
Tolsztoj és a világbajnokság

Mától egy hónapig tart a focimaraton, azaz a
világbajnokság, amely ma a nyitómérkőzéssel
indul a moszkvai Luzsnyiki stadionban, hogy
július 15‐ei döntővel ugyanott érjen véget.
Amióta a labdarúgás a szórakoztatóipar része,
azóta kizárólag az üzleti meggondolások ve‐
zérlik a nagy világversenyek rendezőit, például
a tévéközvetítésekből befolyó jogdíjak. Ezért
van az, hogy mára annyira felduzzasztották a
résztvevők számát – harminckét ország nemzeti
válogatottja indul a világbajnoki címért –, hogy
ember legyen a talpán, aki fejből fel tudná so‐
rolni az összes induló ország nevét. 
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Teréz anya élete. 
Ceruza Isten
kezében…  

Életéről több fil‐
met is készítet‐
tek, pedig ő na‐
gyon nem szere‐
tett magáról be‐
szélni. A saját
történetét soha
nem tartotta fon‐
tosnak, csak az
ügyet, amit szolgált.
És akit szolgált…
„Csak egy ceruza va‐
gyok Isten kezében” –
mondogatta Teréz anya. 

Maros megyei hetilap

Új sorozat, XII. évfolyam // 24. szám  // június 14–20. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Nagyajta gótikus 
templomerődje 

Nagyajta Sepsiszentgyörgytől északnyugatra,
az Ajta‐patak völgyének torkolatánál, az Olt
völgyének jobb parti teraszán fekszik. 1332‐
ben Ahch néven említik először. Unitárius
templomerődje a román kori templom helyére
épült a XV. században késő gótikus stílusban.

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.

„A levendulázásnak 
hangulata van”  

Amint a lexikonból kiderül kiváló gyógy‐, fű‐
szer‐ és dísznövény is egyben. Napjainkban
szűkebb környékünkön is sokan belevágnak a
„levendulázásba”. Mint például a koronkai Ko‐
vács Csaba és testvére, Szövérfi Karolina, akiket
a hétvégén mi is meglátogattunk.  

5. old. // TÁRSADALOM

Sikeres tavaszi idényben
volt része a Sepsi OSK-nak 

Interjú a Sepsiszentgyörgyi OSK élvonalbeli
labdarúgócsapatának elnökével, a háromszéki
illetőségű Csinta Samu újságíróval, íróval, akivel
a kecskeméti Magyar Sportújságíró‐kong‐
resszuson beszélgettem az együttes tavaszi,
ugyanakkor idénybeli teljesítményéről. 

10–11. old. // SPORT

Marosvásárhelyen évek óta nagy problémát jelent, hogy a lakónegyedekben kevésnek bi-
zonyulnak a parkolóhelyek. A Közterületekért Felelős Szakbizottság erre a problémára
vélt megoldást találni, méghozzá úgy, hogy a marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-
testület elé terjesztette be azt a határozattervezetet, amely értelmében a város lakóne-
gyedeiben az autóparkolást fizetőssé és névre szólóvá tennék. Az egyelőre meg nem
szavazott tervezet máris indulatokat váltott ki a lakosok körében. 

Fizetőssé tennék a parkolást 
a lakónegyedekben



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 átiratait
várja, 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. A
legjobb szövegeket a Látó
októberi számában közlik.
A Látó‐tábort először tavaly
szervezték meg 30, külön‐
böző országokból érkező fi‐
atal alkotó részvételével.
Beküldési határidő: június
25., 12 óra. Korhatár: 18‐
35 év. A pályázatokat a kor‐
tarsmatyas@gmail.com
címre várják.

Apor Károly-délutánra
készülnek Tófalván 

Apor Károly (1815–
1885) báró, a Marosvásár‐
helyi Királyi Tábla elnöki
tisztségét töltötte be, de bir‐
toka, udvarháza Tófalván
volt. A báró azonban hiva‐
talos elfoglaltsága mellett
az élet egyéb területein is
jeleskedett: írt, gazdálko‐
dott, méhészkedett, fény‐
képezett, és így tovább. Sír‐

emléke a hajdani birtokon,
Tófalván található. 2018. jú‐
nius 16‐án a Marosszent‐
györgyi Magyar Közösségek
a marosszentgyörgyi ön‐
kormányzat, a helyi római
katolikus plébánia és az
Apor család támogatásával
megemlékezést tartanak
báró Apor Károlyról a tófalvi
katolikus kápolna udvarán.
Az eseményen kivetített elő‐
adást tartanak dr. Garda De‐
zső és Nemes Gyula törté‐
nészek, utóbbi lapunk mun‐
katársa, majd Székely Szi‐
lárd gimnáziumi tanár az
Aporok szolgálatban című
konferenciakötetet ismer‐
teti. Ezt követően koszorú‐
zásra kerül sor Apor Károly
és felesége sírjánál, amit
szeretetvendégség követ. 

Rendkívüli szimfonikus
hangverseny 

Erich Bergel karmester
emlékére rendkívüli szim‐
fonikus hangversenyt tar‐
tanak június 14‐én, csütör‐
tökön 19 órakor a Kultúr‐
palota nagytermében. Ve‐
zényel Jankó Zsolt, hegedűn
játszik Cristina Anghelescu.

Műsoron: Brahms‐, Beet‐
hoven‐művek. A hangver‐
senyre a 34‐es számú bér‐
letek érvényesek. 

Ötéves 
a Csillagfény 

Június 15‐én, pénteken
18 órakor a Maros Művész‐
együttes kövesdombi szék‐
házában gálaműsorral ün‐
nepli fennállásának ötödik
évfordulóját a Csillagfény
néptáncegyüttes. Jegyeket
a helyszínen lehet vásárolni. 

Brit dokumentumfilmek 
Marosvásárhelyen

Június 17‐én zárul a brit
dokumentumfilmek maros‐
vásárhelyi, hétvégi vetítés‐
sorozata. A British Council
és a K’ARTE Egyesület szer‐
vezte vetítések 16‐án, szom‐
baton és 17‐én, vasárnap
este 8 órakor kezdődnek a
Művész moziban. A filmek
román nyelven feliratozot‐
tak, a belépés ingyenes. Bő‐
vebb tájékoztatás a prog‐
ramról a www.britishcoun‐
cil.ro és a https://k‐arte.ro
honlapokon.
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KOS: A szellemi energiái ebben a periódusban

az egekig érnek. Az ön körül lévő események

mostanság fölpörögnek. A munkájában is új ki‐

hívások állnak ön előtt. A kapcsolatai révén

nagy előnyök ígérkeznek.

BIKA: Meglehetősen nyugtalan lesz a héten,

de ez az állapot csak átmenetinek bizonyul. A

hét második felében alkalom adódik egy pár,

múltban történt sérelem megoldására.

IKREK: A csillagok arra figyelmeztetik, hogy

olyan hatások érhetik, melyek miatt szinte ki‐

folyik a pénz a kezéből a hét során. Csak annyit

tartson magánál, amennyi feltétlen szükséges.

RÁK: Ügyeljen értéktárgyaira, pénzére. Ne

hagyja szét a dolgait, mindent rakjon a helyére.

Ismerősei körében egy személy túl szétszórt

és változó viselkedésű ahhoz, hogy számíthas‐

son rá.

OROSZLÁN: Egy kis megújulás időszerű lenne.

A hét közepe felétől váratlan bevételt jeleznek

önnek a csillagok. Ebben a periódusban a csil‐

lagok állásai azt sugallják önnek, hogy most fő‐

képp saját magára kell koncentrálja az energi‐

áját és az idejét.

SZŰZ: Nagyobb döntések esetén ajánlott nagy

tapasztalattal rendelkező szakember vélemé‐

nyét, segítségét kikérnie. Főképp, ha hosszú

távú anyagi elkötelezettséget, kölcsönt vagy in‐

gatlant érintő ügyről van szó.

MÉRLEG: Családjával tervezhet egy kirándu‐

lást vagy egy szabadtéri programot, ami jó

kedvre tudja deríteni mindnyájukat. Egyik kol‐

legája paprikás hangulatban van. Ennek ön is

tudja az okát. 

SKORPIÓ: Váratlan kiadások is várhatók a hét

során. Nem tervezett be nagyobb kiadást, így

érthető az idegessége emiatt. Ezzel időben pár‐

huzamosan egy új elképzelése anyagiakban

emelkedő eredményeket mutat. 

NYILAS: Ennek a hétnek a bolygóállásai foko‐

zott óvatosságra és megfontolásra intik na‐

gyobb lépések a megtételében. Inkább várjon

még egy pár napot, mintsem rontson a helyze‐

tén egy óvatlan, elhamarkodott döntésével.

BAK: A belföldi utazásai során vezessen foko‐

zott körültekintéssel. Iratokkal kapcsolatban

érdemes az apró részletekre is kiterjeszteni a

figyelmét, mielőtt döntéseket hozna ilyen

ügyekben.

VÍZÖNTŐ: Ez egy megtisztulási periódus az

életében, ami emelkedést hoz minden téren

önnek. Lesznek napok, mikor nagyon feszült

lesz mások miatt, ami kihathat a munkájára is.

A nyugtalanító ügyeket ezekben a napokba si‐

keresen megoldja.

HALAK: A bolygóállások támogatják az álmai

megvalósításában. Egy kicsit lassan bontakozik

ki a lényeg céljai elérésének útján, de ne adja

fel, mert közel van ahhoz, hogy a megtett erő‐

feszítéseit siker koronázza.
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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!
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Mától egy hónapig tart a
focimaraton, azaz a világ‐
bajnokság, amely ma a
nyitómérkőzéssel indul
a moszkvai Luzsnyiki
stadionban, hogy július
15‐ei döntővel ugyanott
érjen véget. 

Amióta a labdarúgás a
szórakoztatóipar része,
azóta kizárólag az üzleti
meggondolások vezérlik a nagy világversenyek rendezőit,
például a tévéközvetítésekből befolyó jogdíjak. Ezért
van az, hogy mára annyira felduzzasztották a résztvevők
számát – harminckét ország nemzeti válogatottja indul
a világbajnoki címért –, hogy ember legyen a talpán,
aki fejből fel tudná sorolni az összes induló ország
nevét. A bőség zavara miatt a meccsek közül is alig
ragad meg néhány a memóriánkban, többnyire az első,
a nyitómérkőzés, s az utolsó, a döntő. Rajtuk kívül leg‐
fennebb az elődöntők, és talán egy‐egy fordulatokban
gazdag, látványos, színvonalas összecsapásra emlé‐
kezhetünk esetleg. S természetesen ki‐ki a saját nemzete
csapatának produkcióira. Idén sajnos sem a magyar,
sem a román válogatott nem jutott ki a tornára. 

Rendes férfiember a torna idejére kikapcsol mindent,
csak a tévékészüléket tartja bekapcsolva, s igyekszik
átadni magát a labdarúgás felhőtlen élvezetének.
Csakhát egyáltalán nem mindegy, milyen nyelven hall‐
hatjuk a közvetítéseket, hisz köztudott: mindenki anya‐
nyelvén szereti, illtve szeretné élvezni az „előadást”.
Talán erőltetett a párhuzam, de nekem tetszik: nem
mindegy, ha Tolsztoj prózáját eredetiben olvassuk,
esetleg magyar vagy román fordításban. Hogy jön ez
ide? Úgy, hogy Romániában az idei VB‐t sem nézhetjük
magyar nyelvű kommentárral. 

A vásárhelyi rádió sportszerkesztőségének megke‐
resésére adott válaszában az MTVA sajtóosztálya kije‐
lentette: „Sajnálattal tudatjuk, hogy a 2018‐as FIFA
labdarúgó‐világbajnokság magyar nyelvű, M4 Sporton
futó közvetítéseit csak Magyarország területéről lehet
majd fogni, határainkon túl a közvetítések geokódolva
lesznek.” Mentegetőzésként még hozzátették: „Bizto‐
sítjuk, hogy ez a sajnálatos helyzet nem a csatornán
múlt: a magyar közmédia mindent elkövet annak ér‐
dekében, hogy a határainkon túl is magyar nyelven le‐
gyenek nézhetőek a legfontosabb sportesemények.”
Továbbá azt is, hogy: „Az idei labdarúgó‐világbajnokságra
vonatkozó jogdíjszerződés régen, évekkel ezelőtt köt‐
tetett a magyar területi hatály korlátozásával.” Majd
vigasztalásként: „A 2020‐as labdarúgó‐Európa‐bajnokság
és a 2022‐es labdarúgó‐világbajnokság selejtezőire
vonatkozó szerződések alapján viszont már Románia
és Szlovákia területén is követhetővé válhatnak majd
a magyar nyelvű közvetítések.”

Nem tudom, ki hogyan van vele, de engem ez egyál‐
talán nem vigasztal. Fogalmam sincs, mikor kötötték
az idei VB‐re vonatkozó szerződéseket, de feltételezem,
hogy a magyar fél tudhatta, hogy vagyunk néhányan
határon túli magyarok, számosan magyar állampolgárok
is, akik ragaszkodnának ahhoz, hogy anyanyelvükön
élvezhessék a tévé közvetítéseit a sporteseményről.
Tehát: ha tudták és tettek rá, azaz ránk, az azt jelenti,
hogy a nemzetegyesítés gondolata még nem gyűrűzött
be az MTVA‐hoz. Ami bizony erős kételyeket támaszt
bárkiben személyi alkalmasságukat illetően. Véleményem
szerint. 
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Szentgyörgyi László

Tolsztoj és a világbajnokság  

Fizetőssé tennék 
a parkolást a lakónegyedekben 
Marosvásárhelyen évek óta nagy problémát jelent, hogy a lakónegyedekben ke-
vésnek bizonyulnak a parkolóhelyek. Ha vasárnap délután a Kövesdombon lakó
ismerősünket látogatnánk meg, szinte biztosra vehető, hogy minimum húsz
percig kell szabad helyre vadászni. Így van ez a város más lakótelepein is. A Köz-
területekért Felelős Szakbizottság erre a problémára vélt megoldást találni, még-
hozzá úgy, hogy a marosvásárhelyi önkormányzati képviselőtestület elé terjesztette
be azt a határozattervezetet, amely értelmében a város lakónegyedeiben az au-
tóparkolást fizetőssé és névre szólóvá tennék. A helyekért licitálni lehetne a la-
kótársulási bizottságoknál. Az egyelőre meg nem szavazott tervezet máris indu-
latokat váltott ki a lakosok körében. Ugyanakkor a hivatal e hónap 27-éig várja a
polgárok javaslatait a szabályzatra vonatkozóan. 

A hivatal honlapján június
7‐én nyilvánosságra hozott
tervezet indoklása szerint
az intézkedés nyomán ha‐
tékonyabban lehetne ki‐
használni és menedzselni
a tömbházak környéki par‐
kolóövezetet, illetve azért
is van szükség a szabály ki‐
dolgozására, mert a lakosok
számos ilyen irányú kéréssel
fordultak már hozzájuk. A
tervezet a céges autók, il‐
letve a külföldről behozott,
eladásra szánt járművek
tömbházak közül való ki‐
szorítására is irányulna. 

120 lej évente

A Közterületekért Felelős
Szakbizottság szerződést
kötne a lakótársulási egye‐
sületekkel, és az utóbbiak
végeznék a parkolók odaí‐
télését, illetve licitálásának
megszervezését. A bérlést
5 éves időtartamra javasol‐
ják, ami utólag hosszabbít‐
ható, illetve az árát évente
a helyi tanács határozza
meg. 2018‐ban egy eszten‐
dőre 120 lejre taksálnák
egy parkolóhely árát sze‐
mélygépkocsi, illetve 500
lejre lakókocsi esetén. A ter‐
vezet kitér arra is, hogy
azok a lakosok „bérelhetik”
a parkolóhelyet, akiknek
legfennebb 30 méterre van
a lakóhelyük az adott par‐
kolótól. 

Nem tartják 
jó ötletnek a lakosok

A még csak beterjesztett

határozattervezet felhábo‐
rodást váltott ki a közösségi
platformon a város lakosa‐
iból. A több mint húszezer
tagot számláló Marosvásár‐
helyiek nevű Facebook‐cso‐
portban sokan a polgármes‐
teri hivatal újabb pénzszer‐
zési módjának vélik az öt‐
letet, mások inkább amiatt
aggódnak, hogy a licitálás
– aki többet ígér, az kapja
meg a helyet – szomszédok
közötti konfliktushoz fog
vezetni. A szabályzat egye‐
lőre arra nem tér ki, hogy
mi a helyzet a látogatókkal,
vendégekkel, akik pár órára
parkolnának a tömbház
előtt. 

Felmerült ugyanakkor a
lakónegyedekben közismert
probléma, miszerint szép
számban vannak olyan la‐
kók, akik személygépkocsi‐
juk mellett legalább egy cé‐
gesautót is parkoltatnak,
ami sok esetben elfoglalja
a helyet azon személyek
elől, akiknek háztartáson‐
ként egyetlen járművük van.
A csoportban lévő hozzá‐
szólók szerint inkább ennek
felszámolására kellene sza‐
bályzatot kidolgozni. 

Emeletes 
parkoló lenne ideális

Optimális megoldásnak
az emeletes parkolók lét‐
rehozását vélik a hozzászó‐
lók, ugyanakkor kisebbfajta
mozgalom is elindult, amely
értelmében többen a ter‐
vezet ellen irányuló írásos
beadványokkal fognak a pol‐

gármesteri hivatalhoz for‐
dulni. 

A közösségi platformon
az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezete szavazást indí‐
tott, hogy megismerje a la‐
kosok álláspontját, illetve
a Szabad Emberek Pártjá‐
nak képviselője, Pápai Lász‐
ló Zsolt is arra kérte a cso‐
porttagokat, hogy fejtsék ki
véleményüket az üggyel
kapcsolatosan, hogy párt‐
társaival annak megfelelően
szavazzanak az önkormány‐
zati ülésen. 

Pápai a csoportban
kompromisszumos megol‐
dást javasolt. „Minden la‐
kónegyedben licitálják ki a
legjobb parkolóhelyeket –
amelyek lámpa alatt vannak,
legközelebb vannak a lép‐
csőházakhoz –, de ezek szá‐
ma ne haladja meg az összes
hely 50%‐at. Így, aki jobb
helyet akar, fizet érte, de
aki nem akar fizetni, annak
is marad hely. És a bérletes
helyekre is beparkolhasson
más 9 és 17 óra között” –
írja az önkormányzati kép‐
viselő. 

Az a javaslat is felmerült,
hogy a lakótársulások dönt‐
hessenek mikroközösség
szinten, hogy szeretnék al‐
kalmazni ezt a szabályt vagy
sem. 

A tervezethez június 27‐
éig lehet írásos, ajánlatér‐
tékű javaslatokat, ötleteket,
véleményeket küldeni a 
secretar@tirgumures.ro e‐
mailcímre. 

Pál Piroska
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Jót akaró diktátor – így
emlegette néhány közeli is‐
merőse Teréz anyát. Tucat‐
nyi történet kering arról,
mennyire lehetetlen volt őt
feltartóztatni, ha valamit a
fejébe vett. Legyen az egy
új ház létesítése, vagy éppen
az, hogy a pápai ünnepsé‐
gen a neki szóló egyetlen
meghívóval tizennyolc nő‐
vérrel együtt akart részt
venni. Ez is, az is sikerült
neki. Nem túlzás, hogy ő
volt a huszadik század egyik
legnagyobb hatású asszo‐
nya, és ugyanúgy, ahogy
mindenkit, akire ráaggatták
ezt a jelzőt, őt is megpró‐
bálták befeketíteni, külde‐
tése jelentőséget csökken‐
teni. Mindhiába!

Ha olvassuk a róla szóló
történeteket, válaszait a
neki szegezett kérdésekre,
azt érezzük, nemcsak jó volt,
de okos is. Pedig talán csak
arról van szó, hogy a leg‐
nagyobb bölcsesség maga
a jóság. Teréz anya magáról
nemigen szeretett beszélni,
a fényképezést ki nem áll‐
hatta, mígnem egyszer úgy
döntött, hogy szerződést
köt Istennel: minden egyes
róla készült fotóért cserében
az Úr kiszabadít egy lelket
a tisztítótűzből. Aztán az
idő múlásával elszaporod‐
tak körülötte a fotósok,
ezért módosította a szer‐
ződést.

Hívás a hívásban

Gyerekként életvidám, te‐
hetséges, szorgalmas kis‐
lány volt, mélyen hívő, albán
katolikus családba született,
a mai Szkopje városában.
Édesapja halála után vége
lett a gondtalanságnak,
édesanyja egy kis hímző‐
üzletből próbálta felnevelni
három gyerekét. De még a
legnehezebb időkben is volt
rá gondja, hogy gondoskod‐
jon a náluk szegényebbek‐
ről. A kislányt, akit akkor
Gonxha Bojaxhiunak hívtak,
már tizenkét évesen érezte
a hívást, de hat éven át ma‐
gában tartotta a döntését,
aminek, tudta jól, a család
nem örülne. Féltették a tö‐
rékeny, gyenge tüdejű gye‐
reket a missziós nővérekre
váró megterheléstől. Mert
a kislány missziós nővér

akart lenne, és leginkább
Afrikába vágyott.

Végül 1937‐ben tett örök‐
fogadalmat, akkor vette fel
Lisieux‐i Szent Teréz után
a Teréz szerzetesi nevet. Ha
lehet ilyet mondani, karriert
ért el a renden belül, a kal‐
kuttai iskola tanulmányi
igazgatónője lett.

A hívás a hívásban 1946‐
ban érte. Isten megszólítot‐
ta, és a legszegényebbek ín‐
ségét enyhíteni hívta el. Bi‐
zonyosan vannak, akik az
ilyen belső‐felső hangot el
tudják hessegetni. Ő nem
tudta és nem akarta. Végül
1948‐ban kapott engedélyt
rá, hogy elhagyja a kongre‐
gációt, és nekivágjon új kül‐
detésének. Szerzetesi ruhá‐
ját a rend bengáli ágának
szárijára cserélte, és orvosi
ismereteket tanult. Amikor
először amputált egy ujjat,
ő is, a beteg is elájult. Min‐
dent elölről és másképpen
kezdett tehát. Harmincnyolc
évesen. Iskolát alakított ki
a nyomornegyedek gyere‐
keinek, aztán egy kis ren‐
delőt, árvaházat, majd
szembesült a haldoklók vég‐
telen elhagyatottságával, és
létrehozta a Haldoklók Há‐
zát. Közben egykori rend‐
társai, tanítványai közül egy‐
re többen csatlakoztak hoz‐
zá, lassan kiépült az új kö‐
zösség, amelynek tagjai
1950‐ben kaptak engedélyt
az új rend, a Szeretet Misszi‐
onáriusai szerzetesi közös‐
ség megalapítására.

Majd Isten kirendeli…

Teréz anya nővérei reggel
fél ötkor kelnek, így van ez
mind a mai napig. A reggeli
ima, a szárimosás, a könnyű
reggeli után következik saját
háztartásuk rendbetétele.
Ez alól Teréz anya sem kért
felmentést, sőt ha lehetett,
mindig a vécé tisztítását vá‐
lasztotta. Aznap is ezzel
kezdte a napot, amikor be‐
szédet mondott az ENSZ
közgyűlésén. „Világelső va‐
gyok benne, annyiszor csi‐
náltam” – jelentette ki egy
alkalommal. A szerzetesi
fogadalmak – szegénység,
tisztaság, engedelmesség –
a rend esetében kiegészül‐
tek egy negyedikkel: „A sze‐
gények legszegényebbjeinek

teljes szívvel való, viszonzás
nélküli szolgálatával”. Teréz
anya hamar észrevette, hogy
Kalkutta nyomornegyedei‐
ben a leprások a legkive‐
tettebbek, ezért addig ment,
kért, sürgetett, míg létre
nem hoztak számukra egy
külön települést. A pápától
pedig makacs kitartásával
szentet kért a leprásoknak.

Maga a rend nem rendel‐
kezett vagyonnal, mert az
alapító úgy vélte, a birtoklás
ellentétben áll küldetésük
lényegével, elvonja a figyel‐
met és az odaadást felada‐
tuktól. Venezuelai házak ala‐
pításakor köszönettel visz‐
szaküldte a nővéreinek fel‐
ajánlott mosógépet, hűtőt.
Nem kell egyéb, csak a leg‐
szükségesebbek: néhány
szári, fekhely és a napi be‐
tevő. Másoknak viszont so‐
kat kért. És sokat is kapott.
De megint csak a legszük‐
ségesebb dolgokat. Nem
halmozott fel, mert bizako‐
dott a gondviselésben. Ami‐
kor egyik nővére kétségbe‐
esve jelentette, hogy elfo‐
gyott a liszt, nem tudnak
mit adni az éhezőknek, azt
felelte neki: „A te dolgod,
hogy legyen elég liszt, úgy‐
hogy menj, és imádkozz
érte”. Hamarosan meg is ér‐
kezett egy adag lisztado‐
mány. Az előre tervezés hi‐
ánya miatt tág teret kapott
a gondviselés, mert a min‐

dennapi problémákat csak
mindennapi csodák oldhat‐
ták meg. És megoldották!
A nővérek és maga Teréz
anya is sokat viccelődött
azzal, hogy rendjük nevének
rövidítése, az MC (Missio‐
nary of Charity), akár ezt
is jelenthetné: Much Con‐
fusion (nagy zűrzavar).

Egyre több házban egyre
több nővér dolgozott már
a rendben, amikor a sajtó
is felfigyelt rájuk. Ahogy az
szokás, kóstolgatták az ala‐
pítót, próbáltak fogást ta‐
lálni rajta, de nemigen si‐
került. Egy riporter neki‐
szegezte a kérdést, hogy ha
annyira hisz Istenben, mit
szól a szegénységhez. Isten
változtathatna ezen. „Nem
Isten okozta a szegénysé‐
get”, válaszolta Teréz anya.
„Mi okozzuk, mert nem osz‐
toztunk egymással.”

Ami a szívén, az a száján

Lenyűgöző teljesítménye
és karizmatikus személyi‐
sége elől sorra hárultak el
az akadályok. Diktátorok,
bankemberek, a kommu‐
nista Szovjetunió mind fejet
hajtott előtte, pontosabban
a kérései előtt. Őt nem ha‐
totta meg egyik földi hatal‐
masság sem. Sorra kapta a
díjakat, banketteket ren‐
deztek a tiszteletére, de eze‐
ken összecsomagoltatta az

ételt, és vitte magával.
1979‐ben ő kapta a No‐

bel‐díjat, és esze ágában
sem volt diplomatikus, sem‐
leges beszédet mondani. Az
abortusz ellen szólalt fel,
amely nemcsak a családok‐
ra és a szeretet közösségre,
de globális szinten a békére
is veszélyt jelent.

Akik igazán érteni és ér‐
tékelni akarják ezt az
aprócska óriást, nem hagy‐
hatják ki a képletből tevé‐
kenysége eredőjét, a mély
hitet. Amikor a bangladesi
árvíznél segédkező nővéreit
arra kérték, hogy kivétele‐
sen függesszék fel a napi
egyórás imát, mert annyi a
teendő, Teréz anya nem en‐
gedte. „Elfogy az erejük, ha
nem táplálkoznak” – jelen‐
tette ki határozottan.

Az ima az ő esetükben
az erőforrás. Bár halála után
előkerült leveleiből kiderült,
hogy a hitével neki is meg‐
voltak a maga nehézségei,
még a legelhagyottabb idő‐
szakában sem adta fel, amit
elkezdett.

Egyszer egy amerikai új‐
ságíró végignézte, hogy cse‐
rél kötést egy gennyedző
sebekkel teli ember testén.
„Én ezt egymillió dollárért
sem csinálnám”, jegyezte
meg a férfi. Teréz anya vá‐
lasza pedig az volt: „Persze.
Egymillió dollárért én sem…

Timár Tímea

Teréz anya élete
Ceruza Isten kezében…
Életéről több filmet is készítettek, pedig ő nagyon
nem szeretett magáról beszélni. A saját történetét
soha nem tartotta fontosnak, csak az ügyet, amit
szolgált. És akit szolgált… „Csak egy ceruza vagyok
Isten kezében” – mondogatta Teréz anya. 
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Szombaton számomra ér‐
dekes, nem mindennapi Fa‐
cebook‐esemény ragadta
meg a figyelmem: Szüret a
Koronkai Levendulánál. Be‐
vallom, hallani hallottam
már a levenduláról, de nem
sokat tudtam eddig róla,
ezért úgy döntöttünk a csa‐
láddal, hogy megnézzük,
miről is van szó. Kedves
házigazdák, rendezett udvar,
illatos, szemet gyönyörköd‐
tető kert fogadott. A koron‐
kai levendulásba látogatók‐
nak lehetőségük nyílt isme‐
reteket gyűjteni a növény
gondozásáról, termesztésé‐
ről, felhasználásáról, de kós‐
tolhattak levendulás ízeket
is. Mi is megkóstoltuk a le‐
vendulás kekszet és a ször‐
pöt. Ízlett! Főleg a gyermek‐
ek használták ki a „szedd
magad” lehetőséget, de sen‐
ki sem távozott onnan egy‐
két friss csokor megvásár‐
lása nélkül. 

Szövérfi Karolinától az
iránt érdeklődtünk, hogy
mióta foglalkoznak leven‐
dulatermesztéssel, és miért
fogtak bele: „Négy éve fog‐
lalkozunk a növény ter‐
mesztésével. A férjem mé‐
hészkedik, és mivel nem

volt jó év a méz termelése
szempontjából, kezdtünk
érdeklődni, milyen mézelő
növényt termeszthetnénk,
böngésztük az internetet és
megakadt a szemünk a le‐
vendulán. A méhek szeretik,
és ez volt a szikra. Ezt el‐
mondtam a testvéremnek
is, akinek megtetszett az
ötlet, és ketten vágtunk bele.
Kicsiben, a családi ház kert‐
jébe ültettünk és hobby‐
szinten műveljük” – mondta
el lapunknak a koronkai
termesztő. 

A levendula az ember
bőre alá mászik

Megtudtuk, ilyen „nyílt
kapus” alkalmat most szer‐
veztek először, és nagy volt
a sikere. „Sokan ellátogattak,
és olyan szép visszajelzé‐
seket hallottam, amelyek
nagyon motiválnak a továb‐
bi munkára. Ameddig nem
kezdtünk el vele foglalkozni,
azt sem tudtuk, hogy eszik‐
e vagy isszák. De most már
annyira magával ragadott,
hogy egyszerűen imádom.
Olyan erős illata van, amit
nehéz megszokni, van úgy,
hogy egy vágás után még
egy hét múlva is érzik a ke‐
zemen. A szó szoros értel‐
mében is bemegy az ember
bőre alá. Az az igazság, hogy
szeretjük. A levendulázás‐
nak van egy hangulata. Az
értékesítését úgy oldjuk
meg, hogy vásárokba, falu‐
napokra, kézműves találko‐
zókra járunk, de sokan itt‐
hon keresnek meg bennün‐
ket vásárlás céljával. Most
például az erdőszentgyörgyi
lófuttatásra készülünk. Szá‐
rított növénnyel töltött pár‐
nácskákat, szívecskéket, zsá‐
kokat, levendulás sópárná‐
kat (fürdősó, fürdőbomba)
készítünk. A só jótékony ha‐
tása mellé társul a leven‐
duláé ez utóbbi esetben" –
tudtuk meg Szövérfi Karo‐
linától. 

A levendulának antibak‐
teriális, fertőtlenítő, gyul‐
ladáscsökkentő hatása van.
De nagyon jó feszültségoldó,
idegerősítő és nyugtató ha‐
tású is. Erősíti az immun‐
rendszert, és fürdővízbe
téve segít abban, hogy a bőr
bársonyos legyen. Ezen kí‐
vül azonban a bárány, hal
és zöldségételek fűszere‐
ként is előszeretettel hasz‐
nálják a szakácsok. De cso‐
koládék, sütemények ízesí‐
tésére is. Cukorba keverve
első osztályú alapanyaga le‐
het a limonádénak is.  

„A férjem most a méhek‐
kel van távol, de amikor itt‐
hon vannak, a levenduláról
is gyűjtenek. Ameddig le‐
vendula van, addig nem
mennek másra, és az aro‐
mája nagyon érzik a méznek
az ízén. Sajnos ez a kis legelő
nem elég nekik, ezért kell
vándorolni velük. De készí‐
tettünk olyat levendulás mé‐
zet is, azaz a virágra töltöt‐
tük a mézet. Pont úgy érzik
rajta a különleges íz, mint
a szörpön. 

Azt tapasztalom, hogy
egyre többen fognak neki
levendulát termeszteni, én
azt mondom, hogy nem hi‐
ába és nem véletlenül. Szép
a látvány, de sok a munka
is vele: meg kell kapálni, le
kell vágni, értékesíteni kell.
Minél nagyobb mennyiség‐
ben sikerül értékesíteni, an‐
nál jobban megéri vele fog‐
lalkozni. Lesz még egy vi‐
rágzás augusztusban, akkor
is tervezünk egy ehhez ha‐
sonló napot szervezni" –
zárta gondolatait a Szövérfi
Karolina.

Nemes Gyula

Gyógynövénytől divatvirágig

„A levendulázásnak
hangulata van”

Manapság sokat hallani a levenduláról, valóságos di-
vatja van. Amint a lexikonból kiderül kiváló gyógy-,
fűszer- és dísznövény is egyben. A Magyar Gyógysze-
résztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya
2013-tól az Év Gyógynövényének választ egy-egy nö-
vényt, azzal a céllal, hogy ezáltal is hozzájáruljon
ezek megismertetéséhez. A 2018-as Év Gyógynövé-
nyének a levendulát választották. Napjainkban szű-
kebb környékünkön is sokan belevágnak a „leven-
dulázásba”. Mint például a koronkai Kovács Csaba és
testvére, Szövérfi Karolina, akiket a hétvégén mi is
meglátogattunk. 
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Nagyajta gótikus
templomerődje
A Kovászna megyei Nagyajta Sepsiszentgyörgytől
szűk negyvenöt kilométerre északnyugatra, az Ajta-
patak völgyének torkolatánál, az Olt völgyének jobb
parti teraszán fekszik, Középajta tartozik hozzá.
1332-ben Ahch néven említik először a pápai tized-
jegyzékben. A falu 1703-ban vásártartási szabadalmat
kapott Lipót császártól, de mivel 1705-ben kitört a
kuruc-labanc háború, így ezt nem gyakorolhatta,
1783-ban viszont újra megkapta a vásártartási jogot.
Unitárius templomerődje a román kori templom
helyére épült a XV. században késő gótikus stílusban,
öt méter magas falát két sarokbástya erősíti, melyek
XVI. század végiek. Utólag egy kapubástyával is ki-
toldották az északi oldalon. Az 1802. évi földrengés
után 1802 és 1814 között átépítették. 

A mai templom 
legrégebbi része

A templommal és az erő‐
dítményekkel kapcsolatban
Kelemen Lajos említette,
hogy 1732‐ben hosszas pe‐
reskedés után Nagyajta la‐
kossága úgy döntött, hogy
a vár legyen az egész falu
tulajdona, felekezeti különb‐
ség nélkül, a templom pedig
maradjon az unitáriusoké.

Debreczeni László szerint
a mai templom legrégibb
része a hajó, melynek épí‐
tését a XIV. század elejére
teszi.

Szerinte a mai sokszög‐
záródású szentély, az egy‐
kori sekrestye és talán a di‐
adalív is a XV. század dere‐
kán épült. 

Az eredetileg alacso‐
nyabb hajó magasítására,
boltozatának és pilléreinek
megépítésére a XV. század
végén vagy még későbben
kerülhetett sor.

A szentély pillérei egy‐
beépültek a fallal, a hajóéi
azonban nyilvánvalóan ké‐
sőbbi hozzáépítések. Ez
utóbbiak elhelyezése nem
felel meg az egykori boltozat
gyámköveinek. 

Megállapítható tehát,
hogy míg a szentély egysé‐
ges építkezés eredménye,
a hajó utólagos magasítás
és boltozás után nyerte el
gótikus jellegét. 

A XV‐XVI. század fordu‐
lóján a hajó nyugati orom‐
falához tornyot építettek,
és ennek mint az akkortájt
épült székelyföldi templom‐
tornyok többségének, vé‐
delmi rendeltetése is volt. 

Egy püspöki 
vizitáció értékes adatai

Debreczeni a hajóra és a
szentélyre kiterjedő védelmi
emeletet egyidősnek tartja
a toronnyal. 

Figyelembe véve a temp‐

lomok emeleti lőréseit, ame‐
lyek méreteik szerint kizá‐
rólag tűzfegyverek számára
készültek, a védelmi emelet
a kialakult vélemények sze‐
rint valamivel később, a XVI.
század második felében,
vagy az említett század vé‐
gén épülhetett.

Gyöngyössy János, a Szé‐
kelyföldi vártemplomok
című könyvében ír arról,
hogy az 1789. évi unitárius
püspöki vizitáció jegyző‐
könyve értékes adatokat
tartalmaz a később meg‐
rongálódott és részben át‐
épített gótikus templomról,
valamint a szintén közép‐
kori harangtoronyra vonat‐
kozóan is. 

A szószék 1710-ből, 
az úrasztala 1755-ből
származik

A harangtorony minden
bizonnyal középkori erede‐

tű. A hajót és szentélyt há‐
lóboltozat födte. A hajó nyu‐
gati végében a karzat szin‐
tén gótikus lehetett.

Ritka megoldásként tart‐
ják számon a karzatfeljáró‐
nak a déli falhoz való épí‐
tését. 

A fent említett jegyző‐
könyv a templom berende‐
zését is bemutatta, többek
közt az 1710‐ből származó
szószéket és az 1755‐ben
készített úrasztalát is. 

A templomot 
sokszor alakítják

A templom második
nagyméretű átépítésére az
1802. évi földrengést követő
javítások folyamán került
sor, de a későbbiekben is
sokat alakították. Ez utób‐
biakról 1885‐ben Huszka
József írt.

A templom és az erődít‐
mények részletes műszaki
vizsgálatát a nagyajtai uni‐
tárius egyház kérésére Deb‐
reczeni László készítette el
1955‐ben. Az ezt követő
években Tüdős Kinga fog‐
lalkozott az épületegyüttes
történetével.

A kézirat formájában
fennmaradt leírásban a
szerző, Debreczeni a rá jel‐
lemző alapossággal ismer‐
tette előbb a templom mű‐
részleteit, majd az erődít‐
ményeket. 

A torony az elmúlt 
században nyeri 
el a mai formáját

A hármas térfűzésű, to‐
rony‐hajó‐szentély együt‐
teséből álló keletelt temp‐
lom a gótika jegyeit viseli,
bár a több rendbéli átépítés
során sokat vesztett egykori
szépségéből.

A torony, amely az elmúlt
század elején nyerte el a
mai formáját, megközelítő‐

leg hat méter magasságig
középkori eredetű. 

Ezen az alsó részen a nyu‐
gati irányba néző félköríves
záródású ablak egy későbbi
kivágás eredménye vagy egy
korábbi lőrés kibontása által
jött létre.

Úgyszintén lőrésszerű a
torony második emeletének
délre néző ablaka. A hat
méter magasságban végig‐
futó övpárkányon felül a
sarkokat kívülről erőteljes,
lábazatos és fejezetes lizé‐
nák díszítik. A legfelső eme‐
letnek mind a négy oldalán
egy‐egy félköríves záródású
hangablak nyílik.

Nem ismerni a középko-
ri bejárat egyik helyét

A hajó déli oldalán két,
egykor minden bizonnyal
csúcsíves kiképzésű ablak lát‐
ható, és egy bejárati ajtó, nyi‐
tott portikusz védelme alatt.

Szintén Gyöngyössy János
tud arról, hogy az említett
ajtót 1879‐ben vágták a fal‐
ba, feltehetően egy korábbi,
lebontott támpillér helyébe. 

Déli bejáratnak a közép‐
korban is léteznie kellett,
ennek azonban a pontos
helyét nem ismerjük. 

A szentély déli oldalán két
csúcsíves ablak nyílik, a délkeleti
oldal hasonló kiképzésű ablakát
pedig 1910‐ben karzatfeljáró
ajtóvá alakították. Ugyanitt, a
keleti oldalon egy elfalazott
csúcsíves ablak is látható.

Hasonló ablaknyílás a
hajó északi oldalán is talál‐
ható, erről azonban isme‐
retes, hogy 1879‐ben nyi‐
tották, abban az évben, ami‐
kor a korábbi ablakok mér‐
műveit kitörték. 

A hajó támpillérei, ellen‐
tétben a szentély támpillé‐
reivel, nem épültek szabá‐
lyosan, a belső boltozatnak
megfelelően. Több akad köz‐
tük, amely szemmel látha‐
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tóan későbbi hozzáépítés
eredménye. 

A szentély boltozata
épen maradt, a hajót vi‐
szont egyszerű dongabol‐
tozat fedi. Ennek stukkó‐
díszei feltételezhetően az
egykori hálóboltozat raj‐
zolatát őrzik. 

A hajó déli és északi falán,
belül fennmaradtak az egykori
boltozat gyámkövei, amelyek
orsós kialakításúak. 

Nem maradt fenn a bol-
tozat felirata és ennek
díszítése sem

A szentélyt és a hajót
csúcsíves diadalív választja
el egymástól. Nem tisztá‐
zódott még, hogy az eredeti
gótikus diadalívet mennyi‐
re alakították át a hajó új‐
rabútorozásakor. 

A szentélyben az északi
falon a befalazott sekres‐
tyeajtó későgótikus, sze‐
möldökgyámos, gazdagon
tagozott kerete látható. 

Ugyanitt található egy
kőből faragott, kehely ala‐
kú szószék is, amely 1710‐
ben Donáth György költ‐
ségén készült. Az ide fel‐
vezető lépcső akantuszle‐
veles, bábos korláttal ké‐
szült. 

A középső báb belső ol‐
dalán a mester kézjegye
látható: J. Kőfa(ragó?)

kiemelten fontos meg‐
említeni még azt is, hogy
Debreczeni szerint a szen‐
tély hornyolt bordáit és
gyámköveit egykor tégla‐
vörös vonalak szegték. 

A diadalív déli vállköve
alatt a szentély felé néző
oldalon valamikor vörös
festékkel írt három szó állt: 

LAUREn/Aytay/1593
Sem a boltozat díszítése,

sem a fenti felirat nem ma‐

radt meg. 
Egyházi adatok szerint

a diadalív szentély felé
néző oldalán is állt egy fel‐
irat:

„Renovat Anno D(omi)ni
1512.”.

Ezt a feliratot azonban
Debreczeni nem említi a
feljegyzéseiben és ma sem
látható. 

A középkori harangto-
rony összeomlik, 
és maga alá temeti 
a gótikus karzatot is

Szintén Gyöngyössy köz‐
léséből tudjuk meg, hogy
az 1802. évi földrengéskor
a középkori harangtorony
összeomlott, megrongálva
a hajó boltozatát és maga
alá temetve a gótikus kar‐
zatot.

A megsérült templomot
1806‐ban renoválták és ek‐
kor épült a mai harangto‐
rony felső kétharmada és
a hajót borító dongabolto‐
zat is. 

1879‐ben a déli oldalon
új ajtót nyitottak, de sajnos
a korábbi bejárat ajtóke‐
rete nem maradt fenn.

Szintén ekkor törték ki
a csúcsíves ablakok mér‐
műveit is, a hajó északi ol‐
dalán pedig egy csúcsíves
ablakot nyitottak. 

1910‐ben a szentély dél‐
keletre néző ablakát kar‐
zatfeljáróvá alakították. 

A templomot négyszög
idomú erős várkastély
övezi

A vizitáció második ha‐
tározata a várfalak és vé‐
dőtornyok javítását ren‐
delte el, mivel ezek, mint
mondják:„… megromlado‐
zott és majd minden se‐

curitason kívül való álla‐
potban vagynak…”.

Orbán Balázs a templom
rövid ismertetése után az
alábbiakat írta:

„… E templomot négy‐
szög idomú erős várkastély
övezi, melynek hossza ke‐
letről nyugatra hatvan lé‐
pés, szélessége ötven lépés.
Szögleteiben négy erős né‐
gyeg bástya szökel ki a
várfalak vonalából. Bejá‐
rata az északi oldal köze‐
pén levő kapubástya alatt
van, melyet egy három‐
szögbe épített előváracs

fedezett (ez utóbbinak
most csak nyomai látsza‐
nak). A kastélyt kívülről
hatalmas földtöltés és mély
sáncz övezte, és így a maga
idejében tisztességes erőd
lehetett…”.

Nyilvánvaló, hogy téve‐
dett, amikor négy sarok‐
bástyát jegyzett föl, ellen‐
ben fontos adatként tartjuk
számon a kaputorony vé‐
delmére épült elővár – bar‐
bakán – említését. 

Ennek napjainkban ma
már nyoma sem látszik.

(folytatás a következő
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Gyöngyössy Já-
nosnak és Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szak-
mérnöknek; az illusztrációkat,
a régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész
a saját munkájából és gyűjte-
ményéből küldte be a szer-
kesztőségünkbe. A mai álla-
potról  Csedő Attila fotográfus
fényképei tanúskodnak.
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És itt tegyünk egy kis ki‐
térőt, ugyanis a négy év
múlva megrendezésre ke‐
rülő foci‐vébét Katar ren‐
dezi! Az a közel‐keleti tör‐
pe‐emírség, amelynek te‐
rülete kábé akkora, mint
Magyarország egytizede
(10300 négyzetkilométer),
és jelenleg még egy nor‐
mális stadionnal se rendel‐
keznek, habár már folynak
az építkezések, mert van
miből – világszinten Katar‐
ban a legmagasabb az egy
főre jutó hazai össztermék
(GDP): 2010‐ben 90 000
USD/fő, 2012‐ben 102 800
USD/fő (összehasonlítás‐
képpen: Romániában ez az
érték 10, Magyarországon
15 ezer dollár). De nem is
ez az érdekes, hanem az,
hogy a mohamedán ország‐
ban abszolút tilos minden‐
féle alkoholfogyasztás, a tu‐
ristáknak is; még ecetet se
használnak, szóval megle‐
hetősen érdekes lesz, ami‐
kor például az angol ultrák
sör helyett egy‐egy murok‐
lével a kezükben szurkolnak
majd a stadionokban. Ami
azt illetti, nekünk, közen‐
séges fotelszurkolóknak se
fog túl jól esni otthon a sör
a tévé előtt – mivel a Per‐
zsa‐öbölben nyáron olyan
rohadt meleg van, hogy még
a legjobb fomában lévő eu‐
rópai vagy amerikai focisták

is hőgutától sújtva rogyná‐
nak össze pár méter futás
után, ezért a vébét nagyjá‐
ból az adventi időszakban,
pontosabban november 26.
és december 18. között fog‐
ják megrendezni az olaj‐
gyurkák.

Visszatérve a mostani
tornára: a világbajnokság
mérkőzéseinek tizenegy vá‐
ros tizenkét stadionja ad
otthont; a nyitómérkőzést
és a döntőt is a Luzsnyiki
Stadionban (lánykori nevén
Lenin Stadion) játsszák. Eb‐
ben a stadionban történt
1982. október 20‐án az eu‐
rópai labdarúgás egyik leg‐
megrázóbb eseménye. Az
UEFA‐Kupában a holland
HFC Haarlem és a Szpartak
Moszkva összecsapása zaj‐
lott, amikor a mérkőzés 90.
percében az 1‐0‐ra vezető
Szpartak újabb gólt szer‐
zett. A találat hírére a már
hazafelé induló szurkolók
visszaözönlöttek a stadion‐
ba; a folyosókon kitört pá‐
nikban rengeteg embert
agyontapostak, többen
megfulladtak a tömeg nyo‐
mása alatt: hivatalos adatok
szerint 66 szurkoló vesz‐
tette életét. A Luzsnyiki Sta‐
dion ma 81000 férőhelyes;
a szentpétervári Kresz‐
tovszkij Stadion nem sokkal
kisebb, kábé 68000 férő‐
helyes, a többi tíz befoga‐

dóképessége pedig átlago‐
san 45000 körüli.

A 32 résztvevő között kü‐
lönösebb meglepetések nin‐
csenek, habár Izlandot –
akik a 2016‐os Eb‐n is be‐
csülettel helytálltak, időn‐
ként parádés játékot pro‐
dukálva – mindenképpen
meg kell említeni mint újon‐
cot, valamint Panamát is,
akik szintén először vesz‐
nek részt labdarúgó‐világ‐
bajnokságon. Van továbbá
két „régről visszatérő” csa‐
pat is: Egyiptom legutóbb
a minden idők legjobb vi‐
lágbajnokságának tartott
1990‐es olaszországi tor‐
nán rúgott labdába, míg
Peru még régebben, az
1982‐es spanyolországi vé‐

bén szerepelt utoljára kon‐
tinensviadalon.

A szenegáli válogatott is
érdekes színfoltja a me‐
zőnynek, akik most jutottak
ki másodjára, és akiknek a
2002‐es vébén való szerep‐
lése bizonyára sokak szá‐
mára emlékezetes maradt,
amikor „Teranga oroszlán‐
jai” abszolút újoncként a
nyitómérkőzésen 1‐0‐ra le‐
győzték a címvédő Francia‐
országot, a másik két cso‐
portmeccsen ikszeltek Dá‐
niával és Uruguay‐jal (1‐1,
illetve 3‐3), a nyolcaddön‐
tőben kiverték a svédeket
(2‐1), és végül csak a törö‐
köknek sikerült megállíta‐
niuk őket a negyeddöntő‐
ben, vékony 1‐0‐val és vas‐
tag bírói segítséggel. A fran‐
ciák veresége azért is volt
fölöttébb gyalázatos, mert
tulajdonképpen a „sajátjaik”
kenték el a szájukat: a sze‐
negáli kezdőcsapat minden
focistája Franciaországban
játszott! Nem is jutottak ki
a csoportból Roger Lemerre
tanítványai, sőt: az utolsó
helyen végeztek, egyetlen
pontocskával, mert vala‐
hogy kikínlódtak ugyan egy
gól nélküli döntetlent Uru‐
guay válogatottjával, egy
olyan dögunalmas meccsen,
hogy a sérült Zidane is leg‐
alább háromszor bealudt a
kispadon, de a harmadik
csoportmérkőzésen a dá‐
noktól is kaptak egy ket‐
test.

Bizonyára még a fociu‐
tálók által is köztudott, hogy
se Magyarországnak, se Ro‐
mániának nem sikerült ki‐

verekednie magát a mostani
vébére, de még a harmincöt
játékvezető között sincs
egyetlen magyar vagy ro‐
mán se. Habár egy magyart
lehet mégiscsak látunk
majd a pályán: a két óceá‐
niai sípmester közül az
egyiket Norbert Hauatának
hívják...

És végül még egy érde‐
kesség: a harminckettes
mezőnyből a házigazda
Oroszország az utolsó a
FIFA‐világranglistán: hat‐
vanötödikek, még Panama
(49.), Dél‐Korea (62.)  és
Szaúd‐Arábia (63.) is meg‐
előzi őket. De ha azt nézzük,
hogy a következő rendező‐
ország, a már említett Katar
labdarúgó‐válogatottja mo‐
mentán a nyolcvanhatodik
ugyanazon listán, akik nem‐
hogy soha nem szerepeltek
még világbajnokságon, de
még kijutás‐közelbe se ke‐
rültek, akkor nem is olyan
zsenáns ama 65. hely. Mert
még az se kizárt, hogy a
2026‐os vébét a százhet‐
venötödik Csád,  a kétszá‐
zadik Srí Lanka vagy a lis‐
tautolsó, a kétszázhatodik
polinéziai Tonga fogja ren‐
dezni. Persze csak akkor,
ha a pályázat elbírálásáig
találnak maguk alatt annyi
olajat a nyomorultak,
amennyiből kilóra megve‐
szik a velejéig korrupt dön‐
téshozó fifás bácsikat,
ahogy tették azt pár évvel
korábban a kuktagumival
leszorított lepedőket viselő
katari sejkek is.

Jó vébét, jó szurkolást!
Molnár Tibor

VÉBÉ!
A ma kezdődő foci-vébé a huszonegyedik világbaj-
nokság. Június 14. és július 15. között rendezik a fé-
nyességes Oroszországban. A ruszkik még sose ren-
deztek világbajnokságot, még megboldogult Szovje-
tunió korukban se, de téli olimpiát már egyszer si-
került, 2014-ben, Szocsiban. A rendező országról
2010. decemberében döntött a Nemzetközi Labda-
rúgó-szövetség, és ugyanakkor határoztak a 2022-
es labdarúgó-világbajnokság helyszínéről is.
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10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

HIRDETÉS HELYISÉGBÉRLÉS 
IRODÁK SZÁMÁRA
A helyi tanács 2017. december 19‐ei
353‐as számú határozata alapján létre‐
hozott Marosvásárhelyi Városi Sport‐
klub közzéteszi szándékát, miszerint
helyiséget, épületet bérelne irodák szá‐
mára, tevékenysége folytatása érdeké‐
ben. A székhelynek rendelkeznie kell:
legalább 15 helyiséggel, legalább 2 iro‐
daasztallal/székkel/irodánként, irat‐
tartó szekrénnyel, konferenciateremmel

(befogadóképessége minimum 16 fő),
parkolóhely legkevesebb 30 gépkocsi
számára. A székhelybérlésre szánt ösz‐
szeg legfennebb 2500 euró/hó + rezsi.
Az ajánlatokat e‐mailben a csm@tirgu‐
mures.ro címre lehet beküldeni, további
információk pedig a 0723‐354.024‐es
telefonszámon igényelhetők.

Prof.univ.dr. Constantin Copotoiu
a Marosvásárhelyi VSK elnöke

Com.nr. 199

Schiffer András LMP-ala-
pítónak sok emlékezetes
mondata van. Az egyik így
hangzik: „Ha az ember ép-
pen kezdi elhinni, hogy
az MSZP meg tud újulni,
mindig előugrik a bokor-
ból egy Kovács László.”

Most ugyan nem tüleked‐
nek a szocialista hívők, és
megújulásban reménykedő
szimpatizánsokról sincs hír,
de Laci bácsi ismét előugrott
a bokorból – hétfő reggel
ugyanis ő hirdetett igét az
M1 reggeli vendégeként. Va‐
jon mivégről ugrál a ma‐
holnap 79 esztendős poli‐
tikus?

Miért nem megy el in‐
kább sakkozni, zsugázni a
partizánszövetség nyugdí‐
jasklubjába, esetleg roman‐
tikázni egyet a szoborpark‐
ba Lendvai Ildikóval? Gá‐
lyázott ő már éppen eleget
a mozgalomban.

Lényeg a lényeg: a volt
MSZP‐pártelnök és kül‐
ügyminiszter hétfőn bement
a televízióba, és azt mondta,
hogy a pártjában most kez‐
dődő tisztújítás tétje: sike‐
rüljön előkészíteni a kor‐

mányváltást a következő or‐
szággyűlési választáson.

Szerinte, ha megfelelő el‐
nök és elnökség kerül az
MSZP élére választani, „ak‐
kor kezdhetünk bízni a
2022‐es sikerben”.

Vajon kire/kikre gondol‐
hatott az ábrándos tekintetű
Laci bácsi? Sajnos a műsor‐
vezető hölgy ezt elfelejtette
megkérdezni. (Mentségére
szóljon, szegény azzal volt
elfoglalva, hogy kibírja ne‐
vetés nélkül beszélgetőpart‐
nere tízperces ábrándozá‐
sát.)

Kovács László egyébként
pár nappal a voksolás előtt
még úgy nyilatkozott a Nép‐

szavában, hogy a Fidesz el‐
veszíti a választást. De meg
is érdemli, tette hozzá a lát‐
nok, aki az első Orbán‐cik‐
lusban azt javasolta a mi‐
niszterelnöknek, hogy „Mer‐
jünk kicsik lenni!”… Ami
most megint az ő csapatá‐
nak sikerült.

Pár nappal a méretes
zakó után meg már azt
mondta a stratéga, hogy
pártja Karácsony Gergely
kölcsönjátékos nélkül még
a parlamentbe se jutott vol‐
na be.

Tudja valaki követni Laci
bácsit? Egy szoborparki séta
tényleg jót tenne.

Pilhál György

Már 2022-re gyúrnak

Meghalt Lovas István
Meghalt. Ez olyan képtelenül
hangzik. Lovas nem tud meg-
halni. Mindent tud. Hatszor
annyit tud dolgozni mint
más, harmadannyit aludni,
isten tudja, hány nyelven be-
szél, ír és olvas, hány millió
adatot tárol a fejében és azo-
kat bármikor elő tudja hívni...
de meghalni...

István hihetetlenül sze‐
rette az életet, és azt hiszem,
az élet is hihetetlenül sze‐
rette őt.

Micsoda hülyeség. 73 éve‐
sen egyszercsak megszűnni.
Vártuk a Sajtóklubban. De
nem jött...

2001 nyarán indult el a
Sajtóklub. István vezette a
műsort, Bayer Zsolt, Tóth

Gy. László és jómagam. Éve‐
ken át. Aztán megszűnt a
Sajtóklub, majd rövid időre
feltámadt, majd újra meg‐
szűnt, újra feltámadt és újra
megszűnt. Mészáros Lőrinc
Echo Televíziójában végre
ismét lett Sajtóklub. Ám a
tegnapi adásra István nem
érkezett meg.

Nem értettük. Soha nem
késett, soha nem felejtett
el semmit. Most pedig mint‐
ha eltűnt volna, nem vette
föl a telefont, nem üzent, a
sajtószemléket sem küldte
el a lapoknak... Nem értet‐
tük, mert az a lehetőség,
hogy meghalt, föl sem me‐
rülhetett. István maga volt
az életerő.

Nem értem most sem.
Volt egy képtelenül durva
levélváltása pár nappal ez‐
előtt. Azt mondta erről, va‐
lakik feltörték az internetes
levelezését és a nevében
durváskodtak. Még kiadott
egy fegyelmezett, Lovas Ist‐
vánra jellemző közleményt.

Aztán meghalt.
1992‐ben jött be először

a Pesti Hírlap szerkesztő‐
ségébe. Egy szokatlanul erős
hangvételű cikket hozott.
Elolvastam és mondtam, le‐
hozzuk. Azt mondta, nem a
saját nevén kívánja közölni,
hanem a felesége neve alatt,
mert megfogadta, kormány‐
párti lapban saját néven
nem publikál. Így lett Báder

Katalin a Pesti Hírlap ve‐
zérpublicistája. Szegény Ka‐
tit sokan emlegették azok‐
ban az években, főképp a
balliberális médiakörök‐
ben...

Amikor 1994‐ben meg‐
bukott az MDF‐kormány és
ellenzékben elindítottuk a

Demokratát, István bejelen‐
tette, hogy mostantól a saját
nevén kíván publikálni. Így
is lett. Azóta eltelt 24 év.

Kedves István! A szolgá‐
latod letelt, de ez nem ilyen
egyszerű. Nem tudunk el‐
felejteni.

Bencsik András
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– Gratulálok a Sepsi OSK-
nak, hiszen sikeres tavaszi
évadban volt része: jó mér-
kőzések árán teljesítette a
vezetőség által kitűzött célt,
azaz bent maradt az élvo-
nalban.

– Köszönöm. Mindenkép‐
pen elégedettek vagyunk,
és úgy gondoljuk, hogy nagy
bravúrt hajtott végre a csa‐
pat, hiszen tavaly novem‐
berben ennél sokkal söté‐
tebb volt a kép. A korábbi
vezetőség – amelynek akkor
még nem voltam tagja –,
meglépte azt a nem kis bá‐
torságra és elkötelezettség‐
re utaló lépést, hogy edzőt
váltson, és Eugen Neagoe
kérésére kicserélte a keret
nagy részét. Ez a váltás be‐
jött, hiszen eredményesnek
bizonyult a tavaszi idény,
ugyanis mindössze két ve‐
reséget szenvedett az együt‐
tes (a beszélgetés az utolsó
fordulóbeli, Dinamo elleni
találkozó előtt készült‐szerk.
megj.), így a Dinamo mögött
eddig mi voltunk a legered‐
ményesebb alakulat a tava‐
szi szezonban. 

– Sikeresnek mondhatók
az átigazolások, hiszen a
labdarúgók zöme jól telje-
sített...

– Többségük bevált, né‐
hány játékos viszont nem
ütötte meg a mércét. Az első
élvonalbeli szezonban a
bent maradás birtokában
megpróbáljuk meghozni
azokat a döntéseket, azokat
a változtatásokat, amelyek
révén a Sepsi OSK előrébb

léphet a jövőben, azaz a ki‐
esésért vívott harcból úgy‐
nevezett csendesebb vizek‐
re tudna evezni. Emellett
stadionépítési év előtt ál‐
lunk, tehát van munka bő‐
ven az alakulatnál. De akkor
szép az élet, ha kihívások
vannak! 

– Mindamellett, hogy bent
maradt a csapat az élvonal-
ban, nem elhanyagolható
tény, hogy hányadik helyen
zárja a rájátszást...

– Egyértelmű, hiszen há‐
rom fordulóval a bajnokság
befejezése előtt már mate‐
matikailag is bent marad‐
tunk az 1. ligában, ennek
ellenére nem kis tétje van
a zárásnak, hiszen minden
egyes helyezés pluszban
130 000 eurót ér a televíziós
jogdíjakból, ezért egyáltalán
nem mindegy, hogy hánya‐
dik helyen végez a csapat.
De függetlenül a végered‐
ménytől, azt kell leszögez‐
nem, hogy sikeresnek te‐
kinthetjük ezt az évet. 

– A tavaszi idény egyik
meghatározó játékosa a Ma-
ros megyei, sáromberki Fü-
löp István, aki fontos gólokat
szerzett, ugyanakkor jó já-
tékával segítette az együttest
a kiesésért vívott harcban.
Mi lesz Fülöppel a nyári
évadtól kezdődően?

– Ő kölcsönben van ná‐
lunk, hiszen a Diósgyőri
VTK játékosa. Az ő sorsáról
azt tudom mondani, hogy
nemrég úgy nyilatkozott,
hogy szívesen maradna Sep‐

siszentgyörgyön, aminek mi
természetesen örülnénk.
Úgy gondolom, hogy a já‐
tékos és a Sepsi OSK között
anyagi akadály nem lesz,
Fülöpnek elsősorban a Di‐
ósgyőrrel kell majd kiegyez‐
nie abban, hogy az anyaor‐
szági együttes milyen össze‐
gért, milyen módon hajlan‐
dó rendelkezésünkre bo‐
csátani őt. A Sepsi OSK anya‐
gi háttere stabilnak mond‐
ható, de azért messze nem
arról beszélünk, hogy bár‐
mennyit ki tudnánk fizetni
egy játékosért. De bármeny‐
nyit nem is akarunk kifi‐
zetni, éppen azért, hogy a
javadalmazás legyen arány‐
ban a teljesítménnyel. 

– Egy másik meghatározó
játékosa a Sepsi OSK-nak
Hadnagy Attila. Ő marad az
együttesnél?

– Hadnagy Attila a sep‐
siszentgyörgyi futball iko‐
nikus alakja, a jelenlegi há‐
romszéki futballélet legsze‐
retettebb egyénisége, akinek

óriási szerepe és érdeme
volt abban, hogy egy év alatt
a csapat a 2. ligából feljutott
az élvonalba. Ettől függet‐
lenül azt is figyelembe kell
vennünk, hogy Attila sport‐
pályafutása vége felé tart,
jóval kevesebb játéklehető‐
séghez jutott az idén, mint
egy évvel korábban, a jövő
évben is hasonló lesz a hely‐
zet. Remélem, hogy lesz ere‐
je és türelme, hogy ezt a
státust vállalja, teljesítse,
nekünk pedig kötelessé‐
günk, hogy megkapjuk a
klub keretén belül az ő he‐
lyét a jövőre nézve. Mindezt
megérdemli a szentgyörgyi
labdarúgás. 

– A sikeres évadban nagy
érdeme volt a szurkolótá-
bornak is, akik az idegenbeli
találkozókra is szép számban
elkísérték az együttest. Róluk
mi a véleménye?

– Olyannyira egyetértek,
hogy azt szoktam mondani,
ha valamiben országelsők
vagyunk, akkor a szurkoló‐

ink tekintetében minden‐
képpen. Ki merem jelenteni,
hogy olyan lelkes, áldozatot
vállaló, kulturált, civilizált,
provokációkra nem vála‐
szoló közönsége, szurkoló‐
tábora egyetlenegy csapat‐
nak sincs Romániában, mit
a Sepsi OSK‐nak! 

– Hogy látja a sepsiszent-
györgyi együttes jövőjét? Mi
lesz a csapat célkitűzése?

– Mindenféleképpen elő‐
re szeretnénk lépni, meg‐
célozzuk a felsőházi ráját‐
szásba való bekerülést ,va‐
gyis az alapszakaszt, és az
első hat között végezni, ami
önmagában már azt jelen‐
tené, hogy nem lennének
kiesési gondjaink. Ezt a lé‐
pést nem akarjuk elsietni,
továbbra is építkezni sze‐
retnénk, de mindenképpen
hasznos lenne a sepsiszent‐
györgyi focinak, hogy ezt a
következő lépcsőfokot is
megmásszuk. Ez a célunk!

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Sikeres tavaszi idényben volt része
Interjú a Sepsiszentgyörgyi OSK élvonalbeli labda-
rúgócsapatának elnökével, a háromszéki illetőségű
Csinta Samu újságíróval, íróval, akivel a kecskeméti
Magyar Sportújságíró-kongresszuson beszélgettem
az együttes tavaszi, ugyanakkor idénybeli teljesít-
ményéről. 

CSINTA SAMU 1960. augusztus 21‐én született Sep‐
siszentgyörgyön. Házas, három gyermek édesapja.
A budapesti Bálint György Újságírói Főiskolán szerzett
oklevelet, aztán 1999‐ig ott ragadt családostól, és
több helyi újságnál dolgozott. 1999–2008 között a
Krónika felelős szerkesztője, főmunkatársa, az utolsó
öt esztendőben pedig főszerkesztője volt. 
Sportújságíróként gyakorlatilag az 1993‐as stuttgarti
atlétikai világbajnokságtól kezdődően a mai napig
csak két vb‐ről hiányzott, de tudósított a kosárlabda
világbajnokságról, Európa‐bajnokságról, valamint
Final Fourokon is jelen volt.
Újságíróként a következő lapoknál tevékenykedett:
Új Sport, Pesti Hírlap, Esti Hírlap, Magyar Hírlap,
Sportissimo, Krónika, Háromszék, Erdélyi Napló. Je‐
lenleg a Nemzeti Sport publicistája, több könyv szer‐
zője. A legutóbbi könyve a tornász Szabó Kati életéről
szóló, Az ötödik szer című életregény. Csinta 2008‐
ban indult a sepsiszentgyörgyi választáson, de alul‐
maradt a jelenlegi polgármesterrel vívott párharcban. 

fotó: facebook.com



| SPORT | / 11. /

| Központ hetilap | 2018 / 24. | június 14–20.

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Ha csak az első három kap díjat, akkor a többi miért szalad?

a Sepsi OSK-nak

MA KEZDI MEG A FELKÉSZÜLÉST A SEPSI OSK

A Sepsi OSK‐val kapcsolatos információ, miszerint
Eugen Neagoe marad a csapat edzője. Bár más klubok
is csábították, a Sepsi OSK vezetőségének és az ed‐
zőnek a minap sikerült megállapodnia, és két évre
szóló szerződést kötöttek.

A klub vezetői megválnak Albert Dalmau, Felipe
Oliveira, Alejandro Gorrin, Nick Ross, Benjamin Kuku
és Constantin Dima játékosoktól, helyükbe másokat
igazolnak, míg a szakmai stábból távozik Dumitru
Stîngaciu, a Steaua egykori hálóőre, helyébe is új ka‐
pusedző érkezik.

Az alakulat ma kezdi meg a július végén induló
bajnoki szezonra való felkészülést. Június 26‐án a
bajnok Kolozsvári CFR ellen játsszák első felkészítő
mérkőzésüket, majd Ausztriába utaznak edzőtáborba. 

Csinta Samu és Eugen Neagoe / fotó: szekelyhon.ro

Két évre hosszabított a csapattal Eugen Neagoe / fotó: maszol.ro

Gólöröm Hadnagy módra /fotó: kronika.ro
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