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Sport

Fehér Orsolya bemutatkozott 
a magyar felnőtt asztalitenisz-
válogatottban!
A marosvásárhelyi születésű, 14 éves Fehér Or-
solya már két éve sikeresen asztaliteniszezik ma-
gyar színekben, sikert-sikerre halmozva. A
roppant tehetséges Orsi, a Marosvásárhelyi ISK
színeiben kezdett el sportolni, Romeo Lupaşcu
és Ungvári Imola edzők kezei között.

>>> 7. oldalTársadalom

A vásárhelyi Református Kistemplom

A Gecse Dániel utca 22. szám alatti templom építé-
sét 1815-ben kezdték el, és 1818-ban végeztek a
falazási munkálatokkal. 1829-ben Nemes János
anyagi támogatásával folytatták az építkezést, fel-
építve a tornyot is. Az épület negyven méter hosszú,
tizenhárom méter széles. Írásunk folytatásaként
ezen a héten is erről a csaknem kétszáz éves empire
stílusban épült, ismert templomról szólunk.

>>> 5. oldal

,,Mindig nagyon jól érzem
magam Marosvásárhelyen!”

MORGÓ 

Kísértet járja be Európát –
az autonómia kísértete 
Ha tetszik, ha nem, ha tudomást veszünk
róla, ha nem, mégiscsak evidencia, hogy az
autonómiatörekvések hangsúlyosan jelen
vannak a XXI. századi Európában. Ki hitte
volna, hogy röviddel a Franco-diktatúra bu-
kása után Spanyolország kénytelen lesz el-
ismerni a katalán és baszk autonómiát,
miután évtizedekig még a nyelvhasznála-
tot is tiltotta. Vagy azt, hogy Britanniában
egyszer majd reneszánszát élheti az ír, skót
és velszi nyelv, sőt London abba is bele-
megy, hogy saját kormányaik, parlament-
jeik irányítsák a korona tartományait. Az
idei esztendő vége arról szól majd, hogy
független államként folytatja-e Katalónia
és Skócia.

>>>3. oldal

Társadalom

Közélet a weben
„Nem igaz, hogy a fiatalo-
kat nem érdekli a politika”
Gyakran hall-
juk a fiatalok
szájából, hogy
a politika öreg
és ciki, de le-
ginkább azt,
hogy nem ér-
dekli őket, sőt
utálják a poli-
tikát és a poli-
tikusokat is.
Ennek igaz-
ságtartalmáról, okairól, változtathatóságáról,
illetve közéletre gyakorolt hatásáról kérdeztük
dr. Glózer Ritát, a Pécsi Tudományegyetem ku-
tatóját, aki a hétvégén a Sapientia EMTE által
idén hetedik alkalommal megszervezett Új
Média Konferencián tartott előadást.
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Exkluzív interjú a

május 31-én 66. szüle-

tésnapját ünneplő, kolozs-

vári származású, de 1976

óta Svédországban, Stock-

holmban élő Tamás

Gáborral.



Tarelkin halála 
Március 27-én, csütörtökön 21
órától a Tarelkin halála című
előadást játsszák a Nemzeti
Színházban. Az előadásra a
Harag György-bérletek érvé-
nyesek.

Szerelem 
a Stúdió Színházban
Március 27-én, csütörtökön 19
órától Barta Lajos Szerelem
című műve látható Stúdió Szín-
házban a magiszteri színész
szakos diákok előadásában.
Rendező: Sebestyén Aba. Az
előadást közönségtalálkozó kö-
veti az előcsarnokban. Jegyek a
Stúdió jegypénztárában kedden
14–18 óra között, illetve az elő-
adás helyszínén, kezdés előtt
egy órával vásárolhatók, hely-
foglalás a 0736-350-686-os te-
lefonszámon, illetve a
jegy@szini.ro e-mail címen.

A Vitéz lélek 
az Ifjúsági Házban
A Spectrum Színház Vitéz lélek
című előadását március 27-én,
csütörtökön este 7 órától lát-
hatja a marosvásárhelyi közön-
ség a Mihai Eminescu Ifjúsági

Házban. Rendező: Török Viola.
Faragó Zénó, Ritziu Ilka-Krisz-
tina, Tatai Sándor, Kárp György,
Székely-Szabó Zoltán, Szász
Anna, Kinda Szilárd színművé-
szek mellett a Bekecs néptánc-
együttes táncosai is fellépnek.
Helyek a 0744-301-875-ös te-
lefonszámon foglalhatók. A le-
foglalt jegyeket a helyszínen
lehet kiváltani előadás előtt.

Shinya Ozaki ünneplése
Március 27-én, csütörtökön 19
órától rendkívüli hangverseny-
nyel ünneplik a filharmónia élén
20 éve állandó karmesterként
működő Shinya Ozakit. A Kultúr-
palota nagytermében Shinya
Ozaki vezényel, fellép Sorina
Munteanu (szoprán), Ana Rusu
(alt), a magyarországi Szereko-
ván János (tenor), Petre Burca
(basszus), illetve a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia vegyes
kara és szimfonikus zenekara.
Műsoron: Beethoven: 9. d-moll
szimfónia. A koncertre a 22-es
számú bérletek érvényesek.

Kirándulás nyugdíjasoknak
A Nyugdíjasok Egyesületének
Maros megyei szervezete a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatallal közösen április 4-én
kirándulást szervez Arsenie
Boca- Prislop lelkész sírjához és
a Hunyadiak vajdahunyadi vá-
rához. Feliratkozni az egyesület
Bolyai tér 36. szám alatti szék-

helyén lehet hétfőtől péntekig
10-13 óra között. Ugyanitt bő-
vebb tájékoztatást is nyújtanak
– közölte Kovács Irma, az egye-
sület elnöke.

Jótékonysági hangverseny
A Művészeti Líceum és a Máltai
szeretetszolgálat közös szerve-
zésében április 2-án, szerdán 18
órai kezdettel jótékonysági
hangversenyre kerül sor a Kul-
túrpalota nagytermében. Elő-
adók: a Művészeti Líceum
V-VIII.-os diákjainak vonósze-
nekara – vezényel Kulcsár 
Béla –, és az országos zeneo-
limpiára készülő IX- XII. osztá-
lyos diákok.

Marosvásárhelyen a 
Levendula Galéria művészei
Marosvásárhelyen is bemutat-
kozik a gödöllői Levendula Ga-
léria. A létrejötte óta eltelt hat
év alatt a galéria a kortárs
képző- és iparművészet népsze-
rűsítésével, forgalmazásával
vált egyre ismertebbé. Sok te-
hetséges, igényes alkotót tö-
mörített maga köré, közülük 11
művész munkáiból láthat válo-
gatást a vásárhelyi közönség a
Bernády Házban. A kiállítók:
Bányai Gizella, Bujdosó Ernő,
Fazakas-Koszta Tibor, Gál Lehel,
Incze Mózes, Lőrincz Ferenc,
Nagy Gábor, Nádas Alexandra,
Posztobányi Péter, Varga Me-
linda és Veres Enéh. 

Növények 
a kozmetikumokban
Ezzel a címmel nyílt kiállítás a
marosvásárhelyi múzeum ter-
mészetrajzi részlegén (Horea
utca 24. szám). A MOGYE
gyógyszerészeti karának a köz-
reműködésével létrejött kiállí-
táson olyan gyógynövényeket
mutatnak be, amelyekből koz-
metikumok készülnek. A be-
lépő, felnőtteknek 6,
gyerekeknek, diákoknak 3 lej, il-
letve nyugdíjasoknak 2 lej.

Hagyományos vásárok
Ezzel a címmel nyílt festészeti
kiállítás a Mures Mall kiállítóter-
mében. A munkák a Hagyomá-
nyok háza által tavaly
októberben Szovátán szervezett
alkotótáborban készültek, több
községben zajlott hagyomá-
nyos vásárokat ábrázolnak. A ki-
állítók: Rodica Pop, Neagoi
Sofia, Cristina Petria, Violeta Pe-
tica, Kulcsár Parvu Marina, Kárt
Klára, Gheorghe Pop, Cristina
Muresan, Takács Judith, Benkó
István, Rodica Vescan.

Albert Olga egyéni tárlata
A Maros Megyei Képzőművé-
szek Egyesületének szervezésé-
ben megnyílt Albert Olga
egyéni kiállítása a kövesdombi
unitárius templom tanácster-
mében. A tárlat április 4-ig na-
ponta 9-13 óra között
látogatható.
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Horoszkóp
Kos: Lelke túlcsordul az érzelmektől. Most akár még boldog
is lehetne, ha a külvilág kicsinyes gondjai nem akadályoznák
ezt meg. A hét harmóniában telik, ha fel is bukkanna valami-
féle ellentét, békés úton képes elsimítani. A hét végén egy jól
fizetett, bár nem túl könnyű munka is felbukkanhat a látha-
táron.
Bika: Hagyjon fel káros szenvedélyeivel, napirendjét tegye
kiegyensúlyozottabbá. Szerelmi életére sincs oka panasz-
kodni, bár talán túl nagy kanállal habzsolja a jót. A hét végén
rájön, hogy más kapcsolataiban sincs helye a kompromisszu-
moknak.
Ikrek: A nem túl barátságos kezdeti feltételekből a legjobbat
hozhatja ki, bár sikereiért meg kell küzdenie. A héten hosszú
távú kapcsolatai és szerelmi élete jönnek rendbe. A hét végén
a társasági élet középpontjába kerül: Ha szükségét érzi, ve-
gyen pár új ruhát is.
Rák: A hét közepén, barátainak, támogatóinak köszönhetően
helyzete stabilizálódik, bár még mindig nincs elég szilárd pont
életében. Eredményei tartósításához adjon teret kreativitá-
sának, fantáziáinak. Mint már annyiszor, álmai, megérzései
most is kiutat mutathatnak az élet gyakorlati kérdéseiben.
Oroszlán: Hétköznapi, apró gondok, háztáji tyúkperek, csip-
csup tennivalók kötik le figyelmét. Ez a  hét nem a nagy ívű
tervek időszaka. A hét végén egy izgalmas program, szerelmi
kaland kiszakítja a taposómalomból.
Szűz: Ha valamikor, hát most szem előtt kell tartania pénz-
ügyeit. Hallgasson megérzéseire, így könnyebben választhatja
ki őket. Nagyon fontos, hogy alaposan megfontolja döntéseit.
Új tanulmányokba, szakmai projektekbe akár a hét végén is
érdemes belekezdenie.
Mérleg: A héten azt sem tudja, hol áll a feje, levegőhöz sem
jut a rengeteg tennivalótól, amivel mindenki elhalmozza, más
kérdés, hogy magától sincs lustálkodó hangulatban. Idővel,
nem épp egyhamar, el is nyeri megérdemelt jutalmát. 
Skorpió: A héten mélyenszántó gondolatok kötik le, nagy
beszélgetésekre vágyik, ám a szokásosnál is távolságtartóbb,
és ez gondokat okozhat. A hét végén engedélyezzen magának
némi lazítást, szórakozást. Mivel váratlanul pénz áll a házhoz,
megajándékozhatja magát valami olyasmivel, amire régóta
vágyott.
Nyilas: A hét érzelmi instabilitással, indulatokkal, csetepa-
tékkal van tele. Komoly konfliktusba keveredhet feletteseivel
is, mi több, ha nem vigyáz, ez több hónapos állóháborúvá fa-
julhat. A hét utolsó napjai izgalmakat, árulást, kalandokat
hoznak – próbáljon visszatalálni a rendes kerékvágásba.
Bak: A héten végre sikerül rendszereznie munkáját, így
megnő hatékonysága is, és újra képes lesz átlátni feladatait.
A most bevezetett módszerek nemcsak kényelmesebbé teszik
az életét, de a figyelmet is felhívják majd önre. 
Vízöntő: A héten mindenki kér, követel, de legalábbis elvár
valamit öntől – természetesen sokkal többet, mint amennyi-
nek eleget lehetne tenni. Egyelőre sem ideje, sem energiája
nincs arra, hogy átfogó stratégiát állítson fel, alkalmazkodjon
az állandóan változó körülményekhez. Hét végén menjen szó-
rakozni barátaival!
Halak: Ez a hét sem telik  tökéletesen zavartalanul. Anyagi
helyzete meglehetősen ingatag, de sokat javulhat, ha kellő
gondot fordít rá. Mi több, a bőséges pénzeszközök szüksége-
sek is lesznek majd ahhoz a jelentős döntéshez, melyet a hét
közepén kell meghoznia.

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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Kísértet járja 
be Európát – 
az autonómia
kísértete 

Ha tetszik, ha nem, ha tudomást veszünk róla, ha
nem, mégiscsak evidencia, hogy az autonómiatörek-
vések hangsúlyosan jelen vannak a XXI. századi Euró-
pában. Ki hitte volna, hogy röviddel a Franco-diktatúra
bukása után Spanyolország kénytelen lesz elismerni a
katalán és baszk autonómiát, miután évtizedekig még
a nyelvhasználatot is tiltotta. Vagy azt, hogy Britanni-
ában egyszer majd reneszánszát élheti az ír, skót és
velszi nyelv, sőt London abba is belemegy, hogy saját
kormányaik, parlamentjeik irányítsák a korona tarto-
mányait. Az idei esztendő vége arról szól majd, hogy
független államként folytatja-e Katalónia és Skócia.
De a magát nemzetállamként meghatározó, erősen
központosított Franciaországban is letörölhetetlenül
napirenden van Korzika problémája, a szigeten ismé-
telten hallatják hangjukat az elszakadást szorgalmazó
erők. Olaszországban előbb az északi tartományok –
Padania – próbálkoztak a kiválással, most pedig a Ve-
lencét, Veronát, Vicenzát, Trevisot magába foglaló Ve-
netoban tartottak referendumot, ahol a véleményt
nyilvánítók közel 90 százaléka az elszakadás mellett
voksolt. A koszovói, valamint az azzal párhuzamba kí-
vánkozó krími példa már a bonyolult – főleg a nagy-
hatalmi arrogancia által sorsdöntően befolyásolt –
kelet-európai valóságból fakadó következmény.    

Napjaink jellemzője a kettősség, a globális érdekek-
kel párhuzamosan, és azokkal ellentétben a lokális ér-
dekek erőteljes jelentkezése, érvényesülése. Az sem
mellékes, hogy az emberek identitástudata lassan nem
országhoz, hanem egy szűkebb térséghez, régióhoz,
kisrégióhoz, városhoz kötődik. A sikeresnek mondható
európai államok is a kisebbek: Luxemburg, Málta, de
ide sorolhatók – igaz, más megfontolások alapján –
Lichtenstein, Andorra és San Marino is. A jelenlegi fo-
lyamatokat előrevetítve az is elképzelhető, hogy nem-
sokára a városállamok ideje jön el.  

Ilyen körülmények között, az európai összefüggés-
rendszert is figyelembe véve, bizony más megvilágí-
tásba helyeződnek az erdélyi, székelyföldi
autonómiatörekvések. A napnál világosabb: a minden-
kori hatalom gáncsoskodása ellenére szövetségeseket
kell keresnünk, hídfőállásokat kiépítenünk Románián
belül és kívül egyaránt. A külföldi példákból okulva, az
ottani tapasztalatokat felhasználva, történelmi sajá-
tosságainkat figyelembe véve, azokra támaszkodva
kell lépésről lépésre haladnunk a cél felé. 

Szentgyörgyi László  

Gyakran halljuk a fiatalok szájából, hogy a politika öreg és ciki, de leginkább azt, hogy nem érdekli őket,
sőt utálják a politikát és a politikusokat is. Ennek igazságtartalmáról, okairól, változtathatóságáról, illetve
közéletre gyakorolt hatásáról kérdeztük dr. Glózer Ritát, a Pécsi Tudományegyetem kutatóját, aki a hét-
végén a Sapientia EMTE által idén hetedik alkalommal megszervezett Új Média Konferencián tartott elő-
adást.

Közélet a weben

„Nem igaz, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika”

– Közhelynek számít már,
hogy Európa-szerte a fiatalokat
nem érdekli a politika, a közélet,
vagy csak elenyésző mértékben.
Milyen okokat vél felfedezni ezen
jelenség mögött?

– Reprezentatív mintán ala-
puló saját kutatásunkban is azt
fedeztük fel, hogy a fiatalokat
nem érdekli a politika, elhárítják
a kérdéskört, sőt, sokan közülük
kifejezetten ellenségesen visel-
tetnek, negatív véleménnyel
vannak a politika intézményéről,
gyakorlatáról és szereplőiről. To-
vábbá többen is úgy nyilatkoz-
tak, hogy 18 évet betöltve sem
szeretnének a közéletbe bekap-
csolódni, és nem kívánnak élni
választói jogukkal sem. Ez aggo-
dalomra adhat okot, hisz a de-
mokratikus politikai kultúra a
részvételen alapul. Mindemel-
lett úgy vélem: nem ennyire
egyszerű a kérdés. Bár a szokvá-
nyos, a mi politikai 
kultúránkban bejáratott véle-
ménynyilvánítási formákban
nem kívánnak részt venni, azt
gondolom, hogy érdeklik őket
azok a témakörök, amivel
egyébként a közélet is foglalko-
zik. 

– Miként nyilvánul meg ez az
érdeklődés?

– Egy kutatásom az interne-
ten elérhető parodisztikus, vic-
ces, humoros groteszk videókat
vizsgálja, amelyek ugyanazon
problémákat érintik, amelyekkel
– a maga komoly módján – a
politika foglalkozik: kisebbség,
másság, hajléktalanság, sze-
génység, devianciák, szenve-
délybetegségek. A fiatalok is
ugyanazokra a jelenségekre fi-
gyelnek fel, csak nem „komoly”
módon nyúlnak a témához,
hanem a saját habitusukhoz,
természetükhöz, médiafogyasz-
tási szokásaikhoz illeszkedő
módon fejezik ki a véleményü-
ket. Ilyenek a mémek, vírusvi-
deók, amelyek, szimbolikusak,
ingergazdagok és ironikusak.
Könnyen észrevehető, hogy egy-
egy politikai botrány, ügy perce-
ken belül mémmé változik. A
fiatalokban van politikai érzé-
kenység, de nyilván a posztmo-
dern kor gyerekeinek
tapasztalata és reakciója eltér a
modernitásban megszokott
klasszikus demokratikus, racio-
nális politikai nyilvánosságtól.
Butaság lenne azt kijelenteni,

hogy a Z-generációt hidegen
hagyják a társadalmi ügyek. Ér-
deklik csak éppen másképp:
nem komoly módon, hanem
groteszk humorral fejezik ki azt.
Ezek a videók, mémek karika-
túra jellegűek, azaz a megoldat-
lannak tűnő problémák
generálta negatív tapasztalato-
kat nevetéssel dolgozzák fel.
Mindeközben szolidárisak a
problémák szenvedő alanyaival. 

– Vita zajlik arról, hogy a fia-
talok okolhatóak-e az egyfajta
apátiáért, vagy fordítottan: a po-
litikusok nem szólítják meg a fia-
talokat?

– Nem föltétlenül hibaként
kell ezt kezelni, egyik részről
sem. Egyszerűen generációs kü-
lönbségről van szó. Azt a kérdést
kellene feltenni, hogyan lehetne
mégis a fiatalok figyelmét poli-
tikai kérdések felé terelni azokon
a felületeken, olyan stílusban,
amelyekre ők vevők. A Z-gene-
ráció pörgős, gyors tartalomfo-
gyasztó, az audiovizuális, az
élvezetes, élményszerű dolgokra
mozdulnak rá. A felnőttek a fia-
talok játékosságát, kreativitását,
kezdeményezőkészségét kellene
kihasználják, és ekképp bevon-
niuk őket a közéleti ügyekbe. 

– Az oktatási rendszer refor-
málásával, ifjúsági politikai plat-
formok létrehozásával sikerülhet
ez? 

– Szkeptikus vagyok afelől,
hogy ezt fentről kellene és le-
hetne koordinálni, meggyőző-
désem, hogy ez alulról
szerveződő mozgalom formájá-
ban tud hatékonyan kiépülni,
ehhez viszont szükséges a fel-
nőttek nyitottsága. Meggyőző-
désem, hogy a fiatalok olyan
módon fogják ezt maguk meg-
oldani, ahogyan az idősebb ge-
neráció jelen pillanatban nem is
gondolná. Hangsúlyoznám:
nem aggódom a közömbösség
miatt, hiszen ez a nemzedék is
felnő, és akarva-akaratlan „be-
lebotlanak” a politikába, és kez-
deniük kell valamit vele. 

– A politikai szereplők felis-
merték, hogy hasznos jelen lenni
a közösségi médiumokban, így
saját adatlapot készítenek, ké-
szíttetnek maguknak. Ez a hozzá-
férhetőség mennyiben
változtatja a fiatalok viszonyulá-
sát a közélethez?

– Ez is változtathatja, de a
közösségi oldalak leginkább
azért hasznosak, mert lehetősé-
get kínálnak arra, hogy a fiata-
lok maguk szerveződjenek, akár
közéleti tevékenységek, meg-
mozdulások kapcsán. Politikai
események megszervezésében
nagy segítség az online csopor-
tok indítása.  Emellett előfordul,
hogy akár a virtuális valóságban
jelenítik meg és próbálják érvé-
nyesíteni az érdekeiket. Ezen fe-
lületek arra is buzdíthatják a
fiatalokat, hogy éljenek lehető-
ségeikkel, akár politikai ügyek-
ben is. 

– A fiatalok zöme, aki érdek-
lődik a közélet iránt, inkább a Fa-
cebookon vívja a politikai csatáit.
Mennyiben alakítja ez át a közé-
letet?

– Biztosan hatással van rá,
hisz más az üzenetek stílusa, a
hossza. Ugyanakkor a mediati-
kus felületen zajló viták kevésbé
elmélyültek, részletesek és ala-
posak, valamint nem föltétlenül
a szakmai észérvek, hanem a
szenvedélyesebb érvelés kerül
előtérbe. Ez lehet egyfajta kor-
lát. Viszont a gyorsaság, a nyi-
tottság, a sokféle egyéb
kommunikációs megosztási le-
hetőség gazdagítja a politikai
kultúrát. Egyértelműen nem
kárhoztatnám el a mediatikus
jelenlétnek eme formáját, mert
ez természetes folyamat. Nyil-
ván a politikai kommunikáció
kutatói régóta aggódnak, hogy
ez elvehet a diskurzus hatékony-
ságból. A mediatikus környezet
nagyon dinamikus, következés-
képp a politizálás módja sem

maradhat változatlan. Inkább
arra kell figyelni, hogy mi azon
újszerű hozadéka, ami előrevi-
heti a közös ügyeket, és számos
embernek ad lehetőséget a be-
kapcsolódásra.

– Mit kellene nyújtania/ígér-
nie egy politikai alakulatnak,
hogy a fiatalok egyáltalán felfi-
gyeljenek rá? Gyakorlatias prog-
ramot vagy „életérzést”?

– Erre nehéz választ adni.
Tény, hogy a mai világban nem
könnyű fiatalnak lenni. Látjuk,
hogy nehéz elindulniuk a saját
önálló életútjukon, és ezt kel-
lene valahogyan felülírni. Olyat
kell tudjon a politika nyújtani,
ami a fiatalok számára perspek-
tívát jelent, ez pedig motiválja
őket. Meggyőződésem: ha érzik
és látják, hogy labdába rúghat-
nak, akkor labdába is fognak
rúgni.

Pál Piroska

dr. Glózer Rita



– Milyen alkalommal van itt?
– A dél-erdélyi turné szerve-

zőjével, Jakab Melindával úgy
döntöttünk, idén is, akárcsak az
elmúlt két esztendőben, azokat
a helységeket keresem fel – kis-
városokat, községközpontokat –,
ahol nagyon fogyóban van a ma-
gyarság. Így esett a választás a
Maros megyei Vámosgálfalvára
és Gernyeszegre is. Én úgy
érzem, hogy egy ilyen esemény,
koncert sokat jelenthet a ma-
gyarság számára, hiszen össze-
gyűlnek, együtt vannak, majd
mindenki vidáman, jókedvűen
távozik haza. Számomra nagy
elégtétel, ha sikerül felpörget-
nem az emberek életkedvét. 

– Beszélgetésünk időpontjá-
nak egyeztetésekor kellemesen
meglepett, hogy igen jól ismeri
Marosvásárhelyt.

– Marosvásárhelyt már a
hatvanas évek közepétől isme-
rem, de megmondom őszintén,
hogy ez a város lett a kedven-
cem. Ha kimegyek Marosvásár-
helyen sétálni, mint ahogy most
is tettem a Főtéren, a Bolyai
utcán, mindegyre rám köszön-
nek, kedves, jóleső szavakkal ör-
vendeztetnek meg. Ennél, a
szeretetnél fontosabbat nem is-
merek. Én mindig nagyon jól
érzem magam Vásárhelyen,
rendkívül kedves hely ez, ahol
sok jó barátom van. Ellentétben
szülővárosommal, Kolozsvárral,
ahol manapság már fájdalmas a
város utcáin sétálni, hiszen alig

lehet hallani magyar szót, na-
gyon megcsappant a magyar la-
kosság száma az utóbbi
években, évtizedekben. 

– Az előadói karrierje nagyon
zsenge korban indult. Visszaem-
lékszik még a kezdetekre?

– Már kiskoromban jelét
adtam szüleimnek, hogy éne-
kelni szeretek, és ehhez megvan
a szükséges zenei hallásom is.
Mint mesélték, jó, csengő han-
gom volt már akkor, így már az
óvodában, s aztán az iskolában
is „főszerepeket” osztottak rám.
Idővel édesapám beíratott a ko-
lozsvári zeneiskolába, ahonnan
aztán beválogattak a helyi
román, illetve magyar gyerekkó-
rusba. Tulajdonképpen ott indult
el az én énekesi pályám. Klasszi-
kus zenét énekeltem 18 éves ko-
romig, 1970-ben a
Zeneakadémián az évfolyamtár-
saim rábeszéltek, hogy nevezzek
be az országos Táncdalfeszti-
válra, amit sikerült is megnyer-
nem. Ez követően tértem át a
könnyűzenére. Azóta ezt a mű-
fajt művelem. 

– 1968-1975 között könny-
űzenei szerkesztőként dolgozott a
Bukaresti Román Rádió magyar
nyelvű adásánál és az állami te-
levízió magyar adásánál is, majd
cikkeket is írt az Ifjúmunkás és a
Művelődés című lapokba. Milyen
volt a sajtóban eltöltött időszak?

– Bukarestben zenei szer-
kesztőként együtt dolgoztam

többek közt Boross Zoltánnal, Si-
monffy Katalinnal, hiszen a Bu-
karesti Román Rádió magyar
adásának egyedüli zenei szer-
kesztője voltam heti öt adással.
Ez egy szép periódus volt. A mai
napig is ápolom a kapcsolatot a
régi kollegáimmal. 1981-ben
kaptam meg a svéd állampol-
gárságot, majd hazajöttem, és
minden régi barátomat felkeres-
tem. 

– 1973 őszén a „Tapsoljuk Ko-
lozsvárt!” című vidám, zenés tele-
víziós műsorban született meg a
nagy slágere, a Dónáth úton nyíl-
nak már az orgonák, ami kevéssel
utána átütő siker lett.

– Tulajdonképpen a Gyöngé-
den ölelj át és ringass, szerelem
című szám, a Keresztapa című
film betétdala volt az első nagy
sikerem, utána jött a Dónáth
úton nyílnak már az orgonák
című dalom, amit most is, min-
denhol velem énekelnek az em-
berek. Azt mondhatom, hogy
egy ilyen szép dal, amiben benne
van a tavasz, az újjáéledés, a sze-
relem, a jövőbe vetett hit, na-
gyon sok szívet dobogtat meg.
Annak idején több mint másfél
millió lemezt adtak el a 45-ös
fordulatszámú kislemezből, ez a
dal meghatározta a pályámat. 

– Hogyan lett önből elismert
előadó Skandináviában? 

– Nagyon nehéz volt. Ha va-
laki azt gondolja, hogy engem
tárt karokkal vártak Svédország-
ban, az nagyon téved. Eleinte
klubokban, dzsesszbarát akadé-
miákon énekeltem, kerestem
meg magamnak meg családom-
nak a megélhetéshez szükséges
pénzt. Miután már a nyelvet el-
sajátítottam, zenetanárként is
dolgozhattam, hiszen a zene-
akadémiai oklevelem elismer-
ték, 1979-ben meghívtak mint
énekest a Nobelfesten elneve-
zésű zenés-táncos rendezvényre,
ahol jelen volt Svédország min-
den elismert zenésze, énekese.
Nekem akkor ,,került sínre” a
svédországi pályám, utána nem
sokkal megalapítottam a saját
zenekarom, a ,,Gábor & Night
Star” (Gábor és az éjszakai csilla-
gok) elnevezésű együttest.

Megmondom őszintén, na-
gyon göröngyös volt a pályám,
hiszen a nem éppen ,,svédes” ki-
nézetem miatt sem tapsoltak
engem, és annak sem örültek,
hogy „bejött” egy jó énekes, aki

konkurenciát jelent a hazaiak-
nak, de szerencsémre nagyon
hamar elismertek, befogadtak,
zenekarom többször átvehette a
„Skandinávia legjobb tánczene-
kara” díjat. 

1991-ben, a romániai politi-
kai változások után, jó barátaim,
Boross Zoltán, a néhai Csép Sán-
dor meg mások is bíztattak,
hogy jöjjek haza koncertezni.
1994-ben, 18 év után tértem
vissza Romániába, egy 16 kon-
certes, sikeres turnén vettem
részt. Azóta kétévente itthoni
turnékon vagyok jelen.  

– Ön már 55 éve a színpadon
van. Még egy fiatal, pályája kez-
detén lévő fiatal előadónak is fá-
rasztó lenne ez az életforma, az
utazások, a koncertek sorozata.
Hogyan bírja erővel, idegekkel?

– A tavaly 67 koncertem volt,
idén is rengeteg a meghívásom.
Erdélyben, Magyarországon, a
Felvidéken, továbbá Ausztráliá-
ban, Amerikában, Svédország-
ban gyakran turnézom. Ilyenkor
azt szoktam válaszolni, hogy ez
az „üzemanyag” éltet, hogy telt-
házak várnak, utána több száz
ember várja, hogy aláírást adjak,
ez a szeretet mindennél többet
jelent, energiával tölt fel. 

– A zenei repertoár összeállí-
tásakor hangsúlyt kell fektetni a
különböző országok magyar kö-
zösségeire, a fellépés helyszínének
függvényében másképpen kell
válogatni a dalokat?

– Igen, főleg amikor ideheza
lépek fel, ilyenkor az Erdéllyel
kapcsolatos zeneszámaim domi-
nálnak. Amikor például Ausztrá-
liában, vagy Amerikában, akkor
figyelembe kell vennem azt,
hogy nem mindenki erdélyi szár-
mazású, akkor magyarországi,
régi slágereket is beiktatok a re-
pertoárba, hogy a jelenlévők
érezzék, hogy a múltjukat is idé-
zik a koncerten.  Nyilvánvaló,
hogy a saját szerzemények hatá-
rozzák meg személyiségemet. A

magyarországi, felvidéki, vajda-
sági magyarok is azért szerettek
meg, mert Erdélyről énekelek. 

– Kolozsváron született, Svéd-
országban lakik, Budapesten
gyakran tartózkodik, Erdélyben
sokat koncertezik. A küzdelmesen
is szép élet iránti szeretetet tolmá-
csolja dalaival, mindig felejthetet-
len élménnyel ajándékozva meg
a közönségét. Hol van az igazi ott-
hona Tamás Gábornak?

– Hát, tulajdonképpen min-
ket „bozgornak” csúfoltak itthon,
de igazi „bozgor” akkor lettem,
amikor 1976-ban, három letar-
tóztatás után, arra a szomorú lé-
pésre kényszerültem, hogy
elhagyjam a szülőföldem. Már
38 éve Svédországban lakom,
emellett Budapesten van la-
kásom, Erdélyben nagyon sok-
szor megfordulok, tehát ott
vagyok otthon, ahol éppen tar-
tózkodom. Most Marosvásárhe-
lyen vagyok otthon, hiszen két
Maros megyei helységből, Ger-
nyeszegről és Vámosgálfalváról
indul a turném. Én úgy érzem, a
világ polgára vagyok, minden-
hova egy kicsit hazalátogatok.

– Tamás Gábor országot
ugyan váltott, de szívet nem, min-
dig megmaradt annak a közked-
velt előadónak, aki sokat ad a
rajongóinak, nagyra becsüli a kö-
zönségét. Mit üzen a marosvásár-
helyi, Maros megyei és egyben az
erdélyi rajongóinak?

– Nem tudnám szavakban
kifejezni azt, hogy mit érzek,
amikor a kedvenc helyemen, a

vásárhelyi Kultúrpalotában fel-
léphetek, amikor belépek a szín-
padra, és látom, hogy teltház
van, közben nekem szól a vas-
taps, s a hatodik vagy a hetedik
ráadásomat éneklem. Ez szár-
nyakat ad, úgy érzem, repülök. A
családom mellett az a legfonto-
sabb számomra, amikor a rajon-
góim a dedikálás közben
mondják nekem, hogy a „Jóisten
adjon egészséget önnek, művész
úr, hogy még sokáig tudjon éne-
kelni nekünk, hiszen mi, rajon-
gói, a dalaiból merítünk
életerőt!”, vagy azt mondják,
hogy „Isten, áldja magát!”. 

– Legközelebbi marosvásár-
helyi koncertjére mikor kerül sor?

– Minden páros esztendő-
ben, már 20. éve megjelenik egy
új lemezem, és ezzel egyidőben
elindulok egy országos, erdélyi
turnéra és természetesen Maros-
vásárhely soha nem marad ki
ebből. Amúgy november 22-én,
szombaton lesz a lemezbemu-
tató turném első állomása itt, a
Kultúrpalotában. Mondanom
sem kell, hogy nagy-nagy szere-
tettel várom a közönséget, és
amennyiben a jegyek jól fogy-
nak, két előadást is tartunk.

******
Külön köszönet Jakab Melin-

dának, Tamás Gábor erdélyi me-
nedzserének, aki nélkül ez a
beszélgetés nem jöhetett volna
létre

Kép és szöveg: 
Czimbalmos Ferenc-Attila
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Exkluzív interjú a május 31-én 66. születésnapját ünneplő, kolozsvári szárma-
zású, de 1976 óta Svédországban, Stockholmban élő Tamás Gáborral.  
A könnyűzenész az elmúlt héten néhány nap erejéig Marosvásárhelyen tar-
tózkodott, ahol a Maros megyéből induló, dél-erdélyi turnéja szervezésével
volt elfoglalva.  

,,Mindig nagyon jól érzem magam Marosvásárhelyen!”

Tamás Gábor dél-erdélyi koncertsorozatának Maros me-
gyei állomásain, Vámosgálfalván és Gernyeszegen fer-
geteges koncertet tartott, ezeket követték a
magyarlapádi, balázsfalvi, dévai, vajdahunyadi, petro-
zsényi fellépések, míg a koncertsorozat további helyszí-
nei: március 27-én Lugos, március 28-án Resicabánya,
március 29 és 30-án Temesvár.



A túl magasra méretezett
torony és a harangok

A Marosvásárhelyi útikalauz
című adatgyűjtés szerzői, Fodor
Sándor (S.) és Balás Árpád tudni
véli, hogy a Kistemplom belső dí-
szítéseit ugyancsak Schaffner
Ignác kőművespallér végezte. A
falak mentén elhelyezett sátoros
padokat a céhek adományozták.
Orgonáját 1866-ban helyezték a
templom karzatára. 

A túl magasra méretezett to-
ronyban lévő négymázsás haran-
got 1929-ben Nemes Dániel, míg
a tízmázsás nagyharangot 1929-
ben özv. Páll Domokosné ajándé-
kozta az egyházközségnek
elhunyt férje és fiai emlékére. 

A szabadságharc után, 1854-
től az épületet katonai kórház-
ként, majd raktárként használták.
1856. október 5-én újra felszen-
telték, és azóta a Gecse utcai re-
formátus gyülekezetet szolgálja. 

Az öröklődött elnevezés
Maradjunk még egy kicsit az

épület nevénél, a látogatók közül
nagyon sokan megkérdik, miért
is mondják erre a templomra azt,
hogy kicsi, hiszen valójában nagy
ez az épület. A meglévő doku-
mentumokból az derül ki, hogy
az elnevezés öröklődött. 

1857-ig a jelenlegi istenháza
mellett állt egy fatemplom is,
amely tényleg kicsi volt. Kistemp-
lomnak, külső templomnak, vagy
ispotálytemplomnak is nevezték.
Az ispotály szó egyébként a latin
hospitálisból ered, ami vendég-
szeretőt jelent. Noha ebből ere-
deztethető a spitál-kórház
elnevezés is, a kereszténység első
évszázadaitól kezdve az úgyne-
vezett ispotályokat az egyház
építette és tartotta fenn. Eredeti-
leg itt fogadták az idegeneket,
zarándokokat, később pedig a
nélkülözők és a betegek is itt hú-

zódtak meg. A középkorban a
legtöbb erdélyi településen léte-
zett ilyen ispotály. Amolyan szo-
ciális védelmi intézmények voltak
ezek, amelyekben ellátták a kö-
zösség szegényebb, rászoruló
tagjait.

Az ispotály első írásos 
említése 1511-re 
vezethető vissza

A marosvásárhelyi ispotály –
amelyet a középkori dokumentu-
mok Sancti Spiritus de Székelyvá-
sárhelyként említenek –
adományokból épült meg. Ko-
rábban említettük már, hogy az
egyik itteni lakos, egy bizonyos
Sásvári, végrendeletében az egy-
házra hagyott egy telket, azzal a
feltétellel, hogy építsenek rá egy
templomot, illetve ispotályt a
szegények számára. A leírtakból
nem derül ki, hogy Sásvári mikor
végrendelkezett, és sajnos azt
sem tudni, hogy mikorra teljesí-
tették kívánságát. Tény azonban,
hogy az ispotály első írásos emlí-
tése az 1511-es évre vezethető
vissza. Az intézmény saját statú-
tummal rendelkezett, amelyben
többek között rögzítették az ellá-
tottak jogait és kötelezettségeit.
Voltak földjeik is, amelyeket
megműveltek, és ahol állatokat
tartottak, emellett a város, és a
helyi hatóságok is támogatták az
ispotályt.

Keresztes Gyula 
is ír Schaffner jó ízléséről

A széles utcára merőlegesen
elhelyezett, félköríves fallal vég-
ződő egyhajós templomba a be-
járat a magasba emelkedő
toronytest boltozatos helyiségén
át történik. A toronytest két olda-
lán a hajó szélességében nagy
karzat készült, az orgona részére
pedig az ellenkező végében egy
kisebb méretű. 

A torony törtsíkú, homorú-
domború tetőzete ívesen követi a
nagy kiülésű főpárkány óra feletti
vonalvezetését. A kevés, de finom
vonalú dísszel kialakított homlok-
zatok a késői barokk-empire stí-
lusban készültek. A
homlokzatokat dórfejezettel el-
látott lizénák osztják mezőkre,
ezek tengelyében egyszerűen ke-
retelt, félköríves ablakok állnak.
A bejárati kapu kerete kőből fara-
gott. A templom belső kialakí-
tása, az ablakok füzérdíszei és
keretezése, valamint az öt me-
zőre osztott mennyezet stukkódí-
szítése a kivitelező Schaffner
Ignác jó ízlésére vall.

A bejárat feletti táblán olvas-
ható: „Menjetek bé az Úr kapuján
Hála adással.” 

A Kistemplom értékei
A Kistemplomról az Adat-

bankban, vagyis az Erdélyi Ma-
gyar Elektronikus könyvtárban is
írnak. Innen lehet megtudni,
hogy a templom különleges épí-
tészettörténeti értékét az adja,
hogy számos barokk és klasszici-
záló jellegű épületasztalossági
elemet, berendezési tárgyat őriz. 

Az ablakszárnyak a jelek sze-
rint 1823-ban készültek, 1824-
ben már a tizennégy ablakrácsot
vették át Karsai István lakatostól.
A bútorzat elkészítésére azonban
már csak az építkezés második
fázisában, 1827 után került sor. 

Az épület közönséges padjait,
a négy fedeles padot, a hajó és a
karzatok padolását, valamint az
ajtószárnyak elkészítését a ma-

rosvásárhelyi asztalos céh meste-
rei, Mátyus István, Müncher Sá-
muel, Topler József, Hámotzki
Sámuel, Müncher György, Szilá-
gyi József, Molnár Ádám és Hil-
debrandt János vállalták fel.
Ezeknek a bútordaraboknak a ja-
varésze napjainkig fennmaradt.

Az orgonát jóval később,
1865–1866-ban rendelték meg
Takácsy Ignác orgonakészítő
mestertől. Az Úrasztalát 1868-
ban adományozta Rákosi Katalin,
Szenkovics Miklós özvegye, elő-
ször az azévi pünkösdi úrvacsora-
osztás alkalmával használták. A
négyszögű asztallapon az utolsó
vacsorát jelenítették meg, 
körülötte az úrvacsoraosztás igéit
olvashatjuk. 

A jelenlegi szószéket 1875-
ben készítették, Szöllősi Sámuel
és felesége, Demeter Rozália
adományából, ahogy felirata is
tanúsítja. A szószékkorona azon-
ban már az egyházközség költsé-
gén készült. A szószékmellvéd
formája nyolcszögű, szőlőgerez-
dek, búzakévék és rózsacsokrok
díszítik. A szószékkorona egy
lapos, nyolcszög alapú gúlát idéz,
aranyozott szegélydíszekkel, csú-
csán urnával.

A restaurálási munkálatok
befolyásolják az épület 
jellegét

A templom történetének
kulcsfontosságú mozzanata,
hogy az 1927–1930 között zajló
felújítási munkálatok alapvetően
befolyásolták az épület jellegét.
Ezeket a munkálatokat Varga Fe-
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A Gecse Dániel utca 22. szám alatti templom épí-
tését 1815-ben kezdték el, és 1818-ban végeztek
a falazási munkálatokkal. 1829-ben Nemes János
anyagi támogatásával folytatták az építkezést,
felépítve a tornyot is. Az épület negyven méter
hosszú, tizenhárom méter széles. Írásunk folyta-
tásaként ezen a héten is erről a csaknem kétszáz
éves empire stílusban épült, ismert templomról
szólunk.

MORGÓ

Lelkes, „alkotó” fiatalok

A nagyernyei Alkotó Ifjúsági Egyesület 2007-ben alakult,
de 2012-ig keveset hallottunk felőle. Az utóbbi két évben
azonban egyre többet. Az egyesület ez év március 29-én már
harmadik alkalommal szervez minifoci-bajnokságot község
szinten, a fiatalok színjátszó csoportja pedig már több alka-
lommal fellépett az ernyei közönség előtt. A tavaly karácsony
körül a fiatalok 66 idős személyt látogattak meg, akiknek sze-
retetcsomagot vittek és betlehemi lángot. Idén, március 1-
jén nagysikerű farsangi bált szerveztek a nagyernyei
kultúrotthonban. Az egyesület céljairól, annak elnökét, Kádár
Barna Zsolt fiatal pedagógust kérdeztük.

„A nagyernyei Ifjúsági Egyesület azzal a céllal alakult meg,
hogy keretet és lehetőséget biztosítson a község fiataljainak
arra, hogy aktív szerepet vállaljanak a közösségi életben. Én
úgy gondolom, szükség van ilyenre, szükség van arra, hogy a
fiatalokat mozgósítsuk. A minifoci-bajnokságaink nagy siker-
nek örvendenek, de a Halmágyi Éva bábszínész vezette Csi-
pet-csapat színjátszó csoport is sok tapsot kapott már. A
színészcsoport 15 év körüli fiatalokból áll” – mondta el la-
punknak Kádár Barna Zsolt.

Az Ifjúsági Egyesület elnöke még arról is beszámolt, hogy
az idén három pályázatot sikerült összeállítani és leadni, ami-
ket remélhetőleg pozitívan bírálnak majd el. 

„Szeretném az ernyei fiatalokat arra buzdítani és bátorí-
tani, hogy bármiféle véleményükkel, ötletükkel, kérésükkel
forduljanak hozzám, keressenek meg. Nagy szükség van, vagy
lenne véleményekre, elengedhetetlen a véleménycsere" –
tette még hozzá a fiatal pedagógus.

Nemes Gyula

A templom, melyet kicsinek neveznek, de nagy:
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a vásárhelyi Református Kistemplom
(folytatás múlt heti lapszámunkból)

renc vállalkozó vezette, a torony-
sisakot Hácsek József bádogos
újította meg. Restaurálták és új-
rafaragták a lábazat számos kőe-
lemét, több helyen műkő
elemekkel egészítve ki azokat. Az
épület körül elkészült a ma is lé-
tező betongyűrű. A vakolatot 
leverték és kiegészítették több
helyen is. 

Az iratanyag ugyanakkor meg-
lepő módon arról tanúskodik, hogy
a jelenlegi külső klasszicizáló késő
barokk arculata teljes mértékben
ennek a két világháború közötti fel-
újításnak köszönhető. 

Összehasonlítva a jelenlegi
homlokzatot a felújítás iratai kö-
zött fennmaradt archív felvétellel
és a felújítási tervekkel egyértel-
művé válik, hogy a hajó ablakai-
nak keretei, a szemöldökrészek
füzérdíszei, a köténydíszek, a pi-
laszterek, és valószínűleg a hom-
lokzati tagoló elemek többsége is
mind ennek a munkálatnak az
eredménye. A purista szellemben
zajló átalakítás a templom klasszi-
cizáló késő barokk  jellegét erősí-
tette. Ha a fényképeket
megnézzük, azokon is látható,
hogy a főbejárat a torony alatt nyí-
lik, a déli oldalon és a hajó nyugati

végében azonban két újabb bejá-
rat található.

Ami a műemlék szakmai leírá-
sát illeti, Farczády Elek és Orbán
János még azt is leírja, hogy az ut-
cavonalhoz igazodó főhomlokzat
jellegét a magas, karcsú torony ha-
tározza meg. A toronytestet rész-
ben a hajó terébe vonták, tömege
rizalitszerűen ugrik előre a főhom-
lokzat síkjából. A főhomlokzatot
toszkánfejezetes pilaszterek tagol-
ják. A rizalit oldalait is ilyenek sze-
gélyezik. Közöttük három
könyöklőpárkánnyal, profilozott
kerettel és zárókővel kiemelt nagy-
méretű, félköríves záradékú ablak
nyílik. 

A rizalit oldalait szintén tosz-
kánfejezetes pilaszterek szegélye-
zik, külső sarkai ívesen
lekerekítettek, belső sarkai ho-
morú kialakításúak. A pilaszterek
fölött két lemeztagból álló, vízszin-
tes szalag húzódik, melyet egy
gazdagon profilozott övpárkány
követ, és az oldalhomlokzatokon
koronázó párkányként folytatódik.
A főbejárat a középtengelyben
nyílik.

Nagy-Bodó Tibor
A régi képekért köszönet:

Madaras Józsefnek
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Versenyvizsga egy főfel-
ügyelői állás betöltésére a
Gazdasági Igazgatóságban

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal versenyvizsgát szervez egy főfelügyelői
állás betöltésére a Gazdasági Igazgatóság keretében mű-
ködő, bérbeadással és szerződéskötéssel foglalkozó osztályra.

A vizsga a polgármesteri hivatal Győzelem tér. 3 szám
alatti székhelyén lesz április 8-án, 10 órától (írásbeli), illetve
április 10-én 10 órától (interjú).

Az iratkozási iratcsomókat a felhívásnak a Hivatalos Köz-
löny III. részében történő megjelenése utáni 20 napon belül
lehet leadni az intézmény székhelyén, és tartalmaznia kell
a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyében
előírt iratokat.

A vizsgán való részvétel feltételeit, a beiratkozáshoz szük-
séges iratokat és a könyvészetet az intézmény székhelyén,
illetve a www.tirgumures.ro honlapon is közzéteszik.

Bővebb tájékoztatás a 0365/801-866-os telefonszámon
naponta 8 és 14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester

Tavaszi nagytakarítás                                   

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal a 2014. március 11–április 11. közötti
időszakban megszervezi a tavaszi nagyta-
karítást, amely a lerakott hulladékok el-
szállítását jelenti.

Figyelem! A szállításra kirakott hulla-
dék nagy volumene miatt, a csapatok és az
utcák munkaprogramja a következőkép-
pen módosul:

Március 27. – Gyümölcstermesztők, Méhészek, Erdészek,
Jeddi, Szent István, Szent János, Ágacska, Rügy, Negoi, Me-
részség, Diamant park, Termés, Erdőalja, Haladás, Munka,
Jövő.

Március 28. – Testvériség, Harmónia, Glória, Tulipán, Ba-
rátság, 1918. Dec. 1., Szorgalom, Földműves, Zsidó Vértanúk,
Bánát, Erdélyi, Munténia, Máramaros, Cernavodă, Ferdinánd
király, Erzsébet királynő, Bodoni Sándor.

Március 29. – Petőfi tér, Győzelem tér, Tusnád, Ifjúsági,
Városháza, Enescu, Aurel Filimon, Horea, Ballada, Bartók
Béla, Nyomda, Aluljáró, Rózsák tere, Színház-tér, Papiu Ila-
rian, Vulkán, Borzás, Kelemen, Fenyő.

Kérjük a lakókat és a tulajdonosi társulásokat, hogy tisz-
títsák meg ingatlanjaikat, valamint az ezekhez tartozó terü-
leteket és zöldövezeteket.

Ugyanakkor a meghirdetett dátum előtti napon tegyék
a hulladékot a járda szélére (halmokba, kivétel az építke-
zési/bontási munkálatból származó hulladék), a szállítási
járművek számára könnyen megközelíthető helyre. Ezt a kö-
zölt napon fogják elszállítani.

Florin Moldovan, ADP igazgató

– Jó napot, Sajókám! Tudta,
hogy minél nagyobb valakinek
a szerszáma, annál boldogtala-
nabb?

– Honnan szedi ezt az ökör-
séget?

– Kikövetkeztettem. Ma egy
hete, március 20-án volt a bol-
dogság világnapja, és egy fris-
sen összeállított boldogságlista
szerint a dánok, a norvégok és
a franciák a világ legboldogabb
emberei, őket követik a hollan-
dok és a svédek.

– És hol az összefüggés a
hancúrléc-mérettel?

– Ott, hogy a sor végére
olyan afrikai országok kerültek,
mint Ruanda, Burundi, a Közép-
Afrikai Köztársaság és Benin,
amely országok férfiúi vannak
a legjobban eleresztve, egy
másik lista szerint.

– Mi a helyzet a magyarok-
kal?

– Elég siralmas: a 156 vizs-
gált ország közül Magyarország
a száztizedik helyen áll, még a
91. helyezett Románia is meg-
előzi.

– Akkor ezek szerint nekünk
sincs sok szégyellnivalónk a
másik kategóriában…

– Nincs biza! Európában mi
vagyunk a listavezetők az átla-
gos 16,5 centinkkel, utánunk
következnek a franciák és az
olaszok 16-tal, illetve 15,7-tel,
míg az írek és a románok a se-
reghajtók a maguk kis 12,5-
jével.

– Csakhogy akkor Románia
sokkal előkelőbb helyet kellene
elfoglaljon a boldogságlistán, a
maga logikája szerint.

– Azt viccből mondtam,
nyilván. Az egyes országok bol-
dogságindexének megállapítá-
sakor többek között olyan

változókat vesznek figyelembe,
mint a várható élettartam, a
korrupció érzékelt jelenléte, a
közbiztonság, az életút megvá-
lasztásának szabadsága, a szo-
ciális ellátórendszerek
hatékonysága vagy a munka-
nélküliségi ráta.

– Szóval akkor fújhatjuk fel
a tizenhat és fél centinket.

– Tulajdonképpen igen. S
ahhoz mit szól, hogy Lakó Pé-
terfi Tünde ismét banigyűjtésbe
kezdett?

– Nocsak! Miért büntették
meg újfent, kokárdákat oszto-
gatott március tizenötödikén a
piaci kofáknak, vagy az ócskán
agitálta a máriskókat kétnyelvű
feliratokért?

– Nem, most Széchenyi
utódjának, a legnagyobb erdé-
lyi magyarnak, izé, székelynek,
Izsák Balázsnak gyűjtenek,
akire a Székely szabadság nap-
ján történtek miatt kiróttak egy
lájtos 12 000 lejes büntit, vala-
mint annak a további tizenegy
személynek, akiket összesen 24
000 lejre bírságoltak.

– Vagyis harmichatezer lejt
akarnak összegyűjteni egy- és
ötbanisokból? Az többszázezer
érme, nincs is annyi forgalom-
ban.

– Pláné, hogy április elsejé-
től minden banit össze fogunk
kuporgatni, mivel egy csomó
minden drágul, többek közt a
benzin és a cigi.

– Az gáz.
– Az is drágul, két százalék-

kal.
– Akkor hamarosan konzul-

tálnom kell egy szegény ember-
rel.

– Miért?
– A mondás szerint szegény

ember vízzel főz; megkérde-

zem, hogyan sikerül neki, mert
én is próbáltam bevezetni a
vizet az aragázba, de az isten-
nek se gyulladt meg.

– Marha! A sör nem drágul?
– De. Amúgy is minden ta-

vasszal szokott, és az üzem-
anyagárak növekedése okán
gyakorlatilag minden élelmi-
szer drágább lesz.

– Csak az RMDSZ-nek nem
drága semmi…

– Amennyiben?
– Hát „stratégiai partnersé-

get” kötöttek az MPP-vel. A
sajtó képviselői előtt írta alá
múlt héten, Kolozsváron Kele-
men Hunor RMDSZ-elnök és
Biró Zsolt, az MPP elnöke a két
párt között megkötött straté-
giai megállapodást. A partner-
ség nem csak az
EP-választásokig szól, a felek
hosszú távú együttműködésre
számítanak”.

– RMDSZ-részről értem a
dolgot, mivel a hamarosan kez-
dődő kampányban úgy lesznek,
ahogy Sarolt mámi énekelte Ist-
vánnak: „érdekből vagy számí-
tásból, mellékes, ha melléd áll”,
viszont azt már nem deriválom,
hogy az MPP-nek mi ebben a
buli.

– Azt én sem. Pláné így,
hogy az RMDSZ EP-jelöltlistájá-
nak harmadik helyéről is önként
és dalolva lemondtak.

– Biró Zsolt a rendszerváltás
utáni erdélyi magyar politikai
élet kontextusában történelmi-
nek nevezte az RMDSZ-szel kö-
tött együttműködést.

– Az már biztos! Kelemen
Hunor pedig azt mondta, töb-
bek közt, hogy „gyakran vitáz-
tunk a polgári párttal, de
számunkra mindig világos volt,
hogy a céljaink közösek, csak az

eszközeink különböznek”.
– Esküszöm, fizetek magá-

nak egy láda sört, ha egyszer
mond valami eredetit is ez a
közhelybajnok. De van még va-
lami, amit nem értek: hova let-
tek a vásárhelyi román
szélsőségesek?

– Annyira hiányoznak?
– Hiányoznak a görcsnek,

csak meglepett, hogy a múlt
heti főtéri vátrás tüntetésre
több ezer embert vártak a szer-
vezők, aztán megjelent másfél
busznyi nyugger meg egy tucat
siheder, pedig még Funar is
tiszteletét tette.

– Szerencsére esett az eső,
különben lehet nekiállt volna a
mi padjainkat is lepingálni
piros-sárga-kékre, mint anno a
kolozsváriakat.

– Apropó: olvastam, hogy a
kolozsváriak aláírásgyűjtést ter-
veznek annak érdekében, hogy
Kolozsvár szabaduljon meg a
Napoca elnevezéstől, amelyet
Ceauşescu aggatott a kincses
városra negyven évvel ezelőtt.

– Nem is rossz ötlet. Mi is
gyűjthetnénk, hogy Marosvá-
sárhely szabaduljon meg a
Tirgu Mures elnevezéstől.

– Szóljon Tünde néninek,
neki már nagy rutinja van az
ilyesmiben, és még maradt is a
múltkor összegyűlt banikból, ha
Bretfelean barátja ismént meg
találná rendszabályozni.

– Látom, mindent tud. De
azt tudja-e, hogy kivel szom-
szédos Oroszország?

– A fontosabb szomszédait
tudom, de az összest nem bír-
nám felsorolni.

– Nem is kell, mert a helyes
válasz: akivel akar!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

www.kozpont.ro

online

Újrafestik a város utcáin a jelzéseket

A napokban - amint azt a gyalogosok és a gépkocsi-
vezetők egyaránt észlelhették – több dolgozó csapat el-
kezdte a város utcáinak megjelölését (újrafestését). Ezzel
kapcsolatban, Claudiu Maior elmondta: „Kedden, szerdán
és csütörtökön megkezdődött Marosvásárhely megyei
jogú város legjelentősebb utcáinak, sugárútjainak hosz-
szanti megjelölése. Ilyen értelemben, az 1989 Dec 22 sugárúton 8272 folyó-
méternyi, a Gh Marinescu utcában hozzávetőleg 9900 fm, a Dózsa György
utcában kb. 9000 fm készült el. Az elkövetkező napokban az 1918 Dec 1 Sug-
árút, a Pandúrok sétánya, a Szabadság utca, a Călăraşilor, a Cutezanţei és a
Jeddi út hosszanti megjelölése következik. Az utóbbi napokban ugyanakkor
10 gyalogátjárót festettek újra: Gh Marinescu utca – 3 helyen, Erdélyi utca
(18-as Iskola) – 1 helyen, Pandúrok sétánya – 4 helyen, Călăraşilor utca – 2
helyen. Tovább folytatjuk a munkálatokat, újrafestjük majd a gyalogátjáró-
kat a következő utcákban: Dózsa György utca, 1989 Dec 22 utca, Mihai Vitea-
zul utca, Cutezanţei utca, Jeddi út, Szabadság utca. A szóban forgó
újrafestési, megjelölési munkálatok nagyon szükségesek a közúti forgalom
biztonsága miatt. A gépkocsivezetőket ezen jelzések figyelmeztetik arra,
hogy a törvény által kijelölt sávokon közlekedjenek.

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!
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Menesztették Sabăut

A két egymás utáni 1-0-ás vereség után – két hete ide-
genben az FC Olt, a múlt héten, szombaton hazai pályán
az FC Bihar ellen – meneszették Ioan Ovidiu Sabăut, az
ASA vezetőedzőjét. 

Már az ASA-FC Bihar találkozó utáni  sajtókonferencián sem
jelent meg, de állítólag az együttes vezetősége már az FC Bihar
elleni találkozó előtti napokban fontolgatta a mester lecserélé-
sét. 

Mi több, Gavrilă Balinttal, a néhány napja a CSU Craiova
együtteséhez szerződött egykori kiválósággal is tárgyaltak, de
a Steaua egykori középpályása az anyagilag jobb ajánlatot vá-
lasztotta. 

Lapzártánkig még nem neveztek ki új edzőt az ASA élére. 
Értesüléseink szerint Daniel Stanciu, az ASA klubigazgatója

szerződést ajánlott Dorinel Munteanunak, de az ősz óta nem te-
vékenykedő  szakember visszautasította azt,  mivel a resicabá-
nyai Metalulhoz köti szerződése, amit nem volt hajlandó
felbontani.   

Daniel Isăilă, az Astra volt vezetőedzője – a 2012-2013-as
bajnoki évadban már tevékenykedett az ASA-nál – is visszauta-
sította Daniel Stanciu ajánlatát. 

,,Valóban kaptam egy szerződésajánlatot telefonon Maros-
vásárhelyről, de visszautasítottam. Tetszik a csapat, a város, ki-
válóak az ottani felkészülési lehetőségek, de teljesen más az
együttes, mint amelyiket korábban edztem. Nem tudok átvenni
egy csapatot bajnokság közben, és túl korai is még számomra,
hogy újra munkát vállaljak”– mondta el Isăilă, akit nemrég me-
nesztettek az Astra vezetői.

Ugyancsak a vezetőség névjegyzékén szerepel Mihai Stoichiţă
is, aki utoljára Kuwaitben edzősködött.

Feléled a marosvásárhelyi férfi vízilabda?
Fordulópont következhet be a
Torpi MS Sport Klub férfi vízi-
labda csapatánál, ugyanis

március 1-jén hivatalosan is ki-
nevezték Vlad Hagiut vezető-
edzőnek, aki jelenleg a román

férfi ifjúsági és női felnőtt ví-
zilabda válogatottak szövet-
ségi kapitánya. 

Hagiu vezetőedzői és szak-
mai irányítói feladatokat is ellát
majd a klubnál, amelynek célja
benevezni a román első osztá-
lyos bajnokságba a 2014–
2015-ös szezontól kezdődően.
Jelenleg a Torpi vízilabda csapa-
tának huszonegy helyi ifjúsági
kategóriás sportolója van.

Sorin Moldovan, a Torpi MS
elnöke egy interjújában el-
mondta, hogy idővel szeretnék
újra az A osztályban látni az
együttest, ahová tartozik, hi-
szen Marosvásárhelyen nagy
hagyománya van a vízilabdá-
nak. Moldovan elmondta, hogy

sikereket szeretnének elérni a
vásárhelyi vízilabdázókkal, de
ahhoz, hogy a klub férfi csapata
az első osztályos bajnokságban
szerepeljen, szükség van a város
vezetőségének támogatására is. 

Ugyanakkor elismerését fe-
jezte ki a Román Vízilabda Szö-
vetség felé, amely jóváhagyta a
klub és az edző közötti együtt-
működési megállapodást, il-
letve megköszönte Vlad
Hagiunak, hogy elfogadta a
csapat irányítását.

Vlad Hagiu egy nyilatkoza-
tában azt hangoztatta, hogy
modern, teljesítményalapú ed-

zésrendszert szeretne kialakí-
tani és alkalmazni, és elégedett
a klub által biztosított körülmé-
nyekkel. Érdekességként említ-
hető meg, hogy a Román
Vízilabda Szövetséghez tartozó
800 vízilabdázóból százan a
marosvásárhelyi klub öt csapa-
tánál tevékenykednek.

A jelenleg 51 éves Hagiu, a
román válogatott kapitánya-
ként 2006-ban negyedik helye-
zést ért el az
Európa-bajnokságon, egy évvel
korábban pedig a csapat hato-
dik lett a világbajnokságon.

Fehér Orsolya bemutatkozott a magyar
felnőtt asztalitenisz-válogatottban!

A marosvásárhelyi születésű, 14 éves Fehér Orsolya már két éve sikeresen asztaliteniszezik magyar szí-
nekben, sikert-sikerre halmozva. A roppant tehetséges Orsi, a Marosvásárhelyi ISK színeiben kezdett el
sportolni, Romeo Lupaşcu és Ungvári Imola edzők kezei között formálódott, jelenleg a budapesti Statisz-
tika leigazolt sportolója.  Számára a 2013-as esztendő volt  a legsikeresebb az eddigi sportpályafutása
során. A minap édesapjával, az ASA, majd a helyi Gaz Metan egykori labdarúgójával, Fehér Csabával be-
szélgettünk lánya tavalyi sportsikereiről, idei terveiről:

– Értesüléseink szerint lányá-
nak nagyon sikeres volt a 2013-
as sportszezonja. Kérem,
értékelje röviden Orsi tavalyi jó
teljesítményét.

– Valóban számára a 2013-
as esztendő volt a legsikere-
sebb, hiszen a serdülő
korosztályban (14-15 évesek)
végig a ranglista élén volt, a
belföldi (magyarországi) verse-
nyeken is sorra diadalmasko-
dott. 

A serdülő korosztályban 10
aranyérmet, 1 ezüstöt és 1
bronzérmet nyert az országos
rendezvényeken, a TOP 12 és
TOP 20 versenyeken, ahol az
edzői, vezetői által várt ered-
ményeket is felülmúlta. Az ifjú-
sági korosztályban (16-18
évesek) 2013 elején a 6. helyen
állt, az év végére feltornázta
magát a 2. helyre. Az érdekes
az, hogy még négy év múlva is
ebben a korosztályban fog ver-
senyezni, ez idő alatt még sokat
fejlődhet. Egy év alatt ebben a
korosztályban két aranyérmet,
öt ezüstöt és hét bronzot sike-
rült nyernie.  

– Kérem, említsen meg né-
hány olyan nemzetközi versenyt,
ahol Orsinak sikerült diadalmas-
kodnia.

– Sikeresen beérett a több
éves kemény és kitartó munka,
Orsi nemzetközi szinten is bizo-
nyította tudását. A szlovák
Nemzetközi Bajnokságon ezüst -
érmet nyert egyéniben, a hor-

vát nyílt nemzetközi bajnoksá-
gon ugyancsak ezüstérmet
nyert párosban, akárcsak a
csehországi nyílt nemzetközi
bajnokságon. Ezek mind olyan
megmérettetések, amelyeken
részt vesznek ázsiai, amerikai,
afrikai és európai országok kor-
osztályos asztaliteniszezői is,
akiktől sokat lehet tanulni. Ezek
mellett kétéves magyarországi
tartózkodása során kétszer vett
részt serdülő Európa-bajnoksá-
gon, ahol a legjobb eredménye
egy 9. hely. De mindezek mel-
lett Orsolya számára a 2013-as
év legboldogabb pillanatai
akkor voltak, amikor mindössze
14 évesen bemutatkozhatott a
felnőtt válogatottban!

– Az idén milyen nemzet-

közi serdülő asztalitenisz-verse-
nyeken fog részt venni?

– Nemrég az olaszországi Li-
ganóban vett részt Olaszország
nyílt nemzetközi bajnokságán,
áprilisban Spanyolországban,
majd azt követően Lengyelor-
szágban indul hasonló torná-
kon. Július 10-21. között az
olaszországi Riva del Garda vá-
rosában tartják a Serdülő Női
Európa-bajnokságot, amelyen
szintén részt fog venni. 

– Orsolya viszonylag zsenge
korban, 12 évesen került ki Ma-
gyarországra, ahol szüleitől távol
lakik, edz, ami nagy kihívás  szá-
mára. Hogyan sikerült beillesz-
kednie a számára idegen
környezetbe?

– Nagyon jól beilleszkedett,

jól bírja a napi 5-6 órás edzése-
ket, kedveli és szereti az ottani
hangulatot. A csapattársak és a
vezetők is befogadták, kedvelik
őt mind a klubjában, mind a vá-
logatottban. 

– Melyek Orsi sportolói célki-
tűzései?

– A közelebbi célkitűzése az,
hogy érmet szerezzen az idei
serdülő Európa-bajnokságon,
majd az európai ranglistán be-
kerüljön az első 10 közé. Jelen-
leg a 15. helyen áll. A hosszabb
távú célok közé tartozik, hogy a
magyar felnőtt válogatott meg-
határozó játékosa legyen, és
legalább egyszer képviselhesse
Magyarországot az olimpiai já-
tékokon. 

Vlad Hagiu a Torpi MS lány 
együttesével, vezetőivel is készített közös képe
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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

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Zárd be gyorsan, nehogy megtudja valaki, hogy deficites a cég!

www.kozpont.ro
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