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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…”

(Márai Sándor)
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>>> Maros megyei közéleti hetilap <<<
F
I Pályázatunk
G kezdetét vette!
Y
REJTVÉNYKEDVELŐK
L Februári vetélkedőnk első
M rejtvényét a szokásos helyen
találja. Olvassa el ﬁgyelmesen
É a hozzácsatolt magyarázatot, a
B pályázat szabályait, egyéb tudnivalókat!
Jó szórakozást! Kellemes időtöltést, sok
E szerencsét!
(Tudnivalók a 8. oldalon)
!
Társadalom

Kátyús útszakasz
Marosszentgyörgyön

>>> 3. oldal

Viszlát, Félsziget!
Aki ﬁzeti a prímást, az rendeli a nótát
Egy hete jelentették be hivatalosan azt, amit
már mindenki sejteni vélt: idéntől Kolozsvár
ad otthont a Félsziget fesztiválnak. Kiábrándító, hogy bár Marosvásárhelynek egy ilyen
kaliberű fesztiválért – pénzt, politikai és kapcsolati tőkét nem kímélve – körömszakadtáig
kellett volna harcolnia, nem tette. Csupán találgatni tudjuk, ki okolható a költözésért: a városvezetés, a kedvezőbbnek remélt kolozsvári
anyagi haszon, netán az RMDSZ, illetve a szervezők… E heti lapszámunkban a helyi fesztivál-látogatók véleményét kérdeztük a
helyszíncserével kapcsolatosan.

díjazunk.

Egy ideje szinte járhatatlan útszakaszon kell átküzdeniük magukat a Marosszentgyörgyön áthaladó autósoknak. A bosszankodó sofőrök nagy része úgy gondolja, hogy ez
a helyi önkormányzat hibája. Pedig nem így van. Hogy ez mindenkinek tudomására
jusson, a marosszentgyörgyi önkormányzat nagy méretű bannereket helyeztetett el
a község két bejáratánál, illetve a központban. A bannerek felirata román és magyar
nyelven adja az arra járók tudtára: „Ez az úttest NEM Marosszentgyörgy község tulajdona! Az út karbantartása a Román Országos Út- és Autópálya Vállalat feladata!”

Már ettől a lapszámtól. Sok sikert, jó munkát!
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Felkeltette valami a ﬁgyelmét?
Netalán

sérti valami?

Látott valami érdekeset?
Fényképezze le, vagy írja meg
és küldje el nekünk!

kozpont@kozpont.ro
Az észrevételekből sorsolunk majd

Vélemény
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Társadalom

Történelmi személyiségek besorozása

Somostetői vendéglő – lőttek neki

Mikó Imre nevét például már „le is nyúlták” az RMDSZ
politikusai, egy jogvédelmi szolgálat népszerűsítésére.
Dicséretes a kezdeményezés, de nagyon átlátszó a szándék. Egy másik neves személyiségünk, Kós Károly neve
is ott „ékeskedik az RMDSZ kalapján”, a róla elnevezett
„Akadémia Alapítvány” által. Az MSZP farizeusait nem
az RMDSZ hívta meg erdélyi korteshadjáratukra, hanem
az említett alapítvány. Miért kellett Kós Károly nevét
egy ilyen közönséges politikai fogással bemocskolni?

A Polgári Sportlövölde épületét 1909-ben, Bernády
polgármestersége idején húzták fel, később vendéglővé alakították. Közkedvelt mulatóhelye volt a vásárhelyieknek, különösen azoknak, akik félrevonulva,
meghitt körülmények között próbáltak kikapcsolódni.
A rendszerváltás után ez az épület is a vadkapitalizmusnak esett áldozatául. A lassan romhalmazzá váló
épület sebhelyként éktelenkedik a város ábrázatán.
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Kár kihagyni
Kirándulás
a kibédi farsangra
A marosvásárhelyi Artecotur
Egyesület kirándulást szervez február 9-én, szombaton a kibédi farsangra. A programban szerepel a
község történetének, népviseletének és néptáncának ismertetése,
látogatás a református templomban, a régi malomban és a gyapjúszövödében, részvétel a farsangi
menetben. Érdeklődni, jelentkezni
az artecotur@gmail.com címen
vagy a 0744-604-244-es telefonszámon.
Felhívás keringőre
Február 7-én, csütörtökön este
7 órától Felhívás keringőre címmel
rendkívüli opera- és operettestre
kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalota Nagytermében.
Konzul-kupa Szovátán
A marosvásárhelyi Master Ski
and Bike Klub február 9-én,
szombaton alpesisí-, műlesiklóés hódeszkaversenyt szervez a
szovátai sípályán, amelyre gyerekek és felnőttek jelentkezését
várják. Feliratkozás a kloszpeter@yahoo.com e-mailen, vagy
a verseny napján 9 órától fél 11-

ter Levente műveit felsorakoztató kiállítás február 5-étől látogatható.

ig. A rajt 11 órakor lesz. Korosztályonként az első három helyezettet díjazzák, a résztvevők
oklevelet kapnak.
Gézagyerek
Február 7-én, csütörtökön és
8-án, pénteken 19.30-tól a Gézagyerek című kistermi előadásra várják a nagyérdeműt a
Nemzeti Színházba.
A tengerkék kutyus
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban február 7-én, csütörtökön és 8-án,
pénteken délelőtt 9.30-tól és 11
órától látható A tengerkék kutyus című mesejáték, melynek
írója és rendezője Urbán Gyula.

Vadárvácska nyolcadszor
Gyergyóalfalui nyári zárókiállítása után mindig Marosvásárhelyen mutatkozik be először a
Vadárvácska Alkotótábor. A Bernády Ház látja vendégül a Bucsin
túloldalán otthonra talált művésztelep friss termését. A váloanyag
alkotói
gatott
marosvásárhelyi, csíkszeredai,
székelyudvarhelyi, brassói, kolozsvári, budapesti és alfalvi festők, szobrászok. A Bandi Kati,
Balázs József, Bálint Károly, Csutak Levente, Datu Victor, Forró
Ágnes, Gergely Erika, Jakab
Etelka, Jakabos Olsefszky Imola,
Kiss Levente, Kovács Imre, Major
Gizella, Miholcsa József, Orbán
Endre, Sajgó Ilona, Zavaczki Wal-
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Molnár V. József előadása
A Magyar Állampolgárok
Klubja ez évi első rendezvényére
kerül sor Marosvásárhelyen.
Meghívott előadó a budapesti
Molnár V. József Magyar Örökség
díjas néprajzkutató, pszichológus. Február 7- én A magyar
Szent Korona és a Turulnász című
előadásra kerül sor, délután 18
órától a Bod Péter Diakóniai Központban (Erdő utca 7B szám) .
Jótékonysági bál
Az Unitárcoop Alapítvány és
a marosvásárhelyi unitárius egyházközségek február 9-én,
szombaton 17 órától kosaras jótékonysági farsangi bált szervez
a Kék Gyöngy (Blue Pearl) étteremben.
A bál bevételét az alapítvány
szociális gondozószolgálatának
támogatására fordítják. Érdeklődni az egyházközségek irodáiban naponta 10-13 óra között,
valamint az alapítvány székhelyén 14-16 óra között lehet.

Február 7.
Február 8.
Február 9.
Február 10.
Február 11.
Február 12.
Február 13.

Tódor, Rómeó, Richárd
Aranka, János, Jeromos, Salamon
Abigél, Alex, Erik, Apollónia, Erika
Elvira, Pál, Ella, Vilmos
Bertold, Marietta, Mária, Paszkál, Dezső
Lívia, Lídia, Lilla, Reginald
Gergely, Katalin, Levente, Leila

Horoszkóp
Kos: Ez a hét nehézségeket tartogathat a magánéletében,
valószínűleg azért, mert úgy érzi, túl sokat dolgozik. Úgy érezheti, a munkája miatt nem jut elég ideje a szeretteire, de ha
átvészeli ezt a néhány napot, utána sokkal jobban meg tudja
szervezni az életét.
Bika: A héten konﬂiktusok találhatnak önre a kapcsolataiban,
úgy véli, nehezen értik meg. Lehet, hogy a terveit húzza keresztül valaki. Fontos, hogy gyakorolja a türelmet, és próbálja
megérteni a másik nézőpontját is. Így végül olyan kompromisszumra juthatnak, ami mindannyiuknak jó.
Ikrek: Most különösen érdemes energiát fektetnie céljai
megvalósításába, mert a bolygók támogatják ebben, kedvező
lehetőségeket sodornak az útjába. Ugyanakkor szerezzen
minél pontosabb információkat egy-egy helyzetről, és ne
higgyen a szóbeszédeknek.
Rák: Amennyiben társat keres, talán meglehetősen gyakorlatiasan közelíti meg a kérdést, ami jelenlegi helyzetében
nagy segítségére lehet. Ha viszont kapcsolatban él, talán követelőzőnek tűnik. Nem arról van szó, hogy ne képviselje az
érdekeit, de gondolja meg, hogyan fogalmaz.
Oroszlán: A héten régi vágyai és tervei valósulhatnak meg.
Felbukkanhat egy ismerőse a múltból, aki új munkalehetőséggel találhatja meg, de lehet, hogy olyan meghívása lesz
ön számára, melynek során új barátságokat köthet. Az biztos,
hogy nem lesz eseménytelen ön számára ez a hét.
Szűz: Világmegváltó tervei támadhatnak a héten, de legalábbis úgy érezheti, változásra van szüksége. Indulhat egészen apró lépésekben is, attól, hogy új frizurát csináltat, addig,
hogy ﬁzetésemelést kér. A bolygók most lendületet adnak, és
segítik tervei megvalósításában.
Mérleg: Ez a hét szerelmes hangulatban telhet ön számára.
Főleg akkor érhetik kellemes meglepetések, ha még keresi a
párját. Több személlyel is találkozhat, köztük olyannal, akivel
igencsak megdobogtatják egymás szívét. A kreativitása szárnyakat kap, és az alkotás örömmel tölti el.
Skorpió: A hét jó híreket hozhat önnek a pénzügyekben, és
ezzel együtt a szakmai életében is. Lehet, hogy olyan állásajánlatot kap, amilyenre régóta vágyott. Az otthonával kapcsolatos kérdések is fontosak lesznek, ha pedig
lakhelyváltoztatásban gondolkodik, remek alkalom ez, hogy
új otthont találjon.
Nyilas: Amennyiben kapcsolatban él, és hiányérzete volt az
utóbbi időben, több ﬁgyelmet és kedvességet kaphat a párjától, és úgy érezheti, közelebb kerülnek egymáshoz. Akkor is
kellemes események várják, ha éppen keresi a párját. Szívdobogtató találkozásban lehet része.
Bak: A kollégáit vagy alkalmazottait érintően kaphat jó híreket. Lehet, hogy egy régebbi konﬂiktust sikerül elsimítani,
vagy egy gyanú bizonyul alaptalannak, vagy sikerül megtalálnia a megfelelő embert egy adott pozícióra. A magánélete
is harmonikus lesz.
Vízöntő: A héten számíthat arra, hogy felélénkül a szerelmi
élete, akár kapcsolatban él, akár egyedül van. Ha már van
párja, és az utóbbi időben kissé állóvízben érezte magát, most
újra fellendülnek a dolgaik. Ha keresi a párját, elindulhat valami, ami hosszabb távon bontakozik ki.
Halak: Áttörés előtt áll az életében, aminek már most észreveheti az előjeleit. Ha családi problémákkal küzdött, vagy
beteg családtagjára viselt gondot, most sok segítséget kap,
és pozitív fordulatok várnak önre. A pénzügyei is meglendülnek a héten, és ha a valódi megoldás kicsit hosszabb távon
bontakozik is ki, a siker garantált.

Írjon nekünk!
Nagymama és unokái – Péterfi József grafikája

Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.
szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Viszlát, Félsziget!
Aki fizeti a prímást, az rendeli a nótát
És természetesen a helyszínt is. Egy hete jelentették be hivatalosan azt, amit már mindenki sejteni vélt:
idéntől Kolozsvár ad otthont a Félsziget fesztiválnak. Ezzel nem csupán egy tíz éves hagyománynak fordítottak hátat a szervezők, de Marosvásárhely egy olyan lehetőségtől esett el, amely anyagi bevételt hozott, de főleg presztízsnövekedést jelentett Flekkenfalvának. Csupán találgatni tudjuk, ki okolható ezért:
a városvezetés, a kedvezőbbnek remélt kolozsvári anyagi haszon, netán az RMDSZ, illetve a szervezők…
Marosvásárhelyi fesztiválrajongókat és Félsziget-látogatókat kérdeztünk arról, hogyan is vélekednek a
helyszíncseréről, milyen okokat sejtenek a hátterében, illetve terveznek-e ellátogatni a 11. Félszigetre.
Rózsa Csaba,
28 éves borász

Sajnálattal értesültem a helyszínváltoztatásról, hogy ezentúl
Kolozsváron tartják az immár Félszigetnek nem nevezhető fesztivált. Félszigetnek azért nem
merném nevezni, mert az nemcsak egy név volt, amit a fesztivál
megálmodói és kivitelezői adtak
ennek a rendezvénynek, hanem
olyanok voltak a körülmények is.
A Maros és a Víkendtelep által körülvett területen szervezték meg
évről évre a fesztivált tíz éven keresztül. A tíz évből én kilenc alkalommal vettem részt az
eseményen, de a tizenegyedik
fesztiválon nem kívánok részt
venni. Miért? Én azért jártam ki a
Félszigetre, mert a magaménak
éreztem, a miénknek. És ha már
utazni kell, akkor ilyen erővel kiutazhatok a Szigetre, amely
enyhén fogalmazva színvonalasabb. A költözés háttérében zajló
dolgokról hall ezt is meg azt is az
ember, de én konkrétan a
román jogrendszerre haragszom, éspedig arra, hogy miként
engedheti meg, hogy egy cég,
amely csődöt jelent (Sziget Management SRL), futtat egy újabb
céget ugyanazon a néven és teljesen azonos tevékenységgel?

Ferenczi Éva Rebeka,
21 éves egyetemista

Én utolsó percig reménykedtem, hogy a Félsziget költözése
csak egy újabb kitaláció a botránykedvelők számára. Többféle

pletyka is szárnyra kelt ezzel kapcsolatosan, mégis kellemetlenül
érintett, amikor hivatalosan bejelentették az új helyszínt. Szerintem
Marosvásárhelynek ez nagy vesztesség, és elkeserítő, hogy nagyrészt a politikán múlott. De ez a
politika: lopás, és Emil Boc szó szerint ellopta a marosvásárhelyiek
fesztiválját. Bodor László szervező ezek szerint a „napraforgó-elmélet”híve.Boc többet,
jobbat ígért, s máris Kolozsváré a
Félsziget. Kíváncsi vagyok, milyen
FÉLSZIGET lesz a Gorbó-VÖLGYBEN,
hisz a név már magáról árulkodik.
Ugyanakkor én inkább személyes
és pénzügyi okokból neheztelek a helyváltoztatásra.8-9 éve
vagyok Félsziget-látogató, s a
Maros-partot tökéletes fesztiválozó
helynek tartom.
Ami még inkább felháborított:
az új dátum. Egyértelmű, hogy amikor úgy döntöttek, július közepe
talán jobb lenne az egyetemistáknak, nem voltak tekintettel a majdnem ugyanabban az időpontban
megszervezett tusnádfürdői diáktáborra, Tusványosra. Minden évben
rengeteg ismerősöm látogatta
mindkét rendezvényt, most viszont
legtöbbünk választásra kényszerül,
vagy egyik, vagy a másik, hisz 2
nap választja e kettőt el.

Félsziget, és egyes emberek felháborodását sem értem teljesen.
Úgy vélem, hogy egy fesztivál
minősége a leglényegesebb
szempont, és nem a helyszíne.
Egy fesztiválozó szempontjából
nem mérvadó az a száz kilométer.
Én aktív félszigetező voltam, a legelső rendezvényen is ott buliztam, ám ez a hagyomány
megszakadt néhány éve, mert
romlott a színvonal, és a zenei felhozatal is egyre silányabb lett. Optimista vagyok a kolozsvári
helyszínnel kapcsolatosan, mert
remélem, hogy – a gazdasági
megfontolások végett is történt
váltás miatt – több pénzt tudnak
áldozni a zenei programokra, és
jobb együtteseket láthatunk majd
a színpadokon. Abban is reménykedek, hogy a szervezés is javul, hiszen elég, ha csak arra gondolunk,
hogy eddig a Félsziget honlapja az
esemény előtt másfél-egy hónappal lett aktív, holott a jól szervezett,
külföldi fesztiválok esetén már fél
évvel előtte hirdetik a line-upot.
Hallottam, hogy sokan úgy gondolják, a Kolozsvárra költöztetéssel
„elrománosodik” a fesztivál, nos,
azoknak azt üzenem, hogy a Félsziget soha nem arról szólt,
hogy a helyi magyarság közös
fesztiválon bulizzon.

Novák Balázs,
23 éves egyetemista

Pakó Orsolya,
26 éves titkárnő

Alapjában véve nincs gondom
azzal, hogy Kolozsvárra költözik a

2005 óta járok rendszeresen a
Félszigetre, és minden évben ön-

kéntesként dolgoztam is a fesztiválon, hisz a bulizás lehetősége
mellett ez egyfajta tapasztalatszerzés lehetőségét is jelentette
számomra. Az esemény hangulata
már első alkalommal elvarázsolt,
nagyon tetszett, és úgy érzem,
nem szabad kihagyni ezt a bulit.
Ennek már hét éve, és azt reméltem, hogy ez így marad. Nem először hallottam, hogy a Félsziget
Kolozsvárra költözik, de úgy gondoltam, ez csak pletyka, amit azért
terjesztenek, hogy jobban odaﬁgyeljenek rá, hogy jobban megbecsüljék a vásárhelyiek. Így derült
égből villámcsapásként ért a költöztetés hivatalos bejelentése, és
az is érthetetlen számomra, hogyan lesz Félsziget nevű rendezvény valahol, ahol víz sincs.
Ugyanakkor remélem, hogy a
helyszínváltozás nem eredményez
minőségcsökkenést is. Bár az elmúlt hét Félszigeten részt vettem,
idén meggondolom, hogy elmenjek-e. Sajnálom a költözést, nem
csak azért, mert egy nyári munkalehetőségtől fosztottak meg
velem egyetemben több vásárhelyit is, hanem a helyi vállalkozók is elestek egy lehetőségtől.
Nem beszélve arról, hogy ez a Fesztivál a város brandjévé nőtte ki
magát, a szervezők pedig lelkiismeretfurdalás nélkül elvitték innen.

Pályi Aaron, 26 éves szabadúszó reklámgraﬁkus,
vizuális művész
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Ferencz Zsombor

Történelmi
személyiségek
besorozása
A „betegség” először Magyarországon ütötte fel a fejét.
A demokrácia kudarcaként is elkönyvelhető folyamatban
a politikai pártok fokozatosan kifogytak a tömegeket megmozgató trükkjeikből, a választók tudatába pedig végérvényesen beépült a politikusok hazug magatartása. E
kétségbeejtő helyzetnek az ideiglenes áthidalására a „boszorkánykonyha szakácsai” kitalálták a „szép elnevezések
stratégiáját”. A módszer lényege: mindegy, mit nyújtunk
a fogyasztónak (vagyis az adófizető választónak), azt a valamit minél szebb csomagolásban kell felkínálni. Ennek a
reklámfogásnak a legkézenfekvőbb eszközeként olyan
neves történelmi személyiségek és nemzeti hősök nevét
társították egy-egy gazdasági terv, pénzügyi megszorítás,
vagy akár adóemelés mellé, amellyel – reményeik szerint
– enyhítettek a keserűpirula ízén. Magyarország gazdasági „fellendülési” terveit előbb Széchenyi István, majd
Széll Kálmán neve fémjelezte, de a tervek megvalósulva
– enyhén szólva – messze elmaradtak az elvárásoktól. A
híres személyiségek egy-egy olyan kormányprogrammal
lettek „összevegyítve”, amelyek végül csorbát ejtettek a
nevük patináján. Nem történt más: feláldozták múltunk
ereklyéit bizonyos politikai csoportok céljainak az oltárán.
Innen merítették „zseniális” ötleteiket az erdélyi magyar politikusok is. Így született meg a „Kogălniceanu
Program” az RMDSZ, valamint a „Mikó-terv” az EMNP javaslatára. Ezeken kívül különféle politikai ámokfutások
„kozmetikázására” is alkalmazták a „szép elnevezések stratégiáját”. Mikó Imre nevét például már le is nyúlták az
RMDSZ politikusai, egy jogvédelmi szolgálat népszerűsítésére. Dicséretes a kezdeményezés, de nagyon átlátszó a
szándék. Egy másik neves személyiségünk, Kós Károly
neve is ott ékeskedik az RMDSZ kalapján, a róla elnevezett
Akadémia Alapítvány által. Az MSZP farizeusait nem az
RMDSZ hívta meg erdélyi korteshadjáratukra, hanem az
említett alapítvány. Nehezen érthető, miért kellett Kós Károly nevét egy ilyen közönséges politikai fogással bemocskolni? Ezenkívül szintén RMDSZ vezénylettel működik
Marosvásárhelyen a Bernády György nevét viselő Közművelődési Alapítvány (mintha már dicső polgármesterünk
is az említett alakulat tagja lett volna), és létezik egy Borsos Tamásról elnevezett történész egyesület, amely a balliberális ideológia egyik matuzsálemét hívta meg
városunkba előadást tartani. Kell ez nekünk?
Remélhetőleg a jogi szempontok figyelembevételével,
azaz törvényesen jártak el múltunk jeles személyiségeinek
a bemocskolása során, mert így legalább megmaradt
nekik a törvényességre való hivatkozás mint mentség.
Ennek ellenére mind a magyar, mind a román akadémiának, valamint a törvényalkotói testületeknek olyan intézkedéseket, jogszabályokat kellene hozniuk, amelyek
megtiltanák a nemzeti örökség ilyetén módon, azaz politikai, anyagi vagy morális haszonszerzés céljából történő
felhasználását.

Véleményem szerint a Félsziget elköltözésének van, azaz
lehet jó és rossz hozadéka is.
Mint rendszeres félszigetező,
nekem mindenképp egy mínuszt jelent majd az, hogy nem
a Maros-parton lesz megrendezve az esemény. Viszont lehetséges, hogy Kolozsváron
sikeresebb, esetleg magasabb nívójú lesz a buli. Rengeteg ok miatt történhetett a
helyszíncsere, legtöbbről az átlagember mit sem sejt, de
mivel én voltam szervező is egy

évben, kicsit jobban mögé látok
az okoknak, tehát mindenképp
minőségjavulást várok ettől a
lépéstől. Sajnos az tény, hogy
az utóbbi években igencsak hanyatlóban volt a színvonal, viszont, aki fesztiválrajongó, az
megvette a heti/napi jegyet, és
szerintem ugyanígy tesz most
is, helyszíntől függetlenül. Én
kíváncsian várom, mi sül ki belőle. Mind a szervezőknek,
mind a látogatóknak jobb, sikeresebb fesztivált kívánok!
Pál Piroska
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Somostetői vendéglő – lőttek neki
A város legmagasabb pontjának számító Somostetőn a múlt század elején, dr. Bernády György polgármestersége idején végezték az első
területrendezési munkálatokat. 1909-ben húzták fel a Polgári Sportlövölde, a későbbi vendéglő épületét, Radó Sándor tervrajza szerint,
szecessziós stílusban.

MORGÓ
Szentgyörgyi László

Elmozdulás,
egyelőre
fesztiválfronton

A vásárhelyiek közkedvelt
vendéglője írók, színészek, orvostanhallgatók kedvelt mulatóhelye volt, általában olyanok
keresték fel, akik kerülni szerették volna a nyilvánosságot. A
tiltások ellenére is gyakran hajnalba nyúló mulatságokhoz
híres cigányzenekar húzta a
kedvcsinálót.
A rendszerváltás után ez az
épület is a vadkapitalizmusnak

A legutóbbi napok, hetek információi szerint jelentősen
átrendeződnek a Maros megyei, vásárhelyi fesztiválok, tömegrendezvények helyszínei, időpontjai. A legnagyobb sajtóérdeklődést a Félsziget Kolozsvárra költöztetése váltotta
ki, de a helyi fesztiválozók is élénken kommentálták az esetet. Nem látok be a hasonló rendezvények kulisszái mögé,
de az nyilvánvaló, ha a rendezők, akiket pedig elsősorban
anyagi megfontolások vezérelnek, úgy látják jónak, illetve
kiﬁzetődőbbnek, akkor oda viszik a cirkuszt, ahova akarják.
Ez tiszta sor. Ebből a szempontból Sziget, Félsziget, esetleg
Zátony egyre megy. A másik hír szerint a Félsziget távozása
által keletkezett űrt a ﬁERD próbálja betölteni, amelynek
szervezői úgy döntöttek, mindenképpen távoznak a Bözöditó mellől, mert az eddigi helyszín, elsősorban megközelíthetőségi, de komfort szempontjából sem megfelelő. Azt
tervezik, hogy az idei fesztivált már Marosvásárhelyen tartják. Hogy jó döntés-e vagy sem, az majd kiderül.
A fesztiválfronton várható leglényegesebb változásnak
a Vásárhelyi Forgatag név alatt, a Kolozsvári Magyar Napok
mintájára tervezett rendezvénysorozat számít. Az már
legalább tíz esztendeje érzékelhető volt, hogy az 1997-ben
indult Vásárhelyi Napok színvonalát, kínálatát tekintve lassan és biztosan elsekélyesedik, mondhatni elbalkanizálódik.
Sörivók, csórékolbász-zabálók hajnalig tartó cirkuszi zenebonája, és tengernyi szemét – ez lett a városnapokból.
Azon, hogy lassan kiszorultak a magyar vonatkozású rendezvények, már senki nem lepődik meg. Úgy gondolom,
éppen ideje volt egy olyan rendezvénysorozatot kitalálni,
útjára bocsájtani, ami a vásárhelyi, illetve a környékbeli magyarság ünnepe lehet, amelyen kultúránké, hagyományainké, művészetünké a főszerep. S nem utolsó sorban, amely
által megismerhetnek a helyi románok is. Már akiket érdekelnek a hasonló hiábavalóságok.
Tamáskodók állítják: egy ilyen vállalkozáshoz politikum,
civil szféra és a városlakók összefogása, együttműködése
szükséges. Valóban így van, de ha ez sikerül, akkor az olyan
folyamat kiindulópontja lehet, amelyre igencsak megért a
helyzet, s amelynek szükségességét egyre többen el- és felismerik, s remélhetőleg tenni is hajlandók érte.

esett áldozatául. Jelenleg, akárcsak az egykori Aranykakasnak,
a somostetői vendéglőnek is a
bukaresti Romarta nevű cég a
tulajdonosa. Szerette volna átvenni a Városháza, s beilleszteni
fejlesztési terveibe, de próbálkozása egyelőre sikertelennek
bizonyult. A lassan romhalmazzá váló épület sebhelyként
éktelenkedik a város ábrázatán.
Kép és szöveg: Sz. L.

A Központ hetilap a következő

e té s i
Előfiz ! előﬁzetési csomagokat ajánlja
akció kedves olvasóinak:
Előﬁzetés:
3 hónapra
6 hónapra
12 hónapra

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy. tel.: 0744.253.026.
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Kátyús útszakasz Marosszentgyörgyön
Egy ideje szinte járhatatlan útszakaszon kell átküzdeniük magukat a Marosszentgyörgyön áthaladó autósoknak. A bosszankodó sofőrök nagy
része úgy gondolja, hogy ez a helyi önkormányzat hibája. Pedig nem így van. Az áldatlan állapotért a Román Országos Út- és Autópálya Vállalat
(CNADR) a felelős.

Hogy ez mindenkinek tudomására
jusson, a marosszentgyörgyi önkormányzat nagy méretű bannereket helyeztetett el a község két bejáratánál,
illetve a központban. A bannerek felirata román és magyar nyelven adja az
arra járók tudtára: „Ez az úttest NEM
Marosszentgyörgy község tulajdona! Az
út karbantartása az Román Országos Útés Autópálya Vállalat feladata!”
A marosszentgyörgyi önkormányzat
2005-ben kétnyelvű (román, magyar)
táblákat helyezett ki a község közintézményeire, az utak egy részét magyar
személyiségekről nevezte el. Így születtek meg a Máriaﬃ Lajos, Petki Dávid,
Wesselényi Erzsébet, Bolyai János, Márton Áron, Petőﬁ Sándor stb. utcák. Elkezdődött az utak közművesítése is. A
munkálatok befejezése után az önkormányzat nekilátott a mellékutcák aszfaltozásának. Burkolat került a Márton
Áron, a Hársfa, a Kultúrotthon, a Ma-

lomrét és a Tófalvi utakra. A mellékutcák aszfaltozása folytatódik.
Nem így a Fő úton, azaz Erdélyi és
Petki Dávid utcák által határolt szakaszon, amely a DN15 jelzésű országút
része. Itt is folytak közművesítési munkálatok, de azok befejeztével nem történt meg az úttest visszajavítása.
A Marosvásárhely–Szászrégen–
Beszterce útvonal korszerűsítését 2011
januárjában az osztrák illetőségű Strabag Ag cégnek ítélte oda a CNADR. Tavaly nyáron elkezdődtek a munkálatok
Marosszentgyörgy térségében is a lakosság és az úton közlekedők nem kis
bosszúságára. A nagy zaj a lakók nyugalmát zavarta, az úttorlaszok, szegélykövek, tiltótáblák, munkagépek az
utasok idegeit kezdték ki. Tervezték azt
is, hogy Marosszentgyörgy központjában körforgalmat alakítanak ki a korszerűsítési munkálatok alkalmával. Egy
körforgalommal irányított útkereszte-

ződés megkönnyítené a mellékutcákból a főútra kitérő autósok haladását.
Az Ausztriában bevált módszerek
azonban nem feleltek meg a nálunk
zajló közlekedési viszonyoknak, mert
amíg az osztrák településeken csak az
halad át, akinek ott van dolga, addig a
mi falvainkon átdübörög a tranzit forgalom. Az autópályák és terelő utak
megépítése még igen távoli álom tájainkon.
Így aztán a tavaly ősszel leálltak az
útjavítások, sőt még azt is visszabontották, amit már leraktak. Hogy kik
ezért az állapotért a felelősök, nem
tudhatjuk. Az illetékesek hárítanak,
egymásra mutogatnak.
Tény azonban, hogy az útszakasz
állapota napról-napra romlik. A belső
sávon nem lehet közlekedni és a második is tele van kátyúkkal.
Nemes Gyula
Kép: Nagy-Bodó Tibor
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Várja már a
márciusi bulit?
– Miféle márciusi bulit?
– Ejnye, olyan tájékozatlan, mint
egy (Nép)újságíró! A Székely Nemzeti
Tanács a Székely Szabadság Napjává
nyilvánította március tizedikét, a Marosszéki Székely Tanács pedig vállalta,
hogy nagyméretű autonómiatüntetést szervez a marosvásárhelyi Postaréten.
– Vagy úgy! De miért pont akkor,
és miért pont ott?
– Nemcsak tájékozatlan, hanem
műveletlen is, mint a pityókafőd.
Azért, mert ott végezték ki 1854. március 10-én a Makk-féle összeesküvés
székely tagjait: bágyi Török Jánost,
martonosi Gálﬁ Mihályt és nagyváradi
Horváth Károlyt. A rendezvényre meghívták az Erdélyi Magyar Néppárt, a
Magyar Polgári Párt és az RMDSZ képviselőit is.
– Magát is meghívták?
– Személyesen még nem. Habár
lehet, hogy nem is lesz belőle
semmi…
– Miért?
– Mert a polgármester múlt héten
kijelentette: kérni fogja a szervezőket,
hogy vagy halasszák el egy későbbi
időpontra, vagy hívják meg a románokat is, és az önrendelkezés helyett közösen követeljék, hogy a romániai

közigazgatási átszervezés után létrejövő régió székhelye Marosvásárhely
legyen.
– Magyarán: ﬁnoman jelezte, hogy
nem fogja engedélyezni az utcabált.
– Olyasmi. Szerinte előre, nem
pedig a múltba kellene tekinteni.
– Vajon honnét szedte a csumpálák ezt a magvas gondolatot? Mert valahonnan rémlik nekem, mint
Ilosvainak Toldi termetes növése…
– Lövésem sincs.
– Beugrott: a Juventusból! Hogyaszongya: Föl, föl, ti rabjai a földnek, föl,
föl, te éhes proletár! A győzelem napjai jönnek, rabságodnak vége már! A
múltat végképp eltörölni…
– Ez nem a Juventus, maga ütődött, hanem az Internacionálé!
– Jól van, na, mindig keverem ezt
a két csapatot.
– De ezen egyelőre kár ételődni,
sok ﬁlm lemejen addig a Dunán. Csak
szóltam, hogy írja be az előjegyzési
naplójába.
– Szerintem is. Annyi más érdekes
dolog van, de feszt a politikás ökörségeivel fáraszt. Például, a minap olvastam,
hogy
brit
kutatók
megállapították: a nők szerda délután
fél négykor a legcsúnyábbak!
– Lehet, de ahogy én a brit fehérnépeket ismerem, nekik tökmindegy,
hogy éppen milyen nap van… Kész

Kedvenc receptem
Van úgy az ember, hogy enne valami jót, de semmi nem jut eszébe.
Otthonainkban sokszor hangzik el a kérdés: mit főzzünk? Avagy mit
dobjak össze holnapra?! Biztosak vagyunk abban, hogy a fenti kérdések
minden házban elhangzanak. No meg: a vendéglőzés sem az igazi.
Másak az ízek, egyre mélyebben kell a zsebeinkbe nyúlnunk, satöbbi.
Ezen gondok megoldása végett találtuk ki azt, hogy újságunk hasábjain
ötletekkel és recept érdekességekkel szolgáljunk olvasóinknak.
Ne feledjék: mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy beküldje
kedvenc ételkülönlegességét.
Amint azt már írtuk, ezekből válogatni fogunk, és a nyertest egy hónapos előﬁzetéssel jutalmazzuk. A fényképpel ellátott receptjüket a
kozpont@kozpont.ro elektronikus levélcímre várjuk.
E heti lapszámunkba a receptet György Erzsébet, az erdély.ma
hírportál marketingreferense küldte.

esztétikai környezetszennyezés. Kivéve Katikát, vele szívesen eltöltenék
egy hosszú hétvégét.
– Milyen Katika?
– Vilike felesége, Katalin hercegné.
Ami pedig a maga feleségét illeti, szerintem egy szerdai ebéd után állhatott
meg a konyhájukban a falinaptár.
– Na na! Azért a magáé se maradna le a dobogóról egy Keresztes Ildikó
hasonmásversenyen!
Ugyanebből a kutatásból derült ki az
is, hogy a nők szerda-csütörtökön nassolnak a legtöbbet, valamint az is,
hogy a párok a legnagyobb valószínűséggel csütörtökön szeretkeznek. Biztos ebből született meg a torkos
csütörtök ötlete.
– Ne disznólkodjon!
– Én nem aztán! A torkos csütörtök
a farsang különleges napjainak
egyike, mely valaha része volt a magyar népszokásoknak is. Lényege,
hogy a közelgő nagyböjt előtt ezen a
napon bőségesen fogyasztottak zsírban gazdag ételeket, és megengedett
volt a szokásosnál mohóbban, torkosabban étkezni. Itt nálunk is egyre
több étteremben féláron lehet zabálni
torkos csütörtökönként.
– Hát, amekkora árakkal operálnak
a vásárhelyi vendéglők zömében,
nekem még a félár is borsos. De vajon
a piát is kedvezményesen mérik olyan-

kor? Mert az már érdekelne.
– Nem valószínű. Viszont vannak
olyan kocsmák, ahol, külföldi mintára,
bevezették a happy hourt.
– Az micsoda, hatvan percen keresztül mindenki vigyorog, mint egy
jehovista fatacskó?
– Nem. Az illető órában minden
korsó sör mellé kap még egyet, grátisz.
– Kár, hogy a vodkára nem érvényes, mert akkor órákig happy lennék
utána.
– Nézze, mit ír az újság: tavaly 845
házasság köttetett Vásárhelyen, és
3976 újszülöttet törzskönyveztek.
– Ezek szerint mégsem az égben
köttetnek? Nincs lebontva nemzetiségekre a gyerekek száma?
– Nincs.
– Akkor megtippelem: abból a
3976-ból 76 magyar, kilencszázat az
ortodox pópa keresztelt, a maradék
háromezer pedig Ronaldo, Rosalinda,
Termopan meg Jose Armando.
– Ilyesmiket nem mondjon, mert
még magát is meg találja dorgálni
Gáspárik, ahogy a Marosvásárhelyi Rádiót...
– Őket miért dorgálta meg?
– Mert elhangzott a szilveszteri kabaréjukban egy cigányos, pardon,
romás jelenet.
– Nafene! Ha jól emlékszem, a ki-

lencvenes években, amikor még exrektor-direktor úr is kabarézgatott,
gyakran Gazsinak öltözve kacagtatta
ma…, izé, a nagyérdeműt. Vajon
saját magát hordta le utána?
– Lehet, hogy igen, csak olyankor,
amikor nem látta, nem hallotta senki.
– A kisebbségekről jutott eszembe:
maga igényelte a magyar állampolgárságot?
– Még nem, jövő héten készülünk
beadni a papírokat. Miért?
– Hallottam fülemmel a rádióban,
hogy idéntől az állampolgársági vizsgán bevezették az alap-, közép- és felsőfokot.
– Most hülyéskedik?
– Nem. Az alapfokú vizsgán elég
tudni a Himnuszt, a Szózatot, a hét vezért és az Aranycsapatot, a középfokún
viszont már az Árpád-házi királyokat,
a fontosabb csaták évszámait, Orbán
Viktor kedvenc kajáit és a Jókai-öszszest is kérik.
– És a felsőfokún?
– Az a legnehezebb, értelemszerűen. Habár lexikális tudást nem igényel, gyakorlati próba…
– Miben áll?
– Elviszik a Hortobágyra, beöltöztetik díszmagyarba, és egy vágtázó ló
hátán állva kell kiraknia a bűvös kockát.
– Mars ki!
Molnár Tibor

Mexikói csirke
Hozzávalók:
- 2 kicsontozott csirkemell
- 1 nagy vörösbabkonzerv
- 50 dkg kukorica (lehet konzerv is)
- 2 szál murok
- 2 húsos pirospaprika
- 1 kisebb zeller
- 1 nagy fej lilahagyma
- 1 deci fehérbor
- 1leveskocka, vagy csirkealaplé
- 250 ml paradicsomlé
- só, bors, őrölt gyömbér,

kacsa vagy libazsír
Elkészítés:.
A csirkemellet feldarabolom
falatokra. A hagymát szálasra
vágom, és a zsíron megfuttatom. Ráteszem a csirkemell
darabokat s majdnem pirosra
sütöm. A murkot, paprikát
meg a zellert apróra kockázom. Beleteszem a paradicsomlét s a kockára vágott
zöldséget. Kicsit főzöm, majd

fűszerezem, s beleteszem a
leveskockát, vagy az alaplét.
A leszűrt kukoricát meg a vörösbabot is hozzáöntöm. Kb

15-20 perc főzés után beleöntöm a bort, s további 5 percig
rotyogtatom lassú tűzön.
Párolt rizzsel tálalom.
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Folytatják a győzelmi sorozatot, de kit érdekel?
A negyedik bajnoki cím megszerzéséért küzdő City'us A-osztályos teremlabdarúgói zsinórban nyerik a meccseket. Az elmúlt hétvégén a dévai Dava együttesét is
két vállra fektették, ez a találkozó volt a tizenkettedik egymás utáni győzelmük. A mérkőzés előtt aligha lehettek kétségeink a győztes kiléte felől, a kérdés inkább
az volt: hány góllal nyer együttesünk?
A City'us három éves töretlen fölénye unalomba sodorta a bajnokságot, a Sportcsarnokból is elűzte a
nézőket. A szombati találkozóra is
alig fél száznyian voltak kíváncsiak.
Hogy miért? Azért, mert gyenge
színvonalú a bajnokság, az anyagiak
hiánya miatt kevés az együttes, sőt
a meglévő csapatok kis hányada
tudja jelenleg felvenni a harcot (ők
is csak részben) a marosvásárhelyi
együttessel, amely rendre leiskolázza ellenfeleit.
Az elpártolt nézők nagy része
előnyben részesítené az olyan mérkőzéseket, amelyeken valamennyire
hasonló tudású, képességű csapatok
küzdenének meg a pontokért.
A meccsekről gyakorlatilag hiányzik az izgalom, sőt, maguk a vásárhelyi játékosok is mintha unnák
az egészet, s ez az utolsó találkozón
is lerítt róluk. Míg az elején félgőzzel
játszva sikerült több gólt is rúgniuk,
ahogy nőtt a különbség, úgy csökkent a játékkedv, ebből kifolyólag a
City'us sportolói már egyre kisebb
hajlandóságot mutattak arra, hogy
a védekezésből is kivegyék a részük,
a közönség szórakoztatásáról pedig
végleg megfeledkeztek. Az más
lapra tartozik, hogy a ﬁatal, tapasz-

talatlan dévaiak sorra puskázták el
azt a néhány veszélyes helyzetet is,
amit sikerült kidolgozniuk, igaz,
ebben a csereként beállt, remek formában lévő Aszalos kapus is közrejátszott.
A City’us célkitűzése csak egy
lehet: a bajnoki cím és a kupagyőzelem. Emellett az idén is helyt szeretnénk állni a Champions League
csoportküzdelmeiben. Az, hogy újra
bajnokok és kupagyőztesek lesznek
– ki állíthatja meg őket? –, már
nem számít újdonságnak a csapat
körül hűségesen kitartó szurkolóknak, viszont ezután is nehezen vehetik fel a harcot a Champions
League-ben a sokkal jobb körülmények között dolgozó, ugyanakkor ﬁzikailag és technikailag képzettebb
játékosokból álló csapatokkal.
A City’us edzőjét dicséret illeti
azért is, hogy ﬁatal, tehetséges játékosokat épített be a keretbe, akik
az együttes jövőjét képezik, hiszen
a jelenlegi generáció még maximum 2-3 évet játszhat együtt.
Mircea Muntean, Bogdan Covaci,
Dániel Rajmond, Aszalos Csongor,
Călin Oltean, Cristi Velcherean is felnőttek a régiek tudásszintjére és
számítani lehet rájuk már tétmérkő-

zéseken is.
„Már rég terveztem, hogy hazai,
tehetséges ﬁatalokra támaszkodjak,
a már meglévő, biztos kerettagok
mellett, és ne kizárólag a külföldiekre építsem a csapatot. Tehetséges,
ügyes, helyi nevelésű játékosok,
akikben megvan a fejlődés lehetősége. Bennük látom a jövőt, ők az
együttes jövendőbeli alapemberei”
– mondta Kacsó Endre vezetőedző.
Marosvásárhelyi
City’us–Dava Déva 15-1 (9-1)
Gólszerzők: Stoica (6., 8., 15., 26.,
40.), Covaci (13., 20., 37.), Csoma (
7., 13), Lupu (15.), Muntean (19.), Cr.
Matei (20.), Dániel Rajmond (21.),
Gherman (22.), illetve Munteanu
(19.).
City’us: Moldovan (Aszalos)– Fl.
Matei, Lupu, Ignat, Gherman
(Csoma, Oltean, Nicuşan, Cr. Matei,
Dániel, Covaci, Muntean).
A maximális, 36 pontot teljesítő
City’us, február 7-én, csütörtökön
este 18.30-tól kezdődően Sepsiszentgyörgyön, a helyi Spicom otthonában
lép pályára, a XIV. forduló keretében.
A mérkőzést a Digi Sport élőben közvetíti.

Az idén korcsolyázhatunk
a marosvásárhelyi jégcsarnokban?
Vasile Coroş, a minisztériumi alárendeltségű Mureşul klub igazgatója
szerint 2013 nyarán már biztosan
lehet korcsolyázni az új létesítményben, mi több, jégkorongmérkőzéseknek is otthont adhat az év folyamán.
Ottjártunkkor Vasile Coroş csak annyit
volt hajlandó elárulni, hogy szinte biztosra
vehető, hogy a jégcsarnok befejezéséhez
szükséges pénzalapokat az év első felében
megkapják, ami létfontosságú a csarnok
átadásához.
Mint ismeretes, a beruházást Borbély
László minisztersége idején kezdték, de

miután a területfejlesztési tárca Elena
Udrea kezébe került, a pénzforrások teljesen elapadtak.
A jégcsarnokot 2010-ben kellett volna
átadni rendeltetésének.

Szilágyi Lóránt marad!
A FCM-Seso Aranyosgyéres felkészítő mérkőzés félidejében Szilágyi Lóránt balhátvéd tudatta lapunkkal, hogy marad a Marosvásárhelyen, miután kiegyezett a csapat vezetőségével elmaradt anyagi juttatásaival kapcsolatosan.
Mint ismeretes, a szurkolók kedvencének számító labdarúgó nemrég a proﬁ
liga illetékes bizottságához fordult, kérvén szerződésének felbontását.
A FCM-Seso barátságos
mérkőzés egyébként 5-1-re (20) végződött, a gólokat S.
Stancu (2), Hanca, Cristea és
Zagrean szerezték.
A FCM február 7-én, csütörtökön utazik Antalyába, ahol
február 9-én, szombaton a Moldova köztársaságbeli első osztályos kisinyovi Rapid, február
13-án, szerdán a dán első osztályos 10. helyezet Hobro IK
ellen, míg február 15-én, pénteken az ugyancsak Moldova
köztársaságbeli, élvonalban
szereplő 4. helyezet FC Milsami
Ursidops Orhei ellen játszik felkészítő mérkőzést.
Az utolsó találkozón, február
17-én a szerb első osztály 10.
helyezetje, a FC Teleoptik
Zemun ellen lép pályára.
A négy, eddig lekötött formaellenőrző mérkőzésen kívül
még két alkalommal, eddig
még ismeretlen együttesek

ellen lép pályára a vásárhelyi Bosztályos együttes.
Ugyancsak az együttessel
kapcsolatos hír, miszerint készül
a versenyengedélyeztetési iratcsomó, amely az 1. ligás szereplés jogának megszerzéséhez
szükséges, s amit a vezetőségnek március 21-ig kell leadnia a

Román Labdarúgó Szövetség illetékes bizottságánál.
A több oldalas iratcsomónak
tartalmaznia kell mindent, ami
bizonyítja, hogy szervezeti, személyzeti, jogi, infrastrukturális,
illetve pénzügyi szempontból
megfelel a kritériumoknak.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Tisztelt pályázók!
Íme, elérkezett a pillanat,
amikor lapunkban megjelenő rejtvényeinket nemcsak
puszta szórakozásból, hanem
a pályázni óhajtás hatása
alatt, a verseny szellemében
is fejtheti!
Első feladványunkat a
225 éve, 1788. február 5én született költő, drámaíró, Kisfaludy Károly
emlékének dedikáljuk.
Rejtvényünk fő sorai reformkori költőnk nagy mondásának befejezését tartalmazzák,
ezt kell majd beküldeniük a
hónap végén megjelenő pályázati szelvényen, a rajta feltüntetett határidőig!
FIGYELEM! Az itt látható
1-es számot vágja ki és
őrizze meg! Ugyanígy kell
cselekednie a többi rejtvénnyel együtt megjelenő számmal is (2, 3, 4)
majd azokat a pályázati

szelvényen, a kijelölt
helyre föl kell ragasztania. Csak az vehet részt a
sorshúzáson, akinek a pályázati szelvényen ott található a négy szám, és a
négy megfejtés név és
lakcím pontos kíséretében!

Három díjat
sorsolunk majd ki:
1. díj: tápszer-kiegészítő
csomag – a B&B gyógyszertár ajándéka
2. díj: féléves előﬁzetés
3. díj: negyedéves előﬁzetés lapunkra
A sorshúzás lebonyolításáról,
díjaink kézbesítéséről a későbbiekben értesítjük Önöket.

Ne habozzon tovább,
lásson hát neki! Ügyesen,
figyelmesen, hogy hiba
benne ne essen!

Ha a férj váratlanul hazajön című rejtvényünjk helyes megfejtése: – Kéne kapjunk valakit, aki foglalkozik Irénnel is!

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
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