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

(Márai Sándor)

w w w . k o z p o n t . r o

>>> Maros megyei hetilap <<<

Otthonra lelt a Carit-San

MÁRCIUSI

LYÁZAT!
REJTVÉNYPÁ
(Tudnivalók a 8. oldalon)

Vélemény

>>> 3. oldal

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 románmagyar 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 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 konﬂiktusmentes tömegrendezvény, amellyel nem
tudták a közönséget a képernyők előtt tartani.

Sport

>>> 7. oldal

Ígéretes a jövő, de sajnos
minden az anyagiakon múlik
– Interjú ifj.Gáll Károlygyorskorcsolyaedzővel –
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,
Máthé Tibor, Cseh Edmond , Madarász Csaba,
Szathmári Ibolya, Jakab Andrea , Daniela Oltean.

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, 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.
>>> 5. oldal
„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 frontemberének 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.

Dr. Merkely:

„Cipő
a szívét
rajongóinak
adta”

EXKLUZÍV

interjú Cipő
kezelőorvosával,
jóbarátjával
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Kár kihagyni
IX. Szász Albert
emlékverseny
A Master Ski & Bike sportklub, valamint a Szász Albert Alapítvány
szervezésében március 30-án Marosvásárhelyen, a Somostetőn kerül sor a IX. Szász Albert emlékversenyre. A nagyszerű
sportember emléke előtti tisztelgés mellett e verseny célja a tömegsportok, az egészséges életmód, valamit a Fair Play
szellemiség népszerűsítése.
A versenyre női és férﬁ kategóriákban, hat korosztály szerint, három különböző távra lehet benevezni. I-IV osztályos gyerekek
1000 m, junior III, 2000 m, junior
I, junior II, valamint ifjúsági és felnőtt nők, illetve a hobby kategóriába benevezettek számára 3000
m, ifjúsági és felnőtt férﬁak 6000
m. A versenyre a benevezés díjtalan, és a helyszínen, március 30án reggel 9 órától kerül sor erre.
Ughy Levente: Ecce homo
A Csendház Művészeti Alapítvány szervezésében Ughy Levente marosvásárhelyi iparművész fa- és üvegalkotásaiból Ecce
homo címmel nyílt kiállítás a várban levő Múzeum kávézóban. A
tárlat április 5-ig naponta 9-21

Névnapok
Tibor festőművész kiállítása a
marosvásárhelyi Kultúrpalotában, a Képzőművészek Szövetségének kiállítótermében.

óra között látogatható.
Quimby-koncert
Marosvásárhelyen
Elsőként az erdélyi közönség
előtt mutatja be új dalait a népszerű zenekar, a Quimby. Marosvásárhelyen április 3-án a
Jazz&Blues Clubban lépnek színpadra. 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 Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
nagytermében. A bukaresti Lengyel Intézet támogatásával bemutatásra kerülő előadás lengyel
nyelven, angol feliratozással tekinthető meg.

Rómeó és Júlia, My Fair Lady
28-án, csütörtökön 17 órától a
Rómeó és Júlia látható a Kisteremben, az előadásra a szabadbérletek érvényesek. Március 29én, pénteken 19 órától a My Fair
Lady című musicalt játssza a társulat, az előadásra az Aranka
György-diákbérletek érvényesek.
Munkakutyaverseny
A Maros Megyei Ebtenyésztők
Egyesülete nemzetközi munkakutyaversenyt szervez Maroskupa néven a sportrepülőtéren
(Szabadság utca 120. szám) március 30-31-én, szombaton és vasárnap 10 órai kezdettel. Minden
kutyatulajdonost, kutyabarátot
várnak, a belépés díjtalan.
Siklódy Tibor
festőművész kiállítása
Április 3-án nyílik meg Siklódy

Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön.
Kiadó: Medical Publicity Kft.
ISSN 2069 – 900X
Lapigazgató:
i. Dr. Benedek István
Szerkesztő:
Pál Piroska
Munkatársak:
Czimbalmos Ferenc-Attila
Ferencz Zsombor
Molnár Tibor
Nagy-Bodó Tibor
Nemes Gyula
Tördelőszerkesztő:
Szegedi Attila
Terjesztés,
rejtvényszerkesztő:
Hidegh András
tel.: 0741.240.592

>> A megjelent írások nem
feltétlenül a szerkesztőség véleményét tükrözik!
>> Szerkesztőségünk fenntartja a
jogot, hogy a beérkezett levelek és
másféle írások közléséről döntsön.
>> Kéziratokat nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza!

Lapunk előfizethető
Maros megye összes
postahivatalában
(katalógusszám: 15429),
vagy
a szerkesztőség
Rózsák tere 16. szám
alatti székhelyén .
Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

ABBA-tribut
Marosvásárhelyen
A brassói Reduta Kulturális Központ és a Don Luciano Production
március 31-én, vasárnap este 7
órától Marosvásárhelyen is bemutatja az ABBA- tribut műsorát. Az
ABBA együttes legismertebb 20
darabja kitűnő színpadi rendezésben, hatásos fényjátékkal, négy
híres szólistával, valamint tíz tüzes
táncos közreműködésével kerül
színpadra a Maros Művészegyüttes előadótermében. A belépő 20
lej, és a helyszínen kapható. Érdeklődni a 0746-540-292-es telefonszámon lehet.
Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi ﬁókja Nagyinet programjának keretében újabb kirándulást szerveznek. Április 13-án,
szombaton reggel 8 órakor középkori kincsek nyomába indulnak, felfedezőútjuk során Szászkézd várát tekintik meg, majd
Miklóstelkére, Erkedre, Berethalomra, Segesvárra látogatnak a
kalandvágyó szépkorúak. Érdeklődni, feliratkozni a kövesdombi
könyvtárban, illetve a 0748741507-as telefonszámon lehet.

Március 28.
Március 29.
Március 30.
Március 31.
Április 1.
Április 2.
Április 3.

Gedeon, Johanna, János
Auguszta, Bertold, Jónás, Taksony
Zalán, Izidor
Árpád, Benjámin, Ákos, Johanna, Villő
Hugó, Pál, Urbán
Áron, Mária, Tünde, Ferenc
Buda, Richárd, Irén, Keresztély

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 gondolkodnivalót. 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 pörgés 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 hasznosan 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 konﬂiktusba 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 befolyásolja.
Szűz: Kissé kaotikusan indulnak a napok, ám megtalálja a
zűrzavarból kivezető utat. A sok közös programnak köszönhetően 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 hobbijával, hanem a szerelmi életében is pozitív változások következnek 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 kerülhet a felszínre, ha nem változtat a mindennapjain. Ehhez
támogatást kap a sorstól egy nagyobb, váratlan bevétel keretében.
Nyilas: A hete olyan váratlan meglepetéssel indul, amiről
először nem tudja eldönteni, hogy örül-e neki, vagy sem.
Bizonyos szempontból megkönnyebbülést hoz a hét, ugyanakkor 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 mindent 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 magánélet 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!
Reménykedve – Péterfi József grafikája

Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.
szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Ferencz Zsombor

„Cipő a szívét rajongóinak adta”

A 22-es csapdája

– Exkluzív interjú dr. Merkely Bélával, Cipő kezelőorvosával, jóbarátjával „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 frontemberének 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.
– Professzor úr, mióta volt
Cipő kezelőorvosa?
– Négy-öt éve találkoztam
először Cipővel, akkor már jelentkeztek nála a szívelégtelenségből
és a koszorúér-betegségből
adódó panaszai. Akkoriban kezdődött meg a tulajdonképpeni
kezelése, koszorúér-tágításon és
speciális pacemaker beültetésen
esett át, amely beavatkozásokat
én végeztem rajta. Hozzá kell tennem, hogy ez idő alatt nagyon jó
viszony alakult ki közöttünk, baráti kötelék erősítette az orvos-páciens kapcsolatunkat. Cipő egy
különleges személyiség volt, aki
rendkívül zárkózottnak tűnt a kívülállók számára, a baráti körben
viszont nagyon nyitott, jókedélyű,
szellemes ember volt.
– Igaz-e, hogy gyerekkora óta
szívproblémákkal küzdött?
– Fiatalkora óta voltak panaszai, de a szívbetegsége – ami a
halálát okozta – 6-8 évvel ezelőtt indulhatott, öt évvel ezelőtt
nyilvánult
meg
jelentősebb klinikai tünetekben,
és onnan sajnos fokozatosan
romlott az állapota. Konkrét diagnózisa: szívelégtelenség, gyakorlatilag
a
szívének
egyharmada működött normálisan. Orvosaként, de barátjaként is tapasztaltam, hogy
Cipőnek a Republic, a rajongók
voltak a legfontosabbak, és emiatt a lehető legrövidebb időt
szerette volna a kórházban tölteni, hisz mindig oda akart érni
a következő koncertjére. Jómagam és más orvosok is mindig
aggódva ﬁgyeltük a fellépéseit,
mert egy ilyen produkció rend-

– Ön a Magyar Kardiológusok
Társaságával egészséges életmódot szorgalmazó kampányt indított Szívünk napja címmel, ahol a
Republic is fellépett, sőt, a koncerten ön is a színpadon énekelt Cipőékkel…

Névjegy
Dr. Merkely Béla 1966-ban született Budapesten. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ - Kardiológiai Tanszékén tanszékvezető igazgató, egyetemi tanár. A Kardiológiai Szakmai Kollégium elnöke.
Egy lánya van és egy ﬁa, mindketten orvostanhallgatók.
1991-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi 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 feladata a három nyelven folyó graduális és posztgraduális kardiológiai oktatás irányítása. Emellett a Semmelweis Egyetem Rektori Pályamunka
Értékelő Bizottság tagja, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke és 2008tól a Kardiológiai Szakmai Grémium elnöke.

kívül nagy energiát vesz ki az
emberből.
– Az orvosok többször is ajánlottak 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 ﬁnoman 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: megosztott velünk.

– 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 fontosabb lenne számára, mint a sajátja. Szívesebben segített
másokon, mintsem a saját betegségével 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, orvosi érveket, amelyek a szívátültetés mellett szóltak, barátjaként
sikerült félretennem. Sokat beszélgettünk, többször otthon is
meglátogatott, koncertjein is
voltam, a már említett Szívünk
napja kampányon is segített
nekem, tehát orvos-beteg kapcsolaton kívül is igen jó barátság
alakult ki közöttünk. Bár már korábban is Republic-rajongó voltam, ahogy személyesen is
megismertem Cipőt, sokkal jobban megértettem, sőt, átéreztem a dalainak szövegét.
– Az együttes többi tagja hogyan viszonyult Cipő állapotához?
– A betegsége alatt folyamatosan 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 kórházba került, akkor látni lehetett,
hogy az egyébként vidám, jókedvű együttest milyen súlyosan
érintette frontemberük rosszulléte, mennyire izgultak és reménykedtek, hogy talán mégis
feléled. Azt kell mondanom,

Joseph Heller A 22-es
csapdája című regénye egy
olyan katonai szituáció leírása, amelyből nem lehet győztesen kikerülni (Wikipédia).
„Csak egy csapda volt, és ez a 22-es csapdája, amely leszögezte, hogy bárki, aki közvetlen és valós helyzetben saját
biztonságára gondol, az döntésre képes elme természetes
működéséről tesz bizonyságot. (…) de ha kéri a leszerelését, 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 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 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 hangsúlyt fektetett az említett „tragédia” bemutatására. Kerültek
szép számban olyan tévénézők, akik a kislánnyal való együttérzésben a saját lelki problémáiknak az enyhítését találták
meg. Ezzel egyidőben megnövekedtek a csatorna reklámbevételei, nyereséget húztak belőlünk. Született egy nemzeti hős, egy alaptalan vádakra épülő közösségi mozgalom,
és sok anyagi haszon. Szerencsére voltak olyan román újságírók 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 szomorú kampányhadjáratot. Jótollú (vagy kevésbé annak
mondható) szerzők megszívlelendő „üzeneteket” küldtek
az áldozat szerepében tetszelgő hajpántos kislánynak. (Sajnálatos módon, erdélyi magyar hírtelevízióról nem ejthetünk 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 problémáról. 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” problémáknak 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.

hogy ők – ahogy sokan mások –
a valóságos esélyeknél jobban
reménykedtek a felépülésében.
– Mi az, amit Cipő „önre hagyott”, mire fog leginkább emlékezni belőle?
– Cipő nem volt szószátyár.
Keveset beszélt, de amit kimondott, annak súlya volt, arra mindenki felﬁgyelt és emlékezett.
Számos mondását, gondolatát
megőrzöm magamban, de mindig az arcán levő huncut moso-

lyára fogok emlékezni.
– Mit lehetett utolsó napjaiban leolvasni Cipőről?
– Mosolygott. Bár nem voltam mellette utolsó perceiben –
mert egy fővárosi kórházban kezelték –, többször meglátogattam, utoljára két nappal a halálát
megelőzően jártam nála. Az
utolsó napokban is becsukott
szemmel mosolygott. Ezt láttam,
vagy ezt akartam látni rajta…
Pál Piroska
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A kutya ugat, a karaván halad
Egy politikai párt életében a kongresszus számít a legfontosabb 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 kiépített szervezeti struktúrákon álló pártok gyorsan és hatékonyan 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 felelősök megnevezése és a személyi konzekvenciák levonása
után következhet a jövőépítés, a következő megmérettetésekre való felkészülés.
A múlt évi parlamenti választások legnagyobb vesztesének vitán felül a demokrata-liberális párt (PDL) tekinthető. Bár úgy tűnt, legalábbis abból, hogy már a választások
szinte másnapján kongresszust tartottak, soraikat nem sikerült megnyugtató módon rendezniük. Az azóta eltelt néhány hónap történései alapján akár azt is mondhatnánk:
egyáltalán nem sikerült ez nekik. A múlt szombati tisztújító
kongresszus, ha lehet, még inkább összegubancolta a sorokat, most már végképp nem tudni, hogyan alakul a párt jövője. 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. Csakhát jobboldalinak mondják magukat, az EP-ben az Európai
Néppárthoz tartoznak, ezért az érdeklődés irántuk.
Ha már a jobboldaliság szóba került: az RMDSZ is az Európai 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 vonalvezetését a jobbra jelez, balra tart féle gyakorlat jellemzi a leginkább. Nos, az RMDSZ is kongresszusra készül, egy párt,
politikai alakulat életében a legjelentősebb eseményre.
Hogy sor kerül-e azon az önmagával való őszinte szembenézésre, azt kétlem. Az előzmények, különösen a Maros megyei, 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 bizonyíték. Az a tény, hogy az alternatív háromszázak véleményét 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!
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Nesze neked parkosítás 2.
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 illetékesekhez, nem találtunk halló fülekre, avagy megoldásra törekvő személyekre. Sajnos. A történet tehát
folytatódik.
A taxik azóta is ott állnak, mit
sem törődve az elválasztó záróvonallal, melyet, ha kell, minden
gátlás nélkül át is lépnek. Sőt, ha
még ez sem elég, akkor lehajtanak a gyalogosoknak kijelölt járdáról is, taposva egyre tovább a
zöldövezetet.
Pillanat… Zöldövezet? Áh,
dehogy, már régen nem az. Inkább így fogalmaznék: zöldövezetből kialakított sártenger.
Úgy tűnik azonban, hogy vannak még olyanok, akik már megunták a fent megrajzolt állapotot.
A taximegálló főtéri részétől egy
rövidke szakaszon kerítést húztak
fel, hogy az autók legalább azon
a részen ne tudják kerekeikkel letaposni, megsemmisíteni a kialakított 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 sokáig nem maradhat szemkápráztatónak…
A történet azonban itt nem
ér véget. Az észrevételt K. Levente 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”. Rosszindulat? Figyelmetlenség? Kapkodás? Sietség? Nem tudni. Azt
viszont igen, hogy bármennyire
is hihetetlen, de ilyenek is vannak.
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 kerítést 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 ahogyan az a fényképünkön is látható: két járda van. Egyik a
taximegálló mellett, a másik
pedig közvetlenül a tömbházhoz építve. A két járdarészt különben 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 eljuttatjuk az illetékeseknek. Túlontúl
nem vagyunk optimisták, de bízunk abban, hogy ezennel talán
kapunk választ a leírtakra, és
hiszünk abban is, hogy az elkezdett zöld vaskerítés kiépítését
hamarosan befejezik.
Addig is, észrevételünket
egészítse ki a mellékelt fénykép-összeállítás.
Kép és szöveg:
Nagy-Bodó Tibor

Egyelőre nem lesz Sütő-szobor
A 2013. március 26-án tartott önkormányzati tanácsülésen városatyáink elhalasztották a Sütő András emlékére állítandó szobor ügyét. A határozattervezetet Peti András RMDSZ-es tanácsos nyújtotta be, de a
politikai egyezség a kormánypárti helyi kollégákkal ez esetben sem működött.
Az írónak egész alakos,
padon ülő szobrot
készíttetnének

Sütő András (1927 Pusztakamarás – 2006 Budapest) Herderés Kossuth-díjas író több mint egy
fél évszázadon át élt és alkotott
Marosvásárhelyen. Míg Sopronban 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 helyezését. 2011-ben egy kilenc tagú
zsűri a Kiss Levente szobrászművész által készített szoborváltozat
tervét fogadta el, amit a Zrínyi
(Mărăşti) téren, az író házának
közelében helyeztek volna el. Ezt
az elképzelést azonban támogatási gondok és az elhúzódó, kerékkötő bürokrácia miatt nem sikerült kivitelezni.

A közelmúltban a Baráti Társaság újabb ötlettel állt elő,
amit Peti András tanácsos támogatott és határozattervezet
formájában nyújtott be az önkormányzati tanácshoz. Eszerint
az írónak egész alakos, padon
ülő szobrot készíttetnének, amit
a Színház-téren helyeznének el.
Több európai városban van
olyan turista-csalogató szoborpark, ahol az elfáradt látogatók
megpihenhetnek, fotózhatnak
egy-egy híres személyiség
szobra mellett. Ehhez hasonló
szoborpark kialakítását szorgal-
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mazná Peti András tanácsos is
Marosvásárhelyen, mintegy kiegészítve dr. Benedek István javaslatát, mely szerint a városnak
egy nagyobb terén kell közismert, helyi személyiségek szobrát felállítani.
A tanács alaptalan
érvek alapján halasztott
Sajnálatos módon azonban a
kedden tartott önkormányzati tanácsülésen a Sütő-szobor ügyét
elhalasztották. Kérdésünkre Peti
András RMDSZ-es tanácsos a következőket nyilatkozta: „Sajnos
nem sikerült előbbre lépnünk a
Sütő-szobor felállításának ügyében. A tanács alaptalan érvek

mentén, képtelen okok miatt halasztotta 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 készül erről. Az is szóba került, hogy
szükséges a kulturális tárca jóváhagyása is, így mindenképpen halasztani kellett.”
Peti András még elmondta,
hogy bár ez alkalommal halasztás
történt, de az ügy ezzel nem ért
véget, nem zárult le, hiszen a következő tanácsülésen ismét napirendre tűzik.
Nemes Gyula
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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, földszinti, lépcsőmentes épület, így a pácienseknek is könnyebben megközelíthető.
„Mivel a régi székhelyünk az
Igienia Szövetkezet tulajdonába
tartozó épület volt, el kellett költöznünk onnan. Néhány magyar
orvos segítségével sikerült a
Klastrom utcai épületet megszereznünk, és minden szempontból megfelelő rendelőintézetet
hoztunk létre. Hat kabinet működik az intézményben: nőgyógyászat, belgyógyászat, hematológia,
reumatológia,
munkaorvostan, bőrgyógyászat,
tehát a szakma összes területe
megtalálható a Carit-Sannál” –
mondta el lapunknak dr. Benedek István, a rendelő igazgató
főorvosa.
Hozzátette: nem állt módjukban városközponti épületet
szerezniük, de az új székhelyen
nagyon jó körülmények vannak,
a létesítmény teljesen megfelel
az igényeknek, parkolási lehetőség van az udvaron és az épület előtt is, ugyanakkor könnyebben megközelíthető a betegek
számára.

„Csupán néhány apró módosítást kell még elvégeznünk, így
a napokban elkezdhetjük a tevékenységet. Közismert, hogy betegeink nemcsak Maros megyéből érkeznek, hanem a
Székelyföld különböző pontjairól
is, így továbbra is fontos célkitűzésünk, hogy minden, a CaritSannál dolgozó orvos, akár a személyzet magyar nyelven is
beszéljen. Feladatunknak tartjuk,
hogy biztosítsuk az anyanyelvükön való akadálytalan kommunikációt” – 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 Szövetkezet tulajdonába tartozó épületben kapott helyet. A Bartók Béla
utcai épületet – ahol eddig több
éven át működött a Carit-San
rendelő – az akkori magyar kormány segítségével a magyar orvosoknak hozták létre, a célja
pedig az volt, hogy a betegek
anyanyelven fordulhassanak
szakorvosokhoz.
„Idővel olyan tulajdonosi tár-

Vesztett a MOGYE!

A jogerős ítélet szerint
Brassai professzor vétlen

Lezárult az a per, amit dr.
Brassai Attila indított a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) ellen, amely az intézmény etikai kódexének
megsértésével vádolta, és
marasztalta el a professzort.
A marosvásárhelyi táblabíróság március 20-án született
jogerős ítéletében elutasította a MOGYE fellebbezését.
Továbbá 1000 lej perköltség
kiﬁzetésére kötelezte a
MOGYE-t.
„Brassai Attila professzor
az Európai Parlament kisebbségi munkacsoportjának
meghívására 2011. november 17-én tartott előadást
Strasbourgban az egyetemen
kialakult helyzetről, s ismertette a román oktatási tárca
kifogásait a MOGYE-chartával
kapcsolatosan” – számolt be
az ügyről Kincses Előd, az alperes jogi képviselője.

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

Lojalitást –
törvényszegés árán is?
A jogszabály untig ismételt
megfogalmazása szerint az
egyetem alapdokumentuma
csak a minisztérium jóváhagyásával léphet érvénybe, az
oktatási tárca pedig négy alkalommal is kérte az egyetem
szenátusát, hogy az oktatási
törvény 135., a multikulturális
egyetemekre vonatkozó előírásai értelmében módosítsa a
chartát. Ellentétben a kolozsvári Babes–Bolyai és a vásárhelyi
művészeti
egyetemekkel, ahol ezt simán
megtették, a MOGYE román
vezetésű szenátusa ezt vissza-

sulást alakítottunk ki, amelybe
sok ﬁatal orvost bevontunk,
adott pillanatban majdnem 30ra rúgott a tulajdonosok létszáma” – mesélte Benedek. Hozzátette: mivel az épületet az
orvosok saját hozzájárulásuk révén építették fel, az eredeti terv
az volt, hogy bár az Igiena Szövetkezet tulajdona lesz a létesítmény, a tulajdonosok szerződés 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 megegyezni a szövetkezet vezetőjével, András Dezsővel, ennek következtében költöztünk át a
Mihai Viteazul (Klastrom) utcában levő új rendelőbe, ahol továbbra is magyar nyelven zajló,
elérhető árú, minőségi ellátást
biztosítunk betegeinknek, kiváló
szakembereink közreműködésével” – szögezte le Benedek.
Pál Piroska
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utasította. Brassai professzor
erről a helyzetről számolt be az
EP-ben. Ezért a MOGYE etikai
bizottsága írásos ﬁgyelmeztetésben részesítette. Az egyetem akkori rektora, Constantin
Copotoiu által aláírt határozat
szerint Brassai megsértette az
egyetem etikai kódexének
azon paragrafusát, amely az
intézmény iránt feltétlen lojalitást 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 jogerős ítélet szerint Brassai professzor vétlen.
Álnéven írt feljelentésre
nyomozott a DNA
Kincses Előd elmondta
még, hogy április 11-én tárgyalják a törvényszéken a
MOGYE azon öt magyar oktatójának a jogi keresetét, akiknek az ügyében a
korrupcióellenes igazgatóság,
egy álnéven jegyzett feljelentés alapján, egy éven keresztül
vizsgálódott. A feljelentés szerint Szabó Béla professzor, akit
a magyar államfő részesített
magasrangú állami kitüntetésben, és négy kollégája, mialatt a díjátadási ünnepségen
Budapesten tartózkodott, a jelenléti íven viszont„munkahelyükön” voltak, s ezért ﬁzetést
is felvettek arra a napra, megkárosítva ezáltal a román államot. A MOGYE vezetősége
ezért 300-300 lejes adminisztratív bírságot rótt ki rájuk, beleértve a kitüntetett dr. Szabó
Bélát is. Sz. L.
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Hacsek és Sajó
ringatja magát, mint valami autista. Egy állatvédő csoport már
a Facebookon is tiltakozik, és
arra szólítják fel a szimpatizánsokat, hogy küldjenek levelet az
EU bíróságára, különféle állatvédő szervezeteknek és más
közintézményeknek, Tánja szabadon bocsátását kérve. Sőt, a
legfrissebb infók szerint az Európai Bizottság hamarosan vizsgálódni is fog az ügyében.
– Szabadon? Hova? Szerencsétlen oszloplábú nőstényTáncsics napok alatt éhen
pusztulna, vagy Cold Valley-beli
orvvadászok legyilkolnák az
agyaráért.
– Az indiai elefánttehénnek
nincs agyara. De az állatkert
igazgatója, Kopacz András szerint nemrég amerikai és holland
szakértők megvizsgálták a tohonyát, és egészségesnek találták.
– Olyan tintapacás
Rorschach-tesztet nem csináltattak vele? Abból kiderülne az
is, ha esetleg paranoiás, obszesszív-kompulzív, pánikbeteg, skizofrén vagy pszichopata.
– Elmondta azt is, hogy
Tánja életének első 28 évét magányosan töltötte egy franciaországi állatkertben, ennek
hatására antiszociális a viselkedése. Később spanyol és olasz
állatkertekbe került, ahol már
más elefántokkal élhetett
együtt, de nem tudott megbarátkozni velük. Ennek ellenére
hamarosan társat fog kapni.
– Hiába, azzal se fog összecimbizni. Olvastam tegnap a Facebookos nyilatkozatát, idézem:
„Utálom az elefántokat. Ez az
igazság. Ki nem állhatom őket,
és nem keresek mentséget.

Nem tudom leírni, van bennem
valami, egy ellenszenv… Irritálnak. Talán genetikai dolog,
ilyen volt az édesapám is”.
– Hogy lehet ilyen gyógyíthatatlanul marha?! Ez a kovásznai trikolór benticás fetica
nyilatkozata, csak persze nem
elefántokkal, hanem magyarokkal.
– Lehet, na. Annyi állat kereng 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 bioritmusát, az őszi visszaállításkor
pedig a vonatok egy órát vesztegelnek, habár itt nálunk szerencsére annyit késnek, hogy fel
se tűnik.
– Nem éppen. Például, ezáltal a családtagok hosszabb időt
tudnak együtt eltölteni a szabadban, ami javítja a családon
belüli kapcsolatokat, a szülőgyermek viszonyt, továbbá kevesebb áramot is fogyasztanak.
– Viszont annál többet szemetelnek. Ezt is a nyomorult
Tánja fogja leszívni, mert a depressziósok igencsak megsínylik,
hogy a reggelek újra sötétek.
– Maga sötét, mint a vakond belső zsebe, éjjel. Váltsunk
témát: mit szól hozzá, hogy hamarosan Sütő András mellé kerülhet?
– Azzal még várnék egy
cseppet…, vagy annyira roszszul nézek ki?
– Nem úgy értettem, hogy
a temetőbe!
– Hanem?

– Peti András városi RMDSZvezér egy olyan kezdeményezéssel állt elő – már be is
nyújtotta a határozattervezetet
–, hogy a testület engedélyezze
egy Sütő András szobor elhelyezését a Színház téren. És nem is
akármilyen Sütő-szoborról vagyon szó, hanem egy padon
ülőről, amely mellé majd bárki
odaülhet, pihenni vagy fényképeszkedni.
– Az más. És ki fogja megszobrolni?
– Még nem tudni…
– Nem másért, csak nem ártana, ha a változatosság kedvéért valamelyest hasonlítana a
modellre, nem úgy, mint a Petőﬁ- vagy a Borsos Tamás szobor esetében.
– Valójában nem Peti András 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 Briscaruék is! Leszen egy üldögélő
Sütő András, egy állingáló Paunescu, egy kórházi ágyon fetrengő 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 környezetvédők pofáját, és egyúttal demonstrálja: nem ő beteg,
hanem ama fák, amelyeket kivágat…
– Vagyis, miből készülne a
Sütő András szobor?
– Jégből!
Molnár Tibor

„Bármin átmegyek, ha a város érdekeiről van szó!”
A csütörtöki, március 21-i sajtótájékoztató keretében, a város
polgármestere, dr. Dorin Florea tájékoztatta
a média képviselőit a
minapi folyamodványáról a területi –közigazgatási átszervezést
illetően, illetve Marosvásárhely 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 kezdeményezése
mellett,
ugyanakkor leveleket

címzett ennek az
ügynek a kapcsán a
parlament két kamarája elnökeinek, a miniszterelnöknek, a helyi
és központi közigazgatás képviselőinek, Marosvásárhely ügyéért
felszólalva, és meghívta őket, politikai színezetre való tekintet
nélkül, egy közös párbeszédre, lobbyra.
„Bármin átmegyek, ha
a város és a polgárok
érdekeiről van szó” –
jelentette ki a város
polgármestere, aki szerint Marosvásárhely
testesíti meg „a legjobban előkészített terepet, és modellként

szolgálhat más megyék
részére az etnikumközi
harmóniát és a kölcsönös tiszteletet illetően.”
Dorin Florea polgármester, a közösségi oldalakon való számos
bejelentkezéssel
(poszttal) mutatja
majd be szélesebb körben meglátásait és érveit, ami „Marosvásárhely mint egy erős
régió fővárosa” mellett
szól.
Más problémaköröket érintve, dr. Dorin
Florea közzétette, hogy
a városi Népi Egyetem
(igazgató: dr. Csegzi
Sándor) keretén belül
kezdeményezi néhány

tanfolyam megszervezését (virágkertészet,
tájrendészet), hogy Marosvásárhelyen ilyen értelemben valódi iskola
alapjait rakják le. Az ötlet a Nagy Britanniából,
Bournemouth testvérvárosból való küldöttség
(dizájnerek és dendrológusok) városlátogatása kapcsán fogalmazódott meg.
A sajtóval való találkozó végén a Marosvásárhely – digitális város
elnevezésű projekt alkalmazásait tesztelték,
amelynek implementációja 2011 márciusa és
2013 márciusa között
történt, és amelynek

célja: a Marosvásárhely
megyei város által nyújtott közszolgáltatások
hatékonyabbá tétele, az
információkhoz való
hozzáférés megkönnyítése, a polgárok, a dekoncentrált szolgáltatások, az üzleti szféra és a
közigazgatási szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása elektronikus módszerekkel, és
egyes mobil alkalmazások – mindezek a helyi
közösség komfortérzetének javítását szolgálja.

2011. március 27–2013.március 27. között Marosvásárhely Municípium gyakorlatba ültette a „Marosvásárhely – Európai Digitális Város” projektet, amelyet
a „Gazdasági Versenyképesség Növelése 2007–2013”
Szektoriális Operációs Program, 3-as elsőbbségi tengely – A magán- és közszektor információs és kommunikációs technológiája, 2-es főbb intervenciós
terület – Az elektronikus közszolgáltatások hatékonyságának növelése és fejlesztése, 1-es művelet
– Az e-kormányzási megoldások gyakorlatba ültetésének 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, valamint az intézmények, polgárok, dekoncentrált közszolgáltatások, a helyi közigazgatás és az üzleti környezet
együttműködésének támogatása.
A projekt keretében integrált informatikai rendszert ültettek gyakorlatba, amely felszereléseket (5 szervert) és 19
információs alkalmazást foglalnak magába. Az integrált információs 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 közszolgáltatások nyújtása a polgároknak: online típusnyomtatványok, online meghallgatások, online közviták,
társadalmi szolgáltatások.
A projekt gyakorlatba ültetése eredményeként, Marosvásárhely Municípium jelen pillanatban 9 új elektronikai
szolgáltatásban részesül.

2013. március 18-i
14426/042. számú egyéni közlés
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt, utólagosan módosított
és kiegészített 2003. évi 92-es számú kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése értelmében, közöljük, hogy kibocsátották a
2013. február 22-i 14420, 14421 és 26642
számú ﬁskális adminisztratív iratokat a DUCKOSIRIS Kft. nevére, 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 telefonszámon, 167, 189-es mellékállomás.

online

– Jó napot, Sajókám! Baj
van…
– Micsoda? Hogy Brassai
Zsombort tették a megyei
RMDSZ élére? Csak egészség legyen!
– Nem az. Nekem végleg
elegem lett az egész tulipántos
bagázsból, kábé annyira érdekelnek, mint egy eszkimó vénasszonyt a kongói helyhatósági
választások.
– Akkor mi, tán ezzel a márciusi téllel van tele a hószandálja? Mi tagadás, szép kis
jégvirágvasárnapunk volt! Ha
anno is ilyen idő lett volna,
akkor Jézus nem csacsiháton
dzsesszel be Jeruzsálembe,
hanem sítalpakon vagy korcsolyázva.
– Az sem. Mosmár lassan
ejsze csak kitavaszodik…
– Ja, ez itt a kulcsszó, hogy
lassan. Október eleje óta nem
voltam pecázni, egész nap a horgászcsatornákat 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 elefántunk.
– És miből állapították meg,
hogy depressziós? Egész nap lógatja az ormányát, nem veszi fel
a telefont, és nem jár társaságba?
– Igen, lógatja, és állandóan

A „Marosvásárhely –
Európai Digitális Város”

www.kozpont.ro
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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 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 legtehetségesebb korisával, Oltean
Danielával és a jövő ígéretes
képviselőjével, Molnár Annával
külföldi versenyeken vettek
részt. A gyorskorcsolyázás őshazájának számító Hollandiában
és Németországban, a felkészülés mellett rangos nemzetközi
versenyeken is megmutatták
tudásukat.
Gáll Károly készségesen válaszolt kérdéseinkre:
– Március 15-én ért véget hivatalosan a korcsolyaszezon,
amelynek során Oltean Danielával Németországban és Hollandiában Világkupa versenyeken
és Európa bajnokságon is részt
vettek. Hogyan értékeli az elmúlt
4-5 hónap eredményeit?
– Mivel a Mureşul klub vezetősége bizalmat szavazott nekünk, szeptember 24-e és
január 28-a között a német
gyorskorcsolyázás központjában, Inzellben voltunk egy 129
napos felkészítőn, amelynek fő
célja a Heerenveen-i gyorskorcsolya EB-n való részvétel volt.
Novemberig bíztatóak voltak Daniela eredményei, de a
Heerenveen-i Világkupa előtt
sajnos megsérült, a bal térdének meniszkuszával meg kellett
műteni. Tehát november 19-e
és december 17-e között inaktív
volt, két hétig feküdt, aztán
újabb két hetes rekuperációs folyamat következett, majd az
egészségi állapotának megfelelő felkészülésen vett részt az
EB előtt.
– Milyen mezőnyben indult
az Európa-bajnokságon a sérüléséből felépült Oltean Daniela?
– A mezőny nagyon erős
volt, kiválóan felkészült versenyzők indultak. Gondoljunk
csak arra, hogy mi a nyár folyamán az erőnléti edzésekre fektettük a hangsúlyt, majd

szeptember vége felé léptünk
jégre, míg más versenyzők már
hetekkel korábban a jégen folytatták a felkészülést, Daniela
még műtéten is átesett időközben.
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 időeredménye 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 tartották meg az ősz folyamán a
sprint országos bajnokságot,
ahol Oltean az első lett. A gyermek 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 Cristina, 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 jégdíj egy hónapra kb. 180 euró.
Ide kell számítani az Oltean sérülése 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 költségeket a szülei állták.
Manapság nagyon nehéz
szponzorokat találni, nem úgy,
mint 3-4 évvel korábban, amikor 10-15 gyermeket kivihettem
Németországba
felkészülésre. Most örvendünk,
hogy a klub meg a szakszövetség a lehetőségeknek megfelelően támogat.
Nagyon várjuk, hogy elkészüljön végre a vásárhelyi jégcsarnok, amely főleg a
rövidpályás gyorskorcsolyázók
(short track) számára biztosítana ideális felkészülési lehetőséget.
– Az utóbbi három évtized
során ön is, akárcsak atyja, id.
Gáll Károly számos sikeres korcsolyázót nevelt, akik mind
hazai, mind nemzetközi szinten
jó eredményeket értek. Tartja-e
velük a kapcsolatot?
– Antal Emesével, amint alkalom nyílik rá, találkozunk.
Máthé Tibi egy Calgaryban rendezett világverseny alkalmával
anyagilag is támogatta a román
futókorcsolya válogatottat. Ő
egyébként családostul Vancouverbe költözött, ahol sikeres vállalkozó. Büszke vagyok rájuk, és
azon sikeres egykori tanítványaimra, akik jó eredményeket
értek el az évek során.
– Milyen célokat tűzött ki Oltean Danielanak, mármint ami
jövőbeli felkészülését, világversenyeken való részvételét illeti?
– Mindig is szerettem magasra állítani a lécet. Idén már
augusztusban szeretnénk kijutni a jégre, s majd a Calgaryban és Salt Lake Cityben sorra
kerülő Világkupán megpróbáljuk elérni a kvaliﬁkációs eredményeket, ami a 2014-es
oroszországi XXII. Téli Olimpián
való részvételt jelentené.
Tudjuk, hogy minden a

pénzhez vezet vissza, de reméljük, 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 gyorskorcsolyázónk, majd edzőnk, aki több
mint 20 éven keresztül (1929től-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 tanítványa összesen 52 országos bajnoki címet szerzett, s közülük tíz
lány és kilenc ﬁú a válogatottságig vitte (görkorcsolyával
megspékelve).
Az ő kezei alól került ki:
Mayer Sándor, aki 1952-ben
ifjúsági abszolút bajnok
(1500,2500 és 3000 m-en), Porkoláb László, aki 1954-ben a 1516 évesek csoportjában, 500
m-en 58,3 másodperces idővel
országos bajnok, Farkas Éva, aki
1956-ban nyert országos bajnokságot és majdnem tíz éven
keresztül uralta a női mezőnyt.
Továbbá hasonlóan sikeres volt
Székely Zoltán, Máthé Mária,
Laurenţiu Eleonora, Papp István, Csíki Lajos, Coroş Vasile (városunk 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 aszkétizmusa, a korcsolyasport iránti
szeretete megfertőzte az ifjabb
Gáll Károlyt, aki hasonló sikerrel
nevelte és neveli a korcsolya ifjú
szerelmeseit.
Czimbalmos Ferenc-Attila

A szabályokat be kell tartani
a száraz növényzet égetésekor
Figyelembe véve a Maros megye területén riasztó méreteket öltött ellenőrizetlen égetéseket, amelyek
számottevő kárt okoztak, felhívjuk a
ﬁgyelmet az ezen tevékenység előírásainak betartása fontosságára.
Kora tavasszal a földtulajdonosok meggyújtják a száraz
növényzetet és a földeken összegyűlt szemetet, anélkül,
hogy felügyelnék a tüzet, a meteorológiai viszonyok ﬁgyelembevétele nélkül. Köztudott, hogy szeles időben pillanatok alatt meggyúlhat a kert közelében levő szénaszín, istálló
vagy bármilyen épület. Az óvatosság nem árt tehát, bizonyos 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, töltőállomásokra 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 épületektől – házaktól, háztáji gazdasági épületektől – 50 méternél, 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 gazdaságokban 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 származó száraz növényi maradványokat kötelező módon az
ezek tárolására kialakított helyre kell szállítani; Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsának 2008. február
7-i 20-as számú határozata 8. cikkelye 2. bekezdése értelmében, 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 jóváhagyása nélkül égetnek száraz növényzetet, tarlót. A bírság
magánszemélyek esetében 3000–6000, míg jogi személyeknek 25.000–50.000 lej között mozog.
A hatályos jogszabály – a 537/2007. számú kormányhatározat – értelmében a száraz növényzet, hulladék, szemét ellenőrizetlen égetése, az ehhez szükséges engedély
kiváltásának elmulasztása kihágásnak minősül és 1000 lejtől 2500 lejig terjedő bírsággal sújtható.
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8. oldal >> Reklám / Rejtvény

2013. március 28– április 3.

Márciusi utolsó pályázati rejtvényünk fősorai egy háromszéki húsvéti locsolóversike
első négy sorát tartalmazzák.
Ezt kérjük beküldeni a pályázati szelvényen, természetesen a többi márciusi rejtvény
megfejtésével együtt!
El ne feledjék felírni a nevet,
a pontos címet, és fölragasztani a szelvényen megjelölt
helyre a rejtvények mellől kivágott és gondosan összegyűjtött „bűvös számokat”!
A pályázati szelvényeket, kérjük, juttassák el szerkesztősé-

günkbe (akár személyesen,
akár postán), a rajta feltüntetett határidőig. Címünk: Marosvásárhely, Rózsák tere, 16
szám.
Márciusi díjainkat a Peter’s
Beauty Shop, kozmetikai
cikkeket forgalmazó szaküzlet 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

2013
március.

Név: ..............................................................................
.............................................................................
Cím: ..............................................................................
..............................................................................
Tel.: .............................................................................
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MEGFEJTÉSEK
1) "Erdély krónikása":..................................................................

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

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

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

..............................................................................................
..............................................................................................
Beküldési határidő: április 8.
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A lakosság ﬁgyelmébe
Felhívjuk kedves ﬁgyelmüket, hogy a Mircea
Birău Fedett Uszoda órarendje, 2013.03.30
– 2013.03.31 közötti időszakban a következőképpen változik:
– szombat 2013.03.30 14 órától zárva
– vasárnap 2013.03.31 zárva
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✂

KEDVES REJTVÉNYBARÁTOK!

