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

Vélemény

Hitelrontás–politikával

Egyre nagyobb társadalmi szereppel bír az a
dévai ferences szerzetes, aki az eddigi életpá-
lyája során mindig növelni tudta a népszerű-
ségét. Aki következetes munkájával és töretlen
hitével árva gyermekek megmentését és az
egész közösségünk lelki bátorítását vállalta fel.
A maga szerény eszközeivel, különösebben
nagy felhajtás nélkül, a román sajtó teljes mel-
lőzése mellett. Egy ilyen életpálya véghezvi-
telére nagyon kevesen volnának képesek
közülünk. A legtöbben emberi gyarlóságunk
áldozatául esünk, és általában nem is áll szán-
dékunkban ezen változtatni. Bűntudatra talán
nincs okunk, de az ilyen példák cselekedetre
buzdíthatnának. Olyan politikán kívüli kezde-
ményezésekre, amelyek ránk és a környeze-
tünkre nézve is egyaránt jó hatással
lehetnének.

>>> 3. oldal

Vélemény

Kvalitásos teátrum 
vs. sóbiznisz

Aki ma jó színházat akar látni, az menjen el Ko-
lozsvárra, az 1990 óta Tompa Gábor által igaz-
gatott európai Kolozsvári Állami Magyar
Színházba, Sepsiszentgyörgyre, a 2005 óta Bo-
csárdi László által vezetett Tamási Áron Szín-
házba, vagy a román társulatokhoz Szebenbe,
Bukarestbe. Így sokkal könnyebben kibírhatja
majd városának egész évben a nyakára zúduló
temérdek rossz, de annál nagyobb reklámban
részesülő előadásait!
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Sport

Hogyan tovább, Nova Vita?

Sorozatban a tízedik vereséget szenvedte el a Marosvásár-
helyi BC Nova Vita női kosárlabdacsapata a Nemzeti Ligá-
ban. A csapat kudarcainak okát próbáltam megtudni, a
csapat két legtapasztaltabb játékosától: a hódmezővásár-
helyi születésű Vincze Andrea erőcsatártól, a marosvásár-
helyi illetőségű, de Kolozsváron nevelkedett Mészáros Kata
Zsófia centertől és a szintén vásárhelyi Gál Emese bedo-
bótól, akik készségesen álltak a Központ rendelkezésére.

>>> 7. oldal
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Társadalom
A város legrégibb polgárháza, a

„Hóhér-ház“

Ennek a műemléknek már annyi neve volt, hogy felso-
rolni is nehéz. A lényeg mindenekelőtt talán az, hogy Vá-
sárhely egyik legszebb barokk építészeti emléke. A
tizenhetedik század kisméretű kúriáinak szép példája. A
leírtakból tudjuk, hogy a selyei és szentlászlói Tolnai János
ítélőmester építtette. Ez az egyetlen épület, amely meg-
maradt az egykori Nagyköz és környékének házai közül. 

>>> 5. oldal

Indokoltak-e 
a gyermekjogvédelmi 
törvény 
módosításai? 

Indokoltak-e 
a gyermekjogvédelmi 
törvény 
módosításai? 

A jogszabály legújabb módosításai szerint a tanárok semmiféle testi fenyítést nem alkalmazhatnak
a diákok ellen, nem állíthatják sarokba, nem küldhetik ki őket óráról, nem alázhatják meg és nem
diszkriminálhatják őket. A törvényszegő pedagógus 1 000–2 500 lejes büntetésre számíthat, ha ki-
derül, a diákokkal szembeni magatartása negatívan hat ki azok lelki életére vagy tanulmányi elő-
menetelére. A Hivatalos Közlöny szeptember végén hozta nyilvánosságra az új módosításokat, de
a román kormány még nem fogadta el az alkalmazás szabályzatát.  Mai lapszámunkban pedagó-
gusok, szülők véleményét kértük ki az új törvénymódosítás tartalmáról, és arról, hogy van-e egyál-
talán szükség erre.



Tarelkin halála 
a nemzetiben

December 6-án, pénteken 19
órától a Nemzeti Színház nagy-
termében a Tarelkin halála című
előadás van műsoron. A produk-
cióra az Aranka György-bérletek
tulajdonosait várják.

Bábszínházi előadások
December 5-én, csütörtökön

és 6-án, pénteken 12 órakor
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és
Árnika – a sepsiszentgyörgyi
Cimborák Bábszínház vendégjá-
téka, valamint Lukács Emőke, az
egyetem volt hallgatójának elő-
adása tekinthető meg.

A Pentheszileia-program –
felnőttelőadás bemutatója
az Arielben

December 5-én, csütörtökön este
7 órakor A Pentheszileia-program
című, 18 éven felülieknek szóló elő-
adásra várják a nagyérdeműt az Ariel
stúdióba. Rendező, szövegkönyvíró:
Kincses Réka. 

A vallásos zene napjai
A huszonnegyedik alkalom-

mal megszervezett rendezvény-
sorozat december 5-én,
csütörtökön este 7 órakor a Kul-

túrpalota nagytermében sorra
kerülő szimfonikus koncerttel
kezdődik. Vezényel: az olaszor-
szági Federico Crisanaz. Hegedűn
játszik: Török Ana (hegedű), Vlad
Raceu, Roxana Oprea, Cosmin Fi-
diles. A koncertre a 8-as számú
bérlet érvényes.

A Kultúrpalota 
és a népköltészet

A 100 éves a Kultúrpalota ren-
dezvénysorozat keretében 2013.
december 7-én, szombaton 18
órától a Kultúrpalota nagytermé-
ben a Kultúrpalota néprajzi vo-
natkozású fal- és
üvegfestményeit inspiráló nép-
költészeti alkotások hangzanak
el. A rendezvényen CD-bemuta-
tóra is sor kerül. Fellép: Csíki Haj-
nal, Györffy András, Kilyén Ilka,
Ritziu Ilka Krisztina, Tollas Gábor
színművészek, Madaras
Ildikó,Buta Árpád Attila éneke-
sek, Ávéd Éva zongoraművész,
Koszorús Kálmán és zenekara, va-
lamint a Cinige zenekar. A belé-
pés ingyenes.

Vidám regényes est
December 10-én, kedden 18

órától a marosvásárhelyi Bernády
Házban Nagy Miklós Kund művé-

szeti író Szávai Géza íróval beszél-
get. A találkozón a szerző több
könyvét is meg lehet vásárolni,
amelyet a helyszínen dedikál az író.

Páll Lajos-emlékkiállítás
A festő halálának első évfor-

dulója alkalmából szervezett ki-
állítás november 26-ától egy

hónapig látogatható a marosvá-
sárhelyi Bolyai téri unitárius egy-
házközség Dersi János-termében
9-13 óra között.

Régészeti kiállítás 
a várban

Újabb régészeti kiállítás érke-
zett Magyarországról a Maros
Megyei Múzeum várbeli kiállító-
termeibe. A Balatoni Múzeum és
a Lipcsei Egyetem közös erőfeszí-
tésével megvalósított tárlaton a
több mint egy évszázada zajló
keszthely-fenékpusztai régészeti
kutatások eredményeit, legrep-
rezentatívabb emlékeit tekinthe-
tik meg a látogatók február 9-éig.

Kovács Ágnes tárlata
A marosvásárhelyi kövesdombi

unitárius templom Bözödi György-
termében megnyílt Kovács Ágnes
festménykiállítása. A tárlat hét-
köznapokon 9–13 óra között láto-
gatható december 10-ig.

Környezetvédelmi 
nevelő célú kiállítás

A Noé Projekt Kulturális Egye-
sület, illetve a Milvus Egyesület
és a K'Arte Egyesület szervezésé-
ben SHOOT?! címmel nyílt képző-
művészeti kiállítás, melynek
tematikája a MEDVE (a medve
álma vagy rémálma). Helyszín a
marosvásárhelyi George Enescu
utcai 2. szám alatti K'Arte Galéria.
A tárlat december 19-ig látogat-
ható.

Karácsonyi vásár 
a Philotheában

Karácsonyi vásár és kiállítás
nyílt a Philothea Klubban decem-
ber 2-án. Helyi valamint környék-
beli képzőművészek és
kézművesek munkáit láthatják és
vásárolhatják meg a látogatók,
ezzel is támogatva őket és mun-
kájukat. A vásár december 20-áig
tart nyitva a Kossuth u. 2. szám
alatt.
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December 5. Vilma, Krisztina, Ábel
December 6. Miklós, Nikolett, Miksa
December 7. Ambrus, Ányos, Agaton
December 8. Mária, Mátyás, Emőke
December 9. Natália, Ábel, Leona
December 10. Judit, Lívia
December 11. Árpád, Artúr, Dániel

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Ismeri a mondást: akinek sikere van a pénzügyekben,
az sikertelen a szerelemben. Ön is megtapasztalhatja mind-
ezt a héten, mert inkább az anyagiak terén érhet el ered-
ményt, a párkapcsolatában feszültség támadhat. Ne
engedje, hogy a rokonok beleszóljanak a viszonyukba. 
Bika: Ne felejtse el, hogy az egyik hazugság vonzza a má-
sikat, és végül a csalások viperahada szétmarhatja a kap-
csolatát. Ha nem képes az őszinteségre, akkor inkább ne
mondjon, ne tegyen semmit, mert szerelmi viszonyában
olyan helyzet alakul ki, amelyet később sem lehet rendbe
hozni. 
Ikrek: Igyekezzen megőrizni a nyugalmát és ellenállni
annak, hogy a beszédeddel provokáljon, és kemény szava-
ival ne bántson meg senkit. Amennyiben házas, ügyeljen
arra, hogy a partnerére ne kényszerítse az akaratát. A mun-
kahelyen viselkedjen tartózkodóan. 
Rák: Szerencsés és eredményes hét következik, amikor
olyan események történnek, melynek hatására nő az önbi-
zalma. Előnyös kapcsolatokat alakíthat ki, olyan emberekkel
találkozhat, akiktől tanulhat, és akik a segítségére lehetnek.
A szerelmi kapcsolatában fontos állomáshoz érkezik.
Oroszlán: Szerelmi kapcsolatában átláthatatlan helyzet
alakulhat ki. Amennyiben titkos viszonyt folytat, megtör-
ténhet, hogy nem mond igazat, ám kedvese megérzései
most az átlagosnál jobban működnek, ezért szinte a zsige-
reiben érzi, hogy elhallgat előle valamit. 
Szűz: Ki nem állhatja a hazudozást, ám sajnos ezen a héten
erre rákényszerül. Különösen, ha egy családtagjáról van szó,
akinek nem mondhatja meg az igazat, mert ha ezt megte-
szi, akkor nemcsak lelkileg törheti őt össze, hanem egész-
ségi problémái is kialakulhatnak. 
Mérleg: A héten semmi sem az, aminek látszik, ezért a fon-
tos döntések meghozatala előtt alaposabban nézzen körül,
tájékozódjon, és inkább legyen kétkedő, így elkerülheti a
csalódást, a kiábrándulást, és hogy anyagi veszteség érje.
Munkahelyén ne legyen túlságosan közlékeny.
Skorpió: A szerelmi kapcsolatokban olyan helyzet alakulhat
ki, amikor a közös jövő bizonytalannak tűnik. A szőnyeg alá
söpört problémák is a felszínre kerülhetnek, és megoldást
követelnek. Ezekkel a problémákkal való szembenézés nem
lesz könnyű, de muszáj ezzel foglalkozni, ha nem akar to-
vább kétségek között élni. 
Nyilas: A munkahelyén nem alakul minden úgy, ahogy sze-
retné. Még az is lehet, hogy a felettese nem viselkedik tel-
jesen őszintén, esetleg olyan dolgokat vár el öntől, amelyről
úgy gondolja, hogy nincs benne a fizetésében. Ha egy mód
van rá, a fontos megbeszéléseket, ügyek intézését halassza
későbbre.
Bak: Nem kedvez az idő a külföldi utazásnak. A közlekedés
során is bosszúság érheti. Ha tanulmányokat folytat, kitar-
tásra, szorgalomra van szüksége, mert csak így érhet el si-
kert. A vásárlásokat, szerződéskötéseket is érdemes lenne
legalább egy héttel elhalasztani. 
Vízöntő: A házasságokra, a régi együttélésekre nem a szen-
vedélyesség, hanem a lecsendesült állapot lehet a jellemző,
inkább nevezhető a viszonyuk barátinak, mint szerelminek.
Ettől a partnere kétségbeeshet, hiszen ő egészen másként
érezhet, mint ön.
Halak: A munkában nehéz helyzet alakulhat ki, még az is
lehet, hogy kénytelen lesz olyan dolgokhoz folyamodni,
amelyeket korábban elképzelhetetlennek tartott, mert az
egyre csökkenő bevételei ezt megkövetelik. Érdemes lenne
a felettesát ezen a héten tömjénezni, aki sokkal hiúbb, mint
korábban bármikor.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

Mobil hírek varázsa / Péterfi József grafikája



tanár fizetése 1 500 euró körül
mozogna, és emiatt minden
okos ember a tanügyben
akarna dolgozni. De így, hogy
szép lassan csak a gyengébb ké-
pességűek és néhány elhívatott
választja ezt a pályát, semmi ér-
telme nincs. Én nem haragszom
egy volt tanáromra sem, ha
annak idején megpofozott, va-
lószínűleg megérdemeltem" –
mondta a hajdani pedagógus. 

Nemes Gyula

Az ENSZ 1989. november
20-án fogadta el a gyermekek
jogairól szóló egyezményt.
1990-ben Magyarország és Ro-
mánia is csatlakozott. Novem-
ber 20-án Európa-szerte
megemlékeznek a Gyermekek
Jogainak Világnapjáról.  2013.
november 20-án Bíró Rozália
RMDSZ-es szenátor tartott saj-
tótájékoztatót Nagyváradon.
Bíró szerint a 2013. márciusi
központi adatok szerint az
utóbbi időben országosan 3 050
gyermeket ért valamilyen sére-
lem (fizikai bántódás, erőszak,
bűncselekményre való kénysze-
rítés stb.). A politikus megol-
dásként kezdeményezte a
Kegyetlen Bánásmód Megelőző
Bizottság létrehozását, amiről
kerekasztal-megbeszélést kíván
szervezni december 10-én a
román parlamentben. Az ese-
ményre meghív minden érin-
tett szervezetet, és egy
kézikönyv kiadását is támo-
gatja, amely az UNICEF irányel-
vei szerint taglalná a
gyermekjogvédelem tudniva-
lóit. 

Ugyancsak november 20-án
Bukarestben is sajtótájékozta-
tóra került sor a gyermekjogvé-
delem világnapján. Itt Elena
Tudor, a munkaügyi tárca illeté-
kes igazgatója ismertette a
gyermekjogvédelmi törvény
legfrissebb módosításait. Mai
lapszámunkban pedagóguso-
kat, szülőket kértünk arra,
mondják el véleményüket a tör-
vénymódosítással kapcsolat-
ban.

Ábrahám Éva Csilla szülő,
egykori pedagógus: „A vélemé-
nyem, hogy egyetlen gyer-
meket sem szabad megalázni
osztálytársai előtt, megfenyí-
teni, bántalmazni meg végképp
nem. De a kérdés az, hogy akkor
hogyan lehet rendre utasítani,
mert szép szóval nem mindig
sikerül.” Arra a kérdésünkre,
hogy szükség van-e egy ilyen
törvénymódosításra Ábrahám

Csilla azt felelte: „Szerintem
nincs, ha mások véleménye sze-
rint mégis lenne, akkor kínálja-
nak egy megoldást a
pedagógusoknak, hogy mit te-
gyenek adott esetben.” 

„Az a törvény jó, amely, 
ha nem vezet célba, 
megváltoztatható”

Hajdó Károly zenetanár,
karnagy: „A gyermekjogvédelmi
törvényről a következőket
mondhatom: A jogvédő szán-
déka, hogy a gyermek megalá-
zásának minden formáját
››száműzze‹‹ a pedagógiai gya-
korlatból. A szándék nem rossz.
De érvényesítése ennél sokkal
bonyolultabb. A feltétele: egy
rendezett, becsületes, őszinte,
hozzáértő, szerető, probléma-
megoldó családi légkör. A prob-
lémák eredete itt gyökerezik!
Ha ez nem optimális, akkor itt
jön az iskola, a tanár pedagó-
giai, lélektani ismereteinek
magas színvonala, hogy meg-
találja a gyermek lelkéhez az
utat, anélkül, hogy megalázná
módszereivel, eljárásaival. Ezt
nevezik pedagógiai művészet-
nek, amely a család, iskola szo-
ros együttműködésével
valósítható meg. Ha ezzel a
készséggel sem a család, sem az
iskola nem rendelkezik, akkor
jönnek a gondok. A környezet
szerepéről, a tanár munkájának
megbecsüléséről még nem is
szóltam. Végezetül: az a törvény
jó, amely, ha nem vezet célba,
megváltoztatható. A probléma
azonban sokkal összetettebb.
Felelősségteljes hozzáállást igé-
nyel minden részről ahhoz,

hogy a társadalmunk ne olyan
legyen, mint amilyen. Az alapo-
zás fontos!”

Kovács J. Timea szülő:
„Úgy vélem, hogy bizonyos
fokig a gyermekeknek is kell
tartaniuk a pedagógusoktól,
mert nagyon sok diák nem kap
otthon megfelelő nevelést. Ha
így lenne, akkor szerintem sok
gyermek tudná, hogyan kell vi-
selkedni órákon és a szünetek-
ben. Manapság sajnos számos
diák nem tiszteli a pedagógu-
sokat. A törvénymódosításra
szükség van, de a nebulóknak is
tudniuk kell, hogy mit lehet és
mit nem, mert gyakran vissza-
élnének a törvény adta lehető-
ségekkel a szülők is és a
gyermekek is.”

„Sok tanügyis 
nem érzi hivatásának 
a pedagógiai pályát”

Botha Dániel-Töhötöm
szülő: „Nagyon fura számomra

az, hogy az állam milyen eta-
lont állít gyermekjogvédelmi
ügyben. A törvénnyel – ha nem
is épp ebben a formában –
nagyvonalakban egyetértek,
mert azért vannak túlkapások a
pedagógusok részéről is. Van-
nak olyanok a tanügyben is,
akik nem érzik hivatásuknak a
pedagógiai pályát. Az ilyene-
kért véleményem szerint szük-
ség van egy hasonló jogszabály
alkalmazására. Szerintem pe-
dagógusnak lenni hivatás és
nem szakma.”

Kádár Zsolt tanár szerint az
ilyen törvények miatt van annyi
probléma az iskolákban, és vi-
selkednek helytelenül a gyer-
mekek. „A tanárnak tanítania
kell vagy kellene elsősorban, a
diáknak meg az a feladata,
hogy tisztelje a tanárát” – véle-
kedik Kádár Zsolt. Szerinte nem
a tanárok ellen kellene intéz-
kedni, hanem inkább a szabály-
sértő diákok ellen fellépni
határozottabban. 

„Én nem haragszom 
a pofonokért”

Egy nevét elhallgatni kívánó
volt pedagógus szerint ilyen
törvényre nincs szükség. „Akkor
lenne ennek értelme, ha egy
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Hitelrontás–
politikával

Az erdélyi magyar közéleti szereplők között kevés
olyan személyiséget találunk, aki egyaránt jól áll a fel-
mutatható eredmények és a népszerűségi mutatók te-
kintetében. Ennek oka az lehet, hogy a társadalmi
problémák megoldásához olyan politikai szerepvállalásra
van szükség, ami erkölcstelen egyezségekre alapszik, ez
pedig az érintett személyek hitelvesztését okozza. A po-
litikai nyomásgyakorlás egy fontos manipulációs eszköz,
de az esetek többségében ezt nem a közügyek intézésére,
hanem a funkciók megszerzésére használják fel. A hata-
lom múlandó, a konjunktúrák változnak, a politikusok
népszerűsége pedig állandó eróziónak van kitéve. 

Az egyik legismertebb erdélyi közméltóságunk – po-
litikai szerepvállalása által – egy ehhez hasonló átalaku-
láson ment át.  A Temesvárról száműzött lelkészt, a
diktatúra megdöntésében vállalt szerepéért, kezdetben
még ország-világ a forradalom hőseként ünnepelte. A Ki-
rályhágómelléki Református Egyházkerület püspökeként,
a közéletben kifejtett tevékenységéért azonban már szá-
mos bírálattal kellett szembenéznie. Az „RMDSZ-utód-
pártok” létrehozásában játszott aktív szerepe, valamint
a folyamatos torzsalkodások további bizalomvesztést
okoztak, ma pedig egy kérdőjelekkel teli politikai pálya
alkonyán találjuk. 

Számos más, kevésbé ismert vagy ünnepelt „pályatár-
sának” példáját is említhetnénk. A valamikor még nagy
köztiszteletnek örvendő írók, költők, ügyvédek, színé-
szek, újságírók, orvosok, állatorvosok, tanárok, mérnökök
vagy más szakmabeliek mára már egyszerű megélhetési
politikusokká váltak, és elveszítették azt a patinájukat,
amellyel még a politikai pályafutásuk elején rendelkez-
tek. Azok a kívülálló civilek pedig, akiket ettől a „veszte-
séges” közéleti szerepléstől való távolmaradással lehetne
vádolni, nyugodtan elmondhatják, hogy soha nem volt
(és nem is lesz) nyílt verseny az erdélyi magyar húsosfa-
zék körüli helyek elosztásában, azokat mindig csak a
szubjektív előválogatások nyerteseinek tartották fenn,
némi demokratikusnak kikiáltott színjátékkal kiegészítve,
tehát nem terheli őket ilyenfajta felelősség. Úgy is mond-
hatnánk, hogy mindenki azzal maradt, amit érdemelt.

Ilyen körülmények között egyre nagyobb társadalmi
szereppel bír az a dévai ferences szerzetes, aki az eddigi
életpályája során mindig növelni tudta a népszerűségét.
Aki következetes munkájával és töretlen hitével árva
gyermekek megmentését és az egész közösségünk lelki
bátorítását vállalta fel. A maga szerény eszközeivel, kü-
lönösebben nagy felhajtás nélkül, a román sajtó teljes
mellőzése mellett. Egy ilyen életpálya véghezvitelére na-
gyon kevesen volnának képesek közülünk. A legtöbben
emberi gyarlóságunk áldozatául esünk, és általában nem
is áll szándékunkban ezen változtatni. Bűntudatra talán
nincs okunk, de az ilyen példák cselekedetre buzdíthat-
nának. Olyan politikán kívüli kezdeményezésekre, ame-
lyek ránk és a környezetünkre nézve is egyaránt jó
hatással lehetnének.

Ferencz Zsombor

A jogszabály legújabb módosításai szerint a tanárok semmiféle testi fenyítést nem alkalmazhatnak a diákok ellen,
nem állíthatják sarokba, nem küldhetik ki őket óráról, nem alázhatják meg és nem diszkriminálhatják őket. A tör-
vényszegő pedagógus 1 000–2 500 lejes büntetésre számíthat, ha kiderül, a diákokkal szembeni magatartása ne-
gatívan hat ki azok lelki életére vagy tanulmányi előmenetelére. A Hivatalos Közlöny szeptember végén hozta
nyilvánosságra az új módosításokat, de a román kormány még nem fogadta el az alkalmazás szabályzatát.  Mai
lapszámunkban pedagógusok, szülők véleményét kértük ki az új törvénymódosítás tartalmáról, és arról, hogy van-
e egyáltalán szükség erre. 

Indokoltak-e a 
gyermekjogvédelmi 
törvény módosításai?
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Hétfőn nyílt meg az idén már 14. alkalommal megszervezett karácsonyi vásár a Philothea Klubban (Kos-
suth utca 2. szám). Belényesi Gabriella, a klub vezetőjének elmondása szerint a bazár az egyedi, kézmű-
ves tárgyakat hivatott népszerűsíteni, emellett pedig helyi, tehetséges alkotóknak biztosít teret arra,
hogy a marosvásárhelyi lakosság megismerje műveiket, illetve némi pénzt is kapjanak a tárgyaikért.

Karácsonyi vásár helyi 
kézművesek alkotásaiból

„Tizennégy évvel ezelőtt bar-
kácskörrel indult a vásárunk,
amely során az elkészült tárgyakat
kiállítottuk a klubban, és szimbo-
likus összegért árusítottuk azokat,
a bevételből pedig a Philotheát
támogattuk. Időközben karitatív
központok is bekapcsolódtak,
négy évvel ezelőtt pedig megnyi-
tottuk a vásárt a város kézművesei
előtt is” – mondta el Belényesi.

Hozzátette, hogy bár idén ke-
vesebben jelentkeztek a portéká-
ikkal – 12 alkotó munkái vannak
kiállítva, és még három személy
csatlakozik a napokban –, van
olyan hobbyművész is, aki tízedik
éve hozza be Mikulás táján a tár-
gyait. Az alkotók életkora eltérő,
minden korosztály tárgyait meg
lehet találni, vásárolni, és legtöbb-
jük Marosvásárhelyről jelentkezett,
de vannak néhányan a Nyárád-
mentéről is. Az eladott tárgyak ér-
tékét teljes egészében megkapja
annak készítője, ekképp a klub in-

gyen ajánl bemutatkozási lehető-
séget a művészeknek.

A kirakodóvásárnak berende-
zett tágas, fényes szobában talá-
lunk értékes nemezelt tárgyakat
– tarisznyát, pénztárcát –, éksze-
reket, de karácsonyfára aggatható

mézeskalácsot, csipke- és szalma-
díszt, egyedi bőrpénztárcát és tás-
kát, nagy műgonddal elkészített,
féldrágakővel díszített ékszereket,
emellett pedig egyszerű ám fan-
táziadús fülbevalókat is. A Philot-
heában vásárolhatunk borzasztó
időigényes, egyedi dombormin-
tázatú, préselt mézeskalácsot,
amely két lány keze munkáját di-
cséri: egyikőjük fából faragja ki a
mézeskalács mintáját, a másik
lány pedig – aki nemrégiben ve-
szítette el látását – a nyers tésztát
nyomogatja rá a mintára, és sütik
meg.

„Kisiskolásoktól nyugdíjas ko-
rúig minden ide látogató talál ma-
gának vagy barátainak, hozzátar-
tozóinak vásárfiát, hisz nem csak
a tárgyak, hanem az áruk is vál-
tozatos. A legolcsóbb alkotás egy
lejbe kerül, a legdrágább pedig
150 lej körül van” – mondta el Be-
lényesi.

Aki egyedi ajándéktárgyat vá-
sárolna, az december 20-áig, a
Kossuth utca 2. szám alatt teheti
meg.

Pál Piroska

MORGÓ 

Mondd meg, kinek 
állítanál szobrot,
megmondom, ki vagy!

Marosvásárhely önkormányzati képviselőtestülete el-
halasztotta a Decebal-szobor felállítására vonatkozó ha-
tározattervezet megvitatását, a döntést későbbi időpontra
napolták el. Mint ismeretes, a dák király büsztjét állítólag
egy marosvásárhelyi kulturális egyesület ajándékaként
helyeznék ki, a városháza elképzelése szerint a Bodoni és
a Dózsa György utak kereszteződésénél. A szándék a ma-
gyar lakosság nemtetszését váltotta ki, beleértve egyes
RMDSZ-es köröket is, ahol sokan vitatták az elképzelést.
Soós Zoltán, a megyei múzeum igazgatója például –
egyébként teljesen helyesen – azt kifogásolta, hogy ver-
senypályázat és egyéb szakértői bizottsági jóváhagyás nél-
kül állítanának szobrot a városban. Az eset precedenst
teremtene – érvelt tovább Soós –, s nem tudni, a szobor -
állítók és az úgynevezett ajándékozók hol állnának meg
ilyen irányú igyekezetükben. 

Tagadhatatlan: a szoborállításra vonatkozó hivatalos
eljárást be kell tartani, sőt: tartatni, ezen túl azonban, ha
jól meggondoljuk, fölösleges minden aggályoskodás, aka-
dékoskodás. Normális körülmények között, azaz működő
demokráciákban minden közösség maga dönti, döntheti
el, kinek, mely történelmi személyiségnek állít szobrot.
Ha jól tudom, Vásárhely önkormányzati képviselőtestüle-
tében érvényben van egy hallgatólagos, de a rendszervál-
tás óta kölcsönösen tiszteletben tartott egyezség a két
oldal – román és magyar – között a szoborállításokra vo-
natkozóan, amely gyakorlat szerint mindig párban hatá-
roznak hasonló ügyekben. S ami a legfontosabb, az illető
közösségre bízzák, kit tisztel meg ekképpen. Az emléke-
zetes Gusa-ügy volt az egyetlen kivétel, de akkor a másik
fél – a polgármester ígérete szerint eljárva – végül meg-
hátrált, bizonyítván, hogy tartja magát az egyezséghez.
Ezek szerint eddig működött a dolog, kár lenne most fel-
rúgni… 

Mindazonáltal igencsak árulkodó egy közösség lelki-
szellemi állapotáról, hogy kinek, kiknek állít vagy állítana
szobrot.  

Szentgyörgyi László 

Aki ma jó színházat akar látni, az men-
jen el Kolozsvárra, az 1990 óta Tompa Gábor
által igazgatott európai Kolozsvári Állami
Magyar Színházba, Sepsiszentgyörgyre, a
2005 óta Bocsárdi László által vezetett Ta-
mási Áron Színházba, vagy a román társu-
latokhoz Szebenbe, Bukarestbe. Így sokkal
könnyebben kibírhatja majd városának
egész évben a nyakára zúduló temérdek
rossz, de annál nagyobb reklámban része-
sülő előadásait!

A Székelyföld központjától egyenes vo-
nalban 100 kilométerre sem elhelyezkedő
erdélyi városokba a Google térképésze:
Sepsiszentgyörgyre 177 kilométeres autó-
utat, 2 óra 31 perces menetidővel, 89 lej 58
banis üzemanyagköltséggel számolja, Sze-
benbe 117 km, 2 óra 12 perc, 66 lej 63 bani,
Kolozsvárra pedig 107 km, 1 óra 43 perc, 54
lej 62 bani. Bukarestbe 358 km, oda pedig
4 óra 52 perc alatt, 182 lej 86 baniért lehet
eljutni. A www.mersultrenurilor.ro viszont
általában kétszer olcsóbban visz (ezért a
vonat a szegény emberek utazási eszköze),

igaz, egyszersmind kétszer lassabban is.
Egyértelmű, hogy ilyen költségekkel csak a
lokális bolond nyali art nouveau kakadémi-
ánk doktorai tudnak államilag elszámolni!
Szegény ember fogja csak szépen be azt az
éhes száját, s menjen ki minden nap a sze-
métdombra szelektív hulladékot gyűjteni
aprópénzért, abból pedig mindenekelőtt fi-
zesse be az államnak az adókat, felső tízezer
zsebekbe! Hűvös este húzódjon be a félho-
mályos kunyhójába, vezesse be a kábelté-
vét, s a magyar csatornákon lesse a jó
magyar színházi közvetítéseket! De be ne
merjen vegyülni a 690 lejes Doktor Bernády
György Mecénás - Kemény János Bemu-
tató-bérletesek közé (a kisváros száz leg-
gazdagabb üzletembere-politikusa közé,
míg a város egyharmadnyi lakosságának
havi bevétele nem éri el ezt az összeget,
soknak még egy egész ledolgozott élet
után se), hogy svédasztal mellett csám-
csogó vigyorral Facebookra fehér gallérosan
fotózkodni merjen RMDSZ-tagsági köny-
vecskéjével a zsebében, és sampányt koc-

cintva negédesen libbenni... S ha mindez
nem tetszik neki, álljon be szépen a sorba
Communitas Erdélyi Magyar Alkotói Ösz-
töndíjat kérni!

A belépők árát honlapján egyetlen szín-
ház sem meri feltüntetni (www.tamasithe-
atre.ro, www.tnrs.ro, www.huntheater.ro),
hiszen a színházművészet mindmáig mesz-
szemenően a legdrágább művészet ha-
zánkban is, csak a gazdag embereknek való,
a színház pedig nem foglalkozik szociális
kérdésekkel – annál inkább külföldi „feszt'
ivál” szereplésekkel, a nézőtereik telített-
sége amúgy is meghaladja az átlagos 50%-
ot, legfennebb túlzott jókedvében időnként
különféle akciókat ajánl. Viszont mindhá-
rom a www.biletmaster.ro online jegyáru-
sító honlapra irányít át (amihez ugye
bankkártya és megfelelő kártyaleolvasó is
kellene, ami csak a gazdag embereknek
van), amelyen előadásonként váltózó árú
belépőkkel szembesülhetünk, tény, hogy
10 lejért már sehol sem engednek be...

Czirják Árpád

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

Kvalitásos teátrum vs. sóbiznisz



Hóhérok, kivégzések, 
rejtélyek otthona?

A Pálffy-ház, a Tolnai-ház, a
Hóhér-háza, vagy, ahogy még
nevezik: a Rejtélyek-háza 1885-
től a Pálffy család tulajdonába
került, s ezért Pálffy-házként is
emlegetik. Egyszerű lakóház
volt, mégis rémtörténeteket
költöttek köré: hóhérokról, ki-
végzésekről és megfejthetetlen
rejtélyekről szóló legendák szín-
helye lett. Azt, hogy a fent leír-
takból mi igaz, és mi a képzelet
szüleménye, senki nem tudja
megmondani. Pál-Antal Sándor
történésznek azonban meggyő-
ződése, hogy egy hóhérnak
semmi szín alatt nem lehetett
háza Marosvásárhely központ-
jában. A kutatók még nem tud-
ják, hogy mikor épült, és hogy

milyen szerepet töltött be a
Pálffy család Marosvásárhely
történelmében. Azt azonban
nagy valószínűséggel tudni vél-
jük, hogy a ház építésének
munkálatait a kor egyik neves
mestere, Türk Antal irányította,
akinek a nevéhez számos erdé-
lyi épület fűződik.

A ház születése és stílusa

Ami a műemlék stílusát il-
leti, a fennmaradt dokumentu-
mok is alátámasztják, hogy a
Pálffy-ház mindig is magánház
volt és nem középület. A leírá-
sokból kiderül az is, hogy nehéz
lenne besorolni valamelyik épí-
tészeti stílusba, így inkább azt
írni róla, hogy majdnem-barokk
épületről van szó. Egyesek azt
állítják, hogy a XVII. században

épült, de több szakemberrel be-
szélgetve a témáról, arra a kö-
vetkeztetésre lehet jutni, hogy
az építés a XVIII. századra datál-
ható, vagyis pontosan arra az
időszakra, amikor 1754-ben ide
költözött a Királyi Tábla. Nagy
valószínűséggel ekkor építették
valamelyik magas rangú tiszt-
viselő számára. Pálffy-háznak
az utolsó tulajdonosáról nevez-
ték el, és így maradt meg a köz-
tudatban. Az, hogy ez a hóhér
háza lett volna, egyértelműen
új keletű elmélet. A mende-
monda az elmúlt 15 évben kelt
szárnyra. 

A homlokzatok 
díszítéséből nagyon 
kevés maradt meg

Szobái téglaboltozatosak,
egy gyűjtőkéménnyel, törtsíkú,
manzárdtetőzettel készült, zsin-
dellyel fedve. A Nagyközre néző
szoba kiugró, zárt loggiája a
belsőnek meghitt hangulatot
kölcsönöz, díszítését pedig a
boltozatos mennyezetek stuk-
kódíszei adják. Külső homlokza-
tainak falisávos díszítése, a
loggia íves vonalú oromzati
fala, valamint a bejárat feletti
konzolosan kialakított védőte-
tőzete mind a barokk jegyeit vi-
seli magán. Sajnos, a

homlokzatok finom vonalú dí-
szítéséből nagyon kevés maradt
meg. 

Más forrás szerint a házat
Bagolyvárnak is nevezik

A sáros, poros és vízmosásos
közben a lakóházat a telek belső
részén helyezték el, a lejtős
terep előnyét kihasználva a
pince a közre néző helyiségek
alá került. A pincébe a bejárat
az útról történt mindaddig, míg
a századfordulón az utcát nem
rendezték, az utcaszintjét süly-
lyesztették. Mivel ez a művelet
a lakóház állékonyságát veszé-
lyeztette, a biztonságosság ér-
dekében betonból magas
támfalat készítettek az épület
utcai homlokzata elé. Így a
pince bejáratát megsemmisí-
tették, a lakóház egy emel-
vényre került. A város polgárai
találóan „bagolyvárnak” nevez-
ték el a házat.

Nem ítéletvégrehajtó,
hanem: ítélőmester

A város meséi című könyv-
ben egyértelműen kitűnik,

hogy a szóban forgó épület egy
ítélőmester tulajdona volt. Az
erdélyi fejedelemségnek össze-
sen két ilyen ítélőmestere volt,
ami tulajdonképpen legfelsőbb
bírát jelentett. Maga az ítélő-
mester szó hangzásában ha-
sonlít az ítéletvégrehajtóhoz:
mindkettőben benne van az
ítélet szó, és a leírtak szerint az
a meggyőződés, hogy valaki té-
vesen fordította le. Lévén, hogy
így igazi szenzáció lett belőle, a
megnevezés gyorsan elterjedt
Vásárhelyen. Ez az egyetlen
magyarázat erre. Megemlí-
tendő még, hogy létezik egy
olyan felvetés is, miszerint a ház
első tulajdonosát, Tolnai János
bírót hóhérnak nevezték, mert
szigorú ítéleteket hozott.

Sok minden még feltárásra
vár: kilencven után senki
nem igényelte vissza a
házat

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által összegyűjtött dokumentá-
ciókból kitűnik még az is, hogy
a bírósági végrehajtókat a feu-
dális világban sehol nem ked-

velte és nem fogadta be a kö-
zönség. Ennek köszönhetően
valahol a település peremén
laktak. Erre máskülönben ren-
geteg példa van, és hihetetlen
az, hogy Marosvásárhely kivétel
lett volna ez alól, és a hóhér
bent lakott volna a városköz-
pontban. 

Egy másik adatgyűjtésből
megtudtuk, hogy az épület
utolsó tulajdonosáról, Pálffyról
nem tudni szinte semmit. Az,
hogy milyen szerepe volt a
város életében, még feltárásra
vár. Az viszont tény, hogy a ki-
lencven után senki nem igé-
nyelte vissza az épületet, így ez
előbb a város, majd pedig a Mű-
vészeti Egyetem tulajdonába
került. 

Láthatóan gyönyörűen újjá-
építették, sok pénzt költöttek
arra, hogy visszaállítsák eredeti
küllemét, és most az említett
egyetem Zeneművészeti Kara
működik benne.

Nagy-Bodó Tibor

(a régi fényképért köszönet
Madaras Józsefnek)
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Ennek a műemléknek már annyi neve volt, hogy felsorolni is nehéz. A
lényeg mindenekelőtt talán az, hogy Vásárhely egyik legszebb barokk
építészeti emléke. A tizenhetedik század kisméretű kúriáinak szép pél-
dája. A leírtakból tudjuk, hogy a selyei és szentlászlói Tolnai János íté-
lőmester építtette. Ez az egyetlen épület, amely megmaradt az egykori
Nagyköz és környékének házai közül. A Központ e heti lapszámában
erről a páratlan épületről mesélünk.

A város legrégibb polgárháza, a 350 éves múltra visszatekintő 

„Hóhér-ház“

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd



– Jó napot, Sajókám! Tudta,
hogy az alkoholfogyasztás súlyo-
san károsítja az ön és a környeze-
tében élők egészségét?

– Mintha már hallottam volna
valahol… De minek szomorít
ilyesmikkel, hogy már ez a kis sö-
röcske se essen jól?

– Nem, csupán a skót kocs-
matragédiát próbáltam felvezetni.

– Éspedig?
– Itt olvasom, hogy a skóciai

mentőszolgálat szerint 120 ember
rekedt abban a pubban, amelynek
a tetejére rázuhant egy rendőrségi
helikopter Glasgow-ban, múlt
péntek éjjel. A helyszínről 32 sú-
lyos sérültet vittek kórházba, és ki-
lencen meghaltak a balesetben.

– Az kemény! Erről jut
eszembe a régi vicc: helikopter zu-
hant a temetőre, a mentőalakula-
tok eddig hatszázötvenkét
áldozatot ástak ki a romok alól…

– Marha vicces! A helikopter a
kocsma lapos tetejébe csapódott,

átütötte a tetőszerkezetet, de nem
robbant fel, és tűz sem keletkezett.
A helikopteren két rendőrtiszt és a
pilóta tartózkodott, akik azonnal
szörnyethaltak.

– Kártérítést nem követelnek
a vendégek? Mert én sem szere-
tem, ha muslinca vagy rendőr
megy a hálbámba. Apropó: hal-
lotta, hogy Valentin Bretfelean fő-
rendőr kezd átmenni
magyarbarátba?

– Nocsak! Ejsze ő is nekiállt
kétnyelvű töblicákat osztogatni a
piaci kofáknak, Lakó Péterfi Tünde
nénivel karonfogva?

– Ott még nem tart éppen. De
a legutóbbi önkormányzati ülésen
odament a hangoskodókhoz, és
befenyítette őket, hogy ha nem vi-
selkednek tisztességesen, és nem
kussolnak be, kivezetteti őket a te-
remből. Mi több, még telefonos
segítséget is kért, ahogy a Legyen
ön is milliomosban szokás, arra
utasítva az ügyeletes fakabátot,

hogy küldjön a városháza elé egy
bevetésre kész csoportot.

– Hallatlan! De kik ugattak és
miket?

– Néhány vén trotty lakótársu-
lási elnök, akiknek nem tetszett,
hogy Peti András magyarul kö-
szöntötte az egybegyűlteket. „Ro-
mániában élünk, beszéljen
románul!”, „Nem kell nekünk tol-
mács, nem vagyunk hajlandók
meghallgatni kétszer ugyanazt!”,
„Csak az állam hivatalos nyelvén
beszéljenek!” – ilyen és ehhez ha-
sonló kedvességeket toltak.

– De egyáltalán mit kerestek
ott ezek a degeneráltak?

– Azért mentek, hogy támo-
gassák Claudiu Maiornak a föld
alatti szeméttárolók megvásárlá-
sára vonatkozó tervezetét. Ugyanis
a Gyémánt piac közelében már ki-
alakítottak egy hasznosnak bizo-
nyuló föld alatti hulladéktárolót,
ezért Maior azt kérte, hogy még
vásároljanak hasonlókat, de mivel

egy ilyen tároló 9.300 euróba
kerül, a tervezetet többször eluta-
sították. Most azonban háromszáz
támogató aláírást is csatoltak a do-
kumentumhoz, olyan társulási el-
nökökét és alelnökökét, akik
kérték, hogy náluk is szereljenek
fel ilyeneket. Na, de a lényeg az,
hogy Peti András nem rezelt be a
durva magyarellenes bekiabálá-
soktól, és magyarul mondta el,
amit akart.

– Végül aztán megszavazták a
guberálóbiztos szeméttárolók vá-
sárlását?

– Meg, de nem egyöntetűen:
a PNL-s és PSD-s tanácsosok tar-
tózkodtak, illetve ellene szavaztak,
de a PD-L-s és az RMDSZ-es képvi-
selők igen szavazata nyomán a vá-
rosi költségvetésből 325 000 eurót
költenek majd a 35 underground
hulladéktárolóra.

– Ha ilyen jól állunk, akár met-
rót is építhetnének, úgyis készül-
nek drágítani a taxisok. Csakhogy
az oltári kiszúrás lenne Lakó Péterfi
Tündével.

– Miért?
– Mert állandóan metróznia

kéne, hogy magyarul is bemondja,
milyen állomás következik. 

– Ja, és keresztelhetné át a
blogját nincsegypercemse.com-ra.

– Egyvalamit nem deriválok:
mi a gond a mostani kukákkal,

azon kívül, hogy a brazil hulladék-
logisztikusok széthordják és szét-
szórják belőle a szemetet?

– Gyakorlatilag semmi.
– Akkor én proponálok egy

költséghatékonyabb megoldást:
állítsanak mindenik mellé egy
fegyveres őrt, az nem kerülne há-
romszázezer euróba. Arról már
nem is beszélve, hogy előbb-
utóbb úgyis megtalálják a módját
annak, hogy ezeket a föld alattia-
kat is kiguberálják.

– Apropó, fegyver: nézte a
december elsejei bukaresti katonai
parádét?

– Nézte a görcs!
– Pedig ritka látványos volt:

még a felvonuló harckocsik tetején
üldögélő németjuhászok nyakára
is piros-sárga-kék zászlót kötöttek!

– A kóbor ebekére nem kötöt-
tek? Vadim Tudor és társai maguk-
hoz nyúltak volna a
gyönyörűségtől, a hetvenezer sza-
ladgáló trikolór láttán.

– Külföldi katonák is részt vet-
tek a felvonulásban, például ame-
rikai tengerészgyalogosok.

– Sose értettem, mit fed a ten-
gerészgyalogos kifejezés, tudnak
ők is vízen járni, mint Jézus?

– Marha! A tengerészgyalogos
a haditengerészet állományába
tartozó, de elsősorban szárazföldi
harcra kiképzett katona.

– Értem. És mi a helyzet az ide-
genlégióval, abba alieneket és
predatorokat soroznak be?

– Kuss! Érdekes dolgokat lehe-
tett megtudni a helyszíni közvetí-
tésekből, többek közt azt is, hogy
nemrég egy román katonacsajszi
lett a világ legszebb egyenruhás
nője.

– Szerintem a zsűrizők nem
láttak minden rendőrnős pornófil-
met.

– Visszatérve a kutyákra: kép-
zelje, Steven Seagal után most Pa-
mela Anderson is örökbe akar
fogadni egy romániai kóbor ebet.

– Meg vannak ezek veszve?
Apropó: olvastam, hogy Románi-
ában mintegy 11 millió kisállat
van…

– És hány nagy!
– …amiből 4,1 millió kutya

és 4 millió macska. Évi százmillió
eurót költünk kutyaeledelre, és
közel ötvenmilliót macskaételre.
Továbbá, a cicák részére 4,5 millió
lej, azaz egymillió euró értékben
adnak el homokot évente.

– December elsején egy fél
nap alatt sza…, izé, költöttek el
ennyit.

– Mire?
– Pont egymillió euróba került

a parádé!

Molnár Tibor
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A MAROSVÁSÁRHELYI LOCATIV R.T. Nyilvános kikiáltásos ár-
verésen bérbe adja a következő marosvásárhelyi kereske-
delmi helyiségeket/garázsokat:

Nyilvános árverés

Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatala örömmel
hívja meg a 30. házassági év-
fordulójukat betöltött vásár-
helyi lakhelyű személyeket,
valamint azon egyedülálló
személyeket, akik betölthették
volna a 30. házassági évüket
az Idős személyek szilveszte-
rére, amelyet 2013. december
31-én, kedden 17 órai kezdet-
tel tartanak a President komp-
lexumban.

Feliratkozni 2013. decem-

ber 5-étől, hétfőtől lehet na-
ponta 9–13 óra között, a Mihai
Eminescu Művelődési Köz-
pontban (Nicolae Grigorescu
utca 17–19. szám, telefon:
0265-218.746), a helyek függ-
vényében.

Feliratkozáskor a résztve-
vők a következő iratokat kell
felmutassák:személyazonos-
sági irat, házasságlevél és a
nyugdíjszelvény. Egy jegy
ára10 lej.

Ugyanakkor értesítjük az

érdeklődőket, hogy az ese-
mény napján, 2013. december
31-én, szombaton 16 órától a
város főbb zónáiból autóbusz
különjáratok indulnak, ame-
lyek biztosítják a résztvevők
szállítását. Ugyanakkor, a ta-
lálkozó befejeztével, 22 órakor
ugyanezen autóbuszok haza-
szállítják a lakónegyedeikbe a
résztvevőket.

Szeretettel várjuk!

Hacsek és Sajó

Idős személyek szilvesztere



A 191 centiméter magas
Vincze Andrea szülővárosában
kezdett el kosarazni, majd
2002-ben Tursics Sándor fe-
dezte fel és vitte a budapesti
Csata DSE csapatába, amely a
2006-2007-es évadban Vasas-
Csata néven indult az A-cso-
portban. 

A következő szezonban Földi
Sándor irányítása alatt Ceglé-
den játszott. Ezután sikerült Né-
metországba, a Bundesligába
szerződnie az Ulm csapatához,
ahonnan a Saarloulis együtte-
séhez került, ahol 2011 nyaráig
játszott. 

Németországból 2011-ben a
szekszárdi Atomerőmű KSC-
hez, majd onnan a kolozsvári
Universitateához került.

– Andrea, lehet-e még lelket
tartani ebben a csapatban?

– Hát, ez nagyon nehéz,
főleg most, hogy annyi a sérül-
tünk, ezen a héten az amerika-
iak is hazamennek, így még
kevesebben maradunk. 

– Megbántad, hogy ide iga-
zoltál?

– Nem, nem bántam meg.
Ez egy fiatal társaság, amelyet
én a rutinommal próbálom se-
gíteni, de nem könnyű.

– Számodra fura, hogy te
vagy a legnagyobb tapasztalat-
tal rendelkező kosárlabdázó az
együttesben?

– Igen, amikor ide kerültem,
ezt nem tudtam. 

– Hogyan tetszik a város?
– Szép, kellemes környe-

zetű, viszont Kolozsvár után ki-
csinek tűnik, de szeretek itt élni. 

– Milyen szerinted ez a
román női kosárlabda-bajnok-
ság, hiszen senki nem esik ki az
idén. Lehetséges, hogy emiatt is
vannak olyan csapatok, játéko-

sok, akik nem veszik teljesen ko-
molyan a játékot?

– Azt nem mondanám,
hogy nem veszik komolyan.
Mint tudjuk, 5 jobb képességű
együttes van a román női baj-
nokságban, a többi nagyjából
felzárkózik mögöttük. Amúgy
gyengébb, mint a magyar baj-
nokság. 

– Egy ilyen szintű játékosnak,
mint te, a BC Nova Vita, amely je-
lenleg sereghajtó, nyújt fejlődési
lehetőséget?

– Csak önmagam tudom
motiválni, de nehéz, hogy segí-
teni kell a többiek játékán, hi-
szen ez egy csapatjáték.

– Már készülsz az edzői pá-
lyafutásra?

– Erre nem vállalkozom,
nem igazán szeretnék edző
lenni, nem az én világom. 

– Nagyjából már minden
erős csapattal játsztatok a baj-
nokságban, hogyan látod, ki vi-
heti a prímet az idén?

– Egyértelműen az Arad,
amely a bajnokság talán leg-
jobb együttese. Utána a Târgo-
viştét meg a Gyulafehérvárt
látom bajnokesélyesnek. 

– Kinek szurkolsz közülük?
– Elsősorban magunknak!

A rendkívül vonzó, 192 cen-
timéter magas Mészáros Kata
Zsófia a marosvásárhelyi 4-es
számú Általános Iskolában kez-
dett el kosárlabdázni, onnan
került Kolozsvárra, ahol tíz évig
az Universitatea korosztályos
együtteseinél játszott, majd öt
évet a felnőtt csapatban. 

Kata, akinek a hobbijai közé
tartozik az olvasás, a kirándulás
és az úszás is, a kosárlabdában
látja a jövőjét.

– Kedves Kata, a Rapid elleni

meccsen újra hiányoztál a csa-
patból. Milyen okból?

– Már két hete harcképtelen
vagyok – úgy néz ki, hogy janu-
árig –, mivel csontrepedést di-
agnosztizáltak a talpamon, ami
miatt kényszerpihenőn vagyok.
Az elmúlt héten, csütörtökön
vették le a gipszet, most a reku-
perációs időszakban vagyok. 

– Hogyan gyógyul a lábad?
– Jobban van, de még nem

tudom hajlítani a talpamat, de
remélem, hogy mielőbb egész-
séges leszek és újra hasznos
tagja lehetek az együttesnek.

– Láttam, hogy nagyon
bosszankodtál a kispadon. Mi-
lyen volt végigizgulni a mérkő-
zést?

– Nagyon nehéz volt, ide-
geskedtem, de türelmesen ki
kell várnom, míg teljesen fel-
épülök.  

– Bánod, hogy idekerültél
Marosvásárhelyre, hiszen a csa-
pat sem a legjobb formáját mu-
tatja a bajnokságban?

– Nem bántam meg. Én tu-
lajdonképpen vásárhelyi va-
gyok, de tíz évig Kolozsváron
játsztam az Universitateanál,
először a korosztályos együtte-
seknél, majd öt évig a nagycsa-
patban. Kolozsváron nőttem fel,
szerettem ott, mindamellett,
hogy Marosvásárhelyen kezd-
tem el kosárlabdázni a 4-es
számú Általános Iskolában,
majd egy hónap múlva kisze-
meltek a kolozsváriak, akik oda
vittek játszani. Amikor a BC
Nova Vitához kerültem, az gon-
doltam, hogy az együttes jobb
lesz, mint korábban, de ez nem
úgy lett…

– Sorozatban tíz meccset
vesztettetek el ebben a bajnoki
idényben, ugyanannyi mérkő-
zésből. Ez sok, nem?

– Nem sikerül győznünk!
Nem is edzünk, ahogy kellene,
ez az igazság. 

– Van különbség a marosvá-
sárhelyi együttes és a bajnokság
többi együttese között, felkészü-
lés szempontjából?

– Szerintem igen. 
– Mi lenne a teendő, hogy

felzárkózzatok a többi csapat
mögé?

– A személyes véleményem
az, hogy az edző is jobban kel-
lene összpontosítson, felkészít-
sen minket, onnan indul el az
egész. 

– Mik a jövőbeli terveid, ami
a sportkarriered illeti? Maradsz
Marosvásárhelyen?

– Nem hiszem. Lehet, hogy
külföldön fogok majd kosárlab-
dázni. A legfontosabb, hogy
egészségileg rendbe jöjjek, de
ameddig itt játszom, igyekszem
hasznos játékosa lenni a BC
Nova Vitának. Amúgy a vásár-
helyi kitérésem ugródeszka
lehet a kosárlabda karrierem
folytatására…

A 21 éves Gál Emese az
együttes egyik marosvásárhelyi
illetőségű kosárlabdázója. Váro-
sunkban kezdett el kosárlab-
dázni 11 évesen, Simona Făgăraş
kezei alatt, a Szász Albert Sport-
líceumban, majd a Gravity SK-
nál folytatta. Emese jelenleg a
BC Nova Vita egyik meghatározó
játékosa.

– Emese, hogy láttad a mai,
Rapid elleni játékotok? Újabb ve-
reséget szenvedtetek, ez sorozat-
ban már a tízedik…

– Hát igen, sajnos! Az igaz-
ság az, hogy ez már a második
olyan mérkőzésünk volt sorozat-
ban, ahol mindössze nyolcan
játszhattunk, hiszen az együttes

többi tagja sérüléssel bajlódik,
sőt volt olyan is, aki ma sérülten
játszott. Nem könnyű így ját-
szani. Súlyosbítja a helyzetünket,
hogy az egyik amerikai játéko-
sunk már elment, ezen a héten
hazamegy a többi is. Ennél
többre, sajnos nem vagyunk ké-
pesek. 

– Mit lehetne tenni annak ér-
dekében, hogy javuljon a játéko-
tok, és megszerezzétek a
várva-várt első pontokat ebben a
bajnokságban?

– Szerintem hozni kellene
két-három olyan külföldi játé-
kost (egyik főleg játékirányító le-
gyen), akik képesek „vinni” a
csapatot, hiszen mi ugyanazon a
szinten vagyunk. Fontos lenne
főleg egy olyan kosaras, aki betör
a vonalon belül, és az ellenfél rá
koncentrál, aztán ő kiadja a
passzt, hogy mi majd kosárra
dobjunk. Körülbelül egy olyan
nagy képességű és tapasztalattal
rendelkező játékirányítóra lenne
szükségünk, mint Monica Nico-
laescu (Rapid) volt ma. Emellett
Vincze Andrea mellé elkelne
még egy center, mivel Mészáros
Kata jelenleg le van sérülve.

– Gondoltatok arra, hogy kit
tudnátok megverni a bajnokság-
ban?

– Ha jók a számításaink,
akkor reméljük, hogy januártól
lesz vagy négy győzelmünk, hi-
szen nyernünk kellene a Craiova
ellen, sőt Kolozsvár is verhetőnek
tűnik… Ehhez persze még kel-
lene 2-3 játékos, meg egy hasz-
nos téli felkészítő is. 

– Mit mondott az edző az öl-
tözőben?

– Hát mit lehet mondani tíz
vereség után? Ő is reménykedik,
hogy a tavaszi idényben felzár-
kózunk.

– Hogy látod a marosvásár-

helyi női kosárlabda jövőjét?
– Néhány éves története leg-

jobb eredményét érte el 2011
májusában a marosvásárhelyi BC
Sirius U-15 korosztályos női ko-
sárlabdacsapata, amely bronzér-
met szerzett az országos
bajnokságon. De nekik is kellene
egy jó edző, valamint szponzo-
rok, hogy tudjanak fejlődni.
Utánpótlás lenne, de színvona-
lasabb szakmai munkára lenne
szükség. 

– Hogyan látod a saját jövőd?
– Ami a klubcsapatomat il-

leti, fontos győzelmeket szeret-
nénk elérni tavaszi idényben.
Ami pedig az én sportpályafutá-
som illet, többet szeretnék ez-
után játszani, hogy majd idővel
külföldre kerülhessek.  Remé-
lem, összejön…

A marosvásárhelyi csapathoz
három amerikai és egy magyar
állampolgárságú kosaras érke-
zett a nyáron. 

A tavalyi keretből Mihaela
Mihai, illetve a helyi játékosok:
Gál Emese, Bartha Borbála¬ és
Iohana Borşan maradtak. Hely-
béliként hozzájuk csatlakozik a
Sirius klubban nevelkedett Cris-
tina Gherendi és Adina Ana
Maria Gherendi is. 

Az Egyesült Államokból Sou-
lijah Evans, Laqueda Davis és
Brittany Ridley lettek többek
közt a keret tagjai, míg Magyar-
országról Vincze Andrea érkezett
a csapathoz. Ő egyébként a ta-
valy is Romániában, a Kolozsvári
U-nál játszott, s nem egyedül
jött, hanem Mészáros Kata is
onnan igazolt haza. 

A keret két ¬Nagyváradról
jövő női kosarassal, Alexandra
Vlaicuval és Corina Ceauşuval is
kiegészült.

Idővel Iohana Borsan Német-
országba távozott, Soulijah
Evans, visszatért az Egyesült Ál-
lamokba.
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Hogyan tovább, Nova Vita?
Sorozatban a tízedik vereséget szenvedte el a Marosvásárhelyi BC Nova Vita
női kosárlabdacsapata a Nemzeti Ligában. Az elmúlt héten, szombaton a bu-
karesti Rapid SK diadalmaskodott 79-53 (26-14, 21-12, 17-11, 15-16) arányban
a Ionel Brustur irányította alakulat ellen, a Petru Maior Tudományegyetem
tornacsarnokában rendezett összecsapáson. A csapat kudarcainak okát pró-
báltam megtudni, a csapat két legtapasztaltabb játékosától: a hódmezővá-
sárhelyi születésű Vincze Andrea erőcsatártól, a marosvásárhelyi illetőségű,
de Kolozsváron nevelkedett Mészáros Kata Zsófia centertől és a szintén vásár-
helyi Gál Emese bedobótól, akik készségesen álltak a Központ rendelkezésére.
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SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.

1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely

tel.: 0265-220.341

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

KEDVES OLVASÓNK!
Beküldte-e már pályázati

szelvényét karácsonyi vetélke-
dőnkre? Ha nem, igyekezzen,
már nincs sok a határidő lejár-
táig! Hétfőig még elfogadjuk a
helyesen kitöltött szelvényeket,
és rögtön az azt követő napok-
ban már a sorshúzásra is sor
kerül! A Központ legközelebb
megjelenő számában (decem-
ber 12.) pedig már közölni is
fogjuk szerencsés nyerteseink
névsorát! Így díjaink is időben
eljuthatnak Önhöz, még az ün-
nepek előtt! Siessen hát! Ne

szalassza el, hiszen nyeremé-
nyeink egyike az Öné lehet:

1. díj: ezüst nyaklánc, a
RUBICOMPRES DEMETER Kft.
ékszerboltjának ajándéka

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

6-10. díj: féléves és negye-
déves előfizetések a Központ
hetilapra

Mindenkinek sok sikert kí-
vánunk!

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.Peter`s Beauty Shop

Bolyai utca 

10. szám

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,

1. szám

online

www.kozpont.ro


