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

Vélemény

A 22-es csapdája

Az elmúlt hetek velünk kapcsolatos eseményei
soha nem látott visszhangra leltek. A helyi és
a központi sajtó úgy szívta magába a román-
magyar konfliktusokat, mintha mindenki csak
arra várt volna, hogy kerüljön már végre egy
zászló-ügy vagy egy hajpántos kislány, amivel
megfelelő nézettséget gerjeszthetnek maguk-
nak. Mert akárhogyan vizsgáljuk az esemé-
nyeket, a hajpántos kislány esete távolról sem
közelítette meg például az autonómiatüntetés
fontosságát, az előbbi mégis sokkal nagyobb
érdeklődésre tett szert a tévéműsorokban és a
közösségi oldalakon, mint a vásárhelyi konflik-
tusmentes tömegrendezvény, amellyel nem
tudták a közönséget a képernyők előtt tartani. 

>>> 3. oldal

Sport

Ígéretes a jövő, de sajnos 
minden az anyagiakon múlik

– Interjú ifj. Gáll Károly gyorskorcsolyaedzővel –  

Ifjabb Gáll Károly sikeres és elismert edző, az
utóbbi három évtized során olyan tehetséges,
többszörös országos bajnokok, nemzetközi szin-
ten is kiváló eredményeket elért vásárhelyi ko-
risok kerültek ki a keze alól, mint a Antal Emese,
Máthé Tibor, Cseh Edmond , Madarász Csaba,
Szathmári Ibolya, Jakab Andrea , Daniela Oltean.
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(Tudnivalók a 8. oldalon)

Dr. Merkely:

A Carit-San járóbeteg rendelőintézetnek egy hete új székhelye van: a Bartók Béla utca 10. szám
alól, a Mihai Viteazul (Klastrom) utca 42. szám alá költözött. A létesítmény ugyanakkora területű,
mint a régi székhely, ám korszerűbb, tágasabb, a célnak megfelelőbb, nem mellesleg belső parko-
lóval ellátott, földszinti, lépcsőmentes épület, így a pácienseknek is könnyebben megközelíthető.
Dr. Benedek István, az intézmény főorvos igazgatója azt is elmondta, hogy a Carit-San továbbra is
magyar nyelvű, olcsó és minőségi ellátást biztosít betegeinek.

Otthonra lelt a Carit-SanOtthonra lelt a Carit-San
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„Cipő egy rendkívül érzékeny, tehetséges ember volt, akinek
a színpad és a rajongói sokkal fontosabbak voltak,

mint a betegsége” – mondta el lapunknak dr.
Merkely Béla kardiológus, aki a Republic front-

emberének volt évekig a kezelőorvosa. Az
orvosprofesszor a XX. Tudományos Diákköri
Konferencia alkalmából tartózkodott Maros-
vásárhelyen, ahol exkluzív interjúban me-
sélt Bódi Lászlóról (Cipőről),

betegségéről, kettejük ba-
rátságáról, és arról is, hogy

mit lehetett leolvasni a mű-
vész arcáról utolsó napjaiban.

„Cipő 
a szívét 
rajongóinak
adta”

EXKLUZÍV
interjú Cipő 

kezelőorvosával,

jóbarátjával
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IX. Szász Albert 
emlékverseny
A Master Ski & Bike sportklub, va-
lamint a Szász Albert Alapítvány
szervezésében március 30-án Ma-
rosvásárhelyen, a Somostetőn ke-
rül sor a IX. Szász Albert emlék-
versenyre. A nagyszerű
sportember emléke előtti tisztel-
gés mellett e verseny célja a tö-
megsportok, az egészséges élet-
mód, valamit a Fair Play
szellemiség népszerűsítése. 
A versenyre női és férfi kategóri-
ákban, hat korosztály szerint, há-
rom különböző távra lehet bene-
vezni. I-IV osztályos gyerekek
1000 m, junior III, 2000 m, junior
I, junior II, valamint ifjúsági és fel-
nőtt nők, illetve a hobby kategó-
riába benevezettek számára 3000
m, ifjúsági és felnőtt férfiak 6000
m. A versenyre a benevezés díj-
talan, és a helyszínen, március 30-
án reggel 9 órától kerül sor erre.

Ughy Levente: Ecce homo
A Csendház Művészeti Alapít-
vány szervezésében Ughy Le-
vente marosvásárhelyi iparmű-
vész fa- és üvegalkotásaiból Ecce
homo címmel nyílt kiállítás a vár-
ban levő Múzeum kávézóban. A
tárlat április 5-ig naponta 9-21

óra között látogatható.

Quimby-koncert 
Marosvásárhelyen
Elsőként az erdélyi közönség
előtt mutatja be új dalait a nép-
szerű zenekar, a Quimby. Maros-
vásárhelyen április 3-án a
Jazz&Blues Clubban lépnek szín-
padra. Jegyeket a Bolyai utca 2.
szám alatti Zebra CD-centerben,
valamint a Petőfi téri Trafikban
lehet vásárolni.

Vendégjáték a Nemzetiben
Március 28-án, csütörtökön 20
órától Michal Walczak: Milka
című drámája látható a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház
nagytermében. A bukaresti Len-
gyel Intézet támogatásával be-
mutatásra kerülő előadás lengyel
nyelven, angol feliratozással te-
kinthető meg.

Rómeó és Júlia, My Fair Lady
28-án, csütörtökön 17 órától a
Rómeó és Júlia látható a Kiste-
remben, az előadásra a szabad-
bérletek érvényesek. Március 29-
én, pénteken 19 órától a My Fair
Lady című musicalt játssza a tár-
sulat, az előadásra az Aranka
György-diákbérletek érvényesek.

Munkakutyaverseny
A Maros Megyei Ebtenyésztők
Egyesülete nemzetközi munka-
kutyaversenyt szervez Maros-
kupa néven a sportrepülőtéren
(Szabadság utca 120. szám) már-
cius 30-31-én, szombaton és va-
sárnap 10 órai kezdettel. Minden
kutyatulajdonost, kutyabarátot
várnak, a belépés díjtalan.

Siklódy Tibor 
festőművész kiállítása
Április 3-án nyílik meg Siklódy

Tibor festőművész kiállítása a
marosvásárhelyi Kultúrpalotá-
ban, a Képzőművészek Szövet-
ségének kiállítótermében.

ABBA-tribut 
Marosvásárhelyen
A brassói Reduta Kulturális Köz-
pont és a Don Luciano Production
március 31-én, vasárnap este 7
órától Marosvásárhelyen is bemu-
tatja az ABBA- tribut műsorát. Az
ABBA együttes legismertebb 20
darabja kitűnő színpadi rendezés-
ben, hatásos fényjátékkal, négy
híres szólistával, valamint tíz tüzes
táncos közreműködésével kerül
színpadra a Maros Művészegyüt-
tes előadótermében. A belépő 20
lej, és a helyszínen kapható. Ér-
deklődni a 0746-540-292-es te-
lefonszámon lehet.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár köves-
dombi fiókja Nagyinet program-
jának keretében újabb kirándu-
lást szerveznek. Április 13-án,
szombaton reggel 8 órakor kö-
zépkori kincsek nyomába indul-
nak, felfedezőútjuk során Szász-
kézd várát tekintik meg, majd
Miklóstelkére, Erkedre, Beretha-
lomra, Segesvárra látogatnak a
kalandvágyó szépkorúak. Érdek-
lődni, feliratkozni a kövesdombi
könyvtárban, illetve a 0748-
741507-as telefonszámon lehet.
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Március 28. Gedeon, Johanna, János
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Olyan hét vár önre, amihez kitartásra lesz szüksége,
ugyanis sorsdöntő választás elé kerül. Elképzelhető, hogy
szakmai területen találja magát szemben új kihívásokkal, de
az sem kizárt, hogy a magánélete ad ön számára gondol-
kodnivalót. A legjobb, ha nem kapkodja el a döntést.
Bika: A tavasz új energiákkal tölti fel, csak arra ügyeljen,
hogy amibe belekezd, azt fejezze be, ugyanis az állandó pör-
gés pontatlanságot szülhet. Ne vállaljon a hétre túlórát, sőt,
a legjobb lenne, ha kivenne néhány napot, hogy ezek az
energiák igazán jól hasznosulhassanak.
Ikrek: Az utóbbi napok bizonytalansága után most sokkal
összeszedettebben áll elébe a felmerülő problémáknak, ami
a megoldásban is sokat segít. Az diadalérzés vitalizálja, és
sokkal több szabadidőre tesz szert, mint amennyit haszno-
san el tudna tölteni.
Rák: Az elmúlt időszakban az élete a változásról szólt, de
csak most kezdi érezni, hogy nem találja a helyét. Ne essen
kétségbe, az újdonság ugyan először furcsa lehet, de egyúttal
jót is hoz az életébe. Amint erre rájön, a feszültség kiszáll
önből, és végre a sötét felhők is odébbállnak.
Oroszlán: Forrófejűsége miatt a hét elején kisebb konflik-
tusba bonyolódhat a munkahelyén, amit a főnöke nem néz
jó szemmel. A legjobb, amit tehet, hogy hagyja elcsitulni a
dolgokat, különben akár az állása is veszélybe kerülhet.
Mindez azonban a magánéleti boldogságát nem befolyá-
solja.
Szűz: Kissé kaotikusan indulnak a napok, ám megtalálja a
zűrzavarból kivezető utat. A sok közös programnak köszön-
hetően helyreáll a harmónia a magánéletében, így pedig a
munkahelyén is sokkal jobban teljesít. Azért vigyázzon, mert
akad néhány irigye, aki nem örül a boldogságának!
Mérleg: Különösen kedvező bolygóállásokra számíthat a
héten. Nemcsak a munkáját sikerül összehangolnia a hob-
bijával, hanem a szerelmi életében is pozitív változások kö-
vetkeznek be. Minden jel arra mutat, hogy sikerült Fortuna
kegyeibe férkőznie.
Skorpió: A héten számot kell vetnie önmagával. Rájön,
hogy amit eddig a szőnyeg alá söpört, az mind egyszerre ke-
rülhet a felszínre, ha nem változtat a mindennapjain. Ehhez
támogatást kap a sorstól egy nagyobb, váratlan bevétel ke-
retében.
Nyilas: A hete olyan váratlan meglepetéssel indul, amiről
először  nem tudja eldönteni, hogy örül-e neki, vagy sem.
Bizonyos szempontból megkönnyebbülést hoz a hét, ugyan-
akkor a párja nem örül neki, hogy más tanácsát fogadta meg,
ez pedig konfliktusforrást jelenthet. Legyen türelmes!
Bak: Úgy érzi, a dolgok kissé lelassultak ön körül, ezért min-
dent megtesz azért, hogy felpörgesse őket. Csak rájön, most
pont erre a lassú ütemre van szüksége, hogy átgondolja az
életét, és eldöntse, szükség van-e irányváltásra, vagy hagy
mindent a maga medrében folyni.
Vízöntő:Talán a tavaszi időtől javuló hangulata teszi, hogy
végre megtalálja az arany középutat a munka és a magáné-
let között, így rengeteg ideje jut arra is, hogy kikapcsolódjon.
Ennek kapcsán egy régi baráttal is összefuthat, aki egészen
meglepő fordulatot hozhat az életébe. Ne mondjon neki
nemet!
Halak: Az elmúlt hetek hajtása nyomot hagyott a kedélyén,
feszült volt. Ám ez a hét másképp alakul, a sok munka után
végre jöhet a jól megérdemelt pihenés. Olyan új lehetőség
nyílik meg ön előtt, ami nemcsak kiváló jövedelemforrást
jelent, de egyúttal a hobbijáról is szól, így kap az alkalmon,
hogy belevágjon. 

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

szám alá, illetve elektronikus levélben a 
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!Reménykedve – Péterfi József grafikája
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– Professzor úr, mióta volt
Cipő kezelőorvosa?

– Négy-öt éve találkoztam
először Cipővel, akkor már jelent-
keztek nála a szívelégtelenségből
és a koszorúér-betegségből
adódó panaszai. Akkoriban kez-
dődött meg a tulajdonképpeni
kezelése, koszorúér-tágításon és
speciális pacemaker beültetésen
esett át, amely beavatkozásokat
én végeztem rajta. Hozzá kell ten-
nem, hogy ez idő alatt nagyon jó
viszony alakult ki közöttünk, ba-
ráti kötelék erősítette az orvos-pá-
ciens kapcsolatunkat. Cipő egy
különleges személyiség volt, aki
rendkívül zárkózottnak tűnt a kí-
vülállók számára, a baráti körben
viszont nagyon nyitott, jókedélyű,
szellemes ember volt.

– Igaz-e, hogy gyerekkora óta
szívproblémákkal küzdött?

– Fiatalkora óta voltak pana-
szai, de a szívbetegsége – ami a
halálát okozta – 6-8 évvel ez-
előtt indulhatott, öt évvel ez-
előtt nyilvánult meg
jelentősebb klinikai tünetekben,
és onnan sajnos fokozatosan
romlott az állapota. Konkrét di-
agnózisa: szívelégtelenség, gya-
korlatilag a szívének
egyharmada működött normá-
lisan. Orvosaként, de barátja-
ként is tapasztaltam, hogy
Cipőnek a Republic, a rajongók
voltak a legfontosabbak, és emi-
att a lehető legrövidebb időt
szerette volna a kórházban töl-
teni, hisz mindig oda akart érni
a következő koncertjére. Jóma-
gam és más orvosok is mindig
aggódva figyeltük a fellépéseit,
mert egy ilyen produkció rend-

kívül nagy energiát vesz ki az
emberből.

– Az orvosok többször is aján-
lottak neki szívátültetést. Miért
utasította ő ezt el?

– Művészként ragaszkodott
alkotó, teremtő szívéhez. A
transzplantáció eleve a nagy
műtétek közé tartozik, és ezen
operáció következtében egy
„idegen” szív kerül a szervezetbe,
amely Cipő szemlélete szerint
valamiféle érzelmi konfliktust
okozhat saját magában. Egy

olyan érzékeny, a világ dolgait fi-
noman érzékelő embernek, mint
Cipő, ez túl nagy teher lett volna.
Ezért utasította el az átültetést
tízedszerre is. Mindig azt
mondta, hogy ő a szívével írja a
dalokat, és hogy eleget élt. Ezt
pedig nekünk, orvosoknak el kell
fogadnunk akkor is, ha erről
másképp vélekedünk. Ahogyan
ő megélte a világ történéseit, és
ahogy ezeket dalban is megírta,
lehetett érezni, hogy valóban a
47 éve alatt nagyon sok mindent
látott, érzett és főleg: megosz-
tott velünk.

– Ön a Magyar Kardiológusok
Társaságával egészséges életmó-
dot szorgalmazó kampányt indí-
tott Szívünk napja címmel, ahol a
Republic is fellépett, sőt, a koncer-
ten ön is a színpadon énekelt Ci-
pőékkel…

– Bizony, volt szerencsém két
alkalommal is a Szívünk napján
vele közösen énekelni, azaz ő
énekelt, én meg igyekeztem úgy
tenni, mintha. Találóan a Csak a
szívemen át című Republic-dalt
énekeltük el a közönségnek. Cipő
mindig úgy viselkedett, mintha
a mások szívbetegsége fonto-
sabb lenne számára, mint a sa-
játja. Szívesebben segített
másokon, mintsem a saját be-
tegségével traktálja a körülötte
levőket. 

– Baráti kapcsolat alakult ki
önök között. Milyen ember volt
Cipő?

– Bár nagyon elfoglalt orvos
vagyok, mindig szakítottunk időt
egymásra a kórház falain kívül is.
Talán azért is tudtam a barátja
lenni, mert megértettem, hogy
ő mit szeretne, a racionális, or-
vosi érveket, amelyek a szívátül-
tetés mellett szóltak, barátjaként
sikerült félretennem. Sokat be-
szélgettünk, többször otthon is
meglátogatott, koncertjein is
voltam, a már említett Szívünk
napja kampányon is segített
nekem, tehát orvos-beteg kap-
csolaton kívül is igen jó barátság
alakult ki közöttünk. Bár már ko-
rábban is Republic-rajongó vol-
tam, ahogy személyesen is
megismertem Cipőt, sokkal job-
ban megértettem, sőt, átérez-
tem a dalainak szövegét.

– Az együttes többi tagja ho-
gyan viszonyult Cipő állapotához?

– A betegsége alatt folyama-
tosan az volt az érzésem, hogy
családjaként tekintett Cipő az
együttesére, hisz ez volt az egyik
közeg, ahol élt, alkotott, ahol jól
érezte magát. Amikor Cipő kór-
házba került, akkor látni lehetett,
hogy az egyébként vidám, jó-
kedvű együttest milyen súlyosan
érintette frontemberük rosszul-
léte, mennyire izgultak és re-
ménykedtek, hogy talán mégis
feléled. Azt kell mondanom,

A 22-es csapdája

Joseph Heller A 22-es
csapdája című regénye egy
olyan katonai szituáció le-
írása, amelyből nem lehet győztesen kikerülni (Wikipédia).
„Csak egy csapda volt, és ez a 22-es csapdája, amely leszö-
gezte, hogy bárki, aki közvetlen és valós helyzetben saját
biztonságára gondol, az döntésre képes elme természetes
működéséről tesz bizonyságot. (…) de ha kéri a leszerelé-
sét, akkor nem lehet őrült, és további bevetésekre küldhető.”
(idézet a regényből)

Az elmúlt hetek velünk kapcsolatos eseményei soha nem
látott visszhangot keltettek. A helyi és a központi sajtó úgy
szívta magába a román-magyar konfliktusokat, mintha
mindenki csak arra várt volna, hogy kerüljön már végre egy
zászló-ügy vagy egy hajpántos kislány, amivel megfelelő
nézettséget gerjeszthetnek maguknak. Mert akárhogyan
vizsgáljuk az eseményeket, a hajpántos kislány esete távol-
ról sem közelítette meg például az autonómiatüntetés fon-
tosságát, az előbbi mégis sokkal nagyobb érdeklődésre tett
szert a tévéműsorokban és a közösségi oldalakon, mint a
vásárhelyi konfliktusmentes tömegrendezvény. 

Az a hírtévé-csatorna, amely háttérbe szorult a magyar
kártyával, már korábban tromfoló és a hatalmi pénzeket is
élvező, gombamód szaporodó versenytársaival szemben,
amely csak és kizárólag a közvélemény-kutatók rovására
írta nézőinek az elvesztését, most különösen nagy hang-
súlyt fektetett az említett „tragédia” bemutatására. Kerültek
szép számban olyan tévénézők, akik a kislánnyal való együt-
térzésben a saját lelki problémáiknak az enyhítését találták
meg. Ezzel egyidőben megnövekedtek a csatorna reklám-
bevételei, nyereséget húztak belőlünk. Született egy nem-
zeti hős, egy alaptalan vádakra épülő közösségi mozgalom,
és sok anyagi haszon. Szerencsére voltak olyan román új-
ságírók és közéleti személyiségek is, akik elhatárolódtak a
jelenségtől, illetve elítélték azt, de a manipulációnak már
nem lehetett gátat állítani.  

Az erdélyi magyar média is figyelemmel kísérte a szo-
morú kampányhadjáratot. Jótollú (vagy kevésbé annak
mondható) szerzők megszívlelendő „üzeneteket” küldtek
az áldozat szerepében tetszelgő hajpántos kislánynak. (Saj-
nálatos módon, erdélyi magyar hírtelevízióról nem ejthe-
tünk említést). A magyar sajtóban megjelent cikkek, a
román reakcióhoz hasonlóan szintén nagy olvasottságot
eredményeztek. Gyakorlatilag nálunk is ettől volt hangos a
sajtó, ami azt jelentette, hogy erre volt kiéhezve a közönség.
Ezalatt kevesebb szó esett a többi, minket érintő problémá-
ról. A gazdasági kérdésekről, a mindennapi megélhetésről,
a kulturális élet eseményeiről, vagy akár a lelki gondjainkról.
Mintha egyetlen és legfőbb problémánk a hajpántos kislány
lenne. Persze, szükség volt ezeknek a „hajpántos” problém-
áknak a kibeszélésére, de ugyanolyan fontos lett volna az
is, hogy ne tévesszük szem elől a saját dolgainkat. Olyan a
kisebbségi kérdés, mint a 22-es csapdája, amelyből nem
lehet győztesen kikerülni. Hiába foglalkozunk túl sokat vele,
vagy úgy teszünk, mintha nem is létezne, a probléma nem
oldódik meg.

Ferencz Zsombor
Dr. Merkely:

„Cipő egy rendkívül érzékeny, tehetséges ember volt, akinek a színpad és a rajongói sokkal fontosabbak
voltak, mint a betegsége” – mondta el lapunknak dr. Merkely Béla kardiológus, aki a Republic frontem-
berének volt évekig a kezelőorvosa. Az orvosprofesszor a XX. Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából
tartózkodott Marosvásárhelyen, ahol exkluzív interjúban mesélt Bódi Lászlóról (Cipőről), betegségéről,
kettejük barátságáról, és arról is, hogy mit lehetett leolvasni a művész arcáról utolsó napjaiban.

hogy ők – ahogy sokan mások –
a valóságos esélyeknél jobban
reménykedtek a felépülésében.

– Mi az, amit Cipő „önre ha-
gyott”, mire fog leginkább emlé-
kezni belőle?

– Cipő nem volt szószátyár.
Keveset beszélt, de amit kimon-
dott, annak súlya volt, arra min-
denki felfigyelt és emlékezett.
Számos mondását, gondolatát
megőrzöm magamban, de min-
dig az arcán levő huncut moso-

lyára fogok emlékezni. 

– Mit lehetett utolsó napjai-
ban leolvasni Cipőről?

– Mosolygott. Bár nem vol-
tam mellette utolsó perceiben –
mert egy fővárosi kórházban ke-
zelték –, többször meglátogat-
tam, utoljára két nappal a halálát
megelőzően jártam nála. Az
utolsó napokban is becsukott
szemmel mosolygott. Ezt láttam,
vagy ezt akartam látni rajta…

Pál Piroska

„Cipő a szívét rajongóinak adta”
– Exkluzív interjú dr. Merkely Bélával, Cipő kezelőorvosával, jóbarátjával - 

Névjegy

Dr. Merkely Béla 1966-ban született Budapesten. Jelenleg a Semmel-
weis Egyetem Kardiológiai Központ - Kardiológiai Tanszékén tanszékve-
zető igazgató, egyetemi tanár. A Kardiológiai Szakmai Kollégium elnöke.
Egy lánya van és egy fia, mindketten orvostanhallgatók.
1991-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostu-
dományi Karán szerzett orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel.
1991-től TDK-n témavezetőként, előadóként és vizsgáztatóként vesz részt
a medikusoktatásban. 2000-től PhD alprogramvezető és témavezető.
2004-től rezidensek mentora, tutora. 2007-től tanszékvezetőként fel-
adata a három nyelven folyó graduális és posztgraduális kardiológiai ok-
tatás irányítása. Emellett a Semmelweis Egyetem Rektori Pályamunka
Értékelő Bizottság tagja, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke és 2008-
tól a Kardiológiai Szakmai Grémium elnöke.
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A kutya ugat, a karaván halad  

Egy politikai párt életében a kongresszus számít a leg-
fontosabb eseménynek, nevezhetnénk akár mérföldkőnek
is. Ilyenkor végzik az éppen lezárt időszaknak a számvetését,
s jelölik ki azokat a célokat, irányokat, amelyeket a jövőben
követni szándékoznak. Különösen érvényes ez a hatalomból
éppen kiszorultakra. A szilárd ideológiai alapokon, jól kié-
pített szervezeti struktúrákon álló pártok gyorsan és haté-
konyan képesek reagálni a legvészesebb helyzetekre is. Egy
választási kudarc, a kormányzás, a hatalom elvesztése nem
a világ vége – legalábbis számukra. A leltár elkészítése, a
bukás okainak feltárása, a felelősség megállapítása, a fele-
lősök megnevezése és a személyi konzekvenciák levonása
után következhet a jövőépítés, a következő megméretteté-
sekre való felkészülés. 

A múlt évi parlamenti választások legnagyobb veszte-
sének vitán felül a demokrata-liberális párt (PDL) tekint-
hető. Bár úgy tűnt, legalábbis abból, hogy már a választások
szinte másnapján kongresszust tartottak, soraikat nem si-
került megnyugtató módon rendezniük. Az azóta eltelt né-
hány hónap történései alapján akár azt is mondhatnánk:
egyáltalán nem sikerült ez nekik. A múlt szombati tisztújító
kongresszus, ha lehet, még inkább összegubancolta a soro-
kat, most már végképp nem tudni, hogyan alakul a párt jö-
vője. Akár az is előfordulhat, hogy végleg a politikai
süllyesztőbe kerülnek. Különösebb okunk a bánkódásra nem
lenne miattuk, amiként más román pártért sem – a magyar
kérdésben lényegében nem sokban tér el álláspontjuk. Csak-
hát jobboldalinak mondják magukat, az EP-ben az Európai
Néppárthoz tartoznak, ezért az érdeklődés irántuk.  

Ha már a jobboldaliság szóba került: az RMDSZ is az Eu-
rópai Néppárt tagja, tehát jobboldalinak kellene lennie, de
– amint azt vezetőinek a posztkommunistákhoz fűződő
kapcsolatrendszere, az irántuk táplált nyílt rokonszenve is
mutatja – egyáltalán nem az. Az alakulat politikai vonalve-
zetését a jobbra jelez, balra tart féle gyakorlat jellemzi a le-
ginkább. Nos, az RMDSZ is kongresszusra készül, egy párt,
politikai alakulat életében a legjelentősebb eseményre.
Hogy sor kerül-e azon az önmagával való őszinte szembe-
nézésre, azt kétlem. Az előzmények, különösen a Maros me-
gyei, vásárhelyi tisztújításkor tapasztaltak kényszerítenek
ennek kimondására. Legalább fél esztendeje ismert volt, mi
fog történni, a kártyákat előre leosztották, amiként a vezető
tisztségeket is. Az események utólagos alakulása erre a bi-
zonyíték. Az a tény, hogy az alternatív háromszázak véle-
ményét semmibe vették, azt bizonyítja, hogy az arcok
változtak ugyan, de a szokások nem. Mondjuk ki: semmi jele
annak, hogy az RMDSZ belülről megreformálható lenne. A
kutya ugat, a karaván halad! 

Szentgyörgyi László

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 2013. március 26-án tartott önkormányzati tanácsülésen városatyáink elhalasztották a Sütő András em-
lékére állítandó szobor ügyét. A határozattervezetet Peti András RMDSZ-es tanácsos nyújtotta be, de a
politikai egyezség a kormánypárti helyi kollégákkal ez esetben sem működött. 

Korábban írtunk már arról a helyzetképről, amely a volt Hosszú utca eleji taximegállóban alakult ki. Akkor
is képekkel próbáltuk illusztrálni azt, amit megfigyeltünk.A történtek azt diktálják, hogy erre az esetre
újfent visszatérjünk. Mindenekelőtt azt emelnénk ki, hogy észrevételünket hiába juttattuk el az illeté-
kesekhez, nem találtunk halló fülekre, avagy megoldásra törekvő személyekre. Sajnos. A történet tehát
folytatódik. 

Egyelőre nem lesz Sütő-szobor 

Nesze neked parkosítás 2.

A taxik azóta is ott állnak, mit
sem törődve az elválasztó záróvo-
nallal, melyet, ha kell, minden
gátlás nélkül át is lépnek. Sőt, ha
még ez sem elég, akkor lehajta-
nak a gyalogosoknak kijelölt jár-
dáról is, taposva egyre tovább a
zöldövezetet. 

Pillanat… Zöldövezet? Áh,
dehogy, már régen nem az. In-
kább így fogalmaznék: zöldöve-
zetből kialakított sártenger. 

Úgy tűnik azonban, hogy van-
nak még olyanok, akik már meg-
unták a fent megrajzolt állapotot.
A taximegálló főtéri részétől egy
rövidke szakaszon kerítést húztak
fel, hogy az autók legalább azon
a részen ne tudják kerekeikkel le-
taposni, megsemmisíteni a kiala-
kított zöldövezetet. 

Az érdekes csak az, hogy ezt a
kerítést tovább is megépíthették
volna. Ezzel ugyanis megoldották
volna a gondot, de ez nálunk már
csak így van. Minek is befejezni
azt, ami amúgy fontos és ésszerű?
Ismerős helyzet. Pár héttel ezelőtt
ezt le is írtuk: ami tökéletes, azt
tönkre kell tenni, ami szép, az so-
káig nem maradhat szemkápráz-
tatónak…

A történet azonban itt nem
ér véget. Az észrevételt K. Le-
vente egészíti ki, elmesélvén,
hogy a szeme láttára kellett egy
idős hölgynek bemennie, vagy
inkább bebotorkálnia a sárba.

Ha a hölgy ezt nem teszi meg,
elképzelhető, hogy a taxi akár
„odébb is tolhatja”. Rosszindu-
lat? Figyelmetlenség? Kapko-
dás? Sietség? Nem tudni. Azt
viszont igen, hogy bármennyire
is hihetetlen, de ilyenek is van-
nak.

K. Levente észrevételéből
kiemeljük még azt is, hogy az
esetet ezennel nem hagyta szó
nélkül. Persze mindenki egyből
kitalálhatja, mit ért el vele…
Semmit. Igaz, néhány járókelő
is megállt, kommentált, de
mire ez megtörtént, az utasát
szállító autó már messze járt.

Összegezve: csak bízni lehet
abban, hogy az elkezdett kerí-
tést végig kiépítik. De hogy
mikor, azt egyelőre senki sem
tudja. A közeli tömbház lakói

sem. Páran ugyanis azt állítják,
hogy ők a tömbház földszintjén
lévő kereskedelmi egységektől
várják a megoldást. Azonban ez
nem teljesen van így, mert aho-
gyan az a fényképünkön is lát-
ható: két járda van. Egyik a
taximegálló mellett, a másik
pedig közvetlenül a tömbház-
hoz építve. A két járdarészt kü-
lönben pont a szóban forgó
park választja el.

Szó ami szó, erre tényleg
nehéz gombot varrni. Úgy
tűnik, ez egy olyan helyzet,
mint amikor a jobb fülünket a

bal kezünkkel vakargatjuk…
Megjegyeznénk viszont,

hogy a fényképeinket és a leírt
észrevételt ezennel is eljuttat-
juk az illetékeseknek. Túlontúl
nem vagyunk optimisták, de bí-
zunk abban, hogy ezennel talán
kapunk választ a leírtakra, és
hiszünk abban is, hogy az elkez-
dett zöld vaskerítés kiépítését
hamarosan befejezik. 

Addig is, észrevételünket
egészítse ki a mellékelt fény-
kép-összeállítás.

Kép és szöveg:
Nagy-Bodó Tibor

Sütő András (1927 Pusztaka-
marás – 2006 Budapest) Herder-
és Kossuth-díjas író több mint egy
fél évszázadon át élt és alkotott
Marosvásárhelyen. Míg Sopron-
ban már szobor áll a tiszteletére,
városunkban még nem sikerült
elkészíttetni a képmását. A Sütő
András Baráti Társaság több mint
két éve kezdeményezte a szobor
elkészítését és köztérre helyezé-
sét. 2011-ben egy kilenc tagú
zsűri a Kiss Levente szobrászmű-
vész által készített szoborváltozat
tervét fogadta el, amit a Zrínyi
(Mărăşti) téren, az író házának
közelében helyeztek volna el. Ezt
az elképzelést azonban támoga-
tási gondok és az elhúzódó, ke-
rékkötő bürokrácia miatt nem si-
került kivitelezni. 

Az írónak egész alakos, 
padon ülő szobrot 
készíttetnének

A közelmúltban a Baráti Tár-
saság újabb ötlettel állt elő,
amit Peti András tanácsos tá-
mogatott és határozattervezet
formájában nyújtott be az ön-
kormányzati tanácshoz. Eszerint
az írónak egész alakos, padon
ülő szobrot készíttetnének, amit
a Színház-téren helyeznének el.
Több európai városban van
olyan turista-csalogató szobor-
park, ahol az elfáradt látogatók
megpihenhetnek, fotózhatnak
egy-egy híres személyiség
szobra mellett. Ehhez hasonló
szoborpark kialakítását szorgal-

mazná Peti András tanácsos is
Marosvásárhelyen, mintegy ki-
egészítve dr. Benedek István ja-
vaslatát, mely szerint a városnak
egy nagyobb terén kell közis-
mert, helyi személyiségek szob-
rát felállítani.

A tanács alaptalan 
érvek alapján  halasztott 

Sajnálatos módon azonban a
kedden tartott önkormányzati ta-
nácsülésen a Sütő-szobor ügyét
elhalasztották. Kérdésünkre Peti
András RMDSZ-es tanácsos a kö-
vetkezőket nyilatkozta: „Sajnos
nem sikerült előbbre lépnünk a
Sütő-szobor felállításának ügyé-
ben. A tanács alaptalan érvek

mentén, képtelen okok miatt ha-
lasztotta el a határozattervezet
tárgyalását.  Arra hivatkoztak,
hogy a kiszemelt helyen, ahova a
szoborparkot kialakítanánk, több
szobor is elférne. De mivel nem
lehet tudni, hogy mennyi, ezért
halasszuk el a határozattervezet
megvitatását addig, amíg terv ké-
szül erről. Az is szóba került, hogy
szükséges a kulturális tárca jóvá-
hagyása is, így mindenképpen ha-
lasztani kellett.”

Peti András még elmondta,
hogy bár ez alkalommal halasztás
történt, de az ügy ezzel nem ért
véget, nem zárult le, hiszen a kö-
vetkező tanácsülésen ismét napi-
rendre tűzik. 

Nemes Gyula

www.kozpont.ro

on
lin

e



„Mivel a régi székhelyünk az
Igienia Szövetkezet tulajdonába
tartozó épület volt, el kellett köl-
töznünk onnan. Néhány magyar
orvos segítségével sikerült a
Klastrom utcai épületet megsze-
reznünk, és minden szempont-
ból megfelelő rendelőintézetet
hoztunk létre. Hat kabinet mű-
ködik az intézményben: nőgyó-
gyászat, belgyógyászat, hema-
tológia, reumatológia,
munkaorvostan, bőrgyógyászat,
tehát a szakma összes területe
megtalálható a Carit-Sannál” –
mondta el lapunknak dr. Bene-
dek István, a rendelő igazgató
főorvosa.

Hozzátette: nem állt mód-
jukban városközponti épületet
szerezniük, de az új székhelyen
nagyon jó körülmények vannak,
a létesítmény teljesen megfelel
az igényeknek, parkolási lehe-
tőség van az udvaron és az épü-
let előtt is, ugyanakkor könnyeb-
ben megközelíthető a betegek
számára. 

„Továbbra is magyar
nyelvű, olcsó és minőségi
ellátást biztosítunk”

„Csupán néhány apró módo-
sítást kell még elvégeznünk, így
a napokban elkezdhetjük a tevé-
kenységet. Közismert, hogy be-
tegeink nemcsak Maros megyé-
ből érkeznek, hanem a
Székelyföld különböző pontjairól
is, így továbbra is fontos célkitű-
zésünk, hogy minden, a Carit-
Sannál dolgozó orvos, akár a sze-
mélyzet magyar nyelven is
beszéljen. Feladatunknak tartjuk,
hogy biztosítsuk az anyanyelvü-
kön való akadálytalan kommu-
nikációt” – vallja Benedek.

A Carit-San rendelőintézetet
1993-ban három magyar orvos
– dr. Szabó Pál, dr. Monoki István
és dr. Fülöp Ferenc – alapította,
székhelyük az Igienia Szövetke-
zet tulajdonába tartozó épület-
ben kapott helyet. A Bartók Béla
utcai épületet – ahol eddig több
éven át működött a Carit-San
rendelő – az akkori magyar kor-
mány segítségével a magyar or-
vosoknak hozták létre, a célja
pedig az volt, hogy a betegek
anyanyelven fordulhassanak
szakorvosokhoz. 

„Idővel olyan tulajdonosi tár-

sulást alakítottunk ki, amelybe
sok fiatal orvost bevontunk,
adott pillanatban majdnem 30-
ra rúgott a tulajdonosok lét-
száma” – mesélte Benedek. Hoz-
zátette: mivel az épületet az
orvosok saját hozzájárulásuk ré-
vén építették fel, az eredeti terv
az volt, hogy bár az Igiena Szö-
vetkezet tulajdona lesz a léte-
sítmény, a tulajdonosok szerző-
dés értelmében tíz évig ingyen
használják majd azt. Tíz év után
pedig jutányos áron fogja majd
eladni a szövetkezet az építtető
orvosi közösségnek az ingatlant.
„Sajnos nem tudtunk meg-
egyezni a szövetkezet vezetőjé-
vel, András Dezsővel, ennek kö-
vetkeztében költöztünk át a
Mihai Viteazul (Klastrom) utcá-
ban levő új rendelőbe, ahol to-
vábbra is magyar nyelven zajló,
elérhető árú, minőségi ellátást
biztosítunk betegeinknek, kiváló
szakembereink közreműködé-
sével” – szögezte le Benedek.

Pál Piroska
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Vesztett a MOGYE! 

A jogerős ítélet szerint 
Brassai professzor vétlen

Lezárult az a per, amit dr.
Brassai Attila indított a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) ellen, amely az in-
tézmény etikai kódexének
megsértésével vádolta, és
marasztalta el a professzort.
A marosvásárhelyi táblabíró-
ság március 20-án született
jogerős ítéletében elutasí-
totta a MOGYE fellebbezését.
Továbbá 1000 lej perköltség
kifizetésére kötelezte a
MOGYE-t. 

„Brassai Attila professzor
az Európai Parlament kisebb-
ségi munkacsoportjának
meghívására 2011. novem-
ber 17-én tartott előadást
Strasbourgban az egyetemen
kialakult helyzetről, s ismer-
tette a román oktatási tárca
kifogásait a MOGYE-chartával
kapcsolatosan” – számolt be
az ügyről Kincses Előd, az al-
peres jogi képviselője. 

Lojalitást – 
törvényszegés árán is? 

A jogszabály untig ismételt
megfogalmazása szerint az
egyetem alapdokumentuma
csak a minisztérium jóváha-
gyásával léphet érvénybe, az
oktatási tárca pedig négy al-
kalommal is kérte az egyetem
szenátusát, hogy az oktatási
törvény 135., a multikulturális
egyetemekre vonatkozó elő-
írásai értelmében módosítsa a
chartát. Ellentétben a kolozs-
vári Babes–Bolyai és a vásár-
helyi művészeti
egyetemekkel, ahol ezt simán
megtették, a MOGYE román
vezetésű szenátusa ezt vissza-

utasította. Brassai professzor
erről a helyzetről számolt be az
EP-ben. Ezért a MOGYE etikai
bizottsága írásos figyelmezte-
tésben részesítette. Az egye-
tem akkori rektora, Constantin
Copotoiu által aláírt határozat
szerint Brassai megsértette az
egyetem etikai kódexének
azon paragrafusát, amely az
intézmény iránt feltétlen loja-
litást követel az oktatóktól. A
professzor jogi útra terelte az
ügyet, s bíróság alapfokon
neki adott igazat, amit a
MOGYE megfellebbezett. A
március 20-án kimondott jog-
erős ítélet szerint Brassai pro-
fesszor vétlen. 

Álnéven írt feljelentésre
nyomozott a DNA

Kincses Előd elmondta
még, hogy április 11-én tár-
gyalják a törvényszéken a
MOGYE azon öt magyar okta-
tójának a jogi keresetét, akik-
nek az ügyében a
korrupcióellenes igazgatóság,
egy álnéven jegyzett feljelen-
tés alapján, egy éven keresztül
vizsgálódott. A feljelentés sze-
rint Szabó Béla professzor, akit
a magyar államfő részesített
magasrangú állami kitünte-
tésben, és négy kollégája, mi-
alatt a díjátadási ünnepségen
Budapesten tartózkodott, a je-
lenléti íven viszont „munkahe-
lyükön” voltak, s ezért fizetést
is felvettek arra a napra, meg-
károsítva ezáltal a román álla-
mot. A MOGYE vezetősége
ezért 300-300 lejes adminiszt-
ratív bírságot rótt ki rájuk, be-
leértve a kitüntetett dr. Szabó
Bélát is. Sz. L.

Otthonra lelt a Carit-San
A Carit-San járóbeteg rendelőintézetnek egy hete új székhelye van, a Bartók Béla utca 10. szám alól, a
Mihai Viteazul (Klastrom) utca 42. szám alá költözött. A létesítmény ugyanakkora területű, mint a régi
székhely, ám korszerűbb, tágasabb, a célnak megfelelőbb, nem mellesleg belső parkolóval ellátott, föld-
szinti, lépcsőmentes épület, így a pácienseknek is könnyebben megközelíthető.
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Baj

van…
– Micsoda? Hogy Brassai

Zsombort tették a megyei
RMDSZ élére? Csak egészség le-
gyen!

– Nem az. Nekem végleg
elegem lett az egész tulipántos
bagázsból, kábé annyira érde-
kelnek, mint egy eszkimó vén-
asszonyt a kongói helyhatósági
választások.

– Akkor mi, tán ezzel a már-
ciusi téllel van tele a hószan-
dálja? Mi tagadás, szép kis
jégvirágvasárnapunk volt! Ha
anno is ilyen idő lett volna,
akkor Jézus nem csacsiháton
dzsesszel be Jeruzsálembe,
hanem sítalpakon vagy korcso-
lyázva.

– Az sem. Mosmár lassan
ejsze csak kitavaszodik…

– Ja, ez itt a kulcsszó, hogy
lassan. Október eleje óta nem
voltam pecázni, egész nap a hor-
gászcsatornákat bámulom, az
asszony még a Barátok köztöt is
a szomszédban kénytelen nézni.

– Hóban és hidegben nem
lehet horgászni?

– Elvileg lehet, csakhogy a
kárászok és paducok még el se
indultak Afrikából. De nyögje
már ki, mi bántja!

– Tánja. Depis.
– Ebből csupán két dolgot

nem értek: ki a búbánat az a
Tánja, és mi az, hogy depis?

– Depis, vagyis depressziós.
Tánja pedig az állatkerti elefán-
tunk.

– És miből állapították meg,
hogy depressziós? Egész nap ló-
gatja az ormányát, nem veszi fel
a telefont, és nem jár társa-
ságba?

– Igen, lógatja, és állandóan

ringatja magát, mint valami au-
tista. Egy állatvédő csoport már
a Facebookon is tiltakozik, és
arra szólítják fel a szimpatizán-
sokat, hogy küldjenek levelet az
EU bíróságára, különféle állat-
védő szervezeteknek és más
közintézményeknek, Tánja sza-
badon bocsátását kérve. Sőt, a
legfrissebb infók szerint az Eu-
rópai Bizottság hamarosan vizs-
gálódni is fog az ügyében.

– Szabadon? Hova? Szeren-
csétlen oszloplábú nőstény-
Táncsics napok alatt éhen
pusztulna, vagy Cold Valley-beli
orvvadászok legyilkolnák az
agyaráért.

– Az indiai elefánttehénnek
nincs agyara. De az állatkert
igazgatója, Kopacz András sze-
rint nemrég amerikai és holland
szakértők megvizsgálták a to-
honyát, és egészségesnek talál-
ták.

– Olyan tintapacás 
Rorschach-tesztet nem csinál-
tattak vele? Abból kiderülne az
is, ha esetleg paranoiás, ob-
szesszív-kompulzív, pánikbe-
teg, skizofrén vagy pszichopata.

– Elmondta azt is, hogy
Tánja életének első 28 évét ma-
gányosan töltötte egy francia-
országi állatkertben, ennek
hatására antiszociális a viselke-
dése. Később spanyol és olasz
állatkertekbe került, ahol már
más elefántokkal élhetett
együtt, de nem tudott megba-
rátkozni velük. Ennek ellenére
hamarosan társat fog kapni.

– Hiába, azzal se fog össze-
cimbizni. Olvastam tegnap a Fa-
cebookos nyilatkozatát, idézem:
„Utálom az elefántokat. Ez az
igazság. Ki nem állhatom őket,
és nem keresek mentséget.

Nem tudom leírni, van bennem
valami, egy ellenszenv… Irri-
tálnak. Talán genetikai dolog,
ilyen volt az édesapám is”.

– Hogy lehet ilyen gyógyít-
hatatlanul marha?! Ez a kovász-
nai trikolór benticás fetica
nyilatkozata, csak persze nem
elefántokkal, hanem magya-
rokkal.

– Lehet, na. Annyi állat ke-
reng a Facebookon, hogy már
keverem őket… Aztán a nagy
húsvétozásban el ne felejtse
előre vinni az órát, vasárnap
kezdődik a nyári időszámítás.

– Mikor szoknak már le erről
az ökörségről? Az égvilágon
semmi értelme nincs, csak
megzavarja a parasztok biorit-
musát, az őszi visszaállításkor
pedig a vonatok egy órát vesz-
tegelnek, habár itt nálunk sze-
rencsére annyit késnek, hogy fel
se tűnik.

– Nem éppen. Például, ezál-
tal a családtagok hosszabb időt
tudnak együtt eltölteni a sza-
badban, ami javítja a családon
belüli kapcsolatokat, a szülő-
gyermek viszonyt, továbbá ke-
vesebb áramot is fogyasztanak.

– Viszont annál többet sze-
metelnek. Ezt is a nyomorult
Tánja fogja leszívni, mert a dep-
ressziósok igencsak megsínylik,
hogy a reggelek újra sötétek.

– Maga sötét, mint a va-
kond belső zsebe, éjjel. Váltsunk
témát: mit szól hozzá, hogy ha-
marosan Sütő András mellé ke-
rülhet?

– Azzal még várnék egy
cseppet…, vagy annyira rosz-
szul nézek ki?

– Nem úgy értettem, hogy
a temetőbe!

– Hanem?

– Peti András városi RMDSZ-
vezér egy olyan kezdeménye-
zéssel állt elő – már be is
nyújtotta a határozattervezetet
–, hogy a testület engedélyezze
egy Sütő András szobor elhelye-
zését a Színház téren. És nem is
akármilyen Sütő-szoborról va-
gyon szó, hanem egy padon
ülőről, amely mellé majd bárki
odaülhet, pihenni vagy fényké-
peszkedni.

– Az más. És ki fogja meg-
szobrolni?

– Még nem tudni…
– Nem másért, csak nem ár-

tana, ha a változatosság kedvé-
ért valamelyest hasonlítana a
modellre, nem úgy, mint a Pe-
tőfi- vagy a Borsos Tamás szo-
bor esetében.

– Valójában nem Peti And-
rás ötlete, hanem a Sütő András
Baráti Társaság Egyesületé.
Ugyanakkor ez csak egy leendő
Színház téri szoborparknak
volna az első darabja.

– Akkor önként és dalolva
fogják megszavazni, még Bris-
caruék is! Leszen egy üldögélő
Sütő András, egy állingáló Pau-
nescu, egy kórházi ágyon fet-
rengő Mihaila Cofariu, egy
görkorizó Decebal meg egy
snowboardos Burebista. Utóbbi
négy természetesen vasból
vagy bronzból, a Sütő-szobor
pedig környezetbarát anyagból,
hogy Florea befogja végre a kör-
nyezetvédők pofáját, és egyút-
tal demonstrálja: nem ő beteg,
hanem ama fák, amelyeket ki-
vágat…

– Vagyis, miből készülne a
Sütő András szobor?

– Jégből!

Molnár Tibor

A  „Marosvásárhely – 
Európai Digitális Város”

2011. március 27–2013.március 27. között Marosvá-
sárhely Municípium gyakorlatba ültette a „Marosvá-
sárhely – Európai Digitális Város” projektet, amelyet
a „Gazdasági Versenyképesség Növelése 2007–2013”
Szektoriális Operációs Program, 3-as elsőbbségi ten-
gely – A magán- és közszektor információs és kom-
munikációs technológiája, 2-es főbb intervenciós
terület – Az elektronikus közszolgáltatások haté-
konyságának növelése és fejlesztése, 1-es művelet
– Az e-kormányzási megoldások gyakorlatba ülte-
tésének fenntartása – révén finanszíroztak.

A projekt összértéke 1.292.080,00 lej, Marosvásárhely
Municípium önrésze 20.840,00 lei.

A projekt célkitűzése a Marosvásárhely Municípium
nyújtotta közszolgáltatások hatékonyságának növelése, va-
lamint az intézmények, polgárok, dekoncentrált közszol-
gáltatások, a helyi közigazgatás és az üzleti környezet
együttműködésének támogatása.

A projekt keretében integrált informatikai rendszert ül-
tettek gyakorlatba, amely felszereléseket (5 szervert) és 19
információs alkalmazást foglalnak magába. Az integrált in-
formációs rendszer használatában és adminisztrálásában
részt vevő személyek számára felkészítőket tartottak.

A projekt eredménye: a helyi adók és illetékek fizetése
bankkártyával a mozgó készülékekről, valamint online köz-
szolgáltatások nyújtása a polgároknak: online típusnyom-
tatványok, online meghallgatások, online közviták,
társadalmi szolgáltatások.

A projekt gyakorlatba ültetése eredményeként, Maros-
vásárhely Municípium jelen pillanatban 9 új elektronikai
szolgáltatásban részesül.

2013. március 18-i 
14426/042. számú egyéni közlés 

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt, utólagosan módosított
és kiegészített 2003. évi 92-es számú kor-
mányrendelet 44. cikke (3) bekezdése ér-
telmében, közöljük, hogy kibocsátották a
2013. február 22-i 14420, 14421 és 26642
számú fiskális adminisztratív iratokat a DUCKOSIRIS Kft. ne-
vére, fiskális címe Marosvásárhely, Máramaros u. 33. szám.

Az adóügyi adminisztratív iratot a címzett a kibocsátó
pénzügyi szerv székhelyén tanulmányozhatja.

Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét
követő 15 napon számít közöltnek, azaz 2013. március 19.

Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, forduljon
Ráduly Edithez székhelyünkön, vagy a 0265/268.330 tele-
fonszámon, 167, 189-es mellékállomás.

A csütörtöki, már-
cius 21-i sajtótájékoz-
tató keretében, a város
polgármestere, dr. Do-
rin Florea tájékoztatta
a média képviselőit a
minapi folyamodvá-
nyáról a területi –köz-
igazgatási átszervezést
illetően, illetve Maros-
vásárhely municípium
támogatását abban,
hogy a Maros, Hargita
és Kovászna megyék
által (is) alkotott régió
fővárosává váljék.

A városvezető nyílt
levélben szólt a város
polgáraihoz, érveket
hozván fel kezdemé-
nyezése mellett,
ugyanakkor leveleket

címzett ennek az
ügynek a kapcsán a
parlament két kama-
rája elnökeinek,  a mi-
niszterelnöknek, a helyi
és központi közigazga-
tás képviselőinek, Ma-
rosvásárhely ügyéért
felszólalva, és meg-
hívta őket, politikai szí-
nezetre való tekintet
nélkül, egy közös pár-
beszédre, lobbyra.
„Bármin átmegyek, ha
a város és a polgárok
érdekeiről van szó” –
jelentette ki a város
polgármestere, aki sze-
rint Marosvásárhely
testesíti meg „a legjob-
ban előkészített tere-
pet, és modellként

szolgálhat más megyék
részére az etnikumközi
harmóniát és a kölcsö-
nös tiszteletet illetően.”
Dorin Florea polgár-
mester, a közösségi ol-
dalakon való számos
b e j e l e n t k e z é s s e l
(poszttal)     mutatja
majd be szélesebb kör-
ben meglátásait és ér-
veit, ami „Marosvásár-
hely mint egy erős
régió fővárosa” mellett
szól.

Más problémakörö-
ket érintve, dr. Dorin
Florea közzétette, hogy
a városi Népi Egyetem
(igazgató: dr. Csegzi
Sándor) keretén belül
kezdeményezi néhány

tanfolyam megszerve-
zését (virágkertészet,
tájrendészet), hogy Ma-
rosvásárhelyen ilyen ér-
telemben valódi iskola
alapjait rakják le. Az öt-
let a Nagy Britanniából,
Bournemouth testvér-
városból való küldöttség
(dizájnerek és dendro-
lógusok) városlátoga-
tása kapcsán fogalma-
zódott meg.

A sajtóval való talál-
kozó végén a Marosvá-
sárhely – digitális város
elnevezésű projekt al-
kalmazásait tesztelték,
amelynek implementá-
ciója 2011 márciusa és
2013 márciusa között
történt, és amelynek

célja: a Marosvásárhely
megyei város által nyúj-
tott közszolgáltatások
hatékonyabbá tétele, az
információkhoz való
hozzáférés megkönnyí-
tése, a polgárok, a de-
koncentrált szolgáltatá-
sok, az üzleti szféra és a
közigazgatási szolgálta-
tások hozzáférhetősé-
gének javítása elektro-
nikus módszerekkel, és
egyes mobil alkalmazá-
sok – mindezek a helyi
közösség komfortérze-
tének javítását szolgálja.

„Bármin átmegyek, ha a város érdekeiről van szó!”

www.kozpont.ro
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Czimbalmos Ferenc-Attila

Ígéretes a jövő, de sajnos 
minden az anyagiakon múlik 

Ifjabb Gáll Károly sikeres és elismert edző, az utóbbi három évtized során olyan tehetséges, többszörös
országos bajnokok, nemzetközi szinten is kiváló eredményeket elért vásárhelyi korisok kerültek ki a keze
alól, mint a Antal Emese (aki Ausztriában telepedett le, s ott is jó eredményeket ért el), Máthé Tibor (Coros
Vasile edző felfedezettje, Kanadába emigrált), Cseh Edmond (jelenleg Svédországban él), Madarász Csaba,
Szathmári Ibolya (Magyarországon alapított családot), Jakab Andrea (ugyancsak Coros Vasile felfedezettje),
Daniela Oltean, Pop Cornel, Rus Hendrix, Duka Szilárd, stb. Gáll mester odaadással gyakorolja hivatását,
tudását igyekszik átadni tanítványainak, akik sikert sikerre halmozva hálálják ezt meg neki. 

Az utóbbi évek egyik legte-
hetségesebb korisával, Oltean
Danielával és a jövő ígéretes
képviselőjével, Molnár Annával
külföldi versenyeken vettek
részt. A gyorskorcsolyázás ősha-
zájának számító Hollandiában
és Németországban, a felkészü-
lés mellett rangos nemzetközi
versenyeken is megmutatták
tudásukat.  

Gáll Károly készségesen vá-
laszolt kérdéseinkre: 

– Március 15-én ért véget hi-
vatalosan a korcsolyaszezon,
amelynek során Oltean Danielá-
val Németországban és Hollan-
diában Világkupa versenyeken
és Európa bajnokságon is részt
vettek. Hogyan értékeli az elmúlt
4-5 hónap eredményeit?

– Mivel a Mureşul klub ve-
zetősége bizalmat szavazott ne-
künk, szeptember 24-e és
január 28-a között a német
gyorskorcsolyázás központjá-
ban, Inzellben voltunk egy 129
napos felkészítőn, amelynek fő
célja a Heerenveen-i gyorskor-
csolya EB-n való részvétel volt. 

Novemberig bíztatóak vol-
tak Daniela eredményei, de a
Heerenveen-i Világkupa előtt
sajnos megsérült, a bal térdé-
nek meniszkuszával meg kellett
műteni. Tehát november 19-e
és december 17-e között inaktív
volt, két hétig feküdt, aztán
újabb két hetes rekuperációs fo-
lyamat következett, majd az
egészségi állapotának megfe-
lelő felkészülésen vett részt az
EB előtt.    

– Milyen mezőnyben indult
az Európa-bajnokságon a sérü-
léséből felépült Oltean Daniela?

– A mezőny nagyon erős
volt, kiválóan felkészült ver-
senyzők indultak. Gondoljunk
csak arra, hogy mi a nyár folya-
mán az erőnléti edzésekre fek-
tettük a hangsúlyt, majd

szeptember vége felé léptünk
jégre, míg más versenyzők már
hetekkel korábban a jégen foly-
tatták a felkészülést, Daniela
még műtéten is átesett időköz-
ben. 

Az ő erőssége a 3000 méter,
ahol 4,25-öt futott az EB-n,
meg a Világkupán is (habár
akkor már fájt a térde), pedig
már volt neki 4,10-es időered-
ménye is.

Az 500 méteren 25., az 1500
méteres távon 22. lett, míg a
3000 méteren 20.-nak futott
be, ami az összetettben a 23.
helyet jelentette. 

– Milyen más versenyeken
indultak a Mureşul korcsolyázói?

– Szintén Inzellben tartot-
ták meg az ősz folyamán a
sprint országos bajnokságot,
ahol Oltean az első lett. A gyer-
mek országos bajnokságon a
tehetséges marosvásárhelyi
Molnár Anna a 2. lett, míg a
Román-kupán első helyezést
ért el. Egyébként ő a klub egyik
jövőbeli reménysége, akár Papp
András, Szabados Edina, Lupei
Corina, Marc Maria, Oroian Cris-
tina, akikről garantálom, hogy
hallani fognak a jövőben. 

– Talán nem ártana néhány
szót ejteni az anyagiakról is.

– A klub évi büdzséje 30000
lej (kb. 6000 euró), amit mi
mind elköltöttünk, sőt még
annál is többet. Gondoljuk csak
el, hogy az útiköltségek, a
vízum beszerzése, a jégdíj, a
szállás, a napi koszt mind
pénzbe került. Két személyre a
szállás éjszakánként 30 euró, a
napi étkezés 10 euró volt, a jég-
díj egy hónapra kb. 180 euró.
Ide kell számítani az Oltean sé-
rülése utáni műtétet, ami 1500
euróba került, s amit a biztosító
még mindig nem fizetett ki…

Nem beszélve arról, hogy a
Molnár Anna versenyeken való

részvételével kapcsolatos költ-
ségeket a szülei állták. 

Manapság nagyon nehéz
szponzorokat találni, nem úgy,
mint 3-4 évvel korábban, ami-
kor 10-15 gyermeket kivihet-
tem Németországba
felkészülésre. Most örvendünk,
hogy a klub meg a szakszövet-
ség a lehetőségeknek megfele-
lően támogat. 

Nagyon várjuk, hogy elké-
szüljön végre a vásárhelyi jég-
csarnok, amely főleg a
rövidpályás gyorskorcsolyázók
(short track) számára biztosí-
tana ideális felkészülési lehető-
séget. 

– Az utóbbi három évtized
során ön is, akárcsak atyja, id.
Gáll Károly számos sikeres kor-
csolyázót nevelt, akik mind
hazai, mind nemzetközi szinten
jó eredményeket értek. Tartja-e
velük a kapcsolatot?

– Antal Emesével, amint al-
kalom nyílik rá, találkozunk.
Máthé Tibi egy Calgaryban ren-
dezett világverseny alkalmával
anyagilag is támogatta a román
futókorcsolya válogatottat. Ő
egyébként családostul Vancou-
verbe költözött, ahol sikeres vál-
lalkozó. Büszke vagyok rájuk, és
azon sikeres egykori tanítvá-
nyaimra, akik jó eredményeket
értek el az évek során.

– Milyen célokat tűzött ki Ol-
tean Danielanak, mármint ami
jövőbeli felkészülését, világver-
senyeken való részvételét illeti?

– Mindig is szerettem ma-
gasra állítani a lécet. Idén már
augusztusban szeretnénk ki-
jutni a jégre, s majd a Calgary-
ban és Salt Lake Cityben sorra
kerülő Világkupán megpróbál-
juk elérni a kvalifikációs ered-
ményeket, ami a 2014-es
oroszországi XXII. Téli Olimpián
való részvételt jelentené. 

Tudjuk, hogy minden a

pénzhez vezet vissza, de remél-
jük, hogy közös célunk valóra
válhat.

Id. Gáll Károly, a jeles előd,
akire felnézhet mindenki,
akinek valaha köze volt a
korcsolyasporthoz 

Id. Gáll Károly volt a talán
legismertebb gyorskorcsolyá-
zónk, majd edzőnk, aki több
mint 20 éven keresztül (1929-
től-1949-ig) képviselte sikerrel
az MSE színeit, és 1934-ben 500
m-en felállított országos csúcsa
(49,2 mp) 22 évig nem talált
megdöntőre. 

1951-től 1977-ig magas
szinten edzősködött. Az eltelt
26 év alatt harminchét tanítvá-
nya összesen 52 országos baj-
noki címet szerzett, s közülük tíz
lány és kilenc fiú a válogatott-
ságig vitte (görkorcsolyával
megspékelve).

Az ő kezei alól került ki: 

Mayer Sándor, aki 1952-ben
ifjúsági abszolút bajnok
(1500,2500 és 3000 m-en), Por-
koláb László, aki 1954-ben a 15-
16 évesek csoportjában, 500
m-en 58,3 másodperces idővel
országos bajnok, Farkas Éva, aki
1956-ban nyert országos baj-
nokságot és majdnem tíz éven
keresztül uralta a női mezőnyt.
Továbbá hasonlóan sikeres volt
Székely Zoltán, Máthé Mária,
Laurenţiu Eleonora, Papp Ist-
ván, Csíki Lajos, Coroş Vasile (vá-
rosunk eddigi egyetlen olyan
korcsolyázója, aki részt vehetett
az 1980-as, Lake Placid-i Téli
Olimpián), Cardaş Liana, Fokt
László, Bakos Attila, Fokt Éva, Ifj.
Gáll Károly, Giliga Enikő stb.

Id. Gáll Károly jó értelemben
vett konoksága és aszkétiz-
musa, a korcsolyasport iránti
szeretete megfertőzte az ifjabb
Gáll Károlyt, aki hasonló sikerrel
nevelte és neveli a korcsolya ifjú
szerelmeseit.

– Interjú ifj. Gáll Károly gyorskorcsolyaedzővel – 

A szabályokat be kell tartani 
a száraz növényzet égetésekor

Figyelembe véve a Maros megye te-
rületén riasztó méreteket öltött el-
lenőrizetlen égetéseket, amelyek
számottevő kárt okoztak, felhívjuk a
figyelmet az ezen tevékenység előírá-
sainak betartása fontosságára.

Kora tavasszal a földtulajdonosok meggyújtják a száraz
növényzetet és a földeken összegyűlt szemetet, anélkül,
hogy felügyelnék a tüzet, a meteorológiai viszonyok figye-
lembevétele nélkül. Köztudott, hogy szeles időben pillana-
tok alatt meggyúlhat a kert közelében levő szénaszín, istálló
vagy bármilyen épület. Az óvatosság nem árt tehát, bizo-
nyos szabályok be nem tartása tragédiához vezethet,
anyagi kárral és emberáldozattal járhat.

Szigorú szabályok, amelyeket a földeken gyújtott tüzek
ellenőrzésére be kell tartani:

Tilos a nyílt tűz használata tűzveszélyes helyen és szeles
időben csak olyan helyen szabad tüzet gyújtani, ahol a tűz
nem terjedhet át az erdőre, az épületekre, az elektromos,
távközlési, kőolajipari vagy gázvezetékekre, töltőállomá-
sokra tüzet megfigyelés alatt kell tartani, majd a parazsat
is ki kell oltani a száraz növényzetet egy helyre kell gyűjteni,
hogy a tűz ellenőrizhető legyen a földterületet felszántott
sávokkal kell elkülöníteni a többi parcellától, az erdőtől épü-
letektől – házaktól, háztáji gazdasági épületektől – 50 mé-
ternél, takarmányraktáraktól 100 méternél, erdőtől,
bozóttól 200 méternél nagyobb távolságra gyújtható tűz
égetni csak nappal szabad

Száraz növényzet, tarló csak akkor gyújtható meg, ha
erre engedélyt kérnek. Növényi maradványok háztáji gaz-
daságokban történő égetéséhez nem szükséges engedély
tűzgyújtási engedélyt a polgármester beleegyezésével az
önkéntes tűzoltó- alakulat, vagy az erre kinevezett személy
bocsát ki A mezőgazdasági területek takarításából szár-
mazó száraz növényi maradványokat kötelező módon az
ezek tárolására kialakított helyre kell szállítani; Marosvá-
sárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsának 2008. február
7-i 20-as számú határozata 8. cikkelye 2. bekezdése értel-
mében, tilos bármilyen hulladék égetése Marosvásárhely
municípium területén. A környezetvédelemre vonatkozó
2005. december 22-i 195-ös számú sürgősségi rendelet
meghatározza azokat a bírságokat, amelyeket abban az
esetben vetnek ki, ha a Környezetvédelmi Ügynökség jóvá-
hagyása nélkül égetnek száraz növényzetet, tarlót. A bírság
magánszemélyek esetében 3000–6000, míg jogi szemé-
lyeknek 25.000–50.000 lej között mozog.

A hatályos jogszabály – a 537/2007. számú kormány-
határozat – értelmében a száraz növényzet, hulladék, sze-
mét ellenőrizetlen égetése, az ehhez szükséges engedély
kiváltásának elmulasztása kihágásnak minősül és 1000 lej-
től 2500 lejig terjedő bírsággal sújtható.
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4KEDVES REJTVÉNYBARÁTOK!

Márciusi utolsó pályázati rejt-
vényünk fősorai egy három-
széki húsvéti locsolóversike
első négy sorát tartalmazzák.
Ezt kérjük beküldeni a pályá-
zati szelvényen, természete-
sen a többi márciusi rejtvény
megfejtésével együtt!

El ne feledjék felírni a nevet,
a pontos címet, és fölragasz-
tani a szelvényen megjelölt
helyre a rejtvények mellől ki-
vágott és gondosan össze-
gyűjtött „bűvös számokat”!

A pályázati szelvényeket, kér-
jük, juttassák el szerkesztősé-

günkbe (akár személyesen,
akár postán), a rajta feltünte-
tett határidőig. Címünk: Ma-
rosvásárhely, Rózsák tere, 16
szám.

Márciusi díjainkat a Peter’s
Beauty Shop, kozmetikai
cikkeket forgalmazó szaküz-
let ajándékozza!

1. díj: egy-egy nagy doboz
REUMA GÉL és ICE GÉL (ízületi
fájdalmak ellen)
2. díj: GESZTENYE GÉL (kitűnő
lábápoló gél)
3. díj: féléves előfizetés a
Központ hetilapra

Pályázati szelvény

Név: ..............................................................................
.............................................................................

Cím: ..............................................................................
..............................................................................

Tel.: .............................................................................

1 432

1) "Erdély krónikása":..................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

2) A szabadságharc csúcspontja:....................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

3) Mellékhatás:...........................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

4) Lencse Lajcsi locsolója:.............................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

✂

✂

Beküldési határidő: április 8.

MEGFEJTÉSEK

2013 
március.

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.

Bolyai utca 

10. szám

Peter`s Beauty Shop

A lakosság figyelmébe
Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a Mircea
Birău Fedett Uszoda órarendje, 2013.03.30
– 2013.03.31 közötti időszakban a követke-
zőképpen változik:  

– szombat 2013.03.30 14 órától zárva  
– vasárnap 2013.03.31 zárva


