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Sport

Színvonalas nemzetközi 
kosárlabda-torna színhelye 
Marosvásárhely 

Negyedik alkalommal rendezik meg városunkban a
Transilvania-kupáért kiírt kosárlabda-turnét a mini és
a baby korosztály számára. A rendezvény idéntől nem-
zetközi jelleget nyert, hiszen bolgár csapat  és magyar-
országi együttes is bejelentkezett.

Társadalom

Piacközök régi magyar épületei: 
a Gáspár-ház
Ez a műemlék a Főtér – mai Rózsák tere – 52. szám
alatt áll. Az épületről mindenekelőtt azt kell tudni,
hogy a XIX. században épült. Díszítése alapján: késő
barokk stílusban. A Marosvásárhelyi útikalauz című
adatgyűjtés szerzői, Fodor Sándor (S.) és Balás Árpád
is tudni vélik, hogy eredetileg szabadon álló épület-
nek készült, de a Kisköz beépítésével a ház homlok-
zatát meghosszabbították.

>>> 5. oldal >>> 7. oldal
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Vélemény

Nem jön a sült galamb

Csak a feketeleves. Pedig türelmesen várták a
politikusaink – immár huszonöt éve – hogy a
szájukba szálljon a friss, ropogós sült galamb.
Mindhiába. Tenni is kellett volna érte, sokkal
többet, mint amennyit megtettek. Tudhatták
volna, hogy nem oldódnak meg maguktól a
problémák, csak tovább fokozódnak. A hatalom
nem fog a mi érdekünkben cselekedni, bárki is
álljon az ország élén. Az intézményeinket nem
támogatják, a jogainkat nem védelmezik.

>>> 3. oldal

Társadalom

Irodalmi élet Erdélyben

„Nem kell tartanunk attól,
hogy nem lesz utánpótlás”

– Beszélgetés 
Farkas 

Wellmann 
Éva költővel, 

szerkesztővel –

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

A rommagyar pedagógusról   

A rommagyar pedagógus zömmel a romániai
iskolákban fordul elő, abból él – dehogy él:
tengődik –, hogy azt mímeli: tanít, oktat, nevel.    
Kiből lesz, lehet rommagyar pedagógus? Gya-
korlatilag mindenkiből, aki e pályára téved. Te-
kintet nélkül arra, hogy megvan benne vagy
sem a pálya iránti elhivatottság, birtokában
van vagy sem a szükséges felkészültségnek,
emberi és erkölcsi tartásnak. Tehát bárkiből le-
het rommagyar pedagógus, aki másra nem al-
kalmas.  

>4. oldal

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

Váratlan igazgatócsere történt az Unirea Főgimnáziumban. Egy január 30-i tanfelügye-
lőségi gyűlésen hozott határozat szerint leváltották a tanintézmény 2013-tól kezdődően
hivatalban levő igazgatónőjét, Teodora Boart. Helyét január 2-i hatállyal Cristina Chira
vette át. Február 2-ától 9-éig félév közötti vakáció van, és a leváltás okát az illetékesek
nem közölték egyelőre sem az érintett felekkel, sem a sajtóval. >>> 4. oldal

Magyar szempontból
kedvező igazgatócsere
az Unirea Líceumban



Kiáltó szó –
jótékonysági előadóest

Február 5-én, csütörtökön
17 órától a Bernády Házban Gál
Ernő Kiáltó szó című pódium-
műsorára kerül sor. A jótékony-
sági előadóest szervezői a Már-
ton Áron püspöknek emléket
állító film elkészítését kívánják
támogatni.

Etka-jóga 
erőgyűjtő módszer

Az Etka-jóga erőgyűjtő mód-
szer alapjaival ismerkedhetnek
meg február 7-én és 8-án 10 és
11.30 óra között Marosvásárhe-
lyen mindazok, akik szeretnék
megtanulni, hogyan fokozzák
fizikai és szellemi teljesítőké-
pességüket bennük lévő termé-
szetes adottságaik újraalkalma-
zásával. Bemutatja Andrássy Éva
szegedi Etka-jóga-oktató, az
egyesület elnöke. Helyszín: a
Kulcslyuk könyvesbolt, Kossuth
(Calarasilor) utca 13. szám.
Mindkét találkozón való részvé-
tel ingyenes.

Kötetbemutató 
Marosvásárhelyen

A korondi Firtos Művelődési

Egylet Hazanéző című folyóira-
tának prózaantológiáját február
7-én, szombaton 17 órakor mu-
tatják be a marosvásárhelyi  Bo-
lyai téri unitárius egyházközség
Dersi  János termében. A föld
szerelme című gyűjtemény hu-
szonöt szerzőt sorakoztat fel a
folyóirat köré szerveződött né-
pes alkotói táborból. Kedei Zol-
tán festőművész megrajzolta az
írók portréit, ezeket nemcsak a
kötetben láthatják, hanem a ki-
állítás keretében is megnézhetik
az érdeklődők. A portrék két hé-
ten át tekinthetők meg. A be-
mutató házigazdája Nagy László
lelkész. A kötetről a Hazanéző
főszerkesztője, Ambrus Lajos
költő, író beszél.  Meghívottak:
Kedei Zoltán, Bölöni Domokos,
Ráduly János, Molnos Ferenc,
Demeter Erika, Józsa János.  A
belépés ingyenes, a szerzők de-
dikálnak.

Nagy sikerű 
Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat január
31-én, szombaton, február el-
sején, vasárnap, 7-én, szomba-
ton és 8-án, vasárnap este 7
órától Marosvásárhelyen, a Ma-
ros Művészegyüttes előadóter-
mében újra színre viszi Erdély-
szerte nagy sikernek örvendő
Mindjárt megőrülök! című fer-
geteges szilveszteri kabaré-elő-
adását. Jegyek elővételben a
Maros Művészegyüttes és a Kul-
túrpalota jegypénztáránál kap-
hatók.

Az Újvilág mindenkori 
muzsikája

Február 5-én, csütörtökön

19 órától Az Újvilág mindenkori
muzsikája címmel észak- és dél-
amerikai zenéből hallható rend-
kívüli vokál- szimfonikus hang-
verseny a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermében. Ve-
zényel az egyesült államokbeli
Sabin Pautza karmester, fellép
a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia vegyes kara és szimfoni-
kus zenekara. Műsoron: Pautza,
Joplin, Gerschwin művei. A kon-
certre a 16-os számú bérletek
érvényesek.

Az Állatkert és az Antosa az
Ariel Színház műsorán

Február 8-án, vasárnap dél-
előtt 11 órától játssza az Ariel
Színház az első emeleti stúdió-
termében a 0-4 éveseknek szóló
Állatkert című előadást. Hely-
foglalás a 0740-566-454 szá-
mon. Ezenkívül február 12-én
és 13-án este 7-től, illetve feb-
ruár 22-én du. 5-től ismét mű-
sorra tűzik az Antosa című fel-
nőttelőadást. A helyek száma
korlátozott, ezért helyeket előre
a 0747-942-181-es telefonszá-
mon lehet foglalni.

Tárlat a Vadárvácska 
művésztelep alkotásaiból

A bucsini Vadárvácska mű-
vésztelep tavaly készült alkotá-
saiból nyílik kiállítás február 5-
én, csütörtökön 18 órától a
Bernády Házban. A tárlatot
Nagy Miklós Kund publicista,
művészeti szakíró nyitja meg.

A Zöld-tó alkotótábor 
művészeinek munkái

A Maros Megyei Képzőmű-
vészek Szövetségének marosvá-

sárhelyi, Köztársaság téri Unirea
kiállítótermében festészeti tár-
lat nyílt a nagyernyei Zöld-tó al-
kotótábor művészeinek elmúlt
5 évi „terméséből". A rendezvé-
nyen 54 festményt állítottak ki,
a tárlat 2 hétig látogatható.

Gyámolító 
gyógyír, kúráló pirula

Újra látogatható a marosvá-
sárhelyi várbeli múzeumban lévő
Gyámolító gyógyír, kúráló pirula.
Mozzanatok a gyógyszerészet
történetéből című kiállítás.

Marosvásárhely 
és a háború írásban 
és képben, 1914–1918

A Teleki-Bolyai Könyvtár és
a Teleki Téka Alapítvány Maros-
vásárhely és a háború írásban
és képben, 1914–1918: köny-
vek, dokumentumok, képek és
tárgyak városunk életéről és a
Nagy Háborúról című időszakos
kiállítása a marosvásárhelyi Te-
leki Tékában tekinthető meg
keddtől péntekig 10- 18 óra kö-
zött, szombaton és vasárnap
délelőtt 10 órától 13 óráig.

Farsangi Bál Mezőpanitban

Negyedik alkalommal kerül
megrendezésre a hagyomá-
nyossá vált Farsangi Bál Mező-
panitban. Helyszín: a Mezőpa-
niti Kultúrotthon, időpont:
február 7., szombat, 21 órától.
A jó hangulatot élő zene bizto-
sítja. Zenél: Csiszér Attila, Bodó
Olivér, Gombos Szilárd. Belépő:
jelmezben 6 lej, jelmez nélkül
12 lej.
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Lapunk előfizethető 
Maros megye összes

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

Telefon:  0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Február 5. Ágota, Ingrid, Kolos
Február 6. Dóra, Dorottya, Tódor
Február 7. Tódor, Rómeó, Richárd
Február 8. Aranka, János, Jeromos
Február 9. Abigél, Alex, Erik
Február 10. Elvira, Pál, Ella, Vilmos
Február 11. Bertold, Marietta, Adolf

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Igazán változatos hétre számíthat. Talán véget vet
egy régóta húzódó, lezárásra váró kapcsolatának. Ezzel
megnyitja a lehetőséget egy új kapcsolat kibontakozá-
sának. Ez a folyamat gyorsan fog lezajlani. 
BIKA: A hét során átvonuló bolygók válthatnak ki időn-
ként önben némi ingerültséget, türelmetlenséget. Úgy
érezheti időnként, hogy most ön van áldozati szerepbe
és más az, aki irányít és beossza az ön idejét.
IKREK: Egy új helyzet alakul ki az otthonában, kedvére
lesz egy kis átalakítás. Az új arculat, amit egy pár új ki-
egészítővel alakít ki kifejezetten jó hatással lesz a köz-
érzetére. Akadhat egy pár kisebb javítás is a ház körül,
amivel már később nem lesz baja. 
RÁK: A hét elején kellemes meglepetések várják. Nem
várt kedvességet, segítséget ajánlanak fel önnek. Ez né-
mileg helyrerakhatja egy kicsit az emberekben megin-
gott hitét. Egy kicsit túlhajtja magát a munkájában.
OROSZLÁN: A változások hete következett el az ön
életé ben, kedves Oroszlán. Ezekben a napokban fokozott
megfontoltságot igényel az, ha változtatást szeretne a
karrierjében. Az egészségére legyen fokozott figyelem-
mel.
SZŰZ: Amennyiben ön szülő, most mélyebben belefoly-
hat gyermeke vagy egy fiatal életébe. Ha könnyen tud
segíteni a felmerülő gondok megoldásában, akkor tegye
meg, ha nem, érdemes egy szakember tanácsát kikérni.
MÉRLEG: Ebben az időszakban az égitestek mozgásai
erősen figyelmeztetik az egészségére való odafigyelésre,
ugyanakkor az otthonában felmerülő nehézségekre.
Ebből adódóan előfordulhat, hogy a megszokottól ne-
hezebben találják meg párjával a közös hullámhosszt.
SKORPIÓ: Az érzelmek területe kerül hangsúlyosabban
a középpontba ezen a héten. Egyéb értelemben nem
számíthat felhőtlen napokra, ugyanis  nehezen tudja
kézben tartani az anyagi helyzetének irányítását. 
NYILAS: Ez a hét sűrű eseményeket hozhat önnek. Fő-
képp a társasági életét helyezik előtérbe az átvonuló
bolygók előrejelzései. Azonban az ön környezetében fel-
tűnhetnek olyan személyek is, akik alig várják, hogy új
információkhoz jussanak, hogy jól kibeszélhessék.
BAK: Ezen a héten egy váratlan nagyon jó hírt kap a csa-
ládjából. A hét elején érzékelhető lesz egy morcos han-
gulat önön, de szerencsére nem tartós. Nagyon
vigyáznia kell arra, hogy ez nehogy negatívan hasson a
szerelmi életére.
VÍZÖNTŐ: Ez egy várakozásokkal és érzelmi hullámok-
kal tele hét, amikor a válaszok egy kicsit csúszhatnak
időben. A hangulata is inkább melankolikus a hét elején.
Reggelenként alig van kedve kikelni az ágyból.
HALAK: Az átvonuló bolygók hatásaira egy fokozott ké-
nyelemigény alakulhat ki önben a hét elején. Nem sok
kedve van nekilátni a felhalmozódott teendők elvége-
zéséhez. Inkább lazítana. Azonban rengeteg folyamat-
ban levő dolog van, ami nem várhat.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
továbbra is ingyenes jogi taná-
csadást biztosít minden érdeklő-
dők számára, ám a helyszín
változott. Az EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 10. Jogász: Novák
Venczel. Időpont egyeztetésért a
0754-061240-es telefonszá-
mot hívhatják.
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Nem jön 
a sült galamb 

Csak a feketeleves. Pedig türelmesen várták a politi-
kusaink – immár huszonöt éve – hogy a szájukba szálljon
a friss, ropogós sült galamb. Mindhiába. Tenni is kellett
volna érte, sokkal többet, mint amennyit megtettek. Tud-
hatták volna, hogy nem oldódnak meg maguktól a prob-
lémák, csak tovább fokozódnak. A hatalom nem fog a mi
érdekünkben cselekedni, bárki is álljon az ország élén. Az
intézményeinket nem támogatják, a jogainkat nem vé-
delmezik.

Emiatt pedig egy olyan munkatervet kellett volna ki-
dolgozniuk, amely nem csak a felkínált lehetőségek ki-
használásához, hanem az esetlegesen felmerülő
akadályok és gáncsoskodások elhárításához vezetnek.
Számítaniuk kellett volna a hungarofób lépésekre. Arra,
hogy a restitúciós határozatok ellen kifogásokat emelnek,
hogy a székely zászlóból reklámanyagot fabrikálnak, hogy
a magyar himnuszért büntetnek. A paranoiás elmék öt-
letgazdagsága kimeríthetetlen. Továbbra is meghurcolják
a Wass Albert műveiből felolvasó megemlékezőket, és
hogy ne maradjon ki senki a sorból, a román hatalom hű-
séges szolgáját, a szövetségi elnököt is kivizsgálják az ér-
telmetlenül pusztába kiáltott „Veled vagyunk, Zsolt!”
kijelentése miatt.

Politikai vezetőink képtelenek a kényelmetlen helyze-
tek megelőzésére. Pedig vannak olyan leleményes észjá-
rású harcosai közösségünknek, akik megmutatták, milyen
alternatív eszközök állnak a rendelkezésükre. Ilyen például
az „egybanis” akció, amely egyetlen személy következe-
tességének köszönhetően, a megfelelő jogi támogatással
karöltve térdre kényszerítette és nevetségessé tette a túl-
buzgó hatóságokat, csendőröket. Szintén hatásos és ered-
ményes volt annak a néhány civil aktivistának a
tevékenysége, akik „elérték”, hogy a magyarok elleni disz-
krimináció miatt a marosvásárhelyi „mindenható” polgár-
mestert megbüntessék. Kimozdították a holtpontról a
kétnyelvű utcanévtáblák ügyét. És került egy olyan „dalos
kedvű” aktivista is, aki köztéren adta elő az Európai Unió
legismertebb himnuszait. Így húzta el a mániákus prefek-
tus nótáját. Ki tette fel ilyen leleményességgel a kérdést
az állambiztonsági szerveknek, hogy miért csak Wass Al-
bert körül van ekkora felhajtás, a Kárpátok géniuszára
megemlékezőkkel szemben pedig nincs?

Eközben ünnepi gálát szerveztek. Sok tulipánnal és
pompával. Bőbeszédű felszólalókkal, miniszterelnök-he-
lyettessel. A pártkatonák eddigi munkájának az elisme-
résével. A gáláról viszont hiányzott az általuk képviselt
közösség, a negyedszázada hűségesen szavazó erdélyi
magyarok hangja. Azoknak a jelenléte, akik elmondhatták
volna, hogy nemcsak az számít, hogy hány év volt a szer-
vezet életében és mit ért el, hanem az is, hogy mennyi
pénzt költött el fölöslegesen, hány rossz döntést hozott
és hány lehetőséget szalasztott el.

3. oldalTársadalom / Vélemény  <<2015. február 5–11.

Ferencz Zsombor

Farkas Wellmann Éva 1979-ben született Marosvásárhelyen. A kolozsvári bölcsészkaron végzett, doktori
tanulmányait is ott fejezte be. Eddig két verskötete és egy irodalomtörténeti munkája jelent meg könyv
alakban. Jelenleg Békéscsabán él, a Bárka irodalmi folyóirat és a Bárkaonline szerkesztője. 

Irodalmi élet Erdélyben

„Nem kell tartanunk attól,
hogy nem lesz utánpótlás”

www.kozpont.ro
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– Beszélgetés Farkas Wellmann Éva költővel, szerkesztővel –

– Hogyan indult irodalmi
munkássága? Mikor írta első ver-
seit? Milyen élmény késztette
versírásra akkor?

– Gyerekkoromban – mint
a legtöbb társam – viszonylag
korán megpróbálkoztam a rím-
faragással, annál is inkább, hogy
az általános iskolában és a gim-
náziumban is kaptunk ilyen házi
feladatot. Az első olyan verse-
ket, amelyek kötetbe kerültek,
s amelyeket ma is vállalok, kö-
rülbelül tizenhét éves koromban
írtam. Először a konkrét élmény
talán egy utazás volt. 

„Őket kimondottan 
bizseregtető érzés olvasni”

– Kiket vagy kit tart példa-
képének a magyar irodalomban?
A világirodalomban?

– Inkább kedvenceket sorol-
nék. (Hagyományos értelemben
vett példaképem nincs, olyan,
aki emberként is, művészként
is kimagasló lenne, és ráadásul
követni is akarnám.) A világiro-
dalomból talán Thomas Mannt
és Gabriel García Márquezt
emelném ki – olyan alapon,
hogy őket kimondottan bizse-
regtető érzés olvasni. A magyar
irodalomból nagyon szeretem
Berzsenyi Dániel verseit, szinte
az összes nyugatos írót és költőt,
Borbély Szilárdot minden mű-
nemben és számtalan kortárs
szerzőt, akik közül még válo-
gatni is nagyon nehéz. A jelen
mindig kitüntetett pillanat.  

– Ha csak egy-egy művet je-
lölhetne meg a kortárs magyar
irodalomból, mi lenne a válasz-
tott verse, regénye, drámája?

– Vers: Tóth Krisztina: A világ
minden országa; regény: Bor-
bély Szilárd: Nincstelenek;
dráma: Székely Csaba: Bányavi-
rág.

– Szükség van e-könyvre? Ki-
szoríthatja valaha a hagyomá-
nyos könyvet, újságot az inter-
netes, digitális olvasás?

– Bizonyos értelemben má-
ris kiszorította. És ez nem fel-
tétlenül káros – sok olyan szö-
veg van, amiért kár papírt
pazarolni, fákat kivágni. De azt
sem hiszem, hogy a hagyomá-

nyos és internetes olvasás ne
férne meg egymás mellett. Sze-
retném hinni, hogy mindig lesz-
nek olyan olvasók, akiknek az
értékes olvasmány egyben tárgy
is: forgatható, illatolható, bár-
mikor-bárhol hozzáférhető, ked-
ves kiadvány. Tulajdon, a szó fi-
zikai értelmében is. 

– Mit gondol a slampoetry-ről?
– Az igényes slam remek le-

hetőség a kortárs befogadónak,
hogy kulturáltan szórakozhas-
son, de arra is, hogy vissza- vagy
odataláljon az irodalomhoz. Ar-
ról nem is beszélve, hogy a
slampoetry művelői között sok
költő is van, aki – párhuzamo-
san ezzel – „komoly” verseket is
ír. A stílusukat minden bizonnyal
gördülékenyebbé teszi ez a fajta
verselés. Magam nem próbál-
tam, de szívesen fogyasztom a
slampoetry-t. 

„Leginkább 
a humor hoz lázba”

– Van jelmondata, mottója,
ami meghatározza, jellemzi a te-
vékenységét? 

– Nehéz lenne egyetlen
mondatot mondani. Szövegek
között élek, és mindegyre bele-
akadok olyan megfogalmazá-
sokba, amelyek különösen sike-
rülten/pontosan sűrítenek össze

dolgokat – és/vagy amelyekben
magamra ismerek. Leginkább
mégis a humor hoz lázba. Az
olyan mondatok, amelyeken fel-
szabadultan lehet nevetni, és
közben mégis mögéjük látni egy
kicsit. 

– Gondolom, figyelemmel kí-
séri a marosvásárhelyi vagy Ma-
ros megyei irodalmi életet. Mi-
lyennek látja? 

– Mindig nagyra tartottam
a Vásárhelyen működő irodalmi
műhelyt, a Látót. Tulajdonkép-
pen gyerekkorom óta követtem
is valamiképpen a környékén
zajló eseményeket (kezdetben
még mint Igaz Szót) – s olvas-
tam a folyóiratot. Ezért nagy
megtiszteltetés volt, hogy az
első irodalmi elismerésemet, a
folyóirat debüt-díját, tőlük kap-
tam. Úgy gondolom, hogy re-
mek csapata van jelenleg is, a
főszerkesztőváltások nem visel-
ték meg, s töretlenül képviseli
az igényes szakmaiságot. A szer-
kesztőség munkájába nem látok
bele, de nyilván lelkiismerete-
sen gondozzák a hozzájuk ke-
rülő környékbeli kéziratokat is,
így a legjobbakkal szélesebb kö-
röknek is lehetőségük van ta-
lálkozni. És emellett folyamato-
san szerveznek rangos irodalmi
esteket, melyek az egész megye
figyelmére számot tarthatnak

– igen neves költők, írók, iro-
dalmi csoportok fordultak már
meg jó hangulatú rendezvénye-
iken. 

– És általában – most mint
folyóirat-szerkesztőt kérdezem –
hogy állunk fiatal tehetségek dol-
gában?

– Rengetegen írnak, s közü-
lük nagyon sokakban megvan
a közlés vágya is. Ez sajnos nem
mindig találkozik a tehetséggel.
Gyakran az az érzésem, hogy ha
valaki „véleményt kér”, akkor tu-
lajdonképpen dicséretet sze-
retne, hiszen ha nem teljesen
pozitív a visszajelzés, azonnal
megsértődik. De persze bőven
akad ellenpélda is. Nagyon te-
hetséges fiatal szerzőből is sok
van; nem kell tartanunk attól,
hogy nem lesz utánpótlás. Hogy
vásárhelyi példát említsek, Láng
Orsolya több műnemben is
rendkívül tehetséges – öröm-
mel és kíváncsian várom újabb
publikációit. 

– Legutóbb megjelent könyve
egy irodalomtörténeti munka.
Milyen jellegű kiadványt várha-
tunk legközelebb? 

– Reményeim szerint újabb
verseskönyvet. Magam is várom,
hogy végleges alakot öltsön. 

Kérdezett: Nemes Gyula
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Mielőtt belevágnék: rommagyar
alatt semmiképpen sem romániai ma-
gyart értek, hanem – Dénes László ba-
rátom, egykori és reményeim szerint
jövendőbeli pályatársam megnyugta-
tására, aki e kifejezést kitalálta, a sajtó-
és köznyelvbe bevezette – tartásában
romos magyart, romlott magyart. A
jelző nélküli magyar ellentétét.  

A rommagyar pedagógus zömmel a
romániai iskolákban fordul elő, abból él
– dehogy él: tengődik –, hogy azt mí-
meli: tanít, oktat, nevel.    

Kiből lesz, lehet rommagyar peda-
gógus? Gyakorlatilag mindenkiből, aki
e pályára téved. Tekintet nélkül arra,
hogy megvan benne vagy sem a pálya
iránti elhivatottság, birtokában van

vagy sem a szükséges felkészültségnek,
emberi és erkölcsi tartásnak. Tehát bár-
kiből lehet rommagyar pedagógus, aki
másra nem alkalmas.  

Hogyan lesz valaki rommagyar pe-
dagógus? Csak úgy egyszerűen: lesz.
Merő véletlenségből. Miután – mint
korábban említettem – másra nem al-
kalmas. Igaz, a pedagógusi pályára
sem, de ez látszólag senkit sem zavar.
Akit meg zavar, az nem számít, annak
a véleménye senkit sem érdekel. 

Elhivatottság, felkészültség, emberi
és erkölcsi tartás hiányában a romma-
gyar pedagógus korunk társadalmának
egyik legkiszolgáltatottabb embere. Ki-
szolgáltatottja az oktatáspolitikának, a
pöffeszkedő helyi kiskirálynak, a szintén

alkalmatlan tanügyi górénak. Lenézi,
megveti a szülő, semmibe veszi a ta-
nuló. 

Ebből következően a rommagyar
pedagógus kompenzál. Ahol, amikor
lehet. Úgy tesz, mint aki hallgat az igaz-
gatója szavára, úgy tesz, mint aki tiszteli
a szülőt, úgy tesz, mint aki szívén viseli
a rábízott gyermek sorsát. Úgy tesz,
mint aki tanít, oktat, nevel. Holott el-
lenkezőleg: nem hallgat sem vezető-
jére, nem tiszteli sem a szülőt, nem
érdekli sem a rábízott gyerek sorsa.

Nem tanít, nem oktat, nem nevel. Hát
így kompenzál a rommagyar pedagó-
gus.   

Mivel foglalkozik akkor, ha nem
tanít, nem oktat, nem nevel? 

Megmondom: naphosszat lazsál,
kollégái ellen áskálódik, benyal felette-
sének – más szóval: karriert épít –, köz-
ben azt lesi árgus szemekkel, hogyan
lehetne egy kis pluszpénzhez jutnia.
Mindegy, milyen áron. Lehetőleg adó-
mentesen, azaz törvényellenes módon.   

Az elmondottakból következően a
rommagyar pedagógus a világ talán
legszerencsétlenebb embere. Miért a
legszerencsétlenebb? Azért, mert utálja
a rendszert: az iskolát, a gyermekeket
– egyszerűen mindent utál, ami az is-

kolával összefügg. Miért utál mindent
és mindenkit? Mert megutáltatták vele. 

Ebből következően a társadalom
talán legkártékonyabb embere is. Miért
a társadalom talán legkártékonyabb
embere a rommagyar pedagógus?
Azért mert megöli a rábízott gyermek-
ben a jövőt, mindannyiunk jövőjét.

Most látom: végig pedagógust
írtam, pedig egészen másra gondol-
tam. Remélem, értik, mire. Amiként azt
is remélem, a pedagógusok – a nemzet
napszámosai –, akik soraim olvastán
talán sértve érezték, érezhették magu-
kat megbocsájtják ezt nekem. 

Szentgyörgyi László 

A rommagyar pedagógusról 

Mondom 
a magunkét

Romániában élsz – román vagy
Néhány napja kereng az interne-

ten egy rövid, másfél perces videó,
amelyben egy (szórvány)magyar fi-
atalembert interjúvol meg az M1 ri-
portere Gyulafehérváron, a „nemzeti
ünnep” napján. Az ügyeletes szájber-
hősök zsebében szárba is szökkent a
virtuális székelybuletin (gy.k.: bicska),
mint márciusban a hóvirág; szitok-
és átoközönt zúdítottak a nyomo-
rultra, közös szabadidős, tizennyol-
cas-karikás tevékenységeket propo-
nálva neki az édesanyjával és egyéb
női felmenőivel. Íme, a fontosabb ré-
szek a fent említett interjúból:

– Én magyarul tanultam, egészen
az iskoláig, tehát az óvoda az magya-
rul volt…, mikor iskolába mentem,
nem tudtam semmit románul, s aztán
muszáj volt, és megtanultam a ro-
mánt…

– (Riportercsaj) Ez az ünnep a ma-
gyaroknak nem annyira boldog ese-
mény, hogy veszel részt benne?

– A románoknak ez nagyon fon-
tos…, mégis a nemzeti napunk…,
tehát a románnak nagyon fontos…,
a magyaroknak…, sajnos, ez van…
(széttárt karokkal nevet)

– S neked mennyire fontos? (zse-
niális kérdés, csípőből, le a kalappal!)

– Há’ fontos, mert mégis román
vagyok…, ha magyarul is beszélek,
mégis román vagyok, Romániában
lakok, román vagyok (…) Ha magyar
is vagyok, de itt lakok, román vagyok.
De azé’ az identitásom megvan…,
magyar is, és román is…, nagyon jó
(bárgyú vigyor).

– Szerinted az erdélyi magyarok-
nak egy kis román identitást is kéne
érezniük? (a kérdezőcsaj tovább szí-
vatja, de a pacák nem veszi észre)

– Igen. Ez fontos. Romániába’ élsz…
– De hát ők nem románok…
– Romániában élsz, román vagy.
Nos, az önmagában nem baj, hogy

ilyen gyökerek is pusztítják a drága
oxigént, azaz bajnak baj, csak bün-
tetlenül megtehetik, hiszen taplónak
lenni pont olyan alapvető állampol-

gári jog, még Romániában is, mint a
vallás- és szólásszabadság, vagy az
egyesülési és gyülekezési jog. Az vi-
szont már baj, hogy ez az ütődött a
kölkeibe is ezt a böszmeséget fogja
belenevelni, rosszabb esetben bele-
verni, hiszen emiatt a hazai gyerek-
védelem aligha fog közbelépni. De a
legnagyobb baj az, hogy tulajdon-
képpen igaza van: Romániában élsz
– román vagy. Ez még annak dacára
is megkérdőjelezhetetlen és posztu-
látum-értékű alapigazság, hogy egy
ilyen szellemi nullakelvin „magyar”
mondta ki.

Mármint abban az értelemben,
hogy jobbára nem tesznek különb-
séget román és magyar között a „köz-
beszédben”. Például az elnökjelöltek
csak a románokhoz szóltak a kam-
pányban, külön hozzánk egyikük sem,
se Fonta, se Háni (eme beceneveket
egy falusi máriskó adta nekik, amikor
megkérdezték tőle az álnokválasztás
hajrájában, hogy tudja-e a jelöltek
nevét). Továbbá, a vásárhelyi (román)
rendezvényeken is legfeljebb a „dragi
targumureseni” egyike lehetsz, drád-
zsromünj és drádzsmágjárj külön, na,
olyan nincs. 

Bennünket még a tévéhíradókban
is csak olyankor emlegetnek, amikor
(szerintük) rossz fát pattintunk a
tűzre, mint például a Székelyek Nagy
Menetelése, a március tizenötödikei
megemlékezések vagy Csibi Barna
ávrámjankóbábu-felakasztásos per-
formansza. Vagy ha dicsekeskedni le-
het velünk: amikor Novák Eduárd ke-
rékpározó aranyérmet szerzett a
2012-es londoni paralimpián, azt fél
szájjal bemondták ugyan, viszont azt
már elfelejtették megemlíteni, hogy
az ásáziszul Székelyföld és egyben
Románia első és mindmáig egyetlen
paralimpiai bajnoka – magyar.

Romániában élsz? Román vagy! 
Molnár Tibor

(Az említett videót ezen az internetes
címen tekinthetik meg: https://www.yo-
utube.com/watch?v=Czgw9ZHjUFM)

Magyar szempontból kedvező 
igazgatócsere az Unirea Líceumban 

Illés Ildikó Maros megyei főtanfel-
ügyelő-helyettes jelen volt a pénteki
gyűlésen, és lapunk azon kérdésére,
amely a leváltás okát feszegette, el-
mondta: „csapatváltoztatásra” volt
szükség. „Minden igazgatónk helyette-
sítő, nincsen egy intézményvezetőnk
sem versenyvizsgával kinevezve, így
jogos a leváltás. Mindenképp ez jó ki-
hatással lesz a magyar tanulók, tanárok
számára” – árulta el Illés, de további
magyarázatot nem fűzött ehhez.

Pozitív fejlemény 
az igazgatócsere

„Boar nem akarta elfogadni, hogy
egy épületbe leszünk a római katolikus
gimnáziummal, és az Unirea líceum
magyar tagozatának esetleges leválá-
sát is ellenezte. Annak ellenére, hogy

anyanyelvi szinten beszél magyarul, ki-
rakatpolitizálást folytatott a város elöl-
járóival és a magyar gyerekek szüleivel,
de sosem volt kellő partnere a magyar
oktatóknak, sőt, még a katolikus gim-
názium képviselőivel sem ült tárgyaló-
asztalhoz” – tudtuk meg a líceum –
névtelenségéhez ragaszkodó – peda-
gógusától. Azt is elmondták az iskola
oktatói, hogy a volt igazgatónő a két-
nyelvű táblákat többször is levetette az
iskola faláról.

A leváltás ténye a régi igazgatót
mélységesen felháborította, és említett
forrásunk szerint Boar „meggyőző mun-
kát” folytatott a pedagógusok körében:
akadályozzák meg hivatalából való el-
távolítását.

„Bízunk abban, hogy az új igazga-
tónővel sokkal jobban tudunk majd

együttműködni, mint a régivel” –
mondta.  

Cristina Chira 2012 augusztusa és
2013 szeptembere között volt már a
tanintézmény igazgatója, ám másfél
éve leváltották, akkor került Boar a hely-
ére. Chira kémia szakos tanár, és közel 8
éve tanít az Unirea Főgimnáziumban. 

Mint ismeretes, a marosvásárhelyi
városi tanács tavaly július 29-én meg-
szavazta a város harmadik, kizárólag
magyar tannyelvű iskolája, a Római Ka-
tolikus Gimnázium létrehozását. Az ön-
álló jogi személyiséggel rendelkező
tanintézmény idén szeptembertől köl-
tözik a katolikus egyház által birtokolt
épületbe, amelyben az Unirea Főgim-
názium is működik. 

Pál Piroska

Váratlan igazgatócsere történt az Unirea Főgimnáziumban. Egy január 30-i tanfelügyelőségi gyűlésen
hozott határozat szerint leváltották a tanintézmény 2013-tól kezdődően hivatalban levő igazgatónőjét,
Teodora Boart. Helyét január 2-i hatállyal Cristina Chira vette át. Február 2-ától 9-éig félév közötti
vakáció van, és a leváltás okát az illetékesek nem közölték egyelőre sem az érintett felekkel, sem a saj-
tóval. 
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Piacközök régi magyar épületei: a Gáspár-ház

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

Közök, sikátorok és határok
Az egykori Nagypiac a múlt

század első felében az úgyne-
vezett Kisközig terjedt. Onnan
a tér folytatását Poklos utcának
nevezték.

A Kisköz a Nagypiacról a re-
formátusok kollégiumának – a
mai Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum – bejáratához vezetett fel. 

A két-három méter széles
közkővel volt kirakva, kétoldalt,
a telkek határvonalában épített
lakóházak tűzfalai, istállói és ke-
rítései határolták le.

A „Büdösköz”
Keresztes Gyula a Marosvá-

sárhely Régi épületei című
könyvében leírja, hogy sötét és
árnyékos sikátor volt. Őt idézve:
„…szemétlerakásra is alkal-
mas…”. Tisztántartásával nem
sokat törődtek, és így méltón
kapta a „Büdösköz” elnevezést.  

A Kisköz piactéri torkolatát
a hetvenes években, az ötven-
kettes számú ház meghosszab-
bításával, beépítés révén meg-
szüntették. 

A szabadon álló 
emeletes műemlék

A Gáspár-féle egyemeletes la-
kóház a tizenkilencedik század de-
rekán készült díszes homlokzatával. 

A fent már említett műépí-
tész, Keresztes szakmai leírása-
iban még az is olvasható, hogy
a tér felőli épület szárnya kétt-
raktusos, ugyanúgy, mint a hát-
ranyúló épületszárny. Az L alakú
épület súlypontjában van a lép-
csőháza, keményfából készített
kényelmes lépcsővel, két olda-
lán nyitottan.

Amint azt az alcímünkben is
jeleztük: az emeletes ház sza-
badon állónak épült a Kisköz

felé, és ennek tulajdonítható,
hogy a Kisköz felé homlokzati
kiképzése függőfolyosóval van
ellátva, melyről bejáró ajtók
nyílnak az ablakokkal ellátott
helyiségekbe.

A főhomlokzat összképe
A lakóház szimmetrikus há-

romsíkú homlokzatát a Kisköz
beépítésével meghosszabbítot-
ták ugyan, de ez a szépen kikép-
zett épületrész a főhomlokzat
összképét nem zavarja. A két
szélső homlokzati sík szélessé-
gében – a padlástér magassá-
gában – építettek egy-egy
csonka gúla formájú, díszesen
kialakított tornyot, attikafallal
és balusztrádokkal, íves záródású
ablakkal és a tetőzet párkánya
felett kovácsoltvas korláttal.

A homlokzat kiképzése a
francia,  az ablakok formái
pedig a bécsi késői ba-
rokkra emlékeztetnek

Figyelemre méltó a homlok-
zat kiképzése is: főpárkánya
hangsúlyozott állókonzolokkal
díszített, övpárkánya klasszikus
megoldású, a lefelé keskenyedő
falisávok, vagyis lizénák korin-
tusi fejezetekkel a francia ba-
rokkra emlékeztetnek.

A rokokó stílus 
is megfigyelhető

Keresztes Géza műépítész,

műemlékvédelmi szakmérnök
a fent leírtakat még azzal ki-
egészíti, hogy a sarkaikon leke-
rekített ablakok és azok kerete-
zése, a félköríves és ívesen
megtört ablakszemöldök pár-
kányok, valamint az azok me-
zőiben lévő címerpajzs, páncélos
sisak és díszek a bécsi késői ba-
rokkra emlékeztetnek, míg az
ablak parapet homorú-dom-
ború vonalvezetése és síkjai a
kagylódísszel a rokokó stílust
követi.

Tervezője, avagy ahogyan
akkoriban nevezték: a főpallér
úgy válogatta össze az alkalma-
zott díszítőelemeket valameny-
nyi építészeti stílus elemeiből,
hogy az összességében arányos,
harmonikus és tetszetős, késő
barokk-eklektikus homlokzato-
kat eredményezett.

A szomszédságban 
álló épületek: a Dudutz- 
és a Dónáth ház

Főtér 54. A Dudutz-ház em-
léke. Ez a műemlék zártsorúan
csatlakozik az azonos magas-
ságú és manzárdtetőzetes
szomszédos épületekhez. A
kéttraktusos utcai épületrészt
hosszan benyúló, udvari szárny-
épülettel toldották meg. 

A tizennyolcadik század má-
sodik felében épült emeleti szo-
bákban ideiglenes jelleggel a Ki-
rályi Tábla is működött (1827-ig).

A „Fekete Kutya”
Az eredetileg a Bucher csa-

lád tulajdonát képező egyeme-
letes ház, házasság révén a gaz-
dag Dudutz kereskedő család
tulajdonába került, akinek „Fe-
kete kutya” cégér névvel a föld-
szinten – a tér felől –, vegyes-
kereskedése is volt.

1957-ben az utca felőli ré-
szen, a magas padlás terében
manzárd emeletbeépítést vé-
geztek, melynek építészeti ki-
alakítása nem zavarja a főhom-
lokzat képét. 

1970-ben az udvari szárny-
épület földszinti helyiségeinek
átalakításakor, gondatlan mun-
kakivitelezés következtében, az
épület részben leomlott, a fenn-
maradt romos rész lebontása
után, annak helyére, valamint
az udvar területének beépítésé-
vel együtt épült a városcsarnok. 

Főtér 58. 
Csiszár építész háza

Marosvásárhely város 1856.
április 23-i jegyzőkönyve szerint
a Széchenyi tér keleti oldalán állt
az 58. szám alatti emeletes Ta-
nácsház épülete, melyhez ké-
sőbb hozzáépítették a Kispiac-
köz szélességben a neogótikus
egyemeletes Városháza épületét. 

Bejárások
A Kispiacra a bejárás a Nagy-

piac térről magas, csúcsíves, bol-
tozatos kapun át történt. Keresz-
tes Gyula tudomása szerint a
neogótikus városház épületét az
1910-es években bontották le,
miután a tornyos Városháza épü-
lete elkészült. 

A régi épületet Csiszár Lajos
építész vásárolta meg a tanács-
tól, és a főtéri épületrészt má-
sodik emelettel és a manzárd-
tetőbe beépített emelettel
magasította. Az új építkezésnél
az épület neobarokkos díszítését
az ablakok, a szemöldökpárká-
nyok díszeivel gazdagította.

A kispiac közébe hátranyúló
épületszárny részben egyeme-
letes, részben földszintes ma-
radt, tetőterasz kiképzéssel. Az
udvari szárnyépület helyiségeit

lakásként, illetve orvosi rende-
lőként használták.

Az államosítás után, a tér
rendezésekor, a Kispiac közbe a
bejáratot megszüntették, az öt-
vennyolcadik számú régi házat
lebontották, és helyére az utca
szélességében épült a szövetke-
zeti Divatház.

És végül: amit a 
Donáth-házról tudni kell

Borosnyay Lukáts János Régi
és Új Vásárhely című kötetében
erről az épületről így verselt: „Míg
e piatz sorba vagynak oly jószá-
gok, / Melyeken házaknak egy
az a’ nagyságok, / Kivévén egy
olyast a’ vendéglő mellett, / Me-
lyen tán úgy hagyni régiségért
kellett, / Ilyen a Dónátház, Kisköz
lejáratában. / Kelemen Háznak
nőtt értünkre nyomában.”.

A verselő jegyzetében tu-
datja, hogy a Donáth-ház azonos
a Patrovits-házzal, és a további-
akban még megjegyzi, hogy: „új
kőház, mely 1805-ben épült”.

A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkból még az is ki-
derül, hogy a nagyajtai Donáth
család háza került a Wagner-Pat-
rovits család tulajdonába, de a
vers megírásának idején még
Donáth-ház néven volt ismert. 

A ház tulajdonosai
Az épületről még minden-

képpen meg kell említenünk
azt, hogy a tizenkilencedik szá-
zad első felében került Wagner

Frigyes János tulajdonába, majd
házasság révén Patrovits Kál-
mán mérnök a tulajdonosa. 

A ház építészeti kialakítása
díszesebb a szomszédos épüle-
teknél. Keresztes Gyula szakvé-
leményezése szerint a hét ab-
laktengelyes homlokzat
szimmetriatengelyét bolthajtá-
sos kapu hangsúlyozza ki, mely-
nek két oldalán egy-egy karia-
tida áll, az öntöttvas konzolokkal
gyámolított erkély alatt. 

Az épületet  „Bubás-ház-
nak” is nevezték

A régiek, mint azt a ház utolsó
tulajdonosától, egy Wagner uno-
kától – dr. Vitályos Ivánnétől –
tudni, a két (nő) kariatida miatt a
házat „Bubás-háznak” is nevezték. 

Évtizedekkel ezelőtt a föld-
szinten lévő kirakatokat és be-
járatokat mint tulajdonos Pat-
rovits Kálmán mérnök terve
szerint nagyobbították.

Az emeletes ház fogsoros fő-
párkányát fekvő konzolok, sze-
möldökpárkányait álló konzolok
díszítik. Az ablakok szépen ke-
retezettek, a parapét magassá-
gában dombormíves dísszel
gazdagították. Homlokzatát ha-
barcsból kialakított kváderezés
zárja le.  

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet:
Madaras Józsefnek

Ez a műemlék a Főtér – mai Rózsák tere – 52. szám alatt áll. Az épületről mindenekelőtt azt kell tudni, hogy a XIX.
században épült. Díszítése alapján: késő barokk stílusban. A Marosvásárhelyi útikalauz című adatgyűjtés szerzői,
Fodor Sándor (S.) és Balás Árpád is tudni vélik, hogy eredetileg szabadon álló épületnek készült, de a Kisköz be-
építésével a ház homlokzatát meghosszabbították, lezárva a nyitott részt, anélkül, hogy azzal megváltoztatták
volna az épület összképét. A földszinten üzleteket, míg az emeleten lakásokat képeztek ki.



Úgy látszik, mostanság nem-
csak a csíki sörper, vagy a rep-
térvita képes felborzolni a ke-
délyeket, hanem az
alkotmánybírósági verdikt nyo-
mán született ellentmondásos
helyzet is, miszerint ősztől nem
lesz kötelező a vallás mint tan-
tárgy, „csupán” választható. Mint
az informatika, a néptánc, csil-
lagászat stb. 

Az ateisták nem kis örömére
már napok óta többszáz névte-
len kommentelő tette közhírré
megalapozott, vagy épp min-
den alapot nélkülöző vélemé-
nyét, fájdalmát, hurráoptimiz-
musát, olykor hajmeresztő
elszólásoknak is  hangot adva,
elárulván ezzel azt, hogy: ő iga-
zából a medvével tart... 

Be jó, hogy törlik a kötelező
vallásoktatást. Minek is kell hit-
tan az iskolába? Nincs ott keres-
nivalója. Templom és iskola ne
keveredjen. A vallás magánügy.
Legyen vége a népbutító vallá-
soskodásnak. Tanítsák a papok
imádkozni a templomban a
gyermekeket. Elvégre laikus,
szekuláris államban élünk, ahol
az Isten – ha létezik – ne folyjon
bele a közéletbe, de még az ok-
tatásba se. Tájainkon az igazhitű
államvallás szemtelenül uralta

a többi bevett 15 vallást-fele-
kezetet, épp nemzeti jellegére
hivatkozva. Pedig zuhanó repü-
lőben általában mindenki hir-
telen vallásos lesz...

Kétségtelen, hogy az alkot-
mánybírósági döntés nagy ér-
vágás a népegyház utolsó
mentsváraként kiharcolt iskolai
hitoktatáson, és hogy magyar
egyházainknak rendezniük kell
soraikat a hit átadásának, pe-
dagógiai módszertanának te-
kintetében, de a helyzet ennél
sokkal összetettebb. Mi több,
messzebbre kell tekintenünk.
Ugyanis Európa elkeresztényte-
lenedése már akkor is markán-
san megmutatkozott, amikor az
EU alkotmányába csupán Len-
gyelország, Görögország és Ír-
ország akarta „beszavazni” Isten
nevét. Nézzük meg a vallástalan
Hollandiát, ahol az idősek, be-
tegek 5%-át hivatalosan, s talán
másik 20%-át „fű alatt” megölik
eutanázia címén. A valamikor
katolikus Belgiumban aláírta a
király, hogy a beteg kisgyereke-
ket is meg lehet ölni. Az egykori
vallástalan kommunistákról ne
is beszéljünk. Vagy a kommu-
nista Kínáról, ahol a katolikuso-
kat és a Falun Gong hívőket tit-
kos börtönökbe zárják s

megölik, hogy a szívüket, vesé-
iket eladhassák a szervátültetési
piacon. De ide sorolhatjuk az
északi országokat, a cseheket is,
akik Európa szinten vezetnek az
ateizmusban. A prágai belváros
híres templomai konganak az
ürességtől, és állami múzeu-
mokként üzemelnek.

Az ellendrukkerek minden-
féle világhálós fórumon azt szaj-
kózzák, hogy így van rendjén:
kifelé a vallással az iskolából!
Oldják meg az egyházak a val-
lást saját költségükre, ne szipo-
lyozzák a hívek közpénzét erre
is. Az iskolában nincs helye a
hitnek. A gyermek, ha felnő,
majd eldönti, milyen vallást vá-
laszt, ha választ. Nem kell vallás
egyáltalán, mert akkor nem
vágjuk le egymás fejét vallási
indíttatásból, növekszik az élet-
színvonal, mint az előbb emlí-
tett országokban (Hollandia,
Svédország stb), lejárt a papok
ideje, van, aki már attól libabő-
rös lesz, ha vallás szót hall…

Felejtsük el, hogy templom
és iskola mindig összetartozott.
Hogy az iskola a templomnak
köszönheti létét, hogy első tu-
dósaink, tanáraink, iskolalapí-
tóink is papok, egyháziak voltak.
Az egyház tartotta meg s fenn

a hitet és nemzettudatot, min-
denféle körülmények között.
Persze ez sem igaz, mondják a
felvilágosultak, mert az úgy
volt, hogy a gazdag papok el-
zárták a tudás csapját az egy-
szerű hívőtől. A tudás hatalom,
s szerintük a papok csak azért
tartották maguknál az ismere-
tek monopóliumát, hogy minél
tovább sötétségben tarthassák
a bunkó tömeget…

Mára ennek vége. Kinyílt a
szemünk, demokratikusan meg-
választunk istent, egyházat,
olyat, ami szájunk íze szerint
való. A plázában, a bankban
kártyával fizetünk is értük…

Keresztény magyar azonban
nemcsak a tíz parancsot tartja
magára kötelezőnek, hanem a
szeretet parancsát, és Jézus
Krisztusba, s az ő egyházába ve-
tett hitét is. Ez pedig azt jelenti,
ha gyermekünket megkeresz-
teltetjük, akkor mindent meg-
teszünk azért, hogy a gyermek
keresztény módon – erkölcs-
ben-hitben-hazaszeretetben –
az evangélium szellemében nő-
jön fel. A vallásos nevelést a szü-
lők már kereszteléskor megígé-
rik. Bérmáláskor, konfirmáció
idején pedig maga a fiatal dönt
személyesen az elkötelezett

krisztusi életforma mellett. Ak-
kor most kinek, minek is druk-
kolunk? Ki fölött törünk pálcát?
Nem jobb lenne inkább azon
töprengeni, min kell változtat-
nunk ahhoz, hogy az őszi tan-
évkezdéskor gyermekeink, ill.
szüleik szabad meggyőződésből
az egyébként is vonzó, életük-
höz fejlődésükhöz nélkülözhe-
tetlen vallásoktatást válasszák,
akár az informatika vagy sport-
körök helyett is?

Az alkotmánybírósági döntés
az eddigi rendszer alkotmány-
ellenességéről szól, ugyanis az
alkotmánybíróság szerint nem
azt kell kérvényezni, hogy a diák
ne vegyen részt, hanem azt,
hogy vegyen részt a vallásórán.

Az illetékeseknek minden-
képp végig kell gondolniuk az
immár évtizedek óta lelkiisme-
retes munkát végző hitoktatók
megélhetését, átszervezését,
óráik újraosztását. Nem kellene
utcára kerülniük azoknak, akik
a 90-es évek nagy hajrájában
életüket tették rá, hogy peda-
gógusként hiteles emberi pél-
dájukkal is megszerettessék a
gyermekekkel a keresztény
életet. Nem kellene úgy érez-
niük, hogy életükből jó pár évet
elvesztegettek, oda a sok vizsga,

albérletköltség, utazás és to-
vábbképzés áldozata, és most
hirtelen betanított munkásként
nézzenek maguk elé... Gondo-
lom, lesz annyi felelősség a tör-
vényalkotókban, hogy az alkot-
mánybírósági döntés velejáróit
időben és bölcsen megvitassák.

A magunk részéről pedig jó
lenne olyan hittel, reménnyel
nézni a mostani fejleményeket,
hogy esélyt lássunk bennük. A
tét nagy. Mérföldkőhöz érkez-
tünk. Most válik el, lesz-e, van-
e bátor, hitét megélő és meg-
valló felnőtt, lelkiismereti
jogaiért küzdeni tudó szülő, akik
képesek összezárni az evangé-
lium terjesztésének érdekében,
és kiállni gyermekeik iskolai val-
lásoktatásáért? Lesz-e, van-e
elég olyan elkötelezett hitokta-
tónk, akik eddig is úgy tanítot-
ták-nevelték, irányítgatták
Krisztus útján a rájuk bízottakat,
hogy azok szívest-örömest a hit-
tanórát válasszák?

A vallás nem magánügy. In-
kább személyes közügy. Életünk
vezérfonala, legfontosabb irány-
tűje. Felfelé mutat. Arra, akit
templomban és iskolában is
megVALLunk.

Sebestyén Péter  
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Kifelé az iskolából! 

ARANYLAKODALOM

2015. május 18-20-ke között kerül sor
a XIX-ik Marosvásárhelyi Napokra, amely-
nek keretén belül, május 22-én, pénteken
megszervezik az Aranylakodalmat.

Az Aranylakodalom rendezvény a marosvásárhelyi lak-
hellyel rendelkező, idén 50-ik házassági évfordulójukat be-
töltő párok megünnepléséből áll.

Azok a párok, akik részt szeretnének venni ezen a kivéte-
les eseményen, 2015. március 20-ig iratkozhatnak fel a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Kulturális-, Sport-,
Ifjúsági és Lokatív Tevékenységek Osztályán, az 59-es irodá-
ban. A feliratkozáshoz szükséges iratok: személyi igazolvány,
házassági levél, valamint ezen iratok másolata.

Dr. Dorin Florea
polgármester
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Színvonalas sportgálát rendezett szombaton délután Szászrégenben, a George Enescu Művelődési Házban
a helyi és az országos Tömegsport Egyesület a helyi önkormányzattal, a Maros Megyei Labdarúgó-egye-
sülettel és a Maros Megyei Sportigazgatósággal közösen.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Szászrégeni sportgála: elismerés a legjobbaknak Távozott Szrecsko Szekulovics 
a Maros KK-tól!

A szombati, Temes-
vári KK-tól elszenvedett
vereség után a klub ve-
zetősége és Szekulovics
együttesen döntött
arról, hogy abbahagyják
a közös munkát. A távo-
zás okáról a következő
lapszámunkban vissza-
térünk.

A szervezők több kategóriá-
ban díjazták a sportolókat:
szászrégeni sportnagykövetek
(főleg szászrégeni születésűek,
de más sportkluboknál tevé-
kenykednek), sportszemélyisé-
gek, edzők, vezetők, továbbá
csapatok, veterán és kiemelt
sportolók, post mortem, iskolás
sportolók, a sportolás támogatói
(magánszemélyek, vállalkozók
és szponzorok), a tömegsport ki-
válóságai és 2014 teljesít-
ménysportolói kategóriájában.

A kiemelt sportolók kategó-
riában külön említették a vete-
rán, a felnőtt, ifjúsági és gyerek-
kategóriába tartozó sortolókat.

A sportnagykövetek kategó-
riájában díjazták többek közt Mi-
roncic (Barabás) Enikő kajakost,
aki részt vett a 2012-es Londoni
Olimpián, a Doczi Vasile és Ma-
rius birkózó testvérpárt, akik az
Egyesült Államokban váltak is-
mertté, Emil Pavel Pop világbaj-
nok kick-boxost, Ioan Mera és
Fülöp István (FC Botoșani) lab-
darúgót, Uța Rareș kosárlabdá-
zót, aki a Szászrégeni ISK színe-
iben tűnt fel és jelenleg a
spanyolországi Malaga sporto-
lója, Schuller Cristian sporttanárt
(a montreali Román-Amerikai
Futballakadémia igazgatója).

A sportszemélyiségek cso-
portjában érdemoklevéllel és ku-
pával tüntették ki Mirona Gliga
sporttáncost, edzőt, aki öt sport-
tánc-világbajnokságon szerepelt
és szerzett érmet, Adina Ința fit-
neszedzőt, Tiberiu Gabor, Adrian
Enyedi és Vasile Costan egykori
labdarúgókat, Győri Tibor jiu-
jitsu edzőt (Red Dragon Fight),

Győri István kerékpárost, Budai
Barna sporttanárt, a Szászrégeni
ISK koordinációs igazgatóját,
Gabriel Tonceant, a Román Tes-
tépítő és Fitneszszövetség elnö-
két, Peres Miklóst, a Szászrégeni
ISK birkózóedzőjét is. 

A csapatok kategóriájában
díjazták az ISK, az Avântul, az
Alexandru Ceușan ISK, a Red
Dragon Fight SK és a Szászrégeni
Hegedűk Tánca szászrégeni
egyesületeket.

A kiemelt sportolók kategó-
riájában a színpadra lépett töb-
bek közt a 80 esztendős Maksai
Mózes sporttanár, edző, Ioan Tăr-
can egykori játékvezető, Adorjáni
László, a helyi tömegsport nép-
szerűsítője, valamint Păcurar Ro-
mulus Alin veterán birkózó, aki
a Szászrégeni ISK minden idők
legjobb sportolója is egyben.  

A tömegsport kiválóságai ka-
tegóriában elismerésben része-
sült Vajda Ferenc kerékpáros,
Kántor Imre asztaliteniszező, Zaj-

zon Béla sporthorgász, Sebastian
Suciu teremlabdarúgó, Mihai
Gheorghe 75 éves veterán atlé-
tázó is.

A legérdekesebb kategóriá-
ban, a 2014-es év teljesít-
ménysportolói közt kitüntetés-
ben részesült a rendkívül vonzó
Kerestély Szintia aerobic és fit-
nessz-bajnok, Florin Dogaru és
Horatiu Forgaci testépítő, Stoica
Vilmos és Alina Casoni labda-
rúgó, Barta Dániel és Narcis
Halațiu jiu-jitsus, Mihnea Og-
nean sakkozó, Valentin Sergiu
Pop bírkózó, Szabó Sándor, Mi-

runa Gliga, Andreea Suciu, Tudor
Mureșan sporttáncos, valamint
Cezara Farcaș-Mircea Șerban
Botoș és Alexia Rus-Vlad Nicu-
lescu sporttáncpáros. 

A kategóriák szüneteiben a
színpadra léptek az Adina Ința
által vezetett Aerobic tánccso-
port tagjai, a Szászrégeni Hege-
dűk Tánca SK táncosai, valamint
Cezara Farcaș-Mircea Șerban
Boitoș, illetve az Alexia Rus-Vlad
Niculescu sporttáncpáros és a
Moștenitorii Neamului egyesület
néptáncosai.

C.A.

Színvonalas nemzetközi kosárlabda-
torna színhelye Marosvásárhely 

Negyedik alkalommal
rendezik meg városunkban
a Transilvania-kupáért kiírt
kosárlabda-turnét a mini és
a baby korosztály számára.
A rendezvény idéntől nem-
zetközi jelleget nyert, hi-
szen bolgár csapat (Bubka Basket) és magyarországi együttes
(Pityke Tigers) is bejelentkezett, ugyanakkor a szervezők (a Gladius
Kosárlabdaklub, a SportLife Group és a marosvásárhelyi polgármes-
teri hivatal) névadó anyagi támogatót is találtak, így az idéntől hi-
vatalosan a Transilvania Cotraco-kupáért folynak majd a küzdelmek
a január 31-e és február 7-e között. 

A rendezvény Románia második legjelentősebb korosztályos
versenye a hazai kosárlabdában, hiszen a bajnokság után erre ne-
veznek a legtöbben, azaz 35 csapat vesz részt a küzdelmeken, ami
kb. 400 fős mezőnyt jelent. 

Két díjátadó ünnepségen tüntetik ki a legjobb együtteseket, va-
lamint a döntők legjobb kosárlabdázóját és a legtöbb pontot szerző
sportolót. 

A babybasket, vagyis 2005-2006-ban született gyerekek korosz-
tályában kedden díjazták a legjobbakat, míg a minibasket, vagyis
2003-2004-ben világra jött lányok és fiúk korcsoportjában február
7-én. 

A babybasket fiúk korcsoportjában a Kolozsvári U Mobilteco lett
az első, miután 22-20 arányban győzte le a BC Laguna Sharks Bu-
karest együttesét, míg a lányoknál a Bukaresi Sportul Studențesc
Dan Dacian 21-17 arányban iskolázta le a Marosvásárhelyi Sirius KK
csapatát. 

Tegnap, lapzártánk után kezdődtek a minibasket korcsoportban
az Erdély-kupa Cotraco 2015 csoportmérkőzései, amiről a következő
lapszámunkban beszámolunk.

Felkészítő mérkőzéseken az ASA 
A Marosvásárhelyi ASA 1.

ligás labdarúgó-együttese
megnyerte első két felkészítő
mérkőzését az Antalyaban. Az
első találkozón Ousmane
N’Doye góljával 1-0 arányban
nyert az Ekstraklasa 12. helyén
álló MKS Cracovia Krakkó együt-
tese ellen, majd szintén 1-0-ra
győzött a lettországi Daugava
Riga (a 7. helyet foglalja el a lett
élvonalbeli labdarúgó bajnok-
ság ranglistáján) csapatával
szemben, majd a Stăncioiu –
Feussi, M. Constantin, Balaur,
Sepsi – N’doye, Mureșan – Szé-
kely, Goga, Hora – Axente kez-
dősorral indítva a mérkőzést
0-0-ás döntetlent ért el a az 1.
ligás azeri Karabag ellen.  

Az ASA a következő mérkő-
zését az orosz élvonalbeli Terek

Groznij csapatával játssza ma,
február 5-én, csütörtökön.

Időközben a román váloga-
tott három felkészülési mérkő-
zést is játszik február 7-én
Bulgáriával és február 10-én a
grúz Sioni Blnisivel és február
14-én Moldáviával, amely talál-
kozókra Iordănescu szövetségi
kapitány meghívta az ASA két
játékosát, Ioan Hora középpá-
lyást és Florin Beján hátvédet is. 

Ugyancsak az ASA-t is érintő
hír, miszerint a Kolozsvári CFR,
a felgyülemlett adósságai
miatt, fizetésképtelenné vált.

Ez azért érdekes a marosvá-
sárhelyi alakulattal kapcsolato-
san, mert a kolozsvári együttes
az elkövetkező három évben
nem szerepelhet európai kupá-
ban, így ha a bajnokság végén

az ASA az 5. helyen, vagy annál
fennebb végez, részt vehet az
Európa-kupasorozat selejtező
mérkőzésein (feltéve, ha a CFR
második marad a bajnokság
végén).

Pontosabban az 5. helyezett
az Európai-kupasorozat első, a
4. helyezett a második, míg a 3.
helyezett a 3. selejtezőkörben
léphet majd pályára. 

Jelenleg a bajnoki tabella
felsőházához tartozó egyesüle-
tek közül csak a Steaua, a Petro-
lul, az Astra, az ASA és a
Botoșani szerepelhet európai
kupákban, míg a Kolozsvári CFR,
a CSU Craiova és a Dinamo nem
jogosult erre, akárcsak az alsó-
házban lévő Kolozsvári U, Oțelul
és Rapid sem.

Parádés játékkal kezdte a te-
remlabdarúgó bajnokság tava-
szi idényét a Marosvásárhelyi
City’us, a 16. fordulóban két-
vállra fektette ellenfelét, tizen-
nyolcszor talált be a sereghajtó
Focsani hálójába. 

Az új szerzemények közül
csak a brazil hálóőr, Carlos Fer-
reira (Carlao) nem lépett pá-
lyára, így Kacsó Endre
vezetőedző az utánpótlás
együttes kapusát, Aszalos Cson-
gort használta, miután Căti-
nean is lesérült a mérkőzés
előtt, míg Juverdeanu sem volt
bevethető.

A City’us továbbra is a táblá-
zat negyedik helyén áll, és a kö-
vetkező fordulóban nehéz
kiszállásra készül, ugyanis jövő
kedden a Sepsiszentgyörgyi

Sepsi Futsal otthonában ven-
dégszerepel. 

Teremlabdarúgó 1. liga, 16.
forduló, ligeti Sportcsarnok:

Marosvásárhelyi City’us–
Progresul Focșani 18–0 (8–0)

Gólszerzők: Paulo Fereira (1.,
2.), Csoma Alpár (4., 14., 22.,
30.), Nuno Miguel (7., 16., 34.),
Cosmin Gherman (20., 27.),
Mimi Stoica (20., 28.), Ion Al-
Ioani (23., 31.), Emil Răducu
(24.), Küsmödi Tamás (30., 38.) 

Vezették: Gabriel Mocean
(Aranyosgyéres), Ovidiu
Bărluțiu (Kolozsvár)

További eredmények:
Szombat:
Kolozsvári Clujana–Sepsi-

szentgyörgyi Sepsi Futsal 0–3
(0–1)

Galaci United–Kézdivásár-
helyi KSE 7–0 (3–0)

Hétfő:
Jászvásári CSMS–Resicabá-

nyai Muncitorul 5-5 (3-2)
FK Székelyudvarhely–Dévai

Autobergamo 3-8 (2-3)
A Dunărea Călărași szabad-

napos volt.
Az 1. Liga állása: 1. Dévai

Autobergamo 15 mérkőzés/37
pont, 2. Futsal Klub Székelyud-
varhely 15/34, 3. Galaci United
15/34, 4. Marosvásárhelyi
City'us 14/33, 5. Sepsiszent-
györgyi Sepsi Futsal 14/29, 6.
Dunărea Călăraşi 14/17, 7. Re-
sicabányai Muncitorul 15/16, 8.
Jászvásári CSMS 15/15, 9. Kéz-
divásárhelyi KSE 15/13, 10.
Progresul Focşani 14/3, 11. Ko-
lozsvári Clujana 14/3.

Tizennyolc gólt lőtt a City’us!
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Ezt a járatot pedig a kispénzű turisták számára rendszeresítettük!

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


