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

MORGÓ 

Posztkommunisták, 
ha összeállnak
Ilyen körülmények között elkerülhetetlen
a kérdés: megéri-e? Helyesebben: kinek éri
meg? Már-már cui prodest-et írtam, de az
– látszólag – más „műfajhoz” tartozik. Mi-
előtt a válaszadással próbálkoznánk, szö-
gezzük le: a kormánybalépéssel igen rossz
társaságba keveredett az RMDSZ. Ismét!
Mindenféle ponták, nastasék, félixek, di-
aconuk, azaz plagizátorok, korruptak, sze-
kus ügynökök, zsebnácik, magyargyűlölők
– egyszóval posztkommunisták társasá-
gába. Hiába na, rendszerint összenő, ami
összetartozik.

>>> 3. oldal

> > > Ú j  s o roz at,  V I .  ( I X . )  é v f o l ya m  > > > 9 .  s z á m  > > > 2 0 1 4 . m á r c i u s  6 – 1 2 . > > > M e g j e l e n i k  c s ü tö r tö kö n > > > > > > > > > > > 8  o l d a l  > > > á r a :  1 , 5  l  e  j  > > >

C M
Y B

C M
Y B

> > > M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p < < <
w w w . k o z p o n t . r o

Sport 

20 éve működik 
az Apollo Sporttánc Klub 
A sporttánc már két évtizede elismert és közked-
velt sportág a mozgást, egészséges életmódot,
de ugyanakkor a múlt remekeit szeretők és elis-
merők között. A marosvásárhelyi dr. Szőke István
egyetemi adjunktus, a Művészeti Egyetem tanára
immár 20 éve tanít sporttáncot városunkban.
Vele készült a következő interjú.

>>> 7. oldalTársadalom

„Nem lehet a kinyújtott 
székely kezet félrelökni!”
Tavaly és tavalyelőtt sikerült a napot méltóképpen
megünnepelni. Az idénre tervezett megemlékezést és
felvonulást azonban csorbítani próbálják a román ha-
talom szolgálói. Marosvásárhely polgármestere nem
adott engedélyt a tervezett felvonulásra, csak a posta-
réti megemlékezésre. Csíki Sándort Marosszék Székely
Tanácsának elnökét a kialakult helyzetről kérdeztük.
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Több mint huszonötezer
egyedi látogató februárban
a Központ honlapján

Az elmúlt egy hónapban több mint huszonötezer egyedi látogatóval számolt a 
Központ hetilap internetes oldala, a www.kozpont.ro. A Google Analytics webhely-
forgalom-mérő szolgáltatás szerint az egy nap alatti egyedi látogatók száma pedig
elérte a rekordnak számító kilencezret. Ezúton szeretnénk megköszönni hűséges
olvasóinknak az érdeklődést.

Kultúra

55 éve színpadon
„A színház: az életem”
- interjú a 75 évet töltő Farkas Ibolyával - 

>>>4. oldal



A Carmina Burana 
a Kultúrpalotában

Március 6-án, csütörtökön
este 7 órától Carl Orff Carmina
Burana című művének előadá-
sára várják a zenebarátokat a
marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermébe. A rendkívüli vo-
kálszimfonikus hangversenyen
Ferenc Gábor németországi kar-
mester vezényel, fellépnek: Irina
Iordachescu szoprán (Bukaresti
Román Opera), Szerekován
János tenor (Magyarország),
Balla Sándor bariton. Közremű-
ködik a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia vegyes kara és
szimfonikus zenekara. Karve-
zető: Vasile Cazan. A koncertre a
19- es számú bérletek érvénye-
sek.

Hogyne, drágám!
Március 7-én, pénteken 19

órától a Hogyne, drágám! című
zenés tragikomédiára várják a
nagyérdeműt a Nemzeti Színház
nagytermébe, az előadásra a
Kántorné-bérletek érvényesek.

Hahota-utoljára
Március 9-én, vasárnap este

7 órától a Maros Művészegyüt-

tes előadótermében utolsó alka-
lommal kerül színre A pénz be-
szél… című nagy sikerű kabaré
előadását. Szereplők: Puskás
Győző, Székely M. Éva, Kelemen
Barna, Cseke Péter, Gönczi Kata-
lin, Szőlősi P. Szilárd és Bordos
Nagy Csilla. Szakmai tanácsadó:
Kovács Levente. Jegyek elővétel-
ben Marosvásárhelyen, a Maros
Művészegyüttes terménél (elér-
hetőség: 0746-540-292, nyitva
tartás: hétfőtől péntekig 13-14
és 17-18 óra között) és a Kultúr-
palota jegypénztáránál (elérhe-
tőség: 0265/261-420, nyitva
tartás: hétfőtől péntekig 10-13
óra között, kedden, szerdán,
csütörtökön 17-19 óra között).

Kistehén-koncert 
a Jazz Clubban

Március 6-án, csütörtökön 21
órától a Kistehén együttes lép fel
a Jazz&Blues Clubban. Az együt-
tes tagjai: Kollár-Klemencz
László (ének, gitár), Demeczky
Benedek (billentyűk), Bujdosó
János (gitár), Vajdovich Árpád
(basszusgitár), Jancsovics Máté
(dobok) és Kollár-Klemencz
Gergő (billentyűk). A koncert
után Pr-parti Feat Goldies-parti
következik. A belépő 15 lejbe
kerül.

Ki ez a nő?
A Philotea Klub március 12-

én, szerdán 18 órakor nők napja
alkalmából, a nők tiszteletére

szervezett alkalmat tart. A ren-
dezvényen hét nő osztja meg
életének egy apró, de fontos
szeletét.

Kiállítás budapesti diákok
pályamunkáiból

Identitás és kultúra. Három
téma, tizenegy terv. Gondolatok
a római limes örökségről címmel
nyílt kiállítás a marosvásárhelyi
Néprajzi és Népművészeti Múze-
umban. A tárlaton a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Ipari és Mezőgazdasági
Épülettervezési Tanszéke hallga-
tóinak és oktatóinak együttmű-
ködése eredményeként létrejött
munkák tekinthetők meg. A ter-
vek a római Dácia határvédelmét
biztosító védelmi rendszer Maros
megyei szakaszán beazonosított
régészeti lelőhelyek turisztikai
értékesítésének lehetőségeit
mutatják be, illetve megpróbál-
ják ezeket szervesen beilleszteni
a jelenlegi kulturális környe-
zetbe. A tárlatot március 30-ig
lehet megtekinteni.

Jelenlét
Ezzel a címmel nyílt meg

Soós Tímea fényképkiállítása a
marosvásárhelyi Bolyai téri uni-
tárius egyházközség Dersi
János-termében.

Laczkó Aranka tárlata
Laczkó Aranka festményei-

ből és szőnyegeiből nyílt kiállítás

a marosvásárhelyi Győzelem tér
14. szám alatti Maros Mall I.
emeleti galériájában. A Hagyo-
mányos Kultúra és Művészi Ne-
velés Maros Megyei Központja
által szervezett tárlat március
16-ig látogatható.

Kiállítások a Néprajzi és
Népművészeti Múzeumban

A Néprajzi és Népművészeti
Múzeum székhelyén, a Rózsák
tere 11. szám alatt időszakos ki-
állítást lehet megtekinteni
Maros megyei vásárok és falvak
világa címmel. A tárlat a husza-
dik század első felének vásárait,
illetve az ehhez kapcsolódó tár-
sadalmi és kulturális megnyilvá-
nulásokat mutatja be, azt, hogy
a vásárokon hogyan terjesztet-
ték a vásárosok a híreket, ho-
gyan szórakoztak a fiatalok, és a
gyermekek hogyan játszottak.
Ugyanott tekinthető meg Cenan
Ciprian fiatal fényképész 40 szí-
nes és fekete-fehér fényképből
álló kiállítása, amely szülőfalu-
ját, Mezőzáhot mutatja be.

Kép-elmélkedések
Ezzel a címmel nyílt kiállítás

Incze Anna- Mária és Incze Ist-
ván alkotásaiból a marosvásár-
helyi Deus Providebit
Tanulmányi Ház kiállítótermé-
ben. A tárlat március 9-ig láto-
gatható.
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: A most kezdődő szerelmi kapcsolatokban mindketten
úgy érezhetik, a sors a tenyerén hordozza önöket, hiszen ilyen
összhangot talán még sohasem érzetek senkivel. Baráti kap-
csolatban újabb nézeteltérésre van kilátás, sőt az is lehet,
hogy 2-3 héttel ezelőtti probléma ismét terítékre kerül.
Bika: Teljes mellszélességgel a munka frontján! – legyen ez
a jelmondata, mert így érhet el sikereket a felettesénél. Fő-
nökének nemcsak jól esne ezekben a napokban a dicséret,
hanem egyenesen elvárja, hogy ajnározza, amelynek a bi-
zonytalan helyzetben fantasztikus eredménye lesz. 
Ikrek: Olyan események történhetnek, amelyek kihatnak a
jövőjére, sőt, azt alaposan átformálják. Megtörténhet, hogy
olyan dolgok lesznek fontosak, amelyek korábban nem érde-
kelték, illetve olyan személlyel találkozhat, aki nagy hatást
gyakorol önre.
Rák: A káprázat hete következik, amikor sok minden csak
megjátszott, sok ember hazudozik. Nagy erőfeszítéseket kell
tennie azért, hogy feszültséggel teli kapcsolatában hihetően
játssza el a megértőt, a külvilág felé pedig azt, hogy minden
rendben önök között. 
Oroszlán: Soha nem volt még annyira igaz a mondás, misze-
rint az életben a legfontosabb az egészség. Többet foglalkoz-
hat ezzel a témával, megtörténhet, hogy nem a saját lelki és
fizikai állapota okoz gondot, hanem a környezetében egy
olyan személynél merülhet fel a probléma, aki fontos önnek. 
Szűz: Összeszedettnek kell lennie, mert ha a munkahelyén
hibázik, ez kapóra jön egy olyan kollégának, akivel nem szív-
lelik egymást. Ez a kolléga az ön háta mögött aknásíthatja a
terepet. A szerelmi kapcsolatokban régi probléma újra gondot
okozhat.
Mérleg: Több munkáért kevesebb bért! – lehet a jelmondat
a munkahelyén ezen a héten. Éppen ezért nem ajánlatos most
állást változtatni, mert az új helyen a későbbiekben csődhely-
zet állhat elő, és nem kapja meg azt, ami jár. Nosztalgikus
hangulatba kerülhet, amikor csak a szépre emlékezhet.
Skorpió: Agytekervényei mintha berozsdásodtak volna, las-
san mozognak, ezért vannak dolgok, amelyeket nehezebben
ért meg. Ami nem egyértelmű, arra kérdezzen rá, mert így
nem hibázhat. A házasságokban, együttélésekben a partne-
rének munkahelyén nehéz helyzet jöhet létre. 
Nyilas: Erotikus kisugárzása kilométerekben mérhető, így
aztán nem csoda, hogy úgy vonzódnak önhöz az emberek,
mint mágnes a vashoz. Érdemes most a vonzás törvénye alap-
ján cselekedni, mert amit szeretne elérni/megkapni, az most
sikerülhet.
Bak: Hihetetlen erővel rendelkezik, ennek köszönhetően
olyan eredményt érhet el, amely miatt irigyeinek megtriplá-
zódhat. Azoktól a személyektől tartson távolságot, akik azzal
kezdik a mondókájuk: csak a javadat akarom!
Vízöntő: Ragyogó hete lesz! Csak kapkodja a fejét, hiszen
egymást érik a jobbnál jobb helyzetek, amikor még az is meg-
történhet, hogy egy régi vágya – amelyről talán már le is
mondott – valóra válik. A munkahelyén maradjon ki a plety-
kálkodásból, illetve aki rangban ön fölött áll, arra ne tegyen
negatív tartalmú megjegyzést, mert ön húzhatja majd a rö-
videbbet.
Halak: Házas vagy élettársa nehéz helyzetbe kerülhet, amikor
az ön együttérzésére van szüksége, hogy ezt a kellemetlen
szituációt gyorsan fel tudja dolgozni, túl tudja tenni magát
rajta. Sajnos újra és újra el kell valakinek ismételnie, hogy mit
szeretne, illetve mire van szüksége, mert az illető nem akarja
ezt meghallani.

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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Posztkommunisták,
ha összeállnak 

Beteljesedett a végzet: (újra) kormányon az RMDSZ. Ezt
egyébként mindenki – jó, legyen: a többség – előre látta, az
egyetlen Borbély Lászlót leszámítva, aki röviddel az „ese-
mény” előtt még azt nyilatkozta: egyelőre fel se merült, hogy
ilyent tennének. Hát megtették. A hírre azonnal és hisztéri-
kusan reagált a román politika és közélet: általános RMDSZ-
és magyarellenes gyűlöletkeltés folyik azóta is. A vélemény-
formálók nem értik – azaz úgy tesznek, mintha nem értenék
–, miért kellett újra kormányzati szerephez juttatni az
RMDSZ-t – a magyarokat! –, akik túlzott követeléseikkel „az
ország területi integritását veszélyeztetik”. 

Ilyen körülmények között elkerülhetetlen a kérdés: meg-
éri-e? Helyesebben: kinek éri meg? Már-már cui prodest-et
írtam, de az – látszólag – más „műfajhoz” tartozik. Mielőtt a
válaszadással próbálkoznánk, szögezzük le: a kormánybalé-
péssel igen rossz társaságba keveredett az RMDSZ. Ismét!
Mindenféle ponták, nastasék, félixek, diaconuk, azaz plagi-
zátorok, korruptak, szekus ügynökök, zsebnácik, magyargyű-
lölők – egyszóval posztkommunisták társaságába. Hiába na,
rendszerint összenő, ami összetartozik. 

Ebben az összefüggésben igencsak sokatmondó, hogy a
magyarországi posztkommunista „testvérpárt”, az MSZP el-
nöke, Mesterházy Attila sajtóközleményben üdvözölte az
RMDSZ kormányra lépését. „A baloldali összefogás pártjai –
értsd alatta a böszme Gyurcsányt, a libás Bajnait, a
szabad(jó)madár Fodor Gábort, a csomagos Bokros Lajost és
szavazóikat, szerző megj. – üdvözlik és támogatják az RMDSZ
szerepvállalását a harmadik Ponta-kormányban” – áll az em-
lített dokumentumban.   

Az RMDSZ korifeusai a PSD-vel kötött megállapodásra hi-
vatkozva próbálják igazolni a kormányralépést, amelyben az
erdélyi autópálya folyatatásáról, a MOGYE magyar tagozatá-
ról, a székelyföldi szimbólumhasználatról is szó esik. Ha nem
ismernénk a megállapodó feleket, még azt hihetnénk, talán
lehet valami belőle. De ismerjük. És láttunk már hasonló meg-
állapodást, nem egyet. Akkor mi a garancia arra, hogy ezúttal
betartják? Ha korábban rendre megszegték ígéreteiket, miért
ne tennék ezúttal is? 

És végül az RMDSZ-ről. Ha bedőlnek a mostani ígéretek-
nek, akkor bárgyú hiszékenyek, ebből következően alkalmat-
lanok a közösségi érdekképviseletre, ha viszont tudatában
vannak annak, hogy újra rászedik őket, ennek ellenére mégis
összebútoroztak a „nagy testvérrel”, akkor rosszabbak: cinikus
árulók! 

Bár tévednék. 

Szentgyörgyi László  

A Székely Nemzeti Tanács 2012-ben március 10-ét a Székely Szabadság Napjává nyilvánította. Mint közis-
mert 1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten a székely vértanúkat. Bágyi Török
János kollégiumi tanárnak, Martonosi Gálfi Mihály ügyvédnek és Nagyváradi Horváth Károly földbirto-
kosnak az volt a „bűne”, hogy az úgynevezett Makk-féle összeesküvés tagjaiként, a vérbefojtott magyar
szabadságharc lángját próbálták újra fellobbantani. Tavaly és tavalyelőtt sikerült ezt a napot méltóképpen
megünnepelni, az idénre tervezett megemlékezést és felvonulást azonban csorbítani próbálják a román
hatalom szolgálói. Marosvásárhely polgármestere nem adott engedélyt a tervezett felvonulásra, csak a
postaréti megemlékezésre. Csíki Sándort Marosszék Székely Tanácsának elnökét a kialakult helyzetről
kérdeztük.

A Székely Szabadság Napjára készül a SZNT 

„Nem lehet a kinyújtott
székely kezet félrelökni!”

Csíki Sándor négygyermekes
édesapa, közel negyed évszá-
zada tanít a nyárádszeredai
Bocskai István Elméleti Líceum-
ban. Két esztendeje választot-
ták Marosszék Székely
Tanácsának elnökévé, mely
több mint 10 éves testületnek
egyik alapítója, majd 9 évig al-
elnöke volt. Arra a kérdésünkre,
hogy mi a véleménye a polgár-
mester tiltása távol tartja-e az
emlékezni vágyókat, Csíki Sán-
dor így felelt:

„Sok résztvevőre számítok”

„A Székely Szabadság Napja
néven harmadik alkalommal
vonulunk majd Marosvásárhe-
lyen, de a Székely Nemzeti Ta-
nács évek óta emlékezik székely
hőseire. A Székely Vértanúk Em-
lékművénél, a Postaréten ré-
góta tisztelgünk mártírjaink
emléke előtt. Méltósággal és
mindig incidensmentesen. A
polgármester tiltása valójában
még jobban fel kell, hogy tü-
zelje az embereket, kiváltkép-
pen az őshonos vásárhelyieket,
akik végre megmutathatják,

hogy nem félnek, saját városuk-
ban, Székelyvásárhelyen. Sok
résztvevőre számítok, hiszem,
hogy álmaim városa nem adta
fel” – mondta a Marosszéki Szé-
kely Tanács elnöke. 

A Székely Nemzeti Tanács
idén is Gábor Áron díjakat kíván
átadni március 10-én, este 8
órakor a Kultúrpalotában. A
Postarétről a Kultúrpalotáig va-
lahogy el kell jusson a nép. „Ha

a Jóisten megsegít, erre a hely-
színre gyalog fogunk odasé-
tálni” – vélekedik Csíki Sándor. 

„Megtartó erőnk 
ez a küzdelem!”

„Lehet Székelyföld létezését
időnként megkérdőjelezni.
Lehet a székely szabadságtörek-
véseket ideig-óráig leseperni.
Lehet a székely menetelőkkel

gúnyolódni. Egyet azonban so-
hasem lehet. Nem lehet a ki-
nyújtott székely kezet
félrelökni, félvállról venni. Az
igazi székely ember soha nem
felejti el azt, aki jót tesz vele.
Imáiba foglalja az illetőt. De, ha
valaki elárulja őt, azt is örökre
bevési az agyába. Ha a székely
szabadságvágyat vezetőink
nem veszik nagyon komolyan, s
nem állnak teljes mellszéles-
séggel melléje: magukra vesse-
nek. A Székelyek Nagy
Menetelése után az egyik
RMDSZ-es politikus azt kérte a
Székely Nemzeti Tanács vezető-
jétől, szervezzük közösen az idei
Székely Szabadság Napját.
Aztán miután megtudta, hogy
pártja a román kormány egyik
tagja lehet, kioldalgott ebből.
Nagy böjtje lesz számára ennek.
A székelyek szabadságharca év-
századok óta zajlik. Boldog, aki
részt vehet benne. Megtartó
erőnk ez a küzdelem!" –
mondta el még lapunknak Ma-
rosszék Székely Tanácsának el-
nöke.

Nemes Gyula



– Az ön 75. születésnapjára,
illetve színpadi szereplésének 55.
évfordulójára rendezték Szabó
Magda – Bereményi Géza: Az
ajtó című darabot. Milyen érzés-
sel tölti el ez önt?

– Vegyes érzéssel. A 75. szü-
letésnap egy állapot, természe-
tes dolog, ez önmagában nem
jelent számomra túl nagy él-
ményt. Inkább az 55. évforduló
a hangsúlyos, amely éveket
megszakítatlanul a színpadon
töltöttem. Ez idő alatt nagyon
sok minden történt velem, ben-
nem, körülöttem, főként ezt
tartom említésre méltó fejeze-
tének az életemnek. 

– Hogyan esett Az ajtóra a
választás?

– Leszögezném, hogy nem
a színház vezetőségének ötlete
volt. Sőt, az idei évadban nem
is szándékoztak műsorra tűzni
olyan darabot, amelyben én is
szerepelhetnék. Viszont a so-
proni színház igazgatója felkért
Ingmar Bergman Az őszi kon-
cert című darabja női főszere-
pének eljátszására. Ekkor
merült fel a lehetőség, hogy a
marosvásárhelyi színházban is
megrendezhetné ő az Berg-
man-darabot, de ezt a helyi ve-
zetőség elutasította. Ennek
apropóján kezdtünk el gondol-
kodni egy olyan műben, amely-
ben én is porondra léphetnék,
és ekképp esett a választás Az
ajtóra. Egyébként sem játsztunk
soha Vásárhelyen Szabó Mag-
dát, és mindemellett ez egy
gyönyörű szerep. Kincses Ele-
mér rendező – akivel igencsak
értjük egymás nyelvét, nagyon
régóta és eredményesen dolgo-

zunk együtt – szívesen elvál-
lalta a darab rendezését. 

– A nyers, mogorva, gyakor-
latias, visszahúzódó, de szeretet-
tel teli szívű Emerenc karakter
bőrébe sikerült-e belebújni?

– Nem könnyű szerep az
Emerencé, de mindent megpró-
báltam, hogy megközelítsem a
karakter mögött rejlő személy
lényegét. Főként arra fektettem
a hangsúlyt, és azt próbáltam
megérteni: mi rejtőzik Emerenc
magatartása mögött, amely
egy hihetetlenül nehéz életet,
sorsot takar. Úgy vélem, ő nem
ilyen, őt az élet, a rettenetesen
sok tragédia, fájdalom és csaló-
dás, kiábrándultság, megalá-
zottság tette ilyenné, Szeredás
Emerenc nem ilyennek szüle-
tett, de nagyon hamar megis-
merte az életet, amely számára
nem volt örömünnep. Az általa
tanúsított modor pedig védő-
burok. Nem véletlen, hogy
kulcsra zárja az ajtaját, hisz az
egy életet takar, oda nem
enged belátni senkit. Ugyanak-
kor a néha sértő nyersesége
nem bántó szándékú, ő nyílt
ember, aki nem köt kompro-
misszumokat. Nem tud mást
mondani, mint ami a vélemé-
nye, még ha az másoknak kel-
lemetlen perceket is okoz. Ő
már mindent tud az életről. 

– Lohinszky Lóránd volt az ön
legmegbízhatóbb kritikusa. Mi-
lyen nekivágni úgy egy bemuta-
tónak, hogy ő nem mondhatja el
előzetes véleményét?

– Nagyon nehéz. Ő volt az
egyetlen ember, akinek az ízlé-
sében maradéktalanul megbíz-
tam, a kritikáit elfogadtam,

akkor is, ha néha fájtak. 55 éve
ez az első bemutatóm, amit Lo-
hinszky Lóránd, az életem part-
nere, férjem, színésztársam,
mesterem nem lát próbán, és
nem tudja elmondani a véle-
ményét. 

– Fel tudná eleveníteni 
legelső színpadi szereplését? Mi-
lyen érzések kavarogtak akkor
önben?

– Persze, tisztán emlékszem
rá. A Színművészeti Főiskola el-
végzése utáni vizsgaelőadá-
som, Bernard Shaw
Pygmalionjának az Elizája volt.
Egy vígjáték szerep volt ez,
amely nagyon közel állt hoz-
zám, és sikernek is örvendett,
sőt, Oláh Tibor néhai színikriti-
kus azt nyilatkozta, hogy Farkas
Ibolyából vígjátéki színésznő
lesz. Természetesen azt is játsz-
tam az évek során, és szerettem
is, de én nem drámai vagy víg-
játéki színésznőnek, hanem szí-
nésznőnek tartom magam.

– Amennyiben lehetősége
lenne találkozni a huszonéves
énjével, mit mondana neki? 

– Egyértelműen azt, hogy
menjen végig ezen a pályán.
Csinálja végig, küzdjön meg
vele, és próbálja ki, hogy mire
képes.

– Pályája során mely szere-
pek álltak önhöz a legközelebb,
melyek azok, amelyekre nagyon
szívesen emlékszik vissza?

– Nagyon nehéz erre vála-
szolni, mert száznál is több sze-
rep van mögöttem, amelynek
nagy része főszerep volt. Túlzás
nélkül állíthatom: a világiroda-
lom legszebb női szerepeit

játsztam el, így nehéz kiválasz-
tani a kedvencet. De minden-
képp, ami elsőként beugrik az a
Fedák Sári a Börtönnaplóban,
de nagyon fontos számomra a
Nem félünk a farkastól című
darab is, amelyet Lohinszky Ló-
ránddal együtt vittem színre.

– Mi jut eszébe erről a szóról:
színház?

– Egyetlen szó: az életem. 

– A színház nagymértékű
változásokon esett át az elmúlt
ötven évben. Hogyan látja a
jelen színházát?

– Bizony, nagyon sokat vál-
tozott a teátrum az elmúlt fél
évszázadban: a Székely Szín-
háztól kezdődően, a Harag
György-érán át, azon a korsza-
kon keresztül, amikor mindenki
korszerűsíteni akarta a színhá-
zat, egészen az igazi tartalmat
nélkülöző, öncélú újításig. Ám a
mostani színház helyzetéről
nem szívesen beszélek, és nem
is vagyok már a társulat tagja.
A Vásárhelyen jelenleg színpa-
don lévő darabok közül vannak,
amelyek tetszenek, és vannak,
amelyekről szünetben elme-
gyek, pedig ez utóbbit régeb-
ben sosem engedtem meg
magamnak. Elsősorban a szín-
házi és színészi etika okán. To-
vábbá úgy gondolom, végig kell
nézni minden darabot, mert a
rosszból is lehet tanulni. Ezt az
elvet nagyon sokáig követtem,
egy idő után azonban nem,

most már a szünetben távo-
zom, ha olyant látok, amivel
nem tudok azonosulni.  Sajnos
nem vagyok az egyedüli. Egy-
szer előfordult, hogy előadás
végén odajött hozzám egy ked-
ves, színházlátogató ismerő-
söm, és azt kérdezte tőlem,
hogy „Művésznő, én vagyok
hülye, vagy ez a darab tényleg
nem szólt semmiről?”. Erre
pedig kénytelen voltam ezt fe-
lelni: „Lehet az előbbi, de akkor
én is hülye vagyok!” 

A jelen vásárhelyi színházá-
val az a problémám, hogy az én
megítélésem szerint felemás
előadások születnek: vannak
nagyon jók, és vannak olyanok,
amelyek az én ízlésemnek nem
felelnek meg, távol állnak attól
a világtól, amit én a színházról
gondolok, sokszor teljesen ön-
célú dolgokat látok a színpa-
don, én magam sem tudom
megfejteni egyes darabok ér-
telmét. Vallom: változásra szük-
ség van, de nem mindegy, hogy
milyen irányba halad ez, milyen
a jövőkép.

– Aki ennyi ideje folyamato-
san színpadon van, mint ön,
gondolom, tudja arra a választ:
miért választja a színművész ezt
a pályát?

– Azt hiszem, a színművész
át akar adni valamit a közön-
ségnek abból, ami benne van,
amit érez, képzel, tapasztal, hisz
a színész csak akkor létezik, ha
van publikum. A művész önma-

gát akarja kifejezni. Úgy sze-
retné megformálni az általa
alakított szereplőt, hogy a kö-
zönség ténylegesen találkozzon
a karakterrel, és az mély nyo-
mot hagyjon benne. Egyébként
a közönséggel való interakció
csodálatos érzés: a színpadról
érezni a közönségből áradó sze-
retetet, érdeklődést. És azt hi-
szem, a világ legszebb
visszajelzése a darab közben
uralkodó dermedt csend, meg-
sűrűsödött levegő, amikor a szí-
nész érzi: magával tudja
ragadni a közönséget. Jó érzés
az ezerfejű cézárt kézben tar-
tani.

– Béres András így ír önről:
„szinte mindent eljátszott, amit
egy szép és tehetséges színésznő
egyáltalán eljátszhatott hazai
színpadokon. Szinte minden el-
ismerést megkapott, amit erdélyi
magyar színész egyáltalán meg-
kaphatott.” Ezek után mire vá-
gyik még Farkas Ibolya?

– Arra vágyom, hogy amíg
fizikailag és szellemileg képes
vagyok rá, eljátszhassam azokat
a szerepeket, amelyek ebben a
korban illenek hozzám. Csak
meg kellene keresse a színház
és annak igazgatósága azokat a
darabokat, szerepeket, amelyek
egy ilyen korú és képességű szí-
nészt megilletnek. Remélem,
ezt a vezetőség is fontosnak
tartja.

Pál Piroska
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- interjú a 75 évet töltő Farkas Ibolyával - 

55 éve színpadon

„A színház: az életem”
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Amint azt már jeleztük, az épület 1789-ben épült. Klasszicizáló barokk stílus-
ban, gróf bethleni Bethlen Krisztina, néhai gróf Malomvizi Kendeffy Elek, az
erdélyi Gubernium titkos tanácsosának özvegye megbízásából.
Tekintettel arra, hogy erről az épületről sem lehet csupán pár mondatban
megemlékezni, nem lehet csak pár hasábon írni, ezen a héten még erről, va-
gyis a Királyi Tábláról szólunk a Központ olvasóinak.

Vásárhely egyik legszebb 
épülete, a Kendeffy-palota (2.)

1750 után megváltozik 
Vásárhely sorsa

Mai szemmel nézve – építé-
szeti szempontból – Marosvá-
sárhely egy nagy falu volt a
tizennyolcadik század közepén.
Csak pár temploma volt. 

A Vártemplom, a Szent Fe-
renc-rendi templom és kolostor,
illetve a jezsuiták temploma és
még néhány szerényebb lakó-
ház. Ennyi. 

A város meséi című adat-
gyűjtés szerzője tudni véli azt is,
hogy Toldalaginak volt néhány
háza, a nemeseknek azonban
csak a város körül voltak birto-
kaik. 

A Királyi Tábla ideköltözése-
kor ez gondot is jelentett, hi-
szen az intézménnyel együtt
érkező több mint száz hivatal-
noknak, ügyvédnek és tisztvise-
lőnek lakhelyre lett volna
szüksége. Így aztán egyre több
nemes kezdett terület után
nézni a városban. 

Ennek köszönhetően az
1754-es évek után beindult az
építkezési hullám.

Egy kézirat 1862-ből
Benkő Károly, a Marosvásár-

hely leírása című munkájában
így írt a Kendeffy-palotáról: „…
díszteljes egy intézet volt ez,
mely legnagyobb hatással sze-

repelt csalhatatlanul Marosvá-
sárhely művelődésére…”.

Akkor Erdély törvényhozói-
nak legjobbjai ítélkeztek itt és
oktatták a joggyakorlatra az ide
sereglett kancellistákat, akik
sújtásos fekete öltözetben, sar-
kantyús magyarcsizmában jár-
tak, oldalukon fényes karddal. 

A kancellisták részt vettek a
tábla törvényes ülésein, hall-
gatták a bírák jogfejtéseit, ta-
nácskozásait és az
ítélethirdetéseket. Jegyzői mi-
nőségben periratokat készítet-
tek, jegyzőkönyveket vezettek,
és joggyakorlat után hivatali
beosztást vállaltak, illetve
ügyvédek, táblabírók lettek.

A tehetős nemesség 
telkeket és házakat vásárol

A Királyi Tábla Marosvásár-
helyre való költözése döntő ha-
tással volt tehát a város
fejlődésére. Számszerűen az in-
tézménynek csaknem százfős
apparátusa volt, továbbá az el-
nökön kívül még három ítélő-
mester, valamint számos
ügyvéd és kancellista. 

Mint már említettük, nem
csoda, hogy a tehetős nemes-
ség azonnal elkezdett telkek és
házak után nézni a városban.
Emellett pedig a helybéliek is
kénytelenek voltak szebb és na-

gyobb házakat építeni, hiszen
megnőtt a kereslet a bérlakások
iránt. 

Amint beindult az építkezés,
a birodalom nyugati részéről
egyre több német építőmester
költözött a városba, meghono-
sítva ezennel itt is a késő barokk
stílust.

A kor jelentős 
személyiségei 
és a Kendeffy-palota

Ugyancsak a Királyi Táblának
köszönhetően vált jelentős mű-
velődési központtá Marosvásár-
hely. A bírók, a kancellisták, az
ügyvédek mind művelt em-
berek voltak, akiket nem csak a
szakirodalom érdekelt, hanem
más területek is. Értelemsze-
rűen ez nagyban befolyásolta
Teleki gróf ama döntését, hogy
megalapítsa Marosvásárhelyen
az első közkönyvtárat. 

Ugyanakkor a kor olyan jeles
személyiségei tevékenykedtek
a Királyi Táblánál, mint Bánffy
Farkas, Bethlen Pál vagy Ke-
mény Sámuel elnökök, Domo-
kos Antal és Sala Mihály
ítélőmesterek, akik szintén fon-
tos szerepet töltöttek be ebben
a jogi struktúrában, továbbá
Toldalagi László és Aranka
György is.

Vásárhely egyik 
legmutatósabb épülete

De maradjunk még egy ki-
csit az építészeti stílus jegyei-
nél. A Kendeffy-palota a
tizennyolcadik század végén oly
divatos klasszikus barokk 
jegyeit viseli. Nem lehet leta-
gadni azt, hogy ez ma is Maros-
vásárhely egyik legmutatósabb
épülete. 

Ahogy erről Keresztes Gyula
Marosvásárhely régi épületei
című könyvében ír, a Kúria épü-
lete, tehát a Kendeffy-ház, egy-
emeletes, főhomlokzata ötsíkú.
A középső kiálló rizalít – az épü-

let tengelyében – főpárkányá-
val túlnövi a szélső rizalítok fő-
párkányát, és kiemelkedik
manzárd tetőszerkezetével. Fő-
párkánya háromtagos, míg osz-
tópárkánya kis kiülésű,
homlokzata klasszicizáló mo-
dorban készült. A középső rizalít
négy ablaktengelyes és az eme-
leten a timpanonos szemöldök-
párkányok fölött oválablakok,
„ökörszem-ablakok” vannak,
melyek kihangsúlyozzák az
emeleten lévő nagyterem bel-
magasságát, ünnepélyességét.
A középső és a két szélső rizalí-
tot kiskiülésű fasávok – lizénák
– tagolják függőlegesen, és
azok fejezetei ion-csigavonalas
és füzéres díszítésűek. 

A fogsorléc sem hiányzik az
alkalmazott díszítőelemek
közül. A homlokzati falsíkok ar-
mirozása – vízszintes vonala-
zása – még díszesebbé teszi a
ki-beugró rizalítokat. 

A félköríves kapubejáró kő-
kerete, fogléces párkánya a ba-
rokk-empire finom ízlésére vall.
Mellékhomlokzatainak kialakí-
tása egyszerűbb ugyan, de

mindamellett a főúriház a Ré-
gipiac terének díszítő gyöngy-
szeme volt és az még ma is.

A Rózsák terén lévő másik
két székhely – múlt heti lapszá-
munkban szóltunk róluk – in-
kább várostörténeti
szempontból fontos, hiszen
több mint hetven éven át ezek-
ben működött egy országos ér-
dekeltségű intézmény, amely
több szempontból is megvál-
toztatta Marosvásárhely sorsát.

Időjelek
Vásárhely óvárosában tehát,

egészen pontosan a Bolyai utca
30. szám alatti épület tehát
igencsak felkelti az arra járók fi-
gyelmét. A késői klasszicizáló
barokk-empire épület léte Ken-
deffy Elek özvegyének köszön-
hető. Az ő megbízásából
építették. Erre emlékeztet az
épület előcsarnokában elhelye-
zett, ma címerétől megfosztott
márványtábla is, melyen ez ol-
vasható: 

„Gróf Bethlen Krisztina,
néhai E gróf Malomvizi Ken-
deffy Elek úr a Tsászári Királyi és

Apostoli Felségnek, az Erdélyi
Királyi Gubernaum belső titkos
Tanátsossa Árva özvegye Épí-
tette a Török Háború alatt az
MDCCLXXXI-ik Esztendőben.”

Befejezésül azonban még ír-
nunk kell arról is, hogy 1993
decemberében a hálás utókor
háromnyelvű emléktáblát akart
elhelyezni az épület falán. Ezt
azonban a hatóság az utolsó
pillanatban megakadályozza.
Amint azt már jeleztük, ezt az
emléktáblát azóta a Vártemp-
lomban őrzik, melynek magyar
felirata az alábbi: 

„Ebben az épületben műkö-
dött az 1793-ban alakult Erdélyi
Magyar Nyelvművelő Társaság”.

Talán épp itt lenne már az
ideje annak, hogy az emlék-
tábla felkerüljön a Kendeffy-
házra.

Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek

(folytatás a múlt heti lapszámunkból)
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Szakképzett 
utászokat keresnek 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
szakképzett utászokat keres (Építkezési
egyetem végzettje, utak és hidak szako-
sítás). Bővebb felvilágosítás a 0365-801866-os telefonszá-
mon, 8-14 óra között. 

Dr. Dorin Florea polgármester

Most délután is 
kifizetheted a helyi 
adókat és illetékeket, 
illetve a bírságokat 

Gyere március 31-ig a Promenada Mallba, naponta 16 és
20 óra között, s fizess bankkártyával a főbejárat mellett be-
rendezett standnál. A 2014-es évi illetékek és adók TELJES
kifizetése esetén a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 10
százalékos kedvezményt nyújt.

Mindössze a személyazonossági igazolványra és a bank-
kártyára van szükséged!

Élj a VISA-ajánlattal, és ne feledkezz el a Ghişeul.ro-ról!

– Jó napot, Sajókám! Vannak
magának fóbiái?

– Akadnak. Például most
attól félek, hogy valamilyen or-
bitális marhasággal fog előho-
zakodni, mint rendszerint.

– Ez nem fóbia, hanem valós
és indokolt félelem, a fóbia irra-
cionális félelmet jelent. Tegnap
olvastam egy érdekes cikket a
fóbiákról; képzelje, az emberek
25 százaléka küszködik aerofó-
biával, azaz a repüléstől való fé-
lelemmel.

– Szerintem ez sem fóbia,
minden normális ember többé-
kevésbé majrézik a repüléstől.
Pláné, hogy újabban már terro-
risták se kellenek a gépeltérítés-
hez, megoldja maga a pilóta.

– Micsoda?
– Nem látta a hírekben? A

római Fiumicino repülőtér he-
lyett Genfben szállt le az egyik
etiópiai légitársaság utasszállító
gépe, miután a járatot eltérítet-
ték.

– De ki térítette el?
– A másodpilóta, aki mene-

dékjogot követelt magának
Svájcban. Akkor vette át az irá-
nyítást, amikor a társa kiment
vécézni: magára zárta a pilóta-
fülkét, és Genf felé irányította a
gépet. A landolást követően a
pilótafülke ablakából egy köté-
len leereszkedve hagyta el a
gépet, de a rendőrök feltartóz-
tatták, és őrizetbe vették.

– Na, akkor mostantól én is
aerofóbiás lettem. De léteznek
érdekesebb fóbiák is, például a
kuloulrofóbia, azaz a bohócoktól
való rettegés, a ranidafóbia, va-
gyis a békáktól való félelem,
vagy a cathisofóbia, magyarul a
leüléstől való félelem.

– Ezek nekem mind vannak:
állandóan attól parázok, hogy
egyszer véletlenül rá fogok ülni
egy bohócnak öltözött békára.

– Hülye! Egyesek a papriká-
tól félnek betegesen, ők a cap-
sicumisfóbiások.

– A kancatejre allergiás ős-
magyarok pedig kumiszfóbiások
voltak, mi? Meguntam a témát,
inkább azt csicseregje, mit kere-
sett múlt hét végén Victor Ponta

a pápánál.
– Lövésem sincs, csak azt

tudom, hogy egy Gheorghe
Hagi által viselt és aláírt foci-
mezt, továbbá egy ikont és egy
biotermékekkel megrakott ko-
sarat vitt az öreg harcosnak
ajándékba.

– Inkább egy fazék puliszkát
vagy egy tál miccset vitt volna,
azok kicsinyég jellemzőbbek De-
cebal népére, mint a biozöldsé-
gek. 

– Apropó: a miccsel mi a
nagy helyzet, betiltotta végül az
EU vagy sem?

– Tudtommal még nem szü-
letett végleges döntés, mert a
román kormány megóvta a sza-
bályozat-tervezetet az Európai
Bizottságnál. 

– Ez amúgy baromira tet-
szik: belekötnek a miccsünkbe,
ellenben a lejárt szavatosságú
dajcs szalámivégeket nyugod-
tan rágcsálhatjuk, azzal nem
bajlódnak.

– Milyen szalámivégeket?
– Nem néz hírtévéket? Vagy

két héttel ezelőtt robbant a pa-
rizer-bomba, amikor arról szá-
moltak be, hogy tonnaszámra
kerül a kereskedelembe fo-
gyasztásra alkalmatlan húsáru
és felvágott.

– Az a hazai átlagfogyasztót
nem érdekli különösebben, fő,
hogy olcsó legyen.

– Miután kiderült, hogy egy
marosi és egy brassói cég Nyu-
gat-európai államokból, főként
Németországból, szalámivége-
ket hozott be az országba, majd
újracsomagolás és újracímkézés
után értékesítette a „rekondici-
onált” portékát, a fogyasztóvé-
delmisek nekiálltak
szúrópróbaszerűen ellenőriz-
getni a bevásárlóközpontok fel-
vágott-kínálatát…

– És?
– És többnyire jó helyre szúr-

tak: tizenkét tonna húskészít-
ményt vizsgáltak meg, amiből
4800 kilót, vagyis az ellenőrzött
mennyiség majdnem felét talál-
tak emberi fogyasztásra alkal-
matlannak, és további 5000
kilót vontak ki a forgalomból.

– Szép! De ha jobban bele-
gondolok, valójában nincs
ebben semmi meglepő: az el-
múlt negyedszázad során sike-
rült Európa kvázi összes
szemetét összekapirgálni és be-
hurcolni az országba: a rozsda-
ette, rozoga, fostalicska
gépjárművektől kezdve a kido-
bott, de még működő tévéken,
hűtőkön, mosógépeken, mikró-
kon át egészen a levetett ron-
gyokig, ergo már épp ideje volt
ráállni a second hand
élelmiszer importra is.

– Jaja, nyithatnánk egy ka-
jaturkálót. De mit szól hozzá,
hogy az RMDSZ belépett a kor-
mányba, meglepődött?

– Nagyon, azóta se tértem
magamhoz. Amikor még az
USL-szakadás előtt kábé egy
héttel Borbély mindenhol azt
nyilatkozta, hogy az RMDSZ-t
momentán nem érdekli a kor-
mányzati szerepvállalás, én már
abból tudtam, hogy elkezdőd-
tek a titkos tárgyalások.

– Én is. Utána pedig arról
kezdett hadoválni, hogy jobb
nekünk, ha az RMDSZ kormá-
nyon van, függetlenül attól,
hogy milyen pártokkal.

– Ami igaz is, hiszen nekik
tényleg jobb! Megkapták a
megszokott két kis tárcájukat, a
kulturálist meg a környezetvé-

delmit, plusz egy miniszterel-
nök-helyettesi széket, továbbá
tizennégy államtitkári posztot.

– Bizony, ne felejtsük el,
hogy bárkivel is voltak kormány-
koalícióban az elmúlt évek
során, a fontosabb tárcáknak
még csak a közelébe se enged-
ték őket. Egyébiránt pedig nem
két magyar miniszter van,
hanem három, jobban mondva
kettő és fél.

– Hogyhogy?
– Úgy, hogy a volt atléta,

Szabó Gabriella, alias Gabriela
Szabo lett az új ifjúsági és sport-
miniszter, akinek az apja ma-
gyar.

– Mind lehet, mert nem be-
szél magyarul egy mukkot se a
csotvadt, pedig a férje is magyar.

– Tudja ki lesz még magyar?
A Maros megyei prefektus! Örül?

– Egyszer lássuk, kit tesznek
oda. Mert a poszt önmagában
még nem jelent semmit, hogy
csak a volt biciglis alpolgármes-
terünket említsem, aki le-
mondta a széket. De ha van egy
kis humorérzékük, akkor már
tudom, kit fognak kinevezni fő-
ispánnak…

– Na kit?
– Ugyancsak őt!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Versenyvizsga a Helyi Rendőrség 
Igazgatóságán betöltendő kereske-
delmi ellenőrzési irodavezetői tisztségre 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát hirdet a helyi rendőrség igaz-
gatóságán betöltendő kereskedelmi ellenőr-
zési irodavezetői tisztségre.

A versenyvizsgára az intézmény Marosvá-
sárhely, Győzelem tér 3. szám alatti székhe-
lyén kerül sor: 2014. március 24-én 10 órától az írásbelit,
március 26-án 12 órakor a szóbeli meghallgatást tartják.

A beiratkozási dossziékat a hirdetésnek Románia Hiva-
talos Közlönye III. fejezetében történő megjelenésétől szá-
mított 20 napon belül kell letenni az intézmény székhelyén,
a 87-es szobában, és a 611/2008-as kormányhatározat 49.
cikkelye 1. bekezdésében , valamint a 192/2013-as rendelet
2. cikkelyében előírt dokumentumokat kell tartalmaznia.

A versenyvizsgán való részvétel feltételeit és a megálla-
pított szakirodalmat az intézmény székhelyén függesztik ki.

Bővebb felvilágosítás a 0365-801.866-os telefonszámon
8-14 óra között vagy a www.tirgumures.ro honlapon. 

Dr. Dorin Florea polgármester

BZN-koncert  Marosvásárhelyen 

A Nők Nemzetközi Napja alkalmából, március 7-én, pén-
teken 18 órától BZN-koncertre hívja Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatala a város hölgyeit. A BZN a 80-90-es években
Hollandiában az egyik legkedveltebb együttes volt. Romá-
niai turnéja során Marosvásárhelyen is koncerteznek. Sláge-
reik: Blue Eyes, Dance Dance, Mon Amour stb., amelyeket
városunkban is élőben előad Jan Keizer és Anny Schilder szó-
lista. Az előadásra a Sportcsarnokban kerül sor.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

www.kozpont.ro
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A sporttánc már két évtizede elismert és közkedvelt
sportág a mozgást, egészséges életmódot, de
ugyanakkor a múlt remekeit szeretők és elismerők
között. Mert az angol és bécsi keringő, a tangó, a
slow fox, a quickstep, vagy éppenséggel a szamba,
cha-cha-cha, esetleg a rumba, paso doble, illetve
jive „figuráit” elsajátítók, s majd aztán a táncpar-
ketten ördögei, szemet-lelket örvendeztető kecses-
séggel bemutató párok valahogy, ha csak néhány
percre is, a régi, romantikus időket hozzák vissza.
Mintegy bizonyítékaként annak – vagy ha úgy tet-
szik figyelmeztetésként –, hogy nem minden, ami
régi, rossz vagy idejétmúlt. Sőt, örök érvényű, hasz-
nos és szép.  A marosvásárhelyi dr. Szőke István
egyetemi adjunktus, a Művészeti Egyetem tanára
immár 20 éve tanít sporttáncot városunkban. Vele
készült a következő interjú.

Labdarúgás 2. liga

Fontos 
győzelem 
a tavaszi 
nyitányon
CSU Craiova –Marosvásár-
helyi ASA 1-2 (1-0)

Az együttes új szerzemé-
nyeinek is köszönhetően
(Marius Tomozei, Sepsi
László, Ousmane N’Doye,
Claudiu Voiculeț és Ioan
Hora), akik mindannyian
kezdők voltak, fontos 3 pon-
tot szerzett az ASA Craiován,
a labdarúgó 2. liga tavaszi
nyitómérkőzésén. 

Ezzel a győzelemmel, a
hatodik helyről a harmadikra
kapaszkododott fel a csapat,
3 pontra közelítette meg a
listavezető ellenfelét. 

Gyengébben kezdték az
első félidőt a vendégek,
aztán hátrányba is kerültek
a 27. percben, amikor a ma-
cedón Tome Kitanovszki kö-
zelről volt eredményes. 

A szünet után a marosvá-
sárhelyiek átvették a játék
irányítását, aminek meg is
lett az eredménye: előbb To-
mozei egyenlített, majd
Hora szerezte meg a veze-
tést, ami a csapat győzelmét
jelentette.

Ioan Ovidiu Sabău tanít-
ványai a második tavaszi for-
dulóban, március 8-án
délután 18 órától játszanak
a Sziget utcai pályán, amikor
a Minerul Motru együttesét
fogadják.

Román labdarúgás 2.
liga, 17. forduló:

CS Universitatea 
Craiova–Marosvásárhelyi
ASA 1–2 (1–0)

Vezették: Radu Petrescu
(Bukarest), Sebastian Stoja-
nov (Konstanca), Ciprian Flo-
rin Danşa (Nagyvárad)

CSU: Brac – Kitanovszki,
Tomics, Pătrașcu, Vătăjelu –
Precup – Ferfelea, C. Ganea,
Valszkisz, Sin (Pleșan 68.) –
Curelea

ASA: Botoșer – Tomozei,
Gugu, Sepsi, Szilágyi –
N’Doye, Onicaș (Petriș 46.) –
Buhăescu, Voiculeț (Huiban
72.) Bumba – Hora 

Gól: Kitanovszki (27.), il-
letve Tomozei (54.), Hora
(66.)

Schlier Zsuzsa kiváló teljesítménye az EB-n
Marosvásárhely fiatal vívótehet-
sége, a 14 éves Schlier Zsuzsa sike-
resen tért haza a Jeruzsálemben
megtartott kadet és junior női vívó
Európa-bajnokságról.

A Szabó Zoltán marosvásárhelyi vívó-
edző által felkészített Zsuzsi a negyed-
döntőig jutott, majd a nyolcadik helyen

zárta a versenyt, miután 14-3-ra legyőzte
a cseh Alzabeta Nevosadovát, majd 13-
10-re a német Sophia Weitbrechtet,
aztán 8-7 arányban diadalmaskodott a
svájci Cristina Spiegelburg ellen is, majd
végül 15-11 arányban alulmaradt a ké-
sőbbi Európa-bajnok fehérorosz Khlystu-
nova Lizavetával szemben. 

Schlier Zsuzsa volt a román küldött-
ség legsikeresebb kardvívója a jeruzsá-
lemi világversenyen, hiszen a bukaresti
ACS Stesial klubnál vívó Predescu 
Alexandra a nyolcaddöntőig, míg a
Nagyváradi SK versenyzője, Benea Bianca
a második selejtező körig jutott el.

– Ön ismert és elismert tánc-
tanár városunkban. Mióta is
tanít sporttáncot?

– Már hajdanán elsajátítot-
tam a sporttáncot, sőt, még
1987-ben részt is vettem egy
országos méretű táncversenyen
Piteşti-en, de már a nyolcvanas
évektől próbálkoztam a sport-
tánc tanításával. Az Apollo
Sporttánc Klubot 1994. novem-
ber 10-én többedmagammal
hoztam létre az Egyetemista Di-
ákházban, 1995-től vagyunk hi-
vatalosan is bejegyezve a
Román Sporttánc Szövetség-
ben. Ennek az idén pontosan
20. éve, tehát kerek évfordulót
ünnepelünk. Azóta szinte na-
ponta, reggeltől estig sporttán-
cot tanítok.

– Ön mikor sajátította el a
tánc, azon belül a sporttánc
alaplépéseit?

– Gyerekkoromban néptán-
coltam, majd a néptáncon ke-
resztül Szabó Éva nénivel
(nyugodjék csendesen) kezd-
tem el 1979-ben oktatói kép-
zést a Népművészeti Iskolában,
amit folytattam vele 1982-ig.
1982-1984 között szintén a
Népművészeti Iskola keretében
egy modern tánc tanfolyamot
végeztem el, Mihalache Miha-
ela tanárnő vezetésével, aki
aztán kiment Németországba,
majd Sárosi Évától szintén mo-
dern táncot tanultam. Aztán
Kemendi Liával balettet, Bene-

dek Misi bácsival néptáncot sa-
játítottam el a nyolcvanas évek-
ben. 

– Hogyan fejlődött az Apollo
Sporttánc Klub?

– Idővel a klubból leváltak
más egyesületek, például a
New Dance, ahol volt egy elkö-
telezett szülői gárda, aztán át-
ment hozzájuk volt diákom,
Somodi Márton, aki megalapí-
totta a Dance Art egyesületet.
Idővel Szászrégenbe is elmen-
tem táncot tanítani, ott indítot-
tuk a Gliga tánciskolát. Két év
elteltével Gliga Vasile megala-
pította a Mirona tánciskolát, így
mi visszahúzódtunk. Dicső-
szentmártonban is nyitottunk
egy tánciskolát, amelyik ma is
működik.

– Az évek során hazai és
nemzetközi szinten egyaránt
szép eredményeket értek el ver-
senyzőik. Jelenleg más városban
is van a klubnak alegysége?

– Az Apollo Sporttáncklub-
nak Ludason is van alegysége,
ahol táncot tanítunk, ott Bentea
Alexandru tartja az edzéseket a
helyi Művelődési Házban. A
marosludasi gyerekek tavaly
Angliában, Brightonban léptek
parkettre a Dance World Cup
2013-as csoportos világbajnok-
ságon, két évvel korábban
pedig az IFMD World Champi-
onship of Modern Dance világ-
bajnokságon vettek részt
Balatonfüreden.

– Ön jelenleg is tart felkészí-
tőket az iskolákban, ahol népsze-
rűsíteni próbálják a sporttáncot?

– Hajdanán, amikor az ele-
miben a tornaórákat a tancik
tartották, nekem is lehetősé-
gem volt ott táncot oktatni. De
idővel már nem engedélyezték
ezt, habár opcionális tárgyként
erre lehetőség lenne. 

– Az idők folyamán hogyan
alakult Marosvásárhelyen a
sporttánc helyzete?

– Elég hullámzóan, hiszen
amikor a tévében sporttáncot
közvetítenek, azt követően
megugrik az érdeklődők száma.
Utána pedig elül. Sokan azt
gondolják, hogy a sporttánc
könnyű pénzszerzési lehetőség,
de én mondom: türelem, odaa-
dás, kemény munka, egyszóval
profizmus szükséges ahhoz,
hogy valaki eredményeket ér-
hessen el. Aki szívvel-lélekkel
csinálja, az nem gazdagodik
meg ebből. 

– Mi szükséges a sikerhez? 
–Itt is megvan a kemény

„szelekció”, 100 gyerekből egy-
kettő, ha alkalmasnak bizonyul
arra, hogy a siker reményében
készüljön. Egyetlen példát em-
lítek, a vásárhelyi Moldovan
Paul és Tătar Cristina világbaj-
nok sporttáncpárosét, akik
nálam, az Apollonál kezdték, és
néhány évnyi kemény munka
után váltak bajnokká a Dance
Art színeiben. 

Rareş Cojoc, többszörös
román sporttáncbajnok is
nálam kezdett el táncolni, idő-
vel ő is más egyesületnél ért el
kiváló eredményeket. Én min-
den egykori bajnokommal tar-
tom a kapcsolatot, örvendek,
hogy Somodi Katalin és Márton
felsőbb szintre tudták „vinni” a
sporttáncot. Örvendek, amikor
a diákom meghaladja a meste-
rét.

– A sporttánc egy elég komp-
lex sport, hiszen minden izmot
megdolgoztat. Az ön diákjai, ta-
nítványai melyik fajta táncot sa-
játítják el hamarabb?

– A gyerekek általában sze-
retik a latin-amerikai táncokat
– cha-cha-cha, samba, rumba,
paso doble, jive –, amelyek rit-
musosabbak, azokat jobban él-
vezik. A standard táncoknál
(angolkeringő, tangó, bécsi ke-
ringő, slowfox, quickstep) na-
gyobb munkabírásra van
szükség, itt fontosabb a pontos-
ság, az irányváltoztatást, lépés-
eket kell itt megtanulni, nagyon
fontos a lábtechnika is. Általá-
ban a 16 éven felüliek esetében
már el lehet dönteni, melyik
táncstílusra alkalmasabbak,
melyikre összpontosítsanak.
Addig azonban közös munka
folyik.  

– Mi a sporttánc: sport vagy
művészet?

– A kettő ötvözete.
– Hol tartja dr. Szőke István

a gyakorlásokat?
– A 18-as Általános Iskolá-

ban kedden és csütörtökön 17-
18 óra között a kiscsoportnak
(3-6 év közötti gyerekek), 18-19
óra között a kezdő csoportnak
(7-14 év közötti gyerekek) és
19-21 óra között a haladó kor-
csoportnak (14 év fölöttiek szá-
mára). 

Minden hétfőn szerdán és
pénteken 17-18 óra között a
Tudor negyedbeli Dacia Gimná-
ziumban 7-14 éves kezdők szá-
mára. Valamint a
Kistemplomnál (Ştefan cel Mare
utca 28.) hétfőn és szerdán 19-
21 óra között tartunk sport-
táncoktatást, ugyanott minden
kedden és csütörtökön 18-19
óra között kezdőknek, 19-20 óra
között felnőtteknek tartunk ok-
tatást. 

Emellett a Dr. Bernády
György Általános Iskolában
minden kedden és csütörtökön
19-20 óra között az V-VIII. osz-
tályos diákok számára, majd a
kövesdombi Liviu Rebreanu
Gimnáziumban minden hétfőn
és szerdán 18.30-19.30 között
az I-IV. osztályos diákok szá-
mára Vinitor Erzsébet tanárnő
tart sporttánc órákat (bővebb
felvilágosításért hívják Szőke
Istvánt a  0744/394-964-es te-
lefonszámon-szerk.megj.).

20 éve működik az Apollo
Sporttánc Klub 
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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

Fokozott közúti ellenőrzés című rejtvényünk helyes megfejtése: – A bal hátsó gumija nagyon kopott, nemsokára kilyukad!

www.kozpont.ro
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