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

> > > Ú j  s o ro z a t ,  V I .  ( I X . )  é v f o l y a m  > > > 1 3 .  s z á m  > > > 2 0 1 4 .  á p r i l i s  3 – 9 . > > > M e g j e l e n i k  c s ü t ö r t ö 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

Társadalom

A marosvásárhelyi sorok és glosszák őrzője:

a Teleki-Bolyai Könyvtár
A Gecse Dániel utca 17. szám alatt található
könyvtár Marosvásárhely óvárosának egyik leg-
szebb épülete. A Téka az egykori Szent Miklós és
Fazekas utcák keleti sarkán áll. Ez az épület lett
az erdélyi empire stílusú csarnoképítkezés leg-
szebb példája. Itt található a Teleki-hagyaték. E
heti számunkban e páratlan épületről írunk.

>>> 5. oldalKultúra

„Palástomat szegre akasztottam”

– Interjú Pálffy Tamás Szabolcs unitárius 
lelkész-költővel –

Pálffy Tamás Szabolcs marosszentgyörgyi-szász-
régeni unitárius lelkészről az elmúlt évtizedben
többször olvashattunk a marosvásárhelyi, Maros
megyei sajtóban mint egyházépítő, közösség-
szervező lelkipásztorról. 

>>> 4. oldal

Az új vásárhelyi bolhapiacról

„Nem vagyunk az ószer konkurenciája!”
MORGÓ 

Európai Parlament: 
a látszatdemokrácia 
kirakatintézménye
Közeledik az EP-választás időpontja, bein-
dult az újabb választási kampány. A jelöl-
teket indító pártok, politikai alakulatok –
különösen az RMDSZ – minden eszközzel
igyekszik mozgósítani a politikától meg-
csömörlött, elfásult maradék választóit.
Ennek legkézenfekvőbb módja, ha életbe-
vágóan fontosnak, az egész erdélyi magyar
nemzeti közösség szempontjából sorsdön-
tőnek állítják be a soron következő válasz-
tást. 

>>>3. oldal

Vélemény

Vele mi lesz?

És mi lesz a hétköznapi emberrel? Aki a válasz-
tásokon való részvételt jognak és nem köteles-
ségnek tekinti. Aki a tüntetéseken
megnyilvánuló erőszakot megveti, és el is kerüli.
Aki a politikusok munkáját nem tartja nagyra, de
le sem nézi, ugyanakkor pedig a civil kurázsi
megerősödését reméli. Aki a közéleti érdeklődés
helyett az idejét a szakmai előrehaladásnak, a
mindennapos örömöknek, a sportnak és a mű-
vészi élmények átélésének szenteli. Akinek fon-
tos a rokonlelkűség, a közös gondolkodás, az
együttérzés. Aki nem elégszik meg a formai kö-
vetelményekkel, az évente egyszer kitűzött ko-
kárdával, a megjátszott érdekképviselettel. Aki
hisz az alapvető emberi értékekben. Vele mi lesz?

>>>4. oldal

>>> 3. oldal

Egyedülálló projektet indít szombattól kezdődően az Erdélyi Ren-
dezvényszervezők Egyesülete (ASOREV). A 2011-ben bejegyzett
szervezet április 5-i rajttal minden szombaton 7 és 13 óra között
bolhapiaccá alakítja a Predeal utcai Jysk, Domo és Penny üzlet-
láncok előtti parkolót. Bereczki Enikőt, az egyesület igazgatóját
kérdeztük a készülődő zsibvásár részleteiről.

Sport

Hikaritori – 
cselgáncs az alapoktól 

- Interjú ifj. Oláh Sándor cselgáncsedzővel -

>>> 7. oldal



Előadások a Nemzetiben

Április 3-án, csütörtökön 15
órától Az ajtó látható a Nemzeti
Színház Kistermében, 18 órától
pedig az Underground terem-
ben a Csillagporból lettünk
című produkció nézhető meg.

Murmures (Suttogások):
táncszínházi előadás 

A franciaországi Malka társu-
lat Murmures (Suttogások) című
táncszínházi vendégelőadása
tekinthető meg április 5- én,
szombaton 19 órakor a Nemzeti
Színház nagytermében.

Angol tábor a 
tavaszi vakációban

10-14 éves gyerekek szá-
mára szervez angol tábort az
Outward Bound Romania április
14–19. között Szovátán. A tá-
borba középhaladó angolosok
jelentkezését várják, ahol izgal-
mas és kihívó tevékenységeken
fejleszthetik nyelvtudásukat,
miközben személyiség- és csa-
patépítő játékokban tanulhat-
nak magukról és társaikról. A

programot hazai és külföldi ok-
tatók vezetik, élménypedagó-
giai módszerek alkalmazásával.
További információkért a 0265-
250939-es telefonszámot hív-
hatják az érdeklődők, illetve
írjanak az info@outwardbound.ro
e-mail címre. Jelentkezési ha-
táridő április 7.

Traviata – rendkívüli 
operahangverseny

Április 3-án, csütörtökön 19
órától rendkívüli operahangver-
senyre várják a zenebarátokat a
Kultúrpalota nagytermébe. Ve-
zényel: Victor Dumanescu, fel-
lépnek: Lucia Bulucz, Tiberiu
Simu, Fülöp Martin, Trozner
Kincső (szoprán), Boros Emese
(alt), Nyilas Szabolcs (tenor),
Buta Árpád (bariton), illetve a
Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia vegyes kara és szimfoni-
kus zenekara. Műsoron: Verdi –
Traviata. A koncertre a 23-as
számú bérletek érvényesek.

Alma-koncert

Április 4-én, pénteken 16, il-
letve 18 órától újra az Alma ze-
nekar szórakoztatja a
marosvásárhelyi közönséget a
Kultúrpalota nagytermében.
Jegyek elővételben a Kultúrpa-
lota jegypénztárában kaphatók.
Egy jegy ára 20 lej, a csoportos,
3 személyre szóló jegy 50 lejbe
kerül.

Varázslatos 
Kis-Küküllő mente

Április 4-én, pénteken 18
órától Sármási Bocskai János
Varázslatos Kis-Küküllő mente
című könyvét mutatják be a
marosvásárhelyi Bolyai téri uni-
tárius egyházközség Dersi
János-termében.

Újból műsoron 
A Pentheszileia-program

Április 6-án, vasárnap este
7-től az Ariel Stúdióban
(Nyomda utca 4.) újra műsorra
tűzik A Pentheszileia-program
című előadást, amely felnőttek-
nek (18 éven felülieknek) aján-

lott. Helyfoglalás a 0747-942-
181-es telefonszámon.

Kész csoda a 
Stúdió Színházban

A Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem magyar kara
szervezésében április 6-án, va-
sárnap 19 órától a Kész csoda
című előadás bemutatójára
kerül sor a Stúdió Színházban.
Rendező: Kovács Levente. Az ér-
deklődők részvételi szándéku-
kat jelezzék április 3-áig a 0736-
350-686-os telefonszámon, il-
letve a jegy@szini.ro e-mail
címen.

Öleléssel az ölés ellen

A Ne vágj ki minden fát civil
mozgalom április 6-án, vasár-
nap 17 órára a Ligetbe vár min-
den marosvásárhelyit, aki
ellenzi a városban zajló nagy-
méretű fakivágásokat és -cson-
kításokat. A villámcsődület
résztvevői 5-10 percig ölelik a
park fáit, így tiltakoznak az
ellen, ahogy a polgármesteri hi-
vatal „gallyazás” címszó alatt
Marosvásárhely zöldövezetei-
hez viszonyul – tájékoztattak
közleményben a környezetvédő
mozgalom illetékesei.

Marosvásárhelyen a Leven-
dula Galéria művészei

A gödöllői Levendula Galéria
11 művészének munkáiból lát-
hat válogatást a marosvásárhe-
lyi közönség a Horea utca 6.
szám alatti Bernády Házban.

Tovább!

Ezzel a jelszóval, üzenettel
nyílt kiállítás a K. Arte Kortárs
Művészeti Tér marosvásárhelyi,
Enescu utca 2. szám alatti kiál-
lítótermében. A tárlattal, ame-
lyet a Monotremu csoport
installációja és a marosvásárhe-
lyi születésű, Budapesten élő és
alkotó Szabó Péter vitrinrajza
egészít ki, a jövő generációk
szabadságra nevelésének fon-
tosságára hívják fel a figyelmet
a művészek.

Emlékkiállítás

A Bolyai utcai unitárius egy-
házközség kiállítótermében
március 30 – április 12. között
látogatható az ifj. Kolcsár Re-
nate emlékére művészfotókból
nyílt kiállítás.
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Horoszkóp
Kos: A szerelmi kapcsolatokban feszültséget okozhat az ön
elképzelése, illetve a partnere nehezebben tolerálja, hogy
egyik pillanatról a másikra megváltoztatja a véleményét,
netán újabbnál-újabb ötletekkel áll elő. Próbálja megőrizni a
higgadtságát, és ha kap egy jó hírt, akkor azt ne kürtölje vi-
lággá.
Bika: Ha még van munkája, akkor fogja vissza magát, mert
minden adott ahhoz, hogy összerúgja a port kollégával, amit
a felettese nem néz majd jó szemmel. Főleg azért, mert ezzel
a kollégával felettese jó kapcsolatot ápolhat, és önnek hiába
lesz igaza, nem fogják ezt elismerni. 
Ikrek: Még szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat, és meg-
gondolni, hogy mire ad ki. Minden esély megvan arra, hogy
olyasmire költsön, ami nem éri meg az árát, vagy amit nem
engedhetne meg magának, és amiből problémái adódhat-
nak. Munkahelyén nyomuljon, főnöke vevő az ötleteire.
Rák: Elfogultság jellemezheti, ezért ne hozzon fontos dön-
tést, így elkerülheti a kellemetlen beszélgetést, később a kér-
dőre vonást. A munkahelyén úgy gondolhatják, az ön válla
széles, ezért újabbnál újabb terheket raknak rá. 
Oroszlán: Érdemes az egészségüggyel kapcsolatos teendőket
mostanra időzíteni, mert jó kezekben lesz, és olyan híreket
kap, amelyek miatt boldogságában talán még madarat is
képes lenne fogni. Külföldi utazást érdemes lenne elhalasz-
tani.
Szűz: Hajlamossá válhat úgy viselkedni, mint King-Kong az
Empire State Building tetején. Pedig most higgadtsággal, fe-
gyelmezettséggel és következetességgel elérheti azt, amire
régóta vágyakozik, és amelyről talán le is mondott. 
Mérleg: A házasságokban, régi együttélésekben egyik perc-
ről a másikra alakulhat ki feszült helyzet, és ez a vihar akár el
is söpörheti ezt a kapcsolatot. A vita tárgya nem új, a téma
már korábban is feszültséget okozhatott, de eddig sikerült
belőle kilábalni. 
Skorpió: Amennyiben ön szülő, gyermeke örömének és bol-
dogságának a forrása. Csemetéje olyan sikereket érhet el,
amely miatt büszkeséget érezhet, és úgy gondolhatja, hogy
a befektetett pénz, idő és energia megtérült. Barátságból,
vagy jónak tartott ismeretségből akár még szerelem is lehet.
Nyilas: A szerelemben olyan váratlan esemény történik, hogy
ön is csak kapkodja a fejét, és hirtelen nem is tudja, hogy sír-
jon vagy nevessen. A házasságokban, a régebbi együtt járá-
sokban végre a partnere olyan szituációba kerül, illetve olyan
helyzetet teremt, amelyben egyértelművé válik mindaz, ami
korábban elbizonytalanította.
Bak: Kiváló ez a hét utazásra, hivatalos ügyek intézésére, na-
gyobb vásárlásra. Egy olyan személlyel, akivel korábban ösz-
szekülönbözött, most békét köthet, és meg tudja beszélni vele
mindazt, ami egy ideje nyomasztotta. Murphy törvénye igaz
most önre: ami el tud romlani, az el is fog.
Vízöntő: Még az a csoda is megtörténhet, hogy a munkahe-
lyén glória fog ragyogni a feje fölött, és nemcsak megbecsülik,
hanem talán meg is fizetik. A munkahelyén bekövetkező vál-
tozásoknak haszonélvezője lehet, és rájöhet, hogy jobb nem
is történhetett volna önnel.
Halak: Ingatlanügyben olyan lehetőség adódik, amelyet ki
kell használni, mert ez leginkább a soha vissza nem térő al-
kalomhoz hasonlít. Váratlan kiadás borzolhatják az idegeit,
és egy barát, vagy jó ismerős viselkedése is aggaszthatja. Ha
tiszta vizet szeretne önteni a pohárba, akkor most tegye. 

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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MORGÓ
Európai 
Parlament: a 
látszatdemokrácia
kirakatintézménye

Közeledik az EP-választás időpontja, beindult az
újabb választási kampány. A jelölteket indító pártok, po-
litikai alakulatok – különösen az RMDSZ – minden esz-
közzel igyekszik mozgósítani a politikától
megcsömörlött, elfásult maradék választóit. Ennek leg-
kézenfekvőbb módja, ha életbevágóan fontosnak, az
egész erdélyi magyar nemzeti közösség szempontjából
sorsdöntőnek állítják be a soron következő választást. 

„Ott kell lennünk, hogy a minket érintő kérdésekben
ne nélkülünk döntsenek” – hangzik el ilyenkor a jól is-
mert – és tegyük máris hozzá: lejáratott – szlogen. Le-
járatott? Igen, mert – ez a nagy büdös valóság! – ha ott
is vannak az erdélyi magyarság képviselői, a döntésho-
zatal szempontjából jelenlétük se nem oszt, se nem szo-
roz. Aki ismeri az EP döntéshozatali mechanizmusát, az
tudja, a parlament szerepe mindössze annyi, hogy az Eu-
rópai Bizottság – gyakorlatilag az EU kormánya – által
eléje terjesztett jogszabálytervezetekre rábólintson vagy
sem. Ha elfogadta: jó, ha nem: visszakerül az előterjesz-
tőhöz, s onnan – esetleges módosítások után – újra visz-
sza. A parlamentben pedig a frakciók – néppártiak,
szocialisták, liberálisok, zöldek stb. – előzőleg egyezte-
tett, egységes álláspont szerint szavaznak. A legtöbb,
amit az EP tehet, hogy – kacifántos, a közember számára
átláthatatlan eljárás eredményeként – állásfoglalásokat
fogalmaz meg és terjeszt az Európai Bizottság elé, ame-
lyekből aztán vagy lesz, vagy nem lesz jogszabály. Több-
nyire nem.  

Nem kerülhető meg az a tény sem, hogy az EP – leg-
alábbis ami a magyar vonatkozású ügyeket illeti – első-
sorban a kettős mérce intézményesült alkalmazásának
a terepe. Példa erre a 2011-es esztendő, amikor a nem-
zeti érdekeket a nemzetközi pénzintézetek érdekei elé
helyező Orbán-kormány került a parlamenti támadások
kereszttüzébe. Nem beszélve arról, hogy Szlovákiában
rendre megvonják az állampolgárságot azoktól, akik fel-
vették a magyar állampolgárságot, továbbá arról, hogy
a Benes-dekrétumok rendelkezései a mai napig a szlovák
jogrend részét képezik, s ez ellen az EP nem tud, vagy
nem akar hatékonyan fellépni. Az Unió a harmadik világ
országaiban, vagy a csatlakozásra várók esetében han-
gosan és határozottan fellép az emberi jogsérelmek
ellen, ezzel szemben a saját tagországaiban rendre sze-
met huny ezek felett. 

Miközben nem átall jogszabályban rendelkezni a
gyümölcsök és zöldségek méretére és formájára, no meg
a disznóölés mikéntjére vonatkozóan.  

Összegezve: az EP nem a nemzeti kisebbségek jog-
érvényesítő küzdelmének a fóruma, annál inkább a glo-
bális tőke által meghatározott „magasabb érdekek”
érvényesítésének terepe. Ebből következően az, hogy
van-e ott két-három erdélyi magyar képviselő – jelenleg
736-an vannak a „kiválasztottak” – vagy nincs, a vég-
eredmény szempontjából teljesen mindegy. 

Szentgyörgyi László  

Egyedülálló projektet indít szombattól kezdődően az Erdélyi Rendezvényszervezők Egyesülete (ASOREV).
A 2011-ben bejegyzett szervezet április 5-i rajttal minden szombaton 7 és 13 óra között bolhapiaccá alakítja
a Predeal utcai Jysk, Domo és Penny üzletláncok előtti parkolót.  Kétségtelen, hogy a bolhapiacok nem
elsősorban az emberek meggazdagodását és a gazdaság fellendítését célozzák meg, hanem egészen más-
ról szólnak: a közösséghez tartozás megéléséről, az emlékekről, amiket felidézhet egy-egy rég elfeledett
portéka. Emellett pedig a család számára már nem szükséges tárgyakért pénzt is kaphatnak azok tulaj-
donosai, helyette pedig olyasmit vásárolhatnak, amelyek a múltról mesélnek, akár nagyapáik korából,
aminek illata, története, élete van. 

Az új vásárhelyi bolhapiacról

„Nem vagyunk az ószer konkurenciája!”

Bereczki Enikő, az egyesület
elnöke lapunknak elmondta,
hogy a kezdeményezés ötlete
akképp indult, hogy egy kolozs-
vári multicég tulajdonosa telje-
sen ingyen felajánlotta az
egyesület számára a területet,
ahol bármiféle rendezvényt
szervezhetnek szombatonként.
A szóban forgó áruházláncok va-
lamiért kevésbé látogatottak a
vásárlók által – hisz az utóbbi
időben több kereskedelmi egy-
ség is bezárt ott –, épp emiatt is
üdvös lenne kihasználni azt a
teret. „Külföldön teljesen meg-
szokott, hogy hipermarketek,
áruházak parkolóit igénybe ve-
szik események szervezésére,
ezért hosszas fejtörés után pat-
tant ki a bolhapiac ötlete a fe-
jünkből, így a kolozsvári
üzletemberrel meghatározott
időre szerződést kötöttünk a te-
rület használatáról. Nem mel-
lesleg Marosvásárhely nevében
benne van a vásár szó, ennek
hagyománya van a városban, és
ezt szeretnénk tovább éltetni” –
mondta Bereczki Enikő.

Ugyanakkor az egyesület
azért is döntött a bolhapiac
megszervezése mellett, mert
köztudott, hogy a tömbházlaká-
sok viszonylag kicsik, a régi,
megunt tárgyak tárolása nem
egyszerű, és ha egykor pénzt ad-

tunk ki tárgyainkért, azokat nem
szívesen dobjuk a szemétbe.
Másrészt az újrahasznosítás fon-
tosságára is fel szeretnék hívni a
figyelmet ezzel. „Közismert,
hogy a bolhapiac szórakozási és
közösségépítési lehetőség is
lehet a lakosság számára, a ke-
reskedelmi haszon szerzése
távol áll tőlünk” – magyarázta
az egyesület elnöke.

A fennmaradó pénzt újabb
projektekbe fektetik

Amint megtudtuk, a parkoló
teljes felülete hozzávetőlegesen
2000 négyzetméter, ám ebből
leszámolandóak a közlekedési
felületek és néhány, az árusok-
nak és látogatóknak biztosított
autóparkoló, így a konkrét felü-
let, ahol árusítani lehet, az 700
négyzetméter körüli.  Ugyanak-
kor egy négyzetméternyi terület
bérleti díja 6 lej, és a vásárosok-
nak legkevesebb 2 négyzetmé-
ternyi területet kell lefoglalniuk.
Bereczki Enikő azt is elmondta,
hogy a kiadott helyekből befolyt
összeg teljes mértékben az
egyesületet illeti meg, ám nem
szabad elfelejteni, hogy a bolha-
piac tető alá hozása is költségek-
kel járt. „A szórólapok
nyomtatása, ezek szétosztásá-
nak engedélyeztetése, a plaká-

tok mind-mind pénzünkbe ke-
rültek. Emellett telefon- és
üzemanyagköltséggel is kellett
számolnunk, és ami a legfonto-
sabb, hogy a piac idejére mobil-
vécéket kell felszerelnünk,
takarítócéget kell fogadnunk,
hogy a teret tisztán hagyjuk az
esemény után, ugyanakkor
őrző-védő céget is szükséges
szerződtetnünk, ám nagy való-
színűséggel ezt a Polgármesteri
Hivatal fogja számunkra megol-
dani” – ismertette a részleteket
az egyesület igazgatója. Hozzá-
tette: a fennmaradt összegből
az egyesület egyéb költségeit
fedezik, és ha a bolhapiac anya-
gilag is jövedelmező lesz, akkor
a további pénzt a közérdekű
események megszervezésére
vagy jótékonysági célra fordít-
ják.

Érdeklődés

Megtudtuk, hogy a hét ele-
jéig 25 személy jelentkezett te-
lefonon, hogy helyet szeretne
foglalni a zsibvásár, és az egyes
személyek 2 és 6 négyzetméte-
rig foglaltak helyet portékáik-
nak. „Hangsúlyozom, nem
szeretnék kereskedelmi egysé-
geket, viszonteladókat bevonni

a projektbe. Számukra kizárólag
akkor biztosítunk helyet, ha üres
négyzetméterek maradnak
fenn. Ez a bolhapiac a magán-
személyeknek szól, azon Tudor
negyedbeli személyeknek, akik-
nek nehézséget jelent a vasár-
napi, Sziget utcai ócskára
elmenni áruikkal” – állítja az
esemény ötletgazdája.

„Nem vagyunk 
konkurencia!”

Bereczki azt is fontosnak tar-
totta kiemelni, hogy nem kíván-
nak a vasárnapi ócskapiac
konkurenciája lenni, hisz nem
csak az időpontjuk különbözik,
hanem ez teljesen más koncep-
cióra épülő kezdeményezés. „A
négyzetméterenkénti díjszabás-
nál is korrektül jártunk el, hisz
mi egy lejjel drágább árat hatá-
roztunk meg” – fejtette ki a
szervező, aki elmondta, tudja,
hogy lassú a folyamat, amíg az
esemény beivódik a köztudatba,
de reménykedik annak sikeres-
ségében, és ha az anyagi von-
zata is optimálisan alakul, akkor
a hosszú távú tervek között sze-
repel a bolhapiac fejlesztése is. 

Pál Piroska
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Pálffy Tamás Szabolcs marosszentgyörgyi-szászrégeni unitárius lelkészről
és feleségéről, Pálffy Anna-Mária volt iklandi-nagyernyei lelkésznőről az
elmúlt évtizedben többször olvashattunk a marosvásárhelyi, Maros me-
gyei sajtóban mint egyházépítő, közösségszervező lelkipásztorokról. A
marosszentgyörgyi unitárius templom harangtornya elkezdett munká-
latai folytatása és befejezése, kórus alapítása, temetőterület szerzése,
a templom külső-belső felújítása, Nyárádmenti (Nyárádszentlászló), ma-
gyarországi (Füzesgyarmat) és egyesült királyságbeli (Altrincham) test-
vérgyülekezeti kapcsolatok kiépítése, egyházközségi levéltár kialakítása,
templomi ünnepségek szervezése, a nagyernyei templom felújítása, va-
kációs gyermek bibliahetek szervezése, az iklandi paplak korszerűse a
Pálffyék szolgálati ideje alatt történt, és a felsorolást folytathatnánk.
Sajnálatos módon, egy 2011 decemberében Marosszentgyörgyön történt
esemény hatására – székely zászlót magyar nyelven ismertető beszéd
kedvezőtlen fogadtatása a kultúrotthonban –, a román nyelvű sajtótá-
madások és ellenséges indulatok miatt, a lelkészházaspár életében és
szakmai pályájában törés következett be. A Pálffy lelkészházaspár, több
mint egy évtizedes munkája után távozott Marosszékről. Bár Iklandon
és Nagyernyében négy alkalommal történt aláírásgyűjtés Pálffy Anna-
Mária lelkész marasztalása érdekében, 2013 júniusától Északnyugat-Er-
délyben, a Partiumban szolgál szórványlelkészként, három megyében,
ahova lelkész férje is követte.
Az interneten böngészők az elmúlt hónapokban Pálffy Tamás Szabolcsot
a magyar irodalom művelőjeként is megismerhették. A közelmúltban e-
book formában adta ki első verseskönyvét. A pap-költőt eddig elért iro-
dalmi sikereiről, példaképeiről, jövőbeni ilyen irányú terveiről kérdeztük. 

„Palástomat szegre akasztottam”Vele mi lesz? 

És mi lesz a hétköznapi emberrel?
Azzal, akit nem érdekel a politika,
nem akar semmilyen párthoz kö-
tődni, nem akar közéleti szerepet vál-
lalni. Akinek nincsenek rejtegetnivaló
szennyes ügyei, nincsenek korrupciós
botrányai vagy állami megrendelései.
Akinek nincs köze a hatalomhoz, nem
óhajt magának magas beosztású
funkciót, nem igényel számottevő
anyagiakat. Aki nem akar egy életen
át szélmalomharcot vívni, nem akar
a mások szemében fontosnak tűnni.
Aki a legértékesebbnek a saját, meg-
ismételhetetlen életét tekinti. Aki
mérlegre teszi a várható jót és rosszat,
és ennek alapján, hideg józansággal
hozza meg a döntéseit. Aki a maga-
sabb rendű emberi értékek elé he-
lyezi azokat az alapvető elvárásokat,
amelyek nélkül elképzelhetetlen
lenne a létünk: az egészséget, a bé-
kességet és az anyagi jólétet. Aki nem
akar egy adott földrajzi, gazdasági
vagy társadalmi konjunktúra áldoza-
tává válni, hanem az éppen adódó le-
hetőségek hatékony kihasználásából
értéket teremteni. Aki nem foglalko-
zik a világmegváltó gondolatokkal,
csak a konkrét kérdésekre megadható
konkrét válaszokkal. Aki beismeri,
hogy egy halandó, gyarló ember, és
nem kíván farizeusként élni.

Aki a választásokon való részvételt
jognak és nem kötelességnek tekinti.
Aki a tüntetéseken megnyilvánuló
erőszakot megveti, és el is kerüli. Aki
a politikusok munkáját nem tartja
nagyra, de le sem nézi, ugyanakkor
pedig a civil kurázsi megerősödését
reméli. Aki a közéleti érdeklődés he-
lyett az idejét a szakmai előrehala-
dásnak, a mindennapos örömöknek,
a sportnak és a művészi élmények át-
élésének szenteli. Aki elvárja, hogy az
egyház érte tegyen, és ne ellene. Aki
elfogadja, hogy a nagybetűs élet kor-
látokat szab, ezáltal pedig megbékél
a sorsával, mert másként nem tehet.
Ugyanakkor ellenáll a megvesztege-
tési kísérleteknek, a rossz beidegző-
déseknek, a nyájszellemnek. Felmeri
vállalni önmagát, nem bújik ideoló-
giák vagy pártmozgalmak mögé. Ha
nem muszáj, nem sérti meg a kör-
nyezetében élőket, nem konfrontál,
nem kardoskodik. Aki tényleg hisz a
kimondott szó erejében, és nem áll
szándékában másokat félrevezetni.
Nem álnokoskodik a szavazók kegye-
iért. Aki nem a nemzetiségük, hanem
a szavahihetőségük alapján ítéli meg
az embereket. Aki nem a nyelvük,
hanem a tartalmuk szerint értékeli a
szövegeket. Aki nem csak azt nézi,
hogy hogyan beszél valaki, hanem
azt is, hogy mit. Akinek fontos a ro-
konlelkűség, a közös gondolkodás, az
együttérzés. Aki nem elégszik meg a
formai követelményekkel, az évente
egyszer kitűzött kokárdával, a meg-
játszott érdekképviselettel. Aki hisz az
alapvető emberi értékekben. Vele mi
lesz?

Ferencz Zsombor 

– Interjú Pálffy Tamás Szabolcs unitárius lelkész-költővel –

– Mikor kezdett el verset
írni?

– Értelmiségi szülők gyer-
mekeként már elemi iskolás-
ként érdekelt és vonzott a
magyar irodalom. 13-14 éve-
sen, magyar nyelv és irodalom
tantárgyversenyen Hargita
megyei első helyezettjeként
vettem részt az Aradon lezaj-
lott országos döntőn. 1994-
ben Budapesten nyertem 2.
helyezést a Balassi Bálint év-
fordulós irodalmi pályázaton.
Első „versemet” tizenkét éve-
sen írtam Székelykeresztúron.
Tanár édesanyám azt mondta,
hogy a sárga pólót – kedvenc
pólóm volt, édesanyám vásá-
rolta – már annyit viseltem,
hogy jó lesz portörlő rongy-
nak. Nem volt mit tennem: a
sárga pólót át kellett adjam
édesanyámnak, aki befogta a
takarításba. Ennek hatására
írtam egy verset A sárga póló
végzete címmel. Aztán a szé-
kelykeresztúri Orbán Balázs
Unitárius Gimnázium diákja-
ként írogattam, néhányuk a
középiskolai Oázis diáklapban
jelent meg. 1996 tavaszán, a
Dunakeszire küldött verseim
elvesztődtek, így a középisko-
lai diákok antológiájában
nem láttak nyomdafestéket a
tanárnőm által közlésre java-
solt verseim.

– Hol közölt még?
– 1997 szeptemberétől

Kolozsvárra, a Protestáns Teo-
lógiai Intézet Unitárius Fakul-
tására kerülve alábbhagytam
a versírással. A székelykeresz-
túri Petőfi Sándor Általános
Iskola jubileumi évkönyvébe
is tanáraim kérésére írtam és
küldtem verset, amely 1999-
ben meg is jelent nyomtatás-
ban. 

Kolozsváron, unitárius te-
ológiai hallgatóként A LÁNG
2. szerkesztői nemzedék tagja
voltam, olvasószerkesztettem
és korrektúráztam, egyház-
történeti eseménynaptár ro-
vatot társszerkesztettem,
anekdota rovatot indítottam.
A Lángban, a Quo Vadisban,
az Unitárius Közlönyben, az
Unitárius Kalendáriumban, a
Keresztény Magvetőben, az
Unitárius Életben és az Unitá-
rius Szószékben megjelent
különböző jellegű írásaim –
prédikációk, imák, beszámo-
lók, híradások, interjúk, ver-
sek, anekdoták – száma
megközelíti a kettőszázat. A
Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem marosvásár-
helyi karának Társadalmi
kommunikáció és közkapcso-
latok szakos hallgatójaként
évente részt vettem a Kortárs
Hangon Nemzetközi Hallgatói
Irodalmi Pályázaton. A zsűri a
pályázatra küldött verseimet
a beérkezett pályamunkákból
válogatott kötetekben való
megjelentetésre méltónak ta-

lálta. 2011-ben különdíjat
kaptam e pályázaton, 2013-
ban 3. helyezést értem el. Az
Erdélyi Toll irodalmi és műve-
lődési folyóirat 2012. és 2013.
évi számaiban rendszeresen
közölték verseimet. A legú-
jabb számban prózát is. 

– Mikor kezdett el szonet-
teket írni?

– 2010. adventjén kezd-
tem szonetteket írni, eddigi
„termésem” közel száz vers.
2014 januárjában kiadtam
első elektronikus versesköny-
vemet. A formai szempontból
többségben szonetteket tar-
talmazó könyv címe Átléptem
a Rubicont / A gondolattól a
döntésig. 

– Melyik versét volt legne-
hezebb megírni?

– A két „palástos” versem
– a palástomra sorsot vetnek
és palástomat szegre akasz-
tottam című szonettek –
megírása volt a legnehezebb,
legfájdalmasabb. A 2011.
december 16-i marosszent-
györgyi „zászlóbotrány”, ma-
gyar ajkú munkatársaim
elhatárolódó nyilatkozatai le-
sújtottak, Adyval szólva, „lel-
kem roskadozva vittem”. Az
érzés, amit abban az időben
átéltem talán Szilágyi Domo-
kos soraival fejezhető ki leg-
jobban: „csontig hatol, velőt
vág”. Az emberi szenvedés

alapérzése hatására „hoztam
világra” e két verset.

– Milyen témában ír?
– Átélések, emlékezések,

életképek, érzések, belső csa-
ták, vívódások, szent „rácso-
dálkozások”. Ezek a témáim.  

– Kik az olvasói? Kikhez
szeretné eljuttatni mondaniva-
lóját?

– Egyrészt a magyar értel-
miségi elithez – ehhez tarto-
zónak érzem magam –
kívánom eljuttatni mondani-
valómat. Aztán itt széles a
skála, hiszen az úgynevezett
„fiatal felnőtt” korosztálytól, a
„fészbuk nemzedéktől” egé-
szen a hetvenes, nyolcvanas
éveikben járókig szeretnék
szólni. Ez utóbbiak esetében a
hagyományos, papíralapú
verseskönyv tűnik a célraveze-
tőnek. Ugyanakkor gyermek-
verseket is írtam, amelyek
még nem jelentek meg sem-
milyen formában.

– Kiket tart mestereinek,
példaképeinek a magyar iro-
dalom nagyjai közül, van-e
mentora, illetve múzsája?

– A régiek, a nagyok közül
Arany János, Ady Endre, az el-
múlt évtizedekben, években
távozók közül Székely János,
Lászlóffy Aladár, a kortársak
közül, Jánosházy György és
Markó Béla költészete érint

meg leginkább. Mentorom a
Miskolcon élő és alkotó irodal-
már és kultúraszervező, dr.
Nagy Ákos, aki első verses-
könyvem ajánlóját írta. Mú-
zsám a feleségem,
Anna-Mária.

– Milyen jövőbeni tervei
vannak az irodalom terén?

– Az elektronikus könyvki-
adást szeretném folytatni, je-
lenleg második
verseskönyvemet szerkesz-
tem (Don Quijote földjén jár-
tam), illetve a Szatmári
szerelem című, harmadiknak
tervezett kötet versanyagá-
nak összeállításán dolgozom.
Ha Isten megsegít, alázattal
végzendő, szorgalmas mun-
kám nyomán, a kortárs erdé-
lyi magyar irodalom eredeti
hangú és üzenetű költőjévé
nőhetek. Keresem a költő tár-
sakat, sőt a vetélytársakat.
Marosszentgyörgyről is.
Nekem a vers a fegyverem, az
Örökkévalót hirdetem. Kedves
olvasó: „azt kívánná az alka-
lom áldást mondjak e hajna-
lon/ ami útitársad lehet palást
mellé versem veled”. A ma-
gyar költészet napja, április
11. közeledtével, hadd kíván-
jam az olvasónak: Versem
veled! Köszönöm a lehetősé-
get!

Nemes Gyula



A könyvtár, ahol 
Kazinczy „összerázkodta-
ték az álmélkodástól”

Az épület három mester ne-
véhez fűződik, akikhez fogható
nem volt egész Erdélyország-
ban. Egyikük időközben meg-
halt, a másikat elkergették, a
harmadikra maradt tehát a
munka befejezése. Ebben a vá-
sárhelyi épületben nyílt meg
1802-ben Erdély első közkönyv-
tára. 

Orbán János művészettörté-
nész szerint olyan nagy városo-
kat utasított ezzel maga mögé
Vásárhely, mint Kolozsvár vagy
Nagyszeben. Köszönhetően a
grófnak, aki gondolkodásban
jóval megelőzte korát.

Németh László, 1943-ban A
minőség forradalma című alko-
tásában így ír a könyvtárról: 

„Ha valamiképp lehetsé-
gessé válna, hogy hátralévő
életem Erdélyben töltsem, Ma-
rosvásárhelyt választanám ki
székhelyül s a Teleki-Tékából
csinálnék koporsót magam-
nak... Ez az a könyvtár, melyben
Teleki Sámuel vendége Ka-
zinczy, »összerázkodtaték az ál-
mélkodástól«…  Az alapító egy
magyar Göttingát akart Vásár-
helyből csinálni.”.

Wesselényi Kata palotája

A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentumokból kiderül,
hogy Erdély első közkönyvtárát
Teleki Sámuel erdélyi kancellár
alapította és építtette. A gróf
már 1760-ban elkezdte a gyűj-
tőmunkát Nyugat-Európában,
pontosabban Svájcban, Hollan-
diában és Franciaországban tett
tanulmányi útja során. 

Csaknem negyven évvel ké-
sőbb, 1799-ben nekilátott
annak az épületszárnynak a
megépítéséhez, amelyben

most a Téka található. Húsz-hu-
szonöt évvel azelőtt egy nemesi
palota épült azon a helyen. Tu-
lajdonosa Wesselényi Kata volt,
aki nem más, mint a gróf fele-
ségének egyik nagynénje. Ha-
lála után a kastélyt a Teleki
család örökölte, és ehhez épí-
tette hozzá a gróf a könyvtár-
nak otthont adó szárnyat.

A könyvfelvásárló 
erdélyi kancellár

A Marosvásárhelyi útikalauz
című adatgyűjtés szerzői, Fodor
Sándor (S.) és Balás Árpád tudni
vélik, hogy Teleki Sámuel már
fiatalon kezdte gyűjteni a köny-
veket. Megvásárolta a külföldi
és hazai könyvpiacokon talál-
ható klasszikus műveket és tu-
dományos kiadványokat. 

Tizenkét szekéren 1793. áp-
rilis 14-én indította útnak Bécs-
ből bibliotékáját, és helyezte el
az újonnan felépített Tékában. 

Mintegy 40 ezer kötetet ki-
tevő gyűjteményében hatvan-
hat ősnyomtatvány. Íme, pár a
könyvtár ritkaságaiból:

Kéziratok:
– A könyvtár legrégebbi

kéziratos könyve a Koncz-
Kódex, a tizennegyedik század-
ban pergamen lapokra másolt
latin nyelvű Biblia. Ez a kódex
tartalmazza a hatodik magyar
nyelvemléket, mely a Marosvá-
sárhelyi sorok és glosszák néven
ismert. A könyv néhány lapjá-
nak szélére a magyar szavakat
és egy rövid összefüggő szöve-
get - a Biblia néhány sorának
magyar megfelelőjét, összesen
ötvenöt szót jegyeztek be a ti-
zenötödik század első negyedé-
ben;

– A legkorábbi magyar
nyelvű orvosi könyv, az Ars Me-
dica tizenhatodik századi kéz-
irat Lencsés György műve;

- Cserei Mihály, Szepsi Lackó
Máté, Nagy Szabó Ferenc króni-
kaíró, Bod Péter művei, továbbá
egy tizenhatodik századi csilla-
gászati munkát, egy perga-
menre írott, illusztrált
tizennyolcadik századi tóra-te-
kercset stb. 

- Bolyai Farkas és fia Bolyai
János húszezer oldalas eredeti
kéziratos hagyatéka. 

Ősnyomtatványok (1500-ig
kiadott könyvek):

- 66 nagy értékű ősnyomtat-
vány. Köztük a legrégebbi Gale-
otto Marzio Liber de Homine
(Bologna, 1475);

- Cicero, Horatius, Ovidius,
Plinius, Temesvári Pelbárt, Sa-
vonarola művei.

Unikumok, ritkaságok:
- Apáczai Csere János: Ma-

gyar Logikátska (Gyulafehérvár,
1654), az első magyar nyelven
írt logika tankönyv;

- Balassi Bálint: Istenes Éne-
keink (Bártfa, XVII. század);

- Benczédi Székely István:
Chronica ez világnak yeles dol-
gairól (Krakkó, 1559);

- jeles Biblia gyűjtemény,
ezek közül kiemelkedik Szent-
írás (Bázel, 1519), Frobenius
nyomda terméke, Rotterdami
Erasmus gondozásában, Kober-
ger-Biblia (London, 1657-1669)
Hans Sprininkle illusztrációival,
nyolc nyelvű párhuzamos szö-
veget tartalmaz (szamaritai,
káldus, latin, etióp, görög, szír,
arab, perzsa), Vizsolyi Biblia
(1590)

- Janssonius Atlas major,
Amsterdam, 1657-1682, kézzel
színezett;

De külön említést érdemel-
nek a ritka szépségű könyvkö-
tések és az igen gazdag
ex-librisek.

A Második Világháború
után, 1955-ben a volt Reformá-
tus Kollégium gyűjteményéből
ide került át 50 ezer könyv, va-

lamint a két Bolyaitól levelek,
kéziratok és más emlékek, ame-
lyek ma a Bolyai Tudományos
Könyvtár alapanyagát képezik. 

A gyűjtemény, amelyet 
a hatalom felszámol: 
a képeket pinceraktárakba
száműzi…

A fent már említett könyv-
ből még az is kiderül, hogy az
idők folyamán, a volt Magyar
Autonóm Tartomány területé-
ről, Mikházáról, Székelykeresz-
túrról, Székelyudvarhelyről,
Csíkszeredából összeszedett
könyvek, iratok is növelték az
állományt. Így kerültek ide
Orbán Balázsnak a Székelyföld-
ről készített eredeti fényképei,
melyeket Mészáros József
könyvtáros fedezett fel és Erdé-
lyi Lajos könyv alakban kiadott. 

Itt volt kiállítva a kb. száz da-
rabból álló Nagy Imre-gyűjte-
mény is, amelyet a hatalom
indokolatlanul a nyolcvanas
években felszámolt, és a képe-
ket a Művészeti Líceum pince-
raktáraiba száműzte. A
gyűjteményt a művész a város-
nak adományozta, és ezért a
művészet pártolói joggal köve-
telik a képek újrakiállítását. 

Érdekes kultúrtörténeti ese-
ménynek számít az a tény is,
hogy az országban itt nyílt meg
elsőként, 1952 októberében a
magyar tannyelvű könyvtárosi
technikum. Tiszavirág életű
volt, de végzettjei akkor nagy
hézagot pótoltak a könyvtárak
működésében. 
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A Gecse Dániel utca 17. szám alatt található könyvtár Marosvásárhely óváro-
sának egyik legszebb épülete. A Téka az egykori Szent Miklós és Fazekas utcák
keleti sarkán áll. Bevezetésül erről a műemlékről tudni kell, hogy 1797-ben
Ignatz Schlaff bécsi építész készítette Teleki Sámuel elképzelése szerint. 
A Wesselényi-ház kibővítését 1799. április 24-én kezdték meg, és 1802-ben
fejezték be. Ez az épület lett az erdélyi empire stílusú csarnoképítkezés leg-
szebb példája. Itt található a Teleki-hagyaték. E heti számunkban e páratlan
épületről írunk.
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A marosvásárhelyi sorok és glosszák őrzője:

a Teleki-Bolyai Könyvtár

Az építkezés 
irányításának felelősei

Az épület történelme azon-
ban megköveteli, hogy lépjünk
még egy kicsit vissza az időben. 

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök-
től kapott dokumentumokból
az is kiderül, hogy Erdély kan-
cellárja lévén Teleki Sámuel
Bécsben lakott, s így az osztrák-
magyar birodalom fővárosának
egyik ismert és elismert építé-
szét, Ernest Kochot kérte fel a
tervrajz elkészítésére. Az ő rajza
alapján kezdték el a munkát
1799-ben az erdélyi építőmes-
terek. 

Előbb egy marosvásárhelyi
szakembert, Türk Antalt (nevét
már többször említettük össze-
állításainkban) bízták meg a
munkával. Az Erdély-szerte is-
mert Türk, aki egyébként német
származású volt, a 18. század
hetedik évtizedének második
felében érkezett Marosvásár-
helyre. Elismerten a város leg-
jobb építésze volt, de
paradoxális módon nincsenek
adataink arra nézve, hogy a
város mely épületei fűződnek
konkrétan az ő nevéhez. 

A meglévő dokumentumok-
ból azonban azt tudni, hogy ő
építette a kolozsvári unitárius
templomot, az építészeti szem-
pontból különösen érdekes er-
zsébetvárosi mechitarista
templomot, de dolgozott Besz-
tercén, illetve Erdőcsinádon is,
és a település református temp-
loma is az ő munkája. 

A könyvtár építési munkála-
tainak kezdetét azonban már
nem érte meg. 1798-ban meg-
halt, helyét pedig egy szintén
német származású építész, a
már említett gyulafehérvári Ig-
natz Shlaff vette át. 

Az ő vezetésével kezdődtek
el a munkálatok, röviddel ez-
után azonban elkergették a

mestert. Nem tudni pontosan,
hogy miért, feltételezhetően a
hozzáértését vagy a munkához
való hozzáállását kifogásolták. 

Tény, hogy 1800-ban a tor-
dai Kövecsi János vette át az
építkezés irányítását, akinek a
neve elsősorban az Aranyoson
épített fahíd révén vált is-
mertté.

1802-ben megnyílnak 
a könyvtár kapui

A közben Bécsben tartóz-
kodó Teleki gróf figyelemmel
követte a munkálatok menetét.
Abban az időszakban természe-
tes volt, hogy a tulajdonos aka-
rata elsőbbséget élvezett az
építész tervrajzaival szemben.
A terveken utólag végzett mó-
dosítások miatt az épület kö-
zépső hajója szélesebb lett,
mint az oldalhajók. Ugyancsak
utólag toldották az épülethez a
könyvtárterem előterét is. Az
építkezés pontos menetéről
három személy számolt be Te-
lekinek: Kadácsi István prefek-
tus, Herbert Mihály számtartó
és Gyujtó Sándor ügyvéd. 

Az épületet 1802-ben fejez-
ték be teljesen, és néhány hó-
napra rá meg is nyitotta a
kapuit a nagyközönség előtt. 

Erdélyben egyébként ez az
egyetlen olyan épület, amelyet
eleve könyvtárnak szántak, a
klasszikus barokk jegyeit viseli,
és ez volt az első nyilvános
könyvtár. 

A gróf azt akarta, hogy min-
denkinek legyen hozzáférése a
Téka anyagához, és ez így is tör-
tént. A tizenkilencedik század
első feléből fennmaradt adatok
szerint naponta öt-hat olvasója
volt a könyvtárnak, ami az ak-
kori viszonyokhoz képest sok-
nak számított.

Nagy-Bodó Tibor
A régi képekért köszönet 

Madaras Józsefnek



– Jó napot, Sajókám! Ismeri
a hónapok régi magyar neveit?

– Nagy szégyen, ha nem?
– Akkor jegyzeteljen: január

a fergeteg hava, február a jég-
bontó hava, március a kikelet
hava, április a szelek hava,
május az ígéret hava…

– Az utóbbi találó, májusban
lesznek az EP-választások.

– Június a Napisten hava, jú-
lius az áldás hava, augusztus az
új kenyér hava, szeptember a
Földanya hava, október a mag-
vető hava…

– Olyan régi az a könyvki-
adó?

– Végül november az enyé-
szet hava, és december az álom
hava. Nem szépek?

– De. Csak kettő kimaradt: a
Nagila hava és a Kilimandzsáró
hava.

– Hülye! Ezek szerint nem a
Jobbikra adta le a szavazatát, ha
nagilahavázik itt nekem.

– Semmi köze hozzá, kire
adtam le. Amúgy meg aligha
van szükségük az én szavaza-
tomra, olyan jól jött nekik a ki-
tiltásos botrány, hogy szerintem
még Mesterházyékra is rá fog-
nak verni.

– Simán megtörténhet, a
felmérések szerint ők 20% körül
levitálnak, míg Vonáék húsz 
fölött. De törődjünk inkább a
saját dolgainkkal: hogy van a
kutyája?

– Köszöni szépen, jól, ő is
pont ma reggel érdeklődött
maga felől.

– Szereltetett már bele mik-
rocsipet?

– Dehogy szereltettem, mű-
ködik csip nélkül is.

– Akkor iparkodjon, ha nem

akarja, hogy megbüntessék öte-
zer(!) lejre, ugyanis két hete
életbe lépett az Állategészség-
ügyi Hatóság rendelete, mely
szerint a gazdával rendelkező
házi kutyákat mikrocsipekkel
kell ellátni, valamint kötelezővé
teszi a korcs ebek ivartalanítását
is.

– Ez valami vicc?
– Egyáltalán nem. A születés

után kilencven napig kell őket
becsipeltetni, vagy felnőtt ku-
tyák esetében év végéig, de köz-
területre, sétáltatásra már
mostantól csak digitális adat-
hordozóval ellátott és beregiszt-
rált állatot lehet kivinni,
ellenkező esetben akár ezerlejes
büntetést is kiszabhatnak, és
mivel a csipbeültetés kábé 50
lejbe kerül, nem éri meg reszkí-
rozni.

– És az ivartalanítás?
– Az már kissé borsosabb:

150 lej, amihez még hozzáadó-
dik a műtét előtti laboratóriumi
vizsgálatok ára és a további
gyógyszeres ellátás.

– De kik fogják ellenőrizni az
utcán, hogy robotizáltam-e az
ebet, és főleg hogyan?

– Bretfelean koma nindzsái,
azaz a helyi rendőrség kontrol-
lálja majd őket egy spéci mű-
szerrel.

– Csakhogy abba az én ku-
tyám nem fog belemenni, hogy
egy nála jóval kevésbé intelli-
gens élőlény ellenőrizgesse.
Még engem is lekezel néha,
pedig három számjegyű az
íkúm, órák alatt kirakom a bűvös
kockát, és németül is tudok,
amikor bepiálok.

– Humorizáljon csak, amíg
jól meg nem büntetik!

– Apropó, büntetés: ahhoz
mit szól, hogy az Országos Disz-
kriminációellenes Tanács ezer
lejre büntette Nagy István Csa-
bát?

– Hát az meg ki?
– Az a rádiós csávó, aki ta-

valy nyáron nem volt hajlandó
magyarul vagy németül szólni a
víkendtelepi vakációs rádió mik-
rofonjába, amikor elkódorgott
Kincses Előd hatéves, Németor-
szágban élő és csak magyarul
meg németül beszélő unokája.

– Akkor helyeslem. Sőt: ke-
veslem!

– Miért?
– Még kérdi? Ez még egy

übersoviniszta vátrástól is irtó
görény gesztus lett volna, nem-
hogy ettől a magyar, vagy leg-
alábbis magyar nevű takonytól.

– És ráadásul még neki áll
feljebb; azt mondta, hogy tör-
ténjék bármi, a jövőben sem
enged idegeneket a víkendte-
lepi mikrofonhoz, majd ezzel fe-
jelte meg: „Mi lett volna, ha
Kincses úr – aki egyébként
engem legazemberezett, ledisz-
nózott, és magyargyűlölő 
oltyánnak nevezett – csak ür-
ügyként használja fel az általa
elmondottakat, átveszi a mikro-
font, és elkiáltja magát, hogy
autonómiát akarunk, vagy azt,
hogy le Floreával? Mindenki azt
hitte volna, hogy magyarok
lévén, összebeszéltünk”.

– És akkor még rohadt fino-
man fogalmazott Kincses! Mert
nem egy bevásárlóközpontban
vesztődött el a kicsi, ahol gya-
korlatilag nem lett volna ve-
szélyben, és előbb-utóbb
megkerül, hanem a strandon,
medencék között! Bárki vízbe
lökhette volna véletlenül a nagy
kavarodásban, és egy bepáni-
kolt, hatéves gyermek simán
megfullad pillanatok alatt, még
akkor is, ha tud úszni, bár a ha-

tévesek általában még nem elő-
zik meg a cápát. Florea nem re-
agálta le a dolgot?

– De, még akkor: Kincses
Előd először a polgármesteri hi-
vatalhoz fordult, azt javasolván,
hogy az önkormányzat mint a
szabadidőközpont tulajdonosa
a jövőben kötelezze a vakációs
rádió műsorvezetőit, hogy a se-
gélykérést az elkallódott sze-
mély anyanyelvén is mondják
be, amit a polgármester azzal
utasított el, hogy képtelenség
olyan személyt alkalmazni, aki
a földkerekség összes, mind a
6800 nyelvét ismerje.

– Ez a cinikusságán túl akár
még szellemes is lehetne, ha
más mondja. Az ebadtáról jutott
eszembe: vadmalacok születtek
a somostetői állatkertben! Az
apjuk idevalósi, az anyjuk tavaly
érkezett a brassói állatkertből.

– Brassóból érkezett már
egy másik vaddisznó is, sok-sok
évvel ezelőtt… És hány kisma-
lac született?

– Öt.
– Akkor a mutternek Agatha

Christie lehet a kedvenc írója,
neki van egy Öt kismalac című
krimije. Azt hiszem, hamarosan
ellátogatok az állatkertbe.

– Örökbe akar fogadni egyet
közülük?

– Igen. Húsvétra majd kisütjük,
úgyis marha drága lesz a bárány.

– Csakhogy az állatkerti
adoptálás valójában táv-örök-
befogadás, nem lehet hazavinni
az illető állatot.

– Majd valahogy kicsempé-
szem, nem az a gond, hanem az,
hogy mit szólnak majd a szomszé-
dok, ha elkezd éhesen visítozni.

– A felesége nem szokott?
– Szokott, de ő nem olyan-

kor, amikor éhes, hanem amikor
én nem vagyok már szomjas!

Molnár Tibor
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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

Aranylakodalom

Május 12–18. között szervezik meg a
XVIII. Marosvásárhelyi Napokat, melynek
keretében május 16-án, pénteken tartják
az Aranylakodalom rendezvényt.

Az esemény alkalmával megünneplik
azokat a marosvásárhelyi lakhelyű páro-
kat, akiknek idén van az 50. házassági év-
fordulójuk.

Azokat a párokat, akik részt szeretnének venni az esemé-
nyen, felkérjük, hogy május 5-ig iratkozzanak fel a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal művelődési, sport- és
ifjúságügyi osztályán, 59-es szoba. Fel kell mutatni az eredeti
személyazonossági iratot, a házasságlevelet és be kell nyúj-
tani ezek fénymásolatát.

Dr. Dorin Florea polgármester

Hacsek és Sajó
Versenyvizsga egy megüresedett
igazgatói állás betöltésére a 
Marosvásárhelyi Idősek Otthonában

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 
versenyvizsgát szervez egy 
igazgatói állás betöltésére 
a Marosvásárhelyi Idősek 
Otthonába

A vizsgán való részvétel általános feltételei:
a) román állampolgárság és romániai lakhely
b) a román nyelv ismerete (ír és beszél)
c) legalább 18 éves (betöltött) életkor
d) tudatos cselekvőképesség
e) az állásnak megfelelő jó egészségi állapot, amelyet a

családorvos vagy más, erre hivatott orvos által kibocsátott
igazolással támaszt alá

f) megfelelő végzettség, esetenként bizonyos munká-
ban szerzett gyakorlat vagy más, az állásnak megfelelő sa-
játos feltételek

g) a jelentkező nem lehet elítélt, aki bűncselekményt
követett el az emberiség, a román állam vagy hatóság
ellen, illetve aki munkahelyi, az igazságszolgáltatást aka-
dályozó bűncselekményt, csalást, korrupciós vagy szándé-
kos bűncselekményt követett el, amely összeférhetetlen a
tisztség gyakorlásával. Kivételt képez a rehabilitációs
esete. 

Sajátos feltételek:
- befejezett felsőfokú tanulmányok licencdiplomával,

társadalomtudományi, jogi, orvosi, közigazgatási vagy
gazdasági téren;

- legkevesebb 5 éves munkaviszony és legkevesebb 2
éves, a szociális védelem terén meghatározó menedzseri
gyakorlat.

A vizsgára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén kerül sor, 2014.
május 14-én 10 órakor – írásbeli, valamint május 16-án 12
órakor – interjú.

A beiratkozási dossziét 2014. április 11-én 12 óráig a
87-es irodában lehet benyújtani a 87-es szobában, s tar-
talmaznia kell a következő iratokat:

a) beiratkozási kérelem
b) a személyazonossági igazolvány fénymásolata
c) azon dokumentumoknak a fénymásolata, amelyek a

végzettséget és a szakképzést igazolják
d) a munkakönyv fénymásolata, amely azonos az ere-

detivel, vagy más igazolás, mely a munkaidőt és a munka-
képzettséget támasztja alá

e) erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyi-
latkozat, melyből kiderül, hogy nem büntetett előéletű

f) a családorvos által kibocsátott orvosi igazolás, amely
tanúsítja a megfelelő egészségi állapotot, nem lehet 6 hó-
napnál régebbi

g) curriculum vitae
h) a katonakönyv másolata (esetenként)
i) más, a versenyvizsga lebonyolításával kapcsolatos

iratok. 

Bővebb felvilágosítást a Kommunikációs, nemzetközi
finanszírozású pályázati és személyzeti osztályon nyújta-
nak naponta 8-14 óra között a 39-es irodában, telefon:
0365-801.866.

A felsorolt fénymásolt iratok ellenőrzése érdekében az
eredetieket is be kell mutatni.

A dossziék áttekintését követően megfelelőnek nyilvá-
nított jelentkező, aki a büntetett előéletre vonatkozóan
saját felelősségű nyilatkozatot mellékelt, köteles erkölcsi
bizonyítvánnyal kiegészíteni a dossziéját még az első
vizsga lebonyolítása előtt.

Dr. Dorin Florea polgármester
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Férfi kosárlabda Nemzeti Liga, 25. forduló
Maros KK – Nagyszebeni CSU 86:84
(26:23, 13:14, 15:24, 32:23)

Kétpontos győzelmet aratott a Maros KK a Nagyszebeni CSU
Atlassib ellen szombat este a Nemzeti Liga 25. fordulójában.  

Az első találkozón a szebeniek ugyanúgy két ponttal 77-75-
re nyertek, de pontegyenlőség esetén a vendégek (Atlassib)
előnyt élveznek a tabellán, hiszen idegenben szerzett több pont-
juknak köszönhetően a rangsorban a Maros KK elé kerülnek.

Maros KK: Martinic 23 pont, Jelenic 23, Mladenovic 15, Iva-
novic 10, Brown 10, Peciukas 5, Jucan, Paltinisanu.

Labdarúgás 2. liga, 20. forduló
Marosvásárhelyi ASA-CS Mioveni 4-0 (2-0)

Két fordulóval az alapszakasz befejezése előtt, négygólos
győzelmet aratott az ASA hazai pályán a Mioveni ellen. Ez alka-
lommal ült le újra a hazai kispadra Adrian Falub vezetőedző 
( 2010-ben ő juttatta fel a FCM-t az 1. ligába), míg Fejér Csongor
hálóőr ezen  a mérkőzésen játszott először a 2. ligában. 

A gólokat Verdeş (10., 45+2. és 72.) és Huiban (87.) szerez-
ték.  Az utolsó előtti találkozón Besztercén vendégszerepel az
ASA, a helyi Gloria ellen, április 5-én, szombaton 11 órától. 

Amennyiben legalább egy ponttal távozik erről a mérkőzésről
a vásárhelyi alakulat, már biztos a rájátszásban való szereplése. 

Addig is a CS U Craiova és a CSM Rămnicu Vălcea mögött, a
tabella harmadik helyén áll együttesünk 31 pontot teljesítve,
akárcsak a Resicabányai Metalul és a Szatmárnémeti Olimpia.

Hikaritori – cselgáncs az alapoktól 

– Egykori csapattársadként
tudom, hogy kisgyermekként,
zsenge korban sajátítottad el a
cselgáncs tudományát az egy-
kori ISK-ban. Mi több, édesapád
volt az első edződ, tehát sport-
szerető családból származol.

– Sportszerető családban
nőttem fel, hiszen nagynéném,
nagybátyám is sporttanár volt.
Édesapám az ISK cselgáncs
szakosztályának volt az edzője,
én legelőször három éves ko-
romban léptem be az ISK edző-
termébe, majd 4-5 éves
koromban kezdtem apámtól ta-
nulgatni – akár a két öcsém –
ezt a japán küzdősportot, amit
középiskolás koromig űztem.
Amikor megszűnt az ISK-ban a
cselgáncsszakosztály, rövid
ideig én is kénytelen voltam ab-
bahagyni, majd idővel a váro-
sunkban még működő
kluboknál, a Voinţánál, majd az
ASA-nál folytattam a ver-
senysportot. Ugyancsak 
atyánktól tanultuk meg azt az
életszemléletet is, amit idővel
próbálok tovább adni. 

– Hol tökéletesítetted a tu-
dásod?

– Marosvásárhelyről 1998-
ban Nagyváradra kerültem,
ahol elvégeztem a Nagyváradi
Testnevelési Főiskolát, ezzel
párhuzamosan cselgáncsoztam
is, idővel fekete övet szereztem.
Másfél évet a híres és nemzet-
közi szinten is elismert, Marius
Vizer által üzemeltetett váradi
Liberty Sport Klub cselgáncs
szakosztályánál versenyeztem. 

Később segédedzőként dol-
goztam Emil Morar edző mel-
lett, akkor kezdtem

gyerekcsoportokkal foglalkozni.
A neves Liberty SK cselgáncs-
szakosztályánál sokat tanultam
híres román és külföldi meste-
rektől. 

Idővel dzsúdót tanítottam a
nagyváradi Gyerekek Palotájá-
nál is, majd 2002-ben szerez-
tem mesteri fokozatot, aztán
Marosvásárhelyre kerültem.
Azóta a Marosvásárhelyi Gyere-
kek Palotájában és a Hikaritori
Klubnál cselgáncsot oktatok.
Amúgy folyamatosan képezem
magam mind pedagógiailag,
mind szakmailag. 

–  Kiváló pedagógiai érzékkel
is rendelkezel, ha kell, többször
megmutatod a gyakorlatokat
edzés alatt. Azt is megfigyeltem,
hogy rendkívüli fegyelem, tiszte-
let és ugyanakkor megértés van
közted meg a tanítványaid közt,
mindamellett, hogy fizikai és
szellemi fogyatékosokkal is fog-
lalkozol...

– A Gyerekek Palotája meg
az Ügyes Kezek Alapítvány köz-
reműködésével tudtuk össze-
hozni, hogy egy ideje
Down-kóros, skizofrén és au-
tista fiatalokkal is foglalkozom.
Ezeknek a fiataloknak (20 és 30
év közöttiek) nagyon sokat je-
lent az ilyen fajta tevékenység,
ők itt nem verseny típusú csel-
gáncsot tanulnak, inkább a
gyerektornára, az úszásra, má-
szásra, a közös mozgásra, a
társsal való szinkronizálásra
fektetünk hangsúlyt.

Ők nem fognak eljutni arra a
szintre, mint egy versenyző,
nekik nincs meg a szükséges ér-
telmi képességük, mint az
egészséges gyerekeknek, fiata-

loknak. De mindezek a hátrá-
nyok mellett nagyon ügyesen
fejlődnek. Számukra nem a
harc, a küzdelem, a versenyszel-
lem a legfontosabb, hanem az
önmagukhoz mért fejlődés.
Hozzá kell tennem, hogy ezt a
tevékenységet nem lehet más-
képp, csak szívből folytatni, itt
a legfontosabb tényező, hogy
fizikailag és szellemileg segít-
sem ezeket a fiatalokat.   

– A Gyerekek Palotája mel-
lett, a Hikaritori Klubnál is csel-
gáncsot tanítasz. Hol, mikor
tartod az edzéseket?

– A Gyerekek Palotájában
heti egy alkalommal tartok ed-
zéseket, itt az óvodásoktól a kis-
iskolásokig terjedően, de a
középiskolás korosztálynak is
tartok foglalkozásokat. Min-
denképp ki szeretném emelni
Iolanda Cătinean tanárnőt, a
Gyerekek Palotájának igazgató-
nőjét, aki lelkes támogatónk,
ugyanakkor nagy segítséget ka-
punk a szülőktől, barátoktól, is-
merősöktől, akik értékelik azt,
amit teszünk a gyerekekért. 

A Kövesdombon, a Gh. Şin-
cai Líceum sporttermében hét-
főn, szerdán és pénteken
17-18.30 között a kicsiknek,
18.30-20 óra között a nagyobb
gyerekeknek tartok edzéseket
versenyszinten. Heti egy alka-
lommal Marosszentgyörgyön is
tartok edzéseket. 

– A világhálón dokumentá-
lódva felfigyeltem arra, hogy a
Hikarito négy éves fennállása
alatt számos jó eredményt értek
el a dzsúdósaid. A tavalyi év
mennyire volt sikeres, különlege-

sebb az előbbiekhez képest?
– A 2013-as sportév külön-

legesnek számít, hisz egyik ta-
nítványom, Béres Vince, kettős
állampolgárságának köszönhe-
tően, a Cegléden megrendezett
Dr. Sárközi Dezső Emlékverse-
nyen két aranyérmet szerzett
egyéniben és csapatban, az
U13-as korcsoportban. Vince
már most, 12 évesen eldön-
tötte, hogy olimpián szeretne
részt venni, tehát nagyon el-
szánt és kitartó. A többi tanít-
ványomra is büszke vagyok,
akik számos rendezvényen dia-
dalmaskodtak eddig. A sporto-
lóimra azért is büszke vagyok,
mert nemcsak a cselgáncs terü-
letén ügyeskednek, hanem az
iskolai tanulmányaikban is kie-
melkedőek. Nap mint nap bizo-
nyítják, hogy a sport meg a
tanulás összeegyeztethető. 

– Ezek a gyerekek megtanul-
ják megvédeni önmagukat, és
ezzel együtt igen fegyelmezettek
a mindennapi életben. Ennyire
fontos az önkontrol elsajátítása
és gyakorlatba ültetése?

– Mi nem verekedő gyere-
keket, hanem sportolókat neve-
lünk. Mindig elmondom nekik,
hogy el kell kerülni az utcai ag-
resszivitást, könnyebb elkerülni
azt, mint részt venni benne. 

– Mi az, amit leghamarabb
megtanítasz nekik?

– Kisgyerekkorban nagy
hangsúlyt fektetünk a képes-
ségfejlesztésre. Mindenekelőtt
az eséstechnikák alapjait sajá-
títtatjuk el velük. Az alapképes-
ségeiket és a fejleszthető
képességeiket – gyorsaság,

robbanékonyság, általános erő-
fejlesztés – is igyekszünk
emelni.  

– Sok cselgáncsklub van je-
lenleg Marosvásárhelyen, ezért
megoszlik a gyerekek szelekciója.
Van a konkurencia a klubok kö-
zött?

– A többi klubot, s azok kép-
viselőit tiszteletben tartjuk,
gondolom, hogy minden gye-
rek számára, aki a cselgáncsot
választja, megadatik a lehető-
ség, hogy kibontakozzon. Emel-
lett minden klubnak megvan a
maga felfogása, az edzőknek a
sajátos pedagógiai hozzáállása,

így a szülők eldönthetik, melyik
az a hely, ahol a gyerekeik elsa-
játíthatják a dzsúdó alapisme-
reteit, tudományát.  

– Édesapád még foglalkozik-
e a gyerekekkel?

– Mivel a Hikaritorinál már
több mint 100 gyerek sportol,
megbeszéltem édesapámmal,
hogy segítsen be a kisgyerekek
képzésében. Persze, hogy
örömmel vállalta, számára 69
évesen ez inkább terápiás tevé-
kenység lesz, mint versenyd-
zsúdó.

- Interjú ifj. Oláh Sándor cselgáncsedzővel -
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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: – Semmi veszély, fiúk! A kedves ellenség tehéntúrós gombóccal lövöldöz!

www.kozpont.ro
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