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

Társadalom
Az ízléses öltözködés nem kizárólag pénz kérdése

„A varrógép mellett 
nincs lehetetlen”
Interjú Máthé Annamária divattervezővel 

A marosvásárhelyi designer 13 éves korában
varrta első nadrágját, ruháinak zömét azóta is
maga készíti. Dolgozott varrodában, ruha retusá-
lóként, tervezőmérnökként, modellkedett is, de
mindig a saját varrógépéhez tért vissza. „Ez az
életem” – vallja Annamária, aki a hónap elején
rangos, nemzetközi divatbemutatón nyerte el a
második helyet.
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Vélemény

Mérleg

Szinte magától értetődő, hogy az év ezen napjai
többnyire a mérlegkészítés, a számadás 
jegyében telnek. Ilyenkor szoktunk tükröt állítani
magunk elé, mérlegre tenni évi teljesítményün-
ket, listázni sikereinket, számba venni kudarca-
inkat. Hogy mennyire sikerül objektív képet
festeni ilyenkor, az kinek-kinek az őszinteségén
múlik elsősorban. Ha rövidre szeretnénk fogni az
okoskodást, akkor újra az elkoptatott, de találó
megállapítást kellene ismételnünk, miszerint
idén rosszabb volt, mint tavaly, s jobb, mint jö-
vőben lesz. 

Társadalom

Járjon át minket 
a kegyelem fénye

„Múlandó életünk homokóráján lepergett egy
újabb esztendő.” Újra itt van az év legszebb ün-
nepe, a karácsony és nagy léptekkel közelit az új
esztendő is. Arra kértük lelkészeinket, fogalmaz-
zanak meg egy karácsonyi üzenetet és egy újévi
jókívánságot kedves olvasóink számára. 
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Sport

Viszlát, 2013! 
Mit hoz a 2014-es 
sportév helyi szinten?

Néhány helyi klubala-
pítót, edzőt, sportolót,
valamint egy vásár-
helyi illetőségű, de
külföldön elismert
szakembert kértünk
fel arra, hogy elemezzék a 2013-as sportévet, va-
lamint árulják el, mit várnak a 2014-től.

>>> 7. oldal

Társadalom

Keveset tudni a vásárhelyi örmény közösségről

Az Örmények Háza

Erről az épületről mindenekelőtt azt érdemes
tudni, hogy hosszú évtizedeken keresztül nagyon
sokan azt hitték róla, hogy a Bornemisza család
tulajdonába tartozik. Tévesen. Az okiratokból ki-
tűnt, hogy ez bizony nem így van. 
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Boldog új évet!



Hahotázva zárja az évet
A Hahota Színtársulat 

december 28-án, szombaton
este 7 órától a Maros Művész-
együttes előadótermében
tartja A pénz beszél... című szil-
veszteri kabaréjának bemutató
előadását. December 27-én,
pénteken este 7 órától a társu-
lat előzetes bemutatót tart a
nyárádszeredai művelődési
házban. Szereplők: Puskás
Győző, Székely M. Éva, Kelemen
Barna, Cseke Péter, Szőlősi P.
Szilárd, Gönczi Katalin és Bordos
Nagy Csilla. Szakmai tanácsadó
Kovács Levente. A következő
előadásokra december 29- én
és 30-án este 7 órától, illetve
31-én délután 6 órától kerül sor
a Maros Művészegyüttes elő-
adótermében. Jegyek elővétel-
ben a Kultúrpalota, a Maros
Művészegyüttes, illetve a mű-
velődési ház jegypénztárainál
kaphatók. Internetes helyfogla-
lás a www.hahota.ro honlapon.

Akvarellek a 
Bözödi-teremben

A marosvásárhelyi köves-
dombi unitárius templom Bözödi
György-termében december 22-

én megnyílt Reichel Antal akva-
rellkiállítása. A kiállítás megte-
kinthető január 22-ig,
délelőttönként 9–13 óra között.

Bródy 150
Ezzel a címmel nyílt színház-

történeti kiállítás a marosvásár-
helyi Stúdió Színház
előcsarnokában. A kiállítás a 150
éve született Bródy Sándor író,
drámaíró, publicista életét a
nagy színházi sikerek felől mu-
tatja be, vezérfonala A tanítónő
című darab, amely Bródy Sándor
pályájának meghatározó mun-
kája. Az érdeklődők egyebek
mellett A dada és A tanítónő
legemlékezetesebb előadásait
felidéző muzeális értékű fotó-
anyagot tekinthetik meg, köztük
azokat a felvételeket, amelyek a
Székely Színház máig emlege-
tett 1956-os előadásának nagy
pillanatait idézik.

Medgyes és környéke
A Hargita Megyei Kulturális

Központ szervezte fotótábor
anyagából nyílt Medgyes és
környéke című kiállítás a Ber-
nády Ház emeleti kiállítótermé-

ben várja a látogatókat.

Megnyílt a téli tárlat
A Kultúrpalota földszinti ga-

lériáiban megnyílt a Romániai
Képzőművészek Szövetsége
marosvásárhelyi fiókjának ha-

gyományos év végi kiállítása. A
téli tárlat műfaji sokszínűség-
ben viszi közönség elé a megye
művészeinek újdonságait. Az is-
mert és közkedvelt festők, szob-
rászok, grafikusok,
textilművészek és keramikusok,
formatervezők, fotóművészek
mellett pályakezdők, a fiatal
nemzedékek képviselői is jelen
lesznek idei munkáikkal az Art
2013 elnevezésű rendezvényen.

Erdőcsinádi művek 
Marosvásárhelyen

A megújult erdőcsinádi al-
kotótábor munkáiból nyílt kiál-
lítás a marosvásárhelyi,
Szentgyörgy utcai Ama Deus
keresztyén központban.

Isteni kert
A Teleki–Bolyai Könyvtár Is-

teni kert címmel szecessziós
könyvművészeti kiállítást ren-
dezett a százéves Kultúrpalota
tiszteletére, mely májusig láto-
gatható. A könyvtár különböző
gyűjteményeiben fellelhetők a
századforduló reprezentatív eu-
rópai művészeti folyóiratai, ma-
gyar szecessziós albumai és
könyvei, illetve az erdélyi késő
szecessziós könyvillusztráció-
nak az Erdélyi Szépmíves Céh
által képviselt szinte teljes pa-
lettája. A Tékában található ma-
rosvásárhelyi szecessziós
kiadványok ugyanakkor híven
tükrözik azt a zsibongó társa-
dalmi életet, amely a Kultúrpa-
lota megépülése körüli
évtizedekben a várost jelle-
mezte. Ezekből a kincsekből tár
a Kultúrpalotát ünneplő tisztel-
gők elé egy fuvallatnyi váloga-
tást a Teleki Téka időszakos
kiállítása.
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Ez a hét egy olyan utazással kecsegtetheti, ami a mun-
kájához kötődik. Lehet, hogy egy másik városból kap állás-
ajánlatot, amit alaposan meg kell fontolnia. Jó hírek
érkezhetnek egy régi barátjától, de arra ügyeljen, hogy ma-
radjon magánéleti szinten a beszélgetésük.
Bika: Jó híreket kap anyagi területen, ami a továbbiakban
is pozitívan hat ki önre. Van oka az örömre, mert így talán
olyasmit is megengedhet magának, amit eddig nem is vett
komolyan számításba. A párjával számíthat néhány össze-
zördülésre, de szerencsére a türelme segítségével megoldja
a helyzetet.
Ikrek: A héten egy kulcsfontosságú kapcsolata kerül a fi-
gyelme középpontjába. Valószínűleg a párkapcsolatában
várható kisebb-nagyobb változás, de nem kizárt, hogy egy
haragosával érett meg a helyzet a békülésre. Ami a munkáját
illeti, megtisztelő és visszautasíthatatlan ajánlatot kaphat.
Rák: Párkapcsolati problémák merülhetnek fel az életében.
Túlzottan görcsöl azon, vajon megtalálja-e a párját, és rendre
olyanokat választ, akik nem viszonozzák kellőképp az érzel-
meit. Legyen őszinte önmagához és a másikhoz is abban,
hogy mire vágyik. A munka frontján jó híreket kaphat.
Oroszlán: A szerelmi élete kerül a bolygók fókuszába, és biz-
tosra veheti, hogy egy percig sem fog unatkozni. Csak győz-
zön válogatni az udvarlók között. Ha még keresi a párját, a
hét végén egy társasági eseményen megtalálhatja.
Szűz: Elsősorban az otthonával kapcsolatos ügyeket kíséri
szerencse a héten. Akár elintézendő ügye van, beruházásra,
felújításra gondol, vagy épp a családi viszonyai ápolására,
kedvező időszak ez, és a bolygók támogatását élvezheti. Ha
a párjával van rendeznivaló konfliktusa, szintén remek idő-
szak a mostani.
Mérleg: Eljött az ideje, hogy beiratkozzon arra a tanfo-
lyamra, amit olyan régen kinézett már, most akár kedvez-
ményt is kaphat. Higgye el, nem fogja megbánni, ha újra
beül az iskolapadba. Az egyedülálló Mérlegek szerelmi életé -
ben pozitív változás várható. Most költözésre is lehetősége
van.
Skorpió:Talán bármit megtenne, hogy több pénzhez jusson,
és egy kockázatos pénzügyi manőver is a képbe kerül, de ne
vállaljon be túl nagy tétet. Hamarosan olyan munkalehető-
séghez juthat, amely kirángatja a gödörből. A szerelmi élet-
ében magasra csapnak a hullámok és a szenvedély, de lehet,
hogy az érzései ellentmondásosak.
Nyilas: Észrevehette már magán, hogy mindent racionálisan
akar megoldani. Ám jobb, ha tisztán látja, hogy döntéseink
nagy része érzelmi alapú, még ha nem is tudunk róla. Akkor
lesz képes felülkerekedni az adott problémán, ha egyszerre
használja az eszét és a szívét.
Bak: Energikus ön számára ez az időszak, és most érvénye-
sítheti az akaratát a magánéletében és szakmai téren is.
Szombaton a jegyébe lép a Nap, és hamarosan ön körül forog
a világ. 
Vízöntő: Valakivel lezáratlan ügye van. Lehet, hogy nem is
emlékszik rá, mi, hol maradt félbe, de ezek a napok emlé-
keztetni fogják, és lehetőséget adnak arra, hogy kerek legyen
végre a történet. Így maga mögött hagyhat egy olyan ér-
zelmi blokkot is, mely eddig akadályozta abban, hogy szem-
benézzen a valódi érzéseivel.
Halak: Változékony időszak ön számára ez a mostani, mely
jót és rosszat egyaránt tartogat. Ha kissé viharosnak, rende-
zetlennek éli meg ezeket az energiákat, az annak a jele, hogy
nagy változások vannak készülőben az életében, melyek har-
monikusabb körülményeket hozhatnak számára minden te-
rületen. Készüljön pozitív várakozással a szívében.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

Az alpolgármester lemondta a székét!
A város egyik legismeretlenebb politikusa, Józsa Tibor

megunta a több hónapos kilátástalan alpolgármesteri te-
vékenységet, és „lemondta a székét” városi tanácsos kol-
légája, Peti András javára. Az eseményre összehívott
sajtótájékoztató elmaradt, mivel a megjelent újságírók
közül senki sem ismerte fel a búcsúzó alpolgármestert.

Tömegesen költöznek 
Marosszentgyörgyre a vásárhelyi magyarok!

A Vásárhelyi Forgatag kiforgatta magyar lakosaiból Vá-
sárhelyt, miután a rendezvénynek nem adott otthont Ber-
nády városa. Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy
polgármestere a vásárhelyiek türelmét kérte, mivel a le-
telepedni vágyók sora a Polgármesteri Hivatal épületétől
a Vegyipari Kombinát piros-sárga-kékre festett kéményéig
ért. A szentgyörgyi önkormányzat Európai Uniós alapokból
praktikus, forgatag-biztos barakkokat fog beszerezni a csa-
lódott vásárhelyiek számára.

A színházigazgató „egy lóért adta az országát”
A Nemzeti Színház igazgatója, alpolgármester kollé-

gájának a mintájára, szintén „lemondta a székét”, és távo-
zott a megyei tanácsosi funkciójából. Nem derült fény arra
a részletre, hogy a politika volt-e alkalmatlan a teátrális
igazgató számára, vagy éppen fordítva, de tény és való,
hogy a párttársai nem hullajtottak miatta krokodilkönnye-
ket. Egy ripaccsal kevesebb a politikában, és egy volt po-
litikussal több a színház világában. 

A Félsziget nevet visszahozták Marosvásárhelyre!
A Félszigetnek, azaz minden idők legjobb és legna-

gyobb ifjúsági fesztiváljának a márkanév-tulajdonosa úgy
döntött, visszahozza azt – mármint az elnevezést – Ma-
rosvásárhelyre. Ezzel a lépéssel igazságtétel született arra
a gaztettre, amelynek során aljas kolozsvári mócok,
RMDSZ-vezetők segédletével, az éjszaka leple alatt ellop-
ták Vásárhelyről az egyetlen valamirevaló márkanevet, a
Félszigetet. Az eseményről a megyei tanács elnöke, Ciprian
Dobre, és a megyei tanács RMDSZ-frakciójának a vezetője,
Kelemen Márton számoltak be egy „Félsziget” feliratú
fehér lappal a kezükben.

Stratégiaváltás az RMDSZ-ben
A magyarságért folytatott küzdelmeinek a sikertelen-

ségét megunva, új stratégiát dolgozott ki az RMDSZ.
Ahhoz, hogy eredményeket is felmutathassanak, ezentúl
nem a magyarok, hanem más együtt élő nemzetiségek
érdekeit fogják védeni. A stratégia életbe léptetésével az
alakulat szociális ügyekért felelős alelnökét bízták meg.
Médiapartnernek székelyföld hangját és erdély tévéjét ne-
vezték ki.

Egy kórteremben a két orvoskolléga
Ugyanabban a kórházi teremben ápolják Marosvásár-

hely polgármesterét és a MOGYE rektorát, miután mind-
kettőjüket az ideggyógyászatra szállították. A
polgármester rosszulléti tüneteit nagy valószínűséggel az
Országos Diszkriminációellenes Tanács magyarellenessé-
gért kirótt büntetése, a rektorét pedig feltételezhetően a
MOGYE magyar karának az akkreditálása okozhatta. Az
őket helyettesítő Peti András és Szabó Béla jókívánságai-
kat küldték a lábadozó betegeknek.

Ferencz Zsombor

„Múlandó életünk homokóráján lepergett egy újabb esztendő.” Újra itt van az év legszebb ünnepe, a karácsony és
nagy léptekkel közelit az új esztendő is. Arra kértük lelkészeinket, fogalmazzanak meg egy karácsonyi üzenetet és
egy újévi jókívánságot kedves olvasóink számára.

Járjon át minket a kegyelem fénye

Baricz Lajos pap-költő, a Maros-
szentgyörgyi Római Katolikus Egy-
házközség plébánosa:

Dicsőség a magasságban 
Istennek és a földön békesség
a jóakaratú embereknek!

A legrégibb karácsonyi énekkel
köszöntöm testvéreimet, amelyet a
szentéjszakán maguk az angyalok
énekeltek, amikor a juhaikat legel-
tető pásztoroknak hírül adták a
nagy üdvtörténeti eseményt: meg-
született Megváltótok, Krisztus, az
Úr, Dávid városában. Dicsőség a ma-
gasságban Istennek, zengik az an-
gyalok akkor, amikor a
Magasságbeli eljött közénk a Földre.
A világ nem rossz, hisz Isten jónak
teremtette. Igaz, hogy a bennünk
lévő bűn észrevehető a világban,
ezért tapasztaljuk a világot bűnös-
nek, rossznak. De Jézus érettünk
ebbe a világba született, emberi
életet élt, és testben megdicsőítette
az Atyát. Ez lenne a mi feladatunk
is: úgy alakítani mindennapjainkat,
hogy Isten a mi életünkben is meg-
dicsőüljön. A Földön békesség a jó-
akaratú embereknek – szólítanak
fel az angyalok. Jézus maga a béke
fejedelme. „Békességet hagyok nek-
tek, az én békémet adom nektek.”
Ha hisszük, érettünk jött el a Földre,
hogy mi általa testvérei legyünk
egymásnak, akkor arra kell töreked-
nünk, hogy békesség és szeretet le-
gyen bennünk és közöttünk. Nem a
tavalyi, nem a tegnapi békesség,
hanem a mai, örökbékesség, amit
csak a bennünk megszületett Krisz-
tus tud adni. Mennyi csillogás,
mennyi külsőség van karácsonykor.
Igazi lelki ünnepet azonban nem
lehet vásárolni. Arra fel kell készülni,
azt át kell élni. Ebben a külsőségben
igyekezzünk észrevenni a lényeget:
Isten idén is elküldi egyszülött Fiát,
mert szeret minket. Járjon át minket
a kegyelem fénye és általa lelkileg
legyünk csillogó, örvendező, derűs
emberek. 

Minden bizonnyal a Központ
szerkesztői, olvasói is készültek, ké-
szültünk a szent ünnepre.  Én azt hi-
szem, ha mi és minden jóakaratú
ember a maga módján törekszik
arra, hogy kissé jobbá váljon, lel-
künk ajtaját szélesebbre tárjuk a
szerető Isten előtt, és befogadóvá,
segítőkésszé leszünk embertársaink
számára, akkor Jézus Krisztus lesz
életünkben a Központ. És ez a lé-
nyeg.   

Jakab István, galambodi reformá-
tus lelkész, a Maros-Mezőségi Re-
formátus Egyházmegye esperese:

Kimondhatatlan 
ajándék a mennyből 

Az ajándék szó hallatán mind-
nyájunknak felcsillan a szeme, he-
vesebben ver a szívünk, és
bizsergető érzés lesz úrrá rajtunk:
vajon miről van szó? Ki fog meg-
ajándékozni, mivel fog megörven-
deztetni, mikor kaphatom már
kézhez? „A karácsony az ajándéko-
zásnak az ünnepe!”– vallják sokan,
de gondoljuk csak végig, hogy mit
is ünnepelünk karácsonykor. Ami a
régiek számára egyértelmű volt,
akiknek a figyelme sokkal inkább a
lényegre összpontosult, akiket nem
vakított el annyira a világi csillogás,
a kirakatok zsúfoltsága, az ajándék-
tárgyak mérhetetlen bősége és
sokszínűsége, nem terhelt le a rek-
lámok tömkelege, hitték, tudták és
vallották: a karácsony az Isten sze-
retetének az ünnepe, Krisztus testet
öltésének (inkarnáció) a csodája. A
Teremtő és Gondviselő Isten test-
ben jött el a mi világunkra, hogy
megváltó szeretetében részesítse a
Tőle elszakadt világot. Az emberi
értelem számára ezt a felfoghatat-
lan titkot kimondani, szavakba ön-
teni nem vagyunk képesek, nincs rá
emberi szó, kifejezés. Erről az isteni
szeretetről állapítja meg Pál apos-
tol, hogy „kimondhatatlan aján-
dék”. (2 Kor 9,15)          

Egy régi történet szerint Caesar
egyik barátjának nagyon értékes
ajándékot adott. Barátja nem
akarta elfogadni: „Ez túl sok nekem,
hogy elfogadjam” – mondta. A csá-
szár ezt válaszolta: „De nem túl sok
nekem, hogy odaadjam.” Istennek
nem volt túl sok az sem, hogy a Fiát
nekünk adja és Őbenne mindent
nekünk adjon. Ezt a Róm. 8:32-ből
is tudhatjuk:„Aki tulajdon Fiát nem
kímélte, hanem mindnyájunkért
odaadta, hogy ne ajándékozna ne-
künk vele együtt mindent?” Isten,
a nagy Ajándékozó, önmagát adja,
nem csak dolgokat.         

A karácsony üzenete örök: Isten
hozzánk közelít és ajándékkal érke-
zik. Nem azért keres minket, hogy
megragadjon és a bűneink miatt
jogosan megbüntetve kárhozatra
vessen, hanem ajándékaival keres.
Megismerve a karácsony lényegét,
„kimondhatatlan ajándékát”, meg-
állapíthatjuk: a karácsony az Aján-
dék ünnepe, nem az ajándékozásé!
A Mennyei Atya ajándékának, a Ki-
mondhatatlan Ajándék testet ölté-

sének ünnepe. Fogadjuk Őt szí-
vünkbe és legyünk hálásak, azért,
hogy megajándékozottakká let-
tünk Általa. A karácsonyi öröm
töltse be szívünket, még akkor is,
ha a vártnál kisebb ajándékcsomag
kerül a karácsonyfa alá, vagy ha
egyáltalán nem jut számunka ka-
rácsonyi ajándék. Fogadjuk el hit
által, hogy a Megváltó Jézus Krisz-
tust Isten mindannyiunkért és
mindannyiunkoz elküldte.  Gazdag
és szegény, egészséges és beteg,
családos vagy egyedül élő, idős
vagy fiatal – mindenki hálásan
vallhatja, számára is érkezett Ő, a
Kimondhatatlan Karácsonyi Aján-
dék. Füle Lajos gondolataival kívá-
nok minden kedves olvasónak
áldott karácsonyi ünnepeket és Is-
tenünk áldásaiban gazdag új esz-
tendőt. „Ne lepje be a hó a
szívünket,/ Ne menjen el mellet-
tünk az ünnep,/ Ne csak múló han-
gulatra vágyjunk,/ Jézus legyen az
ajándék nálunk.”

Kecskés Csaba, marosvásárhelyi
unitárius lelkipásztor, a Marosi Uni-
tárius Egyházkör esperese:

A bennünk megszülető Jézus        

Négyhetes adventi várakozás
után érkeztünk meg ebben az esz-
tendőben is karácsony áldásosztó
szép ünnepéhez. Várakozásunk az
adventi időszakban keresés is volt
egyben. Kerestük önmagunkban és
másokban a szépet, a jót, az embe-
rit. Mindazt, ami nemessé teszi az
embert és megszenteli az ünnepet.
Mindazt, ami bennünk jézusi. Ka-
rácsony ünnepén akkor vagyunk
boldogok, ha a Jézusarcot megta-
láljuk önmagunkban és meglátjuk
mások arcán, tekintetében.       

Karácsony előtti várakozásunk
idején lelkésztársam egy kedves
történetet osztott meg velem. A
történet főszereplői egy lelkész és
a kislánya. A lelkész karácsony előtt
egy kis ünnepi kiadványt szerkesz-
tett hívei számára, hogy ily módon
is megossza velük gondolatait, és
eljuttassa hozzájuk az evangéliumi
örömhírt. Kiadványába egy szép
karácsonyi képet is keresett. Talált
is egyet, amely a karácsonyi törté-
netet ábrázolta. Középen a jászol-
bölcső, benne a kis Jézussal. A jászol
mellett Mária és József, valamint az
evangéliumi történet többi jól is-
mert szereplője. A lelkész mielőtt a
fényképet elhelyezte volna a ké-
szülő kiadványban, megmutatta
azt kislányának és véleményt kért
tőle. A kislány megnézte a fényké-

pet és ezt mondta: Nagyon szép a
kép, de hát a kis Jézus alig látszik
rajta!     

A kis Jézus alig látszik! Ez az a
mondat, amelyre figyelnünk kell,
amit meg kell szívlelnünk kará-
csony ünnepén. Szükségünk van a
ragyogásra, a feldíszített fenyőfára,
a karácsony külső szépségére és va-
rázsára. Mindezek azonban ne ta-
karják el az ünnep lényegét.
Életünk középpontjában legyen ott
Jézus. Legyen számunkra, ahogyan
Ő tanította: út, igazság és élet. Ka-
rácsony ünnepén érezzük meg,
hogy megszületik bennünk is a
megtartó gyermek, aki szereteté-
nek melegével, emberségének tisz-
taságával betölti életünket. 

Újesztendő, új reménység      

Múlandó életünk homokóráján
lepergett egy újabb esztendő. Mö-
göttünk áll egy megtett út, van,
akié hosszabb, van, akié rövidebb.
Múló életünkben minden változó:
korok és rendszerek jönnek és men-
nek, emberek születnek és tovatűn-
nek. Örök és változatlan egyedül a
mindenség Ura, a mi gondviselő Is-
tenünk. Csokonai Vitéz Mihály költő
Újesztendei gondolatok című köl-
teményében így köszönti az újévet:
„Óh idő, futó idő! /Esztendeink
sasszárnyakon repülnek,/ Vissza
hozzánk egy se jő,/ Mind a setét
káosz ölébe dőlnek./ Óh idő, te egy
egész!/ Nincsen neked sem kezde-
ted, sem véged,/ És csupán a véges
ész/ Szabdalt fel apró részleteidre
téged!“

Valóban mi emberek osztottuk
fel a végtelen, emberésszel átfog-
hatatlan és beláthatatlan időt évez-
redekre, évszázadokra, évtizedekre,
évekre és így tovább. Most egy
újabb esztendő indul életünkben.
Előttünk még fehér lap a jövendő,
ismeretlenek az új esztendő útjai,
de az Istenben bízó ember nem
indul el ezen az úton egyedül. Az Is-
tenben bízó ember hittel és re-
ménységgel tekint előre. Lánglelkű
költőnk, Ady Endre ezt írta: „Isten
van valamiként minden gondolat-
nak az alján…” Gondolatainkban,
hitünkben, hálánk és köszönetünk
szavaiban Istent hordozzuk mi
Benne bízó emberek Újesztendő
reggelén. Az Óesztendőtől már el-
búcsúztunk, de reménységeinket,
vágyainkat magunkkal visszük az
előttünk álló meghatározott időbe.
A múló és újrainduló idő kapujában
Isten szól hozzánk. Biztat és bátorít
egy tisztább és emberibb jövendő
reménységével. Induljunk hát mi is
hittel és bizalommal az Új Esztendő
útjain, érezve és tudva azt, hogy a
gondviselésnek és reménységnek
Istene velünk van, nem hagy el és
szeretettel vezet bennünket. 

Lejegyezte: Nemes Gyula
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– December folyamán máso-
dik helyezett voltál egy országos,
fiataloknak szervezett divatverse-
nyen. Mesélj erről, kérlek.

– A Marosvásárhelyi Ifjúsági
Ház által mentem a minden
évben megszervezett divatver-
senyre. Egyébként ezen a meg-
mérettetésen minden várost
egyetlen designer képvisel, álta-
lában a legígéretesebbek. Az
idén Pitesti-en tartott verseny-
rere az itthon már bemutatott
szecessziós kollekcióm bemuta-
tása miatt hívtak.  Szívesen vál-
laltam a felkérést, de amikor
megtudtam, hogy a zsűri tagjai
között van Catalin Botezatu,
megijedtem, hisz hírhedt ítész-
ként vonult be a köztudatba. A
már említett szecessziós kollekci-
ómat bővítettem nyolc dara-
bosra, és ezzel kerültem a dobogó
második helyére. Nagyon sikere-
sen zajlott le a bemutató, ezúton
megköszönném Markos Ildikó
hairstylistnak és Osváth Beáta
make-up artistnak a segítségét. 

– Mióta foglalkozol ruhaterve-
zéssel? Gyerekkorban jelentkezett-
e a divat iránti lelkesedés, vagy
valami véletlenszerű esemény ha-
tározta ezt meg?

– Már egészen kicsi korom-
ban megmutatkoztak az első jelei
a női ruhák iránti vonzódásom-
nak, de 13 éves koromban ültem
le először a varrógép mellé, szü-
leim megdöbbenésére, és az első
„munkám” egy akkori divat sze-

rint átalakított farmernadrág
volt. Nyilván nem lett tökéletes
darab, de hordható volt. Aztán ki-
lencedikes koromban divatterve-
zésre iratkoztam be a
Gyermekpalotába, ahol számos
szakmai fogást sajátítottam el.
Úgy vélem, a varrógép mellett
nincs lehetetlen.

– Milyen anyagokkal dolgozol?
– Kezdetben, de most is

gyakran használt anyagokból
dolgozom, újrahasznosítok. Régi
– saját, vagy ismerősöktől kapott
– ruhákat vágok szét, és azok
anyagait szabom újra, és haszná-
lom fel. Így lesz egy régi szoknyá-
ból mondjuk egy izgalmas sál. Új
textilekből is dolgozom, de azo-
kat kizárólag Magyarországról
szerzem be, egyrészt, mert a ki-
utazással járó költségek után is
sokkal olcsóbb, mint itthon, más-
részt a minőségük is jobb, és a vá-
laszték is számottevően nagyobb.

– Kiknek ajánlod az alkotásaid
viselését?

– Legfontosabb alapelvem,
hogy a ruháim hordhatóak legye-
nek, ne csak a színpadon nézze-
nek ki jól, ne kizárólag művészi
alkotások legyenek, hanem olyan
viseletek, amelyek jól állnak a
„mindennapi nőn”. Egyébként a
ruháim zöme  30-40 éves höl-
gyek részére készülnek, ám min-
den öltözék fiatalos kontúrokkal
van megspékelve. Célközönsé-
gem képezik azok a nők, akik
sokat dolgoznak, de a hosszú
munkaórák ellenére is figyelnek
a külsejükre, és igényesen, kifino-
multan szeretnek öltözködni.
Ugyanezen koncepcióból kiin-
dulva a ruháim mindig praktiku-
sak, hordhatóak, és többféle

élethelyzetben is megállják a he-
lyüket, úgynevezett „reversible”
ruhák. Például egy felsőt úgy ké-
szítek el és úgy stilizálom, hogy
zakóval illő irodai viseletet alkos-
son, ám zakó nélkül esti szerelés-
ként is megállja a helyét.

– Mit üzennek a ruháid?
– Az alkotásaim az erős női

természetet tükrözik, ők is az el-
sődleges célcsoportom. Ugyan-
akkor ruháim romantikusak,
elegánsak és egyszerűek. Kerü-
löm a mély dekoltázst, a kihívó
darabokat, és a minőségre, ké-
nyelemre fektetem a hangsúlyt.

– Mi inspirál, illetve hogyan
kezdődik az alkotási folyamat?

– Általában egy-egy bemu-
tatóra egy témát választok ki,
például a legutóbbi, szecessziós
bemutatóra a fekete özvegy mel-
lett döntöttem. De minden kol-
lekcióm egy női karakterre
alapoz, és a független, erős, be-
vállalós női karakter igen inspirá-
lóan hat rám. Emellett nagyon
fontos, hogy az alkotási folyamat
előtt kerülöm bármiféle divatlap,
-műsor, -bemutató megtekinté-
sét. Ez idegen vágányra terelné a
gondolataim, és akarva-akarat-
lanul visszaköszönne az alkotása-
imban egy-egy jövevényminta,
-szabás, -anyag. Fontos, hogy a
megvarrt ruháim teljes mérték-
ben a „sajátjaim” legyenek.

– Több divatbemutató is a
hátad mögött van. Hogyan vá-
lasztod ki a modelleket?

– Kizárólag amatőr model-
lekkel dolgozom, akikkel jó mun-
kakapcsolatot alakítottunk ki az
elmúlt évek folyamán. Tudni kell
rólam, hogy nagyon intenzív fel-

készítőket tartok, segítek nekik,
hogy az adott karakterből inspi-
rálódott ruháim hangulatát, va-
rázsát legjobban vissza tudják
tükrözni a színpadon. Azt mond-
ják, szigorú és maximalista va-
gyok, de általában ennek
megvan az eredménye is. 

– Hogyan látod, Vásárhelyen
mennyire követik a divatot az itt
élők?

– Nem akarok sértően fogal-
mazni, de ki kell mondanom:
egyáltalán nem. A városban ab-
szolút nem dívik a streetstyle,
kéthetente talán egyszer látok
olyan szerelésben valakit, aki a
stílusával lehengerelne. Egyéb-
ként az is nagyon sokat elárul a
marosvásárhelyi öltözködési szo-
kásokról, hogy a városközpont
legnagyobb boltjai turkálók, il-
letve outletek, és a plázákbeli ru-
haboltok többségében is a tavalyi
szezon kollekcióit árulják. Persze
ezekben a boltokban is lehet „rej-
tett kincseket” találni, de ez
egyáltalán nem az igényességet
tükrözi. Egyébként el kell monda-
nom, hogy ha bármilyen kíván-
sággal hozzám fordulnának a
divatkövető személyek, biztos va-
gyok benne, hogy személyre sza-
bott, egyedi, jó minőségű ruhát
készítenék el neki, és alacso-
nyabb áron, mint az áruházakban
található tömegcikkek.

– Mit gondolsz, mi a vásárhe-
lyi nők/férfiak öltözködésével a
legnagyobb probléma?

– A már említett „igénytelen-
ség”, slamposság mellett, úgy
gondolom, nem elég bevállaló-
sak, nem kreatívak. Hangsúlyoz-
nám, hogy az igénytelenséget
nem a szó megszokott értelmé-

ben használom itt, hanem arra,
hogy nem fordítanak időt, ener-
giát arra, hogy kifinomultan öl-
tözködjenek. És ez jellemző a
férfiakra és a nőkre egyaránt.
Nem az anyagiak hiánya okozza
ezt, hanem a mentalitás, amely
jellemző a város lakosainak több-
ségére. A másik probléma, hogy
nagyon sokan nem gondolnak
arra, hogy egy rossz minőségű
anyagú ruha hordása bőrbeteg-
séghez vezethet. Ahogy odafi-
gyelünk arra, hogy mit eszünk,
arra is oda kellene figyelni, hogy
mit veszünk magunkra.

– Designerként meg lehet élni
kizárólag ebből egy Marosvásár-
hely méretű városban? 

– Sajnálattal kell kijelentem,
hogy nem. Több ezer eurós nagy-
ságrendű összeget öltem bele a
projektjeimbe, aztán fél évig var-
rodában dolgoztam, és az ott
megkeresett pénzt szinte teljesen
a saját alkotásaim kivitelezésébe
fektettem, nem beszélve a ráfor-
dított időről, ennek viszont töre-
déke sem térült meg
anyagiakban. Nyilván, a díjak
meg bemutatókon való részvétel
is nagyon fontos egy divattervező
életében, de ha nem tud a szak-
májából megélni, az egzisztenci-
áját megteremteni, akkor ez

negatívan befolyásolja az alkotási
folyamatot is. 

– Milyen a helyi konkurencia?
– Gyakorlatilag nincs konku-

rencia Vásárhelyen. Van több
hobby-ruhavarró is a városban,
de számomra egyikőjük sem je-
lent versenytársat. Leszögezném,
hogy amiért valaki megvarr egy
ruhát, vagy egy hordható kollek-
ciót, attól még nem divattervező.
A vásárhelyi szecessziós divatver-
senyen egyetlen olyan alkotót fe-
deztem fel, aki inspirált,
gyönyörű munkát vonultatott fel
a színpadon, a többi jobbára fast-
fashion-koppintott, összefércelt
ruhadarab volt. 

– Van-e példaképed a divatvi-
lágban?

– Egyértelműen Chanel, vá-
sárhelyiek közül pedig Dan Ignat
fiatal, de nagyon tehetséges, kül-
földi díjat is bezsebelő ígéretes di-
vattervező.

– Hol, milyen módon lehet
hozzájutni az általad tervezett ru-
hákhoz?

– Facebookon, illetve az álta-
lam vezetett Style Mile Boutique
blogon fel lehet venni velem a
kapcsolatot.

Pál Piroska

Az ízléses öltözködés nem kizárólag pénz kérdése 

„A varrógép mellett 
nincs lehetetlen”

„A varrógép mellett 
nincs lehetetlen”

Interjú Máthé Annamária divattervezővel

A marosvásárhelyi 
designer 13 éves korában
varrta első nadrágját, ru-

háinak zömét azóta is
maga készíti. Dolgozott

varrodában, ruha retusá-
lóként, tervezőmérnök-

ként, modellkedett is, de
mindig a saját varrógé-
péhez tért vissza. „Ez az

életem” – vallja Annamá-
ria, aki a hónap elején

rangos, nemzetközi di-
vatbemutatón nyerte el a

második helyet.

A Hamupipőkéből 
inspirálódott ruha. 

Annamária 
egyik kedvence

2014 divatja, 
a szoknyanadrág
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Erről az épületről mindenekelőtt azt érdemes tudni, hogy hosszú évtizedeken keresztül nagyon sokan azt
hitték róla, hogy a Bornemisza család tulajdonába tartozik. Tévesen. Az okiratokból kitűnt, hogy ez bizony
nem így van. Minden jel arra mutat, hogy az épületet az örmény Csiki Márton építtette. Családja a XVIII.
század második felében költözött ide, és telepedett le Marosvásárhelyen. Az Örmények Házának is megvan
a maga múltja, és története igencsak érdekes. 

Keveset tudni a vásárhelyi örmény közösségről

Az Örmények Háza

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

MORGÓ

Mérleg
Szinte magától értetődő, hogy az év ezen napjai többnyire

a mérlegkészítés, a számadás jegyében telnek. Ilyenkor szok-
tunk tükröt állítani magunk elé, mérlegre tenni évi teljesít-
ményünket, listázni sikereinket, számba venni kudarcainkat.
Hogy mennyire sikerül objektív képet festeni ilyenkor, az
kinek-kinek az őszinteségén múlik elsősorban. Ha rövidre sze-
retnénk fogni az okoskodást, akkor újra az elkoptatott, de ta-
láló megállapítást kellene ismételnünk, miszerint idén
rosszabb volt, mint tavaly, s jobb, mint jövőben lesz. 

Leltárkészítéskor az egyén értelemszerűen könnyebb hely-
zetben van, hisz ő tudja, mit várt önmagától, mit másoktól, s
úgy általában a környezetétől, s azt is könnyűszerrel megál-
lapíthatja, mi valósult meg vágyaiból, elvárásaiból. A közélet
iránt érdeklődőknek viszont már sokkal nehezebb, nekik már
vágyakat, megvalósult elvárásokat, meg nem valósult ígére-
teket kell összevetniük, s mindezt oly módon, hogy lehetőleg
ne feledkezzenek meg az objektív valóságról, lehetőségekről.
Bethlen Gábor óta tudjuk, hogy sajátos helyzetünkben – két
pogány között őrlődve – többnyire „nem azt tesszük, amit
szeretnénk, hanem amit lehet”. 

A lehetőségeink körének bővítése, a korlátok, tilalomfák
lebontása viszont már a mi feladatunk, nekünk kell megta-
lálnunk annak módját, hogy közösségként is egyről kettőre
jussunk. A társadalmi kohézió kimunkálása, a közösségi tudat
ápolása, a jogérvényesítésért való aprómunka vállalása által
juthatunk közelebb céljainkhoz. Lépcsőfokról lépcsőfokra lép-
delve. 

A változásoknak is ezen a szinten kell kezdődniük. Tévedés,
hogy kizárólag a gazdasági helyzet határozza meg az életün-
ket. Az egyén lelki, erkölcsi, szellemi állapota az, ami mindent
befolyásol, igen, még a gazdaságot is. Hogy a többiről szót se
ejtsünk. Ha ezen a szinten rend van, béke és nyugalom, akkor
történhet bármilyen kataklizma, egyén és közösség egyaránt
képes túlélni, újrakezdeni, felépíteni önmagát.  

Az erdélyi magyarság jogkövetelései között kiemelt helyen
van az autonómia iránti igény. Jutottunk-e közelebb ehhez a
rövidesen véget érő esztendőben? Ha a napi gyakorlatban
nem is, de határozott elmozdulás érzékelhető e téren. A tár-
sadalmi, politikai diskurzus szintjén mindenképp. De ne fe-
ledjük, az egyén szintjén kell bekövetkeznie először a
változásnak, az egyénnek kell először autonómmá válnia,
hogy készen állhasson a közösségi szinten később megvaló-
sulandó autonómia befogadására, hogy élni tudjon vele. Ha
ezen a téren idén egy keveset is léptünk előre, akkor meg-
nyertük az évet. 

Szentgyörgyi László      

Tévedtek a történészek

A történészek évtizedeken
át abban a hitben éltek, hogy ez
az épület egy híres magyar
nemes háza volt. Egy restaurá-
lási szakértői tanulmány azon-
ban felborította ezt az
elméletet. Kiderült, hogy az
úgynevezett Bornemisza-házat
tulajdonképpen egy örmény
ember építette.

Orbán János művészettörté-
nésztől származik ez a felmérés,
aki ezzel új fejezetet nyitott a
város történetében. Azonban
szem előtt kell tartanunk azt a
tényt is, hogy a marosvásárhelyi
örmény közösségről igencsak
keveset tudunk. Az örmények a
császári fővárosból hozott lu-
xuscikkekkel kereskedtek, és ők
szállították például Bécsből Vá-
sárhelyre a Teleki Téka számos
kiadványát.

A Haller-ház volt 
a Bornemiszáké!

A város meséi című könyv
szerzője is tudni véli, hogy az
egykori Sáros utca 1-es szám
alatti épületről hosszú ideig azt
hitték, hogy a híres Bornemisza
család tulajdonát képezte.
2010-ben az ingatlan renoválá-
sakor elkészült egy szakértői ta-
nulmány, ami aztán teljesen
más dolgokra derített fényt. A
levéltárban talált adatok telje-
sen a feje tetejére állítottak
mindent, amit eddig erről a
házról tudni lehetett. Kiderült
ugyanis, hogy tulajdonképpen
a szomszédos ingatlan, a Hal-
ler-ház volt a Bornemisza csa-
lád tulajdona. 

A levéltári adatok 
szerint 1803-ban 
készült el az épület

Ami az ingatlan történetét
illeti: azt is leírták, hogy a házat
Csiki Márton építtette. Az ör-
mény család a tizennyolcadik
század második felében telepe-
dett le Marosvásárhelyen, és ő
maga a második generáció kép-
viselője volt. Sajnos nincs túl
sok konkrét adatunk az építési
folyamatról, nem tudjuk, ki ve-
zette a munkálatokat, vagy,
hogy ki tervezte az ingatlant, de

az épület méreteiből és a kon-
cepcióból ítélve biztosan lehet
állítani, hogy létezett egy ter-
vező. Levéltári adatok szerint
1803-ban készült el az egyszin-
tes épület. 1811-ben pedig
húztak rá még egy emeletet.
Így lett végül 27 szobás a ház.

Hasonló árkádsorokat 
találunk a Teleki Téka 
udvarán

A szakemberek szerint épí-
tészeti szempontból is méltók a
ház impozáns méretei, és nem
utolsó sorban a belső udvar fél-
köríves árkádsora. Ehhez hason-
lót találunk a Teleki Téka
udvarán, vagy a Bolyai utcában,
a régi vármegyeháza épületé-
nek udvarán, ahol most a kép-
zőművészek műhelyei vannak. 

Egyébként, amint azt még
említik, a könyvtár és a Csiki-
ház ugyanabban az időszakban
épült: a tizenkilencedik század
első évtizedében, amikor nagy
lendületnek indult az építkezés
Vásárhelyen. A félköríves árká-
dok mellett a homlokzat és a
magas manzárdtető is jelzi,
hogy barokk stílusú épülettel
van dolgunk. 

Méretét tekintve a 
ház különlegesnek számít

Ugyancsak Az írásos doku-
mentumok szerint a szóban
forgó ház egy nagyon gazdag
marosvásárhelyi örmény keres-
kedőé volt. 

A tizenkilencedik században
épített ingatlan elsősorban a
mérete miatt számít különle-
gesnek. Ez volt ugyanis az
egyetlen olyan nagy ház a vá-

rosban, amit egy egyszerű ke-
reskedő építtetett, nem pedig
valamelyik arisztokrata család
sarja. Akkoriban az arisztokra-
ták az összlakosság mindössze
öt százalékát tették ki. Kevesen
voltak tehát, de csakis ők en-
gedhették meg maguknak
anyagilag, hogy olyan emeletes
házakat építsenek, amelyek ki-
bírják az idő viszontagságait. 

A szakemberek vélekedései
szerint ezzel magyarázható
azon tény is, hogy több olyan
épületünk van ma is, amelyeket
például a Teleki vagy a Toldalagi
család emeltetett. És az, hogy
egy kereskedő, vagy egy egy-
szerű polgár huszonhét szobás
házat építtessen magának,
mindenképpen rendkívülinek
számított. Ugyanakkor ez a ház
arról is tanúskodik, hogy ör-
mény közösség is élt egykor
Marosvásárhelyen. Csakhogy a
várostörténet eme fejezetéről
igen keveset tudunk.

A kutatás tárja fel 
az érdekes tudnivalókat

Amint az már pár évvel ez-
előtt is napvilágra került, igen
keveset tudunk tehát a maros-
vásárhelyi örmény közösségről.
A házzal kapcsolatos kutatás
során azonban a szakemberek-
nek sikerült feltárni néhány na-
gyon érdekes információt. 

Levéltári adatok szerint
1750-ben jelentek meg Maros-
vásárhelyen az első örmény csa-
ládok. Ilyen például a Csiki és a
Patrubány család. A helybéliek
azonban tartottak az örmények
pénzügyi hatalmától, ezért II.
József trónra kerüléséig, vagyis
a 18. század háromnegyedéig

nem adtak nekik mai kifejezés-
sel élve „marosvásárhelyi sze-
mélyi igazolványt”. Ez azt
jelentette, hogy nem ismerték
el őket a város polgáraként, s
így nem volt joguk itt házat
vagy területet vásárolni. Ezért
óriási előrelépést jelentett szá-
mukra az 1780-as év, amikor le-
telepedési engedélyt kaptak. 

Noha nincsenek erről konk-
rét adataink, de arra a következ-
tetésre lehet jutni, hogy ennek
az indokolatlanul nagyra terve-
zett – mert kétségkívül egy csa-
ládnak nincs szüksége
huszonhét szobára – háznak a
felépítésével az örmények be
akarták bizonyítani, hogy már-
pedig nekik is van pénzük, és ők
is képesek olyan nagy és szép
házakat emeltetni, mint a ma-
gyar arisztokraták.  

III. Csiki Márton könyveket
szállít Teleki grófnak

Ismeretes, hogy az örmé-
nyek többsége elsősorban ke-
reskedelemből élt. A
történészek tanulmányozták a
Csiki családot, mégpedig három
generációra visszamenőleg, és
ebből az derült ki, hogy min-
denki közülük bundák meg
egyéb luxuscikkek forgalmazá-
sával foglalkozott. Tudni vélik,
hogy Bécsből hozták az árut. A
család karavánjai évente két-
szer-háromszor is megtették a
császári főváros és Marosvásár-
hely közötti utat. Emellett szál-
lítással is foglalkoztak.
1820-ban például III. Csiki Már-
ton – mindegyik generációban
volt egy-egy Márton – szállí-
totta a könyveket Teleki gróf-
nak. A híres könyvtáralapító

ugyanis akkor Bécsben élt, ott
is vásárolt kiadványokat, és
amikor összegyűlt vagy hét-
nyolc ládányi, akkor hazaküldte
Csiki karavánjával.

A Csikiak, a kor 
leggazdagabb örmény 
családja Vásárhelyen

A kutatók véleménye szerint
a tizenkilencedik század elején
ez volt az egyik leggazdagabb
család Marosvásárhelyen. Ha
nem a leggazdagabb. Sok me-
zőgazdasági területet vásárol-

tak fel a városban és a környé-
kén, főleg a Maros mellett, a
mai Egyesülés negyedben. 

A történészek tudni vélik:
Csiki Mártonnak tizenkét gyer-
meke volt, akik lassan asszimi-
lálódtak, az egész erdélyi
örmény közösséghez hason-
lóan. Ez a folyamat a XIX. század
közepén következett be: noha
az örményeknek koherens egy-
séges identitásuk volt, kulturá-
lis szempontból beolvadtak a
többségi magyar lakosságba.

Nagy-Bodó Tibor

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd



– Kedves Peti András, gratu-
lálok a Vásárhelyi Forgataghoz,
hiszen önök is tevékenyen részt
vettek mind a szervezésben,
mind a lebonyolításban.

– Köszönöm.
– A Forgatag egyértelmű si-

kersztori, hiszen a becslések
alapján mintegy harmincötezren
vettek részt rajta öt nap alatt,
ugyanakkor Dorin Florea szerint
diverziókeltő és megosztó ren-
dezvény volt. Továbbá azt is kije-
lentette, hogy ameddig ő
Marosvásárhely polgármestere,
addig színtiszta magyar rendez-
vény továbbra sem lesz a város-
ban, mármint a főtéren. Adódik
a kérdés: hogyan tovább, ennek
ellenére megrendezik jövőre is?

– Meg. Az a kompromisszu-
mos megoldás született, hogy
Florea beenged a főtérre,
amennyiben román rendezvé-
nyeket is beiktatunk a prog-
ramba, illetve megváltoztatjuk a
nevét.

– Mire?
– A polgármester mind a Flo-

rea-gatag mellett kardoskodott,
de ebbe persze nem mentünk
bele, így a Vásárhelyi Forgatag új
neve: Vásárhelyi  Csorgatag: fele
apa – fele víz.

– De hiszen ez akkor nem
lesz egyéb, mint az általa meg-
álmodott és bebukott Impreuna
– Együtt!

– Távolról sem; habár látszó-
lag sok román rendezvény is he-
lyet kap, valójában a magyar
jelleg fog dominálni, mondok is
egy példát: a Forgatagon nagy
sikere volt a tematikus városnéző
sétáknak, ezt jövőre megszervez-
zük külön a románoknak is, csak-
hogy amíg ők húsz percig nézik
majd a Bodor-kút helyén ékte-
lenkedő ortodox templomot,
másik húszig meg a másikat,
addig mi napokig a többi épüle-
tet.

– Kezdem kapiskálni… Az
idei programsorozatból mit tar-
tanak meg?

– Nagyjából mindent, csak
több lesz a vizes rendezvény, ha
már Csorgatag, ugye.

– A Marosvásárhelyiek Világ-
találkozója is kétnyelvűvé válik?

– Az nem, de nem rosszindu-
latból marad színmagyar, hanem
objektív okokból. A Világtalál-
kozó elsősorban a nagyvilágba
kitántorgott vásárhelyi magya-
rokról, magyaroknak szólt…

– Igen, és?
– Mi és? Mégis milyen romá-

nok látogatnának haza rá? Ők
nem nagyon tipliztek el innét,
csak jöttek.

– Aláírom. De jövőre is Nagy
István fogja műsorvezetni a
gálát? Mert egyesek szerint túl
humorosra vette a figurát, nem
igazán illett az ünnepélyes han-

gulathoz.
– Igen, ő, de megoldottuk,

hogy még véletlenül se érhesse
efféle kritika vagy rágalom leg-
közelebb: Gáspárik fogja megírni
neki a felkonfokat. De még lesz
néhány változtatás a gálaműsor-
ban, az ideihez képest: Keresztes
Ildikó helyett Madonna fog éne-
kelni, Vízi Imre helyett Roger Wa-
ters, és a Kővirág együttes
helyett a Rolling Stones. Ja, és
nem Sebestyén Aba lép fel,
hanem az Abba. Természetesen
csak viccelek.

– Színházi előadások?
– Mi az hogy! A Bányavirág

és a Bányavakság nagy sikerére
való tekintettel bemutatásra
kerül Székely Csaba legújabb, Ve-
respatakról írt darabja, a Bánya-
viszontagság. De az igazi nagy
dobás az István, a király lesz!

– Melyik, az Alföldi Robertás
verzió? Mert akkor már inkább
egy Csipike-bábelőadás.

– Dehogy! Egy teljesen új
adaptáció, Kovács Levente ren-
dezésében, szabadtéri előadás-
ban.

– És Florea ezt engedélyezni
fogja, hogy Vásárhely központjá-
ban előadják az István, a királyt?!

– Igen, már levajaztuk vele,
persze muszáj volt bizonyos en-
gedményeket tennünk, például
Decebal és Traian is szerepel
majd benne. Amúgy Dorin Florea
fogja játszani Decebált.

– Ha a végén a kardjába dől,
akkor okés. De kik alakítják a fő-
szerepeket?

– Természetesen Nagy István
lesz István, Gáspárik Attila Kop-
pány, Mende Gaby Sarolt, Portik
Vilmos Laborc, Kádár Annamária
Melinda, Böjte atya Asztrik
főpap, és az alpolgármester asz-
szony, Ionela Ciotlaus Réka.

– Románul fog énekelni?!
– Persze, hogyaszongya: Ta-

ticule, te-am visat asta-noapte,
stateai in patru locuri simultan,
sus in cetate… 

– És Torda?
– Az még nyitott. De a biling-

vitás szellemében Tordának
román neve lesz, vagy Turda,
vagy Campia Turzii, még meglát-
juk. Viszont a Csipikével ráhibá-
zott, ugyanis lesz egy
Csipike-előadás is, csak nem
bábjáték, hanem vásárhelyi
tisztségviselők által előadva,
ezzel is erősítve a lokálpatriotiz-
must.

– Éspedig?
– Ciprian Dobre játssza majd

Csipikét, úgyis Csipinek becézik.
A csaja, Tipetupa szerepét Lokodi
Edit Emőke vállalta, továbbá
Csegzi Sándor Kukucsiként, Be-
nedek István Bagoly doktorként,
Brassai Zsombor pedig Csigabi-
gaként fog domborítani.

– A polgármester nem akart

játszani benne?
– Dehogynem, és fog is,

méghozzá dupla szereposztás-
ban: ő lesz a budikilincs, azaz
Rettenetes Réz Úr, valamint Vad-
malac, az Ebadta.

– Milyen újdonságokkal ruk-
kolnak még elő? Említett valami
vizes rendezvényeket…

– Ja. Úszóverseny a Turbiná-
ban, vadvízi-evezés a gátnál, és
kajak-kenuzás a Poklos patak-
ban. Utóbbit személyesen a ro-
mánnak tartott lipován olimpiai
bajnok, Iván Pucájkin fogja
megnyitni.

– Vetélkedők?
– Naná! Például sörivó- és

paszulyfőzelék-evő verseny, a
Maros-parti finGoKart pálya
mellett. És kulturális kvízek, pél-
dául a „Ki tud többet Bernády
Györgyről?”, illetve „Ki tud többet
Dorin Floreáról?”. Habár az
utóbbi dobogósait lehet láncra
is verik majd ott helyben. 

– Nyugdíjasoknak szóló ren-
dezvények?

– Már a Forgatagon is volt
Egészségsarok, vérnyomásmé-
rés, vércukorszintmérés, vérsó-
szintmérés, testtömeg-
transindexmérés satöbbi, eze-
ket jövőre a B&B Gyógyszertár
szexi alkalmazottai fogják vé-
gezni, monokiniben.  De most
lesznek egyebek is, például a
csokoládéevés jótékony hatásait
ecsetelgető Kilyén Milka mű-
vésznő zenés-táncos produkci-
ója, vagy a
„Szenvedélybetegségek gyógyí-
tása tejtermékekkel”, a Bonus
Pastor és a Tehénpásztor egye-
sületek közös szervezésében.

– Elég sok cigány, pardon,
roma is él városunkban, őket tel-
jesen mellőzik?

– Dehogy! Létrehozunk egy
ún. Cigányszigetet a Hideg-
völgyben, rengeteg tematikus
rendezvénnyel. Bemutatkozik
majd a Kerecsenszarka Hagyo-
mánylopó Egyesület, a Rézgár-
disták, lesz ócskaWass Albert
szavalóest, aztán Kalap- és Pen-
delyvásár, hagyományos cigány
mesterségek bemutatása, úgy-
mint üstfoltozás, csatornázás,
tyúkprivatizálás, kéregetés, csó-
rélás, markecolás…

– Már csak egy kérdésem
van: ki fogja mindezt állni? Mert
a Polgármesteri Hivatal az idén
se csengette ki a megígért lóvét,
és ha Orbánék véletlenül nem
nyernek jövő tavasszal...

– Akkor elhívjuk Gyurcsányt.
– Minek?
– Mert ő tudja a legszebben

mondani…
– Mit?
– Azt, hogy: elkúrtuk! Nem

kicsit, nagyon!!!

Molnár Tibor

6. oldal >> Humor / Reklám 2013. december 26–2014.  január 1.

Néhány helyi klubalapítót, edzőt, sportolót, valamint egy vásárhelyi illető-
ségű, de külföldön elismert szakembert kértünk fel arra, hogy elemezzék a
2013-as sportévet, valamint árulják el, mit várnak a 2014-től. 

Vásárhelyi Csorgatag

Az érdeklődők tudomására hozzuk, hogy mó-
dosul a Mircea Birău fedett uszoda nyitva tar-
tása a 2013. december 23–2014. január 6.
közötti időszakban:

December 23., hétfő Zárva
December 24., kedd Zárva
December 25., szerda Zárva
December 26., csütörtök Zárva
December 27., péntek Zárva
December 28., szombat Zárva
December 29., vasárnap Zárva 

December 30., hétfő Zárva
December 31., kedd Zárva
Január 1., szerda Zárva
Január 2., csütörtök Zárva
Január 3., péntek Zárva
Január 4., szombat Zárva
Január 5., vasárnap Zárva

KÖSZÖNJÜK A MÚLT ÉVBEN TANÚSÍTOTT 
BIZALMÁT, ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPET

és BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK 

A Mircea Birău fedett 
uszoda ünnepi nyitva tartása 

Viszlát, 2013!
Klosz Péter, a Román Triat-

lon Szövetség főtitkára, a ma-
rosvásárhelyi MasterSki&Bike
klub alapítója: 

– Az idén is sikeres évet zár-
tunk, hiszen összesen 56 klub-
tagunk indult valamilyen
versenyen. Az 54 versenyen 340
startunk volt, a sportolóink 23
triatlon, duatlon és ironman
versenyen, 11 futó versenyen, 9
MTB maratonon, 5 országúti
kerékpár versenyen, 3 síverse-
nyen, 2 úszó versenyen és 2
evező versenyen vettek részt. 

Számos nemzetközi verse-
nyen vettünk részt, voltunk Tö-
rökországban, Bulgáriában,
Olaszországban, Szerbiában,
Magyarországon, még a Franci-
országhoz tartozó Guadalupe
szigetén is, sőt, hazánkban,
Nagyváradtól Tulceáig is szá-
mos megmérettetésen vettünk
részt sikeresen. 

Összesen 63 arany, 50 ezüst
és 39 bronzéremmel zártuk az
idényt. Ezekből a legfontosab-
bak a triatlon eredményeink: 7
országos bajnoki cím: Jakab
Benke Hajnalka 3 (terep triat-
lon, hosszú távú triatlon, duat-
lon), Gáspárik Marton 2

(triatlon, duatlon) Kiss Levente
(terep triatlon) és Ungvári
Kinga (terep triatlon); 1 balkán
bajnoki cím: Jakab Benke Haj-
nalka–duatlon; 5 országos má-
sodik hely: Lokodi Mátyás 2
(terep triatlon, duatlon). Albert
Gáspár (duatlon), Kiss Levente
(triatlon) és Ungvári Kinga (du-
atlon); 7 országos harmadik
hely: Hegedüs Krisztina, Daróczi
Balázs, Fülöp Kata, Lokodi Má-
tyás, Albert Gáspár, Kiss Levente
és a triatlon vegyes váltónk:
Fancsali Kinga, Gáspárik Már-
ton, Ungvári Kinga, Lokodi Má-
tyás; 4 grand prix győzelem:
Hegedüs Krisztina,  Lokodi Má-
tyás, Gáspárik Marton és Ung-
vári Kinga; 2 országos amatőr
bajnoki cím: Vadadi Tekla (gye-
rek triatlon) és Klosz Péter
(hosszú távú triatlon –ironman
+40 év).

A kerékpársportban pedig
Csicsáky Tamást emelném ki,
aki a válogatott tagjaként a
Román körversenyben tekert,
valamint a Székely körverseny-
ben a Bellotto Cycling Teamet
erősítette, valamint kemény
mezőnyben a negyedik helyen
végzet, az országos bajnokság
mezőnyversenyén.

Ezek mellett összesen 10 si-
keres saját, illetve közös rende-
zésű sporteseményünk volt az
idén: Konzul Kupa síverseny
Szovátán, Kerékpár Majális -
MTB, Duatlon OB, Vásárhelyi
Félmaraton Futóverseny, Triat-
lon OB, Kingsland Triatlon Kö-
röskisjenő, Bioeel Triathlon
Challange Bözöd, Aquathlon
2013, City Bike Cup gyerek ke-
rékpár verseny, Csapat triatlon
verseny.

2014-ben szeretnénk egy

marosvásárhelyi országúti ke-
rékpáros csapatot kiállítani, va-
lamint folytatni a triatlonban
elért eddigi jó eredményeinket
és megtartani az országos ve-
zető szerepünket ebben a
sportágban.

Ugyanakkor a versenyszer-
vezésben is szeretnénk legalább
ugyanazon a szintem maradni
mind a 2013-as évben. 

Székes Károly, az ASA női
labdarúgó csapatának edzője:

– Egy olyan évet zárunk,
amelynek legjellemzőbbje az
„útkeresés” volt számunkra. Ke-
restük azt, ami a legjobb fiatal
együttesünknek. Megelégedé-
semre az őszi idény végére ki-
alakult egy elég jó, ütőképes
csapat, majd a téli felkészítő
után meglátjuk, hogy milyen az
értékünk. 

Nem volt könnyű! Sok olyan
mérkőzésben volt részünk, ahol
a fiatalság és a tapasztalatlan-
ság sokat nyomott a latban,
ezért is kellett többször átszer-
veznünk a csapatot. Időközben
néhány alapemberünk is távo-
zott az együttestől, ami negatí-



7. oldalSport <<2013. december 26–2014.  január 1.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

van befolyásolta a csapat telje-
sítményét. Több fiatal lányt kel-
lett beépítenem a csapatba,
több 15 éves lány szerepelt
mérkőzésről-mérkőzésre a kez-
dőcsapatban, ami nem kis tel-
jesítmény részükről, sőt a
tavaszi idényben még fognak
hozzánk csatlakozni hasonló
korú, helyi nevelésű fiatalok.
Ezt a szintet szeretnénk meg-
tartani, és egy ütőképes csapa-
tot kialakítani, amely két éven
belül esélyes lehet a bajnoki cí-
mért és a román kupáért folyó
harcban, érdekelt az európai
kupákban is. Tudjuk, hogy ren-
geteg munkára van szüksé-
günk, ami nem lesz könnyű,
viszont sok a helyi tehetség,
akik a jövőt jelenthetik. 

A 2014-es tavaszi idényben
sorra kerülő play-offban történ-
het bármi, mi a maximumot
fogjuk kihozni a csapatból. Ígé-
rem, hogy egy fiatal, dinamikus
csapat leszünk a tavasszal is,
akik nehezen adjuk majd a bő-
rünket!

Szeghalmi Andrea, a Torpi
MS úszóedzője: 

–A 2013-as év sikerekben
gazdag volt a Torpi MS számára.
Kezdeném a vízilabdával, ahol
a leánycsapatoknak voltak a
legsikeresebb eredményeik, a
junior bajnokságban (1997-ben
születettek és kisebbek) veret-
lenül nyerték meg az első baj-
nokságot. A felnőtt csapat újra
a második helyen végzett a
román bajnokságban. A máso-
dik alkalommal megrendezett
Románia-kupát is a Torpi MS
csapata nyerte meg, így először
került Marosvásárhelye az áhí-
tatott kupa. 

Ugyancsak az idén megala-
kult az első román női vízilabda
válogatott is, amelyikben hét

marosvásárhelyi lány kapott
helyet. Szeptember 22-én ját-
szották az első mérkőzésüket, a
szlovák válogatott ellen, ame-
lyet 9-8-ra nyertek. Megemlíte-
ném, hogy a Torpi MS játékosa,
a csupán 14 éves Szeghalmi
Krisztina dobta a román váloga-
tott első gólját, ugyanakkor a
csak 14 éves Lukits Adrienn, az
együttes kapusa is kitűnő telje-
sítményt nyújtott ezen a mér-
kőzésen.

Jó eredményeket értek el a
röplabdások, atlétikázók meg
az úszók és nem utolsó sorban
a fiú vízilabda csapatok is.

A 2014-es évtől ugyanilyen
jó eredményeket varunk el mi,
edzők és a klub vezetősége is. Ez
úton köszönetet mondunk a
szülőknek, szurkolóknak, támo-
gatóknak és kívánunk egy na-
gyon boldog újesztendőt
mindnyájunknak!

Szabó Zoltán, az ISK vívó-
edzője:

– 2013-ban a felnőttekkel
nagyon csodás évet zártunk, hi-
szen a bukaresti országos baj-
nokságon egyéniben második
és harmadik helyet értünk el,
csapatban negyedikek lettünk,
viszont a Román-kupán egyéni-
ben diadalmaskodtunk, csapat-
ban, meg a 6. helyet szereztünk
meg.

Schlier Zsuzsi ahány hazai
versenyen indult, mindenütt
nyert, és külföldön is kiválóan
szerepelt, de más gyerekek is
értek el 3-ik, 4-ik, 5-ik és 6-ik
helyezést országos versenyen,
ami nem rossz eredmény. 

Zsuzsa, folyó év július 5-én,
Bukarestben, az országos
egyéni vívók versenyén a 12-13
évesek korosztályában 4-3
arányban legyőzte a szatmár-
németi 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
román kadet válogatott tagja-
ként, mint harmadik versenyző,
második helyet érték el, ami
óriási eredmény! A két másik
lány 14 éves, Zsuzsi pedig csak
13. Ezek a lányok, amikor utolsó
évesek lesznek, esélyük lesz a
felnőtt országos cím megszer-
zésére. 

Soha ennél rosszabb évet!

Biró (Peres) Zita, a Gedeon
Richter öreglányok kézilabdá-
zója:

– Számunkra nagyon sike-
res volt a 2013-as év, már csak
azért is, mert sikerült egyben
tartani a csapatot, eljárni he-
tente két edzésre, majd 18 év
után újra elmenni edzőtáborba,
ami fantasztikus dolog volt. Ott
jól éreztük magunkat, még
akkor is, ha naponta három ed-
zésben volt részünk.  Idővel be-
neveztünk a Hargita megyei
bajnokságba, ahol eddig sikere-
sen helyt álltunk, ami nem
könnyű, de nem adjuk fel. Ko-
molyan készülünk minden mér-
kőzésre, az edzéseken is
keményen dolgozunk. 

Jelenleg első helyen állunk
a tabellán, reméljük, így is
marad a bajnokság végéig. Sze-
rettünk volna benevezni a B-
osztályba, de nem jött össze,
mert nem volt annyi csapat,
hogy egy bajnokságot szervez-
zenek. 

Köszönjük a családtagjaink
megértését, ugyanakkor Kul-

csár László edzőnek a türelmet,
hiszen tudjuk, nem könnyű
ilyen korú hölgyekkel dolgozni.
Ugyanakkor szeretnénk megkö-
szönni mindazoknak, akik a
Richter Gedeonnak szurkolnak,
akik segítettek, segítik a csapa-
tot és reméljük, hogy sikerül
még támogatókat szerezni…

2014-ben is szeretnénk, ha
maradna az egészségünk és ki-
tartásunk, szeretnénk, ha vég-
hezvinnénk mindazt, amit
elkezdtünk, beleértve a bajnoki
cím megnyerését. 

Reméljük, hogy jövőre is
marad az összetartás, valamint
a játék öröme, mert számunkra
a kézilabda nem csak egy sport,
hanem egy életforma, amiről
nehezen tudnánk lemondani.
Talán példakent szolgálhatunk
nemcsak a fiatal generációnak,
hanem a középkorúaknak is, hi-
szen sosem késő újra kezdeni!

Szakács Ferenc, a Ferenc-
város korosztályos jégkorong
csapatának edzője:

– Az idei szezonban jól ala-
kultak a dolgaim, Dunaújváros-
ból a Ferencvároshoz
szerződtem, vagyis visszatér-
tem a Fradihoz, oda, ahol hosz-
szú távon számítanak rám.
Gondolkodás nélkül igent
mondtam, hiszen a Fradi ,,hívó

szavára” nem lehet nemet mon-
dani. 

Nagyon tehetséges srácok-
kal dolgozom, ebben a korosz-
tályban kimagaslóan jók
vagyunk. Nem utolsó szempont
volt, hogy megint együtt dolgo-
zok régi edzőtársammal, a
nyolcszoros magyar bajnok
Szabó ,,Coca” Istvánnal, az egy-
kori kitűnő jobbszélsővel, ma-
gyar gólkirállyal, akivel már
szép sikereket értünk el egyko-
ron a Ferencvárosban, ugyanak-
kor reméljük, hogy azokat meg
is tudjuk ismételni. 

Amúgy, minden marosvá-
sárhelyi ismerősömnek, sport-
barátnak, kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gaz-
dag, boldog újévet kívánok!

Szöllősi László, a Mureş
Monsters amerikai futballcsa-
patának edzője: 

– Sikeresnek mondhatom
az 2013-as évet, hiszen egy új
sportágat honosítottunk meg
Marosvásárhelyen, az amerikai
futballt. Márciusban indultunk
10-12 taggal, mára sikerült ezt
a létszámot megdupláznunk.
Azt szeretnénk, ha minél töb-
ben megismernék a sportágat,
szívükbe zárnák a Monsterst. 

Izgalommal varjuk a 2014-
es évet, hisz beiratkoztunk az

országos bajnokságba, ahol 8
csapat fog szerepelni (a létező
13-ból).

A célkitűzésünk egyelőre a
tapasztalatszerzés és a meccsről
meccsre való fejlődés lesz.
Amúgy bárkit szeretettel vá-
runk majd a mérkőzéseinkre,
ugyanakkor csapattagokra és
támogatókra is szükségünk van.

Gál Emese, a Nova Vita ko-
sárlabdacsapatának játékosa: 

– Sajnos végig gyengélked-
tünk az őszi idényben, hiszen se-
reghajtók maradtunk. Fontos,
győzelmeket jelentő pontokat
szeretnénk elérni a tavaszi idény-
ben, hogy fölzárkózzon együtte-
sünk.

Ami az én sportpályafutáso-
mat illeti, többet szeretnék ez-
után játszani, bizonyítani, majd
idővel szeretnék külföldön ját-
szani. Remélem, ez majd össze-
jön.

Mit hoz a 2014-es sportév
helyi szinten?
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Szeretetteljes karácsonyi  ünnepet és sikerekben 
gazdag boldog új évet kíván a  Cardiomed  nevében

dr. prof. Benedek Imre

Új lakóház c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Ugyan már, ki a fene törődik azzal, hogy ki a szomszédja!

Áldott karácsonyi 
ünnepeket és 
kegyelemteljes, 
boldog új évet kíván 
a Carit-San Poliklinika 
nevében

Prof. dr. Benedek István

Békés karácsonyi ünnepet és boldog
új évet kíván a B&B Gyógyszertár!


