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Sport

Florin Vaida sikeres asztalitenisz -
edző (s nem csak) Szombathelyen

A Marosvásárhelyi ISK asztaliteniszedzőjeként tevé-
kenykedett évekig, majd 1999-ben kitelepedett Szom-
bathelyre, ahol azóta is edzősködik. Egy helyi lap
szerint, a 2000 januárjában megtartott marosvásár-
helyi sportgálán az akkori asztalitenisz-szövetség ér-
dektelenségével indokolta döntését.

Társadalom

„Mit ér az ember egy 
elnyomó hatalomnak?”

Ercsey Mária Marosszentgyörgyön élő nyugalmazott
magyar szakos tanárnőnek öt év alatt öt könyve jelent
meg. Ezekben az írónő egyetemi éveit, a kommunista
rendszerben megélt nehézségeit idézi fel. Ercsey Má-
riát életpályájáról, könyveiről, példaképeiről kérdeztük.  

>>> 4. oldal >>> 7. oldal

>>> 3. oldal

Vélemény

A továbblépés feltétele

Vásárhely véres márciusáért és az azóta is nacio-
nalista köntösbe burkolt öncélú törekvésekért, a
továbblépés feltételeként, a hatalom jelenlegi
képviselőinek elnézést kellene kérniük az akkori
„bennfenteseik” által okozott károkért és vesz-
teségekért. Hivatalosan is be kellene látniuk a
tragikus eseményekben vállalt felelősségüket.
Ugyanakkor határozottan fel kellene lépniük az
említett „magyarbarát” jövevény-vásárhelyiekkel
szemben, hiszen az ők „szeretetük” miatt marad
ez a város továbbra is ennyire élhetetlen.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Függetlenek ideje? 

Az utóbbi időben tájainkon is felértékelődtek
a pártfüggetlen közéleti szereplők. Különösen
azóta, amióta naponta kerülnek rács mögé a
korrupcióval vádolt politikusok, a klientúrához
tartozó úgynevezett üzletemberek. Már Johan-
nisnak a novemberi győzelme is azt jelezte,
mennél kevésbé kötődik valaki a jelenlegi párt-
struktúrákhoz, mennél kevésbé van beágya-
zódva a politikai rendszerbe, annál több az esé-
lye arra, hogy komolyan vegyék, hogy
megválasszák.
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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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„Ma már Beethovennek egy 
segédorvos vissza tudná 
adni a hallását”

„Ma már Beethovennek egy 
segédorvos vissza tudná 
adni a hallását”

A Romániai Magyar Orvos- 
és Gyógyszerészképzésért
Egyesület konferenciasoro-
zatot szervezett Marosvásár-
helyen, amelynek múlt hét
végén dr. Pytel József egye-
temi tanár,  a pécsi Fül-Orr-
Gégeklinika professzora volt
a vendége. Bár gyerekkorá-
ban történt mandulakivé-
tele altatás nélkül és
pofonos érzéstelenítéssel
zajlott, mégis beleszeretett
a fül-orr-gégészetbe, és je-
lenleg, 71 évesen is hivatá-
sának él. Interjú. 

A Romániai Magyar Orvos- 
és Gyógyszerészképzésért
Egyesület konferenciasoro-
zatot szervezett Marosvásár-
helyen, amelynek múlt hét
végén dr. Pytel József egye-
temi tanár,  a pécsi Fül-Orr-
Gégeklinika professzora volt
a vendége. Bár gyerekkorá-
ban történt mandulakivé-
tele altatás nélkül és
pofonos érzéstelenítéssel
zajlott, mégis beleszeretett
a fül-orr-gégészetbe, és je-
lenleg, 71 évesen is hivatá-
sának él. Interjú. 

Társádalom

Ahol ma a házasságokat
kötik: a vásárhelyi Kárnász-ház 

>>> 5. oldal



Bányavakság
Március  26-án, csütörtö-

kön 19.30-tól a Bányavakságot le-
het megtekinteni a Nemzeti Szín-
ház kistermében.

III. Richárd 
Ma  a Manna Produkció, a

Zsámbéki Színházi Bázis illetve
Maros Művészegyüttes együtt-
működésének kö  szönhetően 17
és 20 órakor a Maros Művész-
együttes kövesdombi termében
sor kerül a III. Richárd című elő-
adás bemutatására Burák Ádám
rendezésében. Kovács Dezső így
vall a az előadásról: „Intelligens,
okos előadást látunk, alkotói
egy percig sem akarnak aktua-
lizálni, hiszen tudják, a Shakes-
peare-mű úgyis mindig aktuá-
lis.[…] Aktualizálás helyett
precízen értelmezik, s „csontra
húzva” drámai csomópontjaira
redukálják a darabot.”

Borkóstoló a Balladában
Csütörtökön 19 órától a Bal-

lada vendéglőben  borkóstolót
tartanak. A kelementelki Orbán
Mihály és fiai hatféle borával is-
merkedhetnek meg a jelenle-
vők. A borászcsalád bemuta-

tásra kerülő borai között szere-
pel az a muskotálybor is, amely-
lyel fődíjat, nagy aranyérmet és
a borlovagrend különdíját is
elnyerték az idei balavásári bor-
versenyen. Házigazda Demeter
Zoltán. 

Térképes időutazás
A marosvásárhelyi Borsos Ta-

más Egyesület márciusi meghí-
vottja Bartos-Elekes Zsombor, a
kolozsvári BBTE Földrajz Karának
oktatója. Térképes időutazások
című előadása a régi erdélyi tér-
képek mai feldolgozási lehető-
ségeire igyekszik rámutatni:
pontosság, digitalizálás, elem-
zési módszerek, hogyan lehet
egymásra illeszteni a régi és mai
térképeket. A rendezvény már-
cius 26-án, csütörtökön 18 órá-
tól lesz a Bolyai Klubban (Kö-
peczi–Teleki- palota, I. emelet,
Szentgyörgy utca 1. szám).

Az alma 
kultúrtörténeti szerepe

Március 26-án délután 6 órá-
tól a marosvásárhelyi Bolyai téri
unitárius templomban Demeter
Sándor Loránd unitárius lelkész,
közgazdász, dr. Kádár Annamá-
ria pszichológus, László Kimpián
Annamária művészettörténész,
dr. Pokorny László fitoterapeuta,
egyetemi előadó, Weszely Tibor
matematikus, Miholcsa Gyula
fizikus előadást tart Az alma a
kultúrtörténetben címmel.

A Spectrum 
Színház műsora

Március 31-én, kedden 5 órá-
tól a Sirály című Csehov- drámá-
ból készült színjátékot adják elő
a marosvásárhelyi Spectrum
Színházban. Rendező: Török Vi-
ola. Helyfoglalás: 0744-301875.
Jegyek a helyszínen válthatók az
előadás kezdete előtt egy órával.

Marosvásárhely 
és a háború írásban 
és képben, 1914–1918

A Teleki-Bolyai Könyvtár és a
Teleki Téka Alapítvány Marosvá-
sárhely és a háború írásban és kép-
ben, 1914–1918: könyvek, doku-
mentumok, képek és tárgyak
városunk életéről és a Nagy Há-
borúról című időszakos kiállítása
a marosvásárhelyi Teleki Tékában
tekinthető meg keddtől péntekig
10-18 óra között, szombaton és
vasárnap 10 órától 13 óráig.

Régiségvásár 
a Mures Mallban

Régiségvásárt és kiállítást
szervez a marosvásárhelyi Gobe
Art Shop. A negyedik alkalom-
mal megszervezett vásáron több
mint 20 kiállító árúja várja az ér-
deklődőket. Bútorok, régi köny-
vek, numizmatika, ékszerek,
festmények és egyéb régiségek
lesznek megvásárolhatóak.  A
vásár célja, hogy minden érdek-
lődő megtalálja a maga ízlésé-
nek megfelelő darabot elérhető
áron. A vásár március 27-29 kö-
zött (péntek-szombat-vasárnap)
lesz látogatható reggel 10-től
22-óráig a Mures Mallban. 

Húsvéti tojáskiállítás
A Lorántffy Zsuzsanna Kul-

turális Egyesület idén is meg-
rendezi a hagyományos húsvéti
tojáskiállítást. A festett tojások
kiállítása virágvasárnapján,
március 29-én 11 órakor nyílik
a Néprajzi Múzeumban és nyitva
tart március 30–31-én is, 11-
14 óra között. A gyerekeket
meglepetéssel és apró figyel-
mességekkel várják a szervezők.
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Március 26. Emánuel, Tormás
Március 27. Hajnalka, Ágoston, Auguszta
Március 28. Gedeon, Johanna, János
Március 29. Auguszta, Bertold, Jónás
Március 30. Zalán, Izidor, Gujdó
Március 31. Árpád, Benjámin, Ákos
Április 1. Hugó, Pál, Urbán

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Párkapcsolatában jól mennek a dolgok. A felme-
rülő vitákat egy kiadós séta vagy egy kellemes vacsora
mellett meg tudják beszélni. A hét során vibrál a tette-
rőtől, az újabb és újabb ötletektől, melyek később kivi-
telezhetők lesznek.
BIKA: A hét elején testvér vagy szomszéd okozhat némi
kellemetlenséget. Mentálisan és fizikailag erősnek érzi
magát a hét során. Ez a hét kedvező időszak befekteté-
seknek. Az elmúlt időszakban, több esetben is stressz -
helyzetekkel kellett szembesüljön.
IKREK: Pénzügyekben új lehetőségek nyílnak meg a
régi tervei megvalósításához. A héten érdemes lenne
beiktatnia rendszeres programként valamilyen szabad-
téri tevékenységet. Erős igényt érezhet arra, hogy a fi-
zikai közérzetét és kondícióját karban tartsa.
RÁK: Ez egy olyan időszak, amikor a körülmények in-
kább a szakmai és személyes ismeretségei bővítését se-
gítik. Több találkozó is szóba jöhet, melyek során több
és hasznos ismeretségre is szert tehet.
OROSZLÁN: Amennyiben új munkahelyet keres, ez a
hét több kedvező lehetőséggel is kecsegteti. A leendő
munkáltatójával gyorsan megtalálják a közös hangot,
nagyon jó benyomást kelt önmagáról.
SZŰZ: A gondolatait és az ötleteit ossza meg párjával.
Sok mindenben az ön segítségére tud lenni. Számíthat
rá és a megértő szeretetére. Óvakodjon attól, hogy pro-
vokálják. Hajlamossá teheti kisebb hisztikre, ami kínos
lehet önnek.
MÉRLEG: Az egészségére kellene jobban figyelnie.
Vegye komolyan teste jelzéseit, mellyel megelőzhet ké-
sőbbi nagyobb bajokat. Legyen fokozott figyelemmel a
higiéniára és a gyorséttermi ételek fogyasztásával is le-
gyen óvatos. Valaki a barátai vagy az ismerősei közül kel-
lemes meglepetést tartogat önnek.
SKORPIÓ: Nagyon kedvező ez a hét arra, hogy anyagi
helyzetében kedvező változásokat indítson el. Azonban
óvatosan járjon el hitel igénybevétel vagy egyéb jellegű
kölcsön igénybevétele esetén, mert a csalás aurája ér-
zékelhető ön körül.
NYILAS: Anyagi vonatkozásban nem áll a legkiválóbb
szinten, de ez a hét kínál több esetben is emelkedő le-
hetőségeket. Ezen a héten lehetséges, hogy nagyobb
összeget ad ki a kezéből. Amennyiben lényeges bevé-
telre vár, szükséges, hogy türelmes legyen, mert egy kis
csúszás felmerülhet az ügyben.
BAK: Új perspektívában látja önmagát és a jövőjét. Ké-
szen áll elengedni azokat a múltbeli és jelenlegi dolgo-
kat, melyek eddig mérhetetlen akadályokat gördítettek
az útjába. Azokat az értékeket, amelyek meghatározóak,
azt továbbviszi magával.
VÍZÖNTŐ: Mielőtt elindulna az autójával, vizsgálja meg,
hogy minden rendben van-e, mert lehet, hogy leáll fél-
úton egy kisebb észre nem vett hiba miatt. Ez a hét tele
van váratlan fordulatokkal és meglepetésekkel.
HALAK: Nagyobb hangsúlyt kapnak a szív dolgai is a
hét során. Több olyan kérdésben egyetértés születik
párja és ön között, ami eddig kerülgetett téma volt. Ezen
a héten valószínű, hogy egy nagyobb ünnepségre lesz
hivatalos.

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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A továbblépés
feltétele 

Véget értek a márciusi megemlékezések. A témakör-
ben tartott konferenciák, kiállítások és kerekasztal-beszél-
getések mind-mind azt bizonyították, hogy egy jól
megszervezett, hatalmi harc áldozataivá váltunk mind-
annyian, vásárhelyiek. Egy szűk réteg, a volt párttitkárok
és a szekusok személyes érdekeinek a kiszolgálásáért fi-
zettünk meg. Ezt igazolták a rendezvényeken felszólaló
történészek és politikusok, románok és magyarok. Ma már
olyan hiteles kordokumentumok és videofelvételek állnak
a rendelkezésünkre, amelyek egyértelműen bizonyítják,
hogy a jogait békésen követelő magyar közösséget szer-
vezett provokációk nyomása alá helyezték, egészen addig,
amíg bekövetkezett az etnikai konfliktus.

„Együtt akarunk dolgozni a magyar testvéreinkkel”, ezt
hangoztatták a vásárhelyi tanintézmények „vátrás” taná-
rai. „Mi közösen képzeljük el a jövőnket”. „Ne hagyjátok a
románok és magyarok közötti egyetértést megméte-
lyezni!” Ezek voltak a leggyakoribb, hátsó szándékkal meg-
fogalmazott, hazug szlogenjeik. Hiszen az áhított
„harmonikus egység” az oprisok, judeák és cionteák szá-
mára mindössze a kommunizmusban bevezetett, a min-
ket, magyarokat elnyomó és gyarmatosító tevékenység
továbbéltetését jelentette. Igaz ugyan, hogy mára egyér-
telművé vált, hogy mennyire nevetséges és átlátszó volt
az érintett személyek „magyarimádó” igyekezete, de eddig
még senki nem kért bocsánatot emiatt tőlünk a román ha-
tóságok vagy a civilek nevében. Mindössze egyetlen igazi,
markáns és következetes képviselője maradt a vásárhelyi
román közösségnek, Smaranda Enache, aki változatlanul
azt hangoztatta – a pogromot megelőzően és azután is –, hogy
nem a románok és a magyarok közötti ellentét, hanem a
hatalmukat féltő kivételezettek számlájára kell írni a véres
eseményeket.

Eközben pedig megjelentek az újkori véres március
„hóvirágjai”. Az orvosi egyetemen virágzik az Azamfirei-
Copotoiu páros, amely indigó módján leutánozza a 90-es
évek konfliktusait kirobbantó önkényes fellépéseket.
Abban az állami intézményben, amelyben a törvény ki-
mondja az önálló magyar karok létrehozását, a fent emlí-
tett helyi kiskirályok még az eddig meglévő helyeinket is
megsemmisítik. Ez az iskolapéldája annak a nagy multi-
kulturális egységnek, amelyet a Vátra annakidején meg-
hirdetett. Az elmulasztott függetlenedési folyamatok
nyomán, nagyjából ugyanolyan nemzetiségi arányok mel-
lett, a számtalan új román tannyelvű orvosi egyetem meg-
nyitása ellenére, a magyar hallgatók aránya drasztikusan
lecsökkent, és ma már az intézményből való kizárás ve-
szélye is fenyeget minket. Mert ennyire szeretnek velünk
együtt tanulni és velünk együtt oktatni. Ez jelenti szá-
mukra a harmonikus, multikulturális együttélést. Köszön-
jük Copotoiu, köszönjük Azamfirei!

Vásárhely véres márciusáért és az azóta is nacionalista
köntösbe burkolt öncélú törekvésekért, a továbblépés fel-
tételeként a hatalom jelenlegi képviselőinek elnézést kel-
lene kérniük az akkori „bennfenteseik” által okozott
károkért és veszteségekért. Hivatalosan is be kellene lát-
niuk a tragikus eseményekben vállalt felelősségüket.
Ugyanakkor határozottan fel kellene lépniük az említett
„magyarbarát” jövevény-vásárhelyiekkel szemben, hiszen
az ők „szeretetük” miatt marad ez a város továbbra is eny-
nyire élhetetlen.
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Ferencz Zsombor

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület konferenciasorozatot szervezett Marosvá-
sárhelyen, amelynek múlt hét végén dr. Pytel József egyetemi tanár,  a pécsi Fül-Orr-Gégeklinika professzora
volt a vendége. Bár gyerekkorában történt mandulakivétele altatás nélkül és pofonos érzéstelenítéssel
zajlott, mégis beleszeretett a fül-orr-gégészetbe, és jelenleg, 71 évesen is hivatásának él. Interjú. 
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„Ma már Beethovennek egy segédorvos
vissza tudná adni a hallását” 

– Miért döntött az orvosi
pálya mellett?

– Érdekes történet ez. Gye-
rekkoromban falun laktunk, és
két unokatestvérem orvosira
járt, viszont nálunk nyaraltak,
és állandóan a vizsgákra készül-
tek. Mindig nagy tisztelettel
néztem rájuk, akkor döntöttem
el, hogy orvos leszek. Egyéb-
ként abban az időben legin-
kább a technikai dolgok
érdekeltek: folyamatosan büty-
költem, receptoros rádiót készí-
tettem. Aztán a gimnáziumban
a latintanárom arra ösztökélt,
hogy a latin tanulását folytas-
sam, a matektanárom pedig
számtantanárt akart belőlem
faragni, a fizikaoktatóm pedig
úgyszintén a saját tárgya felé
terelgetett. Egy órán aztán a la-
tintanárunk körbekérdezte az
osztályt, hogy ki micsoda sze-
retne lenni, én pedig az orvost
válaszoltam. Nagyon csúnyán
nézett rám, és hozzátettem
ijedtemben, hogy tanár. Végülis
ez a nyelvbotlásszerű jóslat
megvalósult, „orvos-tanár” let-
tem.

– Miért épp a fül-orr-gégé-
szet?

– Fiatalkoromban házasod-
tam meg, az ingyenes kollégi-
umból albérletbe költöztünk,
így kellett a pénz. Vagont rak-
tam éjjelente, de tudtam, akko-
riban egy jó orvosi pályamunka
elkészítéséért egy középmun-
kás havi fizetését lehet megsze-
rezni. Két téma közül
választhattam: a krónikus man-
dulagyulladás és a krónikus
prosztatagyulladás. Az előbbi
mellett döntöttem, így szeret-
tem bele a fül-orr-gégészetbe.
Bár abban az időszakban éppen
nem volt meghirdetetett állás a
Fül-Orr-Gégeklinikán, én mégis
oda adtam be a pályázatomat.
Véletlenül augusztusban még-
iscsak ürült egy hely az intéz-
ményben, és én mint
„megszállott bolond”, egyetlen
pályázó megkaptam az állást,
azóta is ott dolgozom.

– Az ön szakterülete többek
között az audiológia. Pontosan
mit is fed ez?

– A hallás vizsgálatát, annak
élességének megállapítását, a
zavarok okának feltárását je-
lenti. Ennek mérésére nagyon
sok műszert is készítettem, pél-

dául automatikusan működő
számítógép alapú hallásvizsgá-
lót, amelyeket mai napig több
magyarországi kórházban is
használnak. Ezekkel a gépekkel
mi kezdtük el először Magyar-
országon az újszülött kori hal-
lásmérést.

– Lehet-e eredményesen, ha-
tékonyan javítani a halláskáro-
sultak hiányosságait, a
siket  séget?

– 1968-ban, amikor a klini-
kára kerültem, az újszülöttek si-
ketségén nem tudtunk segíteni,
viszont ma már implantációval
teljesen vissza tudjuk adni a kis-
gyerekek hallását, normál isko-
lába járnak és életet élnek. A
felnőtteknél is hasonló módon,
ha időben elvégezzük a beülte-
tést, akkor száz százalékos a
siker, nagyothallóknál pedig
műtéttel javítjuk a problémát.
Az öregedéssel járó hallászavart
azonban hallókészülékkel kor-
rigáljuk. Olyannyira fejlődött az
orvostan ezen szakterülete,
hogy ha Beethoven most szüle-
tett volna, akkor egy segédor-
vos műtéttel vissza tudná adni
a hallását. 

– Sikerélményekkel teli ez a
hivatás?

– Nagyonis. Minden évben,
karácsonykor a megműtött
gyerekeknek tartunk egy össze-
jövetelt, ahol ők produkciókkal
lepnek meg minket. Csodálatos
érzés, hogy azok a gyerekek,
akik nemrég jelelve beszéltek,
gyönyörűen szavalnak, sőt,
énekelnek is. 

– A kilencvenes években ven-
dégprofesszor volt neves külföldi
egyetemeken. Milyen tapaszta-

latokkal tért haza? Milyen volt
ott akkor az oktatás?

– A Yale-en nagy csodálko-
zásomra nem volt túl fejlett a
komputertechnika. A prezentá-
cióm megoldása olyan modern
volt, hogy meglepte őket. Vic-
cesen meg is jegyezték az ottani
professzorok, hogy egy magyar
orvos kellett eljöjjön hozzájuk
azért, hogy megtanítsa őket a
számítógéptechnikára. De sok
mindent ott láttam először, pél-
dául nagy klinikákat alacsony
ágyszámmal, hiszen ők akkor
már élen jártak abban, hogy a
betegeket 1-2 napra a műtét
után hazaengedték. Mi hozzá-
vetőlegesen húsz év után jutot-
tunk erre a szintre, bár az
egynapos sebészetet még min-
dig nem sikerült meghonosí-
tani, ám ez lesz a jövő útja.
Emellett Münchenben oktat-
tam hosszabb ideig, és ott ta-
núja voltam annak az esetnek,
amikor már abban az időben is
rég idejemúltnak számított a
tűvel való arcüregtisztítás, és az
idős professzorokat is összehív-
ták, hogy megnézzék a műve-
letet, mert ilyet többet nem
fognak látni. 

– Mennyire tudják követni a
kezelt, megműtött betegek álla-
potát?

– Ebből a szempontból a ke-
leti országoknak nagy előnyük
van a szocialista betegellátásból
fakadóan, még a rendszerváltás
után is. Nyugaton a páciens
műtétének másnapján elhagyja
a kórházat, és az orvosa többet
nem látja. Így nekem sokan alig
akarják elhinni, hogy negyven
éve követem minden betegem
hallásának állapotát, az imp-
lantátum működőképességét,

amelyeket mai napig is csont-
ból faragok ki, és azt haszná-
lom, ellentétben a nyugati
orvoslással, ahol arany és pla-
tina implantátumokkal dolgoz-
nak. Én meg csodálkozom a
nyugati gyógyászaton, amely
gyakran általánosított követ-
keztetéseket von le, de nincs
alapja rá, mert nem követi a pá-
ciensei utóéletét. 

– A fiatalok körében igen el-
terjedt folyamatos fejhallgató-
használat károsíthatja-e a
hallást?

– Mindenképp figyelni kell
arra, hogy a hangerő nyolcvan
decibel alatt legyen. Hallásvizs-
gálatot lehet végezni fejhallga-
tózás előtt, illetve fél óra
fejhallgatózás után, és lehet
látni, hogy melyik frekvenciákon
romlott a hallás, amely ugyan
pihenéssel visszaáll, de nem
mindig az eredeti állapotába.
Tehát aki állandó jelleggel, nagy
hangerővel fejhallgatózik, annál
könnyen kialakulhat a zajárta-
lom. De szerencsére a hordoz-
ható zenelejátszók nagy részét
szabványszerűen úgy progra-
mozzák, hogy nem léphetik át a
85 decibel hangerősséget.

– Hobbijai közé tartozik a
csillagászat. Most épp mi foglal-
koztatja e téren?

– Újabban jó minőségű fo-
tókat próbálok készíteni, és a
fényképezési technikákkal kí-
sérletezek – az átlagolással –
amellyel jobb képek készülnek,
mint amit szabad szemmel lát-
hatunk. Továbbá ennek érdeké-
ben webkamerát tervezek
rászerelni a csillagvizsgáló lát-
csövemre. 

Pál Piroska



„Mit ér az ember egy
elnyomó hatalomnak?”
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Az utóbbi időben tájainkon is fel-
értékelődtek a pártfüggetlen közéleti
szereplők. Különösen azóta, amióta
naponta kerülnek rács mögé a korrup-
cióval vádolt politikusok, a klientúrá-
hoz tartozó úgynevezett
üzletemberek. Már Johannisnak a no-
vemberi győzelme is azt jelezte, men-
nél kevésbé kötődik valaki a jelenlegi
pártstruktúrákhoz, mennél kevésbé
van beágyazódva a politikai rend-
szerbe, annál több az esélye arra, hogy
komolyan vegyék, hogy megválasz-
szák. 

Összegezve: bár korábban is ki-
mondták néhányan, hogy a politikai
osztály megbukott, s megért a lecse-
rélésre, tenni mindeddig senki nem
tett azért, hogy változzanak a dolgok.
Igaz, néha maguk a politikusok is

megeresztettek egy-egy ilyen irányú
vélekedést, de többnyire kampánycél-
ból tették, s a választás lejártával azon
nyomban meg is feledkeztek róla.
Most is a kívülálló, a korrupcióellenes
küzdelemben illetékes ügyészség
végzi el azt, amit magának a politiká-
nak kellett volna. 

A politika ázsiója, a politikus tekin-
télye kis erdélyi magyar társadal-
munkban is negatív csúcsokat
döntöget. Ezt csak az nem érzékeli, aki
nem akarja. A jelen esetben éppen a
politikusok. Veszélyes, mondhatnám:
önveszélyes játék ez. Merthogy vésze-
sen közelednek a jövő évi helyható-
sági, majd parlamenti választások.
Amikor nagyon nem lesz mindegy, mi-
lyen jelöltekkel, jelöltlistákkal indul-
nak a magyar pártok. 

Azért némely helyeken mintha fel-
ismerték volna, hogy valamiféle vál-
toztatásra szükség lesz a jelöltállítás

módját illetően. Marosvásárhelyen,
ahol az RMDSZ a polgármesteri szék
visszaszerzését tűzte ki célul, már be-
jelentették: május végéig előválasztá-
son döntenek a polgármesterjelölt
személyéről. Arról, hogy az önkor-
mányzati képviselői helyekért is
egyetlen, közös jelöltlistát kellene ál-
lítani, sajnálatos módon nem esett
szó. Pedig a városi képviselőtestület-
ben is jól jönne a többség, vagy a le-
hető legerősebb frakció. Az is

egyértelműnek tűnik, hogy az elővá-
lasztás a legalkalmasabb módja a je-
löltek kiválasztásának, akikre aztán
nyugodt szívvel és főleg lelkiismeret-
tel lehet kérni a választópolgárok sza-
vazatát.

Valamivel előrébb jutottak Szat-
márnémetiben, ahol a civil lakosság
azt támogatja, hogy pártfüggetlen
polgármesterjelöltet indítsanak a ma-
gyar politikai erők. A helyi napilap kér-
dezte az olvasókat, a válaszadók közel
60 százaléka támogatja a független
polgármesterjelölt indításának gon-
dolatát, 20-20 százalék azok aránya,
akik szerint a magyaroknak az RMDSZ
jelöltje mögé kell felsorakozniuk, il-
letve azoké, akik bárkit támogatná-
nak, aki a jelenlegi városvezetés
leváltására alkalmasnak tűnik.

Egyelőre még nem tudni, lesz-e
előválasztás vagy sem. Mert hiába
hajlanak némely helyeken erre, ha a
pártközpontban másként döntenek.
Mielőtt azonban bárki is túlzott derű-
látásba ringatná magát, hadd idéz-
zem, miként vélekedik erről Pataki
Csaba, az RMDSZ Szatmár megyei el-
nöke: „A jelöltállítás módszerével kap-
csolatosan az SZKT határoz majd 2016
tavaszán, ahhoz kell majd igazod-
nunk. (…) Nem tartom azonban sze-
rencsésnek, ha valaki a szekeret fogja
az ökrök elé” – nyilatkozta a sajtónak
a szatmári pártvezér. 

Nos, ha így állnak a dolgok, akkor
nem értem, Marosvásárhelyen ho-
gyan és miként szervezhetnének már
idén májusban előválasztást.   

Szentgyörgyi László

Függetlenek ideje?  

Mondom 
a magunkét

Ercsey Mária Marosszentgyörgyön élő nyugalmazott magyar szakos tanárnőnek
öt év alatt öt könyve jelent meg. Ezekben az írónő egyetemi éveit, a kommu-
nista rendszerben megélt nehézségeit idézi fel. Ercsey Máriát életpályájáról,
könyveiről, példaképeiről kérdeztük.  

Életpályájáról Ercsey Mária a
következőket vallja: „Ha vissza-
tekintek hosszú életpályámra,
óhatatlanul a Találkozások a teg-
nappal (saját könyvcímem)
múlt idéző, izgalmas világába ju-
tok. Mintha igaz sem lenne. Ma-
rosvásárhelyen születtem 1938-
ban. Sem itt, sem a Nyárád-
mentén, ahová gyermekkorom
kötött, nem éreztem az idegen
fennhatóságot. Földműves csa-
ládomban mindennapos volt a
könyv, az életemen végigvonuló
könyvszeretetemnek talán ez
volt a forrása. Tanítónői diplomát
Szászrégenben szereztem, majd
1955-ben a  kolozsvári Bolyai
Egyetem öt éves filológia karára
felvételiztem. Évfolyamtársaim-
mal végigjártuk az egyetemünk
beolvasztásának kálváriáját a V.
Babeş keretébe. Életünkben elő-
ször kerültünk szembe az idegen
fennhatósággal, tapasztalhattuk
meg magyarként emberi mivol-
tunk semmibevevését. Ott éget-
ték zsigereinkbe – életre szólóan
– a másodrendűség bélyegét!
Mintegy tíz iskolában tanítot-
tam, beleértve az 1995-ben be-
következett nyug   díjazásom
utáni éveket is,  melyek közül
Parajd volt csak magyar, a  többi,
mint például Radnót, Gernye-
szeg, majd Marosszentgyörgy,
ahol lakom, vegyes tagozatú is-
kolák.”

„És mégis magyarul éltem!”

Ercsey tanárnő nyugdíjba vo-
nulása után kezdett el prózát
írni, saját megfogalmazása sze-
rint ezzel egy „adósságnak” kí-
vánt eleget tenni. Nyomdafes-
téket látott köteteit a szerző
mutatja be olvasóinknak: „Öt
könyvem jelent meg, az első
2010-ben, az utolsó 2014 vé-
gén. Az első És mégis magyarul
éltem, az egyetemi évek meg-
aláztatásait, a román parancs-
uralom embertelenségét örökíti
meg, amelytől nem sokban kü-
lönböztek a vegyes iskolák sem.
Ez a  fekete március eseménye-
ivel zárul. A Ne hagyd magad!
című könyvem ugyancsak 2010-
ben jelent meg, és a kommu-
nista rendszer fonákságait tárja
föl rövid prózai írásokban.  A
2011-ben megjelenő Szólít a
kisharang azt érzékelteti, meny-
nyivel eredményesebben lehet
dolgozni egy színmagyar isko-
lában, egy összetartó, lelkes
magyar közösségben, mint egy
vegyes tannyelvű tanintéz-
ményben. A Találkozások a teg-
nappal, a 2012-es évhez kötő-
dik, erről már beszéltem. A
tapasztalatok összegezését tar-
talmazza az eddig utolsó, a Ke-
lepcében, az emberi kiszolgál-
tatottságot az idegen
fennhatóság szorításában. És,

hogy mi késztetett arra, hogy
tollat ragadjak, azt legjobban
Gábor Andor szavaival tudnám
érzékeltetni: mert egy olyan
korban éltem, amikor szégyen
élni és nem kiáltani.”

A tanárnő több évtizeden át
oktatta a magyar irodalmat a
letűnt korszakban. Hogyan le-
hetett az akkori körülmények
közt megmaradni magyarnak,
magyartanárnak? Hogyan sike-
rült a tanítványok lelkébe oltani
a magyarságtudatot, megsze-
rettetni velük a magyar irodal-
mat? Ezek voltak a következő
kérdéseink, amelyeket feltet-
tünk Ercsey Máriának. „Egyik re-
gényében említette Mikszáth
Kálmán, hogy a tanárai mind-
annyian névtelen generálisok
voltak, akik a Bach-korszak be-
súgós-cenzúrázott világában is
a tanítványaik lelkébe csepeg-
tették a nemzettudat, a hazafi-
asság, az önzetlen honszolgálat
parancsszavait. Hozzájuk hason-
lóak voltak az erdélyi magyar
irodalmat tanítók is a kommu-
nista időben” – vélekedik a ta-
nárnő. 

„Mindenütt csak üresen
kongó idegen szó, idegen
ének, idegen lélek...”

A továbbiak során afelől ér-
deklődtünk, hogy melyik Ercsey

Mária kedvenc saját írása, és arra
kértük, emeljen  ki néhány sort
könyvei szövegéből: „Nem lehet
választani, mindenik könyvem
igyekezett  – több-kevesebb si-
kerrel  – a szerepét betölteni.  Ta-
lán az első könyv mottója jelzi azt
a megrendülést, amikor tizen-
nyolc évesen szembekerültünk a
valósággal: mit ér az ember, ha
magyar egy megszálló hatalom-
nak! A gyermekkor álomba rin-
gató magyar tündérmesevilága
eltűnt, ködbeveszett, létezett is
egyáltalán? Mindenütt csak üre-
sen kongó idegen szó, idegen
ének, idegen lélek... Még talán a

Kelepcében megfogalmazott pá-
lyazárást idézném: Megfogyat-
koztál, egyre szorosabbra zárul a
tenyér: elhulltak illúzióid, meg-
ritkultak színes tollaid, szárnyad
törött, nagy a csend, csak a szív
magánya hasogat irgalmatlan, s
a be nem váltott álmaid leltáro-
zod tehetetlen.”

Irodalmi példaképeiről így vall:
Nincs kiválasztott  magyar íróm-
költőm. Mindeniknek megvan a
maga helye. Tették, amit tenniük
kellett!  Nagyra értékelem a XIX.
századot: a nyelvújítást, a reform-
kort, a nagy 1848-asokat. Hol len-
nénk ma nélkülük!?  Egyet azért

nem árt megjegyezni: Kit nem he-
vít korának érzeménye,/ Szakítsa
ketté lantja húrjait! (Eötvös József)
Goethe filozofálgatásait szívesen
olvasom, de ott van Thomas
Mann, Romain Rolland…"

Végezetül Ercsey Mária még
elmondta, kötelességünk az utó-
dokra gondolni, joguk van tudni,
hogyan sáfárkodtunk a ránk bí-
zott örökséggel. Érezniük kell, mi-
lyen feladat vár rájuk. „Egy lángot
adok, ápold, add tovább/ És gon-
dozd híven.” (Reményik  Sándor:
Örök tűz)

Nemes Gyula
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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

A címben megnevezett ingatlan 1824-ben épült klasszicizáló homlokzattal a
Petráskó család számára. Az épület későbbi tulajdonosai után Petráskó-, Gaj-
zágó- és Kárnász-háznak hívták. A XIX. század közepén a Gajzágó család vásárolja
meg a házat, és ezt lányáról, Kárnásznéról nevezi el. Az épület falai gazdagon
díszítettek. A képek a hajdani város utcarészleteit ábrázolják. Az emeleti folyosó
mennyezetéről hölgyportrék és felhőkön csücsülő hölgyek tekintenek le ránk.
Az épület – leginkább a benne található falfestmények miatt – kiemelkedő
műemléki értékkel bír. Ezen a héten erről az egyemeletes ingatlanról írunk. 

Ahol ma a házasságokat kötik: a vásárhelyi Kárnász-ház 

A századforduló épülete

A boltozatos kapubejárat
oldalfali freskóin a XIX. század
végi Marosvásárhely egy-egy
részét láthatjuk, de vannak
még meg nem határozható
képek is, amelyek állítólag is-
meretlen olasz festőművésztől
származnak. 

A marosvásárhelyi útika-
lauz című adatgyűjtés szerzői
Fodor Sándor (S.) és Balás
Árpád is megemlítik, hogy az
épületet a XVIII-XIX. század
fordulóján építették, majd
1986-ban felújították, és há-
zasságkötő termet létesítettek
benne. 

A termeket Mohr Lajos öt-
vösmunkái, Hunyadi László ko-
vácsolt lámpái és Bálint Károly
szobrai díszítik.

Ugyancsak a fent említett
könyvből derül ki az a tény is,
hogy az épület szomszédságá-
ban van a XIX. században épült
Nagy Samu-féle ház, amit
1986-ban egy ajtónyílással a
házasságkötő házhoz csatol-
tak. 

A műemlékként 
nyilvántartott épület

A Görög-ház – erről az épü-
letről már írtunk lapunk hasáb-
jain – melletti egyemeletes
lakóház klasszicizáló homlok-
zata a Nagypiac korabeli épüle-
teivel egyenértékű, de belső
építészeti kialakítása és az alkal-
mazott iparosfestészeti munkák
értékéért és szépségéért műem-
lékként tartják nyílván.

Keresztes Gyula, a Marosvá-
sárhely régi épületei című köny-
vében rávilágít arra, hogy ezt az
épületet a XIX. század első évti-
zedében egy gazdag kereskedő
család építette lakása és üzlete
számára. Külső és belső kialakí-
tása a kor ízlésének megfelelő. 

Az ingatlan 
különlegességei

Főpárkánya fekvőhomlokza-
tos, emeleti ablakait klasszikus
szemöldökpárkány díszíti. A ko-
sárívű kapubejáró kőkeretes, a
kapualj mennyezete félköríves
boltíveken nyugvó boltozatok

sorozata, melyet klasszikus min-
tájú díszítőfestés teszi széppé. 

Az oldalfalakon, a boltívek
által lehatárolt sík mezők min-
denike festett – al-seco – fal-
képeket tár a szemlélő elé,
melyeknek értékét nem annyira
művészi értéke, hanem roman-
tikus tárgya adja. 

Amit a képek 
megörökítenek

A 2 x 2 kép közül kettő külö-
nösen értékes a város építészet-
története szempontjából. 

A bal oldali kép a Kossuth
Lajos utca házsorát örökíti meg
a Nagypiac felől nézve, míg a
másik a Vártemplomot, a két-
tornyú római katolikus templo-
mot a plébánia épületével és a
Görög-házat a Kárnász-házzal
együtt, melyben épp ezen fes-
tett faliképek vannak. 

Ami még a 
szakembereket is elbűvöli

Keresztes Gyula leírása sze-
rint a kapualjból induló belső

lépcső egy igen hangulatos
emeleti hallba vezet, melynek
kialakítása még a szakembert is
elbűvöli.

Festett mennyezetét felhő-
kön ülő női alakok és kis amo-
rettek, valamint medalionokba
foglalt négy portré és igen szép
díszítőfestés-vonalazás teszi
még díszesebbé. Az oldalfala-
kon festett főpárkány szalad
körbe, és a festett lizénák által
osztott mezőkben romantikus
tárgyú tájképek – várkastély,
városképek – láthatók. 

A Városi Tanács 
felszabadítja az 
épületet a lakóitól és 
az üzleteket a bérlőitől…

A nagytermet és a lakószo-
bákat is hasonlóan díszítették,
de azokat az államosítás után
használói lefestették. 

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból tudjuk
meg azt is, hogy 1968-ban, a
helyreállítási munkák érdeké-
ben a Városi Néptanács a Kár-
nász-házat felszabadította a
lakóitól és az üzleteket a bérlő-
itől. 

A munkálatok befejezése

után a Városi Tanács házasság-
kötő termet rendezett be az
épületben. Az emeleten rendel-
kezésre áll a hivatalos szemé-
lyek szobája, a násznép
várótermei, a nagyterem és a
házasságkötés utáni jókívánsá-
gok fogadószobája. 

Az esküvői díszebédek tartá-
sának érdekében a Városi Tanács
a szomszédos épületet – Nagy
Lajos háza – hasonlóképpen
helyreállítatta, melynek emele-
tén vendéglő működik, amely-
nek közvetlen kapcsolata van a
házasságkötő termeivel. Ezen
épületek földszintjén cuk-
rászda, fényképészeti szalon,
menyasszonyi ruhakölcsönző és
ajándékboltok működtek, mű-
ködnek. 

A falképeket 
festőművészek javítják ki

A helyreállítási munkák al-
kalmával valamennyi helyiség
falairól kilenc réteg falfestést
távolítottak el, és a láthatóvá
vált díszítőfestés töredékei
alapján, a falak és a mennyeze-
tek díszítőfestését rekonstru-
álva újrafestették.

A festett falképeket festő-
művészek javították ki. Vala-
mennyi helyiséget, termet a

munkálatok végeztével ízléses
bútorokkal rendezték be. 

Keresztes Gyula szerint a
szép belsőjű lakóház első épít-
tetője ismeretlen. A XIX. század
közepén a Gajzágó család vásá-
rolta meg a Bíró családtól. Gaj-
zágó lánya Kárnászné volt az
épület utolsó tulajdonosa, így a
Kárnász-ház nevet viseli.

Nagy Samu háza

tehát a Kárnász-ház szom-
szédságában álló, azzal azonos
korú épület utolsó tulajdonosa
nevét viseli. 

A Kárnász-ház helyreállítá-
sával egy időben a városi tanács
ezt az épületet is helyreállítatta
– mint már államosított házat.

A határfalba vágott ajtónyí-
lással közvetlen kapcsolatot
biztosítottak a két épület eme-
lete között. 

Az emeleti termek belső ki-
képzése hasonlóképpen, díszí-
tőfestéssel készült. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd
A régi képekért köszönet:

Madaras Józsefnek
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HETI HETES
A hét panasza.„Sok a geci

Vásárhelyen” – panaszkodott
néhány hete egy hallgató a rá-
dióba meghívott Peti András-
nak. Aki most hirtelen
olyasmire gondol, hogy ezt
eddig is tudtuk, az rossz, mivel
rossz az, aki rosszra gondol.
Ugyanis az illető nem simicskás
értelemben használta az alpári
négybetűst, hanem a román
geaca (dzseki) szó többes szá-
mával (geci, ejtsd dzsécs) volt
baja. Pontosabban a főtér kör-
nyéki turkálókkal, amelyek már
messziről is jól kivehetően hir-
detik a tavaszi dzseki-akcióikat,
valahogy így: GECI -30, -40, 
-50%, amin sok magyarországi
turista jól mulat, egyeseket
zavar, kettesek meg is botrán-
koznak.

Alpolgármester úr szerint
nincs ebben semmi kivetnivaló
(amúgy valóban nincs, és még
egy bilingv töblica se javítana
sokat a helyzeten: Geci – Dzse-
kik), és mindjárt egy (adekvá-

tan vulgáris) példát is hozott:
megtudtuk tőle, hogy valami-
lyen kaukázusi nyelven a mosó-
medve állatkerti ketrecén
díszelgő megnevezés egy az
egyben megegyezik a mi közö-
sülés szavunkkal, annak is a vul-
gáris formájával. Egyébiránt,
vulgaritás ide vagy oda, az
egyetlen ige a magyarban,
amely minden igekötővel értel-
mes szót ad, ki lehet próbálni:
ki-, fel-, át-, be-, el-, oda-, meg-
satöbbi… 

A hét kérdése. Kelemen
Hunort lehazaárulózzák és kifü-
työlik Sepsiszentgyörgyön, a
nemzeti ünnepünkön, az
RMDSZ központi rendezvényén
(irreleváns, hogy kik és há-
nyan). 

Kelemen Hunor egyedüli je-
löltként pályázik az RMDSZ el-
nöki tisztségére, rajta kívül
senki nem nyújtott be pályáza-
tot.

Részlet az Üvegtigris3 című

filmből:
– Itt mindenki hülye???
– Itt? Mindenki! 

A hét veszélye. A közbiz-
tonsági veszélyforrások közé so-
rolná az etnikai autonómia
követelését a 2015–2020-as
közrendvédelmi és közbizton-
sági stratégia, amelynek terve-
zetét kedden bocsátotta
közvitára a román belügymi-
nisztérium. A dokumentum a
polgárok biztonságát fenyegető
veszélyek között első helyen
említi „a rasszizmust, idegen-
gyűlöletet, szélsőségességet és
az intolerancia minden más for-
máját, amely etnikai autonó-
mia elérését célozza egyes
térségek vagy régiók számára”.
A tervezet szerint a bűnözés nö-
vekedése, a földrajzi térségek
közti életszínvonalbeli különb-
ségek és a tüntetések „elfaju-
lása” is veszélyt jelenthet a
közbiztonságra. 

A román hírszerzés is felada-

tának tekinti, hogy megakadá-
lyozza a területi autonómia
megvalósulását Románia terü-
letén: ez a SRI akkori igazgató-
jának, George Maiornak egy
tavalyi sajtónyilatkozatából de-
rült ki. „Azon vagyunk, hogy ne
lehessen kierőszakolni a területi
autonómiát és más olyan dol-
gokat, amelyekre a szomszéda-
inknak ez az új, nemzetinek
nevezett politikája irányul” –
jelentette ki a volt főszekus, a
magyarságra és Magyaror-
szágra utalva.

A hét mozija. Bukarestben,
a most épülő Mega Mallban fog
megnyílni még idén tavasszal
Románia első 4D-mozija. A lé-
tesítmény 13 termében 2D és
3D formátumban vetítenek
majd filmeket, a bűvös tizenne-
gyedik terem lesz a 4D élmé-
nyekre vágyóknak fenntartva,
ahol mozgó székeket és speciá-
lis effektusokat kap a néző a
pénzéért a trottya alá és az ar-
cába: szél fúj, köd terjeng, vil-
lámlik, szappanbuborékok
szállnak, eső esik, és persze a
filmben „szereplő” különböző
szagokat is lehet majd érezni. 

Remélhetőleg a Schindler
listáját nem tervezik vetíteni.

A hét felfedezése. A terje-
delmesebb fenekű nőknek oko-
sabb gyerekeik lesznek, mint a
lapos hátsójú nőtársaiknak, leg-
alábbis egy tanulmány szerint.
A Pittsburghi Egyetem kutatói
megállapították, hogy a fené-
ken és a combon lévő zsírfeles-
leg hozzájárul a baba agyi

fejlődéséhez; az említett testré-
szeken lévő zsírban számos táp-
anyag raktározódik el, amit az
anya a szoptatás során átadhat
a kicsinek. 

A tanulmány Dr. Lassek Why
Women Need Fat (Miért szüksé-
ges a zsír a nők számára) című
könyvében jelent meg. A szak-
ember elmondta, hogy a fenék-
és combkörnyéken lévő zsír do-
kozahexaénsavban (DHA) gaz-
dag, ami fontos eleme az
emberi agynak.

Már azon se csodálkoznánk,
ha egyes kretén kismamák tej
helyett az ülepükről leszívott
zsírral táplálnák a kicsiket.

A hét kütyüje. A Pornhub
(a legnagyobb pornómegosztó
portál) úgy gondolta, tesz vala-
mit a közjóért, és megalkotta a
Wankband nevű kütyüt, ami
olyasmi, mint egy fitnesz-óra:
lényege, hogy a nő vagy férfi
felveszi, hozzálát az autoeroti-
kus tevékenységhez, majd a
maszturbáláskor (f )elhasznált
energiával feltölti a telefonját
vagy a laptopját!

A szerkentyű kinetikus ener-

giával működik (a mozgásban
lévő testek energiájával). A le és
fel mozgás energiát termel,
amit az óra megtart, az össze-
gyűlt energia mennyiségét
sárga és piros csíkok jelzik. Ez-
után egy USB-kábellel össze
lehet kötni bármivel, amit épp
feltöltést igényel: telefon, lap-
top, iPod, bármi. A jó(?) hír az,
hogy nemcsak maszturbálással
működik, például gyors (és ha-
gyományos!) kézimunkázással
is megtermelhető a feltöltéshez
szükséges energia.

- Nagymama, kicsit vegyél
vissza a tempóból, mert szikráz-
nak a kötőtűid.

- Kussolj, büdös kölök, leme-
rült a laptopom!

A hét vicce. 
- Nem hiszem, hogy ez a

kapcsolat működne hosszútá-
von: én cukorbeteg vagyok, te
meg tébécés... 

- Na és, mit akarsz ezzel
mondani?

- Azt, hogy elég nagy köz-
tünk a kórkülönbség.

Molnár Tibor

XIX. Marosvásárhelyi Napok

A 2015. május 18–24. közötti időszakban XIX. alkalommal
szervezik meg a Marosvásárhelyi Napokat.

Ez alkalomból a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal meg-
hívja a kulturális és sportrendezvényeken részt venni szándékozó
közintézményeket és nemkormányzati szervezeteket, hogy a lebonyolítási programra vonatkozó
ajánlataikat nyújtsák be a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, Kulturális, Sport-, Ifjúsági- és
Lakásügyi Tevékenységek Osztályára – 59-es szoba.

Az ajánlatok benyújtási határideje 2015. április 1.
Dr. Dorin Florea polgármester



Florin Vaida jelenleg az 1994-
ben alakult Szombathelyi Asztali-
tenisz Klub utódjánál, a Szombathelyi
Asztalitenisz Kör egyesületnél te-
vékenykedik, ahol az NB I nyugati
csoportjában szereplő női csapat,
ugyanakkor az NB III Nyugat-Du-
nántúli csoportjában induló férfi
együttes, a SZAK-Sportiskola edzője. 

A Szombathelyi Asztalitenisz Kör
a Szombathelyi Sportiskolával kar-
öltve foglalkozik az utánpótlás ne-
veléssel, Florin Vaida edző irányítá-
sával.  

A minap a Szombathelyre kite-
lepedett asztaliteniszedzővel be-
szélgettem:

– Üdvözlöm, mester! Hogy van?
Hogyan megy az asztalitenisz-okta-
tás?

– Magam is csodálkozom azon,
mennyire jól érzem magam Szom-
bathelyen. Tulajdonképpen a csa-

ládom minden tagja jól érzi magát
Magyarországon, nem érezzük,
hogy idegenek vagyunk, ezt nem
is érzékeltetik velünk. Nyolc kilo-
méterre Szombathelytől építettünk
egy házat, megszoktam az itteni
közösséget, szeretem őket, szeretnek
engem. 

– Mik a hírek lányáról, Corneliáról,
aki hajdanán az ön keze alatt, a
Marosvásárhelyi ISK-színeiben for-
málódott?

– Cornelia Szombathelytől min-
tegy 10 kilométerre telepedett le,
oda ment férjhez (férje után Molnár),
egy időben Horvátország női válo-
gatottjának volt a tagja. Jelenleg
Szombathelyen edz, viszont az 1.
ligás Budaörsi SC, a 2011-es és
2013-as magyar női bajnok együttes
színeit képviseli. 

Amúgy Corneliának van egy ara-
nyos másfél éves kisfia, Patrik. Több-
ször nézek arra a fényképére, amikor
6 hónapos terhesen, ha nehezen
is, de roppant elszántan játszott a
magyar csapatbajnokság döntőjé-
ben, amit sikerült megnyernie!

– Marosvásárhelyre gyakran jár-
nak haza?

– Évente egyszer, úgy július 20-
a  körül, amikor a pihenőszabad-
ságom töltöm. Van egy testvérem,
aki Medgyesen asztaliteniszedző,
rajta keresztül szeretnénk júliusban
eljönni a szombathelyi csapattal
egy közös edzőtáborba.

– Kikkel tartja a kapcsolatot az
egykori sporttársak közül?

– A marosvásárhelyi asztalitenisz
akkori helyzete miatt kissé sértő-

dötten távoztunk Marosvásárhelyről.
Tehát kevés asztali teniszben jártas
hazai személlyel tartottam a kap-
csolatot. De ahogy tehetem, főleg
a magyarországi tornák alkalmával,
amelyeken részt szokott venni az
ISK, találkozom Ungvári Imola ed-
zővel, aki hajdanán tanítványom
volt.

– Mint olvastam bizonyos ma-
gyar honlapokon, ön világbajnok
lett egy viszonylag új sportágban,
racketlonban...

– Igen, nagyon tetszik ez a
sportág, de meg kell mondjam,
hogy kiváló csapattársaim is vannak,
akikkel világbajnok lettem. 

– A klub keretén belül kiket
edz?

– Eddig egyedül voltam edző,
de januártól van egy edző kolle-
ganőm is. Amúgy férfi és női csa-
patunk is van, emellett gyerekeket
is edzek. 

A fontos az, hogy én is meg a
családom is jól érzi magát Szom-
bathelyen!
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Megyei 1 ligás 
sporthírek röviden

Két helyzet, két gól=újabb 3 pont 
A Brassó elleni hazai találkozón eltiltott Gorob-

sov és N’Doye nélkül is győzni tudott az ASA a
Botoșani otthonában egy olyan találkozón, ame-
lyen mindössze két tiszta gólhelyzetük volt, így 2-
1 arányban nyertek az 1. liga 23. fordulójának
nyitómérkőzésén.

Előbb Zicu volt eredményes, aki közelről kihasz-
nálta a hazai védők ügyetlenségét, aztán a hazai
csapatkapitány, Acsinte egyenlített, miután Stăn-
cioiu elejébe öklözte a labdát, majd Marius Cons-
tantin fejesével szerezték meg a győzelmet, aki a
hosszú sarokba fejelt Voiculeț tökéletes beadása
után.

A találkozón Gabriel Mureşan lábközépcsont-
törést, Bruno Martins arccsonttörést szenvedett,
így előbbi öt hetet, utóbbi négy hetet hiányzik
majd az alakulatból.

FC Botoșani-ASA 1-2 (0-1)
Ezzel az újabb győzelemmel és az eddig meg-

szerzett 46 ponttal együttesünk maradt a tabella
második helyén, három ponttal a Petrolul előtt,
viszont 7 ponttal lemaradva a listavezető Steuától.

A tegnapi Románia-Feröer-szigetek válogatott
EB-selejtező mérkőzés miatt, a jövő hétvégéig szü-
netel az 1. ligás labdarúgó bajnokság.

Megszűnt a Maros KK győzelmi sorozata
A Tg. Jiu-i Energia otthonában véget ért a

Maros Kosárlabda Klub hat mérkőzés óta tartó
győzelmi sorozata, miután Audrius Prakuraitis gár-
dája három ponttal alulmaradt (81–78 (24–22,
18–15, 18–15, 21–26) a bajnokság 25. forduló-
jának vasárnapi játéknapján.

Együttesünk kiegyenlített mérkőzést játszott a
bajnokság egyik legjobb formában lévő együttese
ellen, hatékony támadásokkal kezdte a találkozót,
majd a nyitónegyed végén megsérült Dykes kie-
sése után a hazaiak lépéselőnybe kerültek, a mér-
kőzés végéig folyamatos előnyre tettek szert, így
sikerült megnyerniük a találkozót. 

A tabella 5. és 6. helyén továbbra is a Maros KK
meg a Tg. Jiu-i Energia áll 36 ponttal.

Tg. Jiu-i Energia–Maros Kosárlabda Klub 81–
78 (24–22, 18–15, 18–15, 21–26)

Az alapszakasz utolsó fordulójában, március
28-án, szombaton a vásárhelyiek a Kolozsvári U BT
együttesét látják vendégül. Fontos lesz a győzelem
a Maros KK számára, hogy megszerezzék az ötödik
helyet.

Brazi-on 7 gólt lőttek Sinkáék
A női Szuperliga 12. fordulójának vasárnapi ta-

lálkozóján hétszer volt eredményes az ASA a Pra-
hova megyei Brazi otthonában, habár nem volt
annyira könnyű találkozó, mint ahogyan az ered-
mény tükrözi: a rossz minőségű pályán a hazai já-
tékosok kemény védekezésével is számolnia kellett
Székes Károly együttesének.

CS Brazi–ASA 0–7 (0–2)
A gólokat Gorea 3, Csiszár 2, Sinka Zsuzsa és

Sandu szerezték.
Az ASA a következő fordulóban március 29-én,

vasárnap 11 órától a harmadik helyezett Borgópr-
undot fogadja.

A tabellát továbbra is jobb gólaránnyal a Ko-
lozsvári Olimpia vezeti (31 pont, +100 gól) az ASA
előtt (31 pont, +64 gól), amely ebben a forduló-
ban nem lépett pályára, így a bajnokságból kizárt
Temesvári CFR elleni mérkőzését játék nélkül 3–
0-ra megnyerte. 

Florin Vaida racketlon-világbajnok!

2014. november 20-23 közt a lengyelországi Wroclawba rendezték
meg a racketlon csapat és páros világbajnokságot, amely a nemzetközi
racketlon évad utolsó versenye volt. 

A Magyar Szenior Válogatott +55-ös korosztályának tagjaként Flo-
rin Vaida csapattársával, Sákovics Péterrel megszerezte a világbajnoki
címet (Sákovics, aki a szövetségi kapitány tisztségét is betölti, egyé-
niben is világbajnok lett Londonban), miután megnyerték a 11 pontig
tartó szetteket mind a négy sportágban (asztalitenisz-tollaslabda-fal-
labda-tenisz).

Akkor a magyar csapat az első meccsét a svédekkel játszotta és
nyerte meg, köszönhetően a jó asztalitenisz és tenisz teljesítménynek.

Az elődöntőben a német csapatot verték Vaida Florin kiváló telje-
sítményével, aki az első ellenfele ellen 11-7-re nyert.

A fináléban az első kiemelt angolok következtek. Mindjárt az első
számban, asztaliteniszben remekeltek a szombathelyiek, hiszen Sá-
kovics 11-3-ra, míg Vaida 11-0-ra hozta a meccsét és ezzel megala-
pozták a győzelmet. Sákovics meglepetésre minden számban nagy
különbséggel győzte le ellenfelét és a páros is hozta a kötelezőt, ami
azt jelentette, hogy Vaida Florinnak már nem is kellett teniszeznie. 

Két VB ezüstérem után első alkalommal lett világbajnok a Magyar
Racketlon válogatott (Nagyiványi György-Budapest, Pásti Mihály-Ka-
lócsa, Sákovics Péter és Florin Vaida-mindkettő Szombathely).

A Marosvásárhelyi ISK asztaliteniszedzőjeként tevékenykedett évekig, majd 1999-ben kitelepedett Szombathelyre,
ahol azóta is edzősködik. Egy helyi lap szerint, a 2000 januárjában megtartott marosvásárhelyi sportgálán az akkori
asztalitenisz-szövetség érdektelenségével indokolta döntését, mivel a föderációtól a füle botját senki nem mozdította,
amikor az Európa-bajnokság előtt két héttel a válogatottal azonosuló vásárhelyi csapat edzéslehetőség nélkül
maradt, sőt az sem érdekelte, miként jutnak el a versenyzők a torna színhelyére. Ez a teljes érdektelenség győzte
meg akkor, hogy itt nincs mit tovább keresnie sem neki, sem lányának, Corneliának, aki elfogadott egy kedvezőbb
horvát ajánlatott, majd évekig Horvátországban profiként kereste a kenyerét.

Florin Vaida sikeres asztaliteniszedző
(s nem csak) Szombathelyen

Florin Vaida 
csapattársával, 
Sákovics Péterrel 
a vb-cím 
megnyerése 
után

Cornelia Molnar 
6 honaposon
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Értsd már meg, édes, azt mondta, csak használat közben veheti észre a hibát!

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetés

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON

www.kozpont.roon
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