
Feltámasztható-e? Természetesen a vásárhelyi sportéletre gon-doltam, amikor a címbéli kérdést gépbe pö-työgtem. Különös tekintettel a labdarúgásra.Mindez annak kapcsán jutott eszembe, hogyvasárnap eldőlt a román bajnoki cím sorsa: akolozsvári CFR-nek, hat esztendő kihagyásután, sikerült ismét győzedelmeskednie. Leg-főbb riválisa, a nagypofájú focimágnás csapata– hogyan is nevezik most, a fene képes megje-gyezni –, amelyet minden versenykiírás előtta legfőbb esélyesnek kiáltanak ki, sorrendbenharmadszor maradt le a dobogó legfelső fokáról.Ezúttal be kellett érniük annyival, hogy azutolsó fordulóban úgy két-három percig baj-noknak érezhették magukat.
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irodalmi 
értékteremtés erdélyben Minden ember életében eljöhet egy időpont,amikor úgy érzi, hogy egy pillanatra meg kellállnia, vissza kell tekintenie, emlékeznie kell.Lehet ez az ember egy életszakaszának lezárása– munkahelyváltás, nyugdíjba vonulás – vagyegy kerek évforduló az általa vezetett intézménytörténetében. Jelen írásunkban két frissenmegjelent könyvvel ismertetjük meg olvasó-inkat, amelyekben az a közös, hogy a vissza-tekintés, az emlékezés adta szerzőik kezébe atollat. Ugyanakkor egy olyan lap is említésrekerül, amelynek szerkesztői szintén egy elmúltidőszakra tekintenek vissza. 

Maros megyei hetilap
Új sorozat, XII. évfolyam // 21. szám  // május 24–30. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

erdővidék fellegvára    Bölön település legkorábbi okleveles említése1334-ből való Belen néven. A középkorbanHáromszék egyik legnagyobb községe volt. Az1567-es összeírásban kétszer annyi kapuvalszerepelt, mint a legtöbb környező település.Bölön az úgynevezett Erdővidék erős unitáriusfellegváraként volt ismeretes. Mai monumen-tális temploma Pákei Lajos alkotása.

6-7. old. // ÉPített ÖrÖKSÉGÜnK

A KÖZPOnt 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OLVASóK hűSÉGÉre SZáMít.

Merész, szemtelen, 
kritikus – jane Austen„…aki nem leli élvezetét egy jó regényben,bizonyára elviselhetetlenül ostoba” – jegyeztemeg A klastrom titka című művében, azimmár több mint kétszáz éve elhunyt JaneAusten. 

5. old. // KULtúrA

emlékezzünk 
Boné tiborra!35 éve halt meg Boné Tibor (1929. április 13.–1983. március 23.) egykori labdarúgó, mindenidők legsikeresebb marosvásárhelyi edzője,aki az AS Armata csapatát háromszor is azUEFA-kupasorozatig vitte.  A következőkbena hajdani kiváló edzőre emlékezünk.

12. old. // SPOrt

Sebestyén júlia, diákjainak csak jutka néni, több mint fél évszázada matematikát
tanít. nem is akárhogyan, hiszen vele beszélgetve nehéz volt eldönteni, hogy a
tantárgya vagy a gyerekek iránti szeretete nagyobb. Csíkcsicsóban született, árva
gyerekként a rokonsághoz tartozó nevelőszülei Bákóban, majd egy másik nevelő-
család Csíkszentdomokoson és Csíkszeredában gondoskodott róla. Érettségi után
jött Marosvásárhelyre, ahol ma is él és dolgozik. Katedrán tanított több mint
negyven évet, és emellett 1994-ben férje és pár kollégája segítségével megalapította
a Vályi Gyula Matematikai társaságot, ugyanakkor létrehozták a tudósról elnevezett
díjat, a melyet évente osztanak ki egyetlen kiváló tehetségű Maros megyei diáknak.
jutka néni nemcsak osztja, hanem néha kap is elismerést, a legutóbbit, a Mentor-
díjat két hete vehette át. 

„Sosem a matektudás 
volt fontos számomra”

interjú 

Sebestyén júlia 

matematika 

szakos 

tanárnővel 



Kamarazeneest 
és szimfonikus 
hangversenyA XLVIII. MarosvásárhelyiZenei Napok programjafolytatódik: 24-én, csütör-tökön 19 órakor rendkívüliszimfonikus hangversenykerül sor a Kultúrpalotanagytermében. VezényelJunping Qian kínai karmes-ter, zongorán játszanak Vár-jon Dénes és Simon Izabellamagyarországi művészek.Műsoron: Schubert-, Mo-zart-, Beethoven-művek. Ahangversenyre a 31-es szá-mú bérletek érvényesek.
Operettest 
a Marosvásárhelyi 
napokon Május 25-én, pénteken19 órakor a Lorántffy Kul-turális Egyesület, a MarosMegyei Múzeum és a Ma-rosvásárhelyi PolgármesteriHivatal szervezésében ope-rettestre kerül sor a Kul-túrpalotában. Fellépnek aVarieté Expressz tagjai: Bo-ros Emese mezzoszoprán,Buta Árpád bariton és SzabóLevente tenor. A belépésdíjtalan.
Kortárs Mátyás-
történetek – pályázat A Látó szépirodalmi fo-lyóirat rövidpróza-pályáza-tot hirdet Kortárs Mátyás-történetek címmel fiatal al-

kotóknak. A lap szerkesz-tőiből álló zsűri ismert Má-tyás-mesék mai átirataitvárja, legtöbb 10.000 ka-rakter terjedelemben. A leg-jobb írás szerzője ingyene-sen vehet részt a Látó szi-lágybagosi táborában au-gusztus 16-19. között. Alegjobb szövegeket a Látóoktóberi számában közlik.A Látó-tábort először tavalyszervezték meg 30, külön-böző országokból érkező fi-atal alkotó részvételével.Beküldési határidő: június25., 12 óra. Korhatár: 18-35 év. A pályázatokat a kor-tarsmatyas@gmail.comcímre várják.
nyugdíjaskirándulás A Maros Megyei Nyugdí-jasok Egyesülete május 30-31-én kirándulást szervezBeszterce–Máramarossz-iget–Szaplonca–Visó–Borsa-bánya–Câmpulung Moldo-venesc–Dornavátra útvona-lon. A jelentkezőket naponta10-13 óra között várják aBolyai utca 36. szám alattiszékházban, az emeleten.
isten kezében – 
helikoni költők művei A Marosvásárhelyi Napokalkalmából május 27-én aBolyai téri unitárius temp-lomban 11 órától Isten ke-zében címmel a Helikon–Kemény János Alapítvány

szervezésében, helikonistaköltők verseiből hangzik elösszeállítás Csíki Hajnal, Ki-lyén Ilka és Györffy Andráselőadásában. Orgonán köz-reműködik Szabó HajnalImola, az egyházközség kán-tora. A szervezők szeretettelvárnak minden érdeklődőt,felekezeti hovatartozástólfüggetlenül.
Ünnepi előadás a Maros
Művészegyüttesnél Életműdíjjal tünteti ki aMagyar Táncművészek Szö-vetsége Domokos Istvánt,a marosvásárhelyi ÁllamiSzékely Népi Együttes ala-pító tagját, koreográfusát,az EMKE Éghy Ghissa-díjastáncművészét, néptáncgyűj-tőjét. A díjat május 25-én,pénteken 19 órakor NovákFerenc Tata, a Nemzet Mű-vésze címmel kitüntetett,Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas koreográfus, rendező,etnográfus, a Magyar Tánc-művészek Szövetségénekképviselője adja át ünne-pélyes keretek között. Ezalkalommal újra látható aMaros Művészegyüttes Teg-nap a Gyimesben jártamcímű előadása. Jegyek elő-vételben kaphatók a MarosMűvészegyüttes jegyirodá-jában hétköznaponként 13–14 és 17–18 óra között,jegyfoglalás a 0746-540-292 telefonszámon.
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KOS: Ne engedjen a külső hatásoknak! Fékezzeindulatait és titkos vágyait. Tevékenykedjen in-kább otthona körül. Úgyis egy ideje tervezgetia csinosítást. Néhány növény és pár kép a falonegész más környezetet teremt.
BiKA: Úgy érezheti, hogy most nagy szükségelenne egy kis pezsgésre, testi, lelki felfrissü-lésre, valami újdonságra. Szervezzen valami-lyen különleges programot! Ötletei is realizá-lódni látszanak hosszútávon.
iKreK: Ezen a héten jövője szempontjából na-gyon fontos emberekkel találkozhat. Nem sza-bad most elutasítania egyetlen meghívást sem!Főképp, ha egy önnél idősebb hölgy invitálja,ugyanis ő lesz az ön segítő angyala.
ráK: A boldogság, a gondtalanság hete érke-zett el önnek! Kissé infantilis? Semmi baj! In-kább élvezze ennek az időszaknak az örömeit.A későbbiekben ez majd egy csodás emlék lesz,amire mindig szívesen gondol majd vissza.
OrOSZLán: A hét egy kellemetlen helyzettelindul. Rá kell jöjjön, hogy ha a közelmúltbankölcsön adott egy személynek, akkor azt apénzt nem biztos, hogy viszont fogja látni. Te-gyen hát róla, hogy visszakapja, ami az öné!
SZűZ: Anyagi javaival kapcsolatban legyen ahéten nagyon körültekintő! Koncentráljon csa-kis pénzügyeire, minden mást helyezzen mostháttérbe! Azok a döntések, amiket most meg-hoz ugyanis, meghatározóak lesznek jövőbenijólétére nézve.
MÉrLeG: Csak óvatosan a héten újdonsült is-merőseivel! Érthető, ha gyanakszik, amiért va-laki túlságosan kedves önnel. Itt valami ugyanisnem stimmel! Csak most az egyszer hallgassona megérzéseire és ne fogadja a bizalmába.
SKOrPió: Rég várt változások kapui nyílnakmeg most ön előtt. Érdemes hosszú távra isgondolkodnia. Az idő pénz, érték. Csakis ez jár-jon most a fejében! Gazdálkodjon ügyesen azidejével, hogy mindent el tudjon végezni időre.
nYiLAS: Pénzügyi döntéseit időzítse a hét vé-gére. A lényeg, hogy semmiképp se csütörtökre,hiszen könnyen csütörtököt mondhat. Későbbnem bánja meg, ha figyelembe veszi ezt a fi-gyelmeztetést.
BAK: Egy barátja most támogatásra szorul!Adja hát meg neki, és töltsön vele egy kis időt!Ebben a periódusban új erők ébredeznek ön-ben. Ez kedvezően érinti a magánéletét, a pénz-ügyeit és az erőnlétét is.
VíZÖntŐ: A családja kicsit nehezményezhetitávolmaradását a vacsorákról. Szerencsére csakegy két nap lesz ilyen. Önnek és partnerének isjót tesz, ha egy kicsit hiányoznak egymásnak.Így újra és újra egymásba szerethetnek.
hALAK: Ne kockáztasson, csak a biztosra men-jen a héten! A közúti forgalomban is legyen na-gyon körültekintő! Az élet örömteli perceiértérdemes fáradozni. Hívja meg valamelyik estevacsorára közeli rokonait!
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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Természetesen a vásárhelyisportéletre gondoltam, ami-kor a címbéli kérdést gépbepötyögtem. Különös te-kintettel a labdarúgásra.Mindez annak kapcsán ju-tott eszembe, hogy vasár-nap eldőlt a román bajnokicím sorsa: a kolozsvári CFR-nek, hat esztendő kihagyásután, sikerült ismét győze-delmeskednie. Legfőbb ri-válisa, a nagypofájú focimágnás csapata – hogyan is nevezikmost, a fene képes megjegyezni –, amelyet minden ver-senykiírás előtt a legfőbb esélyesnek kiáltanak ki, sorrendbenharmadszor maradt le a dobogó legfelső fokáról. Ezúttal bekellett érniük annyival, hogy az utolsó fordulóban úgy két-három percig bajnoknak érezhették magukat.A fellegvári népünnepély képsorait nézegetve felbukkantDan Petrescu arca is, ami elkerülhetetlenül eszembe juttatta,hogy alig három évvel korábban még a vásárhelyi első ligáscsapat – igen, az ASA – edzője volt. A gyakorlatilag asemmiből felbukkant, s a semmibe visszahullt klub rövidélettörténetének feltérképezése komoly tényfeltáró sport-újságírói feladat lehetne. Az egész történet a minket körülvevőtársadalmi-történelmi valóságról festhetne igen tanulságosképet. Akár azt is mondhatnám: kórképet. Mert az világos,amikor a sportélet, esetünkben a vásárhelyi foci állapotárólelmélkedünk, akkor nem vonatkoztathatunk el a társadalom,a gazdasági és politikai élet jelenlegi állapotától.Ma, amikor a labdarúgás a showbiznisz része – megha-tározó szelete! –, még a hozzám hasonló, a régi foci irántinosztalgiázásra hajlamos alakok számára is világos, mindena pénz körül forog. Ahogyan a Puskás Ferencnek tulajdonítottmondás szól: kis pénz- kis foci, nagy pénz- nagy foci. Hogytájainkon, egy Marosvásárhely nagyságú város esetébenmeddig nyújtózkodhatunk vágyaink megfogalmazásakor –természetesen a labdarúgás területén –, azt nehéz lennemegmondani. A város futballmúltja, a meglévő szurkolótábor,a maradék helyi kötődésű hozzáértők alapján kijelenthető:legalább egy első ligás csapatot megérdemel Vásárhely is.  Most, amikor a városi sportklub összegründolásán dol-goznak az illetékesek, szükségét érzem, hogy pontokbaszedjem, mit nem kellene szem elől téveszteniük. Például,hogy az építkezést a sportban is érdemes az alapoktól el-kezdeni; minden jövőbeni sportsiker reményének biztosítékaaz olajozottan működő utánpótlás-nevelés, mennél szélesebba piramis alapja, amelyre a csúcs támaszkodik, annálnagyobb az esély a kiváló eredményekre; az ifjúsági kor-osztályok nevelését a legjobban képzett, lehetőleg jelentőshelyi sportolói múlttal bíró oktatókra szabad csak bízni;sportvezetői feladatokat, ha egyetlen mód van rá, csak helyiszakemberek lássanak el; az adminisztrációval járó döntésekátláthatóságát a legalapvetőbb követelménynek kell tekinteni;és végül senki – se sportoló, se sportvezető, se szponzor –ne felejtse el, hogy minden a sportszertő közönségért, aszurkolókért van! A felsoroltak tükrében ki-ki maga megválaszolhatja acímbéli kérdést. A magam részéről annyit, ha megvan aszükséges elszántság, hozzáértés, áldozatkészség, akkor atöbbi is – gondolok az infrastruktúrára, s végül az eredmé-nyekre – meglesz! Csak akarni kell. Véleményem szerint.
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Szentgyörgyi László

Feltámasztható-e? Irodalmi értékteremtés Erdélyben
Minden ember életében eljöhet egy időpont, amikor úgy érzi, hogy egy pillanatra
meg kell állnia, vissza kell tekintenie, emlékeznie kell. Lehet ez az ember egy
életszakaszának lezárása – munkahelyváltás, nyugdíjba vonulás – vagy egy kerek
évforduló az általa vezetett intézmény történetében.  jelen írásunkban két
frissen megjelent könyvvel ismertetjük meg olvasóinkat, amelyekben az a közös,
hogy a visszatekintés, az emlékezés adta szerzőik kezébe a tollat. Ugyanakkor
egy olyan lap is említésre kerül, amelynek szerkesztői szintén egy elmúlt
időszakra tekintenek vissza.Abban a szerencsében voltrészem, hogy május 12-13-án részt vehettem Székely-udvarhelyen a helyi dalegyletfennállásának 150. évfordu-lója alkalmával szervezettrendezvénysorozaton. Ennekrészeként került sor egy sze-met gyönyörködtető könyvbemutatására is a székely-udvarhelyi Művelődési Házkistermében. A kötet: KatonaZoltán – Varga István: 150éves a Székely Dalegylet 1868– 2018 a NemzetstratégiaiKutatóintézet támogatásávala Kárpát-haza könyvek so-rozat részeként jelent meg.A kiadvány szerzői levéltárikutatásra, visszaemlékezé-sekre alapozva tárják fel adalegylet másfél évszázadostörténetét, amelyből nagyonsok érdekesség kiderül. Azpéldául, hogy a dalegylet szo-ros kapcsolatot ápolt és ápolMaros megyei kórusokkal, ésnagyon sokszor felléptek –mai közigazgatási értelembenvett – megyénk több telepü-lésének kulturális rendezvé-nyein. A Székely Dalegyletmár 1901-ben egy körútonvett részt, mely alkalommalSzászrégenben és Marosvá-sárhelyen is megfordultak.Szerencsés módon a dalegy-let átvészelte a történelemviszontagságait, még a kétvilágháború sem tudta meg-szűntetni ezt az áldásos te-vékenységet. A székelyud-varhelyi dalosok 1925-benrészt vettek a segesvári Ma-gyar Polgári Kör zászlóavatásiünnepélyén a városháza dísz-termében, de ugyanebben azévben Marosvásárhelyenezüst serleget és első díjatnyertek egy versenyen. 1931-től aztán rendszeressé váltakaz egylet Székelyudvarhelyenkívüli fellépései, így példáulezt követően évente résztvettek a fehéregyházi és se-gesvári Petőfi-ünnepélyeken.A dalegylet első rádiófelvé-telét 1978. január 16-án su-gározta a MarosvásárhelyiRádió és a kórusról 1977–1986 közt hat TV felvétel ké-szült. A könyv szerzői különfejezetet szántak a Marosvá-sárhelyi Bárdos Lajos – NagyIstván Kórusfesztiválnak,amelynek a székelyudvarhe-lyi dalegylet 1993–2004 köztállandó meghívottja és részt-vevője volt. 2014-ben a szé-kelyudvarhelyik ötletéből ki-indulva alakult meg a Száz-

tagú Székely Férfikórus isnégy kórus együttműködé-sével, amelyhez 2017 tava-szán csatlakozott a Maros-széki Harmónia is, amint er-ről a Központ hetilap is be-számolt. 
eleget tudunk-e tenni 
istentől kapott földi 
rendeltetésünknek?A másik – ugyancsak sze-met gyönyörködtető – kötetis, amely szintén a napokbankerült kezembe, visszatekin-tés, emlékezés: Szász AttilaVillanófény a Zászpád alatt.Emléktöredékek egy refor-mátus lelkipásztor életéből.Kolozsvár, 2018. Id. Szász At-tila körtvélyfáji lelkipásztor,a Görgényi Református Egy-házmegye esperese a követ-kezőképpen ír könyvénekelőszavában: „E könyv amel-lett, hogy a szülőföld éltetőerejéről tesz bizonyságot, ésnem titkolt szándéka annakszeretetére serkenteni, nehézemberi kérdésre kísérel megszerény választ adni: rövidkis villanófény-idejű életünkmennyire tud, tudott világí-tani Isten ránk bízott ember-világában? Egyáltalán elegettudunk, tudtunk-e tenni Is-tentől kapott földi rendelte-tésünknek? Gyújtottunk-e vi-lágosságot a felénk fordulólelkekben? (...) Azért e többesszámban való kérdésfeltevés,mert mindannyiunk örökkérdése ez. Negyven esztendőlelkipásztori szolgálata vanmögöttem. Megfelelő idő-mennyiség arra, hogy elké-szítsem a magam számadá-

sát. Tudom, jobban, haszno-sabban is világíthattam volna.Még csak a néhai mostohakörülményekkel sem akarommagam menteni. Ha azonbankicsit is hasznára lehettem arám bízott közösségeknek,ha kicsit is tudtam tompítanigyülekezeteim tagjaiban aföldi lét fájdalmait, ha kevés-ke kis reményt is tudtam adniszámukra a jövendőre nézve,a mögöttem lévő esztendőknem teltek el haszon nélkül.Református egyházunkbanmindezt szolgálatnak neve-zik. Még mindig!"
„A mezőségi kisközössé-
gekben talán a Kéve 
az egyetlen magyar 
nyelvű sajtótermék”A Maros-Mezőségi Refor-mátus Egyházmegye lapja, aKéve már öt éve jelenik meghavi rendszerességgel. Ké-szítői május 26-án „születés-napja” megünneplésére ké-szülnek a Gecse Dániel Re-formátus Orvos és Egészség-ügyi Szakkollégium tanács-termében. A lap főszerkesz-tőjét, Les Zoltán lelkipásztortarra kértük, mutassa be rö-viden a Kévét, és beszéljenarról, hogy milyen visszajel-zések érkeznek az olvasókrészéről.„A Kéve a Maros-MezőségiReformátus Egyházmegye hi-vatalos lapja, éppen ezért el-sődleges célja az egyházme-gyében történő gyülekezetialkalmak, egyházi-kulturálisesemények dokumentálása,az azokról való tudósítás.Ezen túl természetesen igyek-

szünk értékeket is átadni: akét állandó rovaton túl (ve-zércikk, áhítat), amelyek azéppen aktuális téma felütéséttartalmazzák, az újságban je-lennek meg elmélkedések,gondolatébresztő, hitet erő-sítő írások. A lap jelenleg2200-2500 példányban jele-nik meg, és talán nem túlzásazt állítani, hogy az olvasó-tábora nagyon széles palettátölel fel. Főleg a mezőségi kis-közösségekben ez az egyetlen

olyan magyar nyelvű sajtó-termék, amely rendszereseneljut az olvasókhoz, és ame-lyet teljesen magukénak tud-hatnak, hiszen róluk szól. Deolvassák a Kévét a városbanis. Az elmúlt öt év távlatábólnyugodtan kijelenthető, hogya Maros-Mezőségi Kévénekvan létjogosultsága, sőt méltóhelye a marosvásárhelyi éskörnyéki magyar nyelvű lapokközött" – állítja Les Zoltán.
nemes Gyula  
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Csíkcsicsóban született,árva gyerekként a rokonság-hoz tartozó nevelőszülei Bá-kóban, majd egy másik ne-velőcsalád Csíkszentdomo-koson és Csíkszeredábangondoskodott róla. Érettségiután jött Marosvásárhelyre,ahol ma is él és dolgozik.Katedrán tanított több mintnegyven évet, és emellett1994-ben férje és pár kollé-gája segítségével megalapí-totta a Vályi Gyula Matema-tikai Társaságot kettős céllal.Egyrészt Maros megyei V-VIII. osztályos matematikátkedvelő gyerekek tehetsé-gének fejlesztése, másrészta világhírű feltaláló, Maros-vásárhely tudós szülötte em-lékének ápolása miatt. VályiGyula születésének 150-ikévfordulóján a ReformátusKollégium falán emléktáblátlepleztek le, 2012-ben em-lékművet állíttattak, és ha-lálának 100-ik évfordulójaemlékére, férje javaslatáraVályi Gyula-díjat alapítottak,amelyet évente osztanak kiegyetlen kiváló tehetségűMaros megyei diáknak. Jutkanéni nemcsak osztja, hanemnéha kap is elismerést, a leg-utóbbit, a Mentor-díjat kéthete vehette át. 
– Milyen volt matekból is-

koláskorában? – Bákóban a nevelőapámnagyon sokat foglalkozottvelem, így könnyen ment atanulás, de amikor harmadikosztályos koromban vissza-kerültem Székelyföldre, nemtudtam egyáltalán magyarul.A nyelvet viszonylag gyorsanelsajátítottam, de nehéz voltmegtanulni az egyes tantár-gyak szakterminológiáját.Aztán ötödik osztályban amatematikatanárom észre-vette, hogy értem és kedve-lem a tantárgyát, így meg-rendeltette nekem a Mate-matikai Lapokat. A matek-példák helyes megoldásátkövetően megjelent a nevema feladatmegoldók rovatá-ban. Ez volt az első impulzusszámomra, hogy érdemesezzel foglalkoznom.
– Miként választotta a ma-

tematikatanári pályát?– Bár kiskoromban gye-reksebész akartam lenni –a gyerekeken való segítés

szándéka miatt –, a mate-matika szerelmese lettem.A másik oka pedig prózaibbvolt: ezt nem kellett sokattanulnom, jött magától.  Atanári pályát pedig a gyere-kek szeretete miatt válasz-tottam. Mai napig rajongokazért, amit csinálok. Számosdiákomat tettem okosabbá,tanítottam meg gondolkozni,és igyekeztem formálni ajellemét. 
– A matematika általában

nem közkedvelt tantárgy a
diákok körében. Hogyan
igyekszik megszerettetni ve-
lük?– Meggyőződésem, hogya tanár a társadalom, de fő-leg a gyerek szolgája, feladatamegszerettetni a tantárgyát.Például úgy, hogy a gyerek-nek lehetőséget biztosít si-kerélmény megélésére. Deugyanolyan fontos, hogymindeniküket egyformánszeresse, akár tehetségesmatekes, akár nem. Ha agyerek érzi, hogy a tanárszereti, és okosabbá akarjatenni, akkor megpróbál ő istanára kedvébe járni, igyek-szik jobban tanulni.

– A matematikai érzék ve-
lünk született adottság?– Talán. A kimagasló zse-nik valószínűleg a génjeik-ben hordozzák a pluszt, vi-szont aki céltudatosan mű-veli egészen zsenge kortóla matematikát, nagyon ma-gasra fel tud fejlődni, akárklasszis is lehet belőle. Desajnos számolni kell azzalis, hogy rengeteg, jó adott-ságokkal született gyerek el-kallódik a nem megfelelő is-kolai rendszer miatt.

– Mi a haszna a matema-
tikának a mai, számítógépe-
sített rendszerben?– Sajnos úgy látom, hogysok kárt is okoz a felpörgötttechnika a gyerek fejlődéseés nevelése szempontjából.Már nem olvasnak sem iro-dalmat, sem történelmet,sem életrajzokat. Sokuknaknincs példaképe, középis-kolás és nem tudja, mi sze-retne lenni. A matematikaviszont elősegíti a problé-mamegoldást, a lényeglátást,a gondolkodást. Meggyőző-désem, hogy az az ember,

aki gyerekkorában foglalko-zott a matematikával, azegész életét racionálisabbanépíti fel. 
– Hogyan vélekedik az ér-

vényben lévő oktatási rend-
szerről?– A jelenlegi tanügyi rend-szert károsnak tartom a gye-rekekre nézve. A régi, háromévharmadra felosztott évhasznos és eredményes volt.Hosszabb, komoly munkátlehetővé tevő időszakok vol-tak a vakációk között, illetveaz anyag ismétlésére is voltidő. Ma már gyakran idősincs befejezni a tantervet arövid vakációkkal felszabdaltkét féléves beosztás miatt.A feldarabolódott iskolai évkövetkezményeként pedignincs folyamatos munkarit-mus sem a gyereknek, sema tanárnak. 

– Változtak-e a diákok,  az
elmúlt 50 évben?– Nagyon sokat változtak.Mivel ma már eltérőek a kö-rülmények az évtizedekkelezelőttiektől, ők is alkalmaz-kodtak ehhez. Nagyon kevésaz a gyerek, aki céltudatosandolgozik, illetve tudja, hogymit szeretne, és ennek ér-dekében áldozatokat is hoz.Hangsúlyozom: nem jobbképességű, hanem céltuda-tosabb gyerek volt több ré-gen.  A pénzközpontú, anya-gias világ negatívan hatottrájuk is: sokan nem az adott-ságaiknak, elképzelésüknek,a szakmákban való tájéko-zottságuknak megfelelőenválasztanak pályát, hanema jövedelmezőbb, pénzesebbszakmák felé orientálódnak. 

– Hogyan tekint vissza az
elmúlt 50 évére az iskolá-
ban?– Megérte minden perce.Az összes évfolyamról egy-

két gyerekkel ma is tartoma kapcsolatot. Van diákom,aki Amerikában egyetemitanár, vele rendszeresenkommunikálok, de voltamnásznagya is tanítványom-nak. Emlékszem egy gyen-gébb képességekkel rendel-kező diákomra, aki a kato-naságból írt nekem levelet,hogy mennyire szeretne ve-lem most is tanulni. Fan-tasztikus érzés volt. Annyilelki simogatást, sikerél-ményt, pozitív visszajelzéstkaptam a tanítványaimtól,hogy nagyon örülök, hogyezt a pályát végigvittem, ésamíg tudom, a Vályi társa-ságban ugyanezt folytatom. 
– Napjainkban gyakran

elhangzik, hogy ma már nin-
csenek jó tanárok. Hogyan
vélekedik ön erről?– Nem értek egyet ezzel.Lehet, hogy régebben – ami-kor nem volt ennyire anya-gias a világ – több olyan em-berből lett tanár, akinek erremár kiskorától hivatástudatavolt, és kevesebben voltakazok, akik csak azért léptekerre a pályára, mert úgy hoz-ta a sors. Az tény, hogy mamár nagyon kevés gyerekválasztja a pedagógusi pályát,emiatt tanárhiány van ma-gyar tagozaton, ezzel pár-huzamosan viszont fogy amagyar diákok száma is.Azon szülők gyerekei, akik

most kellene kezdjék az is-kolát, valahol a határon túlvannak…  Ám ma is vannakjó pedagógusok: bennük öt-vöződik a következetesség,a gyerek- és tantárgyszeretet,a szigorúság és a megfelelőalkalmazkodóképesség bár-mely helyzethez, amely adód-hat az órán, az iskolában. 
– Szóba álltam néhány volt

diákjával, mindenki hatalmas
rajongással beszélt önről. Mit
gondol, mivel érdemelhette
ki ezt a szeretetet? – Úgy vélem, a gyerekek-ben van egy különös és csal-hatatlan ösztön, amellyelérezték, hogy számomranem az a fontos, hogy ki,mennyi matekot képes meg-tanulni. Ez sosem számított.Az volt a legfontosabb, hogyemberséget tanítsak nekik.Ugyanannyira szerettem aztis, akit megbuktattam, s aztis, akit tízessel zártam le.Olyan tanítványom is van,akit ötödikben megbuktat-tam, de megértette, hogynem büntetni, hanem segí-teni akartam. Egy nyár alattfelzárkózott a többiekhez,és ma matematika szakostanár. A szeretet és a tiszteletegyébként kétoldalú érze-lem: nem szerethet és tisz-telhet engem olyan személy,aki nem érzi, hogy szeretemés tisztelem őt.

Pál Piroska

– interjú Sebestyén júlia 
matematika szakos tanárnővel –

Sebestyén júlia, diákjainak csak jutka néni, több mint
fél évszázada matematikát tanít. nem is akárhogyan,
hiszen vele beszélgetve nehéz volt eldönteni, hogy a
tantárgya vagy a gyerekek iránti szeretete nagyobb.

A Vályi Gyula Matematikai társaságról

Az eltelt huszonnégy év alatt a társaság kb. 5000 köri
órán és matematikatáborokban irányította a tehetséges
tanulók tevékenységét. Ezek mellett éves rendszerességgel
matematikai Emlékversenyt szervezett, melyeken erdélyi
és az anyaországból érkezett gyerekek vettek részt. A
matematikakör diákjai számos díjat nyertek az évek
során a különböző versenyeken. Páran közülük mindig,
koruknak megfelelően, az ország matematikai élvonalába
tartoznak. Ettől a tanévtől kezdve bevonták a matema-
tikakörbe a IV. osztályos tanulókat is.

„Sosem a matektudás volt fontos számomra” 
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Öngyilkos keresztények?  
Tanulságos és elgondolkodtató rádiós beszélgetést

csíptem el a minap Schmidt Máriával, a Terror Háza
igazgatójával (Kossuth, Vasárnapi újság, 2018. május 6.
szerk. megj.) Európa öngyilkosságáról. A gondolat nem
új, a két világháború között Ortega filozófus is értekezett
már róla, még Kertész Imre is, legutóbb meg Fekete
Gyula szociográfus írt egy megdöbbentő könyvet 2007-
ben (Bp. Trikolór Kiadó).

Szinte mindegyikben közös gondolat, hogy Európa
mintha szégyellné múltját. És, ha már nem jött össze a
világuralom, szétestek a nagy birodalmi vágyak, most
áldozati szerepben tetszelegve nem lát más kiutat, csak
a más földrészekből beözönlő embertömegek behívását.
Eddig ő volt a gyarmatosító, most ő lesz a gyarmatok
gyarmata. Az álságos másság címszó alatt saját múltjában,
értékeiben is kételkedni kezd, elbizonytalanodik és eldobja
azokat, felmagasztalva a sokszínűséget, mint olyat, mi-
közben abból a sokszínűségből pont a saját színe, íze,
jellege, gyökere hiányzik. Úgy akar befogadó lenni, hogy
megtérdel, lealázkodik, hajbókol, behódol, egyenesen
tálcán kínálja fel a szapora és életerős, de erőszakos
ideológiák képviselőinek a már-már szűz terepet. Hiszen
gyerek, család már nem kell, a volt gyarmatok most vér
nélkül teszik rá a kezüket az anyaföldjére. S mindez
azért, mert a francia forradalom óta, a modernkori
állam létrejöttével, a polgárság felemelkedésével, a tőkés
társadalom idillikus délibábjának igézetében elszakadt
szellemi-lelki gyökerétől. Hitét, amelyért annak idején
még összefogott, ideológiákra cserélte fel, amelyek mára
életképtelenné váltak. Az igazságot viszonylagossá tette,
a haza szeretete bűnné torzult, és figyelmen kívül hagyta
az emberi természet realitását: azt hiszi, Isten fölösleges,
nincs szükség jézusi megváltásra. Ezzel viszont elveszítette
önazonosságát. Beteg, önpusztító, baloldali szabadel-
vűsége visszafordíthatatlan károkat okozott a lelkekben,
olyannyira, hogy a nyugati féltekéje mára Kelet-Európa
ellenségévé vált. A kelet-európaiak a brüsszeli központú
liberálisok szemében most is alárendelt szerepet játszó,
a nyugati Antant érdekeit kiszolgáló zselléreknek tekin-
tendők, de ha szükség, Ázsiából és Afrikából importáljuk
a munkaerőt, s ezzel a nyomorúságot is. 

Európa úgy akarja kezébe venni a sorsát, hogy közben
eldobta a lelki iránytűt, már erkölcsi érzéke is összeza-
varodott, mi több: elveszni látszik. Annak idején eldobta
az egyházat, mert az is az uralkodó osztályhoz tartozott,
akik kizsákmányolják a tömegeket. Ezzel a gyermeket
is kiöntötte a mosdóvízzel együtt. Mostanra meg odajutott,
hogy egy evangélikus templomban a humanizmus bál-
ványimádásának ceremóniáján, Európa vezetője dicsőíti
Marxot és a marxizmust, holott tudhatná, hogy több
mint százmillió halálos áldozata van az elmúlt 70 év
kommunista-szocialista-embertelen diktatúrájának. Mi-
csoda tudathasadásos, abszurd állapot. Heideggert meg
pár nap alatt lenácizta annak idején. Mintha vissza
akarná csempészni Nyugat Európa a halálos ateizmust,
miközben érzi, kifulladt és megszégyenült a liberális
anyagelvűség. Lásd a legutóbbi anyaországi választásokon
porrá zúzott ún. baloldali ellenzéket.

Európa keleti felében, ahol mi is élünk, talán egy
cseppet józanabbul gondolkodhatnánk. Ha másból nem,
legalább a Nyugat hibáiból tanulhatnánk. Legalább
most mi lehetnénk azok, akik ötletet, segítséget, támaszt
adhatnák a szárnyaszegett, depis Nyugatnak, hogy vegye
észre, ő is tanulhatna tőlünk. Mi is exportálhatnánk
neki életkedvet, túlélési stratégiákat, jövőbe és Istenbe
vetett hitet, ne csak mi koldulásszuk folyton az ő euróját.
Legalább a keserves kommunista-szekus rendszer ta-
pasztalataitól megerősödve hallgathatnánk a józan
eszünkre, életösztönünkre, és támaszkodhatnánk Egy-
házunk kétezer éves kincseire, hogy ne kövessünk el mi
is öngyilkosságot. Akarjunk, merjünk, tudjunk, szeressünk
élni és bízni a Gondviselő Istenben. Mert Isten nem
akarja a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és él-
jen...

Sebestyén Péter

Merész, szemtelen, kritikus 
– jane Austenra emlékezve
„…aki nem leli élvezetét egy jó regényben, bizonyára elviselhetetlenül ostoba” –
jegyezte meg A klastrom titka című művében, az immár több mint kétszáz éve
elhunyt jane Austen. hat regényére való tisztelettel hat pontban idézzük fel,
miért is érdemes kézbe vennünk bármelyiket (vagy inkább mindegyiket).Az Austen regényeknekérdemes többször is neki-futni: első olvasásra a törté-net élvezete köti le az embert,másodszorra a nüanszokatis észreveszi, harmadszorrapedig már az összetéveszt-hetetlen nyelvezetre is képesfigyelni. Érdemes abból aszemszögből is megvizsgálnia műveket, hogy Angliában(ahol ez igazán nem volt jel-lemző) épp ebben az idő-szakban komoly cenzúra lé-pett életbe. Austennak tehátúgy kellett fogalmaznia, hogyabba ne köthessenek beleaz ellenőrző szervek. Ebbenvolt gyakorlata, hiszen egypap lánya mindig tudja, med-dig mehet el.

1. Tudták, hogy az egyiklegnagyobb Austen rajongóRudyard Kipling, A dzsungelkönyvének szerzője volt?Tőle tudjuk, hogy nem csu-pán a korabeli Anglia han-gulatára érzékeny hölgyek,hanem az első világháborúlövészárkaiban és kórháza-iban a katonák is előszere-tettel forgatták az írónő mű-veit. Közel érezhették ma-gukat egyrészt azért, mert afőhősnő között gyakran buk-kantak fel katonák, tengeré-szek, másrészt mert az ol-vasmányok kicsit kimozdí-tották őket a háború borzal-mai közül. Nem mellesleg aregények keletkezésének ide-jére estek a napóleoni há-borúk, bár ezekről közvet-lenül nem írt, de Jane-nekés családjának egész életérea harc árnyéka vetült.
2. Személyében a papkis-asszony és az írónő teljesenkettévált. Úrinőként társa-ságban igyekezett háttérbenmaradni, a ház és a családkörüli teendőket elvégezni,átlagos vidéki életet élni.Családjában viszont komolyhagyománya volt az olvasás-nak, a művészet szereteté-nek. Anglikán pap apja rend-kívüli módon támogatta azírásban, amely csupán sza-badidős tevékenysége lehe-tett egy rendes lánynak. Ak-koriban nagyon drága volt apapír, de Jane füzeteket ka-pott, hogy leírhassa műveit,pedig szüleinek nyolc gye-reket kellett eltartaniuk. Írá-sait az esti felolvasások al-kalmával élvezettel hallgattaa család – becsülték azért,ha merész, az elvárásoknak

nem megfelelni akaró témát,fordulatot választott.
3. Austen a kritikus meg-jegyzések mestere volt, azthiszem, egyikünk sem sze-rette volna, hogy a szájáravegye, mert azt nem úsztukvolna meg szárazon. Fiatal-kori novelláiba is érdemesbeleolvasni: megtalálhatóbennük a kendőzetlen, túl-csorduló kamasz pimaszság,ami később is annyira a sa-játja. Hogy milyen lehetettigazán, arról nem sokat tu-dunk, mert halála után kéttestvére tett róla, hogy a le-veleinek igazán személyesrészei megsemmisüljenek.Úrinő leveleit ugyanis idegennem olvashatja, abból az egy-szerű okból kifolyólag, hogynem tartozik rá.
4. Íróként soha nem a sajátéletéből veszi a történeteket,csak a környezetet, viszontiszonyú pontos megfigyelő.Az emberek, a típusok ugyan-olyanok ma is, mint az 1700-as évek végén, az 1800-asévek elején – és ha valakipár családot ismer, máriselég egy regényhez, hiszenannyiféle figura bukkan felegy famíliában. Austenéknális volt fiatal lányként férjetkeresve Indiában utazgatónagynéni, egyik rokona afrancia forradalomban lefe-jezett gróf, nem beszélve akülönböző tengereken, hadi-és kereskedelmi hajókon dol-gozó, világot járó fivéreinekkalandjairól. De figurái iga-zából egyszerű emberek,ahogy a történések alapjaiis a világirodalom szokásosnagy témái, azaz boldogság,szerelem, csalódás, társadal-mi kérdések.
5. Austen korában a re-gényeket felolvasásra szánták– ez is egyik magyarázata aszöveg magas minőségének.Este, amikor a család össze-ült, felolvastak színdarabokat,

esszéket, regényeket. Nemrohantak, hogy minél előbba történet végére érjenek,hagytak időt arra, hogy amondatok másod-, harmad-lagos értelmét is megfejtsék,hogy kuncoghassanak a meg-jegyzéseken. Bele tudták ten-ni azt az időt és energiát,amit egy regény élvezetébeés megértésébe ma is belekellene tennünk. Jane ma-gától értetődő természetes-séggel írt, mintha csak a sajátszeretteit kívánta volna szó-rakoztatni. És bár regényeikiadásával neve ismertté vált,és pénzt is keresett, messzenem annyit, hogy igazi füg-getlenségre tegyen szert, amitalán fel sem merült benne.Egyrészt akkoriban nagyondrága volt egy háztartás fenn-tartása, másrészt remekülérezte magát intelligens csa-ládja körében.
6. Bár főszereplőinek tör-ténetei többnyire házasság-gal végződnek, saját életébőlmellőzte ezt a befejezést –valószínűleg nagyon is tu-datosan. Férfiak mindig vol-tak körülötte, feltehetőenszerelembe is esett, de iga-zából semmit nem tudunk aszerelmi életéről a levelekmegsemmisítése miatt. Áma környezetében látott há-zasságok, és az, hogy többrokonát temette el a sokadikszülési utáni gyermekágyiláz következtében, egyáltalánnem a házasság felé terelte.Egyetlen lánytestvérével, Cas-sandrával élvezték, hogy nemegy férj által léteznek, hanemönmagukért. Mert példáulaz a férj esetleg megmondtavolna, mennyi időt szánhataz írásra, és még az is köny-nyen előfordulhatott volna,hogy az általa megjelölt száma nulla perc felé irányul. En-nek pedig Austen esélyt semadott!

timár tímea
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átépítések 
és változtatásokA XVIII-XIX. századi át-építések a torony belső fel-osztását is megváltoztatták,erre következtethetünk afalak belső oldalán üresenmaradt gerendafészkekből. A harangház, a négy tágashangablakkal 1804-benépült. A korábbi, 1788. évimagasítást megörökítő fel-iratok nem maradtak fenn.A toronytól délre eső fal-szakaszon egy tágas nyílású,diadalívszerű kaput talá-lunk, amelyet a mai temp-lom építésével egyidejűleglétesítettek. A kapu folytatásában avédőfal egy éles hajlattalkeleti iránynak fordul, alapjaa fal tövénél számottevőenkiszélesedik. Nehéz eldönteni, hogy eza falszakasz eleve így épült-e, vagy valamikor későbbegy köpenyfallal erősítet-ték-e meg? A fal tövének ilyen meg-erősítése mindenképpenarra utal, hogy a vár belte-rületének nyugati részétnem az új templom építé-

sekor töltötték fel, hanemaz már azelőtt is így volt. 
A fordított 
kulcslyuk alakú lőrésAz egykori gyilokjárómellvédjének magasságá-ban két téglalap alakú nyí-lással ellátott lőrés és kétszuroköntő látható. Ez utóbbiak a fal felüle-téből kiemelkednek, hom-lokzatukat fordított kulcs-lyukalakú lőrés töri át, fa-lazatuk enyhén terpesztettgyámokra nehezedik. Gyöngyössy János, a Szé-kelyföldi vártemplomokcímű könyvében ír arról,hogy a falszakasz peremétcseréppel borították, a kapuszomszédságában pedig kétlépcsőzetes felépítésű pár-tadísz maradványa látszik. Ezeknek az udvar felénéző síkja egybeesik a vé-dőfal belső felületével. 
Az épen fennmaradt
pártadíszA déli oldal félnyeregtetősvédőtornya, az egykori„tömlöc” szervesen egybe-

épült – tehát egyidős – aszomszédos várfalakkal.Belseje, a benne felhalmo-zott gaz miatt ma hozzá-férhetetlen (1995-ös álla-pot).A földszint homlokzatioldalát egyetlen keskeny ésmagas lőrés töri át. Fölötte,az első emelet magasságá-ban, egy újabb, az előbbi-ekkel azonos felépítésű szu-roköntő látható. A padlástér homlokzatioldalát egy kisebb lőréssellátták el. A két oldalon azelső emeletről egy-egy for-dított kulcslyuk alakú résnyílik. Körülöttük téglabe-rakás látható, alsó, kiszéle-sedő nyílásukat pedig egy-egy vízszintesen elhelyezettgerendába vésték. Az oldalfalak emelkedőperemén erős mészhabarcs-ból és apró törmelékekbőlkialakított lépcsőzetes pár-tadísz tűnik fel, amely – kü-

lönösen a nyugati oldalfalon– meglehetősen épen fenn-maradt. 
Ahol a vár egy kisebb 
oldalbejárata nyíltA torony homlokzatát dí-szítő négy, lépcsőzetes fel-építésű pártadíszből csak akeleti sarokban maradt fönnnémi töredék. E pártadíszektéglából készültek, és vako-lat borította őket. A torony földszinti ésemeleti helyiségeibe különajtó nyílt; egyik az udvarról,másik a védőfolyosóról. Atoronytól délre, a megkö-zelítőleg tíz méter hosszúfalszakasz felső részén kétkeskeny lőrés és három –az előbbiekkel formailagmegegyező – szuroköntőlátható. A fal meglehetősen egye-netlen, megrongálódott pe-remén a félnyeregtetős to-

ronytól mintegy hat méterreegy háromszög alakú pár-tadíszmaradvány látható,bizonyságul arra, hogy egy-kor ez a szakasz is pártá-zatos volt.A fal az alap felé fokoza-tosan kiszélesedik, ugyanisaz udvar töltésének nyomá-sát ellensúlyozandó, ezen aszakaszon is köpenyfallalerősítették meg. Ahol a köpenyfalnak végeszakad, a védőfal külső ol-dalán egy elfalazott, durvánmegmunkált kövekkel ke-retezett félköríves záródásúajtó található. Feltételezhető,hogy a várnak egy kisebboldalbejárata nyílott itt. 
A falperem pártázata
napjainkban is láthatóA következő falszakasz,amely ettől az ajtótól a dél-keleti védőtoronyig húzódik,felépítésében, védelmi be-

erdővidék fellegvára
(folytatás előző lapszámunkból)

Bölön település legkorábbi okleveles említése 1334-
ből való Belen néven. A középkorban háromszék
egyik legnagyobb községe volt. Az 1567-es össze-
írásban kétszer annyi kapuval szerepelt, mint a
legtöbb környező település. A többségében szaba-
dokból álló faluközösségben viszonylag nagyszámú
nemesi réteg élt. Bölön az úgynevezett erdővidék
erős unitárius fellegváraként volt ismeretes. A falu
szülötte volt Bölöni Farkas utazó, emlékíró. Mai mo-
numentális, keletelt temploma Pákei Lajos alkotása
1893-1894-ből, a korábbi helyén. tornya az egykori
templomtól külön, nyugatra áll, és 1893-ig kaputo-
ronyként szolgált.

A várfal peremének reneszánsz 
pártázata. Ilyesmi alig 
maradt fenn Székelyföldön
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rendezésében és díszítése-iben igencsak elüt az előb-biektől.Felső harmadán nyolc,falba süllyesztett szurokön-tő nyílás sorakozik, ezekfölött pedig szintén nyolc,egykor vörös festékkel ke-retezett lőrés nyílik. A falperemet pártázatzárta le, ennek jelentős ré-sze napjainkban is látható.A pártadíszek a védőfalnálkeskenyebbek, külső síkjuka fal külső felületével esikegybe.
egy lépcsőzetes díszít-
mény maradványaNyugatról keleti iránybahaladva a pártázat a követ-kezőképpen alakul: közvet-lenül a szóban forgó falsza-kasz elején három lépcső-zetes díszítmény maradvá-nya látszik.Utána közel négyméter-nyi szakaszon csak néhánybizonytalan csonk utal apártadíszek egykori létére. Az ötödik lőrés fölött je-lenik meg az első fecske-farkas pártadísz töredéke.Majd közel négyméternyiszakaszon csak néhány bi-zonytalan csonk utal a pár-tadíszek egykori létére. In-nen a délkeleti védőtoronyignégy félköríves és négy fecs-

kefarkas díszítményt szám-lálhatunk meg, amelyek egy-mást váltva sorakoznak afalperemen. 
A felirattöredék 
Orbán Balázs szerintA védőfal felső részén, aszuroköntők fölött több fel-irattöredék látható. Közöttük díszítő jellegűrajzok is föltűnnek. Szintén a fent említettszerző, Gyöngyössy Jánosközléséből tudjuk meg, hogyezeket a feliratokat, ame-lyeknek egy része a szom-szédos délkeleti védőtoronyoldalára is átterjed, a fal be-vakolásakor a friss habarcs-ba karcolták. A vakolat megszilárdulá-sa után a betűket és a dí-szítőmotívumokat vörös fes-tékkel húzták ki.Orbán Balázs ezek közülkét feliratot idézett: „NE SISVERBOSUS”, valamint:„QUIDQUID AGIS PRUDEN-TER AGAS ET RESPICE FI-NEM”.
Ami napjainkban 
már alig olvashatóPontos helyüket és a fel-iratok közti részeket kitöltővonalas díszítményeketazonban Orbán Balázs saj-

nos nem említette sem. Azelmúlt században még meg-lehetősen ép feliratok nap-jainkra alig olvashatóra kop-tak. Szemben állva a szóbanforgó déli falrésszel, balróljobbra haladva az alábbifelirattöredékeket találni:A legelső lőréstől balra,vörös betűkkel KOVÁCSGERG(…) név olvasható,amelynek utolsó betűi a lő-rést kikerülendő fokozato-san emelkednek.A hatodik lőréstől jobbra„ (…) ENTER AG (...) ET RES-PICE (…) EM.” írás látható.Ez utóbbi nyilván az Or-bán által lejegyzett másodikfelirat. Jobb oldalán díszítő jel-legű töredék után DE NOBISPACEM, amelyet újabb dí-szítő rajz követ.A nyolcadik lőrés fölöttés tőle jobbra újabb feliratáll, amely részben a szom-szédos védőtorony falánfolytatódik. Ebből ma csu-pán az alábbi faragmentumolvasható: „(…) DOMINI(AN)NO EST/PAX”.A hatodik, hetedik ésnyolcadik lőrést vörös sávkeretezi.

A délkeleti torony nyu-gatra néző oldalán olvashatóa következő felirattöredék:„ECCL V (…) VSENV (?) NESIS VERBOSUS/PRO. 14. TI-MOR DOMI/NI FONS VITAE(?) ”.
A torony egyik 
szárnyfalát hozzáépítet-
ték a védőfalhozAz írást két oldalról kap-csos zárójelhez hasonló vö-rös díszítővonalak fogjákközre. A torony délkeleti ol-dalán, a második emeletmagasságában is láthatóegy ma már olvashatatlanfelirat.A három szintre tagolt,enyhén trapezoid alaprajzraépült délkeleti védőtoronyszervesen egybeépült azelőbb ismertetett pártázatosfalszakasszal, nyilvánvalóanmindkettőt ugyanazon épít-kezés folyamán emelték. A várfal keleti oldalánaka délkeleti toronnyal valócsatlakozásánál azonbantisztán kivehető, hogy atorony északra nézőszárnyfala csupán hozzá-épült a már meglévő vé-dőfalhoz. 

A torony udvar felöli 
oldalát a korábbi 
eredetű védőfal alkotjaGyöngyössy szerint, e kétkülönböző építési periódustmég meggyőzőbben igazoljaaz a tény, miszerint a toronyudvar felöli oldalát a korábbieredetű védőfal alkotja,amelynek egykor kifelé nyílólőrései, védelmi jelentősé-güket végképp elvesztve, maa torony belsejébe nyílnak. A földszinti és első emeletibejárat ajtónyílását szinténa korábbi védőfalba vágták. 

(befejező rész a következő
lapszámunkban)

Összeállította:
nagy-Bodó tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Gyöngyössy Jánosnak
és Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédő szakmérnöknek;
az illusztrációkat, a régi és a
mai képeket Demján László
műemlékvédő építész a saját
munkájából és gyűjteményéből
küldte be a szerkesztőségünkbe.
A mai állapotról  Csedő Attila
fotográfus fényképei tanúskod-
nak.
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óvakodj 
a csicsestől! Mármint nem a nőtől, ha-nem a paradicsomtól, de at-tól nagyon! A sokak általkedvelt, a köznyelvben csak„csicses” paradicsomkéntemlegetett zöldség (egyesszakemberek szerint való-jában gyümölcs, és a magyarparadicsom szó is a "Para-dicsom almája", "paradicso-malma" kifejezésből rövi-dült) egészségkárosító ha-tásáról ugyanis egyre gyak-rabban cikkeznek mosta-nában a román sajtóban, dea magyarban is, így példáula maszol.ro kérdésére a Har-gita Megyei Mezőgazdaságiés Vidékfejlesztési Igazga-tóság illetékese az alábbia-kat mondta:„Ha génmodósított zöld-ség lenne, nem volna akkorabaj, mint a serkentők hasz-nálata, ezért messzemenőenkerüljük el. Jó íze van, denem tudjuk, mit tartalmaz.A formája bizonyítottannem fajta jellegű, hanemmár palánta korában növe-kedési hormont tartalmazóvegyszerekkel kezelik, ettőla növény levele kicsit meg-sirül, a terményen pedigegy csúcs képződik”. BölöniFerenc, az igazgatóság ud-varhelyi vezetője még hoz-zátette, hogy minden sze-zonon kívüli zöldséget nö-vekedésserkentővel kezel-nek, ezért legjobb kivárni,amíg itt nálunk is megte-remnek, de ha nagyon kí-vánjuk, keveset fogyasszunkbelőlük, a paradicsomok kö-zül pedig inkább a kerekdedformájút preferáljuk. Egyéb-ként serkentők alkalmazá-sára utal a paradicsom bel-

sejében megjelenő zöld vagyfehér, elfásult réteg, illetveaz üreges belső is. (Amúgylehet, hogy a kerek paradi-csom egészségesebb, a csi-cses viszont romantikusabb,mert kettévágva kvázi szívalakú, ezért romantikus reg-gelihez, ágyban felszolgáltBloody Mary-hez és békülőslecsóhoz mindenképpen azutóbbit ajánljuk.)Lehet, hogy a vinetta iseredetileg gömbölyű, csaka sok vegyszertől lesz hosz-szúkás?
Keresztellenes
hadjáratMostantól sokba kerül-hetnek a gépkocsik belsővisszapillantó tükrén lógókeresztek, ikonicák, rózsa-füzérek, plüssjézusok megegyéb, vallási és világi mü-tyürök. Azaz nem is mos-

tantól, hanem már az évelejétől, hiszen januártólmájusig összesen 142 gép-járművezetőt büntettek mega visszapillantó tükörre ag-gatott csecsebecsék miatt.A statisztikát a közlekedésirendőrség közölte a minapa puterea.ro kérésére, amelyportál emlékeztet, hogy aKRESZ szerint 1300 és 2900lej közötti pénzbírság (va-lamint az ehhez tartozó 9-20 büntetőpont) jár annaka sofőrnek, aki a látási vi-szonyokat befolyásoló mat-ricákat, posztereket ragaszta szélvédőjére, illetve kü-lönböző tárgyakat akaszt avisszapillantó tükörre.Korábban egy parlamentiképviselő, bizonyos LiviuHarbuz honatya törvény-tervezetében egyenesen be-tiltotta volna bármiféletárgy felaggatását a vissza-pillantó tükörre. Indoklásaszerint általános jelenség,hogy a sofőrök szeme előttkeresztek, légfrissítők, iko-nok, nem ritkán CD-lemezeklógnak (ezeket a kevésbéintelligens autóvezetőkszokták felcsüngetni a tü-körre, mert azt hiszik, hogya lemez fényes felülete „visz-szaveri a radarhullámokat”,így nem tudják őket bemér-ni, pedig dehogynem), ame-lyek miatt szerinte nagyonsok baleset történik a köz-utakon.A tervezetét még nemvitatta meg a parlament, ésvalószínűleg a nyári szünetelőtt már nem is fogja. Leg-alább lesz idő azt is bele-foglalni, hogy a vezetés köz-beni fészbuk-lájvozásért mi-nimum húsz év börtön jár-jon, és örökre vegyék el azillető marha jogsiját!
Molnár tibor

Mozinéző

„trAnS SOLO” – 
eGY FUrCSA StAr WArS-tÖrtÉnet

A nemi identitás megváltoztathatóságának bűvkö-
réből szabadulni képtelen amerikai filmgyártás a
genderfluiditás globális világítótornyaként most
azzal ajándékozta meg a visszafelé bővülő Csillagok
háborúja-filmek megmaradt nézőit, hogy a han
Solo életére kihegyezett legújabb epizódban Solo
barátja, Lando Calrissian genderfluid pánszexuális,
ami állítólag maga a nagy genderfluid áttörés! Az
amerikai sajtó élénken foglalkozik azzal, hogy a
Star Wars-filmsorozat legújabb, han Solo életének
egy részét bemutató részében Lando karaktere a
pánszexualizmus képviselőjévé válik, azaz egy olyan
személlyé, aki bármelyik nemmel és bármilyen
fajjal – de akár robotokkal is – szívesen létesít sze-
xuális kapcsolatot.Az idősíkokban megmagyarázhatatlanul összevissza,de leginkább hátrafelé ugráló Star Wars-folytatásokegyik forgatókönyvírója, Jonathan Kasdan erről ígynyilatkozott: „Ideje volt már, hogy megjelenjen végreegy minden eddiginél nyíltabban felvállalt LGBT-karakter(leszbikus, meleg, biszexuális és transzszexuális) a so-rozatban. Én személy szerint imádom a genderfluiditást,és nagyon tetszik nekem az, hogy a Lando szerepétjátszó Donald Glover milyen széles spektrumán mozoga szexualitásnak”. Hogy miért volt fontos egy pánszexuáliskarakternek az emberek milliárdjait elérő hollywoodiprodukcióba való beleírása? Biztos azért, hogy Hollywooda saját szexuális szokásaihoz igazítsa a közízlést.És miből áll Lando pánszexualitása? A film ismere-tének hiányában egyelőre még erre a roppant fontoskérdésre nem tudni a választ, de a gyártók nyilatkozataiés az eddig kiszivárgott infók alapján például abbóllehet a pánszexualizmusra következtetni, hogy a saját„női” droidja, L3-37 elmondása szerint Lando komolyérzelmekkel viseltetik irányába. De Han Solo sem men-tesül Lando pánszexuális bájától, hiszen a Solo hivataloselőzetesében is szerepel egy jelenet, amelyben Lando„kicsimnek” szólítja a jóképű űrcsibészt. Ezek alapjánmég az is elképzelhető, hogy utóbbi nem is heterosze-xuális – mint ahogy mostanáig tévesen tudni véltük –,hanem bi- vagy transzszexuális.Ezek után ki tudja, mik fognak még kiderülni Csu-bakkáról, Jabbaról, Yodáról meg a többiekről... Még azis lehet, hogy Vader hazudott Luke-nak, és valójábannem az apja, hanem az... anyja!A genderfluiditás egy olyan nemi identitás, amelyegy folyamatosan változó nemre vonatkozik; a gen-derfluid személy bármikor bármi lehet, de az is meg-eshet, hogy egyszerre több neme van. A genderfluidoktehát olyan emberek, akik nem (illetve nem kizárólag)a bináris norma szerint azonosítják önmagukat nőkéntvagy férfiként; a nem bináris nemű emberek érezhetikúgy, hogy a saját nemük a nő és férfi között van, vagyegyszerre mindkettő, vagy semleges, a binaritástól tel-jesen különálló, vagy épp egyáltalán nincs nemük.A pánszexualitás vagy omniszexualitás a szexuálisirányultság egyik fajtája, amelyben egy személy szexuálisés érzelmi vonzódása bármilyen nemű emberek feléirányulhat; egy teljesen önálló szexuális irányultságnakvagy a biszexualitás egy ágának tekinthető. A pánsze-xuális emberek gyakran nyitottak olyan emberekkelvaló kapcsolatra, akiket nem lehet szigorúan véve fér-fiként vagy nőként azonosítani. mt
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MArOSVáSárheLY POLGárMeSteri hiVAtALA

előléptetési vizsgát hirdeta Helyi adók és illetékekigazgatóságának ügyveze-
tő igazgatói, vezető köz-tisztviselői tisztségének be-töltésére. A versenyvizsgára az in-tézmény székhelyén (Ma-rosvásárhely, Győzelem tér3. szám) kerül sor 2018.
június 19-én 10 órától –írásbeli vizsga. Az interjú időpontja akésőbbiekben kerül kihir-detésre.A jelentkezési iratcso-

mókat 20 napon belül lehetbenyújtani, azután, hogy afelhívás megjelenik Romá-nia Hivatalos KözlönyénekIII. fejezetében, és a 2008.évi 611-es számú kormány-határozat 143-as cikkelyé-ben előírt okiratokat kelltartalmaznia.A meghatározott bibliog-ráfiát, illetve a munkakörileírásban megszabott fel-adatköröket az intézményszékhelyén és hivatalos hon-lapján (www.tirgumures.ro)

teszik közzé.Az iratcsomók átvételérevonatkozó tájékoztatás éskapcsolattartás: Marosvá-sárhely, Győzelem tér 3.szám, 85-ös szoba, 0265-268.330-as telefonszám 110-es mellék, vita.ibolya@tir-gumures.ro, kapcsolattartóVita Ibolya tanácsos.
dr. Dorin Florea

polgármester

Talán sántít a párhuzam,az érintettek szerint bizo-nyosan, ám mégsem kerül-hető ki: a 2010-es választásiblama után Gyurcsány Fe-renc is platformalapítássalkezdte a szocialista párt „re-formját”. A szintén súlyosellentétek által feszített Job-bik belső ellenzéke mosthasonló eszközhöz nyúlt.Toroczkai László, a radikálisszárny arca bejelentette, Mimagunk – Sinn Féin – névenönálló platformot alapít. Va-gyis alapítana, ha hagynák.

Ilyen műfaj ugyanis a pártszabályzata szerint nem lé-tezik. Nem, ez nem ultimá-tum, rázta erre a fejét azegykori hatvannégy várme-gyés mozgalmár, megjegyez-ve, a Jobbik polgármeste-reinek fele az ő oldalukonáll.Akárhogy is hívjuk, ügyeshúzás. Ezzel ugyanis újfenta „másik oldal” került lé-péskényszerbe, s így Snei-derék megmutathatták,mennyire elkötelezettek ademokratikus párbeszéd hangzatos szólamai mellettakkor, amikor ez kifejezettenellentétes az érdekeikkel.Mint kiderült, semennyire,Jakab Péter szóvivő ugyanisnéhány órán belül közölte:nincs platformozás.Kérdés, hosszú távon mitlépnek a lázongók. Belülrőlátformálni, nota bene elfog-lalni egy pártot mindene-setre jóval könnyebb, mintúj politikai formációt ala-pítani. Ezért a radikális körtulajdonképp sakkot adotta Vonához húzó, a ballibe-rális tempót, leánykori ne-vén az úgynevezett néppár-tosodást favorizáló, a minapitisztújításon szűk többség-gel felülkerekedő vezetés-nek. Ha igazak az utóbbitársaság alantas módszere-iről szóló hírek, úgy méginkább érthető a dezertőr-nek kikiáltott, revánsvágytólis fűtött frakció húzása. Ámaz sem kizárt, pusztán ügyesszínjátékot látunk, hiszen akétarcúság fenntartásávala cukisodástól irtózó és aSpinoza-házért rajongó po-tenciális szimpatizánsokegyaránt „jóllakhatnak”. Per-sze valószínűbb, hogy a ci-caharcot látva inkább elfor-

dulnak a Jobbiktól.Akárhogy is lesz, a bomlásvirágai ellepik az ellenzékitérfelet nemcsak Vonáéknál,de a többi, szintén leszere-pelt formációnál is. Amit azMSZP és a Párbeszéd, nomeg a Liberálisok művelneka korábbi elveivel nyíltanszembemenő Mellár „Füg-getlen” Tamással együtt, azta legjobb tragikomédia-szer-zők is megirigyelnék. Harca százharmincötmilliós frak-ciótámogatásért – lehetneez a nagy mű címe, amelyete keserédes történet fősze-replői voltak szívesek elő-adni. A sztori vége persze aboldog beteljesülés, hiszena Karácsony Gergely általvezetett mikropártról elne-vezett ötfős parlamenti frak-ció, amelyen belül épphogymegvan a Párbeszéd kéthar-mada, végül megmarad, ademokrácia legnagyobb di-csőségére.Az egyre töpörödő MSZPeközben ismét a pártelnökiszékre pályázók versengé-sétől hangos, a választékpedig sokat sejtet: KunhalmiÁgnes például beolvasztanáa „nagy baloldali egészbe”a gyengélkedő utódpárt ma-

radékát, azaz ismét Gyur-csány Ferenc mondhatnámeg, mi a buli színe, a brüs-szeli gyorssal érkező Szanyikapitány pedig egyenesenfelszámolná az MSZP-t.Mintha egy éttermi menüna koplalás és az éhezés fo-gások közül lehetne válasz-tani. Szinte látjuk, ahogy abukott kormányfő sorra ren-deli a kávékat, és gyilkosderűvel az arcán szemléliaz agóniát.Még a Juhász Péter-féleEgyütt is a megszűnésselkacérkodik, legalábbis azönfelszámolás lehetőségétpedzegette minap a szava-zók által súlyosan megbün-tetett csapatocska egykorialelnöke, Berkecz Balázs. Aszintén tisztújítással bajlódóMomentum azért mocorog,mozgalmári kézikönyvet ír-tak a potenciális kormány-döntő utcai gerillák számá-ra. Reméljük, nem a refor-mátus egyházi vezetők meg-támadásával kívánják majdillusztrálni a módszereiket.Javasolnánk, alapítsanakinkább platformot!
Kacsoh Dániel

Ők maguk
A bomlás virágai ellepik az ellenzéki 

térfelet nemcsak Vonáéknál, de a többi,
szintén leszerepelt formációnál is
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európa-bajnok lett
Apostolache Kiss
Andrea Moszkvában 

Aranyérmet nyert a marosvásár-helyi Apostolache Kiss Andrea, amarosvásárhelyi Maros Sportklubsportolója, a május 10–14. között,Moszkvában megrendezett 3. wushutaijiquan-Európa-bajnokság taijijian
(egyenes kard) versenyszámában.Horváth Attila érdemes edző tudattalapunkkal: a kontinentális versenyentanítványa a taijiquan (pusztakezes)versenyszámban is jól szerepelt,negyedik lett. C.F.A.
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Boné tibor, a labdarúgóNagyváradon született1929-ben, ahol 1940-ben ahelyi Akarat színeiben kezd-te pályafutását, aztán ugyan-azon évben a szintén nagy-váradi SK-hoz került. 17évesen, 1946-ban a Petro-zsényi Jiul együtteséhezszerződött, ahol három évenkeresztül, 79 találkozón 3gólt szerzett. A Jiultól 1950-ben a Bukaresti CCA-hoz, aSteaua elődjéhez igazolt,ahol 1962-ig futballozott.Hat alkalommal lett orszá-gos bajnok (1951, 1952,1953, 1956, 1960 és 1961),ugyanakkor négy RomániaKupát is nyert a fővárosialakulat színeiben (1950,1951, 1952 és 1955). A ti-zenkét év alatt 195 talál-kozón 8-szor volt eredmé-nyes, sőt az 1952–1953-asbajnoki évadban Boné min-den élvonalbeli találkozóna pályára lépett. Az A-osz-tályban összesen 270 mér-kőzésen 10 gólt szerzett kö-zéppályásként, ugyanakkor1951 és 1961 között 12 al-kalommal viselte a románválogatott mezét. 1952-ben Románia válo-gatottjával részt vett az1952-es Helsinki-i OlimpiaiJátékokon olyan egykori ne-ves labdarúgókkal együtt,mint Farmati, Ozon, Pets-chovschi, Serfőző, Ritter ésa Zavoda-testvérek. 1962-ben végleg a szögre akasz-totta a futballcsukát, majda Steaua ificsapatának lettaz edzője, ahol 1964-ig te-vékenykedett. 
Milyen eredményeket
ért el Boné edzőként
Marosvásárhelyen?Az egykori AS Armata

1964. augusztus 11-én fu-zionált a Mureşul Sport-klubbal a hadügyminiszté-rium kérelmére, majd azASA Mureşul az 1966–1967-es bajnoki idény vé-gén feljutott az A-osztálybaBoné Tibor edzősége alatt. Három időszakban, azaz1964-1970, 1970-1973,1974-1979 között volt azAS Armata edzője. Az egye-sület történetének legjobbhazai eredményét az 1974-1975-ös bajnoki szezonbanérte el, amikor országos má-sodikok voltak – majd egyév múlva harmadikok, aztánnegyedikek lettek –, így há-rom éven keresztül (1974–1977) az UEFA kupában (azEurópa Kupa elődje) sze-repeltek. Mindhárom alka-lommal kiestek az első for-dulók után: előbb a DynamoDrezda búcsúztatta NagyMikiéket, a következő esz-tendőben a Dinamo Zágrábsöpörte ki a kontinensvia-dalból a katonacsapatot,majd 1977 őszén az AEKAthén elleni kettős mérkő-zésen (Marosvásárhelyen1–0-ra nyertek Fanici gól-jával, aztán Görögországban0–3 lett az eredmény) bú-csúztak Bölöniék az európaikupasorozattól. Bonéval a kispadon 1974-ben a Vásárvárosok Kupá-jában indulhatott a csapat,előtte 1973-ban a BalkánKupa-döntőjéig menetelt azASA. Érdekességként említhe-tő meg, hogy Boné az 1973–1974-es idényben (1973-ban menesztették az ASA-tól) a Székelyudvarhelyi Tex-tila akkori B-osztályosegyüttesét edzte néhány for-duló erejéig, de az idényvégén az alakulat kiesett aC-osztályba. 

emlékezzünk Boné tiborra!
35 éve halt meg Boné tibor (1929. április 13. –1983. március 23.) egykori lab-
darúgó, minden idők legsikeresebb marosvásárhelyi edzője, aki az AS Armata
csapatát háromszor is az UeFA-kupasorozatig vitte.  A következőkben a hajdani
kiváló edzőre emlékezünk.

Ördögh Attila másodedző: „Türelme és
jósága felbecsülhetetlen volt. Egy rendkívül
aranyos és egyszerű ember volt, mint edző-
társsal öröm volt együtt dolgozni. Ritkán
emelte fel a hangját, tisztelte játékosait, soha
nem kereste a konfliktushelyzeteket...”

Bölöni László: „Ő volt és maradt pályafu-
tásom legkimagaslóbb edzője, akire mosta-
nában, így edzői fejjel is, gyakran visszagon-
dolok. Annyira kifinomult pedagógusi érzé-
kekkel rendelkezett, hogy képes volt kapásból
kitalálni gondolataimat, még akkor is, ha
azok hétpecsétes titkoknak számítottak.”

Kanyaró Attila: ,,A legjobb edző volt, akit
pályafutásom alatt kifogtam. Nem hiába ját-
szott az egykori legendás CCA együttesében.
Külön-külön mindenki nyelvén tudott beszélni,
ezért is lehetett oly hosszú élete az alakulatnál.
Pedagógusi érzékével remek családi hangulatot
tudott teremteni maga körül.”

Szöllősi László: „Egy-egy rosszul sikerült
játék után képes volt egyórás fejmosást tartani.

Szegény nem tudta, hogy a hosszú dumával
büntet minket... És még volt egy nagy érdeme,
ami szerintem rendkívül fontos, hogy kato-
naember létére sem volt hajlandó beiratkozni
a pártba. Ez nem semmi!”

Nágel Zoltán: ,,Ami a legjobban tetszett
Tibi bácsinál az volt, hogy nem futtatott,
mint a hülyéket, ő inkább labdával tartotta
az edzéseket. Igaz, hol ezért, hol azért, a száz
fekvőtámaszt legyúratta velünk.”

Márton Levente: ,,Annak ellenére, hogy
szigorú ember volt, rendkívül korrekt edzőnek
bizonyult. Az ő szemében mind egyformák
voltunk, és a csapatban az játszott, aki meg-
érdemelte.”

Petru Varodi: „Rendkívül fontos szerepet
játszott a hetvenes évek vásárhelyi csapatának
a megalkotásában. Legnagyobb erénye sze-
rintem az volt, hogy felállított a gyepszőnyegre,
és hagyta, hogy mindenki játssza azt, amit a
legjobban tud. Így az eredmény nem is váratott
sokat magára.”

hogyan vélekedtek korábban Bonéról egykori játékosai?(részletek Szucher Ervin: Volt egyszer egy nagy csapat című könyvéből)

Kiket edzett 
Boné az AS Armatánál?Boné 1964-1979 közöttsok, kiváló labdarúgónakvolt az edzője Marosvásár-helyen, de helyszűke miattcsak néhányukat említemmeg. Az első A-osztályos évad-ban, vagyis az 1967–1968-as idényben Boné Tibor (se-gédei Kiss István, majd atavaszi idényben Ion Voi-nescu voltak), játékosai köztmegemlíthető többek köztBay György, Bartók, Balázs,Tâmpănaru, Czakó, Sikó,Csutak, Lungu, Pavlovici,Ráksi, Mikó, Dumitriu III.,Kirner, Mureşan és KanyaróAttila is. Az 1974–1975-ös sze-zonban az ezüstérmes ASArmata keretében olyan ki-váló labdarúgók szerepeltektöbbek közt, mint Nágel, Só-

lyom, Szöllősi, Gligore, Kiss,Ispir, Czakó, Onuţan, Varodi,Hajnal, Fazakas, Pâslaru,Nagy M., Mureşan, Bothvagy Bölöni is. Az 1975–1976 és 1976–1977-es idényben Boné töb-bek közt a következő játé-kosokat használta a leg-többször az A-osztályban:Nágel, Sólyom, Gligore, Kiss,

Unchias, Ispir, Onuţan, Va-rodi, Bölöni, Pâslaru, NagyM., Fazakas, Mureşan, Haj-nal, Both és Fanici.  Boné mester a csapatka-pitányi feladatokat 1974–1977 közötti időszakbanCzakóra, Nagy Mikire és Bö-lönire bízta. 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Román Televízió (TVR) 
magyar adásaban 

Csáky Zoltán meghívottjai: 
Bölöni László és Boné Tibor

Az ASA edzőjeként


