb-
rendűnek érezné magát mások-
nál. 

Évekkel ezelőtt, a katedrális
egyik papja erről így mesélt: „…
hosszú időn keresztül pont a sze-
rénységéért nem figyeltem rá.
Naponta elmentem mellette,
anélkül, hogy tudnám, hogy a
nagy mesterrel, Nicolae Stoica
professzorral van dolgom. Csak
az tűnt fel időnként, hogy van a
templomba járók között valaki,
aki túl sokat időzik az istenházá-
ban, látszólag ok nélkül. Hosszú
órákon át ott ült a széken, állát
botjára támasztva, pillantását
pedig a falnak szegezve. Jót de-
rültem, amikor megismertem, és
megtudtam, hogy ki ő, mert
eszembe jutott a Păltiniși napló,
amelyben említik, hogy a nagy
filozófus Constantin Noicaról azt
hitték, hogy az egyik szálloda ta-
karító személyzetéhez tartozik,
és akként is bántak vele…”.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József,

Nagy-Bodó Szilárd
Orbán Pál

Szász Attila

Emlékeztető

A marosvásárhelyi Ortodox
Székesegyház vagy Úr Dicsőítése
Templom az egykori Zenélő kút
helyén áll, 1925 és 1934 között
épült, de a belsejét csak 1986-
ban fejezték be. 

A templom tervezésekor a cél
az volt, hogy a belvárosban áll-
jon, habár itt hely nem volt. Ezért
a templom belseje kicsi, de ma-
gassága meghaladja a belváros

más templomainak, mint pél-
dául a Keresztelő Szent János
Plébánia vagy a Barátok Temp-
loma magasságát.

Egy valódi vállalkozás és az
egyházi épületek emelése

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által a rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból derül ki,
hogy Erdély Romániával való

egyesítése közvetlen következ-
ményekkel járt az egykori feje-
delemség Ortodox Egyháza szer-
vezésére vonatkozóan. 

Tudomásunk van arról, hogy
1925-ben kiadnak egy törvényt,
ami megerősíti az egységet az
egész országban. 

Ugyanebben az időszakban
– az ortodox felekezetű lakosság
számarányához mérten – valódi
vállalkozásként indul Erdély vá-
rosaiban az egyházi épületek
emelése. A román-ortodox szel-
lemiség 1918 utáni felvirágzá-
sának bizonyítékai a kolozsvári,
a gyulafehérvári, a temesvári és
marosvásárhelyi impozáns
templomok.  

A katedrális 
ezer négyzetméterei

Sorina Botanak tudomása
van arról, hogy a templom első,
1934-es felszentelésekor csak az
ikonosztázon voltak falfestmé-
nyek, amelyeket Iogoji Virgil Si-
monescu készített. 
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Az ortodox katedrális az első román költségeken emelt épület Marosvásárhely központjában, egy az Oszt-
rák-Magyar Monarchia építészeti stílusában keletkezett épületegyüttes körében. Ezen a héten befejezésül
még erről írunk lapunk olvasóinak.

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 szabadság és az örök élet egyedi szimbóluma 
(folytatás előző lapszámunkból – befejező rész)
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Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel...
► Miénk itt a tér, mert nekünk volt

Kossuth-szobrunk, Bem-szobrunk és Zenélő
kutunk
►Miénk itt a tér, mert nekünk volt Ke-

mény Zsigmond utcánk, Deák Farkas utcánk
és Gecse Dániel utcánk
► Miénk itt a tér, mert nekünk volt

Borsos Tamásunk, Bodor Péterünk és Ber-
nády Györgyünk
►Miénk itt a tér, mert nekünk volt Súr-

lott Grádicsunk, Oroszlánunk és Maros-ven-
déglőnk
►Miénk itt a tér, mert nekünk vannak

fekete-fehér óvodáskori képeink a somos-
tetői kőmedvével, a kőoroszlánokkal és a
kőpelikánnal
►Miénk itt a tér, mert a mi nagyapá-

inktól, dédapáinktól államosítottak el itt
nyomdákat, cukrászdákat és asztalosműhe-
lyeket
► Miénk itt a tér, mert gyermekko-

runkban mi bicajoztunk a Bulevárdon, mi
pák-pákoztunk a Színház téren, és mi szed-
tünk gesztenyét a Ligetben
► Miénk itt a tér, mert nekünk volt

Csikkes Robink, Bolond Pistánk és Tátácink
►Miénk itt a tér, mert nekünk minden

épület, minden utcasarok és minden kapu-
alj valamiért kedves

►Miénk itt a tér, mert nekünk vannak
vásárhelyi halottaink, vásárhelyi emlékeink
és vásárhelyi történeteink

Miénk itt a tér, mert nekünk van itt múltunk. 
Miénk itt a tér, mert nekünk itt van múltunk. 

Továbbá van egy rossz hírünk: holmi
egynyelvű utcanévtáblákkal nem lehet ezt
lenullázni. 

Soha, semmikor!

Molnár Tibor

Lemondott Peti András 
frakcióvezetői tisztségéről

„Hétfőn úgy döntöttem, hogy visszalépek frakcióvezetői tiszt-
ségemből Soós Zoltán polgármesterjelölt javára” – jelentette be
keddi sajtótájékoztatóján a Peti András alpolgármester. Bár meg-
marad az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének vezetőjeként,
azt szeretné, ha a döntésével Soós Zoltán válna ismertebbé és
jutna több médiaszereplési lehetőséghez. Soós Zoltán tisztsé-
géről a városi RMDSZ titkos szavazással fog dönteni.

Peti elmondta, hogy az is hozzájárult a döntéséhez, hogy
olyan kritikák érték, miszerint Marosvásárhelyen túl koncentrált
az RMDSZ vezetése, és halmozza a pozícióit. „Soha nem a tisztség
érdekelt, nem voltak olyan jellegű politikai céljaim, hogy az
ügyet, a közösség vagy az RMDSZ céljait alárendeljem a szemé-
lyes vágyaimnak és álmaimnak, emiatt nekem soha nem az volt
a fontos, hogy éppen milyen tisztséget töltök be, hanem hogy
mit tudok tenni abban a munkakörben, amit éppen betöltök.
Ezért könnyű számomra ezeket a döntéseket meghozni. Ugyanaz
az ember maradtam, ugyanazokkal az értékekkel” – nyilatkozta.
Hozzátette azt is, hogy nem gondolja, hogy az alpolgármesteri
munkakörében hátrányai származhatnak abból, hogy lemond a
frakcióvezetői pozíciójáról. A frakcióelnöki munkakör adminiszt-
ratív feladatokkal jár, frakciógyűlések szervezése, napirendi pon-
tok megvitatása, politikai alakulatokkal való egyeztetések.

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy idén tavasszal már
volt egy frakcióelnök-választási kísérlet, akkor két jelölt volt, az
egyik Soós Zoltán, aki nem kapta meg a tanácsosok döntő több-
ségének támogatását. 

P.P.
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A Nyárádszereda szomszédságában, a nagyadorjáni dombok ölelésében fekvő Dorman sportbázison került
sor a hétvégén a VI. Olasz Lajos labdarúgó emlékversenyre, amelyen jelen volt a marosvásárhelyi Ladies
női első ligás labdarúgócsapata és ifjúsági együttesei is. Utóbbi az ASA 2-vel játszott bajnoki mérkőzést.
Az 1–1-el végződött találkozó után beszélgettem Máté Tündével: 

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Éllovasverés a pályán, majd 
ingyencirkusz a sajtótájékoztatón
ASA–Astra Giurgiu 3–1 (2–0)

Az ASA 3–1 arányban győzött a 15. fordulóban, ezúttal a
listavezető Astra Giurgiu együttese ellen diadalmasko-
dott. Ez volt az ASA első győzelme, amióta Bergodi ül a
kispadon. 

Ez első félórában egyik csapat játékosainak sem sikerült ve-
szélyes kapujelenetet kialakítania, annak ellenére, hogy jól ado-
gattak a középpályán. A 37. percben végül Brandan megtörte a
jeget, miután a Junior Morais kezezéséért megítélt büntetőt ér-
tékesítette, majd a 45. percben Mureșan szabadrúgásból növelte
az előnyt.    

A második félidőben szép játékot produkált a hazai együttes,
amely a hajrában két gólt is szerzett: előbb Velayos öngóljának
örvendtek az Astra játékosai, majd Luis Pedro találatának tap-
solhatott a mintegy 3500 fős közönség.

Ezzel a megszerzett három ponttal a vásárhelyi együttes ösz-
szesen 22 pontot szerzett, így holtversenyben a 7. helyen áll a
Craiova társaságában, amely 3–0 arányban győzte le a Dinamót.

A következő fordulóban az ASA október 31-én, szombaton a
Chiajna otthonában fog játszani, a találkozóra 16 órától kerül
sor.

Marius Șumudică, az Astra edzője nehezen tudta elviselni a
vereséget. A DigiSport TV értesülése szerint, amikor a hármas
sípszó után odament kezet rázni M. Bîrsan játékvezetővel, ma-
gához rántotta a bírót, majd vállával erőset lökött rajta, ezért a
játékvezető kiállította.  

A vezetőedző a mérkőzést közvetítő televíziós csatorna ripor-
terének kérdéseire öntelten, flegmatikusan válaszolt, majd a saj-
tótájékoztatón is hasonlóképpen válaszolt az újságírók
kérdéseire, aztán belekötött az egyik helyi televízió riporterének
kérdéseibe, végül a legutolsó ironikus válasza után kivonult a te-
remből, a jelenlévők nem kis meglepetésére. 

– Ügyes, tehetséges lányok al-
kotják az ifjúsági és a felnőttegyüt-
test, szinte ég és föld a különbség
a lányok jelenlegi potenciálja és a
két évvel korábban megalakult
csapat játékosainak tudásszintje
közt. Ezt te hogyan értékeled? 

– Valóban nagyon sokat fej-
lődtek a lányok mind fizikailag,
mind taktikailag. Gondoljunk
vissza, hogy az elején könnyű pré-
dának számítottunk, most meg
szoros mérkőzéseket játszunk a
csoportbeli ellenfeleikkel. Az ele-
jén nehezen találtunk játékosokat
– sokat segített a Szuperligában
szereplő ASA vezetősége játéko-
sokkal –, most pedig sok maros-
vásárhelyi és több környékbeli
helységből (Kutyfalva, Mezőcsá-
vás, Nyárádszereda, Csíkfalva,
Jobbágyfalva, Jobbágytelke, Nyá-
rádszentmárton stb.) származó
lány alkotja az ifi- és a felnőtt-
együtteseinket, így elmondhat-
juk, hogy nagy az érdeklődés a
nyárádmenti településeken a női
futball iránt. Sokat segít nekünk
Székely András segédedzőnk, aki
saját autójával fuvarozza a lányo-
kat edzésekre.

– A nyárádmenti lányok ingáz-
nak Marosvásárhelyre edzésekre?

– Nem, ők hetente két
alkalom mal (hétfőn és pénteken
mint  egy 15 lány, a 2001–2005
között születettek) Nyárádszere-
dában edzenek az irányításom
alatt, többen közülük (Fülöp
Ágota, Burján Katinka, Velea Cla-
udia, Májai Evodia) a nyárádsze-
redai Bocskay István Elméleti Lí-
ceum diákjai. A
ma ros vásárhelyiekkel együtt szer-
dán tartunk közös edzést. A leg-
fontosabb, hogy egy játékos ki-

vételével, a Ladies csapatában
minden lány Maros megyei ille-
tőségű.

– Eddig milyen eredményeket
értetek el a 2015–2016-os baj-
nokság őszi idényében?

– Az FC Vajdahunyad ellen
idegenben 4–2-re (gólszerző:
Vîgă Camelia–2), aztán a Juniorul
Szatmárnémeti ellen itthon 3–
1-re győztünk (gólszerzők: Lazăr
Madalina, Vîgă Camelia és Horvát
Stefánia), majd a Real 2 Craiova
2–1-re vert meg minket (gól-
szerző: Alexandra Suciu), aztán
az Olimpia 2 Kolozsvárt hazai pá-
lyán 2–1 arányban győztük le
(gólszerző: Horvát Stefánia és Vîgă
Camelia). Az ötödik fordulóban
álltunk, mivel páratlan létszámú,
11 csapat szerepel a bajnokság-
ban, majd november 1-jén a CFR
1933 Temesvár otthonában lé-
pünk pályára. A bajnokságban je-
lenleg az 5. helyet foglaljuk el. 

– Kik a tagjai az ifjúsági és a
felnőttegyüttesnek?

– Az ificsapat tagjai Bereczki
Henrietta (kapus), Bereczki
Anita, Roxana Glodean, Székely
Kincső, Nagy Krisztina, Nagy La-
ura, Gábor Beatrix, Corina Varian,
Paula Varga, Moldován Hanna,
Szőcs Aliz, Tóth Iringó, Jánosi Kla-
udia és Májai Evodia (mezőny-
játékosok). A felnőttegyüttes ke-
rete a következő: Draguș Kinga
(kapus, U17-es válogatott); Jáni
Dorottya, Soó Emőke, Alexandra
Luciu, Lungu Renáta, Claudia Ve-
lea, Mădălina Lazăr (hátvédek);
Andreea Golea, Horvát Stefánia,
Rus Orsolya, Májai Evodia, Szé-
kely Kincső, Panczi Pamela, Fülöp
Ágota (középpályások); Camelia

Văgă, Farkas Timea és Burján Ka-
tinka (csatárok). Alkalomadtán
én vagyok a második kapusa a
felnőttcsapatnak, míg az ifi-
együttesben Draguș Kinga há-
lóőr is bevethető. 

– Az ifibajnokságban milyen
életkorú lányok vehetnek részt?

– Az új szabályzat szerint a
bajnokságban részt vehetnek
azok a lányok, akik azon évben
betöltik a 12. életévüket. A mér-
kőzések alatt a pályán folyama-
tosan kell hét 16 év alatti lány-
nak szerepelnie. Akik a
mérkőzés napjáig már betöltöt-
ték a 20. évüket, nem játszhat-
nak, ha ugyanabban az idény-
ben már szerepeltek a
Szuperligában, vagy az 1. ligás

felnőtt együttesben. 
– Mint látom, szerencsés

helyzetben vagytok, hiszen kiváló
sportbázisotok van, ahol a hazai
mérkőzéseket játsszátok, ami-
lyennel kevés hazai női együttes
büszkélkedhet...

– Valóban! Már az nagy se-
gítség számunkra, hogy a Dor-
man sportbázison két labdarú-
gópálya is van, emellett a
panzióban étkezde, szauna, erő-
terem is a rendelkezésünkre áll,
így az edzőtáborokat is itt szok-
tuk megszervezni, ezért nagyon
sokat köszönhetünk dr. Butiurcă
Sándornak, a csapat alapítójá-
nak, a Dorman sportbázis tulaj-
donosának és Novák Vilmosnak,
a klub elnökének, akiknek nagy
érdemük van az együttes jó sze-

Sokat fejlődtek, jól 
szerepelnek a Ladies lányai
Sokat fejlődtek, jól 
szerepelnek a Ladies lányai

Beszélgetés Máté Tündével, a női 1. ligás Ladies együttesének vezetőedzőjével 

replésében. 
– Mi a Ladies célkitűzése a jö-

vőre nézve?
– Szeretnénk ezután is tehet-

séges Maros megyei labdarúgó-
kat leigazolni, akik az egyesüle-
tünkben formálódva, idővel
hasznos, felnőtt labdarúgókká
válhatnak, ezért nagy hangsúlyt
fektetünk az utánpótlásra. Fontos,
hogy elszántan, odaadóan készül-
jenek ezután is. A bajnokságban
pedig remélem, hogy továbbra is
jó eredményeket érünk el, min-
den találkozón a győzelemre,
helytállásra törekszünk ezután is.

Arra a kérdésre, hogy lehet
felfedezni egy lányt, aki tehetsé-
ges, szereti a labdarúgást és jól is
focizik, Székely András máso-
dedző válaszolt: 

– Azok a lányok ügyesebbek,
tehetségesebbek, akik a fiúkkal
együtt futballoznak. Ők általában
tehetségesebbek és bátrabbak,
mint más társuk, akiknek nincs
alkalma, hogy rúgja a bőrt. Pél-
dául az én lányom, Kincső – az
egyik legfiatalabb a Ladiesnél –,
már első osztályos korától kezdve
akart futballozni. Én próbáltam
lebeszélni róla, sőt a kézilabda
felé irányítottam, ahonnan három
év után mégis a foci felé kacsin-
gatott. Így nem volt más válasz-
tásom, mint az, hogy elengedtem
futballozni. Ezért jó, ha nem a
szülő választja ki, hogy milyen
sportágat űzzön a gyereke, mert
akkor nem teljes odaadással gya-
korolja azt. 

Azok a lányok ügyesebbek, tehetségesebbek, akik a fiúk-
kal együtt futballoznak. Ők általában tehetségesebbek
és bátrabbak, mint más társuk, akiknek nincs alkalma,
hogy rúgja a bőrt. 



8. oldal >> Rejtvény / Reklám 2015. október 29–november 4.

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Nem tudják felavatni a kórházat, mert a sámán nem ismer erre varázsigét!
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