
Tovább gyűrűzik a 2-es Számú Általános Iskola keresztelőjének ügye. A városi RMDSZ a pol-
gármesteri hivatal jegyzőjét, Maria Ciobant és a Megyei Névadó Bizottságot okolja a névadás
halasztásáért, a Bernády akciócsoport viszont következetesen az RMDSZ-en kéri számon az
újabb kudarcot. Bár a politikusok és a civilek ezen ügybeni csatározásai másfél éve folynak,
a Dózsa György utcai tanintézmény homlokzatára még mindig nem függesztették ki a 
Dr. Bernády György Iskola nevet.

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

Vélemény

Városi tanács 
vagy Gruppenhecc?

Nem találják – vagy talán nem is keresik – azo-
kat az intézményes eszközöket, amelyekkel a mi
otthonérzetünket javíthatnák. Nem tájékoztat-
nak arról, hogy miért születnek mégis újabb és
újabb háttéralkuk és egyezségek, miközben mi
azt érezzük – az RMDSZ is ezt hangoztatja –,
hogy a polgármesteri és a kormánypárti csopor-
tok egyaránt az ellenfeleink, sőt, az ellenségeink.
Ha ez mégsincs így, akkor ennek a ténynek a
megmagyarázását kellene elvállalnia valakinek.
Ugyanakkor, azt is tudnunk kellene, hogy mivel
magyarázzák a képviselőink, hogy a „heves viták
ellenére”, mégis ilyen olajozottan működött a
költségvetés elfogadtatására létrehozott partneri
viszony. Mivel indokolható ez a kétszínű politi-
zálás?

>>> 3. oldal

Vélemény

Ismerkedés Leonardo 
Da Vinci munkásságával

Szeptember else-
jéig a marosvá-
sárhelyi Várban
található Törté-
nelmi és Régé-
szeti Múzeumban
megfordulóknak
egyedi és tanul-
ságos élményben lehet részük: egy kiállítást
láthatnak, amely betekintést nyújt Leonardo
Da Vinci munkásságába.  

>>> 4. oldal

> > > Ú j  s o roz at,  V.  ( V I I I . )  é v fo l ya m  > > > 1 5 .  s z á m  > > > 2013.  ápri l is  18–24. > > > Megjelenik  csütör tökön > > > > > > > > > > > 8  o l d a l  > > > á ra :  1 , 5  l  e  j  > > >

C M
Y B

C M
Y B

> > > M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p < < <
w w w . k o z p o n t . r o

Sport

Játéklehetőség 
nélkül nincs fejlődés

– mondta Steff Zakariás, a Maros Kosárlabda Klub
U18-as keretének 46 éves edzője, aki a Nemzeti Ligá-
ban szereplő, az alapszakasz után éllovas marosvásár-
helyi együttes sikereiről, az általa edzett U18-as csapat
jó szerepléséről és nem utolsó sorban a jelenlegi fiatal,
tehetséges generáció érvényesülésének lehetőségei-
ről beszélt a Központnak.

>>> 7. oldal

>>> 3. oldal

Társadalom

Ilyen lesz a Bodor Péter-kút 

Ígéretünkhöz híven visszatérünk a Bodor Péter-kút re-
konstrukciójához. Olvasóink betekintést nyerhetnek
abba, hogy miként fog kinézni a zenélő kút. Továbbá
megtudhatják, hogy a jelek szerint lehetőségünk lesz
arra, hogy mi, vásárhelyiek döntsük el, hogy hol kap-
jon helyet a világhírű Bodor-alkotás. Íme, néhány
helyszín: a Somostetőn, Színház-téren, a virágóra,
avagy a szovjet katona szobrának a helyén. 

>>> 5. oldal

Újabb halasztás a Bernády-ügyben:

ÁPRILISI 
REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

Tudnivalók a 8. oldalon)

Hárítják a felelősséget



Szimfonikus hangverseny 
a Kultúrpalotában

Április 18-án, csütörtökön
este 7 órától szimfonikus kon-
certre várják a zenebarátokat a
marosvásárhelyi Kultúrpalota
Nagytermébe. Vezényel a né-
metországi Ferenc Gábor, zon-
gorán játszik: Bogányi Gergely
magyarországi művész.

A Teleki Téka 
legérdekesebb könyvei

Április 21-ig tekinthető meg
a Teleki Téka legjeiből összeválo-
gatott időszakos kiállítás. Az Ér-
tékek és kuriózumok című tárlat
a  Téka szakmai szempontból kü-
lönleges könyveit mutatja be, de
ugyanakkor érdekességeket
kínál a nagyközönség számára is.
Megtekinthetik a tárlaton Apác-
zai Csere János Magyar Logikáts-
kájának unikum példányát, a
Benjamin Franklin által leg-
szebbnek titulált Vergilius- köte-
tet, kézzel színezett atlaszokat és
gyógynövényes könyveket, de a
könyvtár legkisebb, illetve leg-
hamisabb könyve is látható.
Nyitva tartás: kedd-péntek 10-
18, szombat-vasárnap 10-13
óra.

Kistermi előadások
Április 18-án, csütörtökön

20 órától Marcin Brzozowski
Clapham Junction című, lengyel
nyelvű, angol nyelven felirato-
zott műve látható a Kisterem-
ben. Április 19-én, pénteken
19.30-tól a Megtorlást tekint-
heti meg a nagyérdemű a Kis-
teremben. Az előadásra a
szabadbérletek érvényesek.

Két lengyel darab 
18-án, csütörtökön 16 órától

a Két lengyel darab című elő-
adásra várják a nagyérdeműt a
Stúdió Színházba.

Jancsi és Juliska
A marosvásárhelyi Ariel Ifjú-

sági és Gyermekszínház április
18-án, csütörtökön és 19-én,

pénteken délelőtt 9.30-tól és 11
órától újra előadja a Jancsi és
Juliska című bábjátékot a báb-
színház marosvásárhelyi szék-
helyén.

A Kárpátok bűvöletében
Ezzel a címmel nyílt termé-

szetfotó-kiállítás a marosvásár-
helyi Bernády Házban. A
fotókat a naturART egyesület,
illetve a Marosvásárhelyi Fotó-
klub tagja, Nagy Zoltán Gergely
marosvásárhelyi fotóművész
készítette.

Kiállítás Leonardo da Vinci
életművéből

Látogatható a Leonardo
da Vinci életművéből nyílt
kiállítás a marosvásárhelyi
várban lévő Régészeti  és

Történelmi Múzeumban.

Ötödször is 
Dzsesszfeszt a Jazzben

Április 22–25. között a ma-
rosvásárhelyi egyetemi kultúr-
ház és a Jazz&Blues Club ötödik
alkalommal szervezi meg a
nemzetközi egyetemista
dzsesszfesztivált a Sinaia utcai
Jazz&Blues Clubban. A fesztivál
célja közelebb hozni egymáshoz
a romániai és külföldi zenemű-
vészeti akadémiák hallgatóit és
pedagógusait, megmérettetés
elé állítani a versenyezni vágyó
művészhallgatókat, illetve szí-
nesebbé tenni a marosvásárhe-
lyi egyetemisták és a
dzsesszzene rajongóinak életét.
A rendezvény programja a be-
nevezett zenészhallgatók ver-
senyszámaiból és a meghívott
zenekarok koncertjeiből tevődik
össze. Az egyetemisták produk-
cióit szakmailag elismert zsűri
értékeli.

Előadás a legkisebbeknek
Április 20-án, szombaton

délután 5 és 6 órától az Ariel If-
júsági és Gyermekszínház be-
mutatja az Állatkert című, 0- 4
éves gyerekeknek ajánlott elő-
adását. A bemutató az Ariel
Pöttömszínház nevű kezdemé-
nyezésének keretében született,
melynek célja, hogy a 0-4 éves
korosztály igényeinek és képze-
letvilágának megfelelő elő-
adást hozzon létre. Az előadás
időtartama: 30 perc. Jegyek
elővételben a 0742-056-856-os
mobilszámon, helyfoglalás ér-
kezési sorrendben. 
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Április 18. Andrea, Ilma, Aladár, Hermina
Április 19. Emma, Buda, Leó, Gerold
Április 20. Tivadar, Konrád, Töhötöm, Tihamér
Április 21. Konrád, Zelma, Simeon, Anasztáz
Április 22. Csilla, Noémi, Kelemen, Noé
Április 23. Béla, Albert, Sándor, Ilma, György, Ilona
Április 24. György, Simon, Györgyi, Bonifác, Csaba

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Jobban teszi, ha a héten elkerüli a konfliktusokat. Ezt
akkor is érdemes szem előtt tartania, ha meg van győződve
arról, hogy önnek van igaza. Amennyiben párkapcsolatban él,
most különösen érdemes megvillantania érzéki oldalát.
Bika: A felesleges feszültséget sokkal inkább érdemes lenne
sportolással, mint mások megbántásával levezetnie. Párja
könnyelműsége anyagi gondokat okozhat, a jövőben ennek
megelőzésére érdemes lenne valamilyen stratégiát kidolgoz-
nia. 
Ikrek: A héten végre rálelhet álmai munkahelyére. Párkap-
csolatát konfliktusok nehezíthetik, amelyek többsége abból
fakad, hogy gyakran képtelen a kompromisszumra. Ezen minél
előbb változtasson. Ha ön szingli, a héten megismerkedhetik
azzal a személlyel, aki megdobogtatja a szívét.
Rák: Ez a hét alkalmas lehet arra, hogy egy régi rossz szoká-
sától megszabaduljon. A kedvesével páratlan egyetértésben
telhet majd a hét, használjon ki minden percet. Ha eddig még
nem talált párra, szombaton érdemes lesz kimozdulnia, mert
találkozhat egy titokzatos idegennel.
Oroszlán: Az élete az utóbbi időben gyökeresen megváltozott,
és ennek még a héten is érezheti negatív hatásait. Amennyiben
a szíve már foglalt, apróbb gondok okozhatnak feszültséget
ön és a párja között. Aggodalomra azonban semmi ok, ezek a
későbbiekre nézve nem veszélyeztethetik a boldogságukat. 
Szűz: A héten fontos lépésre szánhatja el magát. A választott-
járól hallhat olyan pletykát, amely erős kételyeket ébreszthet
önben. Hallgasson a megérzésére, mert segít eldönteni, hogy
van-e ezeknek bármi alapja. Ha nincs párja, nem valószínű,
hogy ezen a héten találja meg a nagy Ő-t.
Mérleg:Teendőit ne halogassa, hiszen jobb túlesni rajtuk. Ha
minden elintéznivalója felhalmozódik, csak felesleges bosszú-
ságot okozhat. A párja a tenyerén hordozza, ön pedig élvezi
ezt. Még nincs kedvese? A csillagok most nem kedveznek a
flörtöknek, így jobb, ha nem gabalyodik össze senkivel.
Skorpió: Ha megteheti, érdemes néhány napos szabadságot
kivennie. Kedvesét szokásos féltékenységi jeleneteivel gyötör-
heti, pedig ezeket le kell győznie, ha boldog akar lenni. Még
nem toppant be az igazi az életébe? Ön is hibás lehet, mert az
utóbbi időben nem sok kedve van kimozdulni otthonról.
Nyilas: Munkahelyi intrikák keseríthetik meg az életét, de ne
vegye a szívére! Párját túlságosan is megpróbálja befolyásolni,
ez pedig semmi jóra nem vezethet. Hagyja, hogy döntéshez
jusson, jót fog tenni az önérzetének. Még szingli? A héten min-
den praktikáját bevetheti, udvarlókból nem lesz hiány.
Bak: Munkahelyén kissé szétszórt lehet, de segíthet, ha előre
megtervezi a feladatait. Partnere odáig van önért. Ha ő az igazi,
most nagy esély van arra, hogy szorosabbra fűzzék a szálakat.
Szingliként vesse bele magát a nagybetűs életbe, mert nem
elég csak várni a nagy Ő eljövetelére, tenni is kell érte.
Vízöntő: Új ötleteit a főnökével is ossza meg, lehet, hogy ki-
fejezetten értékelni fogja. Amennyiben párkapcsolatban él,
kedvesével különösen nagy lesz az egyetértés ezen a héten.
Ha eddig még nem talált párra, vegye kezébe az irányítást.
Halak: A héten a munkája nem sok izgalmas feladatot tar-
togat. A kedvese örül, hogy mostanában több időt szán rá, így
meglepheti önt egy kellemes vacsorával. Ez pedig jó alkalom
arra, hogy olyan dolgokat is megbeszéljenek, amelyeket ko-
rábban nem mert szóba hozni. Még nincs párja? Óvakodjon
attól a felbukkanó idegentől.

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

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

2013. április 19-20. között
tizenkettedik alkalommal
szervezi meg a Tudomá-
nyos Diákköri Konferen-
ciát a Sapientia EMTE
marosvásárhelyi Műszaki
és Humántudományok Kar
Hallgatói Önkormányzata.

Rendezvényünket megtisz-
teli Dr. Forgács Attila docens, a
Budapesti Corvinus Egyetem
Magatartástudományi és Kom-
munikációelméleti Intézet igaz-
gatója, aki a „GlObesity, a
tömeges elhízás tudomá-
nya" címmel tart elődást. 

Az előadó a tömeges elhízás
evolúciós és társadalomlélek-
tani okait járja körül. Felhívja a
figyelmet a média – evésre vo-
natkozó – double bind üzene-
teire, valamint azokra az
információtechnikákra, melyek-

kel tartósan és tömegesen le-
hetne csökkenteni az elhízást.
Az előadó kb. 100 cikket közölt
a gasztropszichológia témakö-
rében.

Dr. Fazakas Emese dékán -
helyettes, a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem, Bölcsészet-
tudományi Kar, Magyar és Álta-
lános Nyelvészeti Tanszék
oktatója a A magyar szak-
nyelvek kialakulása és a mai
állása címmel tart elődást.

Díszelőadóink között idén is
megtisztel Dr. Mara Gyöngyvér,
a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem csíkszeredai
Műszaki és Társadalomtudomá-
nyok Kar, Biomérnöki tanszék-
nek oktatója, aki
Növényserkentő baktériu-
mok címmel tart előadást.

A konferencia pénteken 10

órától kezdődik, ekkor kerül sor
a három díszmeghívott előadá-
saira. 14 óra 30 percig. A napot
egy 18 órától kezdődő borkós-
tóló és állófogadás zárja,
melyre minden érdeklődőt szí-
vesen látunk.

Szombaton reggel 10 órától
a diákoké lesz a főszerep. Ekkor
kezdődnek a leadott tudomá-
nyos dolgozatok zsűri előtt való
megvédése, bemutatása, öt
szekción belül (alkalmazott
nyelvtudományok, közegész-
ségügy és egészségügyi szak-
politikák, agrártudományok,
hardverfejlesztés, szoftverfej-
lesztés).  A konferenciát a 14
órától eredményhirdetés zárja.

Minden érdeklődőt szeretet-
tel látunk!

XII. TDK
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Az RMDSZ 
kirakatpolitizál

Az RMDSZ nehezményezi, hogy
a szülői akciócsoport kizárólag
őket teszi felelőssé a marosvá-
sárhelyi 2-es Általános Iskola
átnevezésének kudarcáért, de a
Bernády akciócsoport továbbra
is a politikusokat okolja a ma-
gyar iskolanevek hiánya miatt. 

„Csoportunk által felelős-
ségre vont személyek kizárólag
az önök érdekvédelmi szerveze-
tének tagjai voltak, jelenleg is
azok, és azok is maradnak. Hi-
szen önöknek számos elmulasz-
tott politikai és erkölcsi
kötelezettsége fűződik ahhoz,
hogy a városban nincs egyetle-
negy magyar nevű általános is-
kola sem. A marosvásárhelyi
iskolaneveket nem a gonosz
bukaresti román hatalom dön-
tötte el, hanem ezek a városi,
megyei RMDSZ által kinevezett
hivatalnokok és helyi tanácso-
sok közreműködésével történ-
tek” – áll a dokumentumban.

Ugyanakkor az akciócsoport
kirakat-politizálásért teszi fele-
lőssé az RMDSZ-t, és hiányolja a
célravezető politikai tevékeny-
séget, amely helyett a Szövet-
ség politikai kommunikációt
folytat elterelő hadművelet-
ként. „Kérjük, fogadják el, hogy
nem lehet minden egyes ma-
rosvásárhelyi lakos az önök fel-
tétlen híve, mindig lesznek

olyanok, akik számon kérik
majd a politikai eredményeket.
Szerencsés lenne, ha minél töb-
ben tennék ezt, akkor lehet,
hogy önök között is akadnának
olyanok, akik politikai kommu-
nikáció helyett, politikai tevé-
kenységet is végeznének. Végső
soron ezt ígérték nekünk. Em-
lékeznek még?” – vonják kér-
dőre a civilek a politikusokat.

A szülőcsoport azt is kifogá-
solja, hogy az RMDSZ azt a dr.
Benedek Istvánt állította félre a
városi szervezet vezetői tisztsé-
géből, aki ténylegesen tett is
valamit az iskola névadásának
előrehaladásáért. „Az iskola ve-
zetőségi tanácsának összetéte-
lét egy olyan tagjuk vitte
sikerre, akit önök kipenderítet-
tek a marosvásárhelyi RMDSZ
elnöki székéből. Sajnálatos,
hogy a helyi és megyei RMDSZ
belharcai és bársonyszékek
iránti véres küzdelmei számos
esetben károsan hatottak az is-
kolanévadás ügyére. Lehet,
hogy már létezne magyar isko-
lanév, ha érdekvédelmi szerve-
zetük nem egyéni, hanem
közösségi érdekvédelemmel is
foglalkozna” – szól az éles kri-
tika.

Végül az akciócsoport felte-
szi a kérdést: mikor is lesz az
RMDSZ által „hamarosan”-nak
nevezett időpont, amikor a haj-
dani városépítő polgármester
nevét fogja viselni a tanintéz-

mény? „Türelmetlenül várjuk
válaszukat. Tisztázzunk valamit:
nem politikai kommunikációt
várunk el önöktől, azzal már
tele a padlás, politikai tevé-
kenységet és valós eredménye-
ket szeretnénk már végre látni”
– zárul a szülők állásfoglalása.

Peti András 
Maria Ciobant okolja

Lapunk birtokába került a
Maros Megyei Prefektúra azon
válaszlevele, amit Marosvásár-
hely Polgármesteri Hivatalának
címez, és amelyben közli a kor-
mányhivatal, hogy a Megyei
Névadó Bizottság elhalasztotta
a 2-es Számú Általános Iskola
névadását, mert az átiratban
két név szerepel: a Dr. Bernády
György Általános Iskola és a
Központi Gimnázium név egya-
ránt. A prefektúra illetékesei
arra kérik a polgármesteri hiva-
talt, hogy pontosítsák a kérésü-
ket, és csupán egy iskolanevet
jelöljenek meg.

Az ügyben Peti Andrást, a
marosvásárhelyi RMDSZ elnö-
két kerestük meg, aki – bár kül-
földön tartózkodik –,
foglalkozik az iskolanévadás
ügyével.

Megkérdeztük, miért jelöl-
tek meg két nevet az átiratban,
holott tanácsi határozat szüle-
tett arra vonatkozóan, hogy a
Bernády nevet vegye fel a tan-

intézmény. „Mint ismeretes, a
városi tanács határozatait a pol-
gármesteri hivatal hajtja végre,
így az átiratot a hivatal főjegy-
zője, Maria Cioban fogalmazta.
Az átiratba – sajnálatos módon
– Cioban téves megjegyzést ik-
tatott, miszerint a Központi
Gimnázium elnevezés is érvé-
nyes javaslat lenne. Ez pedig
komolytalan, helytelen, jogta-
lan, etikátlan és morálisan
megkérdőjelezhető lépés volt.
Gyakorlatilag a főjegyző tehető
felelőssé azért, hogy a prefek-
túra elhalasztotta a névadást.
Szerencsére „orvosolható” az
ügy, ha a polgármesteri hivatal
újabb átiratban helyesbít” –
mondta el Peti András.

Hozzátette, hogy a Megyei
Névadó Bizottság is okolható a
halasztásért, hisz – tévesen és
rosszhiszeműen – nem az isko-
laszék határozatát elemezte,
hanem a fent említett hibásan
fogalmazott kísérő átiratot. 

Bár az RMDSZ-es önkor-
mányzati képviselő Soós Zoltán,
illetve Csortán Ferenc is tagja a
névadó bizottságnak, Peti el-
mondása szerint az öt főből álló
testületben a magyar nemzeti-
ségű tagok kisebbségben vol-
tak, és figyelmen kívül hagyták
a véleményüket. A birtokunkba
jutott átirat szövege szerint a
halasztást négy igen és egy tar-
tózkodás mellett szavazták meg.

Pál Piroska

Városi 
tanács vagy
Gruppenhecc?

A marosvásárhelyi ta-
nácsnak az ismert kabarétársulat nevét kellene felvennie,
mivel csak így válhatnának érthetővé és elfogadhatóvá az ott
meghozott döntések és határozatok. Ha kabarénak könyvel-
nénk el azt a látszattevékenységet, amellyel folyamatosan hi-
tegetnek és félrevezetnek, akkor a fojtogató nevetőgörcs
veszélye fenyegetne minket. Abban az esetben, ha Nagy Ist-
ván megtartotta volna tanácsosi mandátumát, akkor most
akár egy hivatásos kabarétársulatot is avathatnánk a Város-
házán, így azonban csak egy amatőr poénmesterekből álló
frakcióról számolhatunk be. 

Mégis, van némi köze a tanácsnak a „gruppenhecc” elne-
vezéshez, hiszen jelenleg három politikai csoportosulás osztja
és szorozza a mi pénzünket. Mindegyik politikai tömörülés
rendelkezik olyan ütőkártyákkal, amelyek fontossá és meg-
kerülhetetlenné teszik őt, így akár a zsarolás eszközeihez is
folyamodhatnak. Az egyik csoport a polgármesteri széket tud-
hatja magáénak, a másik a kormányhatalmat, a harmadik
pedig a legnagyobb létszámú frakciót. Mindenki haragszik
mindenkire, ugyanakkor mindenki egyezkedik mindenkivel,
és amikor pénzről van szó, mindig jön egy-egy újabb „nagy
találkozás”, a korábbi sérelmek lenullázása, a „testvéri” osz-
tozkodás. Ugyanakkor, ha valamilyen probléma merül fel a
kapcsolatban, akkor a harmadik felet lehet ezért hibáztatni.
Egy ilyen helyzetben is mindenki jól jár, hiszen a kiegyező felek
hozzáférnek a húsosfazékhoz, az ideiglenesen kiszoruló fél
pedig az áldozati szerepből politikai tőkét farag magának. Ő
is vár nyugodtan a sorára, mert tudja: varjú a varjúnak nem
vájja ki a szemét. 

Addig is folyhat az egymásramutogatás, a külső ténye-
zőkre való hivatkozás, a felelősség elől mindenáron való me-
nekülés. A „gonoszoktól” megtisztított RMDSZ pedig csak a
sajtóközleményekkel és a pénzmozgásokkal van elfoglalva.
Nem kapunk semmilyen tájékoztatást a tervbe vett és a (ma-
gyar) lakosságot érzékenyen érintő kérdésekben. Többek kö-
zött olyan fakivágásokkal borzolják a kedélyeinket,
amelyekkel a lakosok nagyobb része nem ért egyet, és ugyan-
akkor a legalapvetőbb kisebbségi jogainkat sem tartják tisz-
teletben. Nem találják – vagy talán nem is keresik – azokat
az intézményes eszközöket, amelyekkel a mi otthonérzetün-
ket javíthatnák. Nem tájékoztatnak arról, hogy miért szület-
nek mégis újabb és újabb háttéralkuk és egyezségek,
miközben mi azt érezzük – az RMDSZ is ezt hangoztatja –,
hogy a polgármesteri és a kormánypárti csoportok egyaránt
az ellenfeleink, sőt, az ellenségeink. Ha ez mégsincs így, akkor
ennek a ténynek a megmagyarázását kellene elvállalnia va-
lakinek. Ugyanakkor, azt is tudnunk kellene, hogy mivel ma-
gyarázzák a képviselőink, hogy a „heves viták ellenére”, mégis
ilyen olajozottan működött a költségvetés elfogadtatására
létrehozott partneri viszony. Mivel indokolható ez a kétszínű
politizálás? Mit kapunk cserébe azért, hogy ezzel a köpönyeg-
forgató politizálással eljátsszák a hitelünket? Ha nem tudnak
kielégítő választ adni ezekre a kérdésekre, akkor inkább adják
át a helyüket az igazi Gruppenheccnek, ők legalább szakava-
tottak a közönség nevettetésében.

Ferencz Zsombor

Tovább gyűrűzik a 2-es Számú Általános Iskola keresztelőjének ügye. A városi RMDSZ a polgármesteri hivatal jegy-
zőjét, Maria Ciobant és a Megyei Névadó Bizottságot okolja a névadás halasztásáért, a Bernády akciócsoport viszont
következetesen az RMDSZ-en kéri számon az újabb kudarcot. Bár a politikusok és a civilek ezen ügybeni csatározásai
másfél éve folynak, a Dózsa György utcai tanintézmény homlokzatára még mindig nem függesztették ki a 
Dr. Bernády György Iskola nevet.

Újabb halasztás az iskolanévadásban:

A Bernády akciócsoport az RMDSZ-t,
Peti András a főjegyzőt okolja 

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3 hónapra 13 RON

6 hónapra 25 RON

12 hónapra 50 RON



A Bocskai Keresztény De-
mokrata Platform nem néz-
heti ölbe tett kézzel, ami
Marosvásárhelyen történik
a zöldövezet irtása, a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem

magyar departamentuma
megalakításának ellehetet-
lenítése, illetve a 2-es
Számú Általános Iskola név-
adásának ügyében.

Ismeretes, hogy Marosvá-
sárhely lakosságának csaknem

fele magyar nemzetiségű, és itt
él a legnagyobb lélekszámú er-
délyi  magyar közösség: 60 ezer
ember. A városunkban működő
13 általános iskola közül egyet-
len oktatási intézményt sem
neveztek el magyar személyi-
ségről. Rendkívül fontos lenne
a magyar közösség számára a
2-es iskola Bernády Györgyről
való elnevezése, de nem mellé-
kes az sem, hogy az egykori 
polgármester a város román
nemzetiségű lakossága szá-
mára is büszkeség.

Közvitára bocsátani 
a fakivágásokat!

Platformunk aggódva kíséri
figyelemmel a városban zajló, a
polgármesteri hivatal által ön-
kényesen végzett „zöld mészár-
lást”. Úgy véljük, mielőtt az
illetékesek efféle radikális vál-
toztatást eszközölnének, a lako-
sokkal, utcafelelősökkel, a
lakónegyedek felelőseivel, sőt,
a környezetvédő civilekkel is
konzultálniuk kellene, és csu-

pán ezek beleegyezése utána
kivágni a fákat.

A MOGYE erőssége a 
multikulturalitásában rejlik

A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem ma-
gyar és angol nyelvű karát meg-
alapító kormányhatározat
hatálytalanítása is éktelenkedő
folt Marosvásárhely hírnevén.
Felháborodással vesszük tudo-
másul, hogy bár neves orvosi
szaktekintélyek pozitívan érté-
kelték a MOGYÉ-n tervezett
angol és magyar karok megala-
kítását, a jelenlegi kormány
mindent elkövet ennek meg-
akadályozásáért. Meggyőződé-
sünk, hogy a vásárhelyi orvosi
egyetem erőssége éppen a
multikulturalitásában rejlik, és
égető szükség van arra, hogy
ezáltal a magyar anyanyelvű di-
ákokat az egyetemünkre vonz-
zuk. 

Bocskai Keresztény
Demokrata Platform
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MORGÓ

Vásárhelyi politikusok 
szerepzavarban 

A tavasz beköszöntével – igaz, az előző hetet leszámítva,
egyelőre csak a naptár szerint vége a télnek – a városháza
alkalmazottai nekiláttak a zöldövezet nagytakarításának,
ami a fák ízléstelen, s a környezetvédők szerint szakszerűtlen
megnyirbálásában nyilvánul meg elsősorban. Igaz, itt-ott
– például a Klastrom utcában – az úttestet is szélesítik, ami
a járdák rovására történik, s törvényszerűen együtt jár a
meglett fák kivágásával. S hogy ne vádolhassanak elfogult-
sággal, írjam le azt is: újak ültetésével is. Ilyenkor, amint az
már lenni szokott, a zöldek tiltakozgatnak forma, a város-
háza illetékesei pedig mentegetőznek, hogy aszongya: min-
den a törvény és a szabályok szigorú betartásával történt. 

Így volt ez a múlt héten is, előbb a városháza elé szerve-
zett villámcsődületet az önkormányzati képviselőtestület
néhány RMDSZ-es tagja, majd faölelési akcióra is sor került
a főtéren. Mindez a fák védelmében történt. Nem tudom,
ki hogyan van vele, de én nem tudtam teljesen azonosulni
az akciókkal. Hogy mi akadályozott meg ebben? Először is
le kell szögeznem, a környezetvédők azt tették, ami a dol-
guk: tiltakoztak. Nyilvánosan, hangosan, látványosan –
mint azok, akiknek a figyelemfelkeltés az egyetlen felada-
tuk. Legalábbis a kialakult helyzetben. Nekik, hogy úgy
mondjam, jól állt a faölelés, ők akár cigánykereket is hány-
hattak volna, kecskebucskát is vethettek volna. 

Ellentétben a politikusokkal, akik egyértelműen szerep-
tévesztésben leledztek. Tőlük, a döntéshozatalban résztve-
vőktől, magukat felelős önkormányzati képviselőknek,
törvényhozóknak tartóktól bizony többet vártam volna a fe-
lelőtlen bohóckodásnál. Mert egyértelműen tudathasadásos
állapotot jelez, hogy a fakivágásról szóló határozatot előbb
megszavazzák, aztán tiltakoznak ellene, esetleg komolyta-
lan, felelőtlen hozzáállást. 

Nincs ez így jól, feleim!

Szentgyörgyi László

Szeptember elsejéig a marosvásárhelyi Várban található Történelmi és Régészeti Múzeumban megfordu-
lóknak egyedi és tanulságos élményben lehet részük: egy kiállítást láthatnak, amely betekintést nyújt
Leonardo Da Vinci munkásságába.  

Ismerkedés Leonardo 
Da Vinci munkásságával

Leonardo Da Vinci (1452–
1519) itáliai festő, szobrász, épí-
tész, zeneszerző, író a művészet-
történet kimagasló jelentőségű
egyénisége. De emellett tudós-
ként, feltalálóként is hírnévre tett
szert. Foglalkozott anatómiával,
optikával és fizikával, sőt had-
mérnöki feladatokat is vállalt. 

A nagy feltaláló által terve-
zett szerkezetek, találmányok
makettjéből 2013. április 3-án
nyílt kiállítás a marosvásárhelyi
vármúzeumban. A közszemlére
bocsátott tárgyak készítője a
Nagyvárad mellett élő, székely
származású Antal Lajos ezer-
mester. A mester, tízévi munka
eredményeként, eddig 40 szer-
kezetet készített el, többnyire
fából. Az ilyen irányú tevékeny-
ségbe egy olasz tanár ösztön-
zésére vágott bele, és kezdetben
olaszországi városokban mutat-
ták be munkáit. A Székelyföldön
először Székelyudvarhelyen ke-
rültek kiállításra a makettjei, va-
lamint ebben az évben Maros-
vásárhelyen. 

A kiállításra látogatók olyan
csodálatos találmányok és ter-
vek mását tekinthetik meg,
mint például a légcsavar, daru,
csapágy, kerékpár, helikopter,
sárkányrepülő, de sok hadicélra
is használható szerkezet ma-
kettjei is láthatók. Utóbbiak kö-
zül megemlíthetjük a mozsárá-
gyú, az ismétlő fegyver, vagy a
tank „ősét”. De érdekes látnivaló
a „dobgép”, amit egyaránt hasz-
nálhattak utcai felvonulások-
hoz, katonai parádékhoz, és az
ellenség megfélemlítéséhez is.
Mindezek a találmányok azt bi-
zonyítják, hogy tervezőjük korát
több évszázaddal megelőzve
olyan szerkezeteket álmodott
meg és rajzolt le, amelyek csak
19–20-adik században kerültek
kivitelezésre.

A harcászatra használható és
repülésre alkalmas találmányok
mellett a kiállítás a polihisztor
anatómiai rajzainak egy részét
is bemutatja. Ez a rész azért is
érdekfeszítő, mert a múzeum
munkatársai az orvosi egyetem-

ről kölcsönzött emberi magzat
preparátumát és egy középkori
csontvázat is közszemlére bo-
csátottak. 

Másik érdekessége a kiállí-
tásnak, hogy a folyosón elhe-

lyezett tárgyakat akár meg is
érintheti, vagy ki is próbálhatja
a látogató. Ezt az élményt és le-
hetőséget nem hagyja ki egyet-
len látogató sem.  

Nemes Gyula

A Bocskai Keresztény Demokrata Platform állásfoglalása
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Ilyen lesz a Bodor Péter-kút 

A vásárhelyi önkormányzati
képviselőtestület nem egy em-
berből áll. Hogy hányból is, az
most nem fontos. Azonban jó
belegondolni abba, hogy min-
den embernek, minden taná-
csosnak megvan a saját maga
elképzelése, terve, akarata. És
mindig minden úgy van, hogy:
valamit valamiért.

Visszatérve a zenélő kútra:
az elmúlt héten megígérték ne-
künk, hogy megmutatják azo-
kat a tervrajzokat, amelyeket a
vásárhelyi Bodor-kút újraépíté-
sekor fognak használni. Az ígé-
ret és tett ezúttal sem volt
összhangban, a tervek bemuta-
tása valamiért késett. Bevalljuk,
nem kevés erőfeszítésünkbe ke-
rült, hogy múlt heti ígéretünk-
nek eleget tehessünk, hogy a
tervek, rajzok, és a csatolt levél
most újságunkban napvilágot
láthasson. Jó tudni, hogy váro-
sunk vezetésében vannak olyan
személyek, akik megértik azt,
hogy mit miért szeretnénk, és
mit miért akarunk!

És most következzenek a
részletek. Csegzi Sándornak,
Marosvásárhely volt alpol-
gármesterének köszön-
hetjük, hogy a fent
említett okmányok,
rajzok a birtokunk-
ban lehetnek. Az ő
hozzáállása és meg-
értése nélkül ezek a
képek nem kerülhet-
tek volna közszem-

lére. Beszélgetésünk ideje alatt,
sok mindenről esett szó. Csegzi
elmondta, hogy a Bodor-kút
felépítési helyének
megjelölése
állandó vitá-
kat szült. Ez bi-
z o n y o s
formában most
is így van. Van-
nak tanácsosok,
akik a kutat a So-
mostetőn szeret-
nék látni; mások a
virágóra helyére
képzelik. De ez még
nem minden. Létez-
nek olyan ötletek is,
miszerint a lakosság
esetleg a Színház-
téren, vagy a szovjet
katona szobrának a
helyén csodálhatná
meg az újraépített
Bodor-alkotást.

Csegzi Sándortól
megkérdeztük azt is,
hogy a zenélő kutat miért

épp a Somostetőre kel-
lene építeni.

Íme, a vá-
lasz:

– Figyelembe kell venni azt,
hogy Marosvásárhely főtere
rendkívül zsúfolt. 

Ha a Bodor Péter-kútra és
ennek a méreteire gondolok(!),
csak nagyon nehezen tudok
olyan helyet javasolni, elkép-
zelni, ahol igazán érvényesülne.
Amennyiben a virágóra helyéről
beszélünk, el kell mondanom,
hogy az évek folyamán már
ennek is kialakult a maga ha-
gyománya. Célszerű lenne beis-
merni, hogy a Bodor-kút
hagyományszerűen hatalmas
értéket képvisel, azonban
ugyanezt nem mondhatjuk el
architekturális szempontból. Ez

az igazság. És ha már az eredeti
helyre lehetetlen visszaállítani,

úgy olyan pontot kell
megjelölni neki, ami
igencsak méltó
hozzá. Úgy hiszem,
nem kellene attól
félni, hogy esetleg
más helyre fog
megépülni.  

Azonban a fő-
térrel minden-
képpen kell
valamit kezdeni.
Sokak szerint a
mai, vagyis a
mostani forma
már sem a for-
g a l o m n a k ,
sem a gyalo-
g o s o k n a k
nem meg-
felelő. Erre
az átalakí-
t á s r a

eddig is renge-
teg elképzelés született, és
ennek a folyamatnak még
egyáltalán nincs vége. 

Csegzi szerint ahhoz, hogy
megtörténhessen a Bodor-kút
helyének a végleges kijelölése,
mindenekelőtt arra van szük-
ség, hogy konkrétan eldőljön

az, hogy mi is lesz Vásárhely
központjával. 

– Én azt is el tudnám kép-
zelni, hogy a katonát a Hősök
temetőjébe költöztessük.
Ugyanakkor arról is beszélhe-
tünk, hogy a lovas szobor sem
illik teljesen a főtéri képbe, de
hogy ezzel mi fog történni, azt
nem tudhatom. Erre válaszolni
nem az én tisztségem.  

Arról is beszéltünk, hogy Vá-
sárhelyen rengeteg olyan udvar,
tér van, amelyeket újra kellene
építeni. Elég, ha például a Bo-
lyai-, vagy akár a Szentgyörgy-
térre gondolunk. Bizony, lenne
teendő bőven. A páratlan és
gyönyörű épületekről, a vissza-
állítandó szobrokról majd a kö-
vetkező lapszámainkban
szólunk.

Marosvásárhely főtere
akár a Világörökség 
része is lehetne!

– Jó lenne elérni azt, hogy
néhány éven belül, a meghatá-
rozott ideig Marosvásárhely Eu-
rópa kulturális fővárosa
lehessen – mondta Bálint Ist-
ván, a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum igazgatója. Ha a fenti
kijelentést egy héttel ezelőtt
még nem tartottuk időszerű-
nek, most viszont már igen.
Ugyanis a beszélgetésünk során
elhangzott az is, hogy évekkel
ezelőtt Szili Katalinnal az élen a
Világörökség Bizottságának egy
csoportja szemlélődött Maros-
vásárhely főterén és ennek kör-
nyékén. A verdikt: amennyiben
a Kultúrpalotát, vagy a volt Vá-
rosházát vesszük figyelembe, a
fenti lehetőség szerintük sem
kizárt, és egyáltalán nem lehe-
tetlen. Marosvásárhely főtere
tehát akár a Világörökség része
is lehetne. A csoport vezetőjé-
nek és Szili Katalinnak csak egy

kitétele volt: „a kezdeményezé-
seket jobban a kezébe kellene
vennie a város vezetőségének”.

Marosvásárhely főterén, il-
letve ennek környékén nagyon
sok mindent újra kellene épí-
teni. Mint már írtuk, a város
ezen része nagyon zsúfolt, és
ennek köszönhetően kevésbé
érvényesülnek a páratlan épü-
letek és nem utolsó sorban a
zöld felületek. 

Az igazsághoz tartozik az is,
hogy Csegzi Sándor a jelenlegi
polgármesterrel látogatta meg a
margitszigeti Bodor-kutat. Az el-
mondottak szerint a bemutatás
pozitív hatással volt az elöljáróra,
azóta Florea is támogatja a ze-
nélő kút rekonstrukcióját. Meg
kell említenünk azt, hogy a ter-
veket a budapestiek biztosították
Csegzi Sándornak és csapatának.
Mindez a Budapest XI. Kerületi
Újbudai Önkormányzata alpol-
gármesterének, a néhai Fodor
Vincének köszönhető.

Csegzi szerint a Bodor-kút
visszaállítása sokat jelentene
Marosvásárhelynek, hidat ké-
pezne a jelen és múlt között.  Az
illetékesek attól sem hátrálná-
nak meg, ha a lakosság döntené
el, hol legyen a helye. Íme, a fel-
merült lehetőségek: a Somos-
tetőn, a Színház-téren, a
virágóra, avagy a szovjet katona
szobrának a helyén.

Néhány nap múlva vélemé-
nyüket ki is fejezhetik hetilapunk
honlapján (www.kozpont.ro).

Végezetül: a kút megépítése
teljesen időszerű. Jó volt látni
azt, hogy a kivitelezés terve
nem „valamelyik fiókban” poro-
sodott. Amit még megtudtunk:
az újraépítés időpontjának
megnevezése bármelyik pilla-
natban megtörténhet. 

Hiába, ennek így kell lennie!

Nagy-Bodó Tibor

Akiknek a tervet 
köszönhetjük. Induláspont

A zenélő kút 
alaprajza

A zenélő kút oldalnézete

Múlt heti ígéretünk szerint visszatérünk a Bodor Péter-kút rekonst-
ruálásának problémájára. Néhány igen érdekes dologra szeretnénk
felhívni az olvasók figyelmét, olyanokra, amelyeket eddig – kis túl-
zással mondva – homály fedett. Annak érdekében, hogy minden
mondatunk teljesen hihető legyen, jelen esetben is több emberrel
beszéltünk, sőt olyan páratlan dokumentációt közlünk, ami min-
denképpen alátámasztja a leírtak hitelességét és időszerűségét.

Csegzi Sándor
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A lakosság figyelmébe

Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a Mir-
cea Birău Fedett Uszóda órarendje,
2013.05.01 – 2013.05.05 közötti időszak-
ban a következőképpen változik:

- szerda       2013.05.01   zárva
- csütörtök 2013.05.02   zárva
- péntek      2013.05.03   zárva
- szombat   2013.05.04   zárva
- vasárnap   2013.05.05   zárva

NYÍLT ÁRVERÉS

Marosvásárhely Municípium, Győze-
lem tér, 3. szám, adószám 4322823,
tel. 0265-268.330, 146. mellékálllo-
más, fax 0365-801.856

NYÍLT NYILVÁNOS KIKIÁLTÁSOS ÁRVERÉST 
hirdet egy be nem építhető terület eladására

A 450 négyzetméter kiterjedésű terület, Marosvásárhe-
lyen, a Belvedere negyedben, LOTUL 131 helyezkedik el, a
96026/N. számú telekkönyvben azonosítva, topszám 3721.
Az árverés kiindulási ára 14.400 euró.

A feladatfüzet ára 30 lej, és 2013. 04.16-tól kezdődően
vásárolható meg az intézmény székhelyén, Győzelem tér,
3. szám, 85-ös szoba, naponta 8 – 10. 30 óra között.

Az árverés iratait az intézmény iktatójához nyújthatják
be, 13-as szoba, 2013.05.07-i határidővel, 12 óráig.

Az árverésre 2013.05.08-án, 10 órától kerül sor, Maros-
vásárhely municípium Polgármesteri Hivatalában, 45-ös
terem.

Bővebb felvilágosítást a 0265-268.330-as telefonszá-
mon, 146-os mellékállomás kaphatnak.

2013. április 12-i 
18821. 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 következő számú
fiskális adminisztratív iratokat:

- 16242/12.04.2013 az OLIGHEXIM Kft. nevére, székhelye Marosvá-
sárhely, 1918. December.1. út 51. sz.

- 16239/12.04.2013 a ROMCONSTRUCT Kft. nevére, székhelye Ma-
rosvásárhely, 1918. December 1. út 231/33 sz.

-  16226/12.04.2013 a REICHON Kft. nevére, székhelye Marosvásár-
hely, Raktár utca 30. sz.

- 16225/12.04.2013 a RUTTRANS Kft. nevére, székhelye Marosvá-
sárhely, Marasti utca 29/13. sz.

- 14550/19.03.2013 a PRODPREST Kft. nevére, székhelye Palotailva.
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. április 15.
Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, forduljon székhe-

lyünkhöz, Győzelem tér 3. sz., vagy tárcsázza a 0265/268.330-as tele-
fonszámot.

Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Kép-

zelje, hamarosan megoldódik
az előbbségi kérdés!

– Az, hogy melyik volt
előbb: a tyúkhúsleves vagy a to-
jásrántotta?

– Dehogy! Az, hogy a ma-
gyarok vagy a románok érkez-
tek-e hamarabb ide, Erdélybe.

– Valóban? És hogyan?
– Nemrég találtak egy ma-

mutkoponyát a Kovászna me-
gyei Erősd település mellett…

– Nem látom az összefüg-
gést. Pláné, hogy néhány éve
egy egész mamutcsontvázra
bukkantak ugyanott, és az se
zárta le a vitát.

– Csakhogy annak nem volt
trikolór benticával átkötve a
feje, ennek viszont igen! Sajnos
ránézésre csak annyit lehetett
megállapítani, hogy három-
színű, mert ötmillió év alatt
kissé megfakult a földben, de
elküldték spektrográfiai vizsgá-
latra, ahol majd kiderül: piros-
fehér-zöld vagy piros-sárga-kék
volt-e eredetileg.

– Magát kellene elküldjék
agyvizsgálatra!

– Már voltam, de nem talál-
tak semmit. Ellenben az már
nem vicc, hogy készülnek meg-
lőni a sofőröket…

– Mit találtak ki már 
megint? Bevezetik a hídpénzt,
vagy a tavaszi és őszi gumit?

– Nem, viszont a KRESZ-t
szabályzó kormányrendelet
módosítási javaslata szerint
azon autóvezetőknek, akik itta-
san pattannak volán mögé,
nem adnak a gyalogosoknak el-
sőbbséget a zebrán, vagy 60
km/órával átlépik a megenge-
dett sebességhatárt, négy hó-

napra ugorhat a jogsijuk, és
akár 7500 lejes büntetést is a
nyakukba varrhatnak.

– A piásan vezetők esetében
okés, de a zebrást már kissé
erősnek érzem. Ami pedig a
gyorshajtást illeti: aki ezeken az
utakon hatvannal többel tud
menni a megengedettnél, azt
nem büntetni kéne, hanem
megjutalmazni!

– Bevezethetnek itt bármi-
lyen szigorítást, aligha fog
megváltozni a közlekedési
morál. A tévéhíradóban láttam
a minap, hogy egy csajszi túl
lassan szambázott át a zebrán,
ami úgy feldühítette a sofőrnek
álcázott gyökeret, hogy szépen
utána kanyaradott, felsegítette
a járdára, majd elhúzta a csíkot.

– Apropó, gyökér: részt vett
vasárnap a faölelési villámbő-
dületen?

– Nem. Öleltem én már épp
elég fát a kocsmából hazafelé.
Maga elment?

– Csak terveztem, de amikor
kiderült, hogy az RMDSZ is tisz-
teletét teszi, inkább passzoltam
a dolgot.

– Hát ja, szépen elprivatizál-
ták ezt is. A bukaresti lapok már
úgy hozták a hírt, hogy a vásár-
helyi RMDSZ szervezte az ak-
ciót, amelyhez csatlakozott
néhány helyi környezetvédelmi
szervezet is.

– Épp olvastam; ez a „nem
Mercedeseket osztogatnak,
hanem Zsigulikat fosztogatnak”
tipikus esete. Azt is szívderítő
volt látni, hogy a sajtósok ov-
kórsz Frundát és Borbélyt inter-
júvolták, és nem a szervezőket.

– Amúgy nekem totál szim-
patikus ez a Facebookon indult,

„Ne vágj ki minden fát!/Opriţi
masacrul verde!” elnevezésű
civil kezdeményezés, csak a ma-
gyar szlogen talán nem a leg-
szerencsésebb, még ha az
ismert Fonográf-slágerre utal is:
ne minden fát ne vágj ki,
hanem egyet se!

– Igen. Viszont olybá tűnik,
eredményes volt az akció: a fa-
csonkításokkal nem álltak le
ugyan, ellenben a fakivágások-
kal igen. Legalábbis egyelőre.

– Sőt, a Polgármesteri Hiva-
tal sajtóirodájának képviselője
hétfőn városnéző körútra invi-
tálta az újságírókat, bebizonyí-
tandó: nem olyan vészes a fák,
bokrok helyzete, mint ahogyan
azt a környezetvédők (be)állít-
ják. Tamási Tünde elmesélése
szerint a napokban több mint
hatszáz facsemetét ültettek vá-
rosszerte, és újabb háromszáz-
zal megfejelik, ahogy az
időjárás megengedi.

– Az vajon mit jelent? Húsz
fok nem elég a faültetéshez,
minimum harminc szükséges?

– Először is a Klastrom utcai
fa-dzsihád helyszínére vezette
a sajtósokat (az orruknál fogva),
ahol megcsodálhatták: a nem-
rég kidruzsbázott, százéves fák
helyén immár gyönyörű, majd’
kétujjnyi vastag, három és fél
méteres sajmeggyek és vérszil-
vák díszelegnek.

– Az a sajtmeggy mit terem,
sajtot vagy meggyet? És vérszil-
vából lehet pálinkát főzni, vagy
csak Bloody Marynek jó?

– Nem sajtmeggy, hanem
sajmeggy! Becsapós mindkét
név, mert egyik sem gyümölcs-
termő fa. De nem is ez a lényeg,
hanem az, hogy – idézem Tün-

dét – „egyszerre hullatják el le-
veleiket, így az őszi takarítások
során is egyszerűbb rendben
tartani a környéküket”.

– Eszem megáll! Ilyen meg-
gondolás alapján akár mű-
anyag pálmákkal vagy
gumifenyőkkel is pótolhatták
volna a kivágottakat, azokkal
még kevesebb lenne a gond,
legfeljebb kánikulában kissé
megolvadnának.

– Fatéma lezárva! Inkább
feleljen egy találós kérdésre:
milye van Csegzi Sándornak?

– Zsíros tanácsadói fizetése?
– Biztos az is. De olyasmire

gondoljon, hogy milye van, ami
bennünket is érint, méghozzá
pozitívan…

– Elege a tanácsadóságból?
– Nem! Megvannak neki

Bodor Péter zenélő kútjának az
egykori tervei!

– És ez magának miért jó
hír? Elárverezteti őket, és az árát
szétosztja az alkoholisták kö-
zött?

– Marha! Nem hallotta,
hogy készülnek újraépíteni a
Bodor-kutat? Méghozzá jó
eséllyel a Főtér kellős közepére,
a Virágóra helyére!

– Akkor az legfeljebb né-
hány hónapig fog fungálni,
attól függően, hogy milyen év-
szakban avatják fel. De minden-
képpen egy évnél kevesebbig.

– Miért?!
– Azért, mert megjelenik

majd Dorin Florea az első dec-
emberben, és „nesze nektek
fa!”-alapon egy akkora har-
mincméteres karácsonyfát ba-
szarint a helyére, hogy kút
káván nem marad!

Molnár Tibor

Gyógyszerek 
(ingyenes és 
ártámogatott receptek)
Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén
kozmetikumok 
(Avene, Ducray, 
Vichy, Elancyl)
Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 - 22.00

Egészséget!

Cím:  
Rózsák tere 16. szám

Tel./Fax: 
0265-260.103

www.kozpont.ro

on
lin

e
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

– Tanár úr, az ifjúsági játékosokkal
tevékenykedő edzőként hogyan véleke-
dik a felnőtt csapat jelenlegi sikereiről?

– Nagyon büszkék lehetünk az
együttesre, hiszen soha nem volt még
csapatunk az első osztályú férfi kosár-
labda bajnokság első helyén az alap-
szakasz után. Ezt megérdemli a
vásárhelyi közönség is, hisz minden
hazai mérkőzésen, sőt idegenben is
szép számban szurkol a csapatnak. Di-
cséretet érdemel ugyanakkor Szrecsko
Szekulovics vezetőedző, aki összeková-
csolta az együttest, amiként a neki bi-
zalmat szavazó vezetőség is.
Megérzésem szerint a Maros KK egy kis
szerencsével akár döntős is lehet. 

– Idén a klub ifjúsági kosarasai is ki-
váló eredményekkel büszkélkedhetnek.
Mennyire ígéretes az utánpótlás?

– Ezt két külön fogalomként kell
megmagyarázni. Az ifik számára pél-
daképül az első osztályos csapat játé-
kosai szolgálnak, ami természetes. A
Román Kosárlabda Szövetség nemrég
megtiltotta a kettős igazolást, erre
azért volt szükség, mert elméletileg
több száz klub létezett, de gyakorlati-
lag csak a csapatok fele játszott. Vásár-
helyen is hiába volt LPS-Maros KK,
mégis utóbbi játékosai szerepeltek na-
gyobb számban a mérkőzéseken, s
tudjuk, hogy helyi szinten a LPS ifjú-

sági kosárlabdázói egy ideje nem na-
gyon számítanak. Nyilvánvalóvá vált az
is, hogy az ifik hiába ügyeskednek, ha
szinte senki sem érdeklődik irántuk (és
ezt nem sértő módon hangsúlyozom),
mivel ott vannak a felnőttek, akik
elsők, és jól szerepelnek az élvonalban. 

Tudjuk, hogy az eredményes
munka hosszú távú befektetést igé-
nyel. Meglátásom szerint sokkal na-
gyobb hangsúlyt kellene fektetni a
fiatalokra, hisz itt a városban és az or-
szágban is kevés csapatnak – az ifjú-
sági korosztályokra gondolok – vannak
hasonló felkészülési lehetőségeik.
Büszke lehet minden vásárhelyi szur-
koló, aki mérkőzésenként dicséretes
módon drukkol, tapsol a játékosoknak,
mert a klub történetében először for-
dult elő, hogy a 13 évestől 23 éves
korig, minden csapata bekerült az or-
szágos elődöntőbe, és több mint való-
színű, az országos döntőbe. Ez hét
korosztályt jelent, viszont kellett né-
hány év, hogy kineveljük ezt a hét ge-
nerációt. Ez egy hatalmas eredmény! 

– Az ön által edzett U18-as keretben
sok tehetséges, válogatott szintű fiatal
játszik – például a fia, Steff Norbert –,
viszont nem nagyon nyílik lehetőségük
a további bizonyításra, úgy tűnik, hosz-
szú és göröngyös az út addig, hogy eset-
leg ők is bemutatkozzanak a Nemzeti
Ligában. Mit lehetne tenni, hogy erre
hamarabb sor kerüljön?

– Elismerem, hogy az egyik leg-
ügyesebb tanítványom a fiam, aki át-
lagban 20 pontot dob mérkőzésenként
a legkeményebb csapatok ellen is, sőt,
tagja a korosztályos válogatottnak is.
Ebben a korosztályban még megállja a
helyét. Hiába 18 évesek, ügyesek, te-
hetségesek, válogatott szintű játéko-
sok, ha az ifjúsági korcsoportból
kiöregedve légüres térbe kerülnek. Ér-
zésem szerint nagyon el vagyunk távo-
lodva a valóságtól. Miért? Ifjúsági
központok terén nem rózsás a helyzet
hazánkban. Például Medgyes, amely-
nek nagy kosárlabda hagyománya van,
híres ifjúsági központja volt, a legtöbb
tehetséges hazai kosaras onnan szár-
mazott, ma szinte semmit sem jelent
ifi szinten, akárcsak Kolozsvár, ahol a
Sportiskolát átvette az Egyetem, mind-
hiába. Sorolhatnám tovább…

Emellett: szinte egyedüli ország va-
gyunk, ahol nem tisztelik az ifjúsági
korosztályokat, azok eredményeit. Ha
majd büszkék leszünk a saját neveltje-
inkre, és más szabályokat hoznak be
szövetségi szinten, akkor idővel lehet
pozitív változás. De addig nagyon kevés
lehetőségük van a bizonyításra. Fontos
lenne, hogy esélyt adjunk nekik erre.

– Más európai országokban a szö-
vetségek szabályai kedveznek az ifjúság
nevelésének?

– Majdnem egyedüli ország va-
gyunk Európában, ahol például az
U18-as korosztályban van 20 csapat
(mi, vásárhelyiek a legjobb négy közé
tartozunk), de ettől függetlenül egy
szezon alatt maximum 7-8 erős mecs-
csünk van, mivel a bajnokságban
gyengébb képességű csapatokkal kell
versenyeznünk.  

Litvániában, Szerbiában, Görögor-
szágban, Olaszországban, Spanyolor-
szágban stb., fel van osztva minden
bajnokság 2-3 erősségű kategóriára.
Nálunk is bőven elég lett volna 10-12
csapattal megrendezni egy, csak hazai
játékosok alkotta Nemzeti Ligát, s
akkor mindenki nyerhetett volna. Ma-
gyarországon már bevezették, hogy
kötelező mindig két hazai játékos je-
lenléte a pályán. Ott már kialakult a
második lépés is, ami az ifi edzőket ér-
dekli, hogy lássák fejlődni tanítványa-
ikat. 

Egyedüli bajnokság vagyunk a kon-
tinensen, ahol a Nemzeti Ligában 5
külföldivel lehet játszani a pályán, a
hatodikat is be lehet cserélni. Hiába te-
hetséges játékosok a hátulról jövő ifik,
de Romániában 2 éven belül abba-
hagyhatják a kosárlabdát, mivel 18-19
évesen nem játszhatnak magasabb
szinten.  Ebben az életkorban más kép-

zésük volt a jelenlegi, például Románi-
ában játszó külföldieknek, mint a mos-
tani 17-18 éves hazaiaknak.  

– Egy ifjúsági edzőnek, jelen estben
önnek nincs lelkifurdalása, amikor látja,
hogy az általa formált és nevelt fiatal,
tehetséges játékosok idővel nem tudnak
tovább fejlődni? A közönség is elvárná,
hogy hazai, helyi nevelésű játékosoknak
drukkoljon…

– Bosszantó, persze, de fejlődnie
nincs ahogyan, ha nem játszik. A sport-
ban az egyik legfontosabb alaptörvény,
hogy készülni lehet nagyon jól, de a
legkonkrétabb, legkomolyabb felkészí-
tési módszer a játék. Játék nélkül pedig
nincs fejlődés. Ha nem változtatnak a
szabályokon, akkor ezt idővel a váloga-
tott is megsínyli, hisz nagy szégyent
fog hozni az országra a kosárlabda. Ha
ezt akarják elérni, akkor folytassák csak
külföldi játékosokkal, de ha eredmé-
nyeket akarunk válogatott szinten,
akkor ideje lenne bevezetni egy új sza-
bályt, amit már más országok évek óta
bevezettek. Persze mindent folyama-
tosan, előbb egy, aztán két hazai játé-
kos állandó használata legyen kötelező
a mérkőzéseken, s ha erre majd sor
kerül, akkor pozitív változások lesznek
ifjúsági szinten is. Ezt más sportágak-
ban (mint például a labdarúgásban) is
be kellene, vezetni.  Szerintem, idővel
be is fogják…

– Marosvásárhelyen valamikor ha-
gyománya volt a kosárlabdának is, de
akkor csak helyi, hazai nevelésű játéko-
sok játszottak a csapatoknál. Sokat vál-
tozott azóta a kosárlabda?

– Más volt akkoriban – 30-40 éve –
nem volt annyira dinamikus a játék, tech-
nikailag is másabb volt, mint ma. A spor-
tolók létszáma tekintetében sem lehet
összehasonlítani az akkori viszonyokat a
maiakkal, jelenleg sok gyerek van, akik a
klubnál kosárlabdáznak, sőt kiváló felké-
szülési lehetőségeik is vannak. Igaz, haj-
danán mindig voltak jól képzett, bölcs
edzők, akikre mindig is büszkén emlék-
szünk. Azt is tudjuk, hogy valamikor vá-
rosunkban  négy A-osztályos kosárlabda
csapat volt (két fiú és két lány).

– Steff Zakariás sporttanár a Petru
Maior egyetemen tanít, emellett edző-
ként sikeresen tevékenykedik a Maros
KK-nál.  Jelenleg mik az ön által edzett
csapat céljai? 

– Az U18-as keretet, amelyet edzek
ügyes, tehetséges fiatalokból áll, célki-
tűzésünk, hogy megnyerjük az országos
bajnokságot. Emellett megemlítem,
hogy 90 százalékát az U23-as keretnek
én neveltem, mintegy 8-9 éve dolgo-
zom velük. Az, hogy mi lesz a bajnokság
végéig, még bizonytalan, mert sajnos a
sérülések is beszóltak a munkámba, hi-
szen 2-3 korcsoportban is játszanak ők
(U 23, U18, U17). Hasznos a játékta-
pasztalat számukra, de ennek hátránya
a sérülések, a fáradtság. Nem szabad el-
feledni, hogy a legfontosabb szerepe
egy edzőnek, a fizikai és pszichikai fel-
készítésen túl, a sikerélmény és az örö-
mélmény mellett, hogy jó játékost
neveljen, és lehetőleg embert faragjon
belőlük. Maga az egész sport a fegyel-
men, a tiszteleten, a becsületen alap-
szik, ezek nélkül nem lehet
eredményesen sportolni.

Játéklehetőség nélkül nincs fejlődés
– mondta Steff Zakariás, a Maros Kosárlabda Klub U18-as keretének 46 éves edzője, aki a Nem-
zeti Ligában szereplő, az alapszakasz után éllovas marosvásárhelyi együttes sikereiről, az általa
edzett U18-as csapat jó szerepléséről és nem utolsó sorban a jelenlegi fiatal, tehetséges gene-
ráció érvényesülésének lehetőségeiről beszélt a Központnak.
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3Tisztelt pályázók!
Áprilisi harmadik rejtvé-

nyünkből a szürke sorok meg-
fejtését kérjük Önöktől, a jövő
héten megjelenő pályázati
szelvényen! El ne feledjék
megőrizni a 3-as számot, me-
lyet ugyanerre a szelvényre rá
kell majd ragasztaniuk!

Nyereményeink, a Peter’s
Beauty Shop, kozmetikai
cikkeket forgalmazó szaküz-
let ajándékai, kitűnő kozme-
tikai termékek: olyan
anyagok, illóolajok keverékei,
illetve gyógynövénykivona-
tok, melyek bőrnyugtató, fer-
tőtlenítő, kedvező bőrápoló
tulajdonságokkal rendelkez-

nek. Megterhelő izommunka
előtt és után, avagy izomláz
enyhítésére, mozgásszervi és
ízületi bántalmak által
igénybe vett testrész ápolá-
sára egyaránt sikeresen alkal-
mazhatók!
Pályázza meg Ön is 
nyereményeinket!

1. díj: egy kozmetikum-
csomag, amely ízületi fájdal-
makat szüntető reuma gélt és
ice-gélt tartalmaz

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

3. díj: féléves előfizetés a
Központ hetilapra

✂

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.

Bolyai utca 

10. szám

Peter`s Beauty Shop

Pályázat

www.kozpont.roon
lin

e

Márciusi pályázatunk nyertesei:

1. díj, egy-egy nagy doboz reuma gél és ice-gél: 
HALMÁGYI IMRE (Trébely)

2. díj, egy doboz gesztenye gél (kitűnő lábápoló gél): 
NAGY IMRE (Árvácska u.)

3. díj, féléves előfizetés a Központ hetilapra: 
BODÓ BENCE (Kárpátok sétány)

A helyes megfejtések:
„Erdély krónikása”:„Az igazsághoz csak önmagunkon át jut-

hatunk el.” A szabadságharc csúcspontja: Than Mór; A budai
vár visszavétele. Mellékhatás: – Látom, tavaszt érzel! Meg is kezd-
jük otthon a nagytakarítást! Lencse Lajcsi locsolója: Toppants,
kicsi lányka, / Bújj bé kamarába, / Hozz ki egy pár tojást, / Tedd a
tarisznyámba.


