
Humor

Heti Hetes

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Sport
Rajt előtt a BC Nova Vita 

Két helyi játékosa maradt a BC Nova Vitának az elmúlt
szezonbeli csapatból: a marosvásárhelyi Mészáros Kata
és Bartha Borbála, viszont rajtuk kívül az ugyancsak helyi
illetőségű Parajdi Tekla mellett öt amerikai, két buka-
resti, két medgyesi és néhány ifjúsági játékos is tagja
lett az együttesnek. Gál Emese is távozott a csapattól,
egyéves szerződést kötött a Kolozsvári Universitateával.
A korábbi híresztelésekkel ellentétben, Ionel Brustur ve-
zetőedző továbbra is az együttes élén maradt. 

Társadalom
Dunszt vagy szalicil? 

Lejárt a nyár, beköszöntött már az ősz. A gyermekek is-
kolába készítése mellett a télre való felkészülés is foglal-
koztatja az embereket. Akinek saját kertje van, begyűjti
az év folyamán termesztett zöldségeket, gyümölcsöket,
mások piacra vagy nagyáruházba mennek. Mai lapszá-
munkban afelől érdeklődtünk, hogy ki hogyan készül a
hideg évszakra. Milyen befőtteket tesznek el? Honnan
szerzik be a hozzávalókat? Hogyan tartósítják? Illetve né-
hány befőzési receptre is kíváncsiak voltunk. 

>>> 3. oldal

MORGÓ 

Szégyen 

Bevallom: eddig abban a hitben éltem, úgy
gondoltam, hogy a papi, a pedagógusi, az or-
vosi hivatás képviselői iránt magasabb elvárá-
saim lehetnek. Most úgy érzem: Péter Tünde
lerombolta ezt a hitemet. Az, hogy most
éppen a nevezett személy bukott le, teljesen
véletlen, lehetett volna bárki azok közül, akik-
ről hasonló sejtéseink vannak. Merthogy pé-
tertündékkel gyakran találkozhatunk. 
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Vélemény 

Nem vagyunk katalánok, 
sem skótok, sem ukránok

Minden egyes autonómia-példa sajátos és
egyedi elemekre épül. Az orosz-ukrán konflik-
tusban például annyira fontosak a gazdasági
és geopolitikai tényezők, hogy az EU-n belül is
megoszlanak a vélemények. A hangzatos nyi-
latkozatokon és az államközi egyezményeken
túlmenően, azok az érdekek a meghatározóak,
amelyek a közbiztonságot és a jó anyagi (és
energetikai) helyzetet garantálják. Ilyen szem-
pontból többek között megfigyelhető az az el-
lentét, amely jelenleg Románia és
Magyarország között fennáll. Az előbbi ország
inkább Amerika oldalán, Ukrajna céljai mel-
lett, az utóbbi pedig inkább a Putyin-eszmék
mellett áll. Könnyű kitalálni, hogy kit, meny-
nyire vezérel az ideológiai, és mennyire a gya-
korlati szempont, de ez a hozzáállásbeli
különbség komoly határvonalat jelent a szom-
szédos országok között.
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Játszva nevelni Játszva nevelni 

A siker titka: 
az őszinte közönség 
A siker titka: 
az őszinte közönség 

Hamarosan 
új évadot nyit az 
Ariel Ifjúsági és 
Gyermekszínház, 
ennek apropóján 
beszélgettünk Gáll 
Ágnessel, a társulat 
fiatal bábszínészével.
Bár szerepálma egyelőre

nincs, eddig minden darab
valamiért a szívéhez nőtt.
Megtudtuk azt is, szerinte
milyen a jó bábelőadás, il-
letve mi zajlik a közönség
számára nem látható pa-
raván mögött, de azt is 
elárulta, egy kislány miként
köszönte meg neki a darab-
ban nyújtott élményt.
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Szeget szeggel – bemutató
a Nemzetiben

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház nagytermében szep-
tember 12-én, pénteken este 7
órától kerül sor a Szeget szeggel
című előadás bemutatójára.
Shakespeare színművét Mészöly
Dezső fordította, rendező: Tade-
usz Bradecki. Az előadásra a
Bernády György-mecénásbérlet
és a Kemény János-bemutató-
bérlet érvényes, a fennmaradó
helyekre jegyet lehet váltani.

Rendkívüli szimfonikus
hangverseny Szalman 
Lóránt emlékére

A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia 65. ünnepi évadja
a Szalman Lóránt karmester,
zenei szakíró, a marosvásárhelyi
Állami Népi Együttes alapítója
emlékére szervezett rendkívüli
szimfonikus hangversennyel
indul szeptember 11- én, csü-
törtökön este 7 órától a Kultúr-
palota nagytermében. A Mester
születésének 85. évfordulója al-
kalmából szervezett hangverse-
nyen a Magyarországról érkező
Alpaslan Ertüngealp vezényel,
hegedűn játszik Alexandru To-

mescu. Műsoron: F. Mendels-
sohn–Bartholdy művei.

Állásbörze 
idén végzetteknek

A Maros Megyei Munkaerő-
elosztó Ügynökség szeptember
26-án délelőtt 9 órától a tanul-
mányaikat idén végzett fiatalok
számára szervez állásbörzét
Marosvásárhelyen, a Mihai Emi-
nescu Kulturális Központban. A
munkaadóknak szeptember 22-
ig kell eljuttatniuk az ügynök-
séghez ajánlataikat.

Közös tárlat a
Deus Providebit Házban

Marton Erzsébet Talpalatnyi
föld és Marton M. Ágota Párban
című kiállítása látogatható a
marosvásárhelyi Deus Provide-
bit Tanulmányi Házban. Marton
Erzsébet préseltvirág-techniká-
val készült alkotásait, Marton
M. Ágota festményeit állította
ki. A közös tárlatot október el-
sejéig lehet megtekinteni a hét
minden napján.

Nyugdíjasok a Somostetőn
A Romániai Nyugdíjasok

Egyesületének Maros megyei fi-
ókja szeptember 16-án délelőtt
11 órától a Somostetőn szervez
találkozót. Az érdeklődők az
egyesület Bolyai utcai székhe-
lyén iratkozhatnak fel erre hét-
köznap 10-13 óra között.
Akiknek nem áll módjukban
önerőből kijutni a Somostetőre,
az egyesület autóbuszt biztosít,
amely a székhely elől indul.

Bajai művészek 
a Bernády Házban

Újabb képzőművész-közös-
séggel ismerkedhet meg a ma-
rosvásárhelyi közönség. A bajai
Nagy István Művészeti Egyesü-
let tagjainak alkotásaiból nyílt
kiállítás a Bernády Galériában.
A Kántor József elnökletével
működő csoport tavasszal fes-
tőművész névadójuk szűkebb
pátriájában, Csíkszeredában is
sikerrel bemutatkozott. A vásár-
helyi művészetkedvelők tizen-
hat alkotó műveivel,
festményekkel, grafikákkal,
plasztikákkal találkozhatnak. A
kiállítók közül néhányan Maros
megye szülöttei, illetve itteni
alkotótáborok törzsvendégei. 

Kiállítás alkotótábori 
diákmunkákból

A 20. Irsai Zsolt Ifjúsági Kép-
zőművészeti Alkotótáborban
készült munkákból nyílt kiállí-
tás a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem Stúdió
Színházának előcsarnokában.
Az egyhetes szovátai táborban
marosvásárhelyi, csíkszeredai,
székelyudvarhelyi, bukaresti és
nagyváradi nyolcadikos és ti-
zenegyedikes, művészeti isko-
lákban tanuló diákok alkottak.
A tárlat októberig látogatható.

Ars culinaria a Tékában
A Teleki Téka idei első, idő-

szakos kiállítása, az Ars culinaria
októberig tekinthető meg. Té-
mája Európa és ezen belül a
magyar gasztronómia. A kiállí-
tás anyaga nagyrészt a könyvtár
állományából tevődik össze. A
görög és római kort idéző étel-
áldozatokat és bacchanáliákat
bemutató, 18. századi metsze-
tek mellett látható – többek
között – az ókor egyetlen fenn-
maradt szakácskönyvének két,
18. századi kiadása és egy idén,
a Teleki Tékában felfedezett, 17.
század eleji kézirat, amely az
egyik legrégebbi, Erdélyben
megtalált recept. Megtekint-
hető az első Erdélyben, Tótfalusi
Kis Miklós által kiadott, rendkí-
vül népszerű szakácskönyv és
kéziratos másolata is. A tárlók-
ban német és francia szakmun-
kák is láthatók.
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Horoszkóp
Kos: Sok furcsaság történhet a héten, és olyan társaságba is
kerülhet, ahol egészen elképesztő dolgokról szerezhet tudo-
mást. Befolyásos személy jóindulatát, támogatását szerezheti
meg. Munkalehetőség is adódhat, amivel az egyre apadó be-
vételeit végre növelheti. 
Bika: Olyan elismerésben lehet része, amely miatt a büszke-
ség járja át minden porcikáját. Ügyesen bonyolíthat le egy
olyan ügyet, amelyet korábban nem tudott, mert másokon,
a külső körülmények alakulásán múlott a siker. 
Ikrek: Külföldi utazás remekül sikerülhet abban az esetben,
ha az értéktárgyait nem veszíti szem elől, és ha távol tartja
magát az egy éjszakás szerelmi kalandtól, amely antibioti-
kum-kúrával fejeződhet be. Kaphat egy remek munkaaján-
latot, vagy olyan dolgot jelenthetnek be a munkahelyén,
amely jókedvre deríti.
Rák: A figyelem középpontjában lehet, élvezheti az ön felé
áradó szeretetet, figyelmet. Talán még olyan valaki is jelent-
kezik, akiben az elmúlt időszakban csalódott. Ha egészségi
problémája van, olyan hírt hallhat, amely megnyugtatja. 
Oroszlán: Váratlanul találkozhat valakivel, akire titokban
sokat gondol, és ez az összefutás olyan jól sikerül, hogy to-
vábbiak is követhetik, új szerelem bontakozhat ki. Ha házas,
ügyeljen arra, hogy ezt a partnere ne szúrja ki, mert óriási
botrányra számíthat.
Szűz: Fantasztikus lehetőség adódik a munkában. Talán olyan
kolléga segítségére számíthat, ami nagy előnyt jelent, akiről
ezt korábban nem gondolta volna. Esetleg olyan új munka
adódik, amely különleges, és igazi kihívást jelent.
Mérleg: Pompás a hét pályázat benyújtására, felvételire,
munkamegbeszélésre, utazásra, nyaralás befizetésére. A
munkahelyén értékelik a tudását, talán még dicséretben is
részesül. Ha nincs állása, itt az idő, keressen, mert az elkép-
zeléseinek megfelelőt találhat. 
Skorpió: Boldognak és elégedettnek érezheti magát, mert a
szerelemben fantasztikus pillanatokat élhet át, és a gyermeke
miatt is olyan öröm érheti, hogy olykor azt sem tudja, hogy
fiú-e vagy lány. Utazáskor remekül érezheti magát.
Nyilas: Önnél senki sem tudja jobban, hogy a szerelem csak
a szabadság talaján tud kibontakozni. Azzal a személlyel tud
kijönni, és élvezhetik együtt az életet, aki nem ellenőrzi, és
nem számoltatja el önt. A héten eredeti lesz, humoros, de egy
kicsit kötekedő, amely jólesik a lelkének.
Bak: A munkahelyén olyan dolgok hangoznak el, amelyet
nem tud elfogadni, és a kollégáival is torkig lesz. Különösen,
hogy nagy ízlésbeli különbségek adódhatnak önök között,
amely a héten áthidalhatatlan. Anyagi ügyei nem állnak va-
lami fényesen, még jó hogy van a közvetlen környezetében
olyan személy, akik támogatni tudják önt anyagilag.
Vízöntő: Fantasztikus hete lesz, tele izgalmakkal, különle-
gességekkel, olyan dolgokkal, amelyeket eddig még talán so-
hasem élt át. Ingatlanügyben is szerencséje lehet. Adódik egy
nem mindennapi lehetőség, amelyet ki kell használnia, mert
ez az, amivel anyagilag megalapozhatja a jövőjét.
Halak: A szerelem édes angyalkája köröz a feje fölött. Bol-
dognak és elégedettnek érezheti magát, hiszen szeret, és vi-
szont szeretik, hódító és ellenállhatatlan, ami persze a
meglévő kapcsolatában némi féltékenységre ad okot. Pénz-
ügyek terén nem lesz oka panaszra, mert vagy plusz bevételre
tesz szert.

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

Szégyen 

Az utóbbi hetek, hónapok számomra talán leg-
kellemetlenebb híre, hogy előzetes letartóztatásba
helyezték a Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettest,
Péter Tündét. Az RMDSZ által jelölt hölgyeményt foly-
tatólagosan elkövetett befolyással való üzérkedéssel
vádolják. 

Igaz, hatályos ítélet nélkül az ártatlanság vélelme
mindenkit megillet. Ami a lényegen, hogy a vád
egyáltalán felmerülhetett, mit sem változtat! Egyéb-
ként a bűntettet maga az érintett is elismerte. 

Nem tudom, más hogy van, volt ezzel, de a ha-
sonló esetek hallatán – amolyan tudatalatti védeke-
zésként – mindig azt hittem, illetve abban a hitben
ringattam magam, hogy ilyenre magyar ember nem
képes. Lehet, sőt biztos, hogy én voltam a naiv. Ezen-
túl úgy kell élnem, hogy most már bebizonyosodott:
igenis képes! 

Tévedés ne essék, tudom, hallottam, olvastam
róla, naponta tapasztalhatom jeleit annak, hogy az
európai társadalmak mély szellemi, lelki, erkölcsi vál-
ságba sodródtak, illetve sodorták őket tudatosan. A
politika, közélet, gazdaság napi történései arról árul-
kodnak, hogy korunk tömegmédián felnövekedett
tömegembere nem ismeri, mi az érték, mi a  mérték,
általános arányvesztésben és iránytévesztésben éli
mindennapjait. 

Ennek ellenére úgy voltam én is vele, mint az el-
múlással általában lenni szoktunk: amíg közelebbről,
valamely családtagunk, hozzátartozónk elhalálozása
által közvetlenül nem érint, úgy viszonyulunk hozzá,
mintha csak mással történhetne meg...

Ha a velejeéig romlott hivatalnoki réteg egy-egy
tagját kapják rajta – hogy a politikusokról most szót
ejtsek –, azon már meg sem ütközünk, az szinte szok-
ványosnak számít. Ne legyek igazságtalan: bizonyára
vannak megvesztegethetetlen közhivatalnokok is.
Most nehogy azt kérjék tőlem, hogy neveket sorol-
jak... Bár megérdemelnék.  

Annál inkább felháborító, ha egy pedagógus ve-
temedik ilyesmire. Mi, az idősebb generációkhoz tar-
tozók még fel tudjuk idézni egy-egy tekintélyes,
tartásos pedagógus alakját, akik valódi példaképek,
követendő minták voltak. Akikről el sem tudtuk kép-
zelni, hogy esetleg megvesztegethetők lennének.
Nem is voltak. Ellentétben a mostaniakkal. 

Azért, hogy ilyen mélyre süllyedt a romániai ok-
tatás, az általánosnak mondható okok mellett, első-
sorban az utóbbi huszonöt esztendő oktatáspolitikája
a felelős. Kíváncsi lennék, fel tudná-e sorolni valaki
a rendszerváltás óta eltelt közel negyedszázad okta-
tásért felelős minisztereit? Akik rendre abban a hi-
szemben vették kezükbe a gyeplőt, hogy velük
kezdődik a világ, hogy az elődök egytől-egyik tök hü-
lyék voltak ahhoz, amit rájuk bíztak, de ők majd meg-
mutatják. Hát meg is mutatták… 

Bevallom: eddig abban a hitben éltem, úgy gon-
doltam, hogy a papi, a pedagógusi, az orvosi hivatás
képviselői iránt magasabb elvárásaim lehetnek. Most
úgy érzem: Péter Tünde lerombolta ezt a hitemet. Az,
hogy most éppen a nevezett személy bukott le, tel-
jesen véletlen, lehetett volna bárki azok közül, akikről
hasonló sejtéseink vannak. Merthogy pétertündékkel
gyakran találkozhatunk. 

És még valami: ilyen szégyent, tehetetlenséggel
vegyes dühöt rég éreztem. Utoljára akkor, amikor a
2004. december 5-ei referendum másnapján a román
sajtós kolléga együttérzően, szinte sajnálattal
mondta: most már valóban bozgorokká váltatok.
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Szentgyörgyi László

Lejárt a nyár, beköszöntött már az ősz. A gyermekek iskolába készítése mellett a télre való felkészülés is
foglalkoztatja az embereket. Akinek saját kertje van, begyűjti az év folyamán termesztett zöldségeket,
gyümölcsöket, mások piacra vagy nagyáruházba mennek. Mai lapszámunkban afelől érdeklődtünk, hogy
ki hogyan készül a hideg évszakra. Milyen befőtteket tesznek el? Honnan szerzik be a hozzávalókat? Ho-
gyan tartósítják? Illetve néhány befőzési receptre is kíváncsiak voltunk. 

Dunszt vagy szalicil? 

Készülődés télre

Nagy Erika háziasszony
eperből, barackból, csipkebo-
gyóból, málnából, szederből,
szilvából készít lekvárt. Ezek
mellett zakuszkát, padlizsánt,
uborkát, hordós káposztát, sült
paprikát tárol télire a kamrájá-
ban. A lekvárokat cukorral, a
többit szalicillal tartósítja. A ter-
mények jó részét saját kertben
termeszti, de piacról is vásárol.
Erika a sült paprika eltevési
módját is megosztotta velünk:
„A paprikát szénen sütöm, majd
egy edénybe teszem és lesózom.
Így könnyebben le lehet pucolni.
Miután kihűl, adagolom és lefa-
gyasztom. Fogyasztás előtt ké-
szítek egy cukros-sós-ecetes
levet és a paprikákat belete-
szem, majd egy kis olajjal meg-
locsolom.”

„Az eltett házi 
dolgoknak nincs párja”

Ábrahám Csilla pedagógus
régebb savanyúságot, befőttet,
zakuszkát tett el télire, de ma,
tárolási hely és idő hiánya miatt
nem tud ezzel foglalkozni. „Hogy
őszinte legyek, idén csak eper-
lekvárt főztem, amit nagykeres-
kedőtől vásároltam meg, de
nem tettem bele tartósítószert,
mert a hűtőben tárolom. Ha
lenne rá módom, akkor szívesen
készítenék mindent télire, a ter-
ményeket piacról vásárolnám
meg és tartósítószerrel tenném
el. Szerintem az eltett házi dol-
goknak párja nincs.”

Mezey Sarolta lapszer-
kesztő is sok mindent szokott el-
tenni télire. „A zakuszkától a
padlizsánig, paradicsomléig, a
kompóttól a savanyúságig min-
dent elkészítek. A termények
zöme édesanyámék kertjében
terem, de a padlizsánt a piacról
vesszük. Többféleképpen tartó-
sítok, a savanyúságokat sóval,
ecettel teszem el, de a befőtte-
ket szalicillal. Sajnos, rég nem
aszaltam gyümölcsöt, lehet,

hogy idén megpróbálom. Mert
ez lenne az igazi.”

Incze Lenke nyugdíjas sa-
vanyúságnak télire uborkát, zöld
paradicsomot, paradicsompap-
rikát, káposztát tesz el. De készít
befőtteket, dzsemeket, padli-
zsánt, paradicsomlevet, piros
paprikát színesíteni, ételízesítő-
ket ledarált zöldségből. Az alap-
anyagok nagy részét a piacról
szerzi be. Tartósítószert nem
használ. „A tartósítást úgy
oldom meg, hogy, amit forrón
teszek el, azokat lefedés után a
tetejére fordítom, és utána szá-
raz dunsztba teszem. A meggy-
befőttbe semmit sem teszek,
megrakom az üveget és jól
megdunsztolom, aztán ereszt
magának levet. A savanyúságot
pedig ecettel és sóval tartósí-
tom” – tájékoztat a nyugdíjas
hölgy. 

„Az igazi székelykáposztát
fejesen teszik el”

Molnár Szabolcs fiatal,
Marosvásárhelyen élő számító-
gép-programozó a szülőfalujá-
ban tapasztaltakat és a
nagymamájától, édesanyjától
tanultakat mondta el nekünk: 

„Az én télire való készülődé-

sem egyelőre abból áll, hogy
vettem 20 kiló padlizsánt, azt
odahaza, falun megsütötték, és
elrakták a fagyasztóba. Majd ve-
szek egy sonkát a kibédi vágóhí-
don, amit házilag
megfüstöltetünk, és vásárolok
majd 2 zsák pityókát is. Annál
több nem fér el a kamrában.
Odahaza édesanyám sokkal ko-
molyabban készül a télre. Min-
den évben termel uborkát, amit
kétféleképpen szokott eltenni.
Az egyik egy fokhagymás ízű
felvágott uborka savanyúság. A
másik egy sokkal komplexebb
recept: egy 50 literes hordóba
elkészítjük a levet, majd min-
denféle zöldséget bele lehet
rakni egészben: uborkát, ká-
posztát, zöld paradicsomot. De
lejegyeztem néhány évvel ez-
előtt nagymamámtól az igazi
fejes székelykáposzta eltevési
módját is: igen fontos a hordó-
nak a kapros, csomboros fövő
vízzel való kiforrázása, amelyet
letakarva egy jó fél óráig benne
is hagyunk, s csak aztán öntjük
ki. Az igazi székelykáposztát fe-
jesen teszik el. (A gyalult vagy
sarvalt káposzta roppant lené-
zett dolog az igazi székely házi-
asszony előtt !). A kemény, jó
tömött fejeket külső lapijától
megtakarítva, a torzsáját kúp-
alakúan kivágjuk egy hegyes kés
kanyarításával. Az így kapott
lyukakba nem őrölt, hanem dur-
ván törött (borsó nagyság álta-
lában!) sóval megtöltjük. A
fejeket a sóval megtöltött lyu-
kakkal felfelé irányítva berakjuk
a hordóba. Minden réteg közé
egy-egy szál csombort és kaprot
teszünk. Ha hideg a pincénk lan-

gyos, ha jó meleg, úgy hideg
vizet töltünk rájuk addig, amíg
ellepi az egészet. (Később az
apadó vizet utána kell pótolni!)
A tetejére egy keményfa deszkát
teszünk, s azt tisztára mosott,
nem porló kővel lenyomtatjuk.
A káposzta beéréséig forgatni is
kell. Ez székelyül azt jelenti,
hogy naponként a csapon kb. fe-
léig a levet kiengedjük egy fa-
zékba s aztán a tetején felöntjük
újból. Így a káposztalé moz-
gásba jön. Az érését a tetejét el-
lepő hab jelenti, amelyet le kell
takarítani. Az így elsózott ká-
poszta (azaz besavanyított)
pünkösdig is eltart, nem romlik
meg, ha hűvös pincében tartjuk.
Jól jegyezzük meg, hogy Isten
ellen való vétek tormát tenni
belé, ami a káposztának csípős,
tubákos ízet ad.

Persze a fagyasztóba is ra-
kunk el a zöldségekből, megvan
a módja, hogy mit lehet csak
úgy leszedés után elrakni, és
van, amit előbb meg kell főzni.
A legkalandosabb úton a
hagyma kerül a kamrámba. A
hagymát is otthonról hozom
mindig. Amikor odahaza a
hagymát kiszedjük, először a
szénaföldre rakjuk ki pár órára,
hogy száradjon le a föld róla,
majd felszedjük, és felvisszük a
padlásra, hogy tejesen kiszárad-
jon. A padlás után a pince leg-
sötétebb és lehetőleg száraz
sarkába kerül, ahol meg külön le
is takarjuk, mert ha fény éri,
akkor tavasszal korán kizöldül és
ellágyul. Aztán innen, a pince
melyéről vándorol szép aprán-
ként át az én kamrámba."

Nemes Gyula



– Hogyan kerültél kapcsolatba
a bábszínészettel? 

– Én eredendően nem erre a
pályára készültem. Színművészetet
szerettem volna tanulni vagy kom-
munikációt, és úgy képzeltem el,
hogy egyetem után majd a médi-
ában fogok elhelyezkedni. Viszont
a dolgok másként alakultak. Fel-
vételikor bábszínész szakra jutot-
tam be és kommunikációra. Mind-
kettőt elkezdtem, aztán az előbbi
mellett döntöttem, mert ember-
közelibb és interaktívabb oktatás
folyt az egyetemen, és időközben
nagyon-nagyon megtetszett, ma-
gával ragadott a bábok világa.  Úgy
éreztem, megtaláltam a helyem,
és itt maradtam.

– Mióta dolgozol a vásárhelyi
társulatnál?

– Harmadév óta. Az egyete-
men utolsó évtől kezdődően kö-
telező a gyakorlatozás. Ilyenkor
dolgozhatunk külső projektekben,
színházaknál, rendezős hallgatók
vizsgáiban stb. Nálunk úgy alakult,
hogy az Ariel szerepszerződést
ajánlott néhányunknak. Az én ese-
temben ez az együttműködés foly-
tatódott mesterképzés alatt is, és
még most is tart. 

– Melyek voltak a kedvenc sze-
repeid?

– Nehéz lenne választani. Min-
denikben volt olyan, amit szeretni
lehetett. Örültem, hogy az Em-
berke tragédiája című felnőttelő-
adásban játszhattam, mert ez el-
tért a klasszikus bábelőadásoktól,
ugyanakkor a Minden egér szereti
a sajtotban Szerénát játsztam, az
arisztokrata fehéregeret, Csipiké-
ben a Madár szerepet osztották
rám, ez is nagyon tetszett, de Tün-
dérbogyót is szívesen alakítom.
Igazából mindenik a szívemhez
nőtt.

– Van-e bábszínházi szerepál-
mod?

– Mivel fiatal vagyok, és a han-
gom is vékony, azt hiszem, kihívás
lenne számomra egy olyan karak-
ter megformálása, amely nem föl-
tétlenül az én alkatomnak meg-
felelő. Viszont egyelőre nincs
konkrét szerepálmom, talán bo-
szorka, vagy valami gonosz szerep,
olyanom még nem volt (nevet).

– Szerinted mire hivatott a báb-
színházi műfaj, mi a célja?

– A Keletről származó, legelső
bábjátékok elsősorban a felnőt-
teknek szóltak. Viszont az erdélyi
magyar bábjáték eléggé gyereko-
rientált, célja az ők nevelésük és
szórakoztatásuk, érzelmi világuk
fejlesztése. Az előadások gyakran
a mesékből építkeznek, és mivel
5-9 éves korban nagyon fontos a
mese a gyerek életében, ezek bá-

bokkal való vizuális megjelenítése
óriási többletet adhat nekik.
Ugyanakkor személyes vélemé-
nyem, hogy a minőségi bábelőa-
dásokkal megalapozhatjuk a ké-
sőbbi, színházértékelő felnőtteket,
kineveljük a színházbajáró nem-
zedéket.

– Te szeretted gyerekkorodban
a bábszínházi előadásokat?

– Persze. Az oviban és az isko-
lában is volt bábszínházi bérletünk,
és sok élménnyel gazdagodtam.
Ami még érdekes, hogy volt olyan
előadás (például a Minden egér
szereti a sajtot és a Ludas Matyi),
amit gyerekként láttam, most pe-
dig játszhattam benne. Társula-
tunknál bevett szokás, hogy egyes
darabokat bizonyos idő elteltével
felújítunk, adott esetben más sze-
reposztással.

– Mit gondolsz, hány éves kor-
tól ajánlott, hogy a gyermek elkezd-
jen bábszínházba járni?

– A gyerekek egészen pici ko-
ruktól nagyon fogékonyak a ze-
nére, a ritmusra, a színekre, és értik
a metaforikus nyelvet, amivel a
bábszínház gyakran dolgozik. Ami
az ideális korukat illeti, műfajoktól
és előadásoktól függ. Például idén
játsztunk 0-4 év közötti kisgyere-
keknek szóló előadást is, de ter-
mészetesen 5-9 év közöttieknek,
és 12 év fölöttieknek ajánlott da-
rabokat is. Egyébiránt fontos fel-
adata a szülőnek és a pedagógus-
nak, hogy komolyan vegye a
korhatáros jelzéseket, mert a négy
évesnél kisebb gyerek számára
ijesztő elemeket, bábokat tartal-
mazhat egy öt évnél nagyobbak
számára rendezett varázsmese, hi-
szen nem az ő lelkiviláguknak
megfelelő.

– Milyen plusz adottságokkal
kell rendelkeznie egy bábszínésznek
ahhoz, hogy életre tudjon kelteni
élettelen tárgyakat?

– Elsősorban alázat. A báb, a
tárgy iránti tisztelet. Elengedhe-
tetlen a színészi tehetség is: hite-

lesen kell szerepet formálni, majd
ezt átadni a bábnak. Ezenkívül sok
munka szükségeltetik, hisz min-
den bábnak megvan a maga sa-
játos szerkezete, amit meg kell is-
merni, meg kell tanulni
mindeniket mozgatni, ki kell ta-
pasztalni, mire képes a báb.
Ugyanakkor alapvető zenei hallás,
ritmusérzék és mozgáskoordináció
nélkül szinte lehetetlen eleget
tenni bábszínészi feladatoknak.  

– A közönség csak a bábokat
látja, de mi zajlik a paraván mögött
előadások alatt?

– Iszonyú precízen felépített
mozgások és egymásrafigyelés.
Volt olyan előadásunk, amely egé-
sze egy fényutcában zajlott, és töb-
ben mozgattunk egyetlen bábot.
Mi, színészek talpig feketébe vol-
tunk öltözve, így egymást csak alig,
vagy egyáltalán nem láttuk. Nos,
ha fél másodpercig valaki is kiesik
a szerepéből, vagy lekési az éppen
akkorra időzített lépését, akkor
egymásba botlunk, és eléggé kel-
lemetlen helyzet alakulhat ki.

– Mi az, amit a legjobban sze-
retsz a bábozásban?

– Hogy változatos, egyáltalán
nem unalmas. Újabbnál újabb da-
rabokat állítunk színpadra, és ki-
hívásokkal teli a munka. De ter-
mészetesen az előadás közbeni és
utáni visszajelzések is nagyon jól -
esőek és motiválóak. És persze sze-
retem a gyerekeket, nagyon
őszinte közönség: hogyha valami
tetszik nekik, azonnal kifejezésre
juttatják, ami meg nem, azt is. Ké-
retlenül is véleményt formálnak,
és ez jó. Emlékszem, egyetem alatt
műsorra tűztük a Brémai muzsi-
kusokat, ahol a szép, önimádó
macskát játsztam. Előadás után
odajött hozzám egy kislány, aki
lelkesedve mondta el nekem, hogy
a macska volt a kedvence a darab-
ban, és leplezetlen bókként kö-
zölte: „Te csakugyan nagyon szép
színésznő vagy”.  

– Mi egy jó bábelőadás is-

mérve?
– Mindenekelőtt minőségi.

Nem elég pusztán a közönség „jó
vagy rossz” értékelése. A bábelő-
adás egyre inkább összművészeti
alkotás: zenét, színjátszást és kép-
zőművészetet ötvöz. A jó bábelő-
adásban hiteles karakterek van-
nak, jó a rendezés és a
dramaturgia, összhangban van a
darab egészével a látvány és a zene
is. Egy jó előadásban mindennek
megvan a maga helye és a funk-
ciója. Ezen szakmai szempontok
után pedig nyilván hangulata is
kell legyen az előadásnak és él-
ményt kell nyújtania.

– Milyen anyagi feltételek között
él egy vásárhelyi bábszínész?

– Nem egyszerű ez a vonzata,
hisz nehéz megélni belőle. Állami
munkahely, alapfizetést kapunk,
ami kevés, és családot fenntartani,
biztonságos egzisztenciát kizárólag
ebből megteremteni nem igazán
lehet. Sokunk mellékállást vállal,
hasonló munkakörben – gyerek-
bulikra járnak bohócként, játékve-
zetőként, színikört vezetnek, Miku-
lásnak öltöznek be –, valamint
nyári, időszakos munkával egészítik
ki a bérüket. Viszont ez néha nehe-
zen összeegyeztethető a bábszínészi
munkával, mert bemutatók előtt
például rengeteget dolgozunk. 

– Mi volt véleményed szerint a
legnagyobb közönségsikerű előadás
az elmúlt évadban?

– Szerintem szinte mindenik
jól sikerült és sokak által nézett
előadás volt, de talán a 0-4 évesek
számára készített darabunkra vol-
tak a legtöbben kíváncsiak, mert
újdonságnak számított. 

– Milyen előadásokkal készültök
az új évadra?

– Ami már biztos: a Lilla és Tün-
dérbogyó, de a Csipike című, ta-
valyi évadban már játszott dara-
bunk műsorra kerül. A további
program az e heti társulatnyitó
gyűlésen derül ki. 

Pál Piroska
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Hamarosan új évadot nyit az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, ennek apropóján beszélgettünk Gáll Ágnessel,
a társulat fiatal bábszínészével. Bár szerepálma egyelőre nincs, eddig minden darab valamiért a szívéhez
nőtt. Megtudtuk azt is, szerinte milyen a jó bábelőadás, illetve mi zajlik a közönség számára nem látható
paraván mögött, de azt is elárulta, egy kislány miként köszönte meg neki a darabban nyújtott élményt.

Nem vagyunk 
katalánok, sem 
skótok, sem 
ukránok

Kétségtelenül hasznos a különféle autonómia-példák
alapos áttanulmányozása. Nagy segítséget nyújthat, de
sokszor meg is téveszthet, ha tudjuk, hogy az önállósodása
terén melyik közösség mit csinált eddig jól, illetve hol hi-
bázott. A félrevezetés abból adódhat, hogy szinte lehetetlen
a komplex autonómia-törekvéseket objektíven kielemezni,
hiszen a begyűjtött információk mögött elfogult személyek,
illetve komoly anyagi és politikai érdekek állnak. Ugyanarról
a helyzetről az egymással szembenálló érdekcsoportok más
és másként vélekednek. Ami egyeseknek siker, másoknak
kudarc, a „jó megoldások” hátterében sokszor élhetetlen
hétköznapok rejlenek.

A nyugat-európai katalán, skót vagy dél-tiroli autonó-
miák fejlett demokráciában és jó gazdasági környezetben
alakultak ki, és ennek megfelelően az ottani önállósuló cso-
portok következetesen, de kellő higgadtsággal léptek és
lépnek fel. A szembenálló felek vezetői jobban odafigyeltek
a választói akaratra és a viszonylagos politikai egyensúly
megtartására. A kelet-európai autonómiák, illetve a régi-
új államok fegyveres megtorlások jegyében születtek. Az
érintett területeket a rossz gazdasági helyzet és a demok-
rácia hiánya jellemezte. A leválás útját választó közösségek
a legtöbb esetben csak háborús eszközökkel tudták meg-
győzni a megtorló nemzeteket, hogy (újból) megadják
nekik az önrendelkezéshez való jogukat. Ehhez hozzájárul-
tak azok a nemzetközi szövetségek is, amelyek az alapvető
emberi jogok nevében ugyan, de sokszor vitatható hiteles-
séggel, bizonyos érdekek által vezérelve, beavatkoztak az
érintett területeken. Minden megszerzett vagy elfojtott au-
tonómia a másik fél frusztrációját eredményezte. Ezért
„utálják” a szerbek a horvátokat, a csehek a szlovákokat, az
ukránok az oroszokat, a spanyolok a katalánokat, a romá-
nok a magyarokat. Pedig az anyaországon kívül élő magya-
roknak még nem sikerült az önrendelkezési jogukat
visszaszerezniük. Csak érdemtelenül az utálatot. A felsorolt
példáknál még súlyosabb az Izrael körüli konfliktusos hely-
zet, amely a szélsőséges erők további felerősödését és az
egész világra kiterjedő közbiztonsági válságot eredmé-
nyezte. 

Minden egyes autonómia-példa sajátos és egyedi ele-
mekre épül. Az orosz-ukrán konfliktusban például annyira
fontosak a gazdasági és geopolitikai tényezők, hogy az EU-
n belül is megoszlanak a vélemények. A hangzatos nyilat-
kozatokon és az államközi egyezményeken túlmenően,
azok az érdekek a meghatározóak, amelyek a közbiztonsá-
got és a jó anyagi (és energetikai) helyzetet garantálják.
Ilyen szempontból többek között megfigyelhető az az el-
lentét, amely jelenleg Románia és Magyarország között
fennáll. Az előbbi ország inkább Amerika oldalán, Ukrajna
céljai mellett, az utóbbi pedig inkább a Putyin-eszmék mel-
lett áll. Könnyű kitalálni, hogy kit, mennyire vezérel az ide-
ológiai, és mennyire a gyakorlati szempont, de ez a
hozzáállásbeli különbség komoly határvonalat jelent a
szomszédos országok között.

Az erdélyi magyarok kettős kötődése szintén ellentmon-
dásos helyzetet szül. Egyfelől az oroszok melletti pártosko-
dás a totalitárius nagyhatalom visszaállítását, másfelől
pedig a vitatható létjogosultságú amerikai-ukrán szövetség
támogatása a „NATO-diktatúrát” szolgálná, és akár az uk-
rajnai magyarok érdekeit is csorbítanák. Figyelembe véve
az említett tényezőket, az erdélyi magyarok közéleti sze-
replőinek tartózkodniuk kellene a különféle érdekcsoportok
melletti elköteleződéstől, az említett autonómia-példák le-
utánzásától, azok ész nélküli követésétől.

Ferencz Zsombor 

Játszva nevelni 

A siker titka: az őszinte közönség 
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Marosvásárhelyt már a tizennyolcadik században
az iskolák városának nevezték. A kilencszázas
évek elején nem kevesebb mint huszonnyolc tan-
intézet volt a településen: három óvoda, tizenhá-
rom elemi iskola, három állami iskola, két
fiúgimnázium, egy leánygimnázium, egy keres-
kedelmi iskola, egy nyelviskola és egy zeneiskola.

A La Belle Époque kor szelleme:

a vásárhelyi Műszaki Mérnöki Egyetem

Amit az épületekről 
még tudni kell…

Amint azt már a múlt heti
lapszámunkban részben emlí-
tettük, a Polgári Iskola a Felső-
tagozatú Leányiskolával szem-
ben a kádárok bástyája mellett
áll. A Bem térre néző főhomlok-
zatával a kilencszázas évek kö-
zepén épült, egészen pontosan
1904-ben. 

Ahogyan azt Keresztes Gyula
Marosvásárhely szecessziós épü-
letei című könyvében leírja, az
egyemeletes épület homlokza-
tai a szecesszió hatása alatt ké-
szültek. Az ötsíkú főhomlokzat
sarok rizalitjainak lefedése íves
vonalú, a középső rizalit főpár-
kánya szecessziós vonalú atti-
kafallal készült. Ablakainak ke-
retezése, íves vonalú
szemöldökpárkányai jellegzetes
képet adnak a magas épület-
nek.

Az épületben 1920 után a
Felsőkereskedelmi Iskola műkö-
dött. 1945 után pedig a Peda-
gógiai Intézet, és jelenleg a mai
Petru Maior Egyetem.

Az iskola épületét 
az államnak adják el

Néhány mondatban a Felső-
kereskedelmi Iskoláról is szól-
nunk kell. Az Apafi utcában álló
iskolát tehát 1912-ben Radó
Sándor tervezte. Fővállalkozója
a budapesti Grünwald- és Schif-
fer cég volt. 

A dokumentumok szerint az
építkezést 1912. szeptember el-
sején kezdték el, és 1913 őszén
az új épületben már indult az
oktatás. Tudomásunk van arról
is, hogy 1916-ban a város az is-
kola épületét eladta az állam-
nak.  

A két utcára néző sarokrész
háromsíkú főhomlokzata a
nagyvárosi középületek hatása
alatt készült, a szecesszió mo-
dorában, magas attikafallal, ki-
emelt tetőzettel, hangsúlyozot-
tan kialakított főbejárattal.
Méreteinél és kialakításánál
fogva impozáns képet nyújt.

Sajnos, hetven után dísz-

terme színesüveg-berakásos ab-
lakait egy belső tűz megsem-
misítette, azokat közönséges
üveggel helyettesítették. Az
épületet ma a már többször em-
lített egyetem használja.

Vásárhely 
egyötöde iskolába járt…

Az első világháború kitörése
előtt összesen több mint 4 ezer
tanulót tartottak számon Ma-
rosvásárhelyen. A 20 ezres la-
kossághoz viszonyítva ez azt je-
lentette, hogy a város egyötöde
tanult. Maros megye több tele-
püléséről, és más megyékből,
így a mai Beszterce-Naszód,
Hargita, Kovászna megyei tele-
pülésekről is jöttek ide diákok,
mert igen híresek voltak a ma-
rosvásárhelyi iskolák, néhány
közülük, mint például a refor-
mátus vagy a katolikus kollé-
gium több száz éves múltra te-
kintett már akkor vissza.

Vásárhely példamutatóan
gondoskodik a nem kis 
létszámú tanuló ifjúságról

Ez volt az az időszak, amikor
maximálisan hitt az emberiség
a tudományban, aranykorát élte
a világ és tombolt a kapitaliz-
mus.

Nagy volt tehát a lelkesedés,
de ezen túlmenően is értéke-
lendő Marosvásárhelynek ama
törekvése, hogy gondoskodjon
a nagy létszámú tanuló ifjúság-
ról; ugyanakkor pedig sokat el-
árul ez a település gazdasági
potenciáljáról is.

A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentumokból még az
is kiderül, hogy húsz gyár volt a
városban, amelyek közül a leg-
nagyobb, a cukorgyár: négyszáz
személyt foglalkoztatott. Emel-
lett ott volt még a híres Bürger
sörgyár. Továbbá szeszgyára és
fűszergyára is volt a városnak,
és nem utolsó sorban a neves
Mestitz bútorgyár is abban az
időben üzemelt. Fontos meg-
említeni azt a tényt, hogy ebben
a fent említett gyárban készí-
tették a Kultúrpalota bútorzatát

és a volt Műszaki Mérnöki Egye-
tem két épületében látható asz-
talosmunkák egy részét is. 

A felsoroltak mellett nem
kevesebb mint hat bank volt a
városban, és a lakosság csaknem
hat százaléka kereskedelemmel
foglalkozott. 

Mi tagadás, pezsgett tehát
az élet, és azt is le kell írni, hogy
nagyon sokat fektettek a kul-
túrába és az oktatásba. 

A román állam prioritása. A
fiúkat és a lányokat egy fal
választja el

Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által összegyűjtött dokumentu-
mokból kiderül viszont az is,
hogy 1919 után a román állam-
nak már más prioritásai voltak,
és megváltoztatta a két épület
rendeltetését. A Polgári Fiúisko-
lából kereskedelmi iskola, a fel-
sőkereskedelmi iskolából pedig
Unirea leánygimnázium lett…

Egy fal választotta el a fiúkat
a lányoktól, és ez így működött
évtizedeken át. Hatvanban – a
liberalizáció jegyében – az ok-
tatási minisztérium elkezdte
népszerűsíteni az olyan tanin-
tézetek létesítésének ötletét,
amelyekben oktatókat képez-
tek, elsősorban a vidéki gimná-
ziumok számára. A feljegyzések
szerint ekkor létesült Marosvá-
sárhelyen a Pedagógiai Intézet.
Itt végezte tanulmányait Maros
és a szomszédos megyék peda-
gógusainak többsége. Becslések
szerint hozzávetőlegesen 4.700
tanárt képeztek itt.

Az átalakulás nagy 
hibának bizonyul. 
Sokaknak a sorsa 
kerékbe tör

1976-ban az erőltetett ipa-
rosodási politika és a mérnöki
szakma már-már fétisként való
kezelése oda vezetett, hogy a
Pedagógiai Intézet Almérnöki
Intézetté alakult. Ez a váltás
azonban – ahogy a későbbiek-
ben kiderült – nagy hiba volt,
ugyanis az eltelt tizenhat év
alatt kialakult már egy értelmi-
ségi elit, létrejött egy kitűnő
könyvtár, folyóiratok születtek,
és ebben a közegben jelentősen
megerősödött a humán tantár-
gyakat oktató intézet. A váltás-
sal azonban mindent tönkretet-

tek, mégpedig egy csapásra.
Sokaknak emiatt a sorsa ke-
rékbe tört, mert egyszerűen
nem volt már egy intézménye-
sített keret, amely lehetőséget
biztosított volna nekik a meg-
mutatkozásra, az érvényesü-
lésre.  A kommunista rezsim bu-
kása után, 1990-ben, amikor az
egyetemek visszanyerték auto-
nómiájukat, az intézetből Mű-
szaki Egyetem lett. A későbbi
években újabb szakokat indítot-
tak, és 1995-ben Marosvásár-
helyi Egyetemmé vált. Egy évvel
később, vagyis 1996-ban a fel-
sőfokú tanintézet felvette a ro-
mán művelődés egyik jeles kép-
vizelőjének, a teológus, író és
nyelvész Petru Maiornak a ne-
vét.

A középpont

Ez tehát a történelme a je-
lenlegi Petru Maior Egyetem egy
évszázados főépületeinek. 

Tudomásunk van arról, hogy
pár évvel ezelőtt az egyetem
udvarán, az egyik régi sportpá-
lya helyén végzett ásatások so-
rán 8 ezer évvel ezelőtti helység
nyomaira bukkantak a régészek.
A jelek szerint itt volt a neoliti-
kum korabeli település köz-
pontja.

Összeállította: 
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet:
Madaras Józsefnek

(folytatás előző lapszámunkból)
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Idősek Nemzetközi Napja

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala meghívja a 35.
házassági évüket betöltött, marosvásárhelyi lakhellyel ren-
delkező párokat, valamint azokat a személyeket, akik betölt-
hették volna a 35 házassági évüket, vegyenek részt a 2014.
szeptember 26-án 17 órai kezdettel a President Komplexum-
ban sorra kerülő Idős Személyek Nemzetközi Napjának ün-
nepén.

Feliratkozni szeptember 8-ától lehet, naponta 9–13 óra
között a Mihai Eminescu Művelődési Központban (Nicolae
Grigorescu u. 17–19. sz., telefon: 0265-218.746), a helyek
függvényében.

Feliratkozáskor fel kell mutatni a személyazonossági iga-
zolványt, a házasságlevelet és a nyugdíjszelvényt. Feliratko-
zási díj 10 lej/személy.

Ugyanakkor közöljük, hogy szeptember 26-án 15.30 óra-
kor a város főbb negyedeiből különjáratok indulnak, az ün-
nepségen résztvevők szállítása érdekében. A találkozó végén
pedig (22 órakor) ugyanezen autóbuszokkal térhetnek haza.

Szeretettel várjuk!

Laposnyai kiránduláson 
az Idősek Otthonának lakói

A Marosvásárhelyi Idősek Otthonából 30 időskorú vett
részt az augusztus 15-én, pénteken Laposnyára szervezett
kiránduláson.   Az esemény része a Marosvásárhelyi Idősek
Otthona keretében zajló ökumenikus tevékenység-sorozat-
nak. Az idős személyek részt vettek a laposnyai kolostor li-
turgiáján. Köszönetet mondunk a Siletina Társaságnak,
amely biztosította a kirándulók szállítását.

Claudia Pescar, a GRAND Rt. adminisztrátora, amely
tulajdonában a Laposnyai Kastély is áll, ebéddel vendégelte
meg a kirándulókat.

HETI HETES
A hét utcanév-változta-

tása. Múlt héten Prága egyik
negyedének összes utcáját nép-
szerű slágerek címeire nevezték
át (Uptown Girl, I Like To Move
It, California Dreamin’ satöbbi),
a helyiek mégsem háborkodtak
fel. Már csak azért sem, mert va-
lójában a Toyota legújabb rek-
lámjáról van szó, amelyben
örökzöld slágereket dúdoló bol-
dog Toyota-sofőrök és utasok
járják a cseh főváros utcáit.

A koncepció abszolút kreatív,
bár a videóban látható jelenetek
a valóságban valszeg csak ideig-
óráig működnének (a napi mun-
kába járás a megszokott
útvonalon előbb-utóbb rákény-
szerítené az embert arra, hogy
kivágja a kocsi ablakán az autó-
rádiót, ha mindig ugyanaz a pár
dal szólna). De nem is erre lett ki-
hegyezve a kampány, hanem
arra, hogy az új Toyota Yaris
Hybrid olyan vezetési élményt
produkál az embernek, amitől
mindenki dalra fakad. A páneu-
rópai kampány a „The Musical
City” (Az éneklő város) nevet
kapta, és maga a működés pofon
egyszerű: a Yaris hifi rendszerét
összekötötték egy GPS-vevővel,
így amikor egy kereszteződéshez
ért az autó, a rádió egyből tudta,
milyen örökzöld slágerrel kell
folytatni az utat.

Olyan hangulatosra és
jópofára sikeredett, hogy
érdemes beütni a Youtube
keresőjébe: New Toyota
Yaris Hybrid – The Musical
City. És közben elgondol-
kodni azon, hogy talán Vá-
sárhelyen is ez lehetne a
megoldás a kétnyelvű utca-

névtáblás huzavonára…

A hét összefüggése. A fér-
fiak jobb kezén az ujjak méreté-
nek aránya összefüggésben van
a herék méretével, illetve a ter-
mékenységgel – derítették ki
nem brit, hanem dél-koreai ku-
tatók, ergo akár igaz is lehet. A
kutatásuk szerint, ha a férfiak
jobb kezén hosszabb a gyűrűs-
ujj, mint a mutatóujj, akkor va-
lószínűleg a heréik is
méretesebbek, szemben azok-
kal, akiknél ez pont fordítva van
(jó, jó, de mihez képest nagyob-
bak vagy kisebbek? Létezik va-
lamiféle, viszonyítási alapul
szolgáló és az SI mértékegység-
rendszerben hitelesített here-
etalon, amiről nekünk nem
szóltak?). A nagyobb here pedig
nagyobb termékenységet is je-
lent, ezt már korábbi kutatások
bizonyították, mert több
sperma termelődik bennük (ez
is vitatható, hiszen a Nobel-dí-
jasok zöme se a vízfejűek közül
kerül ki).

A kutatóknak továbbá azt is
sikerült megállapítani, hogy a
magasság és az életkor nem
korrelál a herék méretével
(utóbbi is legfeljebb a zacsi
hosszával). Ugyanakkor azt is ki-
derítették, hogy minél kisebb a
mutató- és a gyűrűsujj hossza
közötti különbség, annál na-
gyobb az esélye annak, hogy tu-

lajdonosa nagy pénisszel ren-
delkezik.

Levonhatjuk tehát a konklú-
ziót: a pulykakakasnak vagy a
csőre nagy, vagy az alatta fi-
tyegő bőrlebernyeg – a kettő
együtt nem megy!

A hét bélyege. Az észt
posta megrendelésre Hitler gye-
rekkori arcképével bocsátott ki
bélyeget! A megrendelő az észt
postának „Az én bélyegem” el-
nevezésű szolgáltatását hasz-
nálta, amelynek segítségével
bárki tetszés szerinti ábrázolás-
sal adhat ki bélyeget. A második
világháború óta először jelent
meg bélyeg Hitler képmásával,
így rögtön árverésre is bocsátot-
ták. Az észt posta szóvivője el-
mondta, hogy nem vállalnak
felelősséget azért, mi szerepel
egy megrendelésre készült bé-
lyegen. „A bélyegekre kerülő ké-
peket nem cenzúrázzuk, kivéve,
ha nemi szerveket akarnak
megjeleníteni rajtuk, ahogy már
nem egyszer előfordult” – nyi-
latkozta.

A román posta is adhatna ki
hasonló bélyegeket, például Vic-
tor Ponta, Klaus Johannis, Bog-
dan Diaconu, Liviu Dragnea,
Vadim Tudor és más politikusok
képmásaival. Csak előzőleg
utána kéne nézni, vajon nincs-e
Romániában is érvényben olyan
törvény, amely tiltaná a nemi
szervek bélyegeken való megje-
lenítését. 

A hét pincérei. Előbb-
utóbb az emberi munkát robo-
tokkal fogják helyettesíteni a
vendéglátásban is: a kínai Jiang-
csu tartományában már el is
kezdték ennek megvalósítását,
ugyanis az egyik étteremben
már csak mesterséges intelli-
genciával rendelkező gépek,

azaz pincérrobotok (vagy robot-
pincérek?) szolgálnak fel. Úgy
vannak beprogramozva, hogy
negyven egyszerű kínai monda-
tot értsenek (vagyis negyvennel
többet, mint bármelyikünk),
azokra válaszolni tudjanak, fel-
vegyék a rendelést és felszolgál-
janak. Az áruk 50 000 jüan, azaz
átszámítva kábé hétezer euró, és
csupán 3 kilowatt energiával
működnek.

A robotpincérek másik elő-
nye, hogy nem vághatják át a
vendégeket, ahogy teszik azt a
hagyományos társaik, már
amennyiben érvényes rájuk a
robotika első alaptörvénye: „A
robotnak nem szabad kárt okoz-
nia emberi lénynek, vagy tétle-
nül tűrnie, hogy emberi lény
bármilyen kárt szenvedjen”.

A hét SMS-e. Egy fiatal
amerikai férfi alaposan megme-
cseredett a minap; a filmszaka-
dás után otthon ébredt, és a
telefonján a következő SMS-t ta-
lálta: „Hello, Marty! Múlt éjjel,
erősen intoxikált állapotban
megadtad nekem a számod. Az
az érzésem, hogy nem emlék-
szel rám. A rendőrautónkkal vit-
tünk haza. Számos alkalommal
biztosítottál róla, hogy nem
vagy terrorista, és kérted, hogy
ne küldjünk haza Írországba.
Máskor ne idd le magad ennyire.
Remélem, nem túl durva a más-
napod. Vigyázz magadra!”.

A hét kérdése. Jennifer
Lawrence, Kate Upton, Kirsten
Dunst és a többi halivúdi celeb-
punetti (állítólag) ellopott és in-
ternetre felpakolt pucerkás és
szexkedős képeivel kapcsolat-
ban csupáncsak egy kérdésünk
van: hol vannak???

A hét idézete. „Az újságírás
lényege: megírni azt, amit valaki
nem akar nyomtatásban látni.
Minden más csupán propa-
ganda.” (George Orwell) 

Molnár Tibor
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Két helyi játékosa maradt a BC Nova Vitának az elmúlt szezonbeli csapatból:
a marosvásárhelyi Mészáros Kata és Bartha Borbála, viszont rajtuk kívül
az ugyancsak helyi illetőségű Parajdi Tekla mellett öt amerikai, két bu-
karesti, két medgyesi és néhány ifjúsági játékos is tagja lett az együttes-
nek. Gál Emese is távozott a csapattól, egyéves szerződést kötött a Ko-
lozsvári Universitateával.  A korábbi híresztelésekkel ellentétben, Ionel
Brustur vezetőedző továbbra is az együttes élén maradt. Vele, a távozó
Gál Emesével és Mészáros Katával, a csapat legjobbjával beszélgettem a
minap vásárhelyi női kosárlabda jelenlegi helyzetéről, jövőjéről:

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Rajt előtt a BC Nova Vita 

–Brustur úr, mi újság a BC
Nova Vita háza táján? Hogyan
alakult a játékoskeret?

– Mivel csak szeptember 10-
én lesz a gyülekező – tehát
addig még sok minden történ-
het a kerettel kapcsolatosan –,
ezért még nem tudom meg-
mondani pontosan, hogy kik
jönnek a BC Nova Vitához (a be-
szélgetésre augusztus 30-án ke-
rült sor-a szerk. megj.). 

Annyit biztosan tudok, hogy
érkezik öt amerikai játékos, mel-
lettük egy 18 éves, ígéretes lány
a Bukaresti Olimpiától. A tavalyi
keretből az együttesnél marad a
vásárhelyi illetőségű Mészáros
Kata és Bartha Borbála, továbbá
a szintén helyi Parajdi Tekla, vi-
szont az ugyancsak marosvásár-
helyi 22 éves Gál Emese
Kolozsváron, míg a magyaror-
szági Vincze Andrea Franciaor-
szágban folytatja. 

Szeptember 10-e után már
több információval szolgálhatok
– mondta a Nova Vita edzője.

Az együttes célkitűzéséről
Brustur korábban úgy véleke-
dett, hogy szeretnének felke-
rülni a felsőházi rájátszásba, a
konkrét célokról azonban csu-
pán a keret véglegesítése, illetve
az első hivatalos mérkőzések
után tud állást foglalni.

Egyébként Ionel Brustur
2012 őszétől kezdődően szűk
két évig irányította a vásárhelyi
női kosárlabdacsapatot. Irányí-
tása alatt mindkét szezonban a
tabella alsó felében végzett a BC
Nova Vita: a 2012–2013-as baj-
noki idényt a 11. helyen, majd
az elmúlt bajnokságot az utolsó
előtti, 13. pozícióban fejezte be.

A BC Nova Vitától távozó
Gál Emesét arra kértem,
mondja el néhány szóban,
hogyan látja a Nova Vita
együttesét a soron követ-
kező bajnoki évad előtt, és
miért hagyta el a csapatot:

– Kolozsvárra szerződtem, a
helyi Universitateánál folyta-
tom, ahova egy évre írtam alá.

Itt már több mint három hete az
1. ligás együttessel edzek, na-
gyon tetszik a csapat, remek a
hangulat, jól érzem magam Ko-
lozsváron. 

– Hogy került Kolozsvárra?
– Az ügynököm segítségével

igazoltam az U-hoz, aminek na-
gyon örülök. Itt játszik két egy-
kori csapattársam is, akikkel
hajdanán, ifjúsági korosztályú
játékosként többször játsztunk
együtt, tőlük sok hasznos infor-
mációt kaptam a csapattal kap-
csolatosan. Amúgy már nagyon
szerettem volna eljönni Maros-
vásárhelyről...

– Miért? Hiszen az a kevés
szurkoló, aki kitartott a csapat
mellett, szereti a vásárhelyi kötő-
désű játékosokat is... 

– Az igazság az, hogy én szí-
vesebben játszanék otthon, Ma-
rosvásárhelyen, de volt ok bőven
arra, hogy távozzak... Az anyagi
megbecsülés terén hátrányban
voltunk a más városból, ország-
ból érkezett játékosokkal szem-
ben.

– Mi a kolozsvári együttes cél-
kitűzése?

– Az első nyolc hely egyikén
szeretnénk végezni, de az majd
elválik, hogy hányadikak le-
szünk a bajnokság végén, hiszen
még nem körvonalazódott a
keret, még várunk két idegenlé-
gióst is. Ahogy én látom az
együttest, megvalósíthatjuk a
vezetőség által kitűzött célokat. 

– Hogy látja a bajnoki évadot
volt csapata szemszögéből?

– Nem tudok semmit a lá-
nyokról, nem beszéltem egyi-
kükkel sem, csak az edzővel,
akivel közöltem, hogy nem ve-
szek részt a gyülekezőn, mert
szerződést kötöttem a kolozsvá-
riakkal.  

– Mit üzen a Nova Vita szur-
kolóinak a bajnokság előtt?

– A csapat játékosainak sok
sikert kívánok, remélem, hogy a
tavalyinál sokkal sikeresebb sze-
zonban lesz részük. A marosvá-
sárhelyi kosárlabda szurkolóit
meg arra kérem, hogy minél

többen legyenek az együttes
mellett a hazai mérkőzéseken. 

******
A szintén marosvásárhelyi

Mészáros Katát, az együttes
legvonzóbb játékosát is meg-
kértem, mondjon néhány szót
az együttesről, a közelgő baj-
noki rajtról:

– Amint Ionel Brusturtól ér-
tesültem, Bartha Borbálával
együtt ön is marad a BC Nova Vi-
tánál a helyi szurkolók nem kis
örömére. Ön mellett még kik lesz-
nek tagjai a csapatnak az ameri-
kai lányokon kívül?

– Tudomásom szerint Buka-
restből két, 18-19 éves játékos,
mellettük két medgyesi lány,
meg egy jó nagyváradi irányító
is szerződést köt az együttessel,
de még bővülhet a keret. 

– Hogyan látja, számítha-
tunk-e a tavalyinál jobb ered-
ményre idén? 

– Szerintem igen, én bízom
benne, hogy jobban szerepelhe-
tünk a bajnokságban, mint az
előző évadban. Mint hírlik, a
bajnokság gyengébb lesz, mint
a tavaly, hiszen egyelőre a
Târgoviște meg az Arad együt-
teseiről nem tudni semmi konk-
rétat, miután több légiósuk
távozott, de más csapatok kere-
tei is változtak a nyár folyamán.

– Gál Emese Kolozsvárra szer-
ződött, oda, ahol ön tíz évet ját-
szott. Ön miért maradt
Vásárhelyen?

– Nekem itt van a családom,
tíz évig mellőztem őket, a tava-
lyi szezonom viszont igen jól si-
került, mindamellett, hogy a
csapat gyengélkedett.

– Az anyagiak terén hogyan
áll a csapat? 

– Azt hallottam, nem lesz-
nek anyagi gondok az együttes-
nél, minden rendben van. A
múlt szezonban valóban voltak
elmaradások, de azóta rende-
ződtek ezek. 

– Mészáros Kata mit üzen a
szimpatizánsainak, a Nova Vita
szurkolóinak?

– Remélem, hogy ősztől
többen kijönnek majd, s telthá-
zas meccsekre kerül majd sor. 

Szeptember végén 
kezdődik az idény

Szeptember 5-én tartották a
csapatgyülekezőt, azóta a város-
ban készülnek az új idény első
mérkőzésére, más településen
nem vesznek részt edzőtábor-
ban. 

A BC Nova Vita szeptember
27-én kezdi meg szereplését a
női kosárlabda-bajnokság új
szezonjában. Előtte, szeptember
20-án azonban a Román Kupá-
ban kell helyt állnia, rögtön az
első körben nagyon erős ellen-
felet kapott, az előző bajnoki
idény harmadik helyezettjével,
a Gyulafehérvári Universitateá-
val játszik. Az első találkozóra
idegenben kerül sor, a visszavá-
gót négy nappal később vívják
Marosvásárhelyen. 

A bajnokságban a BC Nova
Vita az első fordulóban Buka-
restben játszik a Rapid ellen, ezt
követően az elmúlt idényt ne-
gyedik helyen záró Sepsiszent-
györgyi SIC csapatát szeptember
4-én, majd szeptember 8-án a
SCM Craiova együttesét fogadja.  

Egyébként a csapat kosarasai
Marosvásárhelyen látják vendé-
gül október végén a címvédő
Municipal Târgoviştét a hetedik
fordulóban, míg a bajnoki ezüst -
érmes Aradi ICIM-mel a kilence-
dik játéknapon találkoznak.   

Két csapat 
esik ki 2015-ben

Korábban szó volt arról, hogy
amerikai játékosok helyett szer-
biai és magyarországi kosaraso-
kat igazolnak, de ezek a
sportolók túl sok pénzbe kerül-
tek volna, emellett a szomszé-
dos országban sokkal korábban
kezdődik a bajnokság, így a leg-
többjük már leigazolt. Ezért
döntött az amerikai játékosok
mellett a vezetőség. 

Korábban olyan hírek is fel-
röppentek, hogy a BC Nova Vita
és az ifjúsági lánycsapatokat
működtető BC Sirius együttmű-
ködésére lehet számítani, azon-
ban a BC Sirius elnöke, Kiss
István korábban a helyi sajtóban
megjegyezte, hogy az idei baj-
noki idényben az U20 korosz-

tályban és az 1. ligában (máso-
dik értékcsoport) indítanak csa-
patot. 

Röviddel utána a Nova Vita
vezetősége is megerősítette,
hogy az új bajnoki idényben Ma-
rosvásárhelyt a BC Nova Vita
képviseli az élvonalban.

A szaklapok értesülése sze-
rint az Olimpia Bukarest kivéte-
lével minden jogosult klub
benevezett a női kosárlabda-
bajnokságba, amelynek a végén
a két utolsó helyezett kiesik,
függetlenül attól, hogy hány
együttes indul. Az előző bajnok-
ság végén senki nem esett ki,
miután csak 14 csapat nevezett
a 16 csapatosra tervezett me-
zőnybe.

Az idén is tizennégy csapat
száll harcba a bajnoki címért. 

Mészáros Kata
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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: – Csillapodjanak, uraim! Maguk még nem hallottak poligámiáról?


