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

(Márai Sándor)

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

>>> Maros megyei hetilap <<<
Vélemény

>>> 3. oldal

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 kiáltanák ki magukat. Szintén egy csoda lenne az is,
ha a törvény által biztosított jogokat be is tartanák. Ha a közszolgálati szerep elszakadna a pártfüggőségtől, és szabad gondolkodású
emberekké válnának mindazok, akik ma egyoldalúan látják a világot. Ha megszűnne az a rengeteg aberráció, amely normálissá vált az évek
folyamán, ebben a feje tetején álló városban.
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Magyar konzuli iroda
nyílik Marosvásárhelyen

or
Lux

Hat új külképviseletet nyit a magyar kormány: Eszéken, Krakkóban és Torontóban
főkonzulátus, Melbourne-ben, Marosvásárhelyen és Nagyváradon konzuli iroda
nyílik - áll a keddi Magyar Közlönyben.
A kormányhatározat értelmében az eszéki
és krakkói főkonzulátusok felállításához szükséges 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 kiküldötti és helyi alkalmazotti létszámot, valamint a kiadásokat szintén a tárca idei költségvetése tartalmazza.
A marosvásárhelyi külképviselet a csíkszeredai főkonzulátushoz tartozik, kerülete Maros
és Szeben megyékből áll. A nagyváradi konzuli
iroda a kolozsvári főkonzulátushoz tartozik, és
Bihar, valamint Arad megyékre terjed ki a kerülete.
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 képező területen van. (P.P.)

A vásárhelyiek régi álma, hogy végre álljon már a Sütő András-szobor. A Kossuth- és Herder-díjas erdélyi magyar író életének több mint felét Marosvásárhelyen töltötte. Mindennek 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.
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Társadalom

Székelyföld mellett
tette le a garast Dorin Florea

Személyiségteszt-használat
toborzáskor

Az elmúlt hét talán legfontosabb híre, mondhatnám akár azt is: szenzációja, hogy Marosvásárhely is csatlakozik a Székelyföld, Európa
Kulturális Fővárosa projekthez. A lényeg a lényeg: az ő támogatásával új szakaszába léphet a székelyföldi autonómia-küzdelem.
Miért? Azért, mert a helybéli román lakosság
beleegyezése nélkül szinte elképzelhetetlen,
hogy megvalósulhat a Székelyföld régió.

Sok munkakereső nem tudja, mielőtt állásinterjúra
menne, a HR-esek a pályázókról már előre kialakított
képpel rendelkeznek. Votisky Petrát, több éves tapasztalattal rendelkező munkaerő-toborzót kérdeztük a
napjainkban nagyon népszerűvé vált személyiségtesztekről, azoknak hatékonyságáról, de a tesztek körül
felvetődő etikai problémákra is kíváncsiak voltunk.
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Kár kihagyni
A Szent Korona másolatának bemutató ünnepsége
A Szent György Lovagrend, illetve az Észak-erdélyi Nagypriorátus Marosszéki Priorátusa
szervezésében április 25-én, csütörtökön 17 órai kezdettel kerül
sor a marosvásárhelyi Bolyai téri
unitárius templomban a Szent
Korona másolatának bemutató
ünnepségére. Áhítatot tart Nagy
László unitárius lelkész, a magyar unitárius egyház főjegyzője,
köszöntőt mond lovag dr. Makkai
Gergely nagyprior. A Szent Koronát bemutatják: Szabó Álmos és
Bíró Enikő, a Szent Korona Rend
lovagjai. Közreműködnek: Kilyén
Ilka színművész, a Cantuale
énekegyüttes, a Szent Cecília
énekegyüttes, illetve Novák József 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
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Névnapok
nak 120. évfordulója alkalmából
tervezett megemlékezések keretében kerül sor, célja a kastélyegyüttes felújítási és hasznosítási
tervének bemutatása, és A római
limes útvonal Maros megyében
című kulturális projekt eredményeinek népszerűsítése.

26-án, pénteken este 7 órától
ﬁlmzenékből összeállított szimfonikus koncertre várják a zenebarátokat a Kultúrpalota
Nagytermébe. Vezényel: Shinya
Ozaki (Japán).
XVII. Textilművészeti szalon
A Kultúrpalota földszinti kiállítótermeiben megnyílt a textilművészek éves kiállítása, a
Romániai Képzőművészeti Szövetség Marosvásárhelyi Fiókja
rendezésében. Az idén marosvásárhelyi, kolozsvári, temesvári,
lugosi, nagybányai, dévai, székelyudvarhelyi, csíkszeredai, suceavai 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 görgényszentimrei Rákóczi–Bornemissza-kastélyban
A Maros Megyei Múzeum
görgényszentimrei részlege és
ennek fenntartója, a Maros Megyei Tanács április 26-án, pénteken 10-17 óra között
megszervezi a nyitott kapuk
napját a görgényszentimrei Rákóczi–Bornemissza-kastélyban.
A rendezvény társszervezői a
Görgényszentimrei Erdészeti
Szakkollégium és a marosvásárhelyi Arhing tervezőiroda. Az
eseményre az iskola alapításá-

Futball gyerekeknek
A Marosvásárhelyi Futballklub Egyesület válogatást szervez 2007-ben született
gyerekek számára. A válogatásokra egész évben keddi és csütörtöki napokon 17.30-tól kerül
sor a víkendtelepi pályán. A jelentkező gyerekeket arra kérik,
hogy sportfelszerelésben jelenjenek 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 Katalin színésznő, színészpedagógus, egyetemi professzor Összes
versek című harmadik verseskötetét. A könyvet az est házigazdája, Kilyén Ilka méltatja a
szerző jelenlétében.

Labdarúgás
2.L. 2.Sz. XXIII. forduló

péntek, április 26. , 17 óra
Trans-Sil Stadion

Tördelőszerkesztő:
Szegedi Attila
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rejtvényszerkesztő:
Hidegh András
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>> A megjelent írások nem
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>> Szerkesztőségünk fenntartja a
jogot, hogy a beérkezett levelek és
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Rózsák tere 16. szám
alatti székhelyén .
Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Belépő ára 5 lej
Jegypénztár programja:
Trans-Sil Stadion

csütörtök, április 25 péntek, április 26-

16,30-19,00
15.00-17,00

Hajrá FCM! Hajrá Marosvásárhely!

Április 25.
Április 26.
Április 27.
Április 28.
Április 29.
Április 30.
Május 1.

Márk, Ervin, Márkus, Ányos
Ervin, Marcell, Mária, Tihamér
Zita, Tas, Marianna, Péter, Anasztáz
Valéria, Bulcsú, Pál, Patrik, Patrícia
Péter, Antónia, Katalin, Hugó, Róbert
Katalin, Kitti, Hilda, Zsóﬁa, Ildikó, Ajtony
Fülöp, Jakab, József, Zsigmond, Benedek

Horoszkóp
Kos: Új feladatokkal bízhatják meg a munkában, amit nagyon
élvez, hisz régóta szeretne már bizonyítani. A héten türelmetlen 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 hamarosan jóra fordulnak. Még egyedül van? Az optimizmusa
egyenesen magával ragadó, ennek köszönhetően sokan vonzónak 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 bizalmatlan!
Rák: A munkahelyén kirobbanó formában lesz, kollégái irigyelni fogják érte. Túl sokat vár el a kedvesétől, ami rányomhatja 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 megnyugtathatja önöket. Ha még nincs kapcsolata, megismerkedhet 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 munkában, 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 meglátni és megszeretni valakit.
Nyilas: Egyre rosszabbul érzi magát a munkahelyén, így érdemes 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 belebotlik valakibe, akinek már a látványától is felgyorsul majd
a szívverése.
Bak:Kellemes napoknak néz elébe a munkahelyén, végre rendeződhet a viszony ön és egy olyan kollégája között, akit eddig
nem kedvelt. A kedvesével most lelkileg és szexuálisan is tökéletesen 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 valahova 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 megvalósításán 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 házinyúlra nem lövünk.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.
szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Székelyföld mellett tette
le a garast Dorin Florea
Az elmúlt hét talán legfontosabb híre, mondhatnám akár azt is: szenzációja, hogy Marosvásárhely is csatlakozik a Székelyföld, Európa Kulturális Fővárosa projekthez. Mindezt az ötletgazda Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere jelentette be a sajtó nyilvánossága előtt. Az elképzelés szerint a pályázatot
Sepsiszentgyörgy nyújtja majd be a Hargita és Kovászna megyei közgyűlések, illetve Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, valamint Szováta és most már Marosvásárhely önkormányzatainak támogatásával.

„Nagyon örülünk, hogy Marosvásárhely pozitívan válaszolt
megkeresésünkre. Úgy érzem,
így lesz kerek ez a történet, hiszen korábban érezhetően hiányzott a marosvásárhelyi
együttműködés. Ez a pályázat
lehetőség arra, hogy megmutassuk, tudunk együtt gondolkodni, dolgozni, ráadásul egy
nagyon fontos területen, a kultúra területén” – mondta a sepsiszentgyörgyi elöljáró. Azt is
hozzáfűzte, hogy szerinte „a
marosvásárhelyi polgármester
felismerte, hogy városa akkor
kap súlyt, ha a székelyföldi régióba kapcsolódik be, ellenkező
esetben Kolozsvár árnyékában
marad”.
Marosvásárhely
egyetlen esélye
Dorin Florea döntése azt bizonyíthatja, hogy jelentősen
megváltozott álláspontja az ország területi-közigazgatási átszervezését illetően. Míg
korábban úgy vélte, hogy Marosvásárhely a jelenlegi fejlesztési régióban is megszerezheti
a központi státust, mára viszont
mintha megbarátkozott volna a
gondolattal, hogy a három székelyföldi megyének egy egységet kell alkotnia, s ez lenne
Vásárhely számára is az egyetlen esély arra, hogy régióköz-

ponttá váljék.
Nem tudni, mi késztette Floreát korábbi véleménye megváltoztatására,
pártja
választások után meggyengült
érdekérvényesítő képessége,
esetleg annak felismerése,
hogy egy magyar többségű székelyföldi régió nem lenne ördögtől való, de a lényeg a
lényeg: az ő támogatásával új
szakaszába léphet a székelyföldi autonómia-küzdelem.
Miért? Azért, mert a helybéli
román lakosság beleegyezése
nélkül szinte elképzelhetetlen,
hogy megvalósulhat a Székelyföld régió. Dorin Florea tagadhatatlan
és
jelentős
népszerűsége, támogatottsága
által viszont sokat segíthet a románság ilyen irányú bizalmatlanságának 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 idézett kijelentéséből is kitűnik, a
szándék bejelentését megelőzően tárgyalások sorozata zajlott a székelyek és Florea között.
Hogy az említett 2021-re szóló
projekt mellett még mi mindenről folytak egyeztetések,

arról csak közvetett információink vannak. Tény, hogy a vásárhelyi polgármester, miután
némileg rokonszenvvel fogadta
a március 10-ei autonómiatüntetést, az idén induló magyar
kulturális rendezvény, a Vásárhelyi Forgatag szervezési kiadásaira jelentős, mintegy 100 ezer
eurónyi támogatást ígért az idei
költségvetésből. Vannak, akik
összefüggést látnak e tény és
aközött, hogy a frissen megválasztott Maros megyei, illetve
vásárhelyi RMDSZ-vezetők kezdenek önállósulni, próbálják
függetleníteni magukat a nagy
öregektől – Markó, Borbély,
Frunda, Kelemen –, akikkel Floreának komoly összetűzései voltak már korábban is, s akiket
számtalanszor illetett a váddal,
hogy saját személyes érdekeiket
és a pártérdekeket előbbre helyezik a város, a megye érdekeinél.
Össszefogtak
az ifjú titánok
Nevének elhallgatását kérő
hírforrásunk szerint egyezség
született volna a székelyföldi
RMDSZ-vezetők, illetve a szóban forgó Maros megyeiek, valamint Dorin Florea között arra
vonatkozóan is, hogy a közelgő
kongresszuson a szövetségiek
megpróbálják eltávolítani ve-

zető tisztségeikből az említetteket, akik közül különösen Borbély László politikai alelnök áll
a ﬁatal RMDSZ-es titánok és a
vásárhelyi polgármester útjában.
Mindezek egyelőre csak
amolyan kulisszatitkok, másodkézből származó információk,
ellenőrizhetetlen feltételezések, amelyeket illik a kellő fenntartással fogadni. Ha viszont
abból indulunk ki, hogy az általunk felvázolt forgatókönyvbe
jól illeszkednek mind Florea
személyes ambíciói, mind a
megyénkbeli, illetve a székelyföldi RMDSZ-vezetők szándékai,
akkor már egyáltalán nem tűnnek fantazmagóriának.
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Ferencz Zsombor

A város,
ahol csodának
számít mindaz,
ami máshol
hétköznapi
Minden idők legnagyobb megvalósítását érték el Marosvásárhelyen. Nem egy komoly beruházásra kell gondolni,
amely megoldotta volna a város pénzügyi gondjait, esetleg
egy kerülőútra, amely megszabadította volna a várost a teherforgalomtól, 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 kerékpározást. 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. Leszereljük az általunk kihelyezett tiltótáblákat, odacsődítjük az
újságírókat, sajtótájékoztatót tartunk, megváltó hősökként
pózolunk, és eközben eltereljük a ﬁgyelmet arról, hogy valójában 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 kerékpárosoknak. Nem beszélhetünk semmilyen sikerről, csupán
egy szégyenletes helyzetnek a feloldásáról, amelyért bocsánatot kellene kérniük a városi tanácsosoknak, ugyanis a legtöbbjük cinkosként eddig is részt vett a korábbi állapotok
fenntartásában. Legalább ennyit kellene mondaniuk: elnézést.
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, egyszer még azt is megérhetjük, hogy normális levegőjű lesz városunk. Egy olyan település, ahol senki sem zavarhatja a
körülötte élőket, ahol nem kell eltűrnünk a dollármilliókat
bezsebelő önkényes környezetszennyezőket. Addig is, maradunk 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 marosvásárhelyieket, így maradunk a„megszokott” városi kamionforgalommal.
Szintén óriási meglepetést okozna, ha magyar személyiségekről neveznének el marosvásárhelyi iskolákat. Ebben a
vegyes lakosságú városban, ahol szinte mindegyik iskolának
van már román neve. 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 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 szabad 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.

Florea akár tiszteletbeli
székely is lehetne
És még valami: ha Dorin Florea nem gondolja meg magát,
hanem tevékeny részt vállal a
Székelyföld régió létrehozásában, 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 Központ hetilap a következő

e té s i
Előfiz ! előﬁzetési csomagokat ajánlja
akció kedves olvasóinak:
Előﬁzetés:
3 hónapra
6 hónapra
12 hónapra

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

13 RON
25 RON
50 RON
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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 kívánkozik a szabadba. Vonzza a napfény, a festői környezet, az oxigéndús, friss erdei levegő. Aki
megengedheti magának, távolabbi helyekre megy kirándulni, 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 kellemetlen vége is. Ugyanis a fákon, bokrokon veszélyes parazita leselkedhet az emberre. Ez az élősködő a kullancs,
amely táplálékforrásnak tekint bennünket. Ránk telepszik,
sokszor észrevétlenül vérünket szívja, s akár veszélyes betegséggel 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 módszerekkel eltávolítani a parazitát, hanem forduljunk szakemberhez, igényeljünk sürgősségi ellátást!
Nemes Gyula

Személyiségteszt-használat toborzáskor:

Népszerű, ám kételyeket ébreszt
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 körülményekhez 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 népszerűvé vált személyiségtesztekről, azoknak hatékonyságáról, de ezen etikai kérdéseket felvető tesztekről
is megtudtuk a véleményét.
– Közismert, igen elterjedt a
HR-esek körében a személyiségtesztek használata a munkaerő
alkalmazásakor. Önnek mi a véleménye ezekről a tesztekről?

– Mennyire megbízhatóak, illetve van tényleges „tudományos”
alapjuk?
– Nehéz megbízhatóságról
beszélni a tesztek esetében, és
önmagában egyik sem „tutibiztos”, mindig kombinálni kell más
eszközökkel, személyes beszélgetéssel, assessment centerrel.
Ám tudni kell, hogy a tesztek
nagy része csak úgy kerülhet forgalomba, hogy lemérték a hatékonyságát, vannak információk
azokról. Akkor lehet gond, ha egy
idegen nyelvről fordított tesztet
elkezdenek magyarul használni,
de az nincs lemérve, hogy a magyarokon ugyanúgy mér-e, mint
a külföldi populáción.

– Nagyon sokféle teszt van a
piacon, így általánosságban nehéz
véleményt mondani róluk. Alapvetően hasznosak, ha helyén kezeljük őket. Soha nem szabad száz
százalékban a teszt információira
hagyatkozni, ugyanakkor képességtesztekkel, assessment center
módszerrel kombinálva lehetővé
teszi, hogy alacsonyabb pozíciókra
hatékonyan és gyorsan tudjanak
a HR-esek szűrni. Nyilván önmagukban a személyiségtesztek, interjú 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 segítségét kéri ezek alkalmazásakor.
Vannak már online tesztek, amelyeket előszeretettel használnak
nagy cégeknél, azonban egy pszichológiai ismeretekkel nem rendelkező HR-es kezében ez sok hibás döntést eredményezhet.
Hangsúlyoznám, hogy ezek a tesztek csak a kiválasztási folyamat
egy részét képezhetik, nem válthatják ki a személyes találkozót
vagy az alaposabb kompetencia
felmérést!

– Melyek azok a tulajdonságok – a személyiségteszt eredményei 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 introvertált a munkakereső, ugyanakkor egy értékesítő munkatárs
esetében ez komoly problémát
jelent. Így nem beszélhetünk
olyan tulajdonságokról sem,
amelyek, ha úgy tetszik: ellehetetlenítik a pályázót a munkaerőpiacon. 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 becsapható, ezért nem szabad pusztán
a tesztek alapján megítélni a leendő munkatársak személyiségét, képességeit.
– Volt-e negatív tapasztalata,
csalódása, amely kizárólag a teszt
„hibájából” adódott? Hát igen pozitív, elhanyagolhatatlan információval szolgált-e?

online

– Pszichoterápiás munkám
során használtam személyiségteszteket, de HR-munkában
soha. Ott képességteszteket,
szakmai teszteket használtam inkább. Ez utóbbiakkal kapcsolatban volt negatív tapasztalatom,
amikor a jelölt tökéletes tesztet
írt, de aztán a való életben korántsem teljesített ilyen szinten.
– Milyen etikai kérdéseket vetnek fel ezek a személyiségtesztek,
hisz egyrészt ezzel „vájkálnak” a
munkakereső életében, másrészt
pedig olyan tesztek is léteznek,
amelyek pályázó születési adataira alapozva mérnek különböző
tulajdonságokat…

www.kozpont.ro

– Az a véleményem, hogy indokolatlanul nem szabad szemé-
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lyiségtesztet használni. Ha a felvételi folyamat során a legfontosabb készségeket, képességeket fel tudjuk mérni, akkor nem
kell feltétlenül személyiségtesztet is használnunk. Ez különösen
igaz az alacsonyabb szintű pozíciókra.
Az általános személyiségtesztek felhasználását én semmiképpen nem javaslom, hiszen sok
olyan információt is megtudhatunk 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 nyújtanak megfelelő információt, illetve felvételükhöz mindenképpen tapasztalt pszichológusra
van szükség.
– Melyek azok a kérdések,
amelyeket egy teszt, de az állásinterjú során is ki lehet kerülni?
Azaz melyek azok a kérdések,
amelyeket a HR-es feltesz, de viszszautasítható?
– Érzékeny témára vonatkozó
kérdés teljes mértékben kikerülhető. Ilyen a vallás, politikai nézet, akár a családi állapot, gyerekvállalás, egyéb gyerekekkel
kapcsolatos kérdéskör. A jogszabályok szerint nem szabad nem,
életkor, vallás, stb. alapján diszkriminálni, így ezek a kérdések
mind kikerülhetőek, hiszen ezt
elvileg amúgy sem használhatja
fel az adott cég a döntésében.
Pál Piroska
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Sütő András szobra méltó helyet érdemelne
A vásárhelyiek régi álma, hogy végre álljon már
a Sütő András-szobor. A Kossuth- és Herder-díjas
erdélyi magyar író életének több mint felét Marosvásárhelyen töltötte. Mindennek ellenére
eddig még nem sikerült tiszteletére szobrot állíttatni városunkban. Az emlékmű felállítását 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 e célra.
A baráti egyesület Peti Andrást, az RMDSZ marosvásárhelyi
elnökét kérte fel és bízta meg
azzal, hogy képviselje és érvényesítse a célkitűzéseket.
A célt megvalósítani azonban nem könnyű feladat. Peti
ezt így látja: „Ha könnyű lenne,
valószínű mások is gyurakodnának. Mivel a szoborállítás kitartó és áldozatos munkát követel, egy elhivatott, céltudatos
és ambiciózus csapatra van
szükség. Olyan emberek kellenek, akik nem csak szavakkal,
hanem tettekkel kívánnak bizonyítani. Jó szem előtt tartani,
hogy ez egy jogos és legitim törekvése az erdélyi magyar közösségnek.”
A megalkuvó politika
nem vezet eredményre
Peti András két évvel ezelőtt
készítette el a határozattervezetet, 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, végül nem az említett helyekre
esett a választás. Azóta az is újfent 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) ennek a szobornak az elhelyezésére. A főtéren nincs egyetlen,
a magyar közösséghez köthető
szobor sem, így jogos az igény,
hogy drámaírónknak a Színháztéren biztosítsunk helyet. Felkérésemre egy vásárhelyi tervezőmérnök készítette el a
helyszínrajzot és a tervdokumentációt, 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 határozattervezet benyújtásakor egyes városatyák azt kifogásolták, hogy
szükséges a Kulturális Minisztérium jóváhagyása. Amit még
ezzel kapcsolatban megtudtunk, hogy e kifogás alaptalan,
mert ha még elvi döntés sincs
a Színház-térre való elhelyezésről, akkor a minisztériumnak
nincsen mire véleményt mondania! 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 megvalósítására, és a pályázat nyertese fogja elkészteni a művészi
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alkotást. Arra a kérdésre, hogy
miként tovább, az RMDSZ marosvásárhelyi 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 néhány vásárhelyit, hol látnák a
szobrot a legszívesebben. A válaszokból kitűnik, hogy a Bolyai-tér, a Teleki Téka és a volt
Királyi Táblabíróság előtti sziget
a legalkalmasabbnak tartott
helyszín a szoborállításra.
Kíváncsian várjuk a fejleményeket.

ház kialakítással és szoborállítással próbálják elérni. Székely
Emese, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatónője, az egyesület titkára a szobor
állítása
körüli
bonyodalmakról tájékoztatta lapunkat.
A baráti egyesület tagjai
Sütő Andrásnak mint fontos közéleti személyiségnek méltó
szobrot szeretnének állíttatni,
méltó helyen. Az egyesület egy
bizottságot hozott létre, amelynek tagjai tisztségviselők, közéleti személyiségek, szobrászművészek. Pályázatot hirdettek
meg, amelyre több művész,
több tervvel jelentkezett. Közben elkezdődött az engedélyek
beszerzése is. Végül a bizottság
kiválasztott egy szobormakettet, 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, mindenki örült annak, hogy került
egy helyszín a szobor számára.
De az idő múlásával egyre inkább az a meglátás került elő-

Sütő András szobra
méltó helyet érdemelne
Az író emlékének éltetése,
hagyatékának ápolása érdekében tisztelői 2007-ben megalapították a Sütő András Baráti
Egyesületet. Az egyesület tagjai,
szellemi hagyatékának megőrzése és továbbadása mellett, azt
is célul tűzték ki, hogy az írónak
kézzelfogható emléket állítanak. Ezt utcanévadással, emlék-
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térbe, hogy ez mégsem a legméltóbb, legmegfelelőbb hely
egy olyan nagy író képmása számára, mint amilyen Sütő András. Ilyen körülmények között az
egyesület tagjai elvetették az
eredeti elképzeléseket, és egy
másik ötletet karoltak fel.

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

Az írónak padon ülő
szobrot kellene készíttetni

Számítanak az városi
önkormányzat és
polgármesteri hivatal
anyagi támogatására

„Több egybehangzó ötlet
alapján az egyesületünk tagjai
ma úgy gondolják, hogy az írónak egy kevésbé szokványos,
modern, bronzból öntött, egész
alakos, padon ülő szobrot kellene készíttetni, és azt olyan forgalmas helyen elhelyezni, mint
például a Színház-tér vagy a Teleki Téka előtti kis zöld sziget. A
város ezen részei nem annyira
eldugottak, mint a Zrínyi-tér, és
a turisták által is könnyen megtalálhatóak. Nagyon fontos
szempont az is, hogy a szobrászművész hogyan formálja meg
az író arcát, hogy az csak rá emlékeztessen, és ne legyen összetéveszthető. Ugyanakkor a szobor talapzatnak szolgáló padra
is plakettet helyeznének, ame-

A Sütő András tiszteletére
Marosvásárhelyen felállítandó
szobor kezdeményezői a Bethlen Gábor Alapítványtól nyertek
némi támogatást pályázat útján, de számítanak a városi önkormányzat és polgármesteri hivatal anyagi támogatására is.
Ezen kívül reménykednek abban, hogy sok Sütő Andrást tisztelő magánszemély, valamint
irodalmi-kulturális szervezet is
besegítene.
Tudomásunkra jutott az is,
hogy a Sütő András Baráti Egyesület székelyudvarhelyi tagjai
egy mellszobrot szeretnének
felavatni idén, az író születésnapján Székelyudvarhelyen.
Nagy-Bodó Tibor
Nemes Gyula
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Hacsek és Sajó

www.kozpont.ro

– 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 kocsmába, már elkezdek örülni. Miért?
– Olvastam egy érdekességet ezzel kapcsolatban: az Indianai Egyetem sörológusai
szerint a dopamin nevű vegyület a felelős azért, hogy már
egyetlen korty sör elfogyasztását követően kellemes érzés
árad szét a szervezetben, pedig
az alkohol nem is fejthette ki hatását, a folyadék még alig ért a
gyomorba.
– Roppant érdekes. Aztán mi
a túró az a dopamin?
– A dopamin egy olyan neurotranszmitter, vagyis agyi idegi
átvivő anyag, amely kulcsfontosságú a jutalmazásban és a
motivációban; röviden és magyarul boldogsághormon. Szóval, 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 dopamint sör helyett, hátha olcsóbb.
– Ökör! Nem lehet se palackozni, se meginni, az agy termeli! Na mindegy, látom magas,
mint Emil Bocnak a bárszék.
– Dehogy magas, vágom én!
Még a végén kiderül, hogy
maga nem is alkoholista,
hanem boldogsághormon-zavaros: azért vedel annyit, mint
egy kozák lovasezred lovakkal
együtt, mert abban a gyárihibás
agyában csak nagy sokára indul
bé a dopamin-termelődés. El-
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lentétben a vásárhelyi bringásokkal, akiknek péntek óta egy
falat sör se kell a boldogsághoz…
– Hogyhogy?
– A helyi tanács közlekedésbiztonsági bizottsága múlt pénteki ülésén azonnali hatállyal
elrendelte a főtér bejáratánál
lévő, kerékpáros forgalmat tiltó
tábla levételét, ezzel lehetővé
téve a biciklisek számára a városközpontban 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 voltak 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 marosvásárhelyi kerékpáros közösséggel közösen értük el. Tudjuk,
hogy még hátravan a biciklisávok megoldása, azonban ez a
döntés megmutatta, hogy öszszefogással sikerül eredményeket elérni”.
– Jaj, van magánál boldogsághormon-mérgezés elleni
szérum? Mert menten dopamin-túltengésem lesz! Már csak
arra lennék kíváncsi, hogyha sikerülne átnevezni a kettes sulit
Bernádyra, akkor azt írnák-e,
hogy „ezt a sikert a Bernády akciócsoporttal közösen értük el”?
Mert nemrég egy olyan levelet
írtak az RMDSZ-nek, hogy nem
tették ki a… fészbukra.
– Maga hogy tanult meg bi-

A lakosság ﬁgyelmébe
ciklizni? Nem úgy, ahogy mindenki: az apja futott a háta mögött, 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 hónappal.
– Inkább az a kár, hogy az
anyja magzatvizében nem volt
cápa. De hogy jön ide az én biciklizni-tanulásom?
– Az RMDSZ-re utaltam: ők
is novíciusok, még csak huszonhárom éve politizálnak, ergo
nem tök normális dolog, hogy
így eleinte besegítenek nekik a
civilek?
– De, abszolút. Itt van például ez a fairtás-mizéria: Frunda
és Borbély is részt vett a„Ne vágj
ki minden fát!” nevű civil gerillafaféltő gittegylet törzsölelési villámbődületén, amelyen utóbbi
megígérte: kezdeményezni
fogja a környezetvédelmi törvény módosítását, a mostaninál
szigorúbb szabályok bevezetése
érdekében; már ami a fakivágásokat és fametszéseket, azaz facsonkításokat 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 kezdeményezés.
– Igen, de ne felejtse el,
hogy akkortájt a miniszteri bársonyszékben környezetvédett,
nem ért rá ilyen helyi piszlicsáré
ügyekkel foglalkozni. De honnan szedi, hogy pont ötvenkét
évesek voltak?

– Onnan, hogy azokat a
fákat a méhész dédnagyapám
ültette, két haverjával közösen,
1959 tavaszán.
– Biztos meguntak a havasokra járni, azért ültettek maguknak, illetve a méheiknek
hársfákat. Ők is a fészbukon
szervezték meg a faültetést,
mint a „Ne vágj ki minden fát
csoport!”?
– Jaj, hogy elküldeném melegebb 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 fáradt.
– Mezei tavaszi fáradtság
vagy tartósabb?
– Nem tudom. Mindenesetre a Néppárt még nem mondott 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 Koppányosra, maga mellé vesz
három szemrevaló, bögyös-faros
punettit, és énekelve indul kampánykörútra.
– És mit énekelne?
– SZÁZEZER JÓ HARCOS VÁLASZT MEG ENGEM, HA KELL!
Molnár Tibor

2013. április 23-i
20524. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Mivel a ﬁskális adóügyi iratot nem közölhették a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt, utólagosan módosított
és kiegészített 2003. évi 92-es számú kormányrendelet 44. cikke (2) bekezdése a), b)
és c) betűje előírta egyik közlési módozat szerint sem értelmében, Barta Maria- felügyelő,
Cosma Elena - felügyelő, Berte Raluca- felügyelő, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó, újraközölt, utólagosan módosított
és kiegészített 2003. évi 92-es számú kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése értelmében elrendeltük a ﬁskális adminisztratív
iratnak a közlés általi közzétételét.
Ennek értelmében 2013. április 23-án, a
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal székhelyén és a www.tirgumureş.ro honlapon kifüggesztették a 2013.04.23-i keltezésű 20524
számú hirdetést.
Ercsei I. Francisc osztályvezető

Felhívjuk kedves ﬁgyelmüket, hogy a Mircea Birău Fedett Uszóda órarendje,
2013.05.01 – 2013.05.05 közötti időszakban a következőképpen változik:
- szerda
- csütörtök
- péntek
- szombat
- vasárnap

2013.05.01
2013.05.02
2013.05.03
2013.05.04
2013.05.05

zárva
zárva
zárva
zárva
zárva

Aranylakodalom
2013. május 27–június 2. között szervezik meg a XVII. Marosvásárhelyi Napokat,
melynek keretében május 31-én, pénteken
tartják az Aranylakodalom rendezvényt.
Az esemény alkalmával megünneplik azokat a marosvásárhelyi párokat, akiknek idén van az 50. házassági évfordulójuk.
Azokat a párokat, akik részt szeretnének venni az eseményen, felkérjük, hogy május 10-ig iratkozzanak fel a Marosvásárhelyi 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 Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozat XVII. kiadására. Ez alkalommal a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felhívja
mindazon közintézményeket, civil szervezeteket és magánszemélyeket, akik/amelyek részt szeretnének venni a kulturális és sportrendezvényeken, hogy nyújtsák be
programjavaslataikat a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban, a Kós Károly utca 1A szám alatt, a 12-15-ös irodában. A javaslatok benyújtásának határideje: 2013. április 22.
Dr. Dorin Florea polgármester

2013. április 23-i 20439. számú
kollektív közlemény
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt, utólagosan módosított
és kiegészített 2003. évi 92-es számú kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése értelmében, 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 közzétételét követő 15 napon számít közöltnek, azaz 2013.04.23.
Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, forduljon Ráduly Edithez, székhelyünkön, vagy tárcsázza a
0265/268.330 telefonszámot, 167-es és 189-es mellékállomás.
Ercsei I. Francisc osztályvezető
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A Maros KK bejutott az elődöntőbe!
Története során először sikerült bejutnia a marosvásárhelyi Maros KK-nak a férﬁ kosárlabda-bajnokság 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 Sportcsarnokban rendezik május 1-jén és 2-án. Bukaresti CSM – Maros KK 86:92 (19:25, 23:20, 13:21, 31:26)

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 ismerkedtek a női futball és a teremfoci helyzetével, s egyúttal építő jellegű tanácsokkal látták el a helyieket.
Több tehetséges ﬁatal
labdarúgóra van szükség
A meghívottak között volt a
72 éves dr. Mezey György mesteredző, egykori szövetségi kapitány is, aki a Puskás Akadémia
vezetője is volt. A neves szakember 1991-ben egyetemi docens oklevelet is szerzett a Testnevelési Főiskolán.
A magyar edzőképzés talán
legkiválóbb képviselője készségesen válaszolt az újságírói kérdésekre:
– Itt tartózkodásuk során az
amatőr futball rendszerét próbálták megismerni. Mit tapasztaltak, tetszett-e önöknek a Víkendtelep, ahová kilátogattak?
– A női futballban és a futsalban tetten érhetőek a pozitív
változások, ezen a téren Románia előbbre van, mint Magyarország. Erdélyben is remek
sportbázisokat láttunk. A Víkendtelep egyenesen csodálatos, lenyűgöztek minket a látottak. Magyarországon NB I-es
csapatoknál alig van ilyen sportbázis, mint Marosvásárhelyen,
nem beszélve a szomszédságában lévő szabadidőközpontról.
– Nemrégiben a Magyarország-Románia világbajnoki selejtező mérkőzés alkalmával Budapesten járt Gheorghe Hagi, aki
dicsérte a Puskás Akadémiát és
azt hangoztatta, hogy Magyarország lényegesen előbbre áll az
ifjúsági nevelés terén. Ön is találkozott Hagival, miről beszélgettek?
–Találkoztunk, persze, és
természetesen inkább szakmai
dolgokról beszéltünk.
– Dr. Mezey György 72 évesen
is igen tevékeny...
– Jelenleg az UEFA Edzőképzésért Felelős Bizottságának

tagja vagyok. Ezen minőségemben 23 országban – köztük Romániában is – megfordultam
az edzőképzést ellenőrizni, az
UEFA-nál van még egy szakmai
csoport, amely a különböző
mérkőzéseket elemzi. Ezáltal az
utóbbi 20 évben valamennyi világ- és Európa-bajnokságon ott
voltam.
Legutoljára a DortmundManchester City, illetve a Galatasaray-Real Madrid BL-mérkőzéseken, meg a Steaua-Ajax
Európa Liga-találkozón voltam
megﬁgyelőként jelen, ahol fontos tanácsokkal, észrevételekkel
láttam el az UEFA szakmai csoportját.
A magyar edzőképzést egészen ez év januárjáig vezettem,
onnan jöttem nyugdíjba.
– Hogyan vélekedik az amatőr mozgalomról?
– Az amatőr futballt a labdarúgás alapjaként kell kezelni,
ami nélkül nem haladhatunk
előre. Fontos, hogy növelni kell
az összlakossághoz számított
focisták arányát. Magyarországon 6–8 olyan akadémia működik, amely a nyugatiakkal vetekszik, viszont kevés a gyerek,
a jobbakért komoly verseny zajlik. Hatvanezer gyerek szerepel
a nyilvántartásunkban, holott
Puskásék idején kétszázezren
voltak, és akkoriban a 12 éven
aluliakat nem is regisztrálták.
Ha ezt a munkát folytatni tudjuk, akkor néhány év múlva csodálatos magyar futball lesz. E
most folyó Bozsik-program az
utánpótlást támogatja, ha meglesz a kellő türelem és háttértámogatás az MLSZ részéről, akkor csak nyer ebből a magyar
futball.
– Minek tudható be az, hogy
épp az MTK az a klub Magyarországon, amely a legtöbb tehetséges ﬁatalt neveli, holott az MTK
nem tartozik Magyarország leg-

kedveltebb csapatai közé?
– Nagyon okosan építették
fel utánpótlásnevelő rendszerüket, 32 megﬁgyelőt foglalkoztattak, elsőként csaptak le a tehetséges gyerekekre az
országban, akiket viszonylag olcsón szerződtettek. Azokról a
gyerekekről van szó, akik kikerülnek az általános iskolából és
a középiskolába íratják be őket.
Ők aztán formálódtak, cseperedtek, 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 akadémiák neveltjei, illetve a nemzeti válogatott teljesítményében
mikorra várható a javulás?
– Remélem, már most, hiszen még csatázni fogunk egyet
Bukarestben (a szeptemberi Románia-Magyarország világbajnoki selejtező – sz.m.). A folyamat beindult, az eredmények is
következni fognak.
– Tagadhatatlan, hogy a ﬁatal korosztály terén nagy lépést
tett előre Magyarország, de miért
olyan sivár a magyar labdarúgó
bajnokság, a válogatott utóbbi
években való szerepléséhez képest is?
– Határozottan állítom,
hogy javulóban van a magyar
bajnokság színvonala, fordulóként mindig van olyan mérkőzés, amely megüti az európai
középszínvonal fölötti szintet.
– A magyar futballba egyre
több külföldi szakember „szivárog” be. Jobbak a vendégmunkás
trénerek, mint a hazaiak? Hová
üljenek majd le a kiképzett magyar edzők?
– Kijelentem, hogy nem jobbak és nem tudnak többet, mint

Dr. Mezey György

a hazaiak. De nincs mit tenni!
Az unióban szabad a munkavállalás, 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 Ferguson. A vezetők viszont azt
mondják, hogy a magyar futball
gyenge, a magyar edzők meg
képzetlenek.
– Ön egy 2012-es nyilatkozatában azt mondta, hogy a magyar labdarúgás katasztrofális
állapotban van. Ha valaki, akkor
ön tudja, hogy mit beszél! Ezt
mégis hogyan, miként lehet értelmezni?
– Köszönöm ezt a kérdést, hiszen talán ez a kijelentésem okozott a legnagyobb sajtóvisszhangot. Borsodban voltunk egy
összejövetelen, ott én mint vezető szakember az edzőket kritizáltam, nem a magyar foci helyzetét, 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, amikor támadják, kilencszer visszafelé passzolja a labdát üresben
lévő csapattársának, nem?

– 1981. szeptember 23-án
világbajnoki selejtezőre jött Bukarestbe a magyar válogatott. A
kispadon Mészöly Kálmán mellett dr. Mezey György volt a pályaedző. Emlékszik még a mérkőzésre?
– Persze, mintha magam
előtt látnám a meccs minden
mozzanatát. Úgy érkeztünk Bukarestbe, hogy nekünk egy gólnélküli döntetlen is elég, ezért
a kezdő tizenegyben hat védő
is helyet kapott, köztük egy
újonc is, Sallai Sanyi személyében. Őt sokat játszattuk az U21es válogatottban. Sallainak
semmi más feladata nem volt,
mint a román válogatott agyát,
motorját, játékmesterét, Anghel
Iordănescut kikapcsolni a játékból. És hiba nélkül megtette. Sikerült gólnélküli döntetlenre
játszanunk, s ki is juthattunk az
1982-es világbajnokságra.
Ugyanilyen tét vár szeptemberben is a magyar válogatottra, habár most nincs egy Iordănescu, vagy egy Hagi sem a

román válogatottban…
– Hosszú és sikeres edzői, vezetői karrierje során kimagasló
eredményeket ért el Magyarországon és külföldön is. Ön az
utolsó magyar szövetségi kapitány, aki 1986-ban a mexikói
labdarúgó világbajnokságra vezényelte a magyar válogatottat.
Hogyan látja a nemzeti csapat
jelenlegi esélyeit a csoportban?
– Reális esélyünk van, pontokat kell szerezni mind Bukarestben, mind Amszterdamban.
Ha ez sikerül, és a hátralévő két
hazai mérkőzést is megnyerjük
Észtország és Andorra ellen, akkor nagy esély van eljutni a pótselejtezőre.
– Képes erre jelenleg a magyar válogatott?
– Igen, képes, ha az egyéni
védekezési hibákat sikerül kiküszöbölni, és tanulni belőlük, akkor minden esély megvan erre.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Áprilisi pályázatunk utolsó
feladványához érkeztünk! Ezúttal is a megjelölt sorokban
elrejtett poént kérjük Öntől a
többi áprilisi rejtvény megfejtésével együtt a pályázati szelvényen, a rajta feltüntetett
beküldési határidőig. Ne feledje ráírni nevét, pontos
címét, és ami ugyancsak nagyon fontos, illessze a szelvényre 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:

t
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Pály

1. díj: egy kozmetikum-csomag, amely ízületi fájdalmakat szüntető reuma gélt és
ice-gélt tartalmaz
2. díj: egy doboz gesztenye
gél (kozmetikai termék, kitűnő lábápoló gél)
3. díj: féléves előﬁzetés a Központ hetilapra

Sok sikert! Várjuk a
helyes megfejtéseket!
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✂
Pályázati szelvény

2013.
április

Név: ..............................................................................
.............................................................................
Cím: ..............................................................................
..............................................................................
Tel.: .............................................................................

1

2

3

4

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

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

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

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

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

online

Beküldési határidő: május 6.

www.kozpont.ro
CM
YB
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✂

Kedves Olvasónk!

