
„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  

Sport

Schlier Zsuzsa, 
a fiatal vívótehetség  

Marosvásárhelyen
hagyománya van
a vívásnak, az
évek hosszú során
kiváló eredmé-
nyeket értek el a
sportolóink. A CSU
felnőtt és az ISK fi-
atal sportolói si -
keres évet
tudhatnak maguk mögött, hiszen sok jó ered-
ménnyel büszkélkedhetnek. A 44 éves Szabó
Zoltánt, az egyetemi, illetve az iskolás klub ví-
vóedzőjét kerestük meg, aki a két klub idei
eredményeit vázolta fel, kiemelve az ISK talán
legígéretesebb kadet versenyzőjének, a 13
éves Schlier Zsuzsának a kiváló teljesítményét. 

>>> 7. oldal

Társadalom

Lesz-e Decebal-szobor 
Marosvásárhelyen?

Egyelőre nincs Marosvásárhelyen Sütő András-
szobor, illetve színház-téri szoborpark, emellett
az ötletként felmerülő Bodor Péter egykori zenélő
kútja hasonmását sem állították újra. Ám a mai
önkormányzati képviselőtestületi ülésen vitatják
meg a Decebal-mellszobor felállítására vonatkozó
határozattervezetet. Peti András elmondta, a szo-
borra vonatkozó szakmai hatástanulmány hiá-
nyában az RMDSZ-frakció a tervezet halasztása
mellett teszi le a voksot.

>>> 4. oldal
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Társadalom
Nincsenek információk a műemlék tervezőiről 

A Lábas-ház

A tizenötödik századból származó épületet 1772 körül
alakították át. Barokk homlokzatát  is ezekben az évek-
ben kapta. A ház földszinti része – amint azt a régi ké-
peken is látni – árkádos volt. Pillérekre, avagy más szóval
élve „lábakra” épült. Hát innen a neve.  A műemléket
évekkel később a Dudutz testvérek vegyeskereskedéséről
„Dudutz-saroknak” is nevezték. 

>>> 5. oldalTársadalom
A Francia Idegenlégió kötelékében

„Ezer légiósból 
közel száz magyar”
Feiffer László 1980. június 17-én született Marosvá-
sárhelyen, és 22 évesen jelentkezett a Francia Ide-
genlégióhoz, ahonnan öt év elteltével szerelt le. Vele
beszélgettünk arról, hogyan került a légióba, milyen
megpróbáltatások érték a bevetések során, illetőleg
mi motiválja azokat a katonákat, akik hosszú időre
idegen országba mennek zsoldosként.

>>> 3. oldal

Tudnivalók a 

8. oldalon

RENDKÍVÜLI 

KARÁCSONYI 

PÁLYÁZAT

Memóriazavar

Már közismert, hogy a decentralizációs törvény értelmében a marosvásárhelyi sportcsarnok, a mű-
jégpálya és a ligeti birkózóterem nem kerül a város tulajdonába. Emiatt Dorin Florea polgármester
felháborodását fejezte ki, és Borbély Lászlót, illetve Kelemen Hunort lejárató molinók is megjelentek
a város különböző pontjain. Az RMDSZ politikai alelnöke szerint indokolatlan a felháborodás, hisz
a szövetség azért állt ki amellett, hogy a szóban forgó sportbázisok kormányzati kézben maradjanak,
mert így Marosvásárhely egyike lehet annak a nyolc városnak, ahol sportkiválósági központ mű-
ködhet központi költségvetésből. Ám az RMDSZ Maros megyei elnökének nyilatkozatából kiderült,
egyelőre semmi garanciát nem kaptak a kormánytól arra, hogy záros időn belül ténylegesen kivá-
lósági központot hoznak létre városunkban. Írásunkat a 3. oldalon olvashatják.



A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia műsora

November 28-án, csütörtökön este
7 órától szimfonikus koncertre vár-
ják a zenebarátokat a marosvásár-
helyi Kultúrpalota nagytermébe.
Vezényel: Mihai Agafita, zongorán
játszik a magyarországi Lajkó Ist-
ván. A koncertre a 7-es számú bér-
let érvényes. 29-én, pénteken déli
12 órától román, 13 órától magyar
nyelvű leckehangversenyre, 17
órától román, 18 órától magyar
nyelvű nevelőhangversenyre kerül
sor a Kultúrpalota nagytermében.
Téma: a legeredetibb billentyűs
hangszerek (orgona, zongora,
csembaló, cseleszta). Előadja (or-
gonán, zongorán, csembalón, cse-
lesztán) és bemutatja: Erich Türk.
Műsoron: Mendelssohn-Bart-
holdy, Debussy, Muffat, 
Csajkovszkij művei.

Téli gyerekfoglalkozások a
Múzeum kávézóban

A RITTE Egyesület és a Maros Me-
gyei Múzeum november 28–30.
között téli kézművesműhelyt szer-
vez, ahol a gyerekek a különböző

kreatív tevékenységeken különféle
díszeket készíthetnek maguknak. A
foglalkozás ingyenes, az elkészített
díszek elvihetők. A tevékenységeket
a három nap alatt három-három al-
kalommal szervezik meg: naponta
10-12, 13.30-15.30 és 16-18 óra
között. A helyek száma korlátozott,
ezért előzetes regisztráció szüksé-
ges. Telefonszám: 0731-310-789. E-
mail: office@ritte.ro. A
foglalkozások helyszíne a marosvá-
sárhelyi vár területén található mú-
zeum épületének a földszintje
(Múzeum kávézó).

Adventi koszorú

A Keresztelő Szent János-templom
udvarán, a Deus Providebit Ház
előtt a marosvásárhelyi Máltai
Szeretetszolgálat november 30-án
16 órakor egy három méter átmé-
rőjű adventi koszorút készít a város
lelkiségi csoportjainak a segítsé-
gével. Az előkészített fenyőcsokrot
a máltai fiataloktól lehet átvenni
a helyszínen, és felajánlás közben
a koszorúba kötni. A mise kezde-
tekor meggyújtják az első gyer-
tyát, amely fényével a közelgő
karácsonyt jelzi.

Jótékonysági koncert

A sérültek világnapja alkalmából
a Maros Megyei Mozgássérültek
Egyesülete jótékonysági koncertet
tart december 3-án, kedden 18
órától a Maros Művészegyüttes
kövesdombi termében. Fellépők:

Vizi Imre, hagyományőrző tánc-
csoportok, illetve egy diákkórus.

Bemutatkozik 
a Lector könyvkiadó

December 4-én, szerdán 19 órá-
tól a G kávézóban bemutatkozik
a nemrég létrejött Lector könyv-
kiadó. A célokról, a kiadói straté-
giáról, a könyvekről, a
lehetőségekről Gálfalvi Ágnessel
és Szőcs Katalinnal, a kiadó szer-
kesztőivel az est házigazdája,
Szabó Róbert Csaba beszélget. 

Páll Lajos-emlékkiállítás

A festő halálának első évfordu-
lója alkalmából szervezett kiállí-
tás november 26- ától, keddtől
egy hónapig látogatható a ma-
rosvásárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János-ter-
mében 9–13 óra között.

Régészeti kiállítás a várban

Újabb régészeti kiállítás érkezett
Magyarországról a Maros Megyei
Múzeum várbeli kiállítóterme-
ibe. A Balatoni Múzeum és a Lip-
csei Egyetem közös
erőfeszítésével megvalósított
tárlaton a több mint egy évszá-
zada zajló keszthely-fenékpusz-
tai régészeti kutatások
eredményeit, legreprezentatí-
vabb emlékeit tekinthetik meg a
látogatók. A tárlat február 9-ig
látogatható.

Milvus-fotókiállítás

A marosvásárhelyi várban lévő
Régészeti és Történelmi Múze-
umban még két hétig lehet
megtekinteni a Milvus nemzet-
közi természetfotó-kiállítást.
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November 28. Stefánia, Jakab, Dezdemóna
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December 4. Borbála, Barbara, Móric, Mór

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Sikereket érhet el a munkájában. Még az is megtör-
ténhet, hogy olyan feladat ellátására kérik meg, amely igazi
kihívás, és amelynek a sikeres elvégzése nemcsak forintban
mérhető hasznot hoz, hanem nagyot léphet felfelé a karrier
létráján is.
Bika: Ha a jövőjéről van szó, akkor nem lesz oka panaszra,
hiszen olyan események történhetnek, amelyek eloszlatják
az esetleges bizonytalanságát, illetve tervezgethet. Anyagi
ügyekben is szerencsésnek érezheti magát, hiszen a pénz
úgy vonzódik önhöz, mint mágneshez a vas. 
Ikrek: Sikeres lehet a munkában, egy kollégának viszont
köszönettel tartozik, mert a támogatása sokat jelent.
Amennyiben hivatalos ügyet kell intéznie, bosszúság, vagy
felesleges várakozás nélkül, gyorsan és hatékonyan csele-
kedhet. 
Rák: Talán még sohasem érezte magát annyira szerencsés-
nek, mint most. A szerelmi kapcsolatokban a tökéletes egy-
másra hangolódás, amelyek miatt talán a föld felett
lebeghet. Gyermeke miatt is elégedettnek érezheti magát,
a csemetéjét pedig kényeztesse. 
Oroszlán: Hajlamossá válhat a füllentésre, illetve hogy a
feltett kérdésre nem válaszol őszintén, vagy időnként igyek-
szik úgy eltűnni, mint a kámfor, amit a szerelme nem fog
díjazni. Ám ha az a célja, hogy a kapcsolatát felszámolja,
akkor ezzel a viselkedéssel jó úton halad a megszűnés felé. 
Szűz: Boldog pillanatokat élhet át ezen a héten. Jókedve
megteremtéséhez hozzájárul a szerelme vagy a gyermeke,
valamint egy izgalmas találkozás, illetve olyan híreket hall-
hat, amelyek miatt majd szétveti a büszkeség! 
Mérleg: Összefut valakivel, akit nagyon régen látott, és aki-
vel végre most őszintén beszélhet. Tisztázhatják a régi fél-
reértéseket, és nyíltan beszélhetnek olyan témákról,
amelyek korábban tabunak számítottak. Anyagi ügyek te-
kintetében minden oka megvan az örömre: pénz állhat a
házhoz, jutányos áron vásárolhat.
Skorpió: Ragyogó a hét külföldi utazásra, vizsgára, felvé-
telire. Egy titok is a tudomására juthat, amelynek ismere-
tében lépéselőnyre tehet szert. Különösen igaz akkor, ha
ezek az információk a munkájával, a megélhetésével kap-
csolatosak. 
Nyilas: Váratlan, kellemes fordulatra van kilátás a szerelmi
ügyekben. Ha a titokban tartott szerető szerepét töltötte
be, még az a csoda is megtörténhet, hogy kedvese nyíltan
felvállalja önt. A munkahelyén nyomulnia kell, ha sikereket
akar.
Bak: Anyagi ügyekben egyre inkább hasonlít helyzete a
templom egeréhez. Jól tenné, ha a főállása mellett vállalna
még mellékállást, esetleg állásokat, hogy tartani tudja az
iramot, és a családja ne szenvedjen semmiben hiányt. Ez a
hét alkalmas arra is, hogy beszéljen a felettesével a díjazá-
sáról. 
Vízöntő: Mielőtt megszólal, számoljon el legalább háro-
mig, így elkerülheti, hogy egy titkot kifecsegjen, esetleg a
nézetkülönbségek miatt olyan személlyel vesszen össze, aki-
vel fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljon. Utazás során elké-
pesztő helyzetbe kerülhet. 
Halak: A munkahelyén olyan helyzet alakulhat ki, amely
miatt akár lelki problémái is adódhatnak. Nem alkalmas ez
a hét arra, hogy őszintén beszéljen, főként nem a felette-
sével. A házas- vagy élettársával a kapcsolata új állomáshoz
érkezett, amikor talán számot vethetnek az elmúlt időről.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

A siker titka / Péterfi József grafikája



– A Francia Idegenlégió-
ból tizedesi ranggal szerel-
tem le, azaz léptem
tartalékos állományba. Öt év
alatt itt nem lehet ennél na-
gyobb rangot elérni. Vissza
nem hívnak, ha önként je-
lentkezem, akkor fogadnak.
Az első öt éves szerződés
után a légiós folytathatja
szolgálatát hat hónapos vagy
1-2-3 éves szerződésekkel,
akár 15 évig is.

– Hogyan sikerült visszaillesz-
kedni a civil életbe? Mivel foglal-
kozol most?

– Az elején nagyon nehéz
volt, jó fél év kellett ahhoz, hogy
visszarázódjam az itthoni
életbe. Viszont ma családom,
munkahelyem van. Egy őrző-
védő cégnél dolgozom, de önvé-
delmi magánórákat adok:
Krav-Maga izraeli önvédelmet
tanítok civileknek. 

Nemes Gyula

– Mit kell tudni a Francia Ide-
genlégióról?

– A Francia Idegenlégió
megszervezését Lajos Fülöp ki-
rály rendelte el 1831-ben, a
Franciaország szolgálatában álló
külföldi ezredek utódaként. 17–
40 év közötti személyek jelent-
kezhettek, nemzetiségre, fajra,
vallásra való tekintet nélkül.
Egyetlen kikötés az, hogy az ön-
kéntes katona az Idegenlégió
becsületkódexe szerint szolgálja
Franciaországot. Régebb arról
volt híres, hogy büntetett előé-
letűeknek is esélyt biztosított
egy új élet kezdésére, így sokan
menekültek ide a törvény keze
elől, de manapság ez sokat vál-
tozott. Ma, akiről kiderül, hogy
bűncselekményt követett el,
nem veszik fel a soraikba, ha ké-
sőbb derül erre fény, kizárják. A
Francia Idegenlégió tehát egy
hagyományokra épülő, elismert,
elit katonaság. A légiósok min-
dig az élvonalban harcoltak,
manapság is a legveszélyesebb
helyeken teljesítenek szolgála-
tot. Az állam így védi, kíméli a
francia nemzetiségű katonáit.
Az idegenlégiós csak egy szám,
én például a 194 468-as voltam. 

„Sok Rejtő Jenő 
könyvet olvastam”

– Hogyan kerül egy marosvá-
sárhelyi magyar fiatalember a
Francia Idegenlégióba?

– Gyerekkoromban, zsenge
ifjúkoromban sok Rejtő Jenő
könyvet olvastam, ezek nagyon
megfogtak. Érdekelt, vonzott a

katonaélet, hajtott a kaland-
vágy. Volt egy vásárhelyi isme-
rősöm, aki szolgált a Francia
Idegenlégióban, 1994-ben vo-
nult be, 1997-ben hazajött sza-
badságra. Ekkor találkoztam
vele, sokat beszélgettünk, érde-
kes képeket mutatott nekem
bevetésekről, katonákról, távoli
országokról. Igaz, akkor még
csak 17 éves voltam, de elhatá-
roztam megpróbálom én is.
Végül aztán 2002-ben utána-
néztem a toborzóirodáknak, és
írtam egy angol nyelvű levelet.
Francia nyelven válaszoltak, ér-
tesítettek, hogy fogadnak, de ki-
kötötték, hogy semmilyen
segítséget nem nyújtanak a ki-
jutásomhoz. Így aztán saját költ-
ségemen mentem
Franciaországba, Strasbourgba,
ahol jelentkeztem. 

„Emberpróbálóak 
a kiképzések”

– Milyen kiképzést kaptatok?
Mennyi időt tartott? Nehéz volt-e?

– 2002. szeptember 5-én ér-
keztem Strasbourgba, innen Au-

bagneba küldtek, ahol kemény
teszteknek vetettek alá. Az or-
vosi, pszichológiai és fizikai
erőnléti tesztek kizáró jellegűek,
tíz jelentkezőből egyet találnak
alkalmasnak a továbbjutásra. Itt
aztán kiválasztottak, beöltöztet-
tek, beosztottak egy újonnan
alakított szakaszba, és leküldtek
Castelnaudaryba kiképzésre.
Négy hónapig tartott az általá-
nos katonai alapkiképzés, amely
több mindent foglalt magába.
Megtanultunk gyalogsági,
hegyi, utász, életmentő ismere-
teket, és sorolhatnám, hogy
még mi mindent. Nagyon nehéz
volt a kiképzés, nagy a fizikai
igénybevétel, lehajtanak, kifa-
csarnak, mint egy citromot.
Sokan kirostálódtak, sokan meg
is szöktek. A Francia Idegenlégió
létszáma manapság 7 600 fő
körül van, évente 1 000 embert
vesznek fel a több tízezer jelent-
kezőből. Szigorúak a feltételek,
emberpróbálóak a kiképzések. A
négy hónap felkészítést köve-
tően még hat hónapig fel lehet
mondani, ezután következik a
szerződés aláírása, ami után már
nem lehet kilépni öt évig a kö-
telékből. 

– Hány bevetésen vettél
részt? Voltál-e életveszélyben, il-
letve szenvedtél-e sebesülést?

– Öt év katonai szolgálat
alatt öt bevetésen vettem részt
Afganisztánban és négyszer af-
rikai államban. Az életveszélyről
meg azt mondhatom, hogy a lé-
gióban minden nap veszélyben
van az ember élete, főleg a be-
vetéseken. Komolyabb sebesü-
lésem nem volt, enyhébbeket
szereztem a kiképzések és a
hadműveletek során. 

–Találkoztál-e magyar, szé-
kely légiósokkal?

–Igen. A légióban több mint
120 féle nemzetiségű katona
szolgál, nagyon sok a magyar,
beleértve a székelyeket is. Főleg

Gyergyóból és környékéről ér-
keznek katonák. Azt mondha-
tom, hogy hozzávetőleg 1000
légiósból 75-80 magyar, székely. 

„Megéri. Sokat  
tanultam az életről”

– Megéri-e zsoldos katoná-
nak szegődni?

– Ha az anyagi vonzatára
gondolunk, akkor azt mondha-
tom, hogy egyénfüggő. Ha
ügyes vagy és spórolsz, szép
pénzt lehet keresni, hazahozni.
De aki italra, drogra, kártyára,
nőkre, játékgépekre költi, annak
nem sok marad. Az idegenlégiós
katonának évente 45 nap sza-
badsága van, ilyenkor aztán
bőven van idő elkölteni a meg-
szerzett pénzt. Van még egy
másik nehézsége is a dolognak:
a honvágy. Én nem mondha-
tom, hogy nagyon gyötört, de
minden nap gondoltam az itt-
honiakra, hiányzott a szülőföl-
dem. Itt nálunk, itthon – bár
már nagyon sok az amerikai,
nyugat-európai beütés – még
mindig tisztább, erkölcsösebb az
élet, mint a világ sok más pont-
ján. De végül is, ha belegondo-
lok, megéri. Abból a
szempontból is, hogy kipróbál-
hatja magát az ember, mire
képes, eleget tud-e tenni a kihí-
vásoknak. Ezen kívül nagyon
sokat tanul az életről, a harcá-
szatról, rengeteg tapasztalatot
szerez, öt év elteltével más
szemmel látja a világot. Más kö-
rülmények között talán nem jut-
hatna el olyan országokba,
olyan helyekre, ahova a Francia
Idegenlégió által elkerül. Nem
utolsó sorban még meg kell em-
líteni azt, hogy a kiszolgált lé-
giós franciaországi letelepedési
igazolványt igényelhet, ha szük-
sége van rá. 

– Kaptál-e rangfokozatot, és
mit jelent az, hogy most tartalékos
vagy? Bármikor visszahívhatnak?
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Memóriazavar 

Az ötlet nem rossz. Egy olyan „kiválósági központot”
létesíteni a román állam pénzéből Marosvásárhelyen,
amely rangos hazai és nemzetközi sportrendezvényeknek
adhat otthont, ezáltal pedig hírnévhez, sportolási lehető-
séghez, és további anyagi forráshoz juttatja a várost. Egy
olyan kiapadhatatlan aranybányát költöztetni ide, amely
megoldja a befektetések nélkül tengődő közösség gond-
jait. Ilyen meggondolások alapján „intézkedett” az RMDSZ,
hogy a bukaresti mitikák kezében maradjon az évek óta
épülő, befejezetlen műjégpálya és a városi sportcsarnok. 

Így látták megvalósulni a „decentralizációs” törekvése-
iket, a nyolc kiválósági központ egyikeként. Mert a me-
móriapirulájuk elgurult. Nem tudták feleleveníteni azokat
a politikai kudarcaikat, amelyek minden kétséget kizáróan
bebizonyították, hogy a székelyföldi megyék esélytelenek
az ország többi régiójával szemben, amikor központi ala-
pokról vagy vidékfejlesztésről van szó. Ha összevetjük
Maros, Hargita és Kovászna megye állami infrastrukturális
beruházásait a Kolozs, Brassó és Szeben megyeiekkel,
akkor mindössze az RMDSZ ma is tartó hataloméhségének
a kétségbeejtő kudarcát könyvelhetjük el. Hiába mondják
azt, hogy „tettek a városért” és az erdélyi magyarokért, ha
a tények ennek az ellenkezőjéről tanúskodnak. Érthető
ugyan, hogy a helyi szervezetek vezetői elnézően kezelték
politikai matuzsálemjeik kóros feledékenységét, az eddig
elért eredményeik azonban az ígéretekkel szembeni fenn-
tartásokra jogosították volna fel őket. 

Évek óta parlagon hever a műjégpálya, és senki nem
mutatja a jelét annak, hogy be szeretné azt fejezni. A Sa-
pientia egyetem beruházásaihoz sem járult hozzá az
állam, de az észak-erdélyi autópálya folytatásához és a
törvény által szavatolt jogok betartásához sem. Ennek az
államnak a kormányától szerzett garanciát, alelnök úr? Az
autonómia és a régiósítás, valamint a magyar egyetemi
oktatás többsíkú problémáinak az ügyében sem tudtak
zöld ágra vergődni, ennek a jégpályának az adásvételén
mégis ilyen jól kiegyeztek? Hát mégis kormányon van az
RMDSZ? Akkor szóljanak, hadd örvendjünk ennek mi is!
És ha már így áll a dolog, hogy ilyen komoly eredményeket
képesek elérni, akkor hagynák inkább a sportlétesítmé-
nyeket a város „megrontó kezeire”, és szereznék meg ne-
künk a Székelyföldi Régiót és a magyar egyetemet. 

Egyébként is a kiválósági központokat működtető
román kormány legalább négyévente cserélődik, az új mi-
niszterek pedig minden korábbi ötletet ellehetetlenítenek.
A „Florea-éra” is egyszer véget fog érni, akkor pedig akár
magyar (érdekeltségű) polgármestere is lehet a városnak.
Előbb-utóbb az RMDSZ garnitúrája is megújul, és fordulat
következhet be az alakulat retorikájában. Ki fogja majd
akkor „elkérni” ezeket az épületeket a szolgálatos román
kormánytól?  Hol lesznek majd akkor a műjégpálya beru-
házásában érdekelt cégek és azok haszonélvezői, és hol
lesznek az aktuálpolitikai játszmák mai szereplői? Mi
marad akkorra nekünk ebből a jól megrendezett „kiváló-
sági színjátékból”?

Ferencz Zsombor
A Francia Idegenlégió kötelékében

Feiffer László 1980. június 17-én született Marosvásárhelyen. Három év faipari szakiskola elvégzése után estiben
érettségizett, majd asztalosként dolgozott. 2000-2001-ben Bukarestben teljesített katonai szolgálatot a csendőrség
egy speciális alakulatánál. 2002-ben jelentkezett a Francia Idegenlégióhoz, ahonnan öt év elteltével szerelt le

„Ezer légiósból közel száz magyar”



Lesz-e Decebal-szobor Marosvásárhelyen?
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Múlt heti számunkban beszámoltunk arról, hogy dr. Benedek Istvánt Genersich-díjjal jutalmazta a Genersich
Antal Alapítvány kiemelkedő orvosi tevékenységéért, eredményeiért. A Semmelweis Egyetem november
16-i ünnepségén vehette át a PhD-doktori címét dr. Petke Zsolt is, aki a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetemen kezdte tanulmányait, ám jelenleg az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Addiktológiai Osztályának vezető főorvosa. 

„Számomra Benedek professzor
a követendő példa”

Régebbi lapszámainkban már ír-
tunk arról, hogy Sütő András író
szobrát tervezik felállítani Ma-
rosvásárhelyen, illetve egy szín-
ház-téri szoborpark kialakításán
is gondolkodnak a helyi tanácso-
sok. Emellett felmerült Bodor Péter
egykori zenélő kútja hasonmásának
rekonstruálása is. Mindez eddig nem
valósult meg, ám a mai önkormány-
zati képviselőtestületi  ülésen vitatják
meg a Decebal-mellszobor felállítá-
sára vonatkozó határozattervezetet. A
dák királynak a marosvásárhelyi Maris

Dava Kulturális Egyesület kezdemé-
nyezésére emelne kőmást a város-
háza. 

Az egyesület két helyszínt jelölt
meg, az egyik a Dózsa György út és a
Bodoni utca kereszteződésénél levő
kis park, a másik a Tudor lakótelep
vége, a Segesvári út és az 1918. Dec-
ember 1. utca kereszteződése.

Peti András alpolgármester el-
mondta, hogy bár a képviselőtestü-
letben kisebbségben vannak, a
határozattervezet halasztása mellett
teszi le a voksát az RMDSZ-frakció.

„Szükség lenne egy egységes hatás-
tanulmányra, amely a köztereken fel-
állított szobrokra vonatkozna,
ugyanakkor üdvös lenne szakmai vé-
leményezés arról is, hogy indokolt-e
egyes szobrok emelése vagy sem.
Ahogyan az általunk kezdeményezett
Sütő András-kőmás esetén is számos
plusz tanulmányt igényelt a város-
háza, illetve a főépítészeti hivatal, mi
is most szakmai véleményt szeret-
nénk a Decebal-szobor ügyében, így
a tervezet halasztását javasoljuk az
ülésen” – mondta el Peti András. 

Nem szabad efféle 
precedenst teremteni

Soós Zoltán tanácsos, a Maros Me-
gyei Múzeum igazgatója szerint nem
helyes az eljárás, és úgy véli, az sem
valószínű, hogy az egyesület kezde-
ményezte a szoborállítást. Bár speku-
láció csak, de előfordulhat, hogy az
egyesületet a városháza bízta meg a
feladattal. „Ám a nagyobb probléma
az, hogy mindenféle gittegylet ado-
mányait nem lehet kitenni köztérre,
versenypályázat és szakértői bizott-

sági jóváhagyás nélkül szobrokat ál-
lítgatni nagyon veszélyes dolog. Egy
város, amely ad magára, amelynek
vannak jeles művészei – magyar és
román nemzetiségűek egyaránt – és
szakértői, nem süllyedhet olyan ala-
csony szintre, hogy akármilyen egye-
sület bármilyen szobrát köztérre
állíttatja. Még akkor sem, ha aján-
dékba kapja azt. Efféle precedenst te-
remteni nem szabad”– figyelmeztet
Soós.

Pál Piroska

Petkét arról kérdeztük, milyen
érzés volt egykori tanárával, Be-
nedek professzorral találkozni a
rangos eseményen. „Nagyon meg-
indító volt újra találkozni, beszél-
getni a professzorral, elsősorban
azért, mert régóta ismerjük egy-
mást, sőt, a fiával, Istvánnal első
osztályos korunktól az egyetemig
majdnem végig kollégák voltunk.
Tudni kell, hogy a családomban
nincsen orvos, így számomra Be-
nedek professzor volt az ideális
orvos-kép, amely előttem lebe-
gett, mindig is ő volt az személy,
akinek a pályája követendő példa
volt számomra. Ugyanakkor sze-
mélyes élmények is fűznek hozzá,
emlékszem, amikor harminc évvel
ezelőtt, hideg télben, együtt a csa-
láddal toltuk az autóját, hogy be-
induljon. Még a gépkocsi rend-
számára is emlékszem” – idézte
fel emlékeit az orvos.

Elmesélte, hogy már egyete-
mista korában feltűnt, hogy a Be-
nedek doktor autója minden este
ott áll a Kettes Belgyógyászat
előtt, fél-egyórányi időt, ám nem
tudta pontosan, miért is. „Pár év
után jöttem rá, hogy Benedek
professzor minden este, lefekvés
előtt bemegy a betegeihez, mint
azok az igazi orvosok, száz éve,
és amilyenből ma már egyre ke-
vesebb van” – állítja Petke Zsolt.

Petke a vásárhelyi orvosi
egyetem elvégzése után azonnal
Budapestre költözött, ahol
segéd ápolóként kezdett dolgozni
a Nyírő Gyula kórházban, elmon-
dása szerint a ranglétra minden
fokát végigjárta, így lehet most
az intézmény addiktológia osz-
tályának vezető főorvosa. „12 ne-

héz év áll a hátam mögött, ám
nagyon szerencsésnek mondha-
tom magam, hogy ezt a tisztsé-
get töltöm be. A megszakítás nél-
küli munka mellett, azt
gondolom, legalább ennyire fon-
tos a szerencse is, hogy egy or-
szágos intézetben osztályvezető
lehetek. Célkitűzésem ennek
megtartása, amely talán még
nehezebb, mint a megszerzése”

– állítja az egykori MOGYÉ-s or-
vostanonc.

Hozzátette, hogy hiányzik
neki a vásárhelyi környezet, szí-
vesen gondol vissza az egyetemi
éveire, naponta eszébe jutnak a
helyi klinikák, a SMURD, ahol
éveken át önkéntesként dolgo-
zott. „Ha őszinte szeretnék lenni,
nem voltam sosem éltanuló, a
diákszövetség vezetőségében te-

vékenykedtem sokat. És mivel a
tanulmányi átlagom nem volt
mindig kitűnő, így jól jött a biz-
tatás. Kritikus pillanatokban na-
gyon sokat segítettek nekem a
MOGYÉ-s tanárok és Benedek
professzor. Bár a magyarországi
fővárosban is megtaláltam a he-
lyem, Marosvásárhely az ottho-
nom” – vallja dr. Petke Zsolt.

Pál Piroska

MORGÓ 

RMDSZ – élni 
vagy visszaélni 
a felelősséggel? 

A vasárnapi SZKT-n elhangzottakat értékelők közül né-
hányan megállapították: több szempontból is a régi és az
új generáció összecsapásának lehettek tanúi a jelenlévők,
amely konfrontációból egyértelműen a fiatalabbak kerül-
tek ki győztesen. Ha a Kelemen-Markó, illetve a Vass-
Frunda pengeváltásra gondolunk, akkor valóban
különböző generációkhoz tartozók feszültek egymásnak,
de hogy ebből egyértelműen a fiatalabbak kerültek volna
ki győztesen, azt még elhamarkodott lenne kijelenteni.
Addig is jegyezzük meg – és fel! –, hogy az RMDSZ jelen-
legi elnökének bejelentése, miszerint a politikai küzde-
lemben, a korábbi vezetés által kizárólagosan alkalmazott
parlamenti eszközök helyett, ezentúl az utcai demonstrá-
ciókat is magába foglaló vegyes harcmodort részesítik
majd előnyben, jelentős változások lehetőségét vetítheti
előre. Hogy megvalósul-e mindez, s nem marad csupán
hangzatos kijelentés, az hamarosan kiderül.

Mindenesetre nem kimondottan a változás jeleként
értelmezhető mindaz, amit az RMDSZ elnöke a közelgő
EP-választásra való felkészülésről mondott. „Nem enge-
dünk a zsarolásnak, és nem ígérünk befutó helyet az eu-
rópai parlamenti választások jelöltlistáján olyan
politikusoknak, akik a mi bizalmunkkal visszaéltek. Nem
tudjuk meg nem történtté tenni mindazt, ami a 2012-es
parlamenti választásokon történt” – hangsúlyozta Kele-
men Hunor beszédében arra utalva, hogy korábban Tőkés
László az RMDSZ jelöltlistájának első helyéről jutott EP-
mandátumhoz, majd a védnöksége alatt működő Erdélyi
Magyar Néppárt a szövetség ellenében indult az országos
választásokon. Az RMDSZ elnökének ismert érvelése, mi-
szerint a szövetség maga mögött tudhatja a romániai ma-
gyar nemzeti közösség 89 százalékának a támogatását,
nem kimondottan az összefogásra való hajlandóságot bi-
zonyítja, annál inkább az állandósult „aki nincs velünk, az
ellenünk van” alapállást. Arról rendszerint megfeledkez-
nek – vagy csak úgy tesznek –, hogy a legutóbbi válasz-
tásokon a szavazásra jogosult magyarok mindössze 40
százaléka járult az urnák elé.  Pedig a Székelyek nagy me-
netelésén való részvétel után – ami miatt Markó Béla egy
magyarországi balliberális sajtóorgánumban bírálta a je-
lenlegi vezetést – kialakult kedvező közhangulat igen jó
alkalom lehetne arra, hogy az RMDSZ bizonyítsa a straté-
giai célokért való szélesebb ölelésű együttműködésre való
hajlandóságát. Csak némi, jó szándéka bizonyítékaként
értelmezhető gesztust kellene gyakorolnia ehhez. 

Ehelyett azonban mit tesz az RMDSZ elnöke? „Ettől a fe-
lelősségtől – mármint a 89 százalék kiváltotta elbizakodott-
ságtól, szerző megj. – nem szabadulni kell, ezt nem
megosztani kell, hanem élni vele” – jelenti ki ellentmondást
nem tűrő hangon. Ezek után adódik a kérdés: élni vagy visz-
szaélni készülnek Kelemenék a rájuk ruházott felelősséggel?

Szentgyörgyi László 



Megépítéséhez Mária Terézia
császárnő is hozzájárult

A műemlékről mindenek-
előtt azt kell tudni, hogy nincs
még egy ilyen épület Marosvá-
sárhelyen. Mi több, Erdély-
szerte is ritkaságszámba megy.
Túlélt egy tűzvészt, amelynek
nem kevesebb mint nyolcvan
épület vált a martalékává. Mű-
ködött benne iskola és kaszár-
nya, de tudni vélik, hogy
lakóházként és kereskedelmi
helyként is szolgált. 

A ránk maradt dokumentu-
mokból az is kiderül, hogy a
Lábas-ház megépítéséhez
maga, az alcímünkben említett
császárnő is hozzájárult. 

Egykoron az erdélyi 
fiatalság épülete volt

Kezdetben szóljunk néhány
szót a ház történetéről. A volt
Kossuth (mai Călărașilor) utca 1.
szám alatti Lábas-házat, vagy
más néven az árkádos házat a
jezsuita szerzetesek építették.
Eredetileg leányiskolának szán-
ták. A reformáció tizenhatodik
századi térhódítását követően a
római katolikusok 1702-ben tér-
tek vissza Vásárhelyre. A városba
érkezett első jezsuita szerzete-
seket Boér Simon Fogaras vidéki
kapitány fogadja be és biztosít
nekik házat ott, ahol most a
római katolikus templom és a
plébánia áll. Ebben az épületben
alapították meg az első római

katolikus iskolát. Mivel II. Rá-
kóczi Ferenc Habsburg-ellenes
mozgalma idején az erdélyi fia-
talság egy részét Marosvásár-
helyre irányították, tágasabb
épületre volt szükség. 

Fodor Sándor és Balás Árpád
tudni véli, hogy az épületet
1787 és 1792 között II. József
parancsára kaszárnyaként, majd
raktárként is használták. 1873
márciusában tetőzete leégett,
de újjáépítették és még egy
emelettel megtoldották, így nö-
velve a termek számát. 

A Marosvásárhelyi útikalauz
című adatgyűjtésből az is kide-
rül, hogy az újjáépítés során fa-
lazták be a földszinti árkádokat
is, üzlethelyiséget hozva létre.
1905-ben az épület emeleti ré-
szét bérlakásokká alakították.
1983 és 1985 között sor került az
épület felújítására, amikor visz-
szaállították a földszinti falpillé-
reket, bolthajtásokat és az épület
eredeti barokk homlokzatát. 

Gróf Lázár Ferenc 
hat tutaj faanyaggal 
segítette a házépítést

A részletesség kedvéért
azonban lépjünk újra vissza egy
kicsit az időben. Egy iskola épí-
téséhez pénzre, illetve megfe-
lelő mozgósításra van szükség.
1712-ben az osztrák jezsuita
rendtartomány provinciálisa,
Hevenesi Gábor megvásárolta a
telket, amelyen később felépí-
tették az intézményt, és 
négyezer forintot adományo-
zott a szeminárium létrehozá-
sára. Látva a nagylelkűséget, a
helybéliek is hasonlóan jártak
el, gróf Lázár Ferenc például
több tutaj faanyaggal járult

hozzá

a megvalósításhoz. Alig két év-
tized elmúltával azonban újra
bővíteni kellett az iskolát. Ennek
érdekében ismét adománygyűj-
tésbe kezdtek. Molindes Ferenc
jezsuita házfőnök ezer forintot
ajánlott fel, amelyből aztán
újabb telkeket vettek, hogy
tudjanak terjeszkedni a volt
Kossuth utca irányába. Így ve-
tették meg egy ötszáz férőhe-
lyes iskola alapjait, amelyet
aztán többször kibővítettek. 

Az árkádsor születése

1772-ben a jezsuiták még
megvásároltak néhány szom-
szédos helyiséget; egészen
pontosan egy kocsmát és egy
szállodát. 

Amint azt már jeleztük,
ekkor bővült a ház az emeleti
résszel, és ugyanekkor a házat
oszlopokra állítva építik át. Hát
így született meg az árkádsor, s
lett Lábas-ház az épület. Azon-
ban tudni vélik azt is, hogy
Mária Terézia császárné nem ke-
vesebb mint tíz ezer forinttal já-
rult hozzá a munkálatokhoz. 

Erről a homlokzaton el-
helyezett tábla is ta-

núskodik. 
A Római Katolikus leányis-

kola 1787-ig működött a Lábas-
házban, ezután kaszárnyává
alakult, de nem sokáig, öt évre
rá ugyanis ismét tanoda műkö-
dött benne. 1873-ban azonban
ezt az épületet sem kímélte meg
a már említett nagy tűzvész.

A tűz a várig terjedt…

A nagy tűzvészről Keresztes
Géza műépítész, műemlékvé-
delmi szakmérnök által a ren-
delkezésünkre bocsátott
dokumentációkból megtudtuk,
hogy a Lábas-ház közelében áll-
tak a Ferenc-rendiek épületei –
a fészerekkel és a csűrökkel
együtt. Sajnos nem tudni azt,
hogy mi okból, de ezek meg-
gyulladtak, s a lángok átterjed-
tek a szomszédos (volt Kossuth
és Szentgyörgy) utcákra is. Sőt,
a tűz egészen a várig terjedt, és
leégett többek között a város-
parancsnok háza is. 

A Lábas-ház megmenekült,
de repedések jelentek meg
rajta, többek között az árkádo-
kon is. Hogy megerősítsék az
épületet, zárt helyiségekké ala-
kították az árkádsort. 1905 után
a Lábas-házat lakóházakká ala-

kították át, 

a földszintre pedig kereske-
delmi egységek költöztek. 

A tervezőkről, építőkről
nincsenek információk

Keresztes rávilágít arra is,
hogy 1985-ben a városközpont
épületeinek megerősítését és
restaurálását célzó program ke-
retében a Lábas-házat is felújí-
tották. Ekkor vetődött fel az is,
hogy ismét nyissák meg az ár-
kádsort, mivel azonban ez túl
sokba került volna, letettek az
ötletről. De megerősítették az
oszlopokat és visszaállították
őket az eredeti formájukba. A
Lábas-ház földszinttel és két
emelettel ellátott, téglalap
alakú barokk épület, amelyet az
árkádok teszik egyedivé. 

És amint azt már említettük:
sajnos nincsenek információk
sem a ház építőiről, sőt, még a
tervezőiről sem.

Nagy-Bodó Tibor

(a régi képekért köszönet 
Madaras Józsefnek)
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A tizenötödik századból származó épületet 1772 körül alakították át.
Barokk homlokzatát  is ezekben az években kapta. A ház földszinti
része – amint azt a régi képeken is látni – árkádos volt. Pillérekre,
avagy más szóval élve „lábakra” épült. Hát innen a neve.  A műemléket
évekkel később a Dudutz testvérek vegyeskereskedéséről „Dudutz-sa-
roknak” is nevezték. E heti lapszámunkban erről a páratlan épületről
szólunk olvasóinknak.

Nincsenek információk a műemlék tervezőiről és építőiről

A Lábas-ház

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd
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Itt működött az egykori 
Koporsó cukrászda



– Jó napot, Sajókám! Képzelje,
az amcsik kitalálták a színes kuko-
ricát!

– Nahát! Ez a legvilágrenge-
tőbb találmány a kerék óta!

– Ráadásul nem génmanipu-
lációval, hanem hosszú, évtizedes
kísérletezéssel fejlesztett ki színes
szemű kukoricát egy oklahomai
farmer, bizonyos Carl Barnes. Ő fi-
gyelt fel elsőként arra, hogy a ku-
koricacsövek időnként szokatlan –
ámde alig észrevehető – színár-
nyalatban pompáznak.

– Szemfüles ember lehet. De
túl sok gyakorlati hasznát nem
látom a színes törökbúzának, ha-
csak azt nem, hogy megspóroljuk
majd a tojásfesték árát, a tyúkok
színes tojásokat fognak tojni tőle.

– Látom, nem túl lelkes. Mi
bántja, hogy november végére
megjött az ősz, vagy hogy Péterffy
Lili kiesett az X-Faktorból?

– Egyik sem. Bár Lilikét még
elnézegettem volna egy darabig,
van valami különleges abban az
ártatlanul csillogó, ám mégis sze-
xisen fátyolos tekintetében.

– Nem pedofil maga egy ki-
csit? Alig tizennyolc éves, simán a
lánya lehetne…, habár Geszti is
úgy rágerjedt párszor, mint Alföldi
a By The Wayes fiúkákra.

– By the way, azaz apropó:
egyesek szerint pedofil ember
nincs is, csak türelmetlen. De mit
mind böngész ottan?

– Baumax-szórólapot. Elkez-

dődtek az ünnep előtti árleszállí-
tások…

– Ja, láttam egy jót a piacon
múlt pénteken, egy pofa kiírta a
pityókára, így: BLEC FRAIDEI –
1LEU/KG.

– Mázlija volt, hogy nem kol-
bászolt arra Lakó Péterfi Tünde,
biztos kiverte volna megint a dísz-
hisztit. De visszatérve a Baumaxra,
egy rakás termék féláron vagy
még olcsóbban kapható. Például
krómozott bárszék, 80 lej helyett
csak negyvenért, nem érdekli?

– Mégis mi a túrót kezdjek ott-
hon egy bárszékkel?

– Mittudomén…, rááll, ami-
kor cseréli ki a villanykörtét. De van
egyéb is, íme ez a fantasztikus
ajánlat: 125 darabos szerszám-
készlet 499 lejért!

– Fölösleges pénzkidobás.
– Miért?
– Mert aki született ezermes-

ter, mint például én, az egy vihar-
vert csavarhúzóval is képes
megjavítani bármit, aki meg két-
balkéz, mint maga, az vehet bár-
milyen überfasza
szerszámkészletet.

– Hoppá! Multifunkciós zu-
hanykabin security-üveggel, csu-
páncsak 999 lejért 1800 helyett.

– Nem szoktak lőni rám zuha-
nyozás közben.

– … beépített masszázsfe-
jekkel, plusz szárító, ledkivilágítás,
rádió…

– Ne is folytassa. A mi fürdő-

szobánk olyan kicsi, hogy egy ilyen
zuhanykabint még kettéfűrészelve
se bírnék belegyömöszölni. Max
úgy tudnám megoldani, ha a für-
dőszobát szerelném be a zuhany-
kabinba, amivel megszívhatnám,
ha például Florea szobrának elké-
szítése után a vécélehúzó gomb
megnyomása helyett véletlenül a
zuhanyt engedném meg.

– Továbbá: fehér akril fürdő-
kád, 400 lej helyett most csak 149!

– Az tényleg olcsó. Írja a mé-
reteit is?

– Igen: 160x70x41 cm.
– Abba legfeljebb Emil Boc

vagy Dancs Annamari férne bele,
de külön-külön, illetve Szász Jenő
derékig.

– Kilencszáz wattos ütvefúró
se érdekli, potom 119 lejért?

– Azzal esetleg a piskótatész-
tát lehet kifúrni, a vasbetont távol-
ról sem. Vennék viszont
gépfegyvert, azt nem kínálnak?

– Minek az magának?
– A fölöttünk lakók meglepték

az ovis feticájukat egy elektromos
zongorával, reggeltől estig klimpí-
rozgat rajta a kis édes már egy
hete. Néha jön, hogy beleeresszek
egy sorozatot a plafonba.

– Megoldhatná láncfűrésszel
is, ami szintén akciós, 800 helyett
550 lej, ráadásul benzines. Termé-
szetesen úgy értem, hogy a zon-
gorát darabolná szét vele, nem a
kislányt.

– Ilyen benzinárak mellett in-

gyen se kéne. Vegye meg inkább
maga Floreának, Mikulásra.

– Jut eszembe: hallott Ober-
bürgermeisterünk legújabb zseni-
ális ötletéről?

– Éspedig?
– A minap bejelentette, hogy

egy hamarosan beinduló projekt
keretében minden újszülött és
minden házasságot kötő pár kap
egy facsemetét a polgármesteri
hivataltól.

– Remélem nem retroaktív a
dolog, mert akkor a környék összes
erdejét rá kéne írassa a hidegvöl-
gyiekre.

– A facsemeték ajándékozása
a „Beerdősítjük Romániát” projekt
részét képezi. A fiúgyerekek fái
zöld levelűek lesznek, míg a kislá-
nyoknak piros levelű díszfákat ül-
tetnek, a párok pedig maguk
választhatják ki, milyen fát szeret-
nének.

– Ilyen gazdasági helyzetben
szerintem tűzifát.

– A csemeték mellé a polgár-
mesteri hivatal oklevelet is aján-
dékoz útravalóul, amelynek
üzenete azt hangsúlyozza, hogy a
gyökereik Marosvásárhelyen van-
nak, ide kötik őket.

– Remélem majd ragaszt rá
egy képet is magáról, hogy mindig
emlékezzenek, melyik gyökértől
kapták.

– És ahhoz mit szól, hogy Vá-
sárhelyt beállították a sarokba?

– Micsoda?
– Megbüntették, na.
– Kicsoda?
– Kelemen Hunor és Borbély

László egyfelől, Dorin Florea
másfelől.

– Zippelje ki, mert nem deri-
válom.

– Csukott szemmel közleke-
dik? Az RMDSZ-t lejárató moli-
nók jelentek meg a napokban a
város több pontján, a következő
kétnyelvű szöveggel: „Kelemen
Hunor és Borbély László képvi-
selők által büntetett város”. A
molinókon semmi nem utal
arra, hogy a felirat kinek az ál-

láspontját tükrözi, de ejsze még
Illés Ildikó is kitalálná, telefonos
segítség nélkül.

– Bezzeg ilyenkor vanegyper-
cük odafigyelni a kétnyelvűségre.

– Válaszul az RMDSZ is ki-
pattintott néhány bilingv lepe-
dőt a Somira és a Víkendre,
hogyaszongya: „Dorin Florea
polgármester által büntetett
város”.

– Ilyesmit mi is játszottunk
anno az oviban: „csúnya vagy,
beee!” – „te vagy csúnya, beee!”.
Nem megbüntetve vagyunk mi
ezekkel, Hacsek…

– Hanem?
– Megáldva!

Molnár Tibor
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A következő 30 napban,
teljesül azoknak a kívánsága,
akik kérvényt nyújtottak be
fedett parkolók építésére.  A
Hunyad utcában elkezdték a
fedett parkolók építésére irá-
nyuló munkálatokat, ezzel
párhuzamosan több más ut-
cában is dolgoznak, a város
különböző negyedeiben.
Megközelítően 400 fedett
parkolót létesítünk az alábbi
utcákban: Cişnădie, Rodniciei,
Mărăşti tér, Barátság, Kornisa

sétány,  Petru Dobra (Köves-
domb), Cutezanţei, Testvéri-
ség, az Egyesülés negyedben
a Petru Maior, Ion Mihuţ és
Hodos József utcákban, az
1918 December 1 sétányon,
Székely Vértanúk (November
7). A Godeanu utcai  igénylé-
seket illetően, amelyekről az
Antena 1 műsorában beszél-
tem, kedd este találkoztam
az övezet lakóival, Markos
Antal úrral, akivel közösen ki-
jelöltük a helyet a tavasszal

igényelt parkolók számára.
Én úgy gondolom, hogy Ka-
rácsonyig befejezzük a meg-
ígért parkolókat,  hogy öröm
öt szerezzünk az igénylők
számára” – jelentette ki Cla-
udiu Maior tanácsos.

400 új fedett parkolóhely 

Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a Mircea Birău Fedett
Uszoda órarendje a 2013. november 30 – 2013. december
1-je közötti időszakban a következőképpen változik:    

Szombat   2013.11.30 zárva
Vasárnap  2013.12.01 zárva

Hacsek és Sajó

A Mircea Birău Fedett Uszoda programja

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON



– Mennyire volt sikeres a
2013-as esztendő a marosvásár-
helyi vívóknak?

– A néhai Pongrácz Antal ki-
váló eredményei után, az évek
folyamán több versenyen dia-
dalmaskodtak a marosvásárhelyi
vívók. 2003-ban Andrei Radu ka-
detvilágbajnok lett, de akkor is
pénzhiányban szenvedtünk,
nem tudtuk a klubunknál tartani
őt. Idővel Andrei Nagyváradra
igazolt, jelenleg a Szatmárné-
meti klub igazolt versenyzője. 

Idén a felnőttekkel nagyon
csodás évet zártunk, hiszen az
országos bajnokságon egyéni-
ben második és harmadik helyet
értünk el Bukarestben, csapat-
ban negyedikek lettünk, viszont
a román-kupán egyéniben dia-
dalmaskodtunk, csapatban pe-
dig a 6. helyet szereztünk meg. 

Nyisztor Sándor, aki részt vett
a budapesti vívó világbajnoksá-
gon, aztán sérülés miatt nem tu-
dott indulni a román-kupában,
másképp nagy esélye lett volna,
hogy a dobogón végezzen. 

Egyébként a budapesti vívó
világbajnokságon indult romá-
niai versenyzők közül Nyisztor a

párbajtőrben egyedül került fel
a 64-es táblára. 

– Gyermek és kadet szinten is
sikeres volt az idei szezon az ISK
vívóinak. Milyen eredményeket
értek el a klub fiatal versenyzői?

– Az idén nagyon sikeres
évet zártunk. Schlier Zsuzsi
majdnem mindent versenyt
megnyert, de más gyerekek is
értek el 3-ik, 4-ik, 5-ik és 6-ik
helyezést országos versenyen,
ami nem rossz eredmény. 

Schlier egyébként az ország-
ban ahány versenyen részt vett,
mindegyiket megnyerte, emel-
lett külföldön is kiválóan szere-
pelt. Zsuzsa folyó év július 5-én,
Bukarestben, az országos egyéni
vívók versenyén, a 12-13 évesek
korosztályában, 4-3 arányban
legyőzte a szatmárnémeti CS
versenyzőjét, Pallay Amarilliszt,
így országos bajnok lett. 

Október 12-13-án, a svájci
Montreux-ban került sor a ka-
detek számára kiírt Európai Kör-
verseny egyik összecsapására,
ahol 13 ország 89 versenyzője
közül Schlier Zsuzsi az előkelő
18-ik helyen végzett. 

Emellett Klagenfurtban, a ro-
mán kadet válogatott tagjaként
második helyet érték el, ami óri-
ási eredmény! A két másik lány
14 éves, Zsuzsi pedig csak 13.
Ezeknek a lányoknak, amikor
odakerülnek, esélyük lesz, hogy
felnőtt országos címet szerezze-
nek. 

– Ez a kislány ennyire ügyes,
tehetséges versenyző?

– Zsuzsi 6 éve jár vívni, az
elején mindig sírt, s azt kérdezte
tőlem, hogy „én ezekkel is kell
vívjak?”, ugyanis ellenfelei na-
gyobbak, magasabbak voltak
nála. Idővel lassan megnőtt, a
tavaly szeptemberben kezdte el
a felkészülést az idei, egyéni or-
szágos vívó bajnokságra, ahol
diadalmaskodott, sőt Budapes-
ten 3-ik, Pozsonyban meg első
lett rangos nemzetközi verse-
nyeken. 

Visszaemlékszem, hogy Szer-
biában, az első nemzetközi meg-
mérettetésen, ahol részt vett,
mennyire elszántan versenyzett.
Nagyon ügyes, tehetséges, el-
szánt sportoló, aki előtt szép jövő
áll. 

– Romániában is évek óta si-
kerekben gazdag ez a sportág. Az
idén is jó eredményeket értek el
a hazai versenyzők?

– Egy nagyon sikeres hazai
generáció van az élvonalban –
Ana Maria Brânză, Simona Pop,
Raluca Sbârcea –, ők majdnem
minden Világ-kupán, vagy más
világversenyen a dobogón vé-
geznek egyéniben és csapatban
egyaránt. 

Az idén a világbajnokságon
egyéniben 5-ik, míg csapatban

3-ik helyezést értek el, viszont
Európa-bajnokok lettek női pár-
bajtőrben, egyéniben és csapat-
ban harmadikok, s mégis kevés
cikk jelent meg róluk a hazai
szaksajtóban, de arról, hogy a
román labdarúgó válogatott el-
jutott a világbajnoki selejtezőig
(ahol elvérzett), minden újság
áradozott. A sajtó nem szentel
figyelmet a sportágra, pedig a
vívásban mindig voltak eredmé-
nyeink, mind olimpián, mind vi-
lág- és Európa-bajnokságon. 

– Kellékek szempontjából ho-
gyan áll az ISK?

– Sisakot, vívóruhát, kesztyűt
tudunk biztosítani a sportolók-
nak, ami nagyon fogyó cikk, azok
a pengék, mivel könnyen eltör-
nek. Egy edzésen mintegy 300
szúrást hajtanak végre, egyfoly-
tában hajlítódnak.  

Főleg a versenyekre való ki-
szállás költséges. Mi az ISK-tól
kapunk anyagi támogatást, s
persze a szülők is sokat segíte-
nek, de ez sem elegendő. Viszont
ahhoz, hogy elérj egy bizonyos
szintre, sok versenyen kell részt
venni, ami komoly anyagi áldo-
zatot igényel. Már mostanra ma-
gasra jutottunk, de ezt a színvo-
nalat megtartani, esetleg
továbblépni csak úgy lehetséges,
ha indulunk szinte minden ver-
senyen, amelyre meghívást ka-
punk.  

Tudjuk, hogy az eredmények,
a sikerek mennyi lemondással
járnak. Az iskolában is sokat kell
tanulni, de ezek a gyerekek egy-
ben jó tanulók is. 

A gond az, hogy a hazai szak-
szövetség nem nagyon támo-
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Schlier Zsuzsa, a fiatal vívótehetség 
Marosvásárhelyen hagyománya van a vívásnak, az évek hosszú során kiváló
eredményeket értek el a vívóink. A CSU felnőtt és az ISK fiatal sportolói sikeres
évet tudhatnak maguk mögött, hiszen sok jó eredménnyel büszkélkedhetnek.
A 44 éves Szabó Zoltánt, az egyetemi, illetve az iskolás klub vívóedzőjét keres-
tük meg, aki a két klub idei eredményeit vázolta fel, kiemelve az ISK talán 
legígéretesebb kadet versenyzőjének, a 13 éves Schlier Zsuzsának a kiváló tel-
jesítményét. 

A makfalvi kézilabdások részt vettek a Kárpát-
medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságon

Egy 
mérkőzés
három 
félidővel!

A hazai labdarúgó 2. liga XIII.
fordulójában lejátszott ASA-
UTA bajnoki labdarúgó mér-
kőzés, a nagy köd miatt, a
71. percben megszakadt. Iu-
lian Dima bukaresti játék-
vezető partjelző társaival kö-
zösen döntve, a labdarúgó
szövetség szabályainak ér-
telmében, félbeszakította a
mérkőzést, amelyet másnap
délben 13 órai kezdettel, a
71. perctől folytattak. 
Ez a félbeszakadt találkozó,
egy 1998. október 21-i,
ugyancsak városunkban, a
Ligetben lezajlott mérkő-
zésre emlékeztette a szur-
kolókat, amikor az akkori
ASA a Dinamo ellen játszott
a Románia-kupa tizenhatos
döntőjében.  Az ASA-UTA
mérkőzésen egyik csapat-
nak sem sikerült gól szerez-
nie, ezért az ASA újabb
pontja nem sok örömöt
szerzett, hiszen maradt a ta-
bella 6. helyén, az eddig
szerzett 18 pontjával. 

Kű Lajos, az Aranycsapat Ala-
pítvány kuratóriumának el-
nöke és a Kárpát-medencei
Összmagyar Nemzeti Diákbaj-
nokság főszervezője a mak-
falvi Wesselényi Miklós
Általános Gimnázium leány
kézilabda-csapatát is meg-
hívta a rendezvény döntőjére,
amelynek Pécs adott otthont,
november 22-24-e között.

A makfalvi együttest négy szo-
vátai lány is kiegészítette, a ren-
dezvényen az 1998. január 1-je
után született lányok vehettek
részt.  A verseny célja a kézilabda
sportág népszerűsítése, ugyanak-
kor a versenyzési lehetőség bizto-
sítása a határon túli fiatalok
számára, a sport révén a magyar-
magyar baráti kapcsolatok bőví-
tése, a kárpát-medencei bajnoki
cím eldöntése.

A makfalviak a B-csoportba
kerültek a sorsolás után, ahol Zenta
(Szerbia) és Nyárasd (Szlovákia)

voltak az ellenfeleik, míg az A-cso-
portban Ada (Szerbia), Nyárádsze-
reda és Csallóközaranyos
(Szlovákia) játszott egymással. A
makfalvi lányok 8-8 arányú dön-
tetlenre játsztak Nyárasddal, majd
12-7 arányban alulmaradtak Zen-
tával szemben, így a jobb gól-
aránynak köszönhetően, a 3-4-ik
helyért játszottak. Végül az előkelő
4-ik helyen végeztek, miután 12-
6 arányban alulmaradtak Ada
együttese ellen. A nyárádszereda-

iak a 6-ik helyen végeztek.
Varó Gyula sporttanár el-

mondta, főleg tapasztalatszerzés
szempontjából volt hasznos ez a
kézilabdatorna, de tisztességesen
helyt álltak az általa edzett lányok,
akikre igazán büszke. 

Az ötletgazda Kű Lajos mellett
Schmitt Pál  kétszeres olimpiai baj-
nok párbajtőröző, Páva Zsolt pécsi
polgármester és Vári Attila, a ház-
igazda PSN Zrt. ugyancsak kétsze-
res olimpiai bajnok

vezérigazgatója adta át a győzte-
sek díjait a záróünnepségén.

A makfalvi és szovátai kézilab-
dások kerete a következő volt:
Nagy Kinga Nikolett, Kálmán And-
rea, Tamási Ilike, Vass Gréta, Faza-
kas Ildikó, Bányai Kinga, Bányai
Orsolya, Soó Emőke, Soó Izabella,
Demeter Hajnal, Nagy Eszter, Toós
Gyopár és Grama Júlia. Kísérő pe-
dagógus: Péterfi Levente. Edzők:
Varó Gyula (Makfalva) és Soós
Zsigmond (Szováta) sporttanárok.

gatja az ifjú korosztályt, csak
amikor már sikereket érnek el,
addig viszont rengeteg pénzre
van szükség. 

– Ügyes, tehetséges vívók
vannak az szakosztálynál?

– Igen, de főleg a kitartá-
sukra van szükség. Remélem,
hogy Kolcsár Gedeonról, Budai
Robertről, Nagy Imréről, Ganj Ta-
miról és Amiról, Cordoş Andreá-
ról vagy Covrig Elizáról még hal-
lani fogunk, ők tehetséges az ISK
tehetséges vívói. 

Szerencsénk volt ezzel a bu-
dapesti világbajnoksággal, igen
mediatizált esemény volt külön-
böző közösségi oldalakon is, so-
kan is jelentkeztek a klubnál
olyanok, akik vívni akarnak.

– Mint értesültem róla, ön két
évvel korábban veterán országos
bajnoki címet nyert a 40 felettiek
korcsoportjában. Milyen eredmé-
nyeket ért el országos szinten,
amikor aktív sportoló volt?

– Én kizárólag Marosvásár-
helyen vívtam, csapatban orszá-
gos bajnok voltam, egyéniben
országos harmadik. Két évvel ko-
rábban, az első veterán 40 év fe-
letti országos versenyen valóban
országos első lettem, de sajnos,
eléggé fáj a térdem, ami miatt
nem tudok már vívni, csak tri-
atlon versenyeken veszek részt. 

Schlier Zsuzsa 
és edzője, Szabó Zoltán
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SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.
1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely
tel.: 0265-220.341

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

KEDVES OLVASÓINK!
Elérkeztünk karácsonyi pályáza-
tunk negyedik, egyben utolsó fel-
adványához. Ahogy már
megszoktuk, ilyenkor ott találhat-
juk a pályázati szelvényt is. Kérjük
Önöket, erre írják rá a négy no-
vemberben megjelent rejtvény
helyes megfejtését (a rajzok po-
énjait), és juttassák el szerkesztő-
ségünkbe a rajta feltüntetett
beküldési határidőig! Ne feledjék
el felírni nevüket, pontos címüket,
és egy telefonszámot, melyen sze-
rencsés nyerteseinket könnyen el-
érhetjük!

A sorshúzást és a díjak átadá-
sát úgy időzítettük, hogy nyerte-
seink karácsony előtt átvehessék
azokat, és ha ők is úgy akarják,

akár a karácsonyfa alá is elhelyez-
hetik, mint a Központ ünnepi
ajándékát! Szerkesztőségünk tag-
jai sok sikert és sok szerencsét kí-
vánnak minden kedves
pályázónak!

Nyereményeink:

1. díj: ezüst nyaklánc, a RUBI-
COMPRES DEMETER Kft. ékszer-
boltjának ajándéka

2-5. díj: gyógykrémek, gélek
– kozmetikai termékek, a Peter's
Beauty Shop kozmetikai cikkeket
forgalmazó szaküzlet ajándékai

6-10. díj: féléves és negyedé-
ves előfizetések a Központ heti-
lapra 

Pályázat

Pályázati szelvény

Név: ..............................................................................
.............................................................................

Cím: ..............................................................................
..............................................................................

Tel.: .............................................................................

1) Időntúli nász:..........................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

2) Immúnis Alajos:.......................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

3) Technicizmus: .......................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

4) Kevély pávák, kedélypulykák: ....................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Beküldési határidő: december 9.

MEGFEJTÉSEK

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.Peter`s Beauty Shop

Bolyai utca 

10. szám

2013. 
november

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,

1. szám

online


