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Tudathasadásos 
állapot a MOGYÉ-nA múlt héten zajlott a Marosvásárhelyi Orvosiés Gyógyszerészeti Egyetemen a szenátus el-nökének megválasztása. Újra, a magyar okta-tás ügyét már korábban is bizonyíthatóan hát-ráltató dr. Constantin Copotoiu professzornyert, a másik európai szellemű és gondol-kodású jelölttel szemben, aki - nem melléke-sen - a magyar nyelvet is jól beszéli.

Mózsi Éva és Mátéfi Eszter,
a vásárhelyi kézilabda
egykori csillagai  

A nyolcvanas évek marosvásárhelyi kézilab-dasportjának meghatározó játékosai voltak,hiszen a néhai Bartha Jenő által összekovácsoltMureșul színeiben Románia-kupát és bajnokiaranyérmet is nyertek. Sportpályafutásuk leg-fontosabb mozzanatait elevenítjük fel. 

SzájtapaszA kialakult gyakorlat szerint a mezei sajtó-munkásnak illik, sőt kötelező tekintettel len-nie a laptulajdonos, illetve a kiadó mögött állógazdasági-politikai körök érdekeire. Ez aziránta támasztott elsődleges elvárás. Fontos-ságát tekintve megelőzi a szakmai követelmé-nyeknek való megfelelés parancsát. Magyarán:aki fizet, az rendeli a nótát.
7. old. // SPORT

4. old. // INTERJÚ 3. old. // VÉLEMÉNY

Vásárhelyi összefogás:
sokismeretlenes egyenlet Hétfőn újabb tárgyalásra került sor az EMNPés az RMDSZ között a marosvásárhelyi ön-kormányzati képviselői jelöltlista kapcsán. AzRMDSZ a 8., illetve a 12. helyet kínálta fel aNéppártnak, ám az utóbbi egyelőre nem fo-gadta el az ajánlatot. Péter Ferencet és PortikVilmost kérdeztük.

3. old. // TÁRSADALOM 3. old. // POLITIKA

A kisebbségi vallásoktatáson
spórol a minisztériumHeti egy órában limitálja a tanügyi törvény avallásórák számát osztályonként egy 2011-ben megalkotott cikkely alapján. Az iskolaioktatás működését szabályozó direktíva min-den évben változik valamennyit, ez azonbanötödik éve ugyanazt a problémát okozza. Ta-mási Zsolt, a Római Katolikus Teológiai Lí-ceum igazgatója és Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes véleményezte a helyzetet.

8. old. // OKTATÁS
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Diamondexpornósztárral

Alexandra az egyik 
legsikeresebb, háromszoros
pornó-Oscar-díjas magyaror-
szági pornószínésznő és sztrip-
tíztáncos – volt, mert néhány
éve visszavonult. Szakmai kar-
rierének beindulásáról, a por-
nózás kulisszatitkairól, a
felnőttfilm-piac mai helyzetéről
meg egyebekről kérdeztük.

Alexandra az egyik 
legsikeresebb, háromszoros
pornó-Oscar-díjas magyaror-
szági pornószínésznő és sztrip-
tíztáncos – volt, mert néhány
éve visszavonult. Szakmai kar-
rierének beindulásáról, a por-
nózás kulisszatitkairól, a
felnőttfilm-piac mai helyzetéről
meg egyebekről kérdeztük.



KOS: Fékezze indulatait és titkos vágyait. Egyikrokona érdekes ötlettel rukkolhat elő. Ne felejtseel, hogy jó indulat vezérli. Látja ön jól, melyekazok a pontok, melyekre ráférne egy kis helyre-igazítás, viszont ebben az esetben úgy cselekszikjól, ha nem ad hangot kritikájának.
BIKA: Erre a hétre szervezhet valamilyen külön-leges programot. Úgy érezheti, hogy most nagyonszüksége lenne egy kis pezsgésre, testi-lelki fel-frissülésre, egy kis újdonságra. Kitartó munkájá-nak gyümölcse lassan kezd beérni.
IKREK: Egy elképzelésének kivitelezéséhez szö-vetségeseket, támogatókat talál. Szomszédjávalviselkedjen udvariasan még akkor is, ha más né-zetet vallanak bizonyos dolgokról. Ügyeljen azöltözetére.
RÁK: A hét során egy új ember toppanhat be azön életébe, aki sok figyelmet szentel önre és akapcsolatuk elmélyítésére. Amennyiben mégmindig megvan azzal a személlyel a kapcsolata,aki folyton kínos helyzeteket teremt önnek, itt azideje, hogy útilaput adjon neki.
OROSZLÁN: Most egy olyan csillagászati kon -stelláció közeleg, ami minden erőt megad önnek,hogy végre a sarkára álljon és rendet tegyen magakörül. A megjelenésével, fellépésével hihetetlenhatást tesz az emberekre ebben az időszakban. 
SZŰZ: A jelenlegi bolygóhatások kedvezőtlen ha-tással érinthetik az értékeit, anyagi javait, ezértindokolt a fokozott óvatosság. Azonban ha új ter-vei vannak, támadnak új ötletei vállalkozás terén,későbbiekben nagyon sikereseknek bizonyulnak.
MÉRLEG: Váratlan kiadásokkal szembesülhet ahéten. Azonban pánikra semmi ok, ugyanis ezzelegy időben a kiadásait meghaladó váratlan be-vételre számíthat a hét vége felé egyelőre isme-retlen forrásból.
SKORPIÓ: Rég várt változások kapui nyílnak megmost ön előtt. Érdemes hosszú távra is gondol-kodnia. Az idő pénz, érték és ez járjon most a fe-jében még akkor is, ha ez mostanig nem játszottfontos szerepet az ön életében. 
NYILAS: Amennyiben nagyobb értékét érintőpénzügyi döntésre vagy karrierjében változta-tásra, vagy otthonváltoztatásra készül, semmiszín alatt ne tervezze csütörtökre. Ugyanis önnekez a nap kedvezőtlen hatású lenne a csillagászatijelzések szerint.
BAK: Most egy olyan periódus veszi kezdetét azön életében, amikor olyan hatások érik, mint ami-kor a tűzmadár hamvaiból feltámad. Új erők éb-redeznek, melyek erősítik önt az életében bekö-vetkező változások kedvező irányba valóterelésében.
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten a csillagok jóslataibanaz áll, hogy Fortuna most önre mosolyog, Váratlanpénzbevételt ígérnek önnek és nem keveset. Hael szeretne költözni a jelenlegi lakhelyéről, mégvárni kell egy kis időt.
HALAK: Nagyon ügyelnie kell a közúti forgalom-ban ezen a héten. A sebességkorlátokat tanácsosbetartani és a féktávolságot. Ugyanis amerre járaz autójával, valakinek, aki ön mellett, ön előtthalad, váratlan gondja támadhat, ami veszélyt je-lenthet önnek, ha nem eléggé elővigyázatos.

Zenei évfordulók – 2016Ezzel a címmel kerül sor rendkívüliszimfonikus hangversenyre február 18-án,csütörtökön este 7 órakor a marosvásár-helyi Kultúrpalota nagytermében. Vezé-nyel Gheorghe Costin karmester, kürtönjátszik Mihai Sîrbu és Petrea Gîsca. Műso-ron: V. Timaru-, G. Ph. Telemann- és Schu-bert/Pautza-művek. A koncertre a 18-asszámú bérletek érvényesek.
Könyvbemutató és kultúrtörténeti előadásFebruár 18-án, csütörtökön délután 5órától a Bolyai téri unitárius egyházközségDersi János- termében Farkas Dénes ny.unitárius lelkész Jégaszalás című könyvé-nek bemutatójára kerül sor. Február 19-én, pénteken délután 5 órától a Bolyai téritemplomban kultúrtörténeti előadásokhangzanak el a fényről. Előadást tart dr.Czire Szabolcs, a bibliai teológia tanára,Csutak Attila művészettörténész, dr. Bara-bás László néprajzkutató és MiholcsaGyula fizikus.

A magyar történelem nagy csatáiA történelmi témájú sorozat következőelőadására február 18-án, csütörtökön 17órai kezdettel a marosvásárhelyi BernádyHázban kerül sor A muhi csata címmel.Előadó Zsoldos Attila akadémikus, a Ma-gyar Tudományos Akadémia Történettu-dományi Intézetének kutató professzora.
A Hamupipőke újra MarosvásárhelyenA nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüt-tes utolsó alkalommal hozza el Marosvá-sárhelyre nagy sikerű, interaktív, zenés-táncos családi előadását, a Hamupipőkét.Az előadást két időpontban is meg lehettekinteni: február 18-án 11 órától és feb-ruár 19-én 10 órától a Maros Művész-együttes kövesdombi előadótermében.Jegyek kaphatók a helyszínen, kezdés előtt1 órával. Helyfoglalás a 0746- 856-310 te-lefonszámon.
A gondnok a Spectrum SzínházbanFebruár 18-án, csütörtökön délután 4órakor A gondnok című előadást lehet újramegnézni a marosvásárhelyi SpectrumSzínházban. Az előadás időtartama válto-zott, 1 óra 40 percet tart szünet nélkül. Agondnok legközelebb 28-án, vasárnap dél-után 5 órakor látható.
Gyermekelőadások az ArielbenFebruár 18-án, csütörtökön délelőtt9.30-kor és 11 órakor A brémai muzsiku-sok című mesejátékra várják a gyermek-eket a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági ésGyermekszínházba. 19-én, pénteken dél-után 6 órakor az Ariel Stúdióban a 4 évalattiaknak ajánlott Állatkert látható. Erreaz előadásra jegyfoglalás szükséges a0740-566-454-es telefonszámon.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fen-
ntartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro
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Felhívás pályázatra!
A Központ hetilap „Diákszemmel” címen pá-lyázatot hirdet középiskolásoknak és egyete-mistáknak! A pályázaton részt vehet bárki, akiMaros megyében középfokú vagy felsőoktatás-ban részesül.Első alkalommal hozzávetőlegesen három -ezer leütés hosszúságú írásokat várunk „mes-terségek” témakörben, riport műfajban. Az írá-soknak meg kell felelnie a riport tartalmi ésformai szabályainak és a terjedelmi előírások-nak, attól legfeljebb tíz százalékban térhet el abeadott pályamű.A legjobb írásokat publikáljuk és honoráljuk! A riportokat a

bodnarerika1@gmail.come-mail címre várjuk február 29-ig. 



Péter Ferencet, az RMDSZpolitikai alelnökét KelemenHunor szövetségi elnök kértefel az ezirányú tárgyalásoklebonyolítására, ám a szová-tai polgármester elmondásaszerint betegség miatt nemtudott jelen lenni az ülésen.Az RMDSZ részéről Peti And-rás alpolgármester és VassLevente, a választmány el-nöke vett részt a tárgyaláson. 
Tisztességes, 
előnyös ajánlat„Két helyet ajánlottunk azEMNP-nek, a 8. biztos befu-tót, a 12. pedig az összefogásfolyományaként könnyen el-érhető” – mondta el lapunk-nak Péter Ferenc. Hozzátette,hogy az RMDSZ ígéreteutolsó percig érvényes ma-rad, nem mellesleg úgy gon-dolja: az ajánlat tisztességesés előnyös a városi önkor-mányzatban eddig mandátu-mot nem szerző Néppártszámára is. „Bár az EMNPképviselői pillanatnyilag nin-csenek ezzel megelégedve,bízom abban, hogy a továbbitárgyalások során sikerülkonszenzusra jutni” – állítjaPéter.A szovátai polgármesterazt is elmondta, hogy azRMDSZ alapszabályzata sze-rint minden olyan tárgyalást,amely érdekvédelmi szerve-zetek vagy pártok között tör-ténik, a szövetségi elnöknekkell jóváhagynia. Így jelenlegaz EMNP-vel való egyezteté-sek célja, hogy a két szerve-zet álláspontját közelítsék, ésarra majd Kelemen Hunorrábólintását várják. „Én bí-zom abban, hogy a marosvá-sárhelyi magyarság érdeké-ben sikerül az összefogáslistáját létrehozni” – szögeztele Péter Ferenc.
Kegyvesztett 
lett Brassai?Eddig a Maros megyétérintő tárgyalások BrassaiZsomborral, az RMDSZ Ma-ros megyei elnökének köz-benjárásával történtek, ámKelemen Hunor szövetségielnök ezeket a feladatokatPéter Ferencre ruházta át.Péter elmondása szerint nemtud arról, hogy ez Brassaikegyvesztését jelezné, ám jó-

maga a rábízott feladatot ké-pességei szerint elvégzi. 
„Nem alamizsnáért 
könyörgünk”Az EMNP-s Portik Vilmos,az előválasztás második he-lyezettje, az RMDSZ-lista 8.helyének várományosa báraz első tárgyaláson tudato-san nem vett részt, a mosta-nira RMDSZ-es kérésre el-ment, mégsem fogadták el aszövetség ajánlatát. „A 12.pozíció nem garantálja a biz-tos bejutást a második Nép-párt-tag számára. Nem alkal-mazkodunk ahhoz azállásponthoz sem, hogy azRMDSZ felkínál valamit ne-künk, hisz mi nem alamizs-náért mentünk a tárgyalásra,hanem beszélni a vásárhelyireális összefogásról, ami nemenged meg alá- és föléren-deltségi viszonyokat, csakpartneri kapcsolatot. Mi saj-nos nem ezzel szembesül-tünk, hanem feltételeketszabtak. A másik dolog, ami-ért egyelőre nemet mond-tunk: hogy a néppárti iden-titásunk kerülhet veszélybea frakciófegyelem ránk köte-lezése által” – mondta el la-punknak Portik.
Lehet saját lista isHa nem születik megegye-zés az RMDSZ-szel, akkor sa-ját listával vág neki az EMNPa júniusi választásoknak. Er-ről döntési joga a vásárhelyiközgyűlésnek van, amelynekhatároznia kell, hogy ezt azajánlatot elfogadhatónaktartja vagy sem. „Jelen pilla-natban egyik álláspont mel-lett sem tenném le a garast”– nyilatkozta Portik.
Írásbeli garanciát 
vár a NéppártA mindenkit megnyugtatómegoldás az lenne, hogy azösszefogás is létrejöjjön, de aNéppárt se adja fel identitá-sát. Portikot kérdeztük arról,hogy megvalósulhat-e ezegyáltalán. „Erre van jogimegoldás, ezt választási ko-alíciónak nevezik. Formailagakár járható út is lehetne, deazt elismerem, hogy megle-hetősen nagy kockázattal jár,és jelen esetben ezt vállalninagy rizikó. De a politikai

rendszer ezt kínálja arra azesetre, hogy a kecske is jól-lakjon és a káposzta is meg-maradjon. A Néppárt nagyengedményt és jelentékenygesztust tesz, ha RMDSZ-lis-tán indul, hisz feladja a lehe-tőségét, hogy külön pártkéntméretkezzen meg, valamintvállalja annak az ódiumát,hogy a radikális RMDSZ-el-lenesek szemében hitelessé-gét veszíti. A szövetség akkortudja ezt méltányosan viszo-nozni, ha írásban garanciátvállal arról, hogy a biztosítjaa Néppárt-tagoknak, hogy asarkalatos, magyarságot il-lető kérdésekben – ha nemértenek egyet – ne vonatkoz-zon rájuk a frakciófegyelem.A másik jogos elvárás, hogyaz RMDSZ ne éreztesse azt,hogy ő engedményeket tesza Néppárt irányába, hisz ak-kora problémák vannak Ma-rosvásárhelyen, hogy sem ők,sem a Néppárt nem mond-hatja senkinek, hogy „nemkellesz!” – szögezte le Portik.Két és fél hónap múlva ve-szi kezdetét a kampány, adó-dik a kérdés: meddig várnaka döntéssel? Portik szerintVásárhely van annyira fontos,hogy utolsó percig egyeztes-senek, de hamarosan min-denki a saját maga kampá-nyát készíti elő. Egyébként ahéten zajlik az EMNP vásár-helyi szervezetének a köz-gyűlése, amely döntést hozezügyben.
Pál Piroska
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A kialakult gyakorlatszerint a mezei sajtó-munkásnak illik, sőt kö -telező tekintettel lenniea laptulajdonos, illetve akiadó mögött álló gaz-dasági-politikai körökérdekeire. Ez az iránta tá-masztott elsődlegeselvárás. Fontosságát te -kint ve megelőzi a szakmai követelményeknek valómegfelelés parancsát. Magyarán: aki fizet, az rendeli anótát. Felkészült, tájékozott, leleményes és jól helyez kedőújságíró számára nem lehetetlen feladat a tiltótáblák meg-és kikerülése, ami által lehetővé válik a sokszorkellemetlen igazságok kimondása is. Dehát nem mindenkiszámára adatott meg ez a lehetőség. Ezt az irigylésre méltónak aligha mondható helyzetettovább súlyosbítaná a legújabb törvénytervezet, amelyeta felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Liviu Dragnea szo-ciáldemokrata pártelnök kezdeményezett, s ami lényegéttekintve nem más, mint a média kellemetlenkedőképviselőinek szánt szájtapasz. Hivatalosan améltósághoz való jogról szól, valójában azonbanbüntethetővé tenné azokat, akik bírálják a politikusokat.Sőt, a jogszabály a Facebookon közzétett üzenetekre isvonatkozna.Számomra érthetetlen, miféle méltóságról beszélnekazok, akik azt gondolják, a hivatalhoz észt is ád az Isten,akik azt hiszik, velük kezdődött a világ, s velük is végződik,akik meg vannak győződve, hogy mennél több a pénzük,annál több a „sütnivalójuk”, holott rajtuk kívül mindenkitudja: ez nem így van.  Mindenestre, ha törvény lesz a tervezetből, ajogsértőket akár 100 ezer lejes pénzbírsággal is sújthat-nák. Na, de hol végződik a jogos bírálat, s kezdődik ajogsértő rágalom, a hitelrontás? Továbbá ki és milyenmérce alapján dönti el: ki mikor lépte át a határokat? Ajogban jártas szakemberek szerint a kérdésekre konkrétválaszt a jogszabály nem tartalmaz. Ezek szerint könnyenmegtörténhet, hogy önkényesen, kettős mércét alkal -mazva döntik majd el, kit büntetnek, kit nem. Ha végülmegszavazzák a törvényt. Mert, mint mindenhez a jelen Romániájában, ehhez isaz USA rábólintása szükséges. Hiába na, a román politikaegén egy ideje nem keleten, azaz nem Moszkvában,hanem nyugaton, azaz Washingtonban kel fel a nap. Némireményre jogosít fel, hogy az amerikai nagykövet magais bírálta a törvénytervezetet. Hans Klemm ezzel kap -csolatosan kijelentette: a szabad véleménynyilvánításjoga az alapvető jogok közül való, amelyet semmilyenformában nem szabad korlátozni. 

MONDOM A MAGUNKÉT |

Szentgyörgyi László

Szájtapasz 

„A múlt héten zajlott a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a
szenátus elnökének megválasztása. Újra,a magyar oktatás ügyét már korábban is bi-zonyíthatóan hátráltató dr. Constantin Co-potoiu professzor nyert, a másik európaiszelle mű és gondolkodású jelölttel szem-ben, aki - nem mellékesen - a magyar nyel-vet is jól beszéli” – áll a szerkesztőségünkbeis eljutta tott közleményben, amit NagyAndrás szignóz. Továbbá írja: Az átszavazás– meg  bízható információkra alapozva – amagyar vonalat képviselő tanárokon is mú-lott. E forrás szerint a magyarok közül né-gyen szavaztak Copotoiura, és egyikük ezenigen fontos pillanatban nem volt jelen. „A végeredmény 28-24. Így a MOGYE irá-nyítása továbbra is a korábban a magyar

közösség fele tett ígéreteit nem teljesítő, amagyar főtanszékek megalakulását meg-akadályozó Copotoiu és Azamfirei kezébenvan. Ezen tények ismeretében jogos kérdés,hogy miért következhetett be ez a fordulat,illetve kinek milyen előnyöket (hátrányo-kat) fog hozni? Milyen juttatást kapnak,kaphatnak egyesek ezért? Esetleg egy-egyrektorhelyettesi, aligazgatói, prodékáni he-lyet?” – teszi fel a kérdést a kommünikében. Így folytatja: egyesek szerint a meglévőállapot változatlanul marad. Elgondolkod-tató, hogy ezen helyzet kialakulásához talánközösségünk „tudathasadásos” állapota ishozzájárulhatott. Ebből a szemszögbőlnézve az Ádám Valérián által írt levél, mintegy „ébresztő kiáltás”, megjelentetésre jo-gosult a sajtóban” – zárul a szöveg. P. P.

Tudathasadásos állapot a MOGYÉ-n

Vásárhelyi összefogás: 
sokismeretlenes egyenlet

Hétfőn újabb tárgyalásra került sor az EMNP és az RMDSZ
között a marosvásárhelyi önkormányzati képviselői jelölt-
lista kapcsán. Az RMDSZ a 8., illetve a 12. helyet kínálta fel
a Néppártnak, ám az utóbbi egyelőre nem fogadta el az
ajánlatot arra hivatkozva, hogy nem biztosan befutó hely
12., és nem alamizsnáért könyörögnek, hanem partneri vi-
szonyt várnak el.
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– Már kislányként táncos
szerettél volna lenni, és ki is
tartottál az elhatározásod
mellett, hiszen nagylányként
évekig dolgoztál táncosnőként
Budapest egyik legmenőbb éj-
szakai szórakozóhelyén, a Mo-
ulin Rouge-ban…– Igen, már gyerekként ar-ról álmodoztam, hogy egy-szer sztár leszek. Persze, han-gom sose volt, habár azénekkart mindig rám erőltet-ték, tuti azért, mert nem voltmeg a létszám. Viszont min-denfajta mozgásban roppantügyes voltam, négyévesenkezdtem el táncolni, majd rit-mikus sportgimnasztikáz-tam. Balettsuliban is próbál-koztam, de valami hülye aztmondta, lúdtalpas vagyok, ésaz utolsó fordulóban kiejtet-tek – hozzáteszem, a mai na-pig nincs lúdtalpam. Aztán,ahogy nőttem, valamiértegyre jobban kezdett érde-kelni az erotika világa, és sze-xuálisan kicsit túlfűtött let-tem, bár a szüzességemetviszonylag későn, 16 és féléves koromban vesztettem el,de annál hamarabb behoz-tam a lemaradást! És aztánpikk-pakk pornósztár lett be-lőlem; végül is jobb későn,mint soha alapon hamar énlettem az erotika királynője.

– A pornózás tudatos elha-
tározás volt, vagy inkább az
erotikus miliő hatása, hogy
egyszer csak ott találtad ma-
gad a kamerák előtt?– Tizennyolc éves korom-ban volt egy szerelmi trau-mám, azt mondta egy srác,akibe szerelmes voltam: hal-lod, te nem lehetsz valaminagy szám az ágyban. Erre el-keseredtem, de utána aztmondtam magamnak: már-pedig én szexistennő leszek!Na, így került képbe a filme-zés. Elkezdtem járni egy fil-mes taggal, és a többi már jöttmagától.

– Háromszor is pornó-Os-
car-díjjal jutalmaztak. Sokan
azt hiszik, hogy a pornó-Oscar
valamiféle vicc, pedig egyálta-
lán nem: több mint száz kate-

góriában díjazzák a legjobba-
kat, ami kvázi négyszer annyi,
mint a rendes Oscar esetében.
Téged milyen kategóriá(k)ban
díjaztak? És milyen érdeke-
sebb kategóriák vannak? – Nekem volt legjobb szex-jelenet, legjobb műsor és leg-jobb film, szóval ezek szerintcsak tudok valamit… Hát, elégvicces kategóriák vannak; egy-szer én voltam a műsorvezető,nem bírtam ki kacagás nélkül,például a legjobb film kategó-riában A bolygó neve análnyert, sírtam a röhögéstől,amikor fel kellett olvasnom. Devan legjobb színész, legjobbszínésznő, legjobb jelenet, leg-jobb show, legjobb szado-mazo film, legjobb leszbi jele-net satöbbi. Divat a sikerfilmek„megpornósítása” is, az erede-tihez minél jobban hasonlítócímmel, így lett például A füg-getlenség napjából A függetlensegg napja.

– A férfiak esetében evidens,
hogy milyen adottság szüksé-
ges egy sikeres pornókarrier-
hez, de a nőknél kissé árnyal-
tabb a dolog. Az esztétikus
külső értelemszerűen fontos,
de akadnak olyan elsővonal-
beli pornós csajok is, akik nem
a szépségkirálynői korona alól
futottak be a stúdióba…– Természetesen fontos ajó kinézet, egy bányarém nyil-ván nem lesz ünnepelt por-nósztár, de némi intelligenciaés jó beszélőke se árt, utóbbifőleg eleinte. Ha jól lököd adumát, meghívnak tévémű-sorokba, különféle rendezvé-nyekre, interjúkat készítenekveled satöbbi. Ugyanúgy felkell építened magad, az ala-

poktól kezdve, mint bármelymás szakma esetében.
– A régi „Video Killed the

Radio Star” sláger arról szól,
hogy a videokorszak kinyírja
a rádiózást, ami szerencsére
nem következett be. De a fel-
nőttfilmek kedvelői manapság
már jobbára szexcsetelnek, és
annyi ingyenpornót nézhet
bárki a neten, amennyit akar.– Igen, ez így van sajnos, azinternet gyakorlatilag meg-ölte a pornót. Amikor énkezdtem a filmezést, akkormég VHS volt (videokazettá-kon árulták a filmeket), demost, hogy bármi letölthető,illetve grátisz nézhető, egyrekevesebben vásárolnak DVD-t. A pornóipar is legalább any-nyira megsínylette ezt a letöl-tősdit, mint a lemezkiadók,ha nem jobban. De példáulnyugaton (Németországban,Belgiumban, Svájcban) a pa-pok körében még mindignépszerű a pornó-DVD-vá-sárlás.

– A pornószínésznők zöme
állítólag be-tudatmódosítózva
dolgozik a forgatásokon…–17 éves lehetettem, ami-kor egy társaságban kipró-báltam a dizájnerdrogot – ak-

kor jelentek meg először Ma-gyarországon, és a fiatalokzöme letesztelte –, de aztánrájöttem, hogy nem nekemvaló, inkább maradok asportnál. Mindig is sportoséletet éltem, mai napig isrendszeresen járok edzeni.Úgyhogy nekem később, aforgatásokon is kimaradt. Egyszettet kb. két óráig forgatsz,nem olyan hosszú, hogy nelehetne kibírni. Egyébkéntnem szokott jelen lenni sema pia, sem a drog, vagyis nemjellemző. De otthoni hangu-latfokozónak a száraz vörös-bort és a pezsgőt ajánlom. Alegjobb „drog” pedig a jó szex,attól válhat csak igazán füg-gővé valaki, ha a partnere na-gyon jó az ágyban.
– A tánc visszatért az éle -

ted be a filmezés után is, sokáig
sztriptíztáncoltál, de néhány
éve „megjavultál”, pultosként
dolgozol. Nem hiányzik a szín-
pad?– Igen, tudod, a mondásszerint a csúcson kell abba-hagyni. Én is így tettem, el-mentem „nyugdíjba”, mostmár csak pultozom. Habár azéjszakai életben maradtam,mert Ausztriában dolgozomegy nightclubban. Néha per-

sze sztriptízelek is, de szigo-rúan csak otthon, a páromszórakoztatására. Némi ke-resgélés után végre megtalál-tam az igazit, Alehandrót, akiolyan, mint egy isteni bor: mi-után kibontottam, rájöttem,hogy a sok lőre után én az el-következendőkben már kizá-rólag ilyet akarok inni, merterőst jó fajta!
– Mit üzensz a Központ ol-

vasóinak? De csak finoman,
mert nyugdíjas előfizetőink is
vannak. – Azt üzenem, mindenkiúgy élje az életét, hogy sosebánjon meg semmit utólag.Egyszer élünk, úgyhogy kikell vegyük belőle mindazt,ami jó nekünk. Rövid az élet,ezért kell minél több dolgotkipróbálni. Láss, utazz, ta-pasztalj, hisz az élet szép, demi még szebbé tehetjük az ál-tal, ha nem görcsölünk rásemmire, és nyitottak va-gyunk mindenre.

Molnár Tibor

„A legjobb 
drog a jó szex”

Alexandra Diamond az egyik legsikeresebb, há-
romszoros pornó-Oscar-díjas magyarországi por-
nószínésznő és sztriptíztáncos – volt, mert néhány
éve visszavonult. Szakmai karrierének beindulásá-
ról, a pornózás kulisszatitkairól, a felnőttfilm-piac
mai helyzetéről meg egyebekről kérdeztük

- Interjú Alexandra Diamond expornósztárral -

...a mondás szerint 
a csúcson kell 
abbahagyni. 
Én is így tettem...

...az internet 
gyakorlatilag megölte
a pornót. Amikor én
kezdtem a filmezést,
akkor még VHS volt, 
de most, hogy bármi
letölthető, illetve
grátisz nézhető, 
egyre kevesebben
vásárolnak DVD-t.



A fellázadt 
székelyek rombolásaA középkori településszent  egyházát az oklevelekKORUNKA (1332-ben), KO R  NUKA (1334-ben) ésKORUKA (1335-ben) névenjegyezték fel. Az 1567. éviregestrum alkalmával nyolckaput számoltak.János Zsigmond erdélyifejedelem idejében a falu aMihályfy Tamásé. Kastélyáta fellázadt székelyek 1562-ben feldúlták. A Sepsiszékről származóMihályfy család lebukásaután a körtefájai Kova-csóczi Farkas kancellárra,majd a Toldalagi családraszállt a birtok.
A Toldalagi címerA Toldalagi – más forrá-sokban: Tholdalagi, Tolda-laghi, Tholdalaghi – családMagyarországról szárma-zott Erdélybe. András, a Magyarorszá-gon kihalt híres Alaghi csa-lád sarja 1453-ban kaptabirtokul Toldalag helységét,és ekkor vette fel a Tolda-lagi nevet, majd a szomszé-dos Ercse elnyeréskor az„ercsei” előnevet.„A Toldalagi-család cí-mere egy kereket tartó pán-célos kar, melyet a családihagyomány onnan szár -maztat, hogy valamelyik ki-rály Erdélyben utaz takor,midőn egy ve  szélyesensebes folyamot szekeren gá-zolna át, a kerék szege kie-sett, mit a kíséretében levőegyik Toldalagiős észreve-vén, ujját dugta a kerékszeghelyére mindaddig, míg akirály a veszélyen túl volt,minek emlékére e címert sjutalmul jószágokat nyert.”
A fejedelmi kor 
egyik legnagyobb 
tudású diplomatájaKeresztes Gyula, a Marosmegyei kastélyok és udvar-házak című munkájábanemlíti, hogy a Toldalagicsalád, tehát a nagyercseiés nagyiklódi előnévvel Er-

dély régi mágnás családjai-nak egyike, nevét a családToldalag helységről mintősi birtokról vette fel a XVI.században.Toldalagi I. Mihály (1580-1673) a fejedelmi kor egyiklegnagyobb tudású diplo-matája, a XVII. század har-mincas éveiben nagy méretűkastéllyá építtette át elődjeépületét, melynek nagysá-gáról és az ahhoz tartozóépületekről az 1680-ban ké-szített leltár tudósít. 
A Toldalagi 
grófok tervezőiAz építőtevékenységűToldalagi család László(1748-1806) nevű tagja arégi kastély helyett a XIX.század elején egy nagyobbméretű barokk kastély épí-tését vette tervbe – terve-zője talán Jean Luidor, aToldalagi grófok szolgálatá-ban álló francia építész –,de azt nem valósíthattameg. Ugyancsak a fent máremlített Keresztes Gyulá-nak van tudomása mégarról is, hogy gróf ToldalagiFerenc is lemondott a nagykastély épületegyüttes épí-téséről, és mindössze csakannak előépületét, a ma isálló kastély épületét készí-tette el. Annak tervezője1829-ben Joseph Weixl-braun építész volt.
Erdély egyik leggazdagabb
könyvtára és gabonarak-
térként használt épületAz U alaprajzú kastélyvégül újklasszicista homlok-zattal épült meg, főtengelyé-ben, a középső rizalitban,félköríves és kazettás kikép-zésű dongaboltozatú áthaj-tóval. Az épület arányos mére-teivel és visszafogott díszí-téseivel a klasszicistakastélyok szép alkotása.Hatvanhárom négyzetméte-res könyvtára az egyik leg-gazdagabb volt Erdélyben. Az államosítást követőena könyvanyag egy része amarosvásárhelyi Teleki Té-
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A Marosvásárhelytől Segesvárra vezető műúton, a
várost elhagyva, bal kéz felől tűnik fel az újklasszi-
kus homlokzatú, rendkívül elhanyagolt kastély és
a kastélyhoz tartozó néhány gazdasági épület.
Mindezek ma kopár környezetben állnak, pedig va-
lamikor százhúsz kataszteri hold nagyságú, gondo-
san rendezett és fásított park, mesterséges halastó
és lombhullató liget övezte. A park a falu bejáratá-
nál terült el, és részben felhúzódott a csaknem szá-
zötven méter magas, erdővel borított dombra… 

kába került. A kastélyutolsó lakója gróf ToldalagiJózsef volt, aki 1944-benhagyta el a későbbiekbengabonaraktárként használtépületet…
A kastélykert 
megálmodott 
szökőkútjaBiró József említést teszegy szigorúan geometrikusrendszerű, erős francia ha-tásoktól mentes kertterv-ről, a kert közepénszö kőkúttal, amelyet a ba-rokk kastélytervvel egyidőben álmodott meg Tol-dalagi László grófnak JeanLuidor, és amely – a nagy-szabású épületegyütteshezhasonlóan – soha nemépült meg. Dr. Fekete Albert, az Er-délyi kertművészet – Marosmenti kastélykertek címűkönyvében arról ír, hogy ké-sőbb, vagyis a XIX. századelső felében, a százhúsz ka-taszteri hold nagyságú táj-képi park ki alakításakortudatosan használták ki aterület északnyugati ha-tárát képező szimmetrikusdombok látványát: „…glori-ette állott az egyik halomtetején, s elragadó kilátásnyílt a regényes vidékre…”.
A tájképi kert tervezőjeBiró közlése értelmében1832-ben a parkba virág-házat is tervezett JohannErras, és bár a híres koron-kai könyvtárban egy 1825-ös datálású, Zalabskynévvel fémjelzett angol-park terve is megvolt, a ha-gyomány mégis BodorPétert tartja a tájképi kerttervezőjének és építőjének,aki akkoriban a család ker-tészeként tevékenykedett.„…a hatalmas XVIII. szá-zadi faóriások közé a leg-

változatosabb növényeketültették; a koronkai park…a dendrológiai kertstílusjegyeit is magán viseli…” –írja Biró, de az idézet foly-tatásában már inkább aszázad első felére jellemzőszentimentális kerti eleme-ket emeli ki. Vagyis: „…akülönféle színhatású fákalakították ki a derűs vagykomoly hangulatot…”.
A kert egykori hangula-
tának rekonstruálásaUgyancsak Fekete Al-bertnek van tudomásaarról, hogy a parkot ekkorlombhullató liget övezi,benne egy mesterségesenkialakított halastó és egykerti pavilon található, me-lyet Müller János radnótfá-jai építész emelt 1887őszén.A kert egykori hangula-tának rekonstruálásához alegjobban talán az építtetőToldalagi Ferenc lányának,Toldalagi Rózának vissza-emlékezései segítenek, me-lyek a kilencszázas évekkoronkai kertjét idézik: „… a legszebb a kert volt,területre nagyobb, mint aschönbrunni – ezt a kije-lentést fenntartásokkal kellfogadnunk, hiszen aschönbrunni kert négyszáz

holdas –, angol stílusban,gyönyörű bokrokkal és fák-kal, művészien telepítve…Pompás volt az a park! Mais látom, ma is érzem ameleg, magnólia- és datu-raillattól fülledt nyári esté-ket. Sehol másutt nemláttam annyi magnóliát,nem hallottam annyi csalo-gányt csattogni, mint ott…”.Gróf Toldalagi Róza be-számol arról is, hogy apja„…majd minden évbe el-ment Bécsbe; igaz, hogyannak idején nyolc-tíznapba telt, mire odaért azember, ő mégis útra kelt.Ettől finomodott az ízlése;mindig hozott valami újat aház és a kert számára…”.A memoárban olvasha-tunk a kertet gondozó sze-mélyzetről is. A grófnőfelsorolásában egy bécsifőkertész, négy kertészfiú,egy magyar zöldségkertészés segédmunkaerőként ci-gányok szerepelnek. 
(befejező rész 

a következő 
lapszámunkban)-------------------------------
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor
Képek:

Nagy-Bodó Szilárd
Orbán Pál

A Toldalagiak nagyméretű kastélya 
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A 2016. január 21-én megjelent lapszámunkban az I. világháború előzményeiről,
kitörésének okairól, a háborút éltető kezdeti lelkesedésről írtunk. Mai lapszá-
munkban ennek folytatásaként a mozgósításról, a bevonulásról, a frontra való
utazásról közlünk adatokat korabeli kiadványok segítségével. 

A Scena Színházat működ-tető Liviu Pancu színész, ren-dező húsz művésszel és ön-kéntessel, az ún. „farkasokrendjével” (Ordinul Cavaleri-lor Lup) szeretné „őriztetni”a marosvásárhelyi várat. SoósZoltán, a Maros Megyei Mú-zeum igazgatója a VásárhelyiHírlapnak elmondta: semmi-képpen nem fog beleegyezniabba, hogy a vár történetétől,annak jellegétől idegen és íz-léstelen „őrség” vállaljon sze-repet, illetve olyan bemutató-kat tartson, amelyekneksemmi közük a Borsos Tamásáltal építtetett várhoz. „Mond-tam Liviu Pancunak is, hogyez ide nem illik, ezt a várat an-nak idején hajdúk őrizték, lo-vasságról vagy nehézfegyver-zetről, páncélos viseletről szósem volt; ez nem egy közép-kori vár volt, hanem polgár-város, hiszen laktak benne” –nyilatkozta Soós. (Az 1492-ben Báthory István erdélyivajda által építtetett erődöt1601-ben Giorgio Basta né-met-római császári hadvezérseregei lerombolták, de a rá-következő évben Borsos Ta-más rávette a város polgársá-gát a vár felépítésére, melyet1658-ban fejeztek be.) Az évek óta a vár egyik bás-tyájában működő Scena Szín-ház egy olyan programot dol-gozott ki, amely szerint„korabeli” lovagi öltözetet vi-selők csapata, úgynevezett„farkasok rendje” járőrözne avár területén, és tagjai külön-féle látványos bemutatókattartanának, például őrségvál-táskor; ez a máshol működő,hasonló jellegű őrségváltá-soknál is látványosabb lenne,sőt még ágyúlövések is el-hangzanának. Eleinte önkén-tes alapon működne a kezde-ményezés, amelyet sajátjelmezeikben, saját fegyvere-ikkel végeznének, illetve máraz ágyúk beszerzése is folya-matban van. A honlapjuk sze-rint a „farkasok rendjének”tagjai között található, többekközt, 12 „lovag”, 23 „nemes”,egy öttagú, középkori zenétjátszó formáció, a „Lupus Da-cus”, 4 „pajzsos”, 12 „nőstény-farkas”, valamint Liviu Pancu

főfarkas, alias Marele Lup.Magyarán: ordasék egyolyan hagyományt tervez-nek feleleveníteni, illetveápolni a vásárhelyi várban,amely sosem létezett, hi-szen a vár felépülése idejéna középkor már jó másfélévszázada lecsengett; arrólnem is beszélve, hogy Vá-sárhelyen nem voltak se lo-vagi rendek, se lovagok, selovaginák. Persze, nem va-gyunk agyalágyultak, ésvakságban se szenvedünk,még farkasvakságban sem,így értjük és látjuk, miremegy, menne ki a játék. Azőrségeskedős bohóckodáscsak a kezdet lenne, utánadák farkasfejes lobogóklepnék el a várudvart, avárfalakon fresh freskók je-lennének meg, ahogy a hősdákok védik az erődít-ményt, hétvégenként másvárosokból idecsődített„középkori ha gyo má n y  őr -zők kel” együtt za jos kod -nának és idét lenkednének,és talán még el is neveznéka várat Burebistáról vagyDecebalról. Elég, ha a lép-csőpingálási akciókat néz-zük, amiket a „művészi per-formansz” köntösébecsavarva adtak el, holottnyilván azok esetében is arégi városkép megváltozta-tása volt a cél. Ahogy a Szín-ház tér elcsúfítása, a piskó-tázások, a fairtások, aparkátrendezések satöbbikmind a „városszépítésiprogram” részei, és nem arégi Marosvásárhely arcu-latának lassú, szisztemati-kus és teljes átformálása,felülírása.Remélhetőleg Soós ko-molyan gondolta, amiketmondott (vagyis meg fogjaakadályozni ezt a marhasá-got), és nemcsak kampány-duma az egész. Mert a vára városunk egyik utolsó„bástyája”. Azt pedig a me-séből is tudjuk, hogy a far-kassal jobb vigyázni: a butakismalac is először csak azegyik mellső lábát engedtemeg neki betenni az ajtaján,de aztán durván megszívta!
Molnár Tibor

Ordas tervek a vásárhelyi várban 100 éves az I. világháború
– Mozgósítás, bevonulás, frontra való távozás – 

„Virágzáporral mondott Istenhozzádot
a székely főváros a gyalogezrednek” 

1914. augusztus elejénMarosvásárhely lakossága iskitörő örömmel fogadta amozgósítási parancsot. En-nek során Maros-Torda vár-megye férfilakosságánaknagy része is hadba indult,különböző ezredekhez vo-nulva be. Az ezredek hadilét-számra emelt századai való-ságos diadalmenettelvonultak a frontra, hogy„még karácsony előtt, mireaz egésznek vége lesz” –ahogy a császár búcsúztattaa hadba vonulókat – győzte-sen térjenek haza. Szűkebbtérségünk katonaköteles fér-fijainak többsége a császáriés királyi 62. gyalogezred ésa 22. honvéd gyalogezred so-raiba vonult be, de sokakattalálunk a népfelkelők, a 9.honvéd huszárezred és másalakulatok kötelékében is. In-nen irányították aztán aszerb, illetve az orosz frontra,Galíciába őket. Kezdetbennagy volt a lelkesedés a ka-tonák sorában is, felvirágo-zott vonatokkal, fegyverekkelvonultak a harctérre. A kora-beli sajtó tudósításaiból, va-lamint egyéb kiadványokbóltudjuk, hogy 1914. augusztus4-én a marosvásárhelyi Re-formátus Kollégium fiatalabbtanárait is behívták. A követ-kező napon a város elöljáró-sága felajánlotta a behívotttartalékos népfelkelőknek avá ros összes iskoláját és gim -náziumát. Augusztus 8-án be -va gonírozták a városban ál-lomásozó 51. császári éskirályi gya  log ezredet és afrontra indult. Másnap a 9.honvéd huszárezred is ello-vagolt Vásárhelyről. (Sebes-tyén Mihály: Időtár II, Maros-vásárhely, 2010). 
„Minden hölgynek 
jutott emlékbe egy
szegfű vagy rózsa”A Marosvásárhelyrőlhadba induló ezredek eskü-tételének és búcsúztatójá-nak hangulatát egy korabelikiadványból idézzük: „Ma-rosvásárhelynek augusztus8-án és 9-én örökké emlé-kezetes ünnepe volt. E na-pon a 62. gyalogezredhadba vonuló legénysége,másnap a 22. honv. gy. ezred

népfelkelői tettek ünnepé-lyes esküt, a főtéren, a sza-bad ég alatt. A 62-ösök pa-rancsnoka: Engerlein Józsefezredes tartott a katonák-hoz beszédet, majd Zsilinsz-kiy és Nemes kapitányokbuzdították a legénységet azelkövetkező küzdelemre.”Az ünnepélyen jelen volt aváros és a vármegye elöljá-rósága is, a népfelkelők lo-bogóját különböző feleke-zetű lelkészek áldották meg.„Augusztus 9-én este aRoyal kávéház közönségemegható látványnak volt ta-núja. Itt búcsúztak el a kö-zönségtől a 9-ik honvéd-hu-szár ezred tisztjei. Egyetlenszem sem maradt szárazon.Az érzékeny búcsú könny-cseppjei ott csillogtak a sze-mekben. Tőrös főhadnagyodaszólt báró Bánffy tize-deshez, kinek egy virágko-sár volt a kezében tele illa-tos szegfűvel és rózsával:Ossza ki a hölgyek között!!Minden hölgynek jutott em-lékbe egy szegfű vagy rózsa:a tisztikar búcsúvirága. Azene a Himnuszt játszódta(sic!), majd felzúgott az él-jen. A gavallér húszárok há-lásan köszönték meg a kö-zönség meleg ovációját.”(Maros-Vásárhely és a há-ború, 1914, szerkesztette:Oroszlány Gábor) 
„Bernády György 
Isten áldását 
kérte fegyvereikre”Ugyancsak augusztus 8-án búcsúztatták Marosvá-sárhely főterén a császári éskirályi 51. gyalogezredet is,amelyen részt vett BernádyGyörgy főispán és HofbauerAurél polgármester is. Az

előbb idézett kiadvány a kö-vetkezőképpen tudósít: „Vi-rágzáporral, a lelkesedés ésmeghatottság ünneplése kö-zepette, a legmelegebb éslegszívélyesebb búcsúvétel-lel mondott Istenhozzádota székely főváros közönségea négy éven át itt székelő cs.és kir. 51. gyalogezrednek,melyet legénységével éstisztikarával együtt a négyesztendő alatt Marosvásár-hely polgárságához rendkí-vül meleg és barátságos vi-szony fűzött. (…) Afel virágzott és gallyakkal dí-szített csákókhoz száz ésszáz kéz röpült, kardok csö-römpölése hallszott és meg-hajlott a harci lobogó a vá-rosi székház előtt. Amint atisztelgés végett ért, előlé-pett Bernády főispán és azezred élén álló Langendorffezredes megölelték, meg-csókolták egymást. Ezernyi tömeg kíséreté-ben, gyalogszerrel igyekvőkés kocsin robogók sokasá-gával indult el ezután az ez-red vidám zeneszó melletta vasúti állomás felé, ahol abúcsúvétel megható jelene-tei százszor és százszor is-métlődtek meg s valóságosvirágzápor hullott a derékhadfiakra, tisztekre és le-génységre egyaránt, amíg akocsikba való beszállásmegtörtént. Mielőtt azon-ban erre került a sor, Ber-nády György főispán, ud-vari tanácsos és HofbauerAurél polgármester ünne-pélyes szavakban mondtakbúcsút a távozóknak s kér-ték Isten áldását fegyvere-ikre."  (Folytatjuk)

Nemes Gyula

Hadba vonuló népfelkelők. Álló sor jobbról 
a második: Csejdi Sófalvi Lajos (hősi halált halt)



Mindkettőnek Kulcsár 
László (Kuli) volt a
nevelőedzőjeMózsi Éva viszonylag ké -sőn, 13 évesen kezdett elkézi labdázni Marosvásárhe-lyen, majd Gálfalvi Artúr ésKulcsár László (Kuli) kezeiközött formálódott, aztán kétév múlva a korosztályos ro -mán válogatott tagja lett. Mátéfi Eszter, amint egykorábbi interjúban e sorokírójának elmondta, 15 éve senmu tatkozott be a Mure șulfelnőtt csapatában a bras sóiRulmentul ellen.
Mindketten román 
bajnokok és Románia
Kupa-győztesekÉva a bákói Științával hatév alatt hat bajnoki címetszer zett, míg a Mureșulegyütte sével a hét A-osztá-lyos bajnoki évad alatt egybaj noki cím és két Románia-kupa birtokosa lett.Eszter a Mureșullal az1986-1987-es évadban meg -nyerte a Románia- ku pát ésországos 2. lett, majd az1987-1988-as idény ben szin -tén román kupagyőztes ésbezsebelte az országos bajno -ki címet is. 
Mindketten kiváló
góllövők voltakMózsi a Bákóban eltöltöttévek alatt az együttes egyik

gólembere volt, de aktívankivette részét a játék irá -nyításából is. Mátéfi az akkori Mureșulgólgyárosa volt, példakéntemlíthető, hogy az 1987-1988-as évadban ba lát lö -vőként a maga 226 góljával abajnokság gólkirálya lett.
Mindketten kulcsemberei
voltak az együttesnekMózsi egyik korábbi inter-jújában elmondta, hogyfizikailag és taktikailag jólképzett játékos volt akko-riban, ha kiváló formábanvolt, teljesítményével eldönt -hette a mérkőzést. Őt Német -országban a hétszeres bajnokLützellinden csapatának egy -kori kulcsjátékosaként tartjákszámon.Mátéfit évekig a Mureșullegjobbjaiként ismerte el ahazai szaksajtó, majd 1992–1999 között a Debreceni Vas -utas, a Rába ETO és a Duna-ferr gólembereként váltis mertté. Emellett tagja voltaz osztrák-magyar közösrendezésű világbajnokságonezüstérmes és az 1996-os at-lantai olimpián harmadikhelyezett magyar válogatott -nak (mind az öt meccsen ját-szott, 35 gólt szerzett). 1997őszén lemondta az Eb-szerep lést, a Dunaferrhez iga-zolt át. A válogatottban 1998tavaszán szerepelt utoljára. A

Dunaferrel két év alatt össze-sen hét érmet nyert: kétszerbajnoki címet, kétszer ma -gyar kupát, Szuper-kupát,1998-ban EHF-kupát, míg1999-ben a Bajnokok Ligájagyőztese lett.
Mindketten dicsérik 
a néhai Bartha Jenő
munkáját,,Páratlan edzőm voltBartha Jenő személyében,talán a legjobb, aki valaha islétezett Romániában. Tudtave zetni az együttest, jópedagógus volt, és kellő kép -pen tudta motiválni a játé -kosokat, hogy kiadják ma -guk ból a maximumot” –mon dta el egy korábbi nyi-latkozatában Mózsi. ,,A néhai Bartha Jenőérkezésével beérett a csapatVásárhelyen, neki sikerültmegváltoztatnia a szem-léletünket, maximalista, profiedző volt. Én rengeteget ta -nul tam tőle pedagógiai szem-pontból, de szakmailag is tel-jesen más szemléletette remtett a csapaton belül, dekörülötte is” – mondta Mátéfi.
Mindketten külföldön
érvényesülnekMózsi 24 éve dolgozikWettenbergben (Frankfurttól70 km-re), ahol egy iskolábanszociálpedagógus, 18 éve él aférjével.  Mátéfi Dunaújváros-ban telepedett le, ott kezdteel az edzői pályafutását, deedzte a Békéscsabát, Magyar -or szág ifjúsági, junior csapa -tát is és a felnőttegyüttessegéd edzője is volt.
Mindkettőnek 
a lánya kézilabdázott, 
de abbahagytákA 33 éves Mózsi Zsófiabiológia és történelem sza-

kos tanár, 9 éve hagytaabba a kézilabdát, pedignagyon tehetségesként tar-tották számon, de nem volteléggé ambiciózus.A 25 éves Mátéfi Erika azELTE Állam- és Jogtudo -mányi karán tanult, de ő isegykoron sikeres kézilab-dázó volt, ám nem volt azélsporthoz szükséges ki-tartása. 
Mindketten februári
születésűekMózsi ma, február 18-ántölti be az 55. születés-napját, Mátéfi február 14-én töltötte 50. életévét.Isten éltesse őket!

Külön köszönet
a fotókért Bálint Julianna

egykori kézilabdázónak, 
a Bolyai Farkas 
Elmélet Líceum

testnevelőtanárának.
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Mózsi Éva és Mátéfi (László) Esztert a nyolcvanas
évek marosvásárhelyi kézilabdasportjának kiválósá-
gai. Mindketten meghatározó játékosai voltak a néhai
Bartha Jenő által összekovácsolt Mureșul
együttesének, amely Románia-kupát és bajnoki
aranyérmet is nyert. A hazai sikerek után Mózsi
1989-ben egy kiszálláson Hollandiában maradt,
aztán később Németországban telepedett le, 1998-
ban hagyta abba a versenysportot. Mátéfi 1992-ben
került ki Magyarországra, ahol 1999-ig folytatta a
sportpályafutását, azóta edzőként is sikeresen
tevékenykedik. A következőkben a két kiváló egykori
kézilabdázó sportpályafutásának a legfontosabb
mozzanatait, s a két pályafutás hasonlóságait
elevenítjük fel dióhéjban.

Röviden 
Gyenge színvonalú játékot mutatott hazai pályán az

ASA, a labdarúgó 1. liga alapszakaszának 24. forduló-jában. A Pandurii, a 45. percben Săpunaru büntetőbőlszerzett góljával nyerte meg 1-0 arányban a mérkő-zést, Mutu viszont gyenge játékkal mutatkozott be avásárhelyi csapatban.Az alapszakasz utolsó, 22. fordulóbeli játéknapján a
Maros KK 80–72 (20–23, 14–18, 25–13, 21–18) ará-nyú vereséget szenvedett a Kolozsvári U-BT otthoná-ban, így Audrius Prakuraitis együttese az eddigi 14győzelemmel és 8 vereséggel a negyedi helyen végzettaz alapszakaszban. A Marosvásárhelyi Sirius KK fontos, 85-78 (14-26,19-14, 29-26, 23-12) arányú győzelmet aratott ide-genben a Kolozsvári Universitatea második számúegyüttese ellen a női kosárlabda 1. liga 9. fordulójábólelőrehozott találkozón, így biztossá vált, hogy a vásár-helyi csapat megnyerte az A csoportot, az utolsó kétforduló eredményeitől függetlenül. 

Mózsi Éva és Mátéfi Eszter, a 
vásárhelyi kézilabda egykori csillagai 

Mózsi a román kézilabda
válogatottban 197 mérkő-
zésen 377 gólt szerzett és
részt vett két világbajnoksá-
gon: 1978-ban Csehszlová-
kiában, ahol Románia a 7.
lett és 1986-ban Hollandiá-
ban (akkor hazánk az 5.
lett).

Mátéfi 131 román váloga-
tott találkozón 426 gólt
szerzett, és szintén két vb-n
vett részt: 1986-ban Hollan-
diában és 1990-ben Dél-Ko-
reában (hazánk a 7. lett), de
Magyarország színeiben is
58-szor szerepelt.

A legjobb esztendőnek szá-
mító 1988-as évben a csa-
pat kerete az alábbiakból
állt: Angela Bloj, Kiss Emese
(kapusok); Hegedüs (Párdi)
Erika, Maria (Avram)
Roman, Carmen Bartha,
Mózsi Éva, Bíró Andrea, Ki-
bédi (Kozma)Tünde, Elena
Stroia, Gödri Erzsébet, Gab-
riela Florea, Corina Mușat,
Mátéfi Eszter, Fejér (Bíró)
Zita és Adriana Bărbat.

Mózsi Éva Mátéfi Eszter

A Muresul 1988-as bajnokcsapata



Önellentmondásba ke ve -re dett a Maros Megyei Tan-felügyelőség Tamási Zsolt, a Római Katolikus TeológiaiLíceum igazgatója szerint. –Egy osztályba több feleke-

zethez tartozó gyermek jár,többségében reformátusok,katolikusok és kisebb szám-ban unitáriusok, ám a tan -fel ügyelet egyetlen vallásó-rát engedélyez – ma   gyaráztaTamási. – Az Oktatási Mi-nisztérium költ ség csökken -tést írt elő, és ennek legké-nyelmesebb formája, ha avallásórák számát redukál-ják, így akár egy tanári ka-tedra is megspórolható is-kolánként. A jogszabályugyan lehetővé teszi, hogybontsuk az osztályokat,amelyek nemcsak csoport-ként, hanem osztályként isértelmezhetőek. Viszont aszimultán oktatás, amikorkülönböző életkorú és fej-lettségi szintű gyerekek ke-rülnek egy osztályba, az ok-tatási törvény szellemévelellentétes. Ezek a tanulócso-portok kevésbé hatékonyak,és mivel logisztikailag is jó-val bonyolultabb különbözőkorú és tantervű osztályo-kat összehangolni, magánaka tanfelügyeletnek kellene amegoldást segíteni, szükségesetén például utaztatással.Ezért alakult ki az a gyakor-lat, hogy ehhez az iskolatantestületének először kikell kérnie a tanfelügyeletengedélyét. Most viszont

maga a tanfelügyelet kény-szerít minket arra, hogyilyen rendszerben tartsuk avallásórákat, pedig a külön-böző versenyekre, vagy te-ológiai felvételikre való fel-készítésre az összevont órákteljesen alkalmatlanok. Azoktatási módszertan ki-mondja, hogy a tanulmányicsoportok csak azonos kor-osztályban működőképe-sek, ám még akkor is kétsé-ges, hogy harminc-negyvenfővel lehet-e eredményesendolgozni – nyilatkozta Ta-mási Zsolt, aki arra is kitért,hogy a gazdasági érdek semszól feltétlen a kisebbségidiákok vallásórái ellen,ugyan is a fejkvóta 1.2-esösszeg egy kisebbségi diákesetében, mint egy romántanulóéban. Ennek az egyikoka a különböző felekezetekszerinti oktatás költségei-nek a fedezése. A tanügyitörvény szerint tehát a tan-felügyelet jogszerűen jár el,azonban a cikkely jóindu-latú értelmezése lehetővétenne olyan megoldást,amely a kulturális sokszínű-séget és a magyarságot ösz-szetartó egyik fontos közös-ségi tevékenységet, avallásgyakorlást támogatja. Tamási számít a törté-

nelmi egyházak együttessegít ségére, mert mint el-mondta, ő egymaga nemtudja a tanfelügyelettelszem ben képviselni a szak-maiságot, ellenben a prob-léma általános, nem csakRómai Katolikus TeológiaiLíceumot érinti. Felkerestük a Maros Me-gyei Tanfelügyelőséget is,ahol Illés Ildikó főtanfel-ügyelő-helyettes reagált Ta-mási Zsolt felvetéseire –Több mint ötszáz szimultánosztály működik a megyé-ben. Mi annál többet nemtehetünk, minthogy a tör-vényt betartjuk, az pedigheti egy vallásórával meg-valósul – nyilatkozta Illés Il-dikó. 
Bodnár Erika

\ 8. \ | OKTATÁS / REJTVÉNY  |

| Központ hetilap | 2016/7 | február 18–24. | |Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Jaj, csak nehogy valamilyen rossz sámán kezei közé kerüljek!

Heti egy órában limitálja a tanügyi törvény a vallá-
sórák számát osztályonként egy 2011-ben meg -
alkotott cikkely alapján. Az iskolai oktatás műkö-
dését szabályozó direktíva minden évben változik
valamennyit, ez azonban ötödik éve ugyanazt a
problémát okozza.

A kisebbségi vallásoktatáson spórol a minisztérium


