
A jelek szerint minden esély megvan
erre. Szerencsére városunkban még
vannak kezdeményező emberek, akik
a hasonló ügyeket felkarolják. Viszont
nem elég csak akarni. Az elképzeléstől
bizony göröngyös az út a megvalósí-
tásig. Miként is állunk most a zenélő
kút újraépítésével? Hol fog az állni?
Minderről többet olvashatnak az 5. ol-
dalon. Kérdéseinkre dr. Bálint István,
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igaz-
gatója válaszol. 

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

Vélemény

Más nemzeteket 
féltő álmagyarok

A magyar önvédelmére kellene felhasználnunk
a nehéz harcok árán megszerzett médiafelüle-
teinket, az állami pozícióinkat, a közösségi háló-
inkat. Minden nemzetnek megvannak a maga
méltó fiai arra, hogy megvédjék a közösségüket
az ellenségeiktől. Nem kell nekünk a más nem-
zeteket féltő, világmegváltó szélmalomharc ve-
zéreivé válnunk ahhoz, hogy az erdélyi magyarok
érdekeit hatékonyan képviselhessük. A más
nemzeteket féltő álmagyaroknak pedig nem az
RMDSZ és az erdélyi magyar szavazók bőrén kel-
lene élősködniük, hanem az illető nemzetek saját
háza táján.

>>> 3. oldal

Rekordszámú látogató 
a Központ honlapján

A Központ hetilap internetes oldalának láto-
gatottsága rekordot döntött! Az elmúlt három
hétben közel  6000 egyedi látogatónk volt.
Hogyha ön Marosvásárhelyhez kapcsolódó fo-
lyamatosan frissülő híreket szeretne olvasni,
illetve belföldi közéleti, sport, bulvár, környe-
zetvédelem és még sok más téma közül szem-
lézne, látogasson a www.kozpont.ro
honlapunkra!
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Sport

Bölöni László 
levélben gratulált a kosarasoknak

Az egykori kiváló vásárhelyi labdarúgó, jelenleg edzői
hivatását a távoli keleten gyakorló szakember a Köz-
pontból értesült arról, hogy személyi okokra hivat-
kozva, lemondott Szathmári Tibor, a Maros Megyei
Labdarúgó Szövetség elnöke. Bölöni levelében mél-
tatja a BC Mures kosárlabda klub tevékenységét, de
Labdarúgó Szövetség élére is javasol vezetőt.

>>> 7. oldal

>>> 5. oldal

Társadalom

Marad a székely zászló!

Corneliu Grosu, Maros megye prefektusa hét megyei
település polgármesteri hivatalát szólította fel, hogy
távolítsák el a helység közintézményének homlok-
zatáról a székely zászlót. Ám a szóban forgó telepü-
lések – Nyárádszereda, Makfalva és Nyárádremete
– elöljárói határozottan állítják: a kék-arany lobogó
marad a helyén! Erről bővebben a 4. oldalunkon ol-
vashatnak.

>>> 4. oldal

Bodor Péter kútja 
újra a főtér dísze lesz?

ÁPRILISI 
REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

Tudnivalók 

a 8. oldalon)



Kiállítás Leonardo 
da Vinci életművéből

Leonardo da Vinci életmű-
véből nyílt kiállítás a marosvá-
sárhelyi várban lévő Régészeti
és Történelmi Múzeumban.

Vendégelőadás 
a Nemzetiben

Április 12-én, pénteken 19
órától a Szomszédnéni Produk-
ciós Iroda tagjai A szomszédnéni
odaát van! című kétórás elő-
adást játsszák a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Nagytermé-
ben.

Bányavakság helyett 
Rómeó és Júlia

Műszaki okok miatt elmarad
az április 14-re, vasárnapra be-
ütemezett Bányavakság című
előadás, helyette 19.30-tól a
szintén kistermi Rómeó és Júlia
című produkciót tűzte műsorára
a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata. A
megvásárolt jegyeket a Kultúr-
palota jegyirodájában lehet
visszaváltani péntekig 12–17.30
között, illetve helyet lehet igé-
nyelni a Rómeó és Júlia című
előadásra.

GruppenHecc-kabaré
A világvége elmarad? Csücs-

csen Sie Comedy című kabaré-
előadás április 12-én, pénteken
este 7 órától a Kultúrpalotában
tekinthető meg. Az előadás
egyik újdonsága az élőzenei kí-
séret és ének. Meghívott ven-
dég: Nyágai István. A kabaré
szerzője: Molnár Tibor „Tájbi” és
Nagy István. Hang- és fénytech-
nika: Göllner Károly. Producer:
Hompot Szilárd.

Hangverseny 
a Kultúrpalotában

Április 11-én, csütörtökön
este 7 órától szimfonikus kon-
cert lesz a Kultúrpalota Nagy-
termében. Vezényel: Shinya
Ozaki (Japán), kürtön játszik
Zempléni Szabolcs (Magyaror-
szág). Műsoron: Haydn, Tele-
mann, Mozart, Sztravinszkij mű-
vei. A koncertre a 24-es számú

bérlet érvényes.

Siklódy Tibor kiállítása
Siklódy Tibor festőművész al-

kotásaiból nyílt kiállítás a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalotában,
a Képzőművészek Szövetségé-
nek kiállítótermében.

Pszichodráma 
bemutató szeminárium

Május 11-én pszichodráma
bemutató szemináriumot tar-
tanak felnőtteknek. Jelentkez-
zen ha, fontos számára önmaga
megismerése, válaszokat keres
a belső világról és az érzelmi
életről, változtatni szeretne kap-
csolatain. Az érdeklődők szá-
mára lehetőség nyílik a meg-
kezdett önismereti munka
folytatására egy közeljövőben
induló csoportban. Csoportve-
zetők: Dr. Konrád Zsuzsánna  or-
vos, pszichodramatikus, Szakács

Zsolt, klinikai szakpszichológus,
pszichodramatikus. Jelentkezési
határidő: április 30. Bővebb fel-
világosítást a 
pszichodrama2013@yahoo.ro
e-mailcímen kérhetnek.

II. Erdélyi Kertész- és 
Tájépítészeti Konferencia

Második alkalommal szervez
a Sapientia – Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem marosvásár-
helyi Műszaki és Humántudo-
mányok Karának
kertészmérnöki tanszéke ker-
tész- és tájépítészeti konferen-
ciát. Az április 12-én, pénteken
kezdődő ülésszaknak az egye-
tem koronkai épülete ad ott-
hont. A kétnapos rendezvény
célja kapcsolatot teremteni a ro-
mániai és magyarországi ker-
tészmérnöki és tájépítészeti fel-
sőoktatás intézményei között.

A konferenciára kertész és
tájépítész szakembereket, il-
letve az ezen szakterületekhez
kapcsolódó tudományágakkal
foglalkozó kollégákat, szakem-
bereket, tudományos eredmé-
nyeket elért hallgatókat is vár-
nak. További részletek a
Sapientia marosvásárhelyi kara
kertészmérnöki tanszékének
www.kerteszmernoki.ro című
honlapján találhatók.
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Április 11. Leó, Szaniszló, Leona, Klió
Április 12. Gyula, Zénó, Szilárd, Csanád, Csaba
Április 13. Ida, Márton, Hermina
Április 14. Tibor, Gusztáv, Benedek, Tiborc
Április 15. Anasztázia, Tas, Julianna, Cézár
Április 16. Csongor, József, Bernadett, Bánk
Április 17. Rudolf, Csongor, Klára, Rezső, Raul

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Egy kicsit több idő kell önnek, hogy elkezdje élvezni a
tavaszt, de csütörtöktől már önt is átjárhatja a jókedv. Ha ön
egyedülálló, a hét kellemes meglepetéseket tartogat ön szá-
mára, akár egy kis flörtről, akár egy hétvégi kalandról legyen
szó. Ha párkapcsolatban él, nem fognak unatkozni.
Bika: Örömöket rejt ön számára a hét. A napsütésnek, egy
finom gyümölcsnek vagy egy forró pillantásnak ugyanúgy
tud majd örülni, mindenképp harmonikus napokra számíthat.
Még az otthoni házimunka vagy a munkahelyi stressz sem
zökkentheti ki nyugalmából.
Ikrek: Kissé szétszórt lehet a héten. Ígéretes lehetőség jöhet
ön számára, de könnyedén elhalaszthatja, ha mindenbe csak
belekezd, de semmit nem fejez be. A szenvedély önt is utoléri,
ami bonyolíthatja a helyzetét. Próbáljon ellenállni a kíváncsi-
ságának, és néha lazítson egy kicsit.
Rák: Ha kapcsolatban él, ez a hét a romantika jegyében tel-
het. Ugyanakkor vigyázzon, mert a munkahelyi stressz köny-
nyedén elronthatja az otthoni idillt. Ha még keresi az igazit,
ez az időszak alkalmas a megújulásra. Engedje át magát a
szépítkezés örömének.
Oroszlán: Ön legfőképpen munkahelyi sikerekre számíthat,
ez jót tesz önbecsülésének. Pozitív fényben látja a jövőt, ami
a párkapcsolatára is pozitív befolyással lehet. Viszont kisebb
egészségügyi problémák léphetnek fel, amire fontos, hogy
idejében felfigyeljen, nehogy nagyobb problémává váljon.
Szűz: A fáradtság határozza meg mindennapjait, ne aggód-
jon, mert a hét vége felé már látni fogja az alagút végén a
fényt. Új érzések születhetnek önben, melyeket esetleg még
nem ért, de később tisztázódni fognak. Fontos, hogy ne sür-
gesse a dolgokat, legyen türelmes magához.
Mérleg: A héten igazán közel kerülhet valakihez, lehet ez
szerelmi vagy akár baráti kapcsolat is. Mély beszélgetéseket
és nagy nevetéseket tartogat önnek ez az időszak. Ha esetleg
munkát keres, legyen figyelmes, mert ezen a héten egy ér-
dekes ajánlattal kereshetik meg. 
Skorpió:  A hét bővelkedni fog programokban, és még a
szenvedély sem kerüli el. De legyen figyelmes, és próbálja
pontosan kifejezni gondolatait, mert könnyen félreérthetik.
Ha kapcsolatban él, a féltékenység is felütheti a fejét, előfor-
dulhat, hogy a párja nehezen viseli kalandvágyát, mely a
héten jellemző önre.
Nyilas: Küzdelmes hétnek néz elébe. Vívódik magával és a
világgal. Ha úgy érzi, elfáradt, és nem tud dönteni, nincs kedve
semmihez, csak a pihenés segíthet. Kapcsolódjon ki a bará-
taival vagy a párjával, és próbálja meg elkerülni a megterhelő
feladatokat.
Bak: Újult erővel vág bele a hétköznapi feladatokba. Ez az
időszak kifejezetten alkalmas lehet a régen halogatott dolgok
elvégzésére, például, hogy bejelentkezzen egy szűrővizsgá-
latra, vagy lezárjon egy rosszul működő kapcsolatot. Érdemes
kihasználni ezt a hetet, később nem fogja megbánni.
Vízöntő: A héten érdemes egy kicsit több időt töltenie egye-
dül. Ha sikerül elmélyülni gondolataiban, választ kaphat kér-
déseire, ami megoldásként szolgálhat egy aggasztó
problémára. Hajlamos lehet a gorombaságra, figyeljen, hogy
ne bántson meg senkit. Gondolkozzon, mielőtt beszél!
Halak: Ha még nem talált rá az igazira, ez a hét rengeteg al-
kalmat nyújt az ismerkedésre. Mielőtt bármibe belemenne,
gondolja végig, hogy valóban ilyen emberre vágyik-e. Dúlnak
önben a hormonok, ez pedig könnyen álmodozáshoz vezeti,
amit, ha nem tart kordában, nem fognak díjazni a munkahe-
lyén.

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

szám alá, illetve elektronikus levélben a 
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!Péterfi József grafikája
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– Beszélhetünk-e intézmé-
nyesített, szabályozott hadisír-
gondozásról térségünkben?

– Nem beszélhetünk, hiszen
Erdély területén erre eddig nem
volt lehetőség. Az ország terüle-
tén a hadisírgondozás az ONCE
(Hősök Kultuszának Nemzeti Hi-
vatala) felügyelete alá tartozik,
de a magyar hadisírok feltérké-
pezését, nyilvántartását, gondo-
zását ez a szervezet sajnálatos
módon nem végzi, sőt azt sem
akadályozza meg, hogy ezeket a
sírokat ismeretlen személyek
tönkretegyék, meghamisítsák.
Ilyen például a sósmezői temető
esete, ahol a magyar és német
katonák neveit kitörölték, és
román nevekkel helyettesítették. 

– Vannak-e nyilvántartott,
gondozott magyar haditemetők,
hadisírok Erdélyben?

– Vannak, hiszen az egykori
magyar Hadisírgondozó Iroda
munkatársai a 2000-es évek
elején bejárták az erdélyi terü-
leteket, s az akkori lehetőségek-
hez mérten feltérképezték a
levéltári forrásokból ismert te-
metőket, sírokat, vagy feltétele-
zett sírhelyeket. Ugyanakkor a
helyi magyar lakosság is gon-
doskodott, gondoskodik egy
adott településen, vagy annak
közelében fennmaradt hadisí-
rokról, temetőkről, sőt sok eset-
ben az egykori (azóta eltűnt)
sírok helyét is felújították. 

A térség több száz magyar
katona nyughelye

– Marosvásárhelyen, Maros
megyében vannak-e ilyenek?

– A mostani Maros megye
(az egykori Maros-Torda várme-
gye) az I. és a II. világháborúban
egyaránt heves harcok helyszíne
volt. Ennek megfelelően a tér-
ség máig is több száz magyar és
ellenséges katona nyughelye. A
megye területén nagy számban
találhatók azonosított vagy
eddig ismeretlen egyéni és tö-
megsírok, de sajnos igen kevés

azoknak a száma, amelyeket
megfelelőképpen gondoznak.

A hadisírok gondozását 
a helyi önkormányzatok,
egyesületek, egyházak 
és a hősök emlékét ápoló
magánszemélyek végzik

– Kik gondozzák Erdélyben, a
Székelyföldön a hadisírokat?

– Intézményesített keretek
hiányában ezeknek a síroknak a
gondozását a helyi önkormány-
zatok, egyesületek, egyházak és
nem utolsó sorban a hősök em-
lékét tisztelő és ápoló magán-
személyek végzik. Itt meg kell
említenünk a csíkszentmártoni
haditemetőt, amelyet a helyi
önkormányzat tett rendbe és
azóta is ápol, az Úz-völgyében
lévő haditemetőt, amelyet az Er-
délyi Kutatócsoport Egyesület
lelkes tagjai saját költségükön
állítottak helyre (a helyreállítási
munkálatok még folyamatban
vannak), a tordai haditemetőt,
amelyet a Pataky József vezette
Tordai Honvéd Hagyományőrző
Bizottság hozott rendbe. De a
fent említetteken kívül számos
más követendő példát is említ-
hetnénk.

– Magyarország részéről van-
e segítség arra, hogy az Erdély te-

rületén lévő magyar hadisírokat
felkutassák, rendbe tegyék, nyil-
vántartsák, gondozzák?

– Tevékenysége alatt a Hadi-
sírgondozó Irodának nem volt
lehetősége arra, hogy az erdélyi
hadisírgondozást megfelelőkép-
pen támogassa. Ezt egyfelől egy
államközi egyezmény hiánya
akadályozta, másfelől pedig az,
hogy az irodának ebben az idő-
szakban más célkitűzései voltak.
Figyelme elsősorban az egykori
doni hadszíntéren elesett hon-
védek számára kialakított köz-
ponti temetők kialakítására
összpontosult. 2010-től ez a
helyzet gyökeresen megválto-
zott, hiszen a Honvédelmi Mi-
nisztérium keretében
megkezdte működését a Társa-
dalmi Kapcsolatok és Háború
Kegyeleti Főosztály, amely egyre
nagyobb figyelmet szentel, töb-
bek között a Románia területén
lévő hadisírok és haditemetők
feltérképezésére, rendbetéte-
lére, gondozására. Ezt a tevé-
kenységet a 2008-ban, a
hadisírok jogi helyzetéről szóló
román-magyar államközi meg-
állapodás is jelentősen elősegí-
tette. A megszabott célkitűzések
eredményei valójában a közel-
jövőben lesznek érzékelhetők. 

– A román, szovjet katonák

haditemetői, hadisírjai gondozot-
tabbak, mint a magyar kato-
náké?

– Igen, így van, de ne felejt-
sük el, hogy Magyarország a
vesztesek oldalán fejezte be
mind a két világháborút, s ebből
adódóan a hősi halottaink iránti
kegyelet gyakorlati kifejezése az
adott politikai konjunktúra
miatt hosszú ideig nem volt ki-
vitelezhető. Természetesen ez
nem volt érvényes sem az egy-
kori vörös hadsereg sem pedig a
román haderő hősi halottjaira. A
fasizmus leverése érdekében
hozott áldozatuk – sokszor a
propaganda által felnagyítva –
különleges, hősi státuszt bizto-
sított számukra, így emléküket
is más módon és más keretek
között őrizték, s őrzik a mai
napig. 

A sírok felkutatása 
után kezdődhet meg a
benne nyugvó katona 
beazonosítása 

– Hogyan lehetne Erdélyben
felkutatni, rendbe tenni, folya-
matosan gondozni a magyar ha-
disírokat? Kiknek a feladata,
kötelessége lenne ez?

– Az erdélyi területeken
szétszórva létező hadisírok fel-
kutatása, és a hősi halottak be-
azonosítása nagyon összetett
feladat, amely a levéltári forrá-
sokból kiindulva, a terepbejárá-
son keresztül a helyi kollektív
emlékezetig terjedhet. A sírok
felkutatása és lokalizálása után
kezdődhet meg a benne nyugvó
katona beazonosítása. Ehhez a
holttestet, ha nem rendelkezünk
levéltári forrásokkal, exhumálni
kell, majd a maradványok, il-
letve a sírban található tárgyak
alapján azonosítani. Ez egy
olyan eljárás, amihez hatósági
hozzájárulás és anyagi fedezet
szükséges. Ez az út egyelőre
nem járható. A beazonosított
hadisírok, temetők rendbeté-
tele, gondozása az erre a fel-
adatra kijelölt szakemberek, a
helyi önkormányzatok, illetve

Más nemzeteket
féltő álmagyarok

Idézet az RMDSZ Alap-
szabályzatából: „A Szövet-
ség a romániai MAGYAR
nemzeti közösség érdekvédelmi, közképviseleti és érdeke-
gyeztető társulása, amely a nemzeti identitás védelme,
megőrzése és fejlesztése, a gazdasági-szociális esélyegyen-
lőség kivívása, a szülőföldön maradás érdekében elősegíti
a közösség önszerveződését, az anyagi és szellemi létfelté-
telek javítását, tevékenységét a demokrácia és a pluralizmus
jegyében fejti ki.”

A felsorolt célok felvállalói egy olyan „erős képviseletet”
hoztak létre, amely már több mint két évtizede a román ál-
lami és törvényhozói hatalom része, valamint az onnan
származó közpénzek elosztója és haszonélvezője, számtalan
közügyi és kisebbségvédelmi intézmény megteremtője, fel-
lendítője és működtetője. Olyan rendszereké, amelyek a fent
említett politikai elveknek megfelelően a gyakorlat, vagy
legalább a nyilatkozatok szintjén az erdélyi magyarok ér-
dekeit képviselik.

A következetes választói bizalom, a rengeteg elpazarolt
pénz, valamint az eljátszott erdélyi magyar közbecsület el-
lenére, még mindig nagyon távol állunk a magyar kisebb-
ségi kérdés megoldásától, nyelvi jogaink megszerzésétől és
az autonómia-törekvéseink megvalósulásától. A formai
eredmények, vagyis a törvényhozói testületekben elért lát-
szólagos előrelépések nem tükröződnek a napi gyakorlat-
ban, sőt, napról napra újabb és újabb megtorlásokkal kell
szembenéznünk. Ilyen körülmények között a helyzetkövető
jogvédő tevékenység helyett inkább egy olyan helyzette-
remtő „támadó” munkára lenne szükségünk, amely nem a
sebeink nyalogatásában merülne ki, hanem előrelátóan, a
minket fenyegető támadások megelőzését és kivédését
szolgálná. Mindezt annak érdekében, hogy valóban jobb
„anyagi és szellemi létfeltételek” között élhessük minden-
napjainkat.

Ebben az enyhén szólva kétségbeejtő helyzetben, ami-
kor még mindig szélmalomharcot kell folytatnunk a törvény
által számunkra biztosított (nyelvi) jogaink életbe lépteté-
séért, amikor nagyon kevésnek bizonyul az a rendelkezé-
sünkre álló demokratikus eszköztár, amely a védelmünket
szolgálhatná, amikor egyesek büntetlenül gúnyt űznek a
nemzeti szimbólumainkból, és hiábavalóvá válik közössé-
günk eddigi politikai vesszőfutása, nos, ebben a nehéz hely-
zetben, éppen az RMDSZ által előkelő pozíciókba juttatott
személyek más nemzetek féltésére adják a fejüket. Termé-
szetesen nagyon fontos a másokkal szemben elkövetett jog-
sértések megelőzése, a különféle gyűlölködő vagy annak
vélt megnyilvánulások megfékezése, és a jogállamiság
megőrzése, de az erdélyi magyarok sokasodó problémái kö-
zepette inkább a saját nemzetünk féltésére és óvására kel-
lene összpontosítanunk az energiáinkat. 

A magyar önvédelmére kellene felhasználnunk a nehéz
harcok árán megszerzett médiafelületeinket, az állami po-
zícióinkat, a közösségi hálóinkat. Minden nemzetnek meg-
vannak a maga méltó fiai arra, hogy megvédjék a
közösségüket az ellenségeiktől. Nem kell nekünk a más
nemzeteket féltő, világmegváltó szélmalomharc vezéreivé
válnunk ahhoz, hogy az erdélyi magyarok érdekeit hatéko-
nyan képviselhessük. A más nemzeteket féltő álmagyarok-
nak pedig nem az RMDSZ és az erdélyi magyar szavazók
bőrén kellene élősködniük, hanem az illető nemzetek saját
háza táján.

Ferencz Zsombor

Az első világháború előtt Magyarországon nem létezett államilag szabályozott hadisírgondozás. Az ilyen jellegű
szabályozást a modernkori gépi háborúk tömeges embervesztesége tette szükségessé. A Magyar Országgyűlés 1917-
ben hozott rendeletet arról, hogy minden település anyagi lehetőségeihez mérten emlékművet állítson, amin meg-
örökíti hősi hallottainak a nevét. Az 1920. június 4-én és 1947. február 10-én aláírt diktátumok is tartalmaznak
rendelkezéseket arról, hogy az eltemetett katonák sírhelyeit tartsák tiszteletben és ápolják. A kommunista hata-
lomátvétel után azonban nem lehetett szó a magyar katonasírok gondozásáról, és egyáltalán a hősi halottak tisz-
teletéről. Szisztematikusan számolták fel a magyar hadisírokat, vagy hagyták, hogy elenyésszenek. Ezt tették mind
Magyarország, mind Erdély területén. A helyzet némi javulása észlelhető a rendszerváltást követően. A Magyar
Honvédelmi Minisztérium keretén belül megalakult a Hadisírgondozó Iroda, amely céljául tűzte ki a magyar hadi-
sírok, katonatemetők felkutatását, nyilvántartásba vételét, rendben tételét, ápolását. Berekméri Árpád-Róbert
hadtörténészt arról kérdeztük, miként történik napjainkban a magyar hadisírgondozás szűkebb hazánkban Erdély-
ben, a Székelyföldön, Maros megyében: 

Tisztelet a hősöknek

Hadisírgondozás Erdélyben

lakosság hozzájárulásával vi-
szont könnyen kivitelezhetők,
ha a feladatnak megfelelő fi-
gyelmet szentelünk. 

– Lehetnek olyan hadisírok,
amelyekről egyelőre nincs tudo-
mása a kutatóknak?

– Természetesen számos
olyan sír van Erdély területén,

amelyről nincs tudomásunk, hi-
szen a harcok hevében elteme-
tett katonák sírját nem minden
esetben tudták a bajtársak meg-
felelően megjelölni, vagy a har-
cok elülte után hátramaradt
halottakat a helyi lakosság is je-
löletlen sírokba temette el. Ezek
beazonosítása szinte lehetetlen. 

Nemes Gyula

Az I-II világháborúban 
hősi halált halt ernyeiek emlékműve
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Csak pótcselekvésekre futja?

Tagadhatatlan, március 10-e, a vásárhelyi tüntetés új
lendületet adott az autonómia-küzdelemnek. A román
média, illetve a demonstráció ellen agitáló RMDSZ és lakáj-
sajtója hiába követett el mindent, hogy minimalizálja az
esemény jelentőségét, csak fokozta annak visszhangját. A
székely zászlót hajkurászó hatalmi indulat hatására felhor-
gadt az érintett intézmények, önkormányzatok vezetőinek
büszkesége, s zömük határozottan visszautasította a jogilag
indokolatlan prefektusi követeléseket. A történet azt bizo-
nyítja, hogy a hatalmi visszaélés többnyire ellenszegülést
szül, továbbmenve: az elnyomás ellenállást. A román kor-
mányzat mintha megfeledkezett volna erről az örökérvényű
igazságról, s folytatja a szélsőséges híveinek bizonyára tet-
sző erődemonstrációt. Gyergyószentmiklóson például egy
Wass Albert-emlékest szervezőit és résztvevőit citálják
rendre az ügyészségre nyilatkozattétel végett, s már sport-
rendezvényeken is dúl a központilag gerjesztett magyar-
gyűlölet. Legutóbb egy kolozsvári focimeccsen, majd egy
bukaresti kézilabda mérkőzésen tombolt a szélsőséges et-
nikai indulat. 

És mit tesz ezalatt az RMDSZ, amelynek vezetői változat-
lanul úgy gondolják, hogy zavartalanul folytatathatják az
eddigi kislépések politikáját? Leszámítva, hogy exelnökük
a magyarországi libsi médián keresztül üzenve oktatja ki az
autonomistákat, szinte semmit. Azaz valamit mégiscsak,
hisz legutóbb a Mikó Imréről elnevezett kisebbségi jogvédő
szolgálatuk tett feljelentést az ügyészségen és a rendőrsé-
gen a kolozsvári futballmeccsen történt zászlóégetés miatt.
Az ügyet egyébként a két ország sportdiplomáciájának kell,
kellene lerendeznie. Hát nem semmi – mondhatnánk pes-
tiesen szólva. Pótcselekvésnek ez is megteszi.

Szentgyörgyi László 

Corneliu Grosu, Maros megye prefektusa hét megyei település polgármesteri hivatalát szólította fel, hogy
távolítsák el a helység közintézményének homlokzatáról a székely zászlót. A prefektúra a nemzeti szim-
bólumok használatára vonatkozó törvényekre hivatkozva tette ezt, ám jelenleg a román jogszabályok
egyetlen paragrafusa sem tiltja a helyi, megyei és regionális zászlók használatát.

Marad a székely zászló! 

Utánajártunk, és a szóban
forgó települések polgármes-
tereit kérdeztük arról, hogy
van-e szándékukban eltávolí-
tani a lobogót, illetve milyen
szankcióra számítanak, ha nem
teszik azt meg.

Márton Zoltán, Makfalva
MPP-s polgármestere el-
mondta: a székely zászló ott fog
lobogni a hivatal homlokzatán,
mert nem létezik olyan jogsza-
bály, amely tiltaná a helyi, me-
gyei és regionális zászlók hasz-
nálatát. „Még februárban
szólította fel a polgármesteri
hivatalt Grosu prefektus, ám
személyes találkozásunk alkal-
mával megbizonyosodtam,
hogy csupán formalitásból,
felső nyomás hatására kért
minket a lobogó eltávolítására.
Természetesen átadott egy át-
iratot, amit iktattunk is, de a
beszélgetés során éreztette,
hogy nem lesz semmiféle
drasztikus következménye, ha
mégsem távolítanánk el a zász-
lót” – mondta el Márton.

Hozzátette, hogy baráti
hangot ütött meg a prefektus,
aki egyébként – a polgármester
elmondása szerint – szó szerint
úgy fogalmazott, hogy „vannak
annál komolyabb problémáink,
mintsem egy régió zászlajának
eltávolíttatása”.

Korábban Makfalva előző,
RMDSZ-es polgármestere tett
feljelentést az önkormányzati
képviselők ellen, mert kitűzték
a székely zászlót a hivatal hom-
lokzatára. Éppen az ominózus
esetben született bírósági dön-
tés, miszerint nem tiltja a ro-
mániai törvénykezés a székely
zászló használatát, hisz a vég-
zés szerint a kék-arany lobogó
egy kisebbség szimbóluma,
nem idegen állam zászlaja.

Magyari Péter, Nyárád-
remete RMDSZ-színekben
mandátumot nyert polgármes-
tere is hasonlóan nyilatkozott,
és elmondta, hogy eszük ágá-
ban sincs levenni a zászlót a hi-
vatal homlokzatáról. „Bár mi, a
többi településsel ellentétben

nem kaptunk felszólítást a lo-
bogó eltávolítására, határozot-
tan kijelenthetem, hogy a
zászló mindenképp a helyén
marad!” – állítja Nyárádremete
polgármestere. 

Mezőpanit polgármesteri
hivatalát is arra szólította fel a
prefektúra, hogy távolítsák el a
zászlót, ám Bartha Mihály
RMDSZ-es elöljáró szerint az il-
letékesek hamis információkra
alapozva kérték őket erre, hisz
a hivatalra nincs kifüggesztve

a lobogó. 
Nyárádszereda polgár-

mestere, Tóth Sándor kérdé-
sünkre elmondta, hogy a feb-
ruári felszólítás után nem
kaptak átiratot, amely a zászló
eltávolítására kérte volna őket,
ám „azóta, de ezután is a pol-
gármesteri hivatal homlokza-
tán fog lobogni a székely zászló”
– nyilatkozta lapunknak a be-
kecsalji kisváros polgármestere.

Pál Piroska

A magyar költészet napja

József Attila születésnapján, április 11-én ünnepel-
jük a magyar költészet napját. 

Ebből az alkalomból a szerző híres kétsorosát ajánl-
juk olvasóink figyelmébe.  

Két hexaméter

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis. 

Csegzi Sándor, a polgármes-
ter tanácsosa lapunknak meg-
erősítette, hogy Kaufland
áruház fog épülni a szóban
forgó területen. „Jelenleg a régi
épület lerombolása és a romok
eltakarítása van folyamatban,
ugyanakkor az építkezéshez
szükséges engedélyek kivál-
tása. A tervek szerint ez év ok-
tóber-novemberében elkészül a
áruház” – állítja Csegzi.

A tulajdonos üzletember is

elmondta, hogy a német üzlet-
lánc fog kereskedelmi közpon-
tot építeni a Jeddi útra, de a
részleteket nem árulta el, arra
hivatkozva, hogy az adásvételi
szerződés adatai bizalmasak.
Ám Musgociu azt leszögezte,
hogy az áruház az év végéig
megnyitja kapuit.

Részletekkel visszatérünk.

Pál Piroska 

A múlt héten, néhány nap alatt földig rombolták
a Tudor negyedbeli Solidaritatea Rokkantak Szö-
vetkezetének épületét. A Jeddi út 6/A-6/B szám
alatti létesítmény helyén sajtóinformációk sze-
rint Kaufland áruház fog épülni. A 12 126 négy-
zetméteres terület Mircea Musgociu üzletember
tulajdona. 

Újabb Kaufland lesz a Rokkantak Szövetkezete helyén



– Információink szerint ön
kezdeményezte, hogy a zenélő
kutat újraépítsék Vásárhe-
lyen…

– A főtéren lassan semmi
sem maradt, ami a város régi
történelmére utalna. A Bo-
dor-kutat ma már csak régi
képeslapokon látni. Hát innen
az ötlet, hogy újra kellene épí-
teni. 2006 januárjában írás-
ban javasoltam a városi ta-
nácsban, hogy biztosítsunk
egy adott összeget Bodor Pé-
ter zenélő kútjának újraépí-
tésére, illetve az ezt megelőző
megvalósíthatósági tanul-
mányra. A zenélő kút hozzá-
tartozik a város és a főtér tör-
ténelméhez, majdnem
minden történeti leírásban
benne van. Vásárhely messze
földön erről volt híres. Indít-
ványomra azt a választ kap-
tam, hogy a 2006-os költség-
vetésbe nem lehet már
belefoglalni, emiatt 2007 ja-
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A zenélő kutat Bodor Péter 1820-1822 között építette. Valóságos műszaki csodának számított. A kupolája tetején lévő Neptun–Apollo
óránként egyszer megfordult tengelye körül, és bámulatos pontossággal mutatta az időt. A kútba beépített zenélő szerkezet, amelyet
a víz hozott mozgásba, hatóránként szólalt meg. A legenda szerint zenéjét a szomszédos falvakban is hallani lehetett…

Bodor Péter kútja újra a főtér dísze lesz? 

– beszélgetés dr. Bálint Istvánnal, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatójával –

nuárjában előterjesztettem egy
határozattervezetet, melyben a
Bodor Péter zenélő kútjának a
felépítését javasoltam, ugyanak-
kor az előtanulmányok beindí-
tását is kértem. A határozatter-
vezetet 2007. január 25-én döntő
többséggel elfogadta Marosvá-
sárhely városi tanácsa. További
kérdés maradt azonban, hogy a
főtéren hova lehetne újra elhe-
lyezni, hiszen az eredeti helyére
már nem kerülhet vissza. Ez a
kérdés sokszor heves vitákat vál-
tott ki. Voltak kifogások, misze-
rint a főtér amúgy is túlterhelt,
és nem hiányzik onnan még egy
kút is. Javasolták, hogy máshová

kellene építeni, de én állandóan
csak azt hajtogattam, követel-
tem, hogy: „de igen, pont ez hi-
ányzik innen”. Az ügyben kikér-
tem Keresztes Gyulának, a város
volt főépítészének a véleményét,
akinek szakmai tekintélyét és tu-
dását senki sem kérdőjelezheti
meg. Ő volt különben az, aki elő-
készítette a Bodor kút méretará-
nyos tervét. Minderről Keresztes
Gézával, a műemlékvédelmi bi-
zottság tagjával is egyeztettem.
Meg kell említenem azt is, hogy
a térfotók elkészítésében Plájás
István segített. Rengeteget be-
széltem a tervről, az elképzelés-
ről. Elmondtam mindenkinek,
akinek kellett, és akinek lehetett.
Vártam a visszajelzéseket, és
örömmel nyugtáztam, hogy
majdnem mindenki pozitívan állt
a kérdéshez. Időközben elkészült
egy design terv is. Ezen nézhető
meg, miként mutatna Vásárhely
főtere a Bodor-kúttal. Hát ennél
szebbet talán még álmodni sem
lehet. Az összesített vélemények
szinte egybevágóan a főtér kö-
zepét nevezték meg a kút helyé-
nek: a virágóra helyébe, ami pont
a Bolyai utca folytatásában van.
Természetesen ez is újabb vitákat
szült, hiszen a virágóra is törté-
nelmi része már a városnak, még
akkor is, ha csak a hatvanas évek-
től van jelen. Amúgy a virágóra
sem tűnne el, csak a helye vál-
tozna. Az elképzelés szerint át-
helyeznénk a Bodor-kút és a ka-
tonaszobor közötti térbe. Végül
megszületett a 224-es új hatá-
rozattervezet, amit Törzsök Sán-
dor tanácsos kollegámmal együtt
terjesztettünk elő. Persze 2007.
július 5-én is sor került a hagyo-
mányos véleménycsatára. Itt már
az is kérdés volt, hogy milyen ze-
nét játszana a kút, mert, ugye,

ez sem mindegy. A lényeg, hogy
végül a határozattervezetet a vá-
rosi tanács elfogadta.

– Közben sor került a Színház-
tér átépítésére...   

– Ez így igaz. Ahányszor fel-
vetettem a Bodor-kút megépíté-
sének tervét, az volt a válasz, hogy
ezt csak akkor lehet megvalósí-
tani, ha a tanács elfogadja a főtér
teljes felújítási tervét. Ez  azonban
még nem készült el. Így voltaképp
nem is volt, mit elfogadni!… To-
vábbá volt egy olyan szándék is,
hogy földalatti garázst építsenek
a főtér alá. Nos, az egyik terve-
zetben a földalatti garázs fölé, a
főtér közepére, legnagyobb meg-
lepetésemre, oda tervezték a Bo-
dor-kutat is. Lehet, ez lett volna
az ára a kút felépítésének, vagyis,
hogy megszavazzuk a földalatti
garázs megépítését. Hát nem sza-
vaztuk meg...

– Beszéljünk még egy kicsit a
zenélő kút kijelölt helyéről. Erre
ugyanis mindenki kíváncsi…

– A kút jövendő helyére vo-
natkozóan felmerült, hogy eset-
leg a szovjet katona helyére kel-
lene tenni. Ez ugyanis már nem
illik bele teljesen a városképbe.
Ez azonban egyrészt bizonyos
akadályokba ütközik, másrészt
nem elég a hely arra, hogy a kút
körül sétáló teret alakítsanak ki.
Elképzelésem szerint, ha a kút
megépülne, a főteret sétálótérré
kellene alakítani, és ki kellene til-
tani a forgalmat.

– Budapesten, a Margit-szi-
geten is megvan a Bodor kút. Az
eredeti viszont itt volt Vásárhelyen.
Ebben az értelemben akkor ez
most a másolat másolata lenne?

– Igen, szabad fogalmazás-

ban valóban a másolat másolata
lenne. A margit-szigeti kutat
1936-ban építették. Abban a sze-
rencsés helyzetben vagyunk,
hogy ennek megvannak a terv-
rajzai. Ez majd sokat segíthet a
kivitelezésben. 

– Miként állunk most? Kik tud-
nának segíteni, hogy a terv mi-
hamarabb valósággá váljék?

– Talán nem lenne hiábavaló
uniós támogatásért pályázni. A
főtérre vonatkozólag pedig: ész-
szerű felújítási tervet kell készí-
teni! 

A Bodor kút a városnak csak
hasznot hozna, történelmi ha-

gyományként és turisztikai lát-
ványosságként egyaránt. Elkép-
zelni is gyönyörűség, milyen
lenne a padokkal körülvett ze-
nélő kút, ahonnan halk térzene
szólna: Vangelis, Jean Michel
Jarre, Mozart, Kodály, Chopin
vagy Strauss… A kút közelében
lenne két szökőkút, melyekből a
zene ritmusárára szökellne fel a
víz, fényorgona kísérettel. Nem
nyugszom addig, amíg nem
nyomtathatok egy új vásárhelyi
képeslapot a főtérről, rajta Bodor
Péter zenélő kútjával!

Nagy-Bodó Tibor

Dr. Bálint István

Borsos Szabolcs Phd:
– Ez az ügy már közel két évtizede
vajúdik. Az, hogy meg kell-e épí-
teni, vagy sem, nem kérdés! Egyér-
telmű, hogy már régen meg kellett
volna! Szerintem az is nagyon fon-
tos, hogy ennek a létesítménynek
méltó helyet találjanak. Tudnivaló,
hogy az egykori, eredeti helye már sajnos foglalt. Ezen, sajnos, már
nem lehet változtatni. Személy szerint nagyon örvendenék, ha már
készen lenne, ugyanakkor nagyon remélem, hogy az illetékesek meg-
oldást találnak arra, hogy ennek a létesítménynek olyan helyet talál-
janak, amelyet megérdemel. 

Szakács András szerelőmérnök:
– Én már csak olyan vagyok, hogy
kizárólag azt hiszem, amit látok.
Néhány évvel ezelőtt Budapesten,
a Margit-szigeten láttam a kút
másolatát. Sajnos az sincs túl jó
állapotban. Három unokám van,
nekik és gyermekeimnek számta-
lanszor meséltem Bodor Péter alkotásáról. Jó lenne, ha mindannyi-
uknak a valóságban is megmutathatnám. Akkor hát, legyen meg!
Építsék újra! Nem vagyok én optimista, de beszéljen önökből a
Fennvaló, és adja Isten, hogy városunk újra ezzel is dicsekedhessen.
E nélkül ugyanis valahogy nem is központ Vásárhely főtere…

Suba Júlia újságíró:
- Nagyon szeretném, ha Bodor
Péter kútját újra Marosvásárhely
főterén láthatnám. Ha az egykori
helyére már nem is kerülhet visz-
sza, mégis – úgy hiszem – rend-
kívül pozitív formában adná
vissza Vásárhely főterének régi
hangulatát. Azonban, ha a városatyáinkra gondolok –tisztelet a
kivételnek –, az a meglátásom, hogy egyesek mindent megtesznek
annak érdekében, hogy számtalan dolgot eltüntessenek, amiket
őseink és főként városépítőnk, Bernády György teremtett. Lassan
már csak digitális képeslapon láthatjuk, hogy városunk, Marosvá-
sárhely milyen is volt hajdanán. A rombolás ellen mindenképpen
tenni kell! Mi tagadás, a Bodor-kút világhírű! Újraépítésével, jelen-
létével mindenki nyerne, nyerhetne...

Csegzi Sándor, Marosvásárhely
volt alpolgármestere elmondta,
hogy az önkormányzat maximáli-
san támogatja a kezdeményezést.
Mi több, erre már tanácsi határo-
zat is van. Megkérdeztük azt is,
hogy Vásárhely főterén hol lenne
erre a legalkalmasabb hely. A vá-
laszból egyértelműen az derül ki, hogy a virágórát fogják elköltöz-
tetni, és ennek a helye fog teret biztosítani a Bodor Péter-kútnak.
Ami fontos: az egykori tervek is megvannak! Mégpedig a Csegzi Sán-
dor birtokában. Ígérete szerint ezekből kapunk egy másolatot, melyet
a Központ jövő heti lapszámában fogunk bemutatni olvasóinknak.



Önmagában is felért egy
csapással Olli Rehn uniós
pénzügyi biztos eddigi tevé-
kenysége, az európai bank-
betétek zár alá vonásáról
szóló legutóbbi terve azon-
ban még viccnek is rossz. A
Helsinkiből exportált (ot-
tani nézőpontból az Európai
Bizottságra sózott) liberális
alelnök most nem keveseb-
bet eszelt ki, mint hogy
ezentúl egyik betétes se
érezhesse megtakarítását
biztonságban az EU-ban,
mert baj esetén jogosan zá-
rolhatják vagyonát.

A ciprusi válság félrekeze-
lése miatt minden épeszű uniós
vezető megpróbál a szigetor-
szágra kényszerített „mentő-
tervtől” minél jobban
elhatárolódni, arról győzködve
a piacokat, itt, kérem, egyedi
esetről van szó, ami semmiképp
sem teremthet precedenst. Erre
jön a finn biztosunk, akit meg-
szorítócsomagjai és éles előre-
látása miatt már nemcsak a
magyarok, hanem a portugá-
lok, spanyolok, olaszok és a gö-
rögök is a szívükbe zárhattak, és
azt találja mondani, hogy nem,
nem: mégiscsak jól hallotta

mindenki, a ciprusi eset nem
egyedi. Sőt, az egész unióban
kötelezővé tesznek majd egy
olyan direktívát (de ismerős ne-
künk ez a szó valahonnan…),
amely a bankbetéteket is elve-
heti, ha rosszul gazdálkodnak a
bankárok. Ajánlanánk Olli Rehn
figyelmébe az Európai Unió
alapjogi chartáját, biztos meg-
van neki otthon finnül is, nem
kell sokat olvasnia, mert már
rögtön az elején megtalálja,
hogy a magántulajdon szent és
sérthetetlen, mindenkinek joga
van tulajdonolnia, örökül hagy-
nia és szabadon rendelkezni fe-
lette. Miközben megint
Magyarországgal van elfoglalva
az unió, most éppen a portugál
zöldek felvetésére – mert nekik
sincs jobb dolguk, most, hogy
Lisszabon ismét a csőd szélére
kerülhet –, addig a római jog
óta ismert alapelv aktív meg-
sértésén fáradoznak Brüsszel-
ben. Olli Rehn szerint a
befektetői felelősség kérdését a
tagállami törvényekbe is bele-
foglalnák. A miénkbe ugyan
biztos nem, legalábbis Varga
Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter a bizottság terveinek
előtérbe kerülése okán újra biz-

tosította a magyar betéteseket,
hogy ilyen jogsértésre nálunk
semmi esetre sem kerülhet sor.
Halkan feltennénk még azt a
kérdést, hogy miért nem men-
tették meg a ciprusi lakosság
félretett pénzét mondjuk abból
a két mentőalapból, melyeket
pontosan az ehhez hasonló ese-
tek kezelésére hoztak létre.
Bőven lett volna miből elkerülni
a magántulajdon lefoglalását,
mert az alapok több száz milli-
árd euró „tűzerővel” rendelkez-
nek (hogy csak Olli Rehnt
idézzük), miközben még a leg-
jobb esetben is úgy ötmilliárd
eurót kasszírozhatna az unió a
ciprusi lakosság meglopásával.
És nem árt tudni, hogy a jól ér-
tesültek már rég a csőd előtt ki-
vették vagyonukat az érintett
bankokból, vagy a ciprusi zárva
tartás ideje alatt Londonban
hirtelen megnyitott fiókon ke-
resztül mentették ki az eurómil-
liárdokat – így megint csak a
kicsik maradtak hoppon. Volt
itt, kérem, pénz bőven az ír, a
portugál, a spanyol bankrend-
szer megmentésére (több száz
milliárd euró, felelősök pedig
sehol), de Olli Rehn ezt az öt-
milliárdot már sehogy sem ta-

lálta. Az új direktívával két dol-
got üzen az európai lakosság-
nak: egyrészt, hogy az unió
bankjai annyira rosszul állnak,
hogy ilyen törvénnyel is fel kell
készülni egy esetleges csődhul-
lámra, másrészt, hogy ne bízza-
nak az EU alapelveiben, hanem
minél hamarabb vigyék betéte-
iket Svájcba vagy Szingapúrba,
de legalábbis tegyék a párnaci-
hába. A biztos úr mindent le-
rombolna, amit az uniós
intézmények a bizalom vissza-
szerzéséért eddig tettek: a
bankfelügyeletek megerősíté-
sétől kezdve a bankok alaptőké-
jének emelésére vonatkozó
bázeli szabályok szigorításáig.
Nem csodálkoznánk, ha a britek
fontolóra vennék, hogy az uniós
tagságukról szóló, 2015-re ter-
vezett népszavazást előre hoz-
zák, hogy minél hamarabb
angolosan távozhassanak ebből
a társaságból.

Szabó Anna
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Aranylakodalom
2013. május 27–június 2. között szer-
vezik meg a XVII. Marosvásárhelyi Na-
pokat, melynek keretében május 31-én, pénteken
tartják az Aranylakodalom rendezvényt.

Az esemény alkalmával megünneplik azokat a maros-
vásárhelyi párokat, akiknek idén van az 50.  házassági év-
fordulójuk.

Azokat a párokat, akik részt szeretnének venni az ese-
ményen, felkérjük, hogy május 10-ig iratkozzanak fel a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal művelődései, sport- és
ifjúságügyi osztályán (Mihai Eminescu Művelődési Központ,
Kós Károly utca 1A. szám, 12–15-ös terem). Fel kell mutatni
az eredeti személyazonossági iratot, a házasságlevelet és
be kell nyújtani ezek fénymásolatát.

Betöltendő főtanácsadói állás a
kereskedelmi tevékenységeket
engedélyező osztályon 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát szervez az ideiglenesen
megüresedett főtanácsadói állás betöl-
tésére a Társadalmi-kulturális tevékeny-
ségek és Vagyonkezelői Igazgatóság keretében
működő kereskedelmi tevékenységeket engedélyező
osztályra.
A versenyvizsgára az intézmény Marosvásárhely, Győzelem
tér 3. szám alatti székhelyén kerül sor: 2013. április 22-én, 10
órától tartják a kiegészítő vizsgát, április 23-án 10 órakor az
írásbeli vizsgát, majd április 25-én, 12 órától pedig az inter-
jút.
A beiratkozási iratcsomót a Hivatalos Közlöny III. részében
való közlést követő 8 napon belül lehet benyújtani az intéz-
mény székhelyén, és ennek a 2008. évi 611-es kormányha-
tározat 49. cikkelye első bekezdésében foglalt iratokat kell
tartalmaznia.
A versenyvizsgán való részvétel feltételét, az igényelt iratokat
és a könyvészetet az intézmény székhelyén, valamint
a www.tirgumures.ro honlapon függesztik ki.
Részleteket a 0653-801.866-os telefonszámon 8 és 14 óra
között kaphatnak.

2013. április 4-i 17.418. számú egyéni közlés 

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt, utólagosan módosított
és kiegészített 2003. évi 92-es számú kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése ér-
telmében, közöljük, hogy kibocsátották a 2013. március 14-i 27296 és 27302számú
fiskális adminisztratív iratokat a MEDMURES Kft. nevére, fiskális címe Marosvásárhely, Máramaros
u. 33. szám.  Az adóügyi adminisztratív iratot a címzett a kibocsátó pénzügyi szerv székhelyén ta-
nulmányozhatja. Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít
közöltnek, azaz 2013. április 5-étől. Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, forduljon Simon
Rodicához székhelyünkön – Győzelem tér 3. szám, 6-os szoba –, vagy a 0265/268.330 telefonszámon,
132-es mellékállomás.
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Sarkosan fogalmazva
Sajtó alá rendezem 2008-tól
kezdve mindennapi Sarko-
san fogalmazott cikkeimet,
most 2010 júliusát zártam
le. Tragikomikus politikai
időutazás, mely azt bizo-
nyítja, a tények és változá-
sok cseppet sem zavarják a
balliberális sajtót sem ide-
haza, sem külföldön. A Die
Welt című német lap holnap
is leadhatná Krisztina Koe-
nen három éve megjelent
cikkét, melynek legfonto-
sabb mondata: Magyaror-
szág magával ránthatja
egész Európát.

No ugye, hiszen már be is követ-
kezett, szegény Európa ott fek-
szik összetörve a szakadékban,
igaz, még lejjebb a bűnös Ma-

gyarország még rosszabbul járt.
„Politikai kalandorok a Duna
partján”, így szólt az üzenet,
mert a Fidesz már a Gyurcsány-
korszakban is mindent elköve-
tett, „hogy megingassa a
bizalmat a jogállam intézmé-
nyeiben és a parlamentben”, sőt
„Magyarországnak, mint a tér-
ség egyetlen nemzetállamának
megvan a potenciálja arra,
hogy nemcsak magát, hanem
az egész környezetét is destabi-
lizálja. Szerencse, hogy csak kis
ország”. Ebből az aljas, hazug
szövegből táplálkozik azóta is az
Európai Unió balliberális háló-
zata, a német, osztrák, francia
„mértékadó” sajtó. A „kéthar-
mados puccs” felszámolja a de-
mokráciát és területi revíziót
szorgalmaz. Az előre kimondott

ítélethez aztán szépen hozzáil-
lesztenek bármit, ami a vád
alapját képezheti, a védekezés,
a cáfolat eleve reménytelen vál-
lalkozás, mert csak hamis tanú-
kat hallgatnak meg, és csak
hamisított bizonyítékokkal áll-
nak elő. A nem balliberálisok
politikai kalandorok, akik pedig
rájuk szavaznak, nemcsak osto-
bák, hanem jobb esetben naci-
onalisták, rosszabb esetben
irredenták és fasiszták. Ördögi
leleményességgel felállított
csapda ez, nem lehet kikerülni.
Ha a német lap minden változ-
tatás nélkül, mai dátummal kö-
zölné a három évvel ezelőtti
„alapvetést”, az agymosott
német olvasók többsége alig-
hanem észre sem venné a tur-
pisságot, inkább azt mormolná,

Gott sei Dank, milyen szerencse,
hogy csak egy kis ország tévedt
a bűn útjára, mely ráadásul
szinte teljes mértékben tőlünk
függ, mint már oly sokszor. Ha
sokat ugrál „a térség egyetlen
nemzetállama”, meg kell fon-
tolnunk, hogyan szabadítsuk
fel. Megbízható szövetségese-
ket kell keresni a magyarok kö-
zött, és meg kell őket
erősítenünk, hogy együtt,
2014-ben helyreálljon a rend,
stabilitás és kockázat nélküli
befektetés. Ez osztrák baráta-
inknak is legfőbb érdeke, eleget
kínlódtak már a rebellis magya-
rokkal, akik nem mernek kicsik
lenni. Ezt kell továbbra is
üzenni, a lázadókkal keményen
fogunk bánni. Nincs kegyelem!

Szentmihályi Szabó Péter

Olli rémálma
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Bölöni levélben 
gratulált a kosarasoknak
Az egykori kiváló vásárhelyi labdarúgó, jelenleg edzői
hivatását a távoli keleten gyakorló szakember a Köz-
pontból értesült arról, hogy személyi okokra hivat-
kozva lemondott Szathmári Tibor, a Maros Megyei
Labdarúgó Szövetség elnöke.

Bölöni László levelében a következőképpen értékelte
Szathmári vezetői teljesítményét: 

,, Meglepett és elgondolkodtatott a hír, hisz valóban repül
az idő, sajnos erre Szathmári Tibor is utalt. Féltetlenül gratulálni
szeretnék hosszú, nehéz és kitűnő munkájáért, amit a vásár-
helyi foci szolgálatába állított. Ölelem, és egészséget kívánok
a közelgő pihenése során. Bár mindent el tudok képzelni, de
azt, hogy ő pihenjen, azt nehezen. És valljuk be, ez jobb ne-
künk.

Tovább gondolkodom és, bár messze szakadtam Marosvá-
sárhelytől, megkérdezem, hogyan, kivel tovább?”

Bölöni a továbbiakban azon morfondírozik, hogy ki az, aki
Szathmári nyomdokába léphet a Maros Megyei Labdarúgó
Szövetség élén. Régi, jó barátjára, Fazakas Árpád sporttanárra
gondolt: 

,,Miért ne következhetne Fazakas Árpád? Mi szól mellette?
Nem elsősorban az, hogy hosszú ideig szobatársam volt. Inkább
az, amit a város futballrajongói mind tudnak, vagy tudniuk kel-
lene róla. Az, hogy Fazi városunk kitűnő játékosa volt. Csodá-
latos mérkőzésekkel ajándékozta meg a hajdani szurkolókat.
Sőt, román válogatottságig is vitte.  Tudom, hogy Fazit ez nem
boldogítja, pontosabban, hogy nem ez boldogítja, de én az
eredményeit nagyszerűnek könyveltem és könyvelem el. Ismeri
a futballnak minden csínját-bínját. Hivatalos megfigyelőként
belátott a kulisszák mögé is. Dolgozott a tanügyben, ott is a
sporthoz közel állt, hiszen a helyi sportlíceum igazgatója is volt.
Mind a gyakorlati, mind az elméleti munkában otthonosan
mozog. Lehet, sőt biztosan vannak Marosvásárhelyen futball-
hoz értő emberek.  Persze a futballhoz mindenki ért. Régi csa-
patunkból mások is megérdemelnék, hogy rájuk bízzák a
megye, a város focijának irányítását, de én most Fazakas Árpi
mellett döntenék”.

Végezetül üdvözletét küldi a BC Mures kosárlabda klub
vezetőinek, játékosainak, akiknek sikerült az első helyen zár-
niuk az alapszakaszt, így reális eséllyel kezdhetik meg a rá-
játszást, a bajnoki címért folyó harcban:

„Szívből gratulálok a játékosoknak, vezetőknek és szurko-
lóknak, akiket volt szerencsém megismerni. Sikert a folytatás-
hoz!”

A rendkívüli eredmények el-
érésében jelentős szerepe volt
Seres József érdemes edzőnek,
aki több mint három évtizede ve-
zényli az együttest (1976 óta te-
vékenykedik az Electromureşnél). 

A csapat nemrég jött haza a
szlovákiai Podbrezovából, ahol
a Bajnokok Ligájában az előkelő
3. helyen végeztek, miután a kis-
döntőben 5-3 arányban diadal-
maskodtak a szerb Pionir Sza-
badka ellen.

A lányok eredményei azért is
dicséretre méltóak, mivel egy jó
ideje munkanélküliek, sőt edzé-
sekre is passzióból mennek, és
minimális anyagi támogatásban
van részük.

A csapat jelenéről meg az
újabb nemzetközi sikerről Seres
Józsefet kérdeztük: 

– Gratulálunk a 3. helynek.
Sikerként lehet elkönyvelni?

– Igen, ha arra gondolunk,
hogy játékosainak nagy része
már hónapok óta munkanélküli,
edzésekre is a lehetőségeiknek
megfelelően jönnek el, mind-
ezek ellenére, fantasztikus hoz-
záállással, odaadással és elszánt-
sággal játsztak a Bajnokok Ligája
mérkőzésein. 

A Romgaz lányainak felké-
szülési lehetőségei, anyagi hely-
zetük messze elmarad a Bajno-
kok Ligájában résztvevő klubok

játékosaiétól, ezért is dicséretre
méltó a teljesítményük.

Itt azt is megemlíthetem,
hogy a bajnok, a német Viktoria
Branberg együttese lett, amely
ugyancsak 5-3 arányban diadal-
maskodott a szlovén Lanteks Cel-
jével szemben. A Branberg leg-
jobbja Vaidahăzan Ioana volt, aki
évekig az Electromureş Romgaz
együttesét erősítette.

– Hogyan sikerült biztosítani
a tornán való részvétel anyagi fel-
tételeit? 

– Néhány segítő, bőkezű he-
lyi támogatónak (akiket még ér-
dekel a lányok és a klub hely-
zete) köszönhetően sikerült
kijutnunk a rendezvényre. Ezál-

tal is köszönjük nekik a támoga-
tást.

– Hogyan sikerült lelkileg is
felkészíteni a lányokat, hiszen a
jelenlegi gondok miatt, nem iga-
zán könnyű edzeni, s még jól is
játszani, sikereket elérni?

– Egyáltalán nem volt köny-
nyű, mindenikükkel külön be-
szélgettem, elemeztük a hely-
zetet. Vannak olyanok, akik már
több mint három évtizede tagjai
az együttesnek, velük közösen
értük el a klub legtöbb, legna-
gyobb sikerét. Ők, akik család-
anyák is, már hét hónapja mun-
kanélküliek, sőt, egyeseknek
közülük, már a munkanélküli se-
gélyük is lejárt. 

Gondolják csak el, őket nem
kötelezhetjük arra, hogy minden
edzésen ott legyenek. Ennek el-
lenére, ahogy tehetik, edzenek,
odaadóan készülnek és rendre
jó eredményeket érnek el.  

A 11 (!) zsinórban megszer-
zett bajnoki cím után, az idén
elhódított második helyünket is
sikerként könyvelhetjük el, a há-
romcsapatosra leapadt hazai
bajnokságban.  

Románia legsikeresebb te-
kecsapata, az Electromureş Rom-
gaz az utóbbi 30 évben szinte
minden hazai és számos nem-
zetközi megmérettetésen dia-
dalmaskodott. Ezért nehezen el-
képzelhető, hogy követője
kerülhet a hazai mezőnyben.  

Az Electromureş Romgaz 
az ország legsikeresebb tekecsapata marad 

1985 és 2012 között 25 felnőtt bajnoki címet (1985-1991, 1993-1995, 1997-1999, 2001-2012), 7 ifjúsági
bajnoki címet szerzett (1986, 1989, 1994-1995, 1999, 2011-2012), emellett 4 Világkupát (1986, 1987, 1999,
2005) és 2 Bajnokok Ligáját (2002, 2006) nyert. 

A BC Mureş első lett az alapszakaszban!
még ifjúsági játékos korából,
egy kicsit több szabadságot ad-
tam, de a teljesítmény alapját
végül is a védekezés minősége
adja meg. Amúgy nem véletlen,
hogy Cuic és Jucan annyira an-
tipatikusak az ellenfeleknek, én
sem szeretném, ha ellenem ját-
szanának. Hogy ki a főnök az öl-
tözőben? Én! Nincs a játékosok
között főnök, együtt megbeszé-
lik, ha valamin javítani kell.

Azzal kapcsolatosan, hogy a
rájátszás mérkőzésein miként
kell játszania együttesének a
bukaresti CSM ellen, a vezető-
edző következőképpen fogal-
mazott:

–Ahhoz, hogy a rájátszásban
jól szerepeljünk, sok szerencse
is kell, hogy a labda befelé pat-
tanjon adott esetben, de ennél
sokkal fontosabb, hogy sérülé-
sek ne következzenek be. Mi a

maximumot szeretnénk, de na-
gyon erősek az ellenfelek is. Plo-
ieşti és Medgyes is javuló for-
mában van, a többiekről sokan
azt állítják, hogy lefelé szálló
ágban vannak, én ezt a véle-
ményt nem feltétlenül osztom,
mindegyiküket komolyan kell
vennünk.  Elsősorban a második
mérkőzésektől félek, ugyanis
idős csapat vagyunk, nehezebb
a regenerálódás, ennek a minő-
sége meghatározhatja a vég-
eredményt. Sokat számít viszont
a hazai pálya előnye, a játékosok
a közönség miatt imádnak Ma-
rosvásárhelyen játszani, de a
vendégek is, bár egykori játé-
kosként szerzett tapasztalatom
mondatja, hogy nem könnyű a
lelátó ellen.

Az első mérkőzésre április
14-én, vasárnap kerül sor hazai
pályán.

Fennállása óta talán legjobb
csapata kovácsolódott össze
a BC Mureşnek. Április 2-án
112:54 (23:14, 29:16, 27:15,
33:9) arányban legyőzte a
csíkszeredai Hargita Gyön-
gyét, ezzel megnyerve a
Nemzeti Liga alapszakaszát.
Ezek után elsőszámú esé-
lyesként szállhat harcba a
rájátszásban.

Ellenfele, a bukaresti CSU, a
bajnoki tabella 8. helyezettje
lesz, aki ellen a három győzele-
mig tartó, ötmérkőzéses küzde-
lem során kell majd bizonyítania
a vásárhelyi kosarasoknak. 

A Hargita Gyöngye elleni
mérkőzésen a csapat hosszú
percekig ott maradt a pálya kö-
zepén, a nézők pedig a lelátó-
kon, s hallgatták a craiovai hí-
reket, végig zúgott a biztatás, a
„szép volt fiúk!”, s hatalmas ri-

valgás üdvözölte a craiovaiak
minden egyes sikeres dobását,
amellyel átvették ismét a veze-
tést, s megnyerték a meccset.

Ezzel a vásárhelyi kosárlab-
dasport legnagyobb sikerét érte
el a több mint hatvan éve leál-
dozott aranykor óta, bár min-

denki tisztában van azzal, hogy
a rájátszásban igazolni kell az
eddigieket.

Az együttes sikeres vezető-
edzője, a szerb Szrecsko Sze-
kulovics, a következőket nyi-
latkozta: 

– Profi játékosok alkotják a
keretet, akik nagyon jó csapatot

alkotnak. Nincs „nagy arc” a ke-
retben, szoros barátság alakult
ki a játékosok között, ha vala-
melyikük hibázik is, újítani, ja-
vítani tudnak menet közben.
Sokat improvizálunk, nem csak
Cuic, de Peciukas, Ceskovic és
Navickas is hozzájárul ehhez.
Cuicnak, akit nagyon jól ismerek
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2Kedves rejtvénybarátok!
E heti pályázati feladvá-

nyunk a rajz poénját tartal-
mazza. Beküldendő a
szürkített sorok megfejtése a
hónap utolsó számában
megjelenő pályázati szelvé-
nyen! Ne feledjék el kivágni
és megtartani a 2-es számot!

Áprilisi díjaink:

1. díj: egy kozmetikum-
csomag, amely ízületi fáj-
dalmakat szüntető reuma

gélt és ice-gélt tartalmaz

2. díj: egy doboz geszte-
nye gél (kozmetikai ter-
mék, kitűnő lábápoló gél)

3. díj: féléves előfizetés a
Központ hetilapra

Márciusi pályázatunk
nyerteseit, valamint a rejtvé-
nyek helyes megfejtéseit kö-
vetkező számunkban
közöljük!

Jó szórakozást!

✂

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.

Bolyai utca 

10. szám

Peter`s Beauty Shop

Pályázat

www.kozpont.roon
lin
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