
A vásárhelyiek régi álma, hogy végre álljon már a Sütő András-szobor. A Kossuth- és Her-
der-díjas erdélyi magyar író életének több mint felét Marosvásárhelyen töltötte. Min-
dennek ellenére eddig még nem sikerült tiszteletére szobrot emelni városunkban. Az
emlékműállítást a Sütő András Baráti Egyesület tagjai kezdeményezték, de az egyesület
tagjain kívül jelentkezett több bel- és külföldi adományozó is. A város költségvetéséből
is sikerült elkülöníteni egy bizonyos összeget a célra. E heti lapszámunkban Peti Andrást,
az RMDSZ vásárhelyi elnökét és Székely Emesét a baráti egyesület titkárát faggattuk a
leendő Sütő-szoborról.

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

Vélemény

A város, ahol csodának 
számít mindaz, ami 
máshol hétköznapi 

Ha a 2-es iskolának megadnák a Bernády György
nevet, akkor a magyar képviselők legalább
három hétig örömtáncot járnának és a Városháza
tornyából integetve ünnepeltetnék magukat, a
románok pedig a tolerancia védnökeinek kiálta-
nák ki magukat. Szintén egy csoda lenne az is,
ha a törvény által biztosított jogokat be is tarta-
nák. Ha a közszolgálati szerep elszakadna a párt-
függőségtől, és szabad gondolkodású
emberekké válnának mindazok, akik ma egyol-
dalúan látják a világot. Ha megszűnne az a ren-
geteg aberráció, amely normálissá vált az évek
folyamán, ebben a feje tetején álló városban.

Magyar konzuli iroda 
nyílik Marosvásárhelyen

Hat új külképviseletet nyit a magyar kor-
mány: Eszéken, Krakkóban és Torontóban
főkonzulátus, Melbourne-ben, Marosvá-
sárhelyen és Nagyváradon konzuli iroda
nyílik - áll a keddi Magyar Közlönyben.

A kormányhatározat értelmében az eszéki
és krakkói főkonzulátusok felállításához szük-
séges helyi alkalmazotti létszám, továbbá az
egyszeri beruházási és működési kiadások a
Külügyminisztérium idei költségvetésében már
rendelkezésre állnak, míg a marosvásárhelyi
és nagyváradi konzuli irodákhoz szükséges ki-
küldötti és helyi alkalmazotti létszámot, va-
lamint a kiadásokat szintén a tárca idei költ-
ségvetése tartalmazza.

A marosvásárhelyi külképviselet a csíksze-
redai főkonzulátushoz tartozik, kerülete Maros
és Szeben megyékből áll. A nagyváradi konzuli
iroda a kolozsvári főkonzulátushoz tartozik, és
Bihar, valamint Arad megyékre terjed ki a ke-
rülete. 

Információnk szerint a marosvásárhelyi
iroda az Iskola (Aurel Filimon), a Nyomda és a
Bartók Béla utca által határolt épületben kapna
helyet, amely a Zsidó Hitközség tulajdonát ké-
pező területen van. (P.P.)
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Társadalom

Személyiségteszt-használat 
toborzáskor 

Sok munkakereső nem tudja, mielőtt állásinterjúra
menne, a HR-esek a pályázókról már előre kialakított
képpel rendelkeznek. Votisky Petrát, több éves tapasz-
talattal rendelkező munkaerő-toborzót kérdeztük a
napjainkban nagyon népszerűvé vált személyiségtesz-
tekről, azoknak hatékonyságáról, de a tesztek körül
felvetődő etikai problémákra is kíváncsiak voltunk.

>>> 4. oldal
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Társadalom

Székelyföld mellett 
tette le a garast Dorin Florea
Az elmúlt hét talán legfontosabb híre, mond-
hatnám akár azt is: szenzációja, hogy Maros-
vásárhely is csatlakozik a Székelyföld, Európa
Kulturális Fővárosa projekthez. A lényeg a lé-
nyeg: az ő támogatásával új szakaszába lép-
het a székelyföldi autonómia-küzdelem.
Miért? Azért, mert a helybéli román lakosság
beleegyezése nélkül szinte elképzelhetetlen,
hogy megvalósulhat a Székelyföld régió.

>>> 3. oldal

Sütő András szobra
méltó helyet érdemelne

Nemzeti 

Színház
Luxor

Junior

Luxor



A Szent Korona másolatá-
nak bemutató ünnepsége

A Szent György Lovagrend, il-
letve az Észak-erdélyi Nagyprio-
rátus Marosszéki Priorátusa
szervezésében április 25-én, csü-
törtökön 17 órai kezdettel kerül
sor a marosvásárhelyi Bolyai téri
unitárius templomban a Szent
Korona másolatának bemutató
ünnepségére. Áhítatot tart Nagy
László unitárius lelkész, a ma-
gyar unitárius egyház főjegyzője,
köszöntőt mond lovag dr. Makkai
Gergely nagyprior. A Szent Koro-
nát bemutatják: Szabó Álmos és
Bíró Enikő, a Szent Korona Rend
lovagjai. Közreműködnek: Kilyén
Ilka színművész, a Cantuale
énekegyüttes, a Szent Cecília
énekegyüttes, illetve Novák Jó-
zsef képzőművész.

Két lengyelül 
beszélő szegény román 

Április 25-én, csütörtökön
20 órától a Kisteremben a Két
lengyelül beszélő szegény
román című előadást játssza a
színház Tompa Miklós társulata.

Hangverseny filmzenékből
Április 25-én, csütörtökön és

26-án, pénteken este 7 órától
filmzenékből összeállított szim-
fonikus koncertre várják a zene-
barátokat a Kultúrpalota
Nagytermébe. Vezényel: Shinya
Ozaki (Japán).

XVII. Textilművészeti szalon
A Kultúrpalota földszinti ki-

állítótermeiben megnyílt a tex-
tilművészek éves kiállítása, a
Romániai Képzőművészeti Szö-
vetség Marosvásárhelyi Fiókja
rendezésében. Az idén marosvá-
sárhelyi, kolozsvári, temesvári,
lugosi, nagybányai, dévai, szé-
kelyudvarhelyi, csíkszeredai, su-
ceavai és galaci textilművészek
jelezték részvételi szándékukat.
Az évek óta szokásossá vált kö-

zönségdíj odaítélése érdekében
a május 15-ig tartó kiállítás alatt
várják a látogatók szavazatait.

Nyitott kapuk a görgény-
szentimrei Rákóczi–Borne-
missza-kastélyban

A Maros Megyei Múzeum
görgényszentimrei részlege és
ennek fenntartója, a Maros Me-
gyei Tanács április 26-án, pénte-
ken 10-17 óra között
megszervezi a nyitott kapuk
napját a görgényszentimrei Rá-
kóczi–Bornemissza-kastélyban.
A rendezvény társszervezői a
Görgényszentimrei Erdészeti
Szakkollégium és a marosvásár-
helyi Arhing tervezőiroda. Az
eseményre az iskola alapításá-

nak 120. évfordulója alkalmából
tervezett megemlékezések kere-
tében kerül sor, célja a kastély-
együttes felújítási és hasznosítási
tervének bemutatása, és A római
limes útvonal Maros megyében
című kulturális projekt eredmé-
nyeinek népszerűsítése.

Futball gyerekeknek
A Marosvásárhelyi Futball -

klub Egyesület válogatást szer-
vez 2007-ben született
gyerekek számára. A válogatá-
sokra egész évben keddi és csü-
törtöki napokon 17.30-tól kerül
sor a víkendtelepi pályán. A je-
lentkező gyerekeket arra kérik,
hogy sportfelszerelésben jelen-
jenek meg. Részletekért Stian
Dorin edzővel lehet felvenni a
kapcsolatot a 0745-754-750-es
telefonszámon.

Killár Katalin 
könyvbemutatója

Április 26-án, pénteken 18
órától a marosvásárhelyi Góg
könyvesboltban (Ariel színház)
bemutatják dr. Killár Kovács Ka-
talin színésznő, színészpedagó-
gus, egyetemi professzor Összes
versek című harmadik verseskö-
tetét. A könyvet az est házigaz-
dája, Kilyén Ilka méltatja a
szerző jelenlétében.
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Új feladatokkal bízhatják meg a munkában, amit nagyon
élvez, hisz régóta szeretne már bizonyítani. A héten türelmet-
len lehet a párjával, és ragaszkodik ahhoz, amit kitalált. Viszont
minden jól működő kapcsolat alapja a kompromisszum, erről
ön se feledkezzen meg!
Bika: Mosolyszünet várható a szerelmi életében, talán egy
felbukkanó harmadik miatt. Viszont ne aggódjon, a dolgok ha-
marosan jóra fordulnak. Még egyedül van? Az optimizmusa
egyenesen magával ragadó, ennek köszönhetően sokan von-
zónak találhatják.
Ikrek: A munkája nem túl sok izgalmat tartogat a héten. Végre
több időt tud eltölteni a kedvesével, ami mindkettőjüknek jót
tesz. Jelenleg nincs párja? Végre találkozhat azzal az emberrel,
aki segít elfeledni a régi szerelmét. Ne legyen vele bizalmat-
lan!
Rák: A munkahelyén kirobbanó formában lesz, kollégái iri-
gyelni fogják érte. Túl sokat vár el a kedvesétől, ami rányom-
hatja a bélyegét a kapcsolatukra. Egyedülállóként olyan
személyre vetheti ki a hálóját, aki valószínűleg már foglalt, így
érdemes lesz tovább keresgélnie.
Oroszlán: Párjával szenvedélyes hétben lesz része. Egy közös
fürdőzés vagy illóolajos masszázs nemcsak kellemes, de meg-
nyugtathatja önöket. Ha még nincs kapcsolata, megismerked-
het valakivel, aki érzelmileg sokkal többet jelenthet majd
önnek, mint eddig bárki.
Szűz: A munkahelyén egy féltékeny kolléga keserítheti meg
az életét, de ön is tudja, hogy nem érdemes vele foglalkozni.
Még nincs kivel megosztania az ágyát? Ne aggódjon, mert a
héten bekopogtathat a szerelem az életébe.
Mérleg: Betegség miatt most nem úgy tud helytállni a mun-
kában, ahogyan szeretne. A szerelme igyekszik a kedvében
járni, apró ajándékkal kedveskedhet önnek. Még egyedülálló?
Lehetséges, hogy felbukkan az exe, de nem érdemes vele újra
kapcsolatba bonyolódni!
Skorpió: Pont kerülhet a kapcsolata végére, amelyben már
nem érzi jól magát. Lehet, hogy nem vigasztalja, de titkon talán
ön is tudja, hogy úgysem lett volna közös jövőjük. Ha eddig
még nem talált párra, a hétvégén egy pillanat műve lesz meg-
látni és megszeretni valakit.
Nyilas: Egyre rosszabbul érzi magát a munkahelyén, így ér-
demes lenne minél előbb váltania. Ha több vasat tart a tűzben,
egy fordulatnak köszönhetően most nagy valószínűséggel
mindenre fény derül. Szingliként jó esélye van arra, hogy be-
lebotlik valakibe, akinek már a látványától is felgyorsul majd
a szívverése.
Bak: Kellemes napoknak néz elébe a munkahelyén, végre ren-
deződhet a viszony ön és egy olyan kollégája között, akit eddig
nem kedvelt. A kedvesével most lelkileg és szexuálisan is tö-
kéletesen megérthetik egymást, így remek hétnek néznek
elébe. 
Vízöntő:Túl sokat dolgozik, próbáljon meg egy kicsit lazítani.
A héten rendkívül gyengéd lesz a kedvesével. Menjenek el va-
lahova kikapcsolódni, a fárasztó hétköznapok után igazán
megérdemlik. Még egyedülálló? A héten rátalálhat az igazira,
és el sem meri hinni, hogy annyi kudarc után ez önnel történik
meg.
Halak:Túlságosan szeretne megfelelni a munkahelyén, pedig
néha lazábban is vehetné a dolgokat. Mielőtt új tervek meg-
valósításán törné a fejét, a párját is tájékoztassa. Még nincs
kedvese? A munkahelyén önre találhat a szerelem, azonban
fél az érzéseitől, mert mindig is azt az elvet vallotta, hogy há-
zinyúlra nem lövünk.

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

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

Labdarúgás
2.L. 2.Sz. XXIII. forduló

péntek, április 26. , 17 óra

Hajrá FCM! Hajrá Marosvásárhely!

Belépő ára 5 lej

Jegypénztár programja:

csütörtök, április 25 - 16,30-19,00
péntek, április 26- 15.00-17,00

Trans-Sil Stadion

Trans-Sil Stadion
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„Nagyon örülünk, hogy Ma-
rosvásárhely pozitívan válaszolt
megkeresésünkre. Úgy érzem,
így lesz kerek ez a történet, hi-
szen korábban érezhetően hi-
ányzott a marosvásárhelyi
együttműködés. Ez a pályázat
lehetőség arra, hogy megmu-
tassuk, tudunk együtt gondol-
kodni, dolgozni, ráadásul egy
nagyon fontos területen, a kul-
túra területén” – mondta a sep-
siszentgyörgyi elöljáró. Azt is
hozzáfűzte, hogy szerinte „a
marosvásárhelyi polgármester
felismerte, hogy városa akkor
kap súlyt, ha a székelyföldi ré-
gióba kapcsolódik be, ellenkező
esetben Kolozsvár árnyékában
marad”.

Marosvásárhely 
egyetlen esélye

Dorin Florea döntése azt bi-
zonyíthatja, hogy jelentősen
megváltozott álláspontja az or-
szág területi-közigazgatási át-
szervezését illetően. Míg
korábban úgy vélte, hogy Ma-
rosvásárhely a jelenlegi fejlesz-
tési régióban is megszerezheti
a központi státust, mára viszont
mintha megbarátkozott volna a
gondolattal, hogy a három szé-
kelyföldi megyének egy egysé-
get kell alkotnia, s ez lenne
Vásárhely számára is az egyet-
len esély arra, hogy régióköz-

ponttá váljék. 
Nem tudni, mi késztette Flo-

reát korábbi véleménye meg-
változtatására, pártja
választások után meggyengült
érdekérvényesítő képessége,
esetleg annak felismerése,
hogy egy magyar többségű szé-
kelyföldi régió nem lenne ör-
dögtől való, de a lényeg a
lényeg: az ő támogatásával új
szakaszába léphet a székely-
földi autonómia-küzdelem.
Miért? Azért, mert a helybéli
román lakosság beleegyezése
nélkül szinte elképzelhetetlen,
hogy megvalósulhat a Székely-
föld régió. Dorin Florea tagad-
hatatlan és jelentős
népszerűsége, támogatottsága
által viszont sokat segíthet a ro-
mánság ilyen irányú bizalmat-
lanságának a lebontásában. Ez
lehet az a fordulópont, amitől
kezdve a helyi román lakosság
is rokonszenvvel tekinthetne a
székely törekvésekre...

Pletykák vagy hitelt 
érdemlő információk? 

Amint az Antal Árpád idé-
zett kijelentéséből is kitűnik, a
szándék bejelentését megelő-
zően tárgyalások sorozata zaj-
lott a székelyek és Florea között.
Hogy az említett 2021-re szóló
projekt mellett még mi min-
denről folytak egyeztetések,

arról csak közvetett információ-
ink vannak. Tény, hogy a vásár-
helyi polgármester, miután
némileg rokonszenvvel fogadta
a március 10-ei autonómiatün-
tetést, az idén induló magyar
kulturális rendezvény, a Vásár-
helyi Forgatag szervezési kiadá-
saira jelentős, mintegy 100 ezer
eurónyi támogatást ígért az idei
költségvetésből. Vannak, akik
összefüggést látnak e tény és
aközött, hogy a frissen megvá-
lasztott Maros megyei, illetve
vásárhelyi RMDSZ-vezetők kez-
denek önállósulni, próbálják
függetleníteni magukat a nagy
öregektől – Markó, Borbély,
Frunda, Kelemen –, akikkel Flo-
reának komoly összetűzései vol-
tak már korábban is, s akiket
számtalanszor illetett a váddal,
hogy saját személyes érdekeiket
és a pártérdekeket előbbre he-
lyezik a város, a megye érdeke-
inél. 

Össszefogtak 
az ifjú titánok 

Nevének elhallgatását kérő
hírforrásunk szerint egyezség
született volna a székelyföldi
RMDSZ-vezetők, illetve a szó-
ban forgó Maros megyeiek, va-
lamint Dorin Florea között arra
vonatkozóan is, hogy a közelgő
kongresszuson a szövetségiek
megpróbálják eltávolítani ve-

zető tisztségeikből az említet-
teket, akik közül különösen Bor-
bély László politikai alelnök áll
a fiatal RMDSZ-es titánok és a
vásárhelyi polgármester útjá-
ban. 

Mindezek egyelőre csak
amolyan kulisszatitkok, másod-
kézből származó információk,
ellenőrizhetetlen feltételezé-
sek, amelyeket illik a kellő fenn-
tartással fogadni. Ha viszont
abból indulunk ki, hogy az álta-
lunk felvázolt forgatókönyvbe
jól illeszkednek mind Florea
személyes ambíciói, mind a
megyénkbeli, illetve a székely-
földi RMDSZ-vezetők szándékai,
akkor már egyáltalán nem tűn-
nek fantazmagóriának. 

Florea akár tiszteletbeli
székely is lehetne

És még valami: ha Dorin Flo-
rea nem gondolja meg magát,
hanem tevékeny részt vállal a
Székelyföld régió létrehozásá-
ban, akkor – amellett, hogy
joggal számíthat a régióelnöki
tisztségre – bizony történelmi
tettet hajt végre. Olyant, ami
után végleg bekerülhet a
„régió”, a székelyföldi magyarok
emlékezetébe. 

Úgy legyen. 

Szentgyörgyi László

A város, 
ahol csodának
számít mindaz,
ami máshol 
hétköznapi 

Minden idők legnagyobb megvalósítását érték el Maros-
vásárhelyen. Nem egy komoly beruházásra kell gondolni,
amely megoldotta volna a város pénzügyi gondjait, esetleg
egy kerülőútra, amely megszabadította volna a várost a te-
herforgalomtól, még csak nem is egy olyan határozatra vagy
felújításra, amely megállította volna a környezetszennyezést
a műtrágyagyárban, hanem mindössze azoknak a tábláknak
a leszerelésére, amelyek eddig megtiltották a főtéri kerékpá-
rozást. A „világraszóló eredményt” az összes helyi politikai erő
a sajátjaként ünnepelte. Az egyik fél a kezdeményezést, a
másik szavazást, a harmadik pedig az eltávolítást mondta
magáénak. Bármennyire is hihetetlen, a csoda bekövetkezett!
Ilyen könnyű ma csodákat művelni Marosvásárhelyen. Lesze-
reljük az általunk kihelyezett tiltótáblákat, odacsődítjük az
újságírókat, sajtótájékoztatót tartunk, megváltó hősökként
pózolunk, és eközben eltereljük a figyelmet arról, hogy való-
jában a normális állapotoknak a visszaállításáról van szó. A
négy közlekedési sáv, a két parkolósáv, a széles járdák és a
park mellett eddig is lett volna hely bőven a főtéren a kerék-
párosoknak. Nem beszélhetünk semmilyen sikerről, csupán
egy szégyenletes helyzetnek a feloldásáról, amelyért bocsá-
natot kellene kérniük a városi tanácsosoknak, ugyanis a leg-
többjük cinkosként eddig is részt vett a korábbi állapotok
fenntartásában. Legalább ennyit kellene mondaniuk: elné-
zést. 

Ezen elv alapján újabb hasonló „csodákra” számíthatunk
Marosvásárhelyen. A jelenlegi „normális” helyzettel szemben,
amikor szinte lehetetlen tetten érni a műtrágyagyárat, hogy
az ne haladná túl a megengedett légszennyezési szintet, egy-
szer még azt is megérhetjük, hogy normális levegőjű lesz vá-
rosunk. Egy olyan település, ahol senki sem zavarhatja a
körülötte élőket, ahol nem kell eltűrnünk a dollármilliókat
bezsebelő önkényes környezetszennyezőket. Addig is, mara-
dunk a fullasztó állapotokkal. Egy másik csoda az lenne, ha
egyszer építenének nekünk is kerülőutakat. Ez szintén egy
csodával határos beruházással érne fel. De az útépítés az állam
kiváltsága, és a román kormány soha nem szerette a maros-
vásárhelyieket, így maradunk a „megszokott” városi kamion-
forgalommal. 

Szintén óriási meglepetést okozna, ha magyar személyi-
ségekről neveznének el marosvásárhelyi iskolákat. Ebben a
vegyes lakosságú városban, ahol szinte mindegyik iskolának
van már román neve. Ha a 2-es iskolának megadnák a Ber-
nády György nevet, akkor a magyar képviselők legalább
három hétig örömtáncot járnának, és a Városháza tornyából
integetve ünnepeltetnék magukat, a románok pedig a tole-
rancia védnökeinek kiáltanák ki magukat. Szintén csoda lenne
az is, ha a törvény által biztosított jogokat be is tartanák. Ha
a közszolgálati szerep elszakadna a pártfüggőségtől, és sza-
bad gondolkodású emberekké válnának mindazok, akik ma
egyoldalúan látják a világot. Ha megszűnne az a rengeteg
aberráció, amely megszokottá vált az évek folyamán ebben
a feje tetején álló városban.

Ferencz Zsombor

Az elmúlt hét talán legfontosabb híre, mondhatnám akár azt is: szenzációja, hogy Marosvásárhely is csat-
lakozik a Székelyföld, Európa Kulturális Fővárosa projekthez. Mindezt az ötletgazda Antal Árpád, Sepsi-
szentgyörgy polgármestere jelentette be a sajtó nyilvánossága előtt. Az elképzelés szerint a pályázatot
Sepsiszentgyörgy nyújtja majd be a Hargita és Kovászna megyei közgyűlések, illetve Csíkszereda, Székely-
udvarhely, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, valamint Szováta és most már Marosvásárhely önkor-
mányzatainak támogatásával.

Székelyföld mellett tette
le a garast Dorin Florea

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



– Közismert, igen elterjedt a
HR-esek körében a személyiség-
tesztek használata a munkaerő
alkalmazásakor. Önnek mi a vé-
leménye ezekről a tesztekről?

– Nagyon sokféle teszt van a
piacon, így általánosságban nehéz
véleményt mondani róluk. Alap-
vetően hasznosak, ha helyén ke-
zeljük őket. Soha nem szabad száz
százalékban a teszt információira
hagyatkozni, ugyanakkor képes-
ségtesztekkel, assessment center
módszerrel kombinálva lehetővé
teszi, hogy alacsonyabb pozíciókra
hatékonyan és gyorsan tudjanak
a HR-esek szűrni. Nyilván önma-
gukban a személyiségtesztek, in-
terjú és egyéb módszerek nélkül
nem alkalmasak szűrésre.

Az is fontos, hogy a tesztet
használó valóban járatos legyen
a tesztelésben. Nem véletlen,
hogy sok cég pszichológus segít-
ségét kéri ezek alkalmazásakor.
Vannak már online tesztek, ame-
lyeket előszeretettel használnak
nagy cégeknél, azonban egy pszi-
chológiai ismeretekkel nem ren-
delkező HR-es kezében ez sok hi-
bás döntést eredményezhet.
Hangsúlyoznám, hogy ezek a tesz-
tek csak a kiválasztási folyamat
egy részét képezhetik, nem vált-
hatják ki a személyes találkozót
vagy az alaposabb kompetencia
felmérést!

– Mennyire megbízhatóak, il-
letve van tényleges „tudományos”
alapjuk?

– Nehéz megbízhatóságról
beszélni a tesztek esetében, és
önmagában egyik sem „tutibiz-
tos”, mindig kombinálni kell más
eszközökkel, személyes beszél-
getéssel, assessment centerrel.
Ám tudni kell, hogy a tesztek
nagy része csak úgy kerülhet for-
galomba, hogy lemérték a haté-
konyságát, vannak információk
azokról. Akkor lehet gond, ha egy
idegen nyelvről fordított tesztet
elkezdenek magyarul használni,
de az nincs lemérve, hogy a ma-
gyarokon ugyanúgy mér-e, mint
a külföldi populáción.

– Melyek azok a tulajdonsá-
gok – a személyiségteszt eredmé-
nyei alapján –, amelyek „nyerő
erények” a munkaadók számára?

– Általános válasz erre nem
adható, hiszen minden pozíció
más-más kompetenciákat kíván
meg. Egy programozó esetében
nem feltétlenül gond, ha intro-
vertált a munkakereső, ugyan-
akkor egy értékesítő munkatárs
esetében ez komoly problémát
jelent. Így nem beszélhetünk
olyan tulajdonságokról sem,
amelyek, ha úgy tetszik: ellehe-
tetlenítik a pályázót a munkae-
rőpiacon. Mindenképp a betöl-

tendő pozíció határozza meg a
szükséges jellemvonások sorát.

A tökéletesen megírt teszt
is becsapós lehet

– Mennyire becsaphatóak
ezek a tesztek, s ezáltal a HR-esek?

– Nagyon sokféle teszt van a
piacon. Alapvetően a legtöbb
teszt valamilyen szinten becsap-
ható, ezért nem szabad pusztán
a tesztek alapján megítélni a le-
endő munkatársak személyisé-
gét, képességeit.

– Volt-e negatív tapasztalata,
csalódása, amely kizárólag a teszt
„hibájából” adódott? Hát igen po-
zitív, elhanyagolhatatlan infor-
mációval szolgált-e?

– Pszichoterápiás munkám
során használtam személyiség-
teszteket, de HR-munkában
soha. Ott képességteszteket,
szakmai teszteket használtam in-
kább. Ez utóbbiakkal kapcsolat-
ban volt negatív tapasztalatom,
amikor a jelölt tökéletes tesztet
írt, de aztán a való életben ko-
rántsem teljesített ilyen szinten.

– Milyen etikai kérdéseket vet-
nek fel ezek a személyiségtesztek,
hisz egyrészt ezzel „vájkálnak” a
munkakereső életében, másrészt
pedig olyan tesztek is léteznek,
amelyek pályázó születési adata-
ira alapozva mérnek különböző
tulajdonságokat…

– Az a véleményem, hogy in-
dokolatlanul nem szabad szemé-

lyiségtesztet használni. Ha a fel-
vételi folyamat során a legfon-
tosabb készségeket, képessége-
ket fel tudjuk mérni, akkor nem
kell feltétlenül személyiségtesz-
tet is használnunk. Ez különösen
igaz az alacsonyabb szintű pozí-
ciókra. 

Az általános személyiségtesz-
tek felhasználását én semmikép-
pen nem javaslom, hiszen sok
olyan információt is megtudha-
tunk a jelöltről, ami a pozíció
szempontjából irreleváns. A
klasszikus pszichológiai tesztek
felvételét (például Rorschach
teszt, CPI teszt) pedig kifejezetten
problematikusnak tartom. Ezek
a tesztek önmagában nem nyúj-
tanak megfelelő információt, il-
letve felvételükhöz mindenkép-
pen tapasztalt pszichológusra
van szükség.

– Melyek azok a kérdések,
amelyeket egy teszt, de az állás -
interjú során is ki lehet kerülni?
Azaz melyek azok a kérdések,
amelyeket a HR-es feltesz, de visz-
szautasítható?

– Érzékeny témára vonatkozó
kérdés teljes mértékben kikerül-
hető. Ilyen a vallás, politikai né-
zet, akár a családi állapot, gye-
rekvállalás, egyéb gyerekekkel
kapcsolatos kérdéskör. A jogsza-
bályok szerint nem szabad nem,
életkor, vallás, stb. alapján disz-
kriminálni, így ezek a kérdések
mind kikerülhetőek, hiszen ezt
elvileg amúgy sem használhatja
fel az adott cég a döntésében.

Pál Piroska
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Veszélyes parazita!
Hosszú várakozás után végre megújult a természet.
Zöldül, virágzik a park, a liget, az erdő. A négy betonfal
közé szorult városban lakó ember egyre inkább ki kí-
vánkozik a szabadba. Vonzza a napfény, a festői kör-
nyezet, az oxigéndús, friss erdei levegő. Aki
megengedheti magának, távolabbi helyekre megy ki-
rándulni, akinek szűkösebb a lehetősége a város körüli
erdőkbe ruccan ki. Szalonnát, flekkent, kolbászt süt,
sört vedel, élvezi a megújulást, a szabadságot. 
Csakhogy ennek az önfeledt piknikezésnek lehet kel-
lemetlen vége is. Ugyanis a fákon, bokrokon veszélyes pa-
razita leselkedhet az emberre. Ez az élősködő a kullancs,
amely táplálékforrásnak tekint bennünket. Ránk telepszik,
sokszor észrevétlenül vérünket szívja, s akár veszélyes beteg-
séggel is megfertőzhet. 

De mit tegyen az ember? Maradjon a négy fal közé zárva?
Mindenesetre nem árt az óvatosság. Ha mégsem sikerült
volna elkerülni a kullanccsal való találkozást, az orvosok azt
ajánlják, hogy semmi esetre ne próbáljuk  otthoni módsze-
rekkel eltávolítani a parazitát, hanem forduljunk szakember-
hez, igényeljünk sürgősségi ellátást!

Nemes Gyula

Meggyőződésem, hogy olvasóink nagy hányada megtapasztalta már az állásinterjúkor fellépő stresszt.
Ez pedig ez egy olyan élethelyzet, amikor a legjobbat szeretnénk nyújtani magunkból, és a körülmények-
hez viszonyítva: uralni szeretnénk a helyzetet. Viszont sok munkakereső nem tudja, mielőtt a „faggató
szobába” lépne, hogy a HR-esek a pályázókról már előre kialakított képpel rendelkeznek. Votisky Petrát,
több éves tapasztalattal rendelkező munkaerő-toborzót, coach-ot kérdeztük a napjainkban nagyon nép-
szerűvé vált személyiségtesztekről, azoknak hatékonyságáról, de ezen etikai kérdéseket felvető tesztekről
is megtudtuk a véleményét.

Személyiségteszt-használat toborzáskor:

Népszerű, ám kételyeket ébreszt 

www.kozpont.ro
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A baráti egyesület Peti And-
rást, az RMDSZ marosvásárhelyi
elnökét kérte fel és bízta meg
azzal, hogy képviselje és érvé-
nyesítse a célkitűzéseket.

A célt megvalósítani azon-
ban nem könnyű feladat. Peti
ezt így látja: „Ha könnyű lenne,
valószínű mások is gyurakod-
nának. Mivel a szoborállítás ki-
tartó és áldozatos munkát kö-
vetel, egy elhivatott, céltudatos
és ambiciózus csapatra van
szükség. Olyan emberek kelle-
nek, akik nem csak szavakkal,
hanem tettekkel kívánnak bizo-
nyítani. Jó szem előtt tartani,
hogy ez egy jogos és legitim tö-
rekvése az erdélyi magyar kö-
zösségnek.”

A megalkuvó politika 
nem vezet eredményre

Peti András két évvel ezelőtt
készítette el a határozatterve-
zetet, és az eredeti elképzelés
szerint a szobor helyszínéül a
Bolyai-teret, a Teleki Téka és a
volt Királyi Táblabíróság előtti
szigetet jelölték meg. Sajnálatos
módon, az utolsó pillanatban,
egy nem átgondolt és elsietett
döntés következményeként, vé-
gül nem az említett helyekre
esett a választás. Azóta az is új-
fent bebizonyosodott, hogy a
megalkuvó politika nem vezet
eredményre. 

Peti András a következőket
mondta el: „Nem méltó egy
olyan eldugott hely, mint a volt
Zrínyi-tér (most Marasti-tér) en-
nek a szobornak az elhelyezé-
sére. A főtéren nincs egyetlen,
a magyar közösséghez köthető
szobor sem, így jogos az igény,
hogy drámaírónknak a Színház-
téren biztosítsunk helyet. Fel-
kérésemre egy vásárhelyi ter-
vezőmérnök készítette el a
helyszínrajzot és a tervdoku-
mentációt, és én ezzel együtt
nyújtottam be újra a helyszín
megváltoztatására és a szobor
formájára vonatkozó módosító
tervezetet”. 

Azonban már akkor kibújt a
szög a zsákból. A határozatter-
vezet benyújtásakor egyes vá-
rosatyák azt kifogásolták, hogy
szükséges a Kulturális Minisz-
térium jóváhagyása. Amit még
ezzel kapcsolatban megtud-
tunk, hogy e kifogás alaptalan,
mert ha még elvi döntés sincs
a Színház-térre való elhelyezés-
ről, akkor a minisztériumnak
nincsen mire véleményt mon-
dania! Egyelőre azt sem lehet
tudni, hogy a Színház-tér hány
szobor befogadására alkalmas. 

Peti hangsúlyozta, hogy a
baráti egyesület pályázatot fog
kiírni a szóban forgó cél meg-
valósítására, és a pályázat nyer-
tese fogja elkészteni a művészi

alkotást. Arra a kérdésre, hogy
miként tovább, az RMDSZ ma-
rosvásárhelyi elnöke a Központ
olvasóinak elmondta, hogy a
teljes dokumentációt újra be
fogja nyújtani egy összetett, az
Európa Kulturális Fővárosa cím
elnyerésével kapcsolatos másik
határozattervezettel együtt.

Emellett megkérdeztünk né-
hány vásárhelyit, hol látnák a
szobrot a legszívesebben. A vá-
laszokból kitűnik, hogy a Bo-
lyai-tér, a Teleki Téka és a volt
Királyi Táblabíróság előtti sziget
a legalkalmasabbnak tartott
helyszín a szoborállításra. 

Kíváncsian várjuk a fejlemé-
nyeket. 

Sütő András szobra 
méltó helyet érdemelne

Az író emlékének éltetése,
hagyatékának ápolása érdeké-
ben tisztelői 2007-ben megala-
pították a Sütő András Baráti
Egyesületet. Az egyesület tagjai,
szellemi hagyatékának megőr-
zése és továbbadása mellett, azt
is célul tűzték ki, hogy az írónak
kézzelfogható emléket állíta-
nak. Ezt utcanévadással, emlék-

ház kialakítással és szoborállí-
tással próbálják elérni. Székely
Emese, a Marosvásárhelyi Re-
formátus Kollégium igazgató-
nője, az egyesület titkára a szo-
bor állítása körüli
bonyodalmakról tájékoztatta la-
punkat.

A baráti egyesület tagjai
Sütő Andrásnak mint fontos kö-
zéleti személyiségnek méltó
szobrot szeretnének állíttatni,
méltó helyen. Az egyesület egy
bizottságot hozott létre, amely-
nek tagjai tisztségviselők, közé-
leti személyiségek, szobrászmű-
vészek. Pályázatot hirdettek
meg, amelyre több művész,
több tervvel jelentkezett. Köz-
ben elkezdődött az engedélyek
beszerzése is. Végül a bizottság
kiválasztott egy szobormaket-
tet, azzal a kikötéssel, hogy a
művész még dolgozzon, még
alakítson rajta. 

A polgármesteri hivatal a
hajdani Zrínyi-teret jelölte ki a
szobor felállításának helyéül.
Eleinte ez jó ötletnek tűnt, min-
denki örült annak, hogy került
egy helyszín a szobor számára.
De az idő múlásával egyre in-
kább az a meglátás került elő-

térbe, hogy ez mégsem a leg-
méltóbb, legmegfelelőbb hely
egy olyan nagy író képmása szá-
mára, mint amilyen Sütő And-
rás. Ilyen körülmények között az
egyesület tagjai elvetették az
eredeti elképzeléseket, és egy
másik ötletet karoltak fel. 

Az írónak padon ülő 
szobrot kellene készíttetni

„Több egybehangzó ötlet
alapján az egyesületünk tagjai
ma úgy gondolják, hogy az író-
nak egy kevésbé szokványos,
modern, bronzból öntött, egész
alakos, padon ülő szobrot kel-
lene készíttetni, és azt olyan for-
galmas helyen elhelyezni, mint
például a Színház-tér vagy a Te-
leki Téka előtti kis zöld sziget. A
város ezen részei nem annyira
eldugottak, mint a Zrínyi-tér, és
a turisták által is könnyen meg-
találhatóak. Nagyon fontos
szempont az is, hogy a szobrász-
művész hogyan formálja meg
az író arcát, hogy az csak rá em-
lékeztessen, és ne legyen össze-
téveszthető. Ugyanakkor a szo-
bor talapzatnak szolgáló padra
is plakettet helyeznének, ame-

lyen ez a két szó állna: „Gyere
még.”” – mondta el Székely
Emese. Mint közismert, ezek az
író édesapjának utolsó szavai fi-
ához az Anyám könnyű álmot
ígér című regényének a végén. 

Számítanak az városi 
önkormányzat és 
polgármesteri hivatal
anyagi támogatására 

A Sütő András tiszteletére
Marosvásárhelyen felállítandó
szobor kezdeményezői a Beth-
len Gábor Alapítványtól nyertek
némi támogatást pályázat út-
ján, de számítanak a városi ön-
kormányzat és polgármesteri hi-
vatal anyagi támogatására is.
Ezen kívül reménykednek ab-
ban, hogy sok Sütő Andrást tisz-
telő magánszemély, valamint
irodalmi-kulturális szervezet is
besegítene. 

Tudomásunkra jutott az is,
hogy a Sütő András Baráti Egye-
sület székelyudvarhelyi tagjai
egy mellszobrot szeretnének
felavatni idén, az író születés-
napján Székelyudvarhelyen.

Nagy-Bodó Tibor
Nemes Gyula 
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A vásárhelyiek régi álma, hogy végre álljon már
a Sütő András-szobor. A Kossuth- és Herder-díjas
erdélyi magyar író életének több mint felét Ma-
rosvásárhelyen töltötte. Mindennek ellenére
eddig még nem sikerült tiszteletére szobrot állít-
tatni városunkban. Az emlékmű felállítását a
Sütő András Baráti Egyesület tagjai kezdemé-
nyezték, de az egyesület tagjain kívül jelentke-
zett több bel- és külföldi adományozó is. A város
költségvetéséből is sikerült elkülöníteni egy bi-
zonyos összeget e célra. 

Nemzeti 

Színház Luxor

Junior

Luxor

Sütő András szobra méltó helyet érdemelne
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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

Aranylakodalom

2013. május 27–június 2. között szerve-
zik meg a XVII. Marosvásárhelyi Napokat,
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.

Programjavaslatok 
a Marosvásárhelyi Napokra 

2013. május 27 – június 2. között kerül sor a Marosvá-
sárhelyi Napok rendezvénysorozat XVII. kiadására. Ez alka-
lommal a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felhívja
mindazon közintézményeket, civil szervezeteket és magán-
személyeket, akik/amelyek részt szeretnének venni a kultu-
rális és sportrendezvényeken, hogy nyújtsák be
programjavaslataikat a marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatalban, a Kós Károly utca 1A szám alatt, a 12-15-ös irodá-
ban. A javaslatok benyújtásának határideje: 2013. április 22.

Dr. Dorin Florea polgármester

2013. április 23-i 20439. számú 
kollektív közlemény

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt, utólagosan módosított
és kiegészített 2003. évi 92-es számú kor-
mányrendelet 44. cikke (3) bekezdése ér-
telmében, közöljük, hogy kibocsátották az
alábbi fiskális adminisztratív iratokat:

- 13844/08.02.2013, a CALDURA Kft. nevére, fiskális
címe Marosvásárhely, Rovinari utca 49/72. sz.,

- 14397/22.02.2013, a COSTINA IMPEX Kft. nevére,
fiskális címe Marosvásárhely, Cetinei utca 9A. sz.

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

Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzététe-
lét követő 15 napon számít közöltnek, azaz 2013.04.23.

Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, fordul-
jon Ráduly Edithez, székhelyünkön, vagy tárcsázza a
0265/268.330 telefonszámot, 167-es és 189-es mellékál-
lomás.

Ercsei I. Francisc osztályvezető

2013. április 23-i
20524. sz. 
JEGYZŐKÖNYV

Mivel a fiskális adóügyi iratot nem közöl-
hették a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt, utólagosan módosított
és kiegészített 2003. évi 92-es számú kor-
mányrendelet 44. cikke (2) bekezdése a), b)
és c) betűje előírta egyik közlési módozat sze-
rint sem értelmében, Barta Maria- felügyelő,
Cosma Elena - felügyelő, Berte Raluca- fel-
ügyelő, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó, újraközölt, utólagosan módosított
és kiegészített 2003. évi 92-es számú kor-
mányrendelet 44. cikke (3) bekezdése értel-
mében elrendeltük a fiskális adminisztratív
iratnak a közlés általi közzétételét.

Ennek értelmében 2013. április 23-án, a
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal szék-
helyén és a www.tirgumureş.ro honlapon ki-
függesztették a 2013.04.23-i keltezésű 20524
számú hirdetést.

Ercsei I. Francisc osztályvezető

Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám!

Mondja, maga a hányadik sörtől
kezdi jól érezni magát?

– Sose számoltam. De kábé
úgy vagyok vele, mint a róka a kis
herceggel: ahogy elindulok a kocs-
mába, már elkezdek örülni. Miért?

– Olvastam egy érdekessé-
get ezzel kapcsolatban: az Indi-
anai Egyetem sörológusai
szerint a dopamin nevű vegyü-
let a felelős azért, hogy már
egyetlen korty sör elfogyasztá-
sát követően kellemes érzés
árad szét a szervezetben, pedig
az alkohol nem is fejthette ki ha-
tását, a folyadék még alig ért a
gyomorba.

– Roppant érdekes. Aztán mi
a túró az a dopamin?

– A dopamin egy olyan neu-
rotranszmitter, vagyis agyi idegi
átvivő anyag, amely kulcsfon-
tosságú a jutalmazásban és a
motivációban; röviden és ma-
gyarul boldogsághormon. Szó-
val, az a lényeg, hogy nincs
szükség az alkohol hatására a
folyamat beindulásához: a sör
ízlelése önmagában perceken
belül képes kiváltani a dopamin
felszabadítását.

– Akkor igyunk mától dopa-
mint sör helyett, hátha olcsóbb.

– Ökör! Nem lehet se palac-
kozni, se meginni, az agy ter-
meli! Na mindegy, látom magas,
mint Emil Bocnak a bárszék.

– Dehogy magas, vágom én!
Még a végén kiderül, hogy
maga nem is alkoholista,
hanem boldogsághormon-za-
varos: azért vedel annyit, mint
egy kozák lovasezred lovakkal
együtt, mert abban a gyárihibás
agyában csak nagy sokára indul
bé a dopamin-termelődés. El-

lentétben a vásárhelyi bringá-
sokkal, akiknek péntek óta egy
falat sör se kell a boldogság-
hoz…

– Hogyhogy?
– A helyi tanács közlekedés-

biztonsági bizottsága múlt pén-
teki ülésén azonnali hatállyal
elrendelte a főtér bejáratánál
lévő, kerékpáros forgalmat tiltó
tábla levételét, ezzel lehetővé
téve a biciklisek számára a vá-
rosközpontban való pedálozást.
Maga Claudiu Maior szerkotálta
le a tiltótáblát úri kacsóival, és
megígérte, hogy hamarosan
megépítik a Főtértől a Víkendig
tartó kerékpársávot.

– Na, végre!
– Hát ja, elég régóta ki vol-

tak tiltva szegények…
– Úgy értem, hogy na végre

az RMDSZ is beírhat valamit az
„Eredményeink” oszlopba.

– Ne epéskedjék folyton!
Pláné, hogy a közleményükben
azt írták: „Ezt a sikert a maros-
vásárhelyi kerékpáros közösség-
gel közösen értük el. Tudjuk,
hogy még hátravan a biciklisá-
vok megoldása, azonban ez a
döntés megmutatta, hogy ösz-
szefogással sikerül eredménye-
ket elérni”.

– Jaj, van magánál boldog-
sághormon-mérgezés elleni
szérum? Mert menten dopa-
min-túltengésem lesz! Már csak
arra lennék kíváncsi, hogyha si-
kerülne átnevezni a kettes sulit
Bernádyra, akkor azt írnák-e,
hogy „ezt a sikert a Bernády ak-
ciócsoporttal közösen értük el”?
Mert nemrég egy olyan levelet
írtak az RMDSZ-nek, hogy nem
tették ki a… fészbukra.

– Maga hogy tanult meg bi-

ciklizni? Nem úgy, ahogy min-
denki: az apja futott a háta mö-
gött, és fogta az ülést, hogy el
ne taknyoljon?

– Nem. Ő csak megvette, és
részéről a dolog ennyivel el volt
intézve. Anyám futott…

– Kár, hogy nem az apja elől,
a születése előtt kilenc hónap-
pal.

– Inkább az a kár, hogy az
anyja magzatvizében nem volt
cápa. De hogy jön ide az én bi-
ciklizni-tanulásom?

– Az RMDSZ-re utaltam: ők
is novíciusok, még csak huszon-
három éve politizálnak, ergo
nem tök normális dolog, hogy
így eleinte besegítenek nekik a
civilek?

– De, abszolút. Itt van pél-
dául ez a fairtás-mizéria: Frunda
és Borbély is részt vett a „Ne vágj
ki minden fát!” nevű civil gerilla-
faféltő gittegylet törzsölelési vil-
lámbődületén, amelyen utóbbi
megígérte: kezdeményezni
fogja a környezetvédelmi tör-
vény módosítását, a mostaninál
szigorúbb szabályok bevezetése
érdekében; már ami a fakivágá-
sokat és fametszéseket, azaz fa-
csonkításokat illeti.

– Igen. És?
– Mit és? Amikor kábé két

évvel ezelőtt a Teleki Téka elől
baszkuláltak ki három, ötvenkét
éves, makkegészséges hársfát,
akkor nem érte semmiféle kez-
deményezés.

– Igen, de ne felejtse el,
hogy akkortájt a miniszteri bár-
sonyszékben környezetvédett,
nem ért rá ilyen helyi piszlicsáré
ügyekkel foglalkozni. De hon-
nan szedi, hogy pont ötvenkét
évesek voltak?

– Onnan, hogy azokat a
fákat a méhész dédnagyapám
ültette, két haverjával közösen,
1959 tavaszán.

– Biztos meguntak a hava-
sokra járni, azért ültettek ma-
guknak, illetve a méheiknek
hársfákat. Ők is a fészbukon
szervezték meg a faültetést,
mint a „Ne vágj ki minden fát
csoport!”?

– Jaj, hogy elküldeném me-
legebb éghajlatra! Csak még
oda se menne, amilyen lusta.

– Nana! Nem vagyok én
lusta, csak fáradt, mint Tőkés
László. Merthogy őt is küldenék,
de nem megy…

– Ki küldené, és hova?
– Az EMNP küldené (vissza)

az Európai Parlamentbe, de
Lászlónak nem akaródzik
menni. Azt mondta, hogy fá-
radt.

– Mezei tavaszi fáradtság
vagy tartósabb?

– Nem tudom. Mindene-
setre a Néppárt még nem mon-
dott le róla. Toró közölte: a párt
még nem döntött Tőkés László
esetleges indulása mikéntjéről,
de ha kell, százezer aláírást gyűjt
a támogatása érdekében.

– Ők egyedül annyit aligha,
Tőkés is kellene kampányoljon
maga mellett. Már ki is találtam,
hogyan…

– Na halljam!
– Megnöveszti a haját Kop-

pányosra, maga mellé vesz
három szemrevaló, bögyös-faros
punettit, és énekelve indul kam-
pánykörútra.

– És mit énekelne?
– SZÁZEZER JÓ HARCOS VÁ-

LASZT MEG ENGEM, HA KELL!
Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Városunkban jártak a magyar labdarúgás vezetői
A marosvásárhelyi Demokrácia Központ igazgatójának, Kirsch Attilának mint házigazdának, és a Maros Megyei Labdarúgó Egyesületen belül működő bírói komisszió
alelnökének, Cseh Gábornak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete újonnan választott elnökének köszönhetően, az elmúlt hétvégén egy
tapasztalatcsere erejéig Marosvásárhelyre is ellátogattak a Magyar Labdarúgó Szövetség amatőr futballért felelős szakemberei. Balázs András, Bencsik István,
Jakab Gábor, Réfi Gábor az erdélyi amatőr futball rendszerét jöttek megismerni, feltérképezni az utánpótlás bajnokságokat, az itteni képzéseket, továbbá ismer-
kedtek a női futball és a teremfoci helyzetével, s egyúttal építő jellegű tanácsokkal látták el a helyieket. 

A Maros KK bejutott az elődöntőbe!
Története során először sikerült bejutnia a marosvásárhelyi Maros KK-nak a férfi kosárlabda-baj-
nokság legjobb négy csapata közé, miután vasárnap Bukarestben megnyerte a rájátszás negyedik
mérkőzését. A bajnoki elődöntőben az ellenfél a medgyesi Gaz Metan lesz, a szintén
három győzelemig tartó sorozat keretében az első két mérkőzést a ligeti Sportcsarnok-
ban rendezik május 1-jén és 2-án. Bukaresti CSM – Maros KK 86:92 (19:25, 23:20, 13:21, 31:26) 

Több tehetséges fiatal 
labdarúgóra van szükség

A meghívottak között volt a
72 éves dr. Mezey György mes-
teredző, egykori szövetségi ka-
pitány is, aki a Puskás Akadémia
vezetője is volt. A neves szak-
ember 1991-ben egyetemi do-
cens oklevelet is szerzett a Test-
nevelési Főiskolán. 

A magyar edzőképzés talán
legkiválóbb képviselője készsé-
gesen válaszolt az újságírói kér-
désekre:

– Itt tartózkodásuk során az
amatőr futball rendszerét pró-
bálták megismerni. Mit tapasz-
taltak, tetszett-e önöknek a Ví-
kendtelep, ahová kilátogattak?

– A női futballban és a fut-
salban tetten érhetőek a pozitív
változások, ezen a téren Romá-
nia előbbre van, mint Magyar-
ország. Erdélyben is remek
sportbázisokat láttunk. A Ví-
kendtelep egyenesen csodála-
tos, lenyűgöztek minket a látot-
tak. Magyarországon NB I-es
csapatoknál alig van ilyen sport-
bázis, mint Marosvásárhelyen,
nem beszélve a szomszédságá-
ban lévő szabadidőközpontról. 

– Nemrégiben a Magyaror-
szág-Románia világbajnoki se-
lejtező mérkőzés alkalmával Bu-
dapesten járt Gheorghe Hagi, aki
dicsérte a Puskás Akadémiát és
azt hangoztatta, hogy Magyar-
ország lényegesen előbbre áll az
ifjúsági nevelés terén. Ön is ta-
lálkozott Hagival, miről beszél-
gettek?

–Találkoztunk, persze, és
természetesen inkább szakmai
dolgokról beszéltünk. 

– Dr. Mezey György 72 évesen
is igen tevékeny... 

– Jelenleg az UEFA Edzőkép-
zésért Felelős Bizottságának

tagja vagyok. Ezen minőségem-
ben 23 országban – köztük Ro-
mániában is – megfordultam
az edzőképzést ellenőrizni, az
UEFA-nál van még egy szakmai
csoport, amely a különböző
mérkőzéseket elemzi. Ezáltal az
utóbbi 20 évben valamennyi vi-
lág- és Európa-bajnokságon ott
voltam. 

Legutoljára a Dortmund-
Manchester City, illetve a Gala-
tasaray-Real Madrid BL-mérkő-
zéseken, meg a Steaua-Ajax
Európa Liga-találkozón voltam
megfigyelőként jelen, ahol fon-
tos tanácsokkal, észrevételekkel
láttam el az UEFA szakmai cso-
portját. 

A magyar edzőképzést egé-
szen ez év januárjáig vezettem,
onnan jöttem nyugdíjba. 

– Hogyan vélekedik az ama-
tőr mozgalomról? 

– Az amatőr futballt a lab-
darúgás alapjaként kell kezelni,
ami nélkül nem haladhatunk
előre. Fontos, hogy növelni kell
az összlakossághoz számított
focisták arányát. Magyarorszá-
gon 6–8 olyan akadémia mű-
ködik, amely a nyugatiakkal ve-
tekszik, viszont kevés a gyerek,
a jobbakért komoly verseny zaj-
lik. Hatvanezer gyerek szerepel
a nyilvántartásunkban, holott
Puskásék idején kétszázezren
voltak, és akkoriban a 12 éven
aluliakat nem is regisztrálták.
Ha ezt a munkát folytatni tud-
juk, akkor néhány év múlva cso-
dálatos magyar futball lesz. E
most folyó Bozsik-program az
utánpótlást támogatja, ha meg-
lesz a kellő türelem és háttér-
támogatás az MLSZ részéről, ak-
kor csak nyer ebből a magyar
futball. 

– Minek tudható be az, hogy
épp az MTK az a klub Magyaror-
szágon, amely a legtöbb tehet-
séges fiatalt neveli, holott az MTK
nem tartozik Magyarország leg-

kedveltebb csapatai közé?

– Nagyon okosan építették
fel utánpótlásnevelő rendsze-
rüket, 32 megfigyelőt foglalkoz-
tattak, elsőként csaptak le a te-
hetséges gyerekekre az
országban, akiket viszonylag ol-
csón szerződtettek. Azokról a
gyerekekről van szó, akik kike-
rülnek az általános iskolából és
a középiskolába íratják be őket.
Ők aztán formálódtak, csepe-
redtek, majd a felsőbb osztályú
csapatokban is bemutatkoztak. 

Több akadémia is ezen az
úton jár, sőt a Puskás Akadémia
már kisebb gyerekeket is igazol.

– Mikorra érnek be ezen aka-
démiák neveltjei, illetve a nem-
zeti válogatott teljesítményében
mikorra várható a javulás? 

– Remélem, már most, hi-
szen még csatázni fogunk egyet
Bukarestben (a szeptemberi Ro-
mánia-Magyarország világbaj-
noki selejtező – sz.m.). A folya-
mat beindult, az eredmények is
következni fognak. 

– Tagadhatatlan, hogy a fi-
atal korosztály terén nagy lépést
tett előre Magyarország, de miért
olyan sivár a magyar labdarúgó
bajnokság, a válogatott utóbbi
években való szerepléséhez ké-
pest is?

– Határozottan állítom,
hogy javulóban van a magyar
bajnokság színvonala, forduló-
ként mindig van olyan mérkő-
zés, amely megüti az európai
középszínvonal fölötti szintet. 

– A magyar futballba egyre
több külföldi szakember „szivá-
rog” be. Jobbak a vendégmunkás
trénerek, mint a hazaiak? Hová
üljenek majd le a kiképzett ma-
gyar edzők?

– Kijelentem, hogy nem job-
bak és nem tudnak többet, mint

a hazaiak. De nincs mit tenni!
Az unióban szabad a munkavál-
lalás, a tulajdonosok, vagy a
munkáltatók azt szerződtetnek,
akit akarnak, és akkor rúgnak ki
valakit, amikor csak akarnak. Én
úgy gondolom, hogy a magyar
edzők képzettsége kifogástalan,
persze nem mindenkiből lehet
Guardiola, vagy Sir Alex Fergu-
son. A vezetők viszont azt
mondják, hogy a magyar futball
gyenge, a magyar edzők meg
képzetlenek. 

– Ön egy 2012-es nyilatko-
zatában azt mondta, hogy a ma-
gyar labdarúgás katasztrofális
állapotban van. Ha valaki, akkor
ön tudja, hogy mit beszél! Ezt
mégis hogyan, miként lehet ér-
telmezni?

– Köszönöm ezt a kérdést, hi-
szen talán ez a kijelentésem oko-
zott a legnagyobb sajtóvisszhan-
got. Borsodban voltunk egy
összejövetelen, ott én mint ve-
zető szakember az edzőket kriti-
záltam, nem a magyar foci hely-
zetét, de ezt félreértette a sajtó.
Az edző hibája, ha valaki nem
tudja rendesen levenni a labdát,
vagy tíz passzból nyolcat elveszít
a középpályás, hisz azt meg kell,
meg lehet tanítani. Egy Messi
sem szégyelli, ha tíz esetből, ami-
kor támadják, kilencszer vissza-
felé passzolja a labdát üresben
lévő csapattársának, nem? 

– 1981. szeptember 23-án
világbajnoki selejtezőre jött Bu-
karestbe a magyar válogatott. A
kispadon Mészöly Kálmán mel-
lett dr. Mezey György volt a pá-
lyaedző. Emlékszik még a mér-
kőzésre?

– Persze, mintha magam
előtt látnám a meccs minden
mozzanatát. Úgy érkeztünk Bu-
karestbe, hogy nekünk egy gól-
nélküli döntetlen is elég, ezért
a kezdő tizenegyben hat védő
is helyet kapott, köztük egy
újonc is, Sallai Sanyi személyé-
ben. Őt sokat játszattuk az U21-
es válogatottban. Sallainak
semmi más feladata nem volt,
mint a román válogatott agyát,
motorját, játékmesterét, Anghel
Iordănescut kikapcsolni a játék-
ból. És hiba nélkül megtette. Si-
került gólnélküli döntetlenre
játszanunk, s ki is juthattunk az
1982-es világbajnokságra.

Ugyanilyen tét vár szeptem-
berben is a magyar váloga-
tottra, habár most nincs egy Ior-
dănescu, vagy egy Hagi sem a

román válogatottban…

– Hosszú és sikeres edzői, ve-
zetői karrierje során kimagasló
eredményeket ért el Magyaror-
szágon és külföldön is. Ön az
utolsó magyar szövetségi kapi-
tány, aki 1986-ban a mexikói
labdarúgó világbajnokságra ve-
zényelte a magyar válogatottat.
Hogyan látja a nemzeti csapat
jelenlegi esélyeit a csoportban?

– Reális esélyünk van, pon-
tokat kell szerezni mind Buka-
restben, mind Amszterdamban.
Ha ez sikerül, és a hátralévő két
hazai mérkőzést is megnyerjük
Észtország és Andorra ellen, ak-
kor nagy esély van eljutni a pót-
selejtezőre.  

– Képes erre jelenleg a ma-
gyar válogatott?

– Igen, képes, ha az egyéni
védekezési hibákat sikerül kikü-
szöbölni, és tanulni belőlük, ak-
kor minden esély megvan erre.

Dr. Mezey György
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4Kedves Olvasónk!
Áprilisi pályázatunk utolsó

feladványához érkeztünk! Ez-
úttal is a megjelölt sorokban
elrejtett poént kérjük Öntől a
többi áprilisi rejtvény megfej-
tésével együtt a pályázati szel-
vényen, a rajta feltüntetett
beküldési határidőig. Ne fe-
ledje ráírni nevét, pontos
címét, és ami ugyancsak na-
gyon fontos, illessze a szel-
vényre a kivágott, és
megőrzött 1-es, 2-es, 3-as és
4-es számokat! A szelvényeket
akár postán, akár személyesen
eljuttathatja szerkesztőségünk
címére: Marosvásárhely,
Rózsák tere, 16 sz.

Áprilisi díjaink a Peter’s
Beauty Shop ajándékai:

1. díj: egy kozmetikum-cso-
mag, amely ízületi fájdalma-
kat szüntető reuma gélt és
ice-gélt tartalmaz

2. díj: egy doboz gesztenye
gél (kozmetikai termék, ki-
tűnő lábápoló gél)

3. díj: féléves előfizetés a Köz-
pont hetilapra

Sok sikert! Várjuk a
helyes megfejtéseket!

Pályázati szelvény

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

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

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

1 432

1) Az empirista filozófus: ..............................................................

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

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

2) A biogazda tavasza: ...................................................................

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

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

3) Ez már pech!: ............................................................................

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

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

4) Leánykérés a bankárnál: ..........................................................

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

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

✂

✂

Beküldési határidő: május 6.

MEGFEJTÉSEK

2013.
április

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.

Bolyai utca 

10. szám

Peter`s Beauty Shop

Pályázat

www.kozpont.ro
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