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

Társadalom

Nesze neked parkosítás!
Ha valami elkészül és szép is, az nem maradhat sokáig esz-
tétikusan. A kialakított, megépített formát a lehető legrö-
videbb időn belül le kell rombolni, tönkre kell tenni. Legyen
ez járda, park, turisztikai jelzést irányító tábla, zöldövezet,
vagy akár befejezett út. A gond csak az, hogy ilyenkor a fe-
lelősöket nem, avagy csak nagyon nehezen lehet kézre ke-
ríteni. Alkalomadtán hiába is keresni a törvény embereit,
mert azokat vagy nem találni, vagy távol áll tőlük az, hogy
a rongálásért kérdőre vonjanak, elkövetőket keressenek.

Társadalom

„A nemzetiségi probléma 
általában csak célzatosan
gerjesztett mesterséges 
képződmény”
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Vélemény

Úton a „híd” felé
A külső és belső szakadásra való próbálkozások soro-
zata kudarcba fulladt. Az első számú erdélyi magyar
érdekképviselet a sokszínűség helyett a stabil önkény-
uralom útjára lépett. Azok, akik nem találták meg
ebben a szervezetben a helyüket, eddig sikertelenül
építkeztek. Félő, hogy a sok kudarc nyomán egyesek
egy olyan „híd” felé veszik majd útjukat, mint amilyent
a szlovákiai Most-Híd, amely a többségi nemzettel
karöltve jutott politikai szerephez.

>>> 3. oldal

Pályázatunk
folytatódik!
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R E J T V É N Y K E D V E L Ő K

Februári vetélkedőnk negyedik
rejtvényét a szokásos helyen 
találja. Olvassa el figyelmesen 
a hozzácsatolt magyarázatot, a 
pályázat szabályait, egyéb tudnivalókat!
Jó szórakozást! Kellemes időtöltést, sok
szerencsét! 

(Tudnivalók a 8. oldalon)

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 díjazunk. 
Már ettől a lapszámtól. Sok sikert, jó munkát!

A civilek és a betegek is kiállnak
az orvos-politikus mellett!

Dr. Benedek István menesztése a Maros Megyei Sürgősségi Kórház csontvelő-átültetési programjának
éléről felháborodást váltott ki a volt páciensei, de vásárhelyi civilek részéről is. Így a Deus Providebit
Házban az orvosprofesszor betegei gyülekeztek, hogy támogatásukról biztosítsák Benedeket. Emellett
vásárhelyi civilek petíciót kezdeményeztek, amelyben tiltakoznak a hematológus félreállítása ellen,
és arra kérik az egészségügyi minisztert, hogy gondolja újra Dr. Benedek István menesztéséről hozott
döntését. Lapzártánkig a petíciót közel félezren írták alá.
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Ezen a héten úgy érezheti, megy minden, mint a kari-
kacsapás, főleg munkaügyekben. Ha valahol elakadást tapasz-
talt a feladatok vagy a kollégákkal való kapcsolat terén, ez
most feloldódik. Ha sikerül megértenie a másik ember mé-
lyebb mozgatóit, elejét veheti az újabb vitáknak.
Bika: Előrelépést várhat a pénzügyeiben a héten. Régóta várt
összeghez juthaz, és megkaphatja a munkája jól megérdemelt
jutalmát. A kapcsolatai viszont nem lesznek zökkenőmentesek.
Felbukkanhat egy régi ismerőse vagy exe, akiről azt gondolja,
csak meg akarja kavarni a helyzetét, pedig erről szó sincs.
Ikrek: Valószínűleg eseménytelenül telnek ön számára a
napok, de azt, hogy kívül nem történik semmi, értékelje bá-
torításként arra, hogy önmagába nézzen. Hétvége felé egy ba-
rátja váratlan meghívása kizökkentheti a mélázásból,
szervezhetnek nagyobb társasági eseményt is.
Rák: Kedvező ön számára a bolygóállás, hogy helyrehozza az
életében azt, ami kizökkent a kerékvágásból. Lehetséges, hogy
úgy érzi, a családi nehézségek akadályozzák a boldogságban,
de ne próbálja másra hárítani a felelősséget. A hétvége köze-
ledtével romantikus kalandban lehet része.
Oroszlán: Az Oroszlánok ezen a héten különösen ki vannak
szolgáltatva az előtavaszi fáradtságnak, hiszen a legtöbben
igencsak intenzív időszakot tudhatnak a hátuk mögött. Ne pró-
báljon többet teljesíteni, mint amennyire képes, ez nem a ha-
tárok feszegetésnek ideje. 
Szűz: Ez a hét fontos kérdésben hozhat ön számára áttörést.
Talán kívülről érkezik a sokat eldöntő válasz, amire régóta várt,
és ami megszünteti a bizonytalanságait. A munka frontján jó
híreket kap, és egy párkapcsolati vagy családi konfliktusa is
rendeződhet a héten.
Mérleg: A munka frontján nem lesz könnyű hete, új és szo-
katlan feladatokat kap, de a nehézségekért kárpótolnak a ma-
gánéletében történő szívmelengető események. Készüljön fel
a szerelemre és a romantikus pillanatokra. Ha már kapcsolat-
ban él, akkor is újra feléled a szikra, ha pedig még nem, akkor
csak várjon és figyeljen.
Skorpió: Ez a hét hatalmas változásokat hozhat az életében,
nem kizárt, hogy egy teljesen új kezdetnek a részese és az ala-
kítója. Most viszont nem engedheti meg magának, hogy túl-
ságosan csapongjon, és vesztegesse az időt. Gondolja át, mit
szeretne, és haladjon a saját maga által kijelölt ösvényen.
Nyilas: Az öntől megszokott módon pörgős hét elé néz, de
ezúttal az újdonságok sem hiányoznak a hétköznapjaiból. Min-
den esélye megvan arra, hogy új embereket ismerjen meg,
akár egy kirándulás alkalmával, mert az utazásokat, kirucca-
násokat is támogatják a bolygók.
Bak: Ez a hét valószínűleg elsősorban a munkáról szól ön szá-
mára. Új feladatokat kaphat, de lehet, hogy egészen új kihí-
vások elé néz szakmai fronton, amihez szerencsére számíthat
a családja támogatására. Egy kollégájával ugyan adódhatnak
konfliktusai, de azért nem kell rémeket látnia.
Vízöntő: Ez a hét meglepően nyugalmasan alakul ön szá-
mára. Bár nem veti meg a pörgést, most mégis jól jön, hogy
egy kicsit hátradőlhet, miközben régebbi erőfeszítései gyü-
mölcse beérik, és learathatja a babérokat. A magánéletében
viszont nyoma sincs unalomnak, akár párban él, akár egyedül,
romantikus pillanatok várnak önre. 
Halak: A héten már az ön jegye energiái kerülnek előtérbe,
és lubickolhat az ön számára otthonosan kellemes energiák-
ban. Feladatai is adódnak azonban, el kell engednie az élet-
ében azt, aminek lejárt az ideje, hogy új korszakba léphessen.
Mindehhez most támogatást kap a bolygóktól, és úgy tűnik,
némi extra bevétel is üti a markát.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.

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

Farsangi hangulatban 
a Maros Művészegyüttes
A Maros Művészegyüttes Far-
sangi hangulatok című új ha-
gyományőrző néptánc előadása
csütörtökön, február 28-án 10
órától tekinthető meg. Belépő:
felnőtteknek 12 lej, diákoknak
és nyugdíjasoknak 5 lej.

Nőnapi Hahota-előadás
A Hahota színtársulat és a Ma-
rosvásárhelyi Területi Rádióstúdió
nőnapi kabaré-előadásra hívja a
közönséget március 9-én, szom-
baton és 10-én, vasárnap este 7
órától a Maros Művészegyüttes
előadótermébe. A Légitámadás
című jubileumi előadásra a höl-
gyeknek ingyenes a belépő fér-
fiak kíséretében. Jegyek elővé-
telben a Maros Művészegyüttes,
valamint a Kultúrpalota jegy-
pénztáránál kaphatók.

Test és lélek egysége 
a segítésben – segítők VII.
konferenciája
Marosvásárhelyen március 1-2.
között szervezik meg a segítők
hagyományos konferenciáját,
immár a hetedik alkalommal. A
test és lélek kapcsolata az egyik

legősibb filozófiai téma, nincs
egy olyan egységes gondolko-
dási rendszer az emberiség tör-
ténetében, amely ne hangsú-
lyozta volna fontosságát. Az
orvosi és társadalomtudományi
kutatások eredményei a testi és
lelki funkciók szoros kapcsolatát
igazolják, a média, a kereske-
delem, a megelőzésre nevelő és

a gyógyító szakterületek meg-
egyeznek abban, hogy egyik
nélkül a másik nem létezik. A
konferencia holisztikus szemlé-
lettel közelíti meg a témát, kitér
a bio-pszicho-szociális és kul-
turális tényezők elemzésére, va-
lamint gyakorlati prevenciós, in-
tervenciós és gyógyító
megoldásokat mutat be a mű-
helymunkák széles kínálatában.
A meghívott előadók között

vannak: dr. Komlósi Piroska, dr.
Péley Bernadette, Kozma-Víz-
keleti Dániel, dr. Harmatta Já-
nos, dr. Gábos Grecu József, dr.
Szabó Mónika, dr. Szvatkó Anna,
Czire Szabolcs PhD, Varró Éva.

Pszichodráma önismereti és
személyiségfejlesztő cso-
port Marosvásárhelyen 

A J.L. Moreno nevéhez fűződő
önismereti és terápiás módszer
a cselekvésre, az interakcióra, a
játékra épít. Védjegye a sponta-
neitás és a kreativitás. A csoport
biztonságos erőterében, az itt és
mostban tulajdonképpen belső
világunk láthatóvá tétele történik
meg. Az önismereti munka során
a résztvevők folyamatosan ta-
pasztalatot szereznek a másik
személyről, a csoportlétről és

visszajelzéseket kapnak saját ma-
gukról. Ugyanakkor a pszicho -
dráma csoport megteremti a fel-
tételeit a belső változásnak, a
hitelesebb és hatékonyabb ön-
kifejezésnek azáltal, hogy itt le-
hetőség van arra, hogy az egyén
kipróbáljon új kommunikációs
formákat illetve találjon olyan
megoldásokat, amelyek eddig
eszébe se jutottak. 
2013 áprilisában 160 órás önis-
mereti csoport indul felnőttek
számára Marosvásárhelyen, havi
egy alkalommal, hétvégekként
12-15 órában. A helyek száma
korlátozott!  Jelentkezzen abban
az esetben ha: Fontos számára
önmaga megismerése! Válaszo-
kat keres a belső világról és az
érzelmi életről! Változtatni sze-
retne kapcsolatain!            
Csoportvezetők: Dr. Konrád Zsu-
zsánna orvos, pszichodramatikus
és Szakács Zsolt klinikai szakpszi-
chológus, pszichodramatikus.       
Jelentkezési határidő: március
31. Szükséges a név, életkor és
foglalkozás megjelölése. 
Bővebb felvilágosítás: 
pszichodrama2013@yahoo.com
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– Beszéljen, kérem magáról.
Mikor, hol született? Hol végezte
tanulmányait?

– Szászrégenben születtem,
1975. június 11-én. Kisillyéből
1980-ban költöztünk Marosvá-
sárhelyre, ahol jelenleg is élek.
Itt végeztem az általános iskolai
tanulmányaimat az azóta is 7-
es Általános Iskola nevet viselő
tanodában. 1989-ben a Papiu
Ilarian Líceumban kezdtem el a
IX. osztályt, de a bekövetkezett
rendszerváltás után már a X-XII.
osztályt a gyulafehérvári kissze-
mináriumban (ma Gróf. Majláth
Gusztáv Károly Római Katolikus
Teológiai Líceum) végeztem el.
Az érettségi után a tanulmánya-
imat továbbra is Gyulafehérvá-
ron folytattam a Seminarium In-
carnatae Sapientiae, a
Megtestesült Bölcsességről el-
nevezett szemináriumban, a
gyulafehérvári főegyházmegye
teológiai intézményében, pap-
ságra készülve. A lektori és a ko-
litusi fokozatok felvétele után
1997–1998-ban gyakorlati, hi-
vatástisztázó éven voltam, egy
félévet Petrozsényban és egy fél -
évet Brassóban tevékenykedve
„szabadéves kispapként”. 1998-
ban a tanári pálya mellett
döntve felvételiztem a kolozsvári
Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Római Katolikus Teológia Karára,
ahol teológia-történelem licen-
ciátust szereztem 2001-ben. A
következő évben patrológia mes-
teri dolgozatomat védtem meg
a bizánci ikonoklaszta, képrom-
boló harcokból, s 2002–2005 kö-
zött doktori képzésben vettem
részt ugyanitt, 2005-ben védve
meg doktori tézisemet az erdélyi
római katolikus egyházmegye
1848-49-es forradalmi esemé-
nyei témában.

– Vázolja, kérem a tevékeny-
ségét. Hol, mikor, mit dolgozott
és dolgozik?

– Az egyetem elvégzése
után, 2001-től egykori iskolám,
a Marosvásárhelyi 7-es Számú
Általános Iskola címzetes törté-
nelemtanára lettem. A doktori
képzés ideje alatt a kolozsvári
Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Római Katolikus Teológia Karán
szeminarizáltam fundamentális
teológiát és egyháztörténelmet.
Párhuzamosan, szintén 2001-től
az induló Sapientia EMTE keretén
belül dr. Tonk Sándor professzor
tanársegédeként szeminarizál-
tam a magyarság kultúrtörté-

nete tantárgyat (úgy Marosvá-
sárhelyen, mint Kolozsváron),
majd dr. Tonk Sándor hirtelen
bekövetkezett halála óta taní-
tom ugyanezt a tantárgyat a ma-
rosvásárhelyi karon. Néhány tan-
évben szintén itt vallástörténeti
kurzust is tartottam. A doktori
képzés után visszatértem a 7-es
Számú Általános Iskolába a ka-
tedrámra. A 2011-12-es tanévtől
a Babeș-Bolyai Tudományegye-
tem Neveléstudományi és Pszi-
chológia Karának marosvásár-
helyi kirendeltségén is oktatok
óraadó adjunktusként történe-
lem módszertant. Az oktatói te-
vékenységgel párhuzamosan
igyekszem kutatóként is tevé-
kenykedni, amit doktori majd
posztdoktori kutatási programok
támogatásával tudok végezni.
Jelenleg is a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia koordinálásában
veszek részt egy nagyobb pro-
jektben, amely keretén belül az
erdélyi egyházmegyei zsinatok
történetét dolgozom fel 1790-
től az I. világháborúig.

– Mióta igazgatója a 7-es
Számú Általános Iskolának?

– 2001-től tanítok az iskolá-
ban, egy három éves megszakí-
tással. Igazgatónak 2013. január
1-től nevezett ki a tanfelügye-
lőség.

„Igazgatóként egészen más
tevékenységeket kell vé-
geznem, mint eddig”

– Mennyire változtatta meg
az életét igazgatói munkája?

– Igazgatóként egészen más
tevékenységeket kell végeznem,
mint eddig. Több órámról is le
kellett mondanom, akárcsak az
osztályfőnökségről. Kevesebb

kapcsolatom van a diákokkal,
amit sajnálok is. Ugyanakkor az
intézményvezetés, az adminiszt-
ratív teendők végzése teljesen
új kihívást jelent, nagyon sok
időmet veszi el az érvényes, s fo-
lyamatosan változó iskolát érintő
jogszabályok megismerése, il-
letve azoknak a nem túl látvá-
nyos problémáknak a kiküszö-
bölése, amely a villanyhálózat,
a fűtés, a csepegő csapok, s eh-
hez hasonló problémáknak az
azonnali megoldásához kapcso-
lódnak. Sokkal időigényesebb ez
a munkakör, mint gondoltam
volna, ami miatt sokkal szigo-
rúbb napirendre van szükségem,
hogy a többi, számomra fontos
tevékenységre is maradjon idő. 

Legfontosabb a minőségi
oktatás feltételeinek a
megteremtése

–  Marosvásárhely egyetlen
magyar általános iskola igazga-
tójaként milyen kapcsolatot ápol
a város többi iskolaigazgatójával,
illetve a hetes iskola román taní-
tóival, tanáraival?

– Igazgatóként természete-
sen meg kellett ismernem a kol-
légákat. Több iskola magyar al-
igazgatóját korábbról is
ismertem. Versenyek szervezése
alkalmat adott korábban is a ta-
lálkozásokra, és bár most más
minőségben, más problémák
megoldása miatt, de továbbra is
megvannak ezek a kapcsolatok,
sőt kiegészülnek. Vegyes tany-
nyelvű iskola igazgatójaként
mindkét tagozat érdekeit képvi-
selnem kell. Ez sem új helyzet,
hiszen órarendkészítőként eddig
is ismertem minden kolléga
gondjait. A nemzetiségi prob-
léma általában csak célzatosan
gerjesztett mesterséges képződ-

mény, nagyon sok román kollé-
gánk van, akikkel akár magyarul
is el tudunk beszélgetni. Termé-
szetesen léteznek különböző ér-
dekeltérések, de ezek nem vál-
toztatnak az iskola
alapproblémáin, ahol a legfon-
tosabb a minőségi oktatás fel-
tételeinek a megteremtése, a ta-
nulók megtartása és vonzása, a
tanári normák biztosítása, s egy
élhetőbb körülmény kialakítása.
Ebben partner etnikai hovatar-
tozás nélkül a legtöbb kolléga.

– Kutatóként hány könyvet,
tanulmányt jelentetett meg? Ké-
szített publikációs jegyzéket?

– Publikációs jegyzékem ter-
mészetesen van, a legtöbb pá-
lyázat megírásakor ez előfeltétel.
Mivel folyamatosan bővül ez a
lista, a Magyar Tudományos Aka-
démia külső köztestületi tagja-
ként éltem azzal a lehetőséggel,
hogy a Magyar Tudományos Mű-
vek Tára (www.mtmt.hu) adat-
bázis segítségével rendszerez-
zem közléseimet. Ezen a
honlapon nem csak a publiká-
ciók címei, kiadási adatai, hanem
több esetben a teljes publikáció
is feltölthető. A kisebb újságcik-
keket leszámítva, amelyeket saj-
nos nem foglaltam még jegy-
zékbe, ezen a listán 79
publikációm adatai érhetőek el.
Ezek közt a legtöbb a szaklapok-
ban közölt tudományos tanul-
mány, de megtalálhatóak a szin-
tén szaklapokban közölt
ismeretterjesztő írásaim, a ta-
nulmánykötetekben megjelent
közléseim, a szerkesztett, társ-
szerzőként vagy önállóan írt kö-
teteim adatai is. 

– Hogyan fér össze a tanári,
igazgatói munkakör a kutatással?

– Amióta az egyetemi tanul-
mányaimat elvégeztem, párhu-
zamosan tanítok és kutatok. Szá-
momra ez természetes.
Alapvetően időbeosztás kérdése:
hét közben tanítok, hétvégén és
vakációkban kutatok. Most igaz-
gatóként sajnos már sok hétvé-
gén tanügyi törvényekkel bíbe-
lődtem, kicsit lelassult a kutatás,
de remélem, hogy amint ezt az
új munkakört is „megszokom”,
ugyanannyi időm marad a ku-
tatásra, mint eddig.

– Jut-e egyáltalán ideje a csa-
ládra, a szórakozásra, a kikapcso-
lódásra?

Úton a  
„híd” felé

Az utóbbi időben egyre feltűnőbb az a sikertörténet,
amelynek az RMDSZ a főszereplője. Annak ellenére, hogy
számtalan próbálkozás történt, amely az erdélyi magyarok
érdekképviseletének a megújítását tűzte ki célul, mégsem
következett be semmilyen változás. Ma is egy zártkörű,
felülről irányított, a másként gondolkodókat kirekesztő
alakulat áll az erdélyi magyarok élén. Egy olyan csoport,
amelynek tagjai előnyben részesítik a mindenkori román
kormány akaratát az őket megválasztó magyarok óhajá-
nál. Akiknek fontosabb az egyéni érdekeket szolgáló, olcsó
politikai trükkök bemutatása, a hosszútávon építkező, kö-
vetkezetes munkánál. Akik gondolkodás nélkül elsöpörnek
az útjukból minden olyan kívülről vagy belülről érkező
megmozdulást, amely nem az irányításuk alatt jött létre.
Ilyen a mi érdekképviseletünk. 

Nyugodt szívvel elengedték a kötelékükből azokat, akik
új pártot alapítottak, majd amikor látták, hogy azok nem
túlzottan életképesek, határozottan elutasították a szö-
vetségre lépés gondolatát. Ilyen körülmények között, ha
még maradt egy-két ember az RMDSZ-en belül, aki fel-
emelte volna a szavát a minket érintő lényeges helyi, nem-
zeti vagy nemzetközi kérdésekkel szemben, akkor azokat
a legrövidebb időn belül lefokozták, elnémították vagy
felfele buktatták. Így született meg a „teljesen egységes
és demokratikus” RMDSZ. Egy olyan „erős képviselet”,
amely a román ellenségképpel riogatott a választások ide-
jén, de azon kívül a többség nemzeti érzékenységét tar-
totta fontosabbnak a magyarokénál. Olyanok, akiknek
mindvégig politikafüggő fogalom volt az autonómia, de
kormányfüggetlen a hataloméhségük.

Ennek a többéves „megtisztulási” folyamatnak a követ-
keztében ma már mindenhol találunk olyan közösségeket,
amelyek kiszorultak az RMDSZ-ből, de nem tudták meg-
teremteni maguknak a járható utat. Ott van a levitézlett
pártok – polgári és néppárt –, szintén „jóravaló” magya-
rokkal a hátuk mögött, de mégis háttérbe szorulva. Kiáb-
rándultan, a pálya szélén ácsorogva. Vannak közöttük
száműzöttek, kirekesztettek, elnémítottak, lefokozottak,
vesztesek vagy összeférhetetlenek. Ők is magyarok, vala-
mennyien. Az MPP hanyatlása és a Néppárt gyenge rajtja
után ezek a „tenni akaró” személyek újból a pályára sze-
retnének kerülni, mindent elkövetnének ennek érdeké-
ben. Ezért emelték fel a szavukat annakidején az őket
kirekesztő RMDSZ-vezetőkkel szemben, ezért vonultak el-
lenzékbe, majd ezért hozták létre a pártjaikat, hogy ők is
a közéletben szerepelhessenek. Hatalomvágyból vagy a
közösségük iránti szeretetből – a végeredmény szempont-
jából most mellékes. A külső és belső szakadásra való pró-
bálkozások sorozata kudarcba fulladt. Az első számú
erdélyi magyar érdekképviselet a sokszínűség helyett a
stabil önkényuralom útjára lépett. Azok, akik nem találták
meg ebben a szervezetben a helyüket, eddig sikertelenül
építkeztek. Félő, hogy a sok kudarc nyomán egyesek egy
olyan „híd” felé veszik majd útjukat, mint amilyent a szlo-
vákiai Most-Híd, amely a többségi nemzettel karöltve ju-
tott politikai szerephez.

Ferencz Zsombor„A nemzetiségi probléma 
általában mesterséges képződmény”

– Beszélgetés dr. Tamási Zsolt történelem tanárral, a Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola igaz-
gatójával. A tanintézmény a város egyetlen olyan általános iskolája, melynek magyar vezetője van –

– Ez is időbeosztás, program
kérdése. A szórakozást és a ki-
kapcsolódást szerencsére a ku-
tatás jelenti, tehát ez így rend-
ben is van. A családra is
igyekszem időt fordítani. Iskolai
idő alatt hét közben, miután az
iskolából haza érek, hétvégén.
Vakációban, amikor kutatni va-
gyok, vagy akár konferencián, a

lehetőségek függvényében
együtt megyünk a családdal.
Mivel a levéltárak nincsenek
egész nap nyitva, marad idő az
együttlétre is. Így egyúttal meg-
oldódik a családi kirándulás,
egybekötve a kikapcsolódást je-
lentő kutatással. 

Nemes Gyula
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Milyenek is vagyunk mi, emberek… Örvend a szemünk, ha valami szépet lát. Feltöltődünk mindenféle ener-
giával, ha magunk mögött tudjuk a város porát-zaját. Azonban vannak olyan hetek-hónapok is, amikor nem
tudunk kimozdulni sehova. Olykor marad csak a munka – vagy éppenséggel ennek keresése! –, a hajtás, a ro-
hanás.  Ilyenkor bizony meg kell elégednünk azzal, amit magunk körül látunk, hallunk, érzékelünk. Azt a
levegőt kell beszívnunk, ami van, és csak sóvárogva gondol(hat)unk arra, hogy bizony, vannak jobb helyek is.

Nők napja a President 
komplexumban
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a
nemzetközi nőnap alkalmából március 7-
én, csütörtökön 17 órától ünnepséget szervez a Pre-
sident komplexumban. Az eseményen azok a párok
vehetnek részt, akik több mint 35 éve kötöttek házas-
ságot, illetve azok a személyek, akik ebbe a helyzetbe so-
rolhatók. Iratkozni február 18-tól lehet naponta 9-13 óra
között a hivatal Művelődési, Sport- és Ifjúsági Osztályán, a
Nicolae Grigorescu út 17-19. szám alatt, II. emelet 8-as
terem, a helyek függvényében. Telefon: 0365-882-066.
A jelentkezőknek a személyi igazolványt, a házasságlevelet
és a nyugdíjszelvényt kell felmutatniuk. Részvételi díj 10
lej. Az esemény előtt 16 órakor a város nagyobb lakóne-
gyedeiből buszjáratokat indítanak, majd 22 órakor ugyan-
ezek az autóbuszok hazaszállítják a résztvevőket.

Bokros Lajosnak szántam 
Nagyon sokat gondolkodtam a megszólításon, Bokros „úr”

– nem akarom e jelzővel megsérteni –, de azt, hogy elvtársnak
szólítsam, nem tehetem, hisz soha nem voltam párttag, még
KISZ-tag sem.

Bokros Lajos, önnek is el kell mondanom, hogy az MSZP-
SZDSZ-koalíció kormányzása idején, amikor ön pénzügyminisz-
ter volt, olyan hibás döntéseket hoztak, melyeknek hatására a
nemzetnek, magának a népnek csak a szenvedés, keserűség és
bánat jutott osztályrészül. Ezek a hibás döntések, közvetett
módon, az elszakadt területeken élő magyarokat is érintették.

Ekkor vált teljesen világossá, hogy az MSZP nemzetietlen,
az SZDSZ nemzetellenes párt! Összevetésként: a 140 éves török
uralom annyi keserűséget, bánatot nem okozott, mint amennyit
a „komcsi-libsi” koalíció. Megjegyezném, hogy mindezt egy
önnél fajsúlyosabb szoci politikusnak is elmondtam, és nem cá-
folta meg állításom. 

Az 1970-es években a Víkendtelepen egy színész barátom-
nak azt mondtam, hogy 10 millió 200 ezer magyar állampol-
gárból, csak 6,5-7 millió a magyar, a többi csak magyar
állampolgár. Bokros úr, ön is ez utóbbiak közé tartozik, hisz nem
veszi figyelembe, hogy az MDF már nem létezik, Dávid Ibolya,
Debreczeni József és Schmuck Andor már a politikai élet perifé-
riáján bolyonganak. A megmaradt MDF, illetve a JESZ, ahogyan
mostanában nevezik magukat hiába szólította fel önt, hogy
adja vissza EP-képviselői mandátumát, ön megtagadta. Brüsz-
szelben – Tabajdi Csabával és Göncz Kingával együtt – folya-
matosan a magyar nép, nemzet ellen szónokol. Kérdem én öntől,
és megnevezett társaitól, végig tudnak-e menni a pesti utcán
anélkül, hogy a talpuk ne piruljon? Szembe mernek-e nézni, fel
tudják-e emelni pironkodás nélkül a fejüket azok előtt, akik va-
lóban szeretik hazájukat?

A legutóbbi vásárhelyi „komcsi” összejövetelen – harminc-
negyven ember jelenlétében – „burában”, zárt ajtók mögött tár-
gyaltak, ki tudja miről. Bokros úr, egy német, egy francia, vagy
egy román soha, vagy csak a legritkább esetben mond rosszat
a hazájáról, ön viszont folyamatosan ezt teszi. Márai Sándor fo-
galmazta meg a leghitelesebben azt, amit önre nézve is érvé-
nyesnek tartok: „a kommunistáktól még nehéz lesz
megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy
bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi,
hanem a zsákmányt!”

Záró gondolatként a Miatyánkból idézek: „ne vígy minket a
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!”

Marosvásárhely, 2013. február 15. Molnár György

Olvasói levél Nesze neked parkosítás!

Pár nappal ezelőtt valami
felkeltette egyik olvasónk fi-
gyelmét.  A szóban forgó észre-
vételt K. Levente juttatta el a
Központ szerkesztőségébe…

A pillanatkép… 

Taximegálló az egykori
Hosszú utca (hadd ne írjuk
most, hogy 1918-as Sugárút)
elején. A helyszínről a képek is
árulkodnak, de annak érdeké-
ben, hogy mindezt jobban be-
tájolhassuk magunkban, leírjuk
azt is, hogy arról a megállóról
van szó, amely a finánc épülete
után lett „kiépítve”. 

Jó pár hónappal ezelőtt itt
még csak járda volt. A gyalogo-
sok kényelmesen járhattak-kel-
hettek, de ez a tény már a
múlté. A forgalom gyorsítása
végett a járdát fehér vonallal
kettéosztották, feljárókat hoz-
tak létre, és pillanatok alatt
meg is lett a rögtönzött piskó-
taköves taximegálló. Hát ez van,
ezt kell szeretni. Néha megpró-
bálunk belenyugodni a változ-
tathatatlanba, néha pedig nem
tűrjük el azt, ha valami sérti a
szemünket.

Történik ugyanis, hogy a
taxik olykor nem sorrendsze-
rűen indulnak el a kijelölt he-
lyükről. Így aztán kikerülik
egymást, átlépve a fehér folyto-
nos elválasztó vonalat. Sőt, még
az sem számít, ha jobb kereke-
ikkel ráhajtanak a parkosított

részre is. Történik ez naponta
többször, havonta rengetegszer,
évszakonként megszámlálha-
tatlanul sokszor.  

Érdekes viszont az, hogy ezt
talán senki nem veszi észre.
Ilyenkor nem büntetnek a tör-
vény emberei, és az sem baj,
hogy a járdákat összekötő részek
is annyira tele vannak sárral,
hogy azon átevickélni a gyalo-
gosnak már szinte lehetetlen. 

K. Levente lapunknak el-
mondta, hogy az egyik szom-
szédját például azért büntették
meg, mert akaratlanul szeme-
tet felejtett Vásárhely egyik
parkjában. Persze nem akarunk
minduntalan a bürokráciáról
beszélni, azonban mindezt
mégsem hagyhattuk leírhatat-
lanul.

Összegezve: jobb helyeken
mindenhol parkosítanak, járdá-
kat szélesítenek, kerékpáruta-
kat építenek. Ebben az esetben
viszont azt kell mondanunk, itt
bizonyos célok más tendenciát
mutatnak. Ilyen például a jár-
dák szűkítése, a parkok meg-
semmisítése, és még
sorolhatnánk tovább.  

Minderről azonban hadd
adjon hírt a fényképösszeállítás,
mely minden bizonnyal helyet-
tünk is beszél.

Kép és szöveg: NBTibor

(Az észrevételért K. Leventét két hó-
napi előfizetéssel jutalmaztuk!)

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3 hónapra 13 RON

6 hónapra 25 RON

12 hónapra 50 RON
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Dr. Benedek István menesztése a Maros Megyei Sürgősségi Kórház csontvelő-átültetési programjának él-
éről felháborodást váltott ki a volt páciensei, de vásárhelyi, erdélyi civilek részéről is. Így február 22-én a
Deus Providebit Házban az orvosprofesszor 20-25 volt betege jelent meg, hogy támogatásukról biztosítsák
a professzort. Emellett vásárhelyi civilek petíciót kezdeményeztek, amelyben tiltakoznak a hematológus
félreállítása ellen, és arra kérik az egészségügyi minisztert, hogy gondolja újra és értékelje át dr. Benedek
István menesztéséről hozott döntését. Lapzártánkig a petíciót közel félezren írták alá.

A civilek és a betegek is kiállnak
az orvos-politikus mellett!

„Egy ilyen orvost motiválni
kellene, nem leváltani!”

Kerepeczi Krisztina:„2009
óta vagyok a doktor úr betege
a mai napig, hisz háromhavonta
ellenőrzésre járok. Csak pozitív
dolgokat tudok elmondani a
professzorról, egy nagyon kor-
rekt ember, az ország egyik leg-
jobb orvosa. Az ismerősöm
ajánlására kerestem fel, mert az
ő életét már megmentette. Ma-
ximálisan mindent megtett ér-
tem, ezért hálás leszek neki
egész életemben. Hozzáten-
ném, hogy akkor nem voltak
problémák a gyógyszerekkel,
minden, a gyógyulásomhoz
szükséges orvosság megvolt” –
mondta el.

Krisztina hozzátette, hogy
reméli, Benedek funkciójából
való menesztése nem lesz ne-
gatív befolyással a betegekre,
hisz úgy véli, olyan orvos, aki
ezután is küzdeni fog a betege-
iért. „Azt viszont elmondhatom,
hogy ilyen eredményeket pro-
dukáló orvost motiválni kellene,
és nem politikai csatározások
áldozatává tenni. Azért is jöttem
el, hogy támogatásomról bizto-
sítsam, a doktor úr mellett va-
gyunk mi, volt páciensei” –
zárta az egyetemista lány.

Keresztes Máriának 2007-
ben kezdték el a kezelését, akkor
minden gyógyszer adott volt.
„Benedek professzor helyreho-
zott, olyan orvos, hogy különb
nincs nála. Kis híján múlt, hogy
legyűrjön a betegség, ám ő
megmentette az életem” – val-
lotta Mária néni, aki elmondta,
hogy a professzor és csapata
rendszeresen követték minden
beteg gyógyulásának menetét. 

Tóth Mária elmondta, hogy
tavaly májustól kezeli Benedek
doktor, és javulás is kimutat-
ható, csak sajnos a jelenlegi
gyógyszerhiány megnehezíti a
gyógyulását. „Én jelenleg az el-
lenőrzési folyamatban vagyok,
de amíg nincsenek meg az alap-
vető orvosságok, teljes felépü-
lést sem várhatok” – pana-
szolta.

„2009-ben kezelt Benedek
István professzor, a leukémia
nagyon súlyos fázisában voltam.
Akkor rendelkezésünkre álltak

a gyógyszerek is, és a professzor,
illetve a csapata és rezidensei
figyelemmel kísérték a javulá-
sunkat, és megtettek minden
értünk, betegekért. Vissza -
emlékszem, hogy gyakran, ami-
kor éjszaka nem volt ügyeletes
orvos, akkor maga Benedek pro-
fesszor vagy Lázár Erzsébet dok-
tornő ellenőrizett minket sze-
mélyesen. Emberközeli
bánásmódban részesültünk,
nem csak én, hanem minden
beteg, akit ő kezelt. Ünnepnap-
tól, hétvégétől függetlenül
megkaptuk a megfelelő ellátást
Benedek professzortól” –
mondta el a betegségéből fel-
épült személy. Kifejtette, hogy
bár nem az ő tiszte megítélni,
hogy miért is menesztették Be-
nedek Istvánt a program koor-
dinátori tisztségéből, igen sú-
lyosnak tartja a
citosztatikum-hiánnyal járó
problémákat, és jogosnak tartja
a hematológus felháborodását.

450 civil tiltakozik 
Benedek menesztése ellen

Nemcsak a professzor bete-
gei, hanem az erdélyi civilek is
felháborítónak tartják Benedek
menesztését. Az egy hete, vá-
sárhelyi civilek által indított in-
ternetes petíciót csaknem 450-
en írták alá. „Alulírott

marosvásárhelyi lakosok, illetve
Románia, de más ország polgá-
rai nemzetiségtől függetlenül
felháborítónak tartjuk azt az ön-
kényes és teljességgel erkölcs-
telen a módot, ahogyan Dr. Be-
nedek István professzort
leváltották a Maros Megyei Sür-
gősségi Kórház csontvelő-átül-
tetési programjának éléről” –
áll a tiltakozásban. A petícióban
továbbá leszögezik, hogy tagad-
hatatlan: a kizárólag politikai

okok miatt elmarasztalt profesz-
szor hiánya igen nagy vesztesé-
get jelent az ország lakosai szá-
mára. „Célunk, hogy Eugen
Nicolaescu egészségügyi mi-
niszter újragondolja és átérté-
kelje dr. Benedek István – a
csontvelő-átültetési program
koordinátori tisztségéből való –
menesztéséről hozott döntését”
– zárul a petíció.

Pál Piroska

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

Milyen hely ez a Vásárhely?
Arról, hogy kik laknak, illetve laktak egy várost, ese-
tünkben Vásárhelyt, arról egy messziről idevetődött
idegen, egyebek mellett, a feliratokból, utcanevekből
tájékozódhat a legkönnyebben. Nos, ha ama képzelet-
beli idegen körülnézne a városban, minden bizonnyal
azt hinné, elenyésző számban élnének benne magya-
rok, legalábbis a feliratok, utcák és terek elnevezésé-
ből ítélve. 

Végolvastam a vásárhelyi utcák hivatalos névjegyzékét,
amelyet a helyi tanácsnak a 2010. június 24-ei 212-es számú
határozatában találtam. Nos, ezen a listán 460 utca neve sze-
repel, közülük mindössze 40 magyar, illetve magyar vonatko-
zású. Beleértve a Trébelyt, valamint a Székely vértanúk
utcáját, igaz, ez utolsó Secuilor martiri néven díszeleg. Ama
40 utca és tér között van továbbá a Gheorghe Doja, valamint
a Pavel Chinezu (amint a mellékelt fotó is tanúsítja, ma már
a Kinizsi Pál név szerepel az utcatáblán), és a Matei Corvin is. 

Pedig, ha jól meggondoljuk – az illendőség is ezt kívánna
–, akkor egy település utcáinak, tereinek elnevezéseiben is
tükröznie kellene az illető helység etnikai összetételét. Már-
pedig, ha csak az utcák, terek elnevezéseiből indulnánk ki,
akkor Vásárhelyen elenyésző számú, arányait tekintve még a
10 százalékot sem elérve élnének magyarok. Helyes ez így,
tanácsos uraim?

Kép és szöveg: Sz. L. 



– Jó napot, Sajókám! Ingergazdag múlt hetünk
volt…

– Amennyiben?
– Hát annyi minden történt, főleg politikai

téren, azt se tudom, mivel indítsam a böszmecse-
rét: PNL-kongresszus, tulipántos SZKT-ülés, egy kis
lájtos sírgyalázással megfejelve, nehogy hiányér-
zetünk támadjon…

– Épp olvastam, hogy ismeretlen tetvesek
ismét lekapták Wass Albert marosvécsi síremléké-
ről a bronzplakettet, és összetaposták a piros-
fehér-zöld szalagos koszorúkat. De nem kell
idegeskedni, a milicisták már nyomoznak.

– Jaja, méghozzá önszorgalomból! Ugyanis
Bartha József holtmarosi református lelkipásztor
már nem is fárasztotta magát azzal, hogy írásbeli
panaszt tegyen, mivel legutóbb se léptek semmit.
Elmondása szerint újabb bronzplakett helyett egy
fekete márványt gyógyítanak a sziklakőre, és akkor
majd kiderül, hogy színesfém-jedik vagy mezei
hobbisovénok szorgoskodnak-e körülötte.

– Inkább körbe kellenék ültetni ama sírt…
– Virágokkal?
– Taposóaknákkal! Ha már úgyis szeretnek ta-

poskodni.
– Visszatérve a liberális majmok king-kong-

resszusára: találja ki, mit kapott ajándékba Crin
Antonescu Kelemen Hunortól!

– A Liliomfit?
– Nem. Idézem, mely szavakkal vette át, abból

biztos rájön: „Szívesen fogadom, amíg a kezemben
tartom, és nem román közintézményeken lenge-
dezik”.

– Na ne! Kelemen ott, annyi ember előtt ki-
vette és a kezébe adta?!

– Marha! A székelyzászlóról van szó! Még azt
is mondta, hogy hirtelen azt hitte, szász zászlót
kap ajándékba.

– Miért adna neki Humorka szász zászlót? Ez
valami tentativa de umor, vagyis román favicc,
amit csak ők értenek?

– Arra alludált, hogy Nagyszeben szász bürger-
meistere, Klaus Johannis lett a PNL második em-
bere.

– Aha. Én rühellnék második ember lenni egy
olyan pártban, amelyikben ez a populista papri-
kajancsi az első.

– Ezek a szászok már csak ilyenek. Viszont a mi
Szászunk se kutya, aki a kisebb létszámú Kárpát-
medencei magyar közösségek „kontrollált vissza-
vonulásának" lehetőségéről beszélt (félre) a
Kárpát-medencei Képviselők Fórumán.

– Jó messzire gurulhattak az agypirulái, val-
szeg arról ugrott be neki a gyöngyhalászos hason-
lat.

– Vagyis?
– A magyarsághoz jobban ragaszkodó, tehát

„nemzetstratégiailag értékes” emberek kitelepí-
tése. Ezt mondta a vadmalac, na!

– Szép! Csak nem új, pár évtizeddel korábban
egy kurtább bajszú kollégája már szabadalmaz-
tatta a „wirtschaftlich wertvolle Jude”, magyarán
a gazdaságilag hasznos zsidó terminust. Azokat a
zsidó tudósokat és mérnököket nevezték így, aki-
ket a kirekesztő törvények ellenére sem tudtak nél-
külözni.

– Én viszont Szász Jenőt már erőst tudnám.
– Kelemen Hunor úgy reagált erre a fasisztoid

ökörségre a múlt szombati SZKT-ülésen, hogy az
RMDSZ a szülőföld megőrzéséért dolgozik, és nem
támogat az erdélyi magyarságot megosztó, a szü-
lőföld feladásával számoló szórványstratégiát.

– Bizonyára éjszakai műszakban munkálkod-

nak, mint Petőfi cimbalmosa, mert nappal sose
látom.

– Szerinte ez teljes elszórványosodáshoz ve-
zetne, és végül a medvék többen lennének, mint
a magyarok.

– Na brumm! Nem gond, majd Vásárhely cí-
merét tűzik a zászlajukra, azon van egy medvefej.

– Kardra szúrva! Többen is felszólaltak az ülé-
sen, többek közt Vass Levente egykori majdnem-
polgármesterjelölt…

– Ejsze beengedték?
– Be. Alighanem utoljára; olyan testőrös ha-

sonlatot taszajtott a vásárhelyi szervezettel kap-
csolatban, a pofájuk majd’ leszakadt, idézem: „…
a nyalka Athos, a testes Porthos és a kibukott pap
Aramis öntörvényűen szabályokat hoz, és ezeket
a közösségre ráerőlteti”.

– Döfjön szíven D’Artagnan, ha tudom, kikre
utalhatott.

– Fő, hogy a tulipános fan(fan)ok értették.
Csak nehogy őt is várbörtönbe csukják, mint Ed-
mond Dantes pajtást a Monte Cristo grófjában.

– Majd ott megírja a Fekete tulipán folytatá-
sát…

– Ki se néztem magából, hogy ilyen olvasott!
– Akkor jól lát, mert nem vagyok az, filmen lát-

tam ezt a tulipánost. Csak A három badigárdot ol-
vastam, meg még egy másikat, azt a nyakast.

– Milyen nyakast?!
– Az a címe, hogy A királynényak kék-e? De a

végén se derült ki.
– Az A királyné nyakéke, idiótája!
– Annyit politizél, hogy már a sör se esik jól.

Valamilyen zaftos bulvárhíre nincs?
– De. EBA terhes!
– Gratulálok! Az meg ki?
– Hásze’ a főmatróz lánya, Elena Basescu. Még

nem tudni, fiú lesz-e vagy lány.
– Amilyen ostoba az a tyúk, azon se lepődnék

meg, ha tojást tojna, és abból költené ki később az
elnökunokát.

– És mit szól Pistoriushoz?
– Mit szóljak? Biztos felhúzta valamivel a pu-

netti, elborult az agya, fogta a pisztoriuszát, és
agyonlőtte. Ennyi.

– Nem ilyen egyszerű. Előzőleg még felcsatolta
a műcsülkeit, utánakajszolt a fürdőszobába, és ott
puffantotta le.

– Azt bánom, hogy nem magyar a csávó…
– Miért?
– Mert csak magyarul poén, hogy óvadék el-

lenében kiengedték, azaz szabadlábon védekez-
het.

– Bármilyen ítéletet hoznak is, a futkorászó
karrierjének alighanem végleg befelhőzött.

– Legalább nem fog többé olimpiákon lábat-
lankodni. Habár, amilyen ambíciós, képes lesz ki-
járni, hogy, ha ő nem is, de a lábai indulhassanak
helyette.

– Nem illik gúnyolódni vele, mégiscsak egy fo-
gyatékos ember. Még ha gyilkos is.

– Én nem gúnyolódok, de a sérülteknek van
saját olimpiájuk, a paralimpia, viszont ez a stuk-
keriusz a rendesen is indult tavaly. A művégtag
nem számít doppingnak?

– Nem.
– Akkor majd a következő olimpián felcsatolok

magamra még két kart és négy lábat, és mire Cseh
Laciék célba érnek a 400 vegyes döntőjében, én
már rég meg is leszek száradva!

Molnár Tibor

6. oldal >> Vélemény 2013. február 28–március 6.

Hacsek és Sajó Bútorbemutató az 
Ambient nagyáruházban

2013. február 22-én ünnepélyes keretek közt nyitotta meg bemutató termét
Marosvásárhelyen a szászrégeni Larix bútorgyár. A már több mint húsz éve
működő bútorgyár termékeinek a marosvásárhelyi Ambient építkezési nagy-
áruház adott helyet. 

A román és magyar nyelven
megtartott rövid áhítat után, a
cég igazgatója, Bereczki Zsolt
köszöntötte a vendégeket és a
sajtó képviselőit. A cégvezető
kifejtette, hogy ez már a kilen-
cedik bútorbemutató tere a La-
rixnak térségünkben, ahol a
német Natürlich védjeggyel
konyha, háló-, és fürdőszoba
berendezéseket forgalmaznak.
Ugyanakkor ezeken a helyeken
tervező és designer csapatok is
a megrendelők segítségére áll-
nak. 

Ezt követően Koss Gabriela
alispán asszony üdvözölte a
kezdeményezést, majd Claudiu
Maior, a marosvásárhelyi pol-
gármester tanácsosa szólt a je-
lenlévőkhöz. Maior kijelentette,
hogy a város támogatja az ilyen
és a hasonló beruházásokat,
amint mondta „természetes
dolog, hogy az ilyen alkalmak-
nak teret biztosítunk.”

Az üdvözlések záróakkord-
jaként Cristian Pâncă, a maros-

vásárhelyi Ambient igazgatója
megköszönte a Larixnak az
együttműködést és felhívta a
hallgatóság figyelmét az üzlet
új szolgáltatásaira, amelyek az
„Ambient total” jelszó alatt fut-
nak. 

A résztvevőknek érdekes
esztétikai és vizuális élményben

volt részük. A kiállított bútorok
biztosan megfelelnek a legigé-
nyesebb vásárló elvárásainak is.
Ha mégsem, akkor szakembe-
rek állnak rendelkezésre, hogy
megtervezzék és kivitelezzék a
kliens elképzeléseit. 

Nemes Gyula
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Ungvári Imola asztalitenisz
edző újra játszani fog!

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A FCM védelmét
kell erősíteni

A 2. ligás FCM labdarúgói
egy hete jöttek haza a tö-
rökországi Antalyából,
ahol két hetes edzőtábo-
rozáson vettek részt, s
ahol az öt felkészítő mér-
kőzésből mindössze egyet
sikerült megnyerniük,
egy alkalommal vesztes-
ként hagyták el a játékte-
ret, és három mérkőzésen
döntetlenre játsztak el-
lenfeleikkel.

Az első mérkőzésen 1-1
arányú döntetlent értek el a
fehérorosz Belshina Bobruisk
együttesével szemben, majd
4–3-ra legyőzték a dán má-
sodosztályban játszó Hobro
IK csapatát. 

A harmadik találkozón 2-
2 arányú döntetlenre játszot-
tak a szerb 2. ligás FK
Mladenovac csapata ellen,
majd minimális, 1-0 arányú
vereséget szenvedtek az 1.
osztályos kazah FC Taraztól. 

Az utolsó formaellenőr-
zőn gólnélküli döntetlent
értek el a szerb másodosz-
tályos FK Teleoptik Zemun
együttesével szemben.

Az öt mérkőzésen 7-7-es
volt a gólarány, míg a csapat

gólkirálya, a Polit és a Stea-
uát is megjárt Stelian Stancu
hátvéd volt három góllal
(amelyeket egy mérkőzésen,
a Hobro IK ellen érte el), őt
követte a két találatos Cris-
tian Cristea.

Aurel Babuţan, a FCM ve-
zérigazgatója a sajtónak el-
mondta, hogy hasznos
edzőtáborban volt részük, de
negatív tényezőként köny-
velte el, hogy a csapat vé-
delme gyenge teljesítményt
nyújtott. Ugyanakkor reméli,
hogy a március 9-én kezdődő
tavaszi idényre kiküszöböl-
hetőek lesznek ezek a hibák,
de az sem kizárt, hogy még
egy középhátvédet igazolja-
nak.

A vezérigazgató azt is
megjegyezte, hogy a híresz-
telések ellenére, marad az
együttes vezetőedzője, Da-
niel Isăilă, akinek továbbra is
bizalmat szavaznak, a célki-
tűzés továbbra is az 1. osz-
tályba való feljutás. 

Március 2-án utolsó fel-
készítő mérkőzését játssza a
csapat, ellenfele ezúttal a 3.
ligás tatrangi Unirea lesz.

A Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal, a Maros Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság és a Ring Box egye-
sület közös szervezésében került sor a sportcsarnokban a 16. alkalommal megrendezett Márciuska elne-
vezésű ökölvívó tornára.

Áprilisban kerül sor Slatinán az idény utolsó A-osztályos asztalitenisz csapatbajnoki fordulójára, amely
sorsdöntő lesz a helyi ISK 12-13 éves korosztályú lánycsapatának, hisz ekkor dőlhet el, jövőre újra az első
osztályban folytathatják-e. Érdekességként említendő, hogy Ungvári Imola, az együttes 35 éves edzője,
a klub egykori sikeres asztaliteniszezője játékosként is győzelmekhez szeretné segíteni csapatát, ami lét-
fontosságú lesz a bennmaradáshoz.  Ezzel kapcsolatosan beszélgettünk Ungvári Imolával, aki Lupaşcu
Romeo és Gáspár Cecília mellett, az ISK asztalitenisz szakosztályának egyik sikeres edzője.

Márciuska kupa ökölvívó
verseny Marosvásárhelyen

A helyi sportcsarnokban
megtartott rendezvényen részt
vettek a zilahi CSM, a kolozsvári
CSM, a nagyváradi CSM, a besz-
tercei CSM, a nagybányai ISK, a
gilăui BC, a dánosi Stejarul, a
slatinai Artrom, a kolozsvári Vo-
inţa, a dési Luceafărul, az ara-
nyosgyéresi CSM, a zernyesti
CSM mellett a kaposvári
Ringsport Klub, a paksi SE és a
házigazda Ring Box egyesület
ökölvívói.

A helyi tornán a Magyaror-
szágról meghívott két ökölvívó
klub sportolói diadalmaskod-
tak, akik több kategóriában is
nyertek. 

Kajtár László, a paksi SE
ökölvívó szakosztályának veze-
tőedzője a következőket
mondta el a gála végén:

– Már több éve tartjuk a
kapcsolatot Dan Ghiurcaval, a
marosvásárhelyi Ring Boksz
egyesület elnökével, a gála fő-
szervezőjével, és örvendek,
hogy most első alkalommal si-
került eleget tennünk a meghí-
vásuknak. Mi hat ígéretes
ökölvívóval jöttünk el, akik ta-
roltak a versenyen, hiszen öt
első és mindössze egy második
helyet szereztek. Remélem,
hogy ezután évente el tudunk
majd jönni ide, sőt oda-vissza

alapon, a Ring Boksz sportolóit
is évente meghívjuk majd paksi
ökölvívó tornára.

Amúgy, én 21 éve jártam
utoljára Marosvásárhelyen mint

ökölvívó edző, azóta rengeteget
változtak a körülmények és a
város is. Remélem, a jövőben
még többször jövünk vissza ha-
sonló rendezvényre. 

– Milyen reményeket fűztök
az áprilisi, Slatina elleni találko-
zókhoz, hiszen azon a kettős mér-
kőzésen fog majd eldőlni, hogy
maradtok-e az A-osztályban,
vagy sem?

– Még nem tudjuk pontosan,
hogy itthon, vagy idegenben
lesz az első találkozó. Nagyon fi-
atal a csapatunk, hiszen 12-13
éves helyi, tehetséges lányok al-
kotják az együttest, viszont
nehéz nekik felvenni a versenyt
a tapasztaltabb játékosokból
álló, jobb játékerőt képviselő
együttesek ellen a felnőtt baj-
nokságban. 

A csapatok nagy többsége
erősített az utóbbi időben, több
tapasztalt, jelenleg 25-30 éves,
sőt velem egykorú játékos kez-
dett el újra játszani, így a bajnok-
ság színvonala is emelkedett. Az
ősszel hetedikek voltunk, jelen-
leg is a hetedik helyen állunk,
nekünk eddig Giurgiut sikerült
legyőznünk oda-vissza alapon,
tehát az utolsó találkozókon
szükséges lenne a győzelem,

hogy bent maradjunk az A-osz-
tályban.  Ha nem győzünk a ket-
tős mérkőzésen, akkor a 7-8.
helyért játszunk majd, de kie-
sünk a B-osztályba. A slatinai
együttes is erősített, így nem lesz
könnyű dolgunk, viszont el kell
ismernünk, hogy ezek a lányok
még zsenge korban vannak, túl
fiatalok a felnőtt bajnoksághoz,
ezért nem lenne szégyen szá-
mukra az sem, ha kiesünk.

– Mint említetted, több egy-
kori játékos is visszatért és más
együtteseket erősítenek. De azt is
hallottam, hogy te is szeretnél
visszatérni, edző-játékosként se-
gíteni a lányokat a slatinai csapat
ellen. Hogyan látod a visszatéré-
sed?

– Megmondom őszintén,
hogy én ennek nem igazán ör-
vendek, de kényszerhelyzetben
vagyok, úgy érzem, meg kell
próbálnom, segítenem kell őket
a pályáról is. Kilenc évig nem ját-
szottam, már kiestem a játékból,
nem is vagyok nap mint nap ed-

zésben, ami sokat számít. Tuda-
tában vagyok annak, hogy én is
veszíthetek mérkőzéseket, tehát
ha felállok játszani, még nem
biztos, hogy győzelemre tudom
segíteni az együttesem. De meg-
próbálom!

– Gondolom, a lányok elvár-
ják tőled, hogy győzzél...

– Nagyon bíznak bennem.
Gondolom, pszichikailag is segí-
teni tudok rajtuk azzal, hogy nem
csak edzőjük, hanem játékostár-
suk is leszek a találkozókon. 

– A kilenc év alatt játszottál-
e versenyszerűen?

– Négy évvel korábban még
játszottam egy forduló erejéig,
próbáltam segíteni az ISK akkori
A-osztályos lányait, hogy bejus-
sanak a Szuperligába.  

– 1994-ben, a sportiskolák
országos döntőjében, a 16-18
évesek korcsoportjában Ercse
Andreával csapatban másodikok,
párosban harmadikok, míg a

Varga Attilával alkotott vegyes
párosban harmadikok lettetek.
1995-ben az ISK 1 lánycsapatával
(melynek még rajtad kívül tagja
volt Vaida Cornelia és Balaş Lucia
is), jogot szereztetek az első osz-
tályban való szereplésre. 1996 ja-
nuárjában sikerült elnyernetek a
Szakszövetség kupáját a torna
legfiatalabb együttesével, mely-
nek tagja volt a két évvel kisebb
húgod, Judit is. Őt nem csábítja a
visszatérés gondolata?

– Nem, ő akkor abbahagyta,
most csak szurkol az ISK asztali-
teniszezőinek. 

– Majd én is szurkolok nektek,
hogy sikerüljön bennmaradnotok
az A-osztályban, de kérlek, em-
lítsd meg a lányok nevét is, akik
tagjai az együttesnek.

– Köszönöm, úgy legyen!
Akkor íme, a csapat: Huduşan
Andrea, Barabás Boglárka, Ke-
resztesi Kitti, Varga Krisztina, az
őszi idényben játszott még Csat-
lós Renáta is. 
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Nyerjen kétszemélyes 
meghívót az Operettissimora!

A Kolozsvári Magyar Opera és a Kolozsvári Állami Filharmónia
művészei közreműködésében magyar zenés estre hívják az
érdeklődőket. Az Operettissimo nevet viselő eseményre már-
cius 1-én, pénteken 19 órától, a marosvásárhelyi Kultúr-
palotában kerül sor, ahol közkedvelt magyar operetteket
kísérhet figyelemmel a nagyérdemű. Ha ön szeretne egy két-
személyes meghívót nyerni a rendezvényre, küldjön egy e-
mailt a kozpont@kozpont.ro drótpostacímre a nevével és
telefonszámával.
A jegyek kisorsolására február 28-án 12 órakor kerül sor. 

Sok sikert!

Elérkeztünk februári vetélke-
dőnk utolsó feladványához!
Reméljük, eddig kellemesen
töltötte idejét rejtvényeink-
kel! Ha ez utóbbit is sikerült
helyesen megfejtenie, akkor
lássunk hozzá a pályázati szel-
vény kitöltéséhez!
Írja rá nevét, pontos cí-
mét, esetleg telefonszá-
mát, és a négy rejtvény
helyes megfejtését! El ne
feledje ráragasztani a ki-
jelölt helyekre a gondo-
san összegyűjtött számo-
kat! Ha mindezzel megvan,
csak annyi maradt hátra,
hogy eljuttassa szelvényét
szerkesztőségünkbe a rajta

feltüntetett beküldési ha-
táridőig (akár postán, akár
személyesen), mert csak így
vehet részt a sorshúzáson.
Címünk: Marosvásárhely,
Rózsák tere, 16  szám.

Díjaink:
1. díj: táplálék-kiegészítő cso-
mag – a B&B gyógyszertár
ajándéka
2. díj: féléves előfizetés
3. díj: negyedéves előfizetés
A sorshúzás menetét, a nyer-
tesek listáját, valamint a pá-
lyázati rejtvények helyes
megfejtéseit a Központ már-
cius 21-én megjelenő szá-
mában közöljük. 
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