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

(Márai Sándor)
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>>> Maros megyei hetilap <<<
Vélemény

>>> 3. oldal

Lépéskényszerben
az erdélyi magyar politika
A kormány által minden lehetséges eszközzel
erőltetett regionalizáció, az ország közelgő területi-közigazgatási újrafelosztása lépéskényszerbe hozta az erdélyi magyar politikát. Ha
eddig mindössze elvi, elméleti síkon folyt a
vita a különböző erők, csoportosulások között,
s többnyire arról, hogy a kislépések politikája,
vagy a határozottabb kiállás által kerülhetünk
közelebb a közös célhoz, az autonómiához,
mára eljött a gyakorlati lépések ideje.
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Bajnok a Torpi

Női bajnoki turnét, illetve az országos gyerekbajnokság északi csoportjának bajnoki visszavágóit is a marosvásárhelyi úszósátorban
rendezték meg az elmúlt hétvégén. Ugyanott
nemrég az országos ifjúsági (1997-ben, illetve
később született játékosok) lány vízilabda-bajnokság III. turnéját is megszervezték (Bukarest
és Nagyvárad után).

Társadalom

A magyar múlt
kitéphetetlen
a szívünkből!
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Erdély-szerte egyedi
szoborpark Marossárpatakon

Vásárhelyi diákok ingyen
táboroztak Zalaegerszegen

Miholcsa József szobrászművésznek köszönhetően tizenegyedik éve folyamatosan új műalkotásokkal
bővül a marossárpataki szoborpark. A 2002-ben felavatott Szent István király szobor köré 18 erdélyi fejedelem kőmását állították ki eddig. A szobrász évente
két alkotást adományoz a helyi közösségnek, tervei
szerint 2014-ben mind a 20 választott erdélyi fejedelem szobra állni fog a település központjában. A hétvégén II. Apaﬁ Mihály kőmását leplezik le.

Június 30-a és július 7-e között zajlott az I. Kárpát-medencei Ifjúsági Tábor, amelynek helyszínéül Zalaegerszeg
szolgált. A rendezvényen Erdélyből harminc 11-18 év közötti diák vett részt, és a tábor szervezője a Marosvásárhely-Zalaegerszeg Baráti Társaság és a Maros megyei
EMNT, amely ezen eseménnyel a Kárpát-medence magyar ﬁatalságának körében az összetartozás érzésének
erősítését tűzte zászlajára.
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Kár kihagyni
Vakációznak a bábok
Ezzel a címmel nyílt kiállítás az
Ariel Színház előcsarnokában
július 15-e és szeptember 1-je
között az előadáson szereplő
bábokból.

lalhatók. Az elővételben lefoglalt jegyeket előadás előtt egy
órával át kell venni, ellenkező
esetben továbbadják. A fennmaradt helyek függvényében a
helyszínen is váltható belépő.

Nyári orgonaest
A következő orgonaestre július
18-án, csütörtökön 19 órától a
Köteles Sámuel utca 4. szám
alatti Szent Antal minorita
templomban kerül sor, Molnár
Tünde Nagy József orgonáján
játszik.

Gernyeszegi Kastélynap
Július 20-án 10 órától a Telekiek
ősi kastélya újra megnyitja kapuit a látogatók előtt. A programok között találnak kiállítást,
ﬁlmvetítést, gyerekprogramokat. A jó hangulatról a Funkorporation együttes gondoskodik,
utána pedig szabadtéri partyn
lemezlovasok talpalávalójára
rophatják a táncot az érdeklődők.

A Boszorkány
a Csűrszínházban
Az idén a mikházi Csűrszínházban Móricz Zsigmond Boszorkány című drámáját viszik
színre. A nyilvános főpróba július 25-én, csütörtökön, a bemutató július 26-án, pénteken
lesz, míg 27-én, szombaton
még egyszer előadják a darabot. Az előadások 21 órától kezdődnek. Jegyek elővételben a
Csűrszínház idei évadjának
Facebook-oldalán,
a gyvajda67@gmail.com e-mail
címen, vagy a 0744- 604-244es telefonszámon SMS-ben fog-
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A marosvásárhelyi Vármúzeum nyáron megtekinthető kiállításai
Október 3-ig látogatható a Leonardo Da Vinci zseniális találmányai című kiállítás, amelyen
megtekinthető a nagy itáliai
lángész több híres találmányának rekonstrukciója, művészeti
– anatómiai munkája, tükörszobája és a legfontosabb képzőművészeti alkotásainak
elemzése. Augusztus 10-ig látható Nagy Pál (1929 –1979),
az erdélyi modern magyar festészet úttörőjének korszakal-

Névnapok
Július 18.
Július 19.
Július 20.
Július 21.
Július 22.
Július 23.
Július 24.

Frigyes, Milán, Jusztin, Arnold
Emília, Vince, Aranka, Alfréd, Stella
Illés, Margit, Özséb, Jeromos, Aurél
Dániel, Daniella, Ilma, Lőrinc, Angéla
Magdolna, Lipót, Krisztina, Mária
Lenke, Brigitta
Kinga, Kincső, Krisztina, Csenge

Horoszkóp

A táncosnő / Péter fi József grafikája

kotó munkáit felvonultató kiállítás. A Kultúrpalota fennállásának századik évfordulója
alkalmából nyílt Vida Árpád, a
XIX.–XX. századforduló legjelentősebb marosvásárhelyi
festőművészének alkotásaiból
tárlat. Az időszakos kiállításon
a 31 évesen elhunyt Vida 51 alkotása tekinthető meg. A múzeum hétköznaponként 9 és 16
óra között, hétvégenként 10-

14 óra között fogadja az érdeklődőket. Az intézmény hétfőn
zárva van.
Albert Olga kiállítása
Albert Olga festményeiből
nyílt kiállítás július 4-én a
marosvásárhelyi Rózsák
tere 61. szám alatti Deus
Providebit Tanulmányi Házban. A kiállítás augusztus
8-ig látogatható.

Hasznos telefonszámok
Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, Csendőrség, Mentőállomás)
Rendőrség
Rendőrség: (megyei) ügyeletes rendőr
Rendőrség: (városi) ügyeletes rendőr
Rendőrség: útlevélosztály
Rendőrség: személyazonossági iratok osztálya
Rendőrség: közlekedés, járműbejegyzés
Csendőrség
Tűzoltók
Mentők
SMURD (betegekkel kapcsolatos információk)
Megyei kórház
Sürgősségi szolgálat gyermekeknek
Felnőtt sürgősségi szolgálat
Carit-San
Sürgősségi fogászat
Családi erőszak áldozatai
Antidrog
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Prefektúra
Maros Megyei Tanács
Maros Megyei Tanfelügyelőség
RCS–RDS
Romtelecom
Felvonó (hibaelhárítás)
Katasztrófavédelem
Áramszolgáltató vállalat
Áramszolgáltató vállalat – vidék
Gázszolgáltató vállalat
Aquaserv – hideg víz–csatorna
Aquaserv – közönségszolgálat
Aquaserv központ
Temetkezési vállalat – Eutrans Depan SRL
Fogyasztóvédelmi hivatal

112
955, 0265-202.305
0265-202.300
0265-202.312
0265-218.366
0265-202.525
0265-202.597
956
981
961, 0265-215.131
0265-210.110
0265-212.111
0265-210.177
0265-215.131
0265-266.249, 0265-269.172
0265-261.351
983
934
0265-268.330
0265-266.801
0265– 263.211
0265-213.779
0365-400.401, 0365-400.404
921
0265-269.887
982
929
0265-269.667
0265-200.928, 0800-800.928
0265-215.702
0265-208.888
0265-208.800, 0800-208.888
0265-311.862, 0741-615.661
0265-254.625

Kos: Nem szokványos hetet él meg. A következő napok tele
lehetnek jókedvvel, nevetéssel, önfeledt nyári bizsergéssel,
és persze szerelemmel. Párjával turbékoló gerlicékként élhetik meg ezt a pár napot. Ha szingli, a héten különösen sok
bók és elismerő pillantás várhatja.
Bika: A hét végre elhozhatja az életébe a nyugalmat. A
stresszes időszakot maga mögött hagyva újult erővel nézhet
a következő napok elé, és magáénak tudhat sok meghatározó, csodálatos pillanatot is a szerelemben és a magánéletében is.
Ikrek: Kissé szórakozott lehet a héten, és hajlamos kétszer,
háromszor is visszafordulni reggelente, mert otthon felejt
dolgokat. Párjával sok vidámság várhat önre. Ha egyedülálló,
a hét második felében bemutathatnak önnek egy személyt,
aki szinte elvarázsolja. Különleges találkozás ígérkezik!
Rák: A héten a munkahelyén a szokásosnál is több feladata
lehet, ám strapabírásának köszönhetően elismerő szavakat
kaphat a főnökétől. Párjával kisebb féltékenységi jelenet valószínűsíthető, de hamar átléphetik. Ha szingli, sajnos még
nincs itt az ön ideje.
Oroszlán: Fárasztó hete van. Kérje meg párját, hogy masszírozza meg, és legyen megértő önnel a stresszes, kimerítő napokban. A hétvégén számára is kisüthet a nap, és különleges
meglepetésben lehet része. Ön szingli? A péntek az ön napja.
Szűz:A héten ígérkezhet egy kellemetlen konﬂiktus az egyik
családtagjával, mert korábbi ígéretét elfelejtette. Párjával
harmonikus hét várható. Egyedülálló? A netről érkezhet a
szerelem a héten, levél vagy fotókomment formájában.
Mérleg: Érdemes a héten jobban ügyelnie a testi épségére,
a nyári varázsos hangulat ugyanis hatalmába kerítheti, és
ügyetlenebb lehet. Figyeljen a konyhai apróbb balesetekre
és a az utcai közlekedésre is! Párjával nagy egyetértésben lehetnek a héten. Szingli? Egyik kollégája udvarolhat önnek.
Skorpió:A párjával lehet egy viharos vitája egy korábbi konfliktusuk kapcsán. Igyekezzen megértő lenni vele, és próbálja
meg az ő szemével is nézni a dolgokat! Ha kompromisszumra
törekednek, akkor hamar megbeszélhetik a dolgokat. Ha
szingli, akkor egyik exe juthat eszébe.
Nyilas: A héten jókedvű és kiegyensúlyozott lehet, köszönhetően a szép időnek és a párkapcsolatában uralkodó harmóniának. Akadhat egy kisebb plusz feladata a
munkahelyén, ami stresszelheti, de ha ügyesen beosztja az
idejét, akkor az is sima ügy lehet!
Bak:A héten ügyeljen a tömött buszokon, nehogy egy zsebtolvaj kirabolja! Amennyiben strandra készül a héten, ne vigyen sok pénzt, mert előfordulhat, hogy ott éri veszteség.
Párjával sokat beszélgethetnek a héten a jövőről, ami boldogsággal töltheti el. Szingli? Ez még sajnos nem az ön ideje.
Vízöntő: Egy kollégájával lehet konﬂiktusa a héten, de ez
nem fogja megzavarni abban, hogy élvezze a nyár illatát és
a gyönyörű napsütést. Párjával romantikus, igazán különleges
percek várhatnak önre! Ha egyedülálló, olyan személytől kaphat elismerő pillantásokat, akiről álmodni sem merne!
Halak: Végre egy lazább hét ígérkezhet a munkahelyén,
aminek nagyon örülhet a stresszes időszak után. Párjával kihasználhatják. Menjenek el randizni úgy, mint a legelején!
Szingli? Egy barátjának tetszhet meg, ami elég rosszul érintheti. Mondja el neki bátran, hogy nem áldozná fel a barátságát.

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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Lépéskényszerben
az erdélyi magyar politika
A kormány által minden lehetséges eszközzel erőltetett regionalizáció, az ország közelgő területi-közigazgatási újrafelosztása lépéskényszerbe hozta az erdélyi magyar politikát. Ha eddig mindössze elvi, elméleti síkon folyt a vita a különböző erők, csoportosulások között, s többnyire arról, hogy a kislépések
politikája, vagy a határozottabb kiállás által kerülhetünk közelebb a közös célhoz, az autonómiához, mára
eljött a gyakorlati lépések ideje.
A helyzetről
Köztudomású: a politika a hatalom megszerzésének, illetve
megtartásának a művészete.
Pontosabban fogalmazva: azon
praktikák – eljárások, eszközök
– összessége, amelyek az említett célok érdekében általában
bevethetők. Egy kisebbségi
népcsoport képviseletében fellépő etnikai párt, demokratikus
körülmények között, azaz választásokon teljesen esélytelen
ebben a versenyfutásban. Ha
mégis hatalomra kerül, akkor
csak választási szövetségben,
avagy a voksolás utáni egyezkedések, alkuk eredményeként,
másodrangúként kezelt koalíciós partnerként kerülhet birtokon belül. Annak viszont, hogy
bevegyék egy ilyen hatalmi
konstrukcióba, bizony ára van.
Amit – előbb vagy utóbb –
meg kell ﬁzetni.
Kisebbségi helyzetben politizáló párt többnyire saját közösségén belül célozhatja meg
a – viszonylagos – hatalmat.
Amelynek birtokában teljesen
ellenőrzése alá vonhatja, sőt
kénye-kedve szerint befolyásolhatja az állami költségvetésből
az illető nemzeti közösségnek
járó pénzek visszaosztását. Ezt
teszi az RMDSZ már huszonhárom esztendeje.
Csakhogy egy etnikai alapon
szerveződött párttal szemben
egészen más elvárások is vannak, például az illető nemzeti
közösség érdekeinek képviselete, fennmaradásának szempontjából fontos kormányzati
intézkedések tárgyalásos vagy
egyéb úton való kikényszerítése, s még sorolhatnánk.
Az összefogás – elméletileg
– lehetséges
Induljunk ki abból, hogy Romániában/Erdélyben a legfőbb
nemzetpolitikai célok – autonómia, anyanyelvi oktatás az
óvodától az egyetemig, a tömbmagyar vidékek gazdasági
életének fellendítése stb. – csak
közös fellépéssel, összefogással
elérhetők.
Nem mellékes, hogy ezt az
összefogást szorgalmazza, le-

hetőség szerint támogatja a jelenlegi magyar kormányzat is.
Feltételezve, hogy az erdélyi
magyar politikai erők között
egyetértés van a legfőbb politikai célok tekintetében, kimondható: az összefogás –
elméletileg – lehetséges. Ehhez
viszont egyezségre kellene jutniuk, ami nem könnyű, hisz tartós, mindkét fél számára
előnyös szerződés, szövetség
csak viszonylag egyenlő erők,
felek között lehetséges.
A hiányzó alkukényszer
A pillanatnyi helyzet szerint
az RMDSZ túl erős ahhoz, hogy
érezze az alkukényszert. Ebből
következően részükről egyelőre
őszinte tárgyalási szándékra
sem lehet számítani. Ezt bizonyítja a március 10-ei marosvásárhelyi autonómiatüntetésről
való távolmaradásuk is. Az
RMDSZ vezérkara – Markó, Kelemen, Borbély, Verestóy – nem
akart „mások utánfutója lenni”,
ami végül súlyos politikai hibának bizonyult. Március 10-én
nyilvánvalóvá vált, hogy nem az
RMDSZ az egyetlen szervezet,
amely tömegek megmozgatására képes. Meggyőződhettünk
egyúttal afelől is, hogy létfontosságú ügyekért igenis képes
kiállni az erdélyi/székelyföldi
magyarság. Az akció sikere önbizalmában erősítheti az autonomista mozgalmat, a márciusi
fordulat óta joggal várható
tőlük a folytatás. Az RMDSZ viszont meglehetősen kényes
helyzetbe manőverezte magát.
Bár az a tény, hogy szembe

menve a központi akarattal,
mégiscsak voltak, akik megjelentek a Postaréten – Hargita és
Kovászna megye önkormányzati elnökeire, illetve a megyeszékhelyek polgármestereire
gondolok elsősorban, meg a
mezei tagokra, akik szép számban vettek részt a tüntetésen –
reménykedésre adhat okot.

állapot – ha valami rendkívüli
helyzet nem adódik – legalább
a jövő évi EP-választásokig, valamint a 2016-os helyi és országos választásokig könnyen
konzerválható. Érthető módon
a status quo fenntartásában érdekeltek erre játszanak.

Vízválasztó

A küszöbön álló regionalizáció
jelenti azt a rendkívüli helyzetet,
amely elmozdulást eredményezhet az erdélyi magyar politikában.
Azt is mondhatnánk: vízválasztóhoz érkeztünk. A lépéskényszerbe
került erdélyi magyar politikumnak adekvát módon kell válaszolnia a kihívásra, ellenkező esetben
megpecsételheti sorsát, végleg
eljátszhatja a választópolgárok bizalmát. Az nem elfogadható álláspont egyik oldal részéről sem,
miszerint: ha nem ő szervezi a
tüntetést, akkor nem áll mellé,
esetleg – amiként az márciusban
történt – távolmaradásra biztatja
híveit.
A közember számára – és a cél
szempontjából – teljesen mindegy, ki szervezi a tüntetést, demonstrációt, esetleg polgári
engedetlenségi akciót, a lényeg:
történjék valami, hallathassa
hangját, kifejezhesse akaratát. Ha
ebben a politikum társ, szövetséges: jó, ha nem: megvan nélküle
is.
Mindenesetre mozgalmas,
tanulságos hónapok elé nézünk, ami korszakváltáshoz vezethet az erdélyi magyar
politikai és közéletben.

Összefoglalva: életképes
szövetség csak egyenlő felek
között lehetséges. Ennek Erdélyben egyelőre még nincsenek meg a társadalmi, politikai
feltételei, hiszen az RMDSZ túl
erős, ellenzéke, az EMNP – az
MPP-ről azért nem szólunk
ebben a vonatkozásban, mert
egyre inkább úgy viselkedik,
mintha az RMDSZ csatolt része
lenne – pedig még túl gyenge
ahhoz, hogy életképes egyezség jöhessen létre közöttük.
A politikai logika szerint
akár természetesnek is mondható, hogy az RMDSZ foggalkörömmel ragaszkodik eddigi
kivételezett pozíciójához, s
egyetlen célja van: annak mindenáron való megőrzése. Csakhát ez egyet jelent a kisebbségi
jogokért, az autonómiáért való
küzdelem feladásával... Az
RMDSZ működésében tapasztalható
egypártrendszeri
reﬂexek is ezt a feltételezést
erősítik. Az ellenzéki párt, az
EMNP még nem vetette, vethette meg lábát az erdélyi magyar politikai porondon, az
RMDSZ pedig igyekszik tudomást sem venni róla. A jelenlegi

Fordulat előtt?

Szentgyörgyi László
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Ferencz Zsombor

Régiós porhintés
minden szinten
Az utóbbi időben
megnőtt a kereslet a regionalizációs kérdésekkel foglalkozó szakemberek és konferenciák iránt. Egyre gyakrabban
szerveznek olyan nyílt beszélgetéseket vagy közvitákat, amelyeken az illetékes, politikailag érdekelt „szakértők” elmondhatják a választóközönségüknek szánt üzennivalójukat.
Egészen pontosan azt, amit a kiszemelt célközönség hallani
szeretne. Kiélezett párharc alakult ki többek között Szeben
és Brassó, Arad és Temesvár vagy Szatmárnémeti és Nagybánya között, amelyet a gazdasági érdekek tartanak életben. A
helyi és a központi hatalom emberei az „Európai Uniós direktívák” leple alatt egy új közigazgatási rend felállításán fáradoznak.
A régiók átszervezésének az ötlete nem kimondottan
abból a célból született, hogy az eddig is hátrányos megkülönböztetésben részesített Székelyföldet ezután még mostohább körülmények közé sodorják, de az eddigi jelek mégis
egyértelműen ebbe az irányba mutatnak. A gazdasági alapszabályok szerint sokkal hatékonyabb fejlődésben lesz részük
a régiók központjainak, mint a többi településnek, márpedig
Székelyföld egyetlen „nagyvárosa” sem esélyes a regionális
központ cím elnyerésére. Ebben az esetben nem csak az számít, hány lakosa és milyen gazdasági potenciálja van egy városnak, hanem az is, hogy milyen az ott élő nemzetiségek
aránya.
Ha a nemzetstratégiai szempontokat vesszük ﬁgyelembe,
felmerül ama alapvető kérdés, hogy melyik alternatíva hozna
jobb eredményeket az erdélyi és a székelyföldi magyarok számára? Egy „nagyobb és vegyesebb”, vagy egy „kisebb, de tisztább” régió? Az utóbbi évtizedek tapasztalatai alapján
bebizonyosodott, hogy ha egy minimális „kritikus tömeg” alá
kerül egy közösségen belül a magyar anyanyelvűek száma és
aránya, akkor ez egy visszafordíthatatlan asszimilációs folyamatot eredményez. Ugyanakkor, ha ezek a számok elegendően magasak, akkor nem következik be a hanyatlás. Az
eddigi tapasztalatok alapján a történészek, szociológusok,
közgazdászok és más szakmabeliek hatékony munkája által
megtudhatnánk, milyen demográﬁai jelenségekre számíthatunk az esetlegesen létrehozandó régiókban. Ezek a tanulmányok nagymértékben megkönnyítenék a magyar
politikusok döntését arra vonatkozóan, hogy melyik régiós
átalakítás mellett álljanak ki egységesen.
Addig azonban, amíg nem jön létre egy ilyen egyértelmű
és egybehangzó, tudományosan is megalapozott álláspont,
amely meghatározná az aktuálpolitikai szemléletet, meg kell
elégednünk a populista, nagyotmondó nyílt beszélgetésekkel, előadásokkal. A valós beleszólási jog hiányában semmilyen értelmük sincs azoknak az „üzeneteknek”, amelyek a
közvéleménnyel tudatják, hogy miként is kellene a régiókat
megszabni. Fölösleges hitelt adni a politikailag elkötelezett
önjelölt régiós-megmentőknek, vagy a központi hatalmat
képviselő kormánypárti küldötteknek. A céljainkat viszont
szem előtt kell tartanunk politikai nyomásgyakorlással, aláírás-gyűjtéssel, vagy tüntetéssel.

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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Erdély-szerte egyedi
szoborpark Marossárpatakon
Miholcsa József szobrászművésznek köszönhetően tizenegyedik éve, hogy folyamatosan új műalkotásokkal bővül a marossárpataki szoborpark. A 2002ben felavatott Szent István király szobor köré 18 erdélyi fejedelem kőmását
állították ki eddig. A szobrász évente két alkotást adományoz a helyi közösségnek, tervei szerint 2014-ben mind a 20 választott erdélyi fejedelem szobra
állni fog a település központjában.
Miholcsa József 1953-ban
született Marosvásárhelyen,
ahol a Művészeti Líceumban
végzett, majd Kolozsváron a
Képzőművészeti Főiskolán
szobrászatot tanult. Legjelentősebb munkái közé tartozik a
Nagyernyében felállított egész
alakos Apaﬁ Mihály fejedelemszobor, a gyergyószentmiklósi
Kossuth Lajos és a torjai Árpád
szobrok. A művész 2000-ben
költözött Marossárpatakra, és
vált rövid időn belül az itteni
művelődési élet mozgatórugójává. Ő a helyi ünnepi rendezvények egyik főszervezője, és a
hagyományőrző huszárcsapat
alapítója.

Évente két műalkotást
adományoz abrakért
cserébe
2002-ben Miholcsa József
felajánlotta a marossárpataki
önkormányzatnak, hogy egy
olyan erdélyi fejedelmekből álló
szoborcsoportot ajándékoz a településnek, amilyen nincs még
a Kárpát-medencében. Ehhez
az önkormányzat és a falu lakosságának támogatását kérte,
de nem pénzben, hanem a lovai
tartásához szükséges abrakban.
Az elmúlt bő egy évtized alatt
ez a szoborpark már részben
meg is valósult, mert ma már
több mint 20 szobor ékesíti a re-

formátus templom szomszédságában és a Teleki-kastéllyal
átellenben levő zöldövezetet. A
mester évente két szobrot készít
el és adományoz a községnek.
A megyei rendőrség
kezdetben akadályozta
a szobrok kihelyezését
Az első fejedelemszobor
János Zsigmondnak állított emléket. Rövid idővel az alkotás elhelyezése után, a megyei
rendőrség egyik vezetője utasította a helyi önkormányzatot a
műalkotás eltávolítására, nagy
összegű pénzbüntetéssel fenyegetőzve. Az első felszólításra
még nem távolították el a szobrot, a másodikra viszont Miholcsa József műtermébe
költöztették vissza azt. De nemsokára elkészült a második fejedelemszobor, Bocskai István
kőmása, s a sárpataki önkormányzat elhatározta, hogy vállalva a kockázatot, mindkettőt
elhelyezteti a kastéllyal szemben lévő zöldövezetben. Az a
mentőötlet támadt, hogy ne
leplezzék le a szobrokat, s akkor
azzal magyarázkodhatnak, hogy
csak kiállítva vannak, nem végleges az elhelyezésük. Egy idő
után viszont a sajtó is foglalkozni kezdett a dologgal, s talán

részben ennek köszönhetően
megszűntek a fenyegetőzések.
2011 októberében
kezdték a parkosítást
Kezdetben a szobrok fatalapzatra kerültek. Ez azon időszak a szoborpark történetében,
amelyre kevésbé büszkék a helyiek. Előfordult, hogy a parkot
gaz nőtte be, a kerítése rozsdás
volt és düledező. II. Rákóczi fejedelem szobra kétszer is ledőlt
a földre. Később összefogott néhány lelkes asszony, akik felvállalták a park gondozását, s
virágágyásokat hoztak létre a
talapzatok körül. 2011. október
1-jén aztán hozzákezdtek Marossárpatakon környezetvédelmi alapból az Európai Unió
által ﬁnanszírozott parkosítási
projekt kivitelezéséhez. A munkálatokkal egy időben,
önkormányzati alapból, betontalapzatra került az addig elké-

szített erdélyi fejedelmek és
Szent István király kőmása, s átköltöztették a korábban a kultúrotthon előtt elhelyezett
Sebesült huszár-szobrot is. Mint
ismeretes, a szobor a levert szabadságharcot jelképezi, s
ugyanakkor emlékeztet az
1848-as szabadságharc első
győztes csatájára is, ami a falu
határában zajlott. A szoborparkban az eredeti helyén maradt a falu I. és II.
világháborúban elesett halottainak emlékére és tiszteletére
emelt Hősök Emlékműve, amelyet 1999-ben állítottak a lakosság hozzájárulásával.
A fejedelemszobrok nem
időrendi sorrendben kerültek felavatásra
A fejedelemszobrok nem
időrendi sorrendben, hanem
születési vagy elhalálozási évfordulókhoz kötve készültek el,

kerültek talapzatra és felavatásra. A Szent István királyunkról készített szobor után,
következtek az évek során:
János Zsigmond, Bocskai István,
Báthory Zsigmond, Báthory
András, Rákóczi Zsigmond, Báthory Gábor, Bethlen István, I.
Rákóczi György, II. Rákóczi
György, I. Rákóczi Ferenc, II. Rákóczi Ferenc, Rhédei Ferenc,
Barcsai Ákos, Kemény János,
Thököly Imre, Bethlen Gábor,
Báthory István, I. Apaﬁ Mihály
erdélyi fejedelmek, illetve Szent
László magyar király kőmásai.
A 2013. július 20-ra, szombatra tervezett VI. Marossárpataki Tánc- és Huszárfesztivál
programjában egy újabb szobor
felavatása is szerepel. Ezennel
Miholcsa József szobrászművész II. Apaﬁ Mihály szomorú
sorsú erdélyi fejedelem kőmását készítette el.
Nemes Gyula

Vásárhelyi diákok ingyen táboroztak Zalaegerszegen
Június 30-a és július 7-e között zajlott az I. Kárpát-medencei Ifjúsági Tábor,
amelynek helyszínéül Zalaegerszeg szolgált. A rendezvényen Erdélyből harminc 11-18 év közötti diák vett részt, pontosabban Barótról, Marosvásárhelyről és Nyárádszeredából. A tábor szervezője a Marosvásárhely-Zalaegerszeg
Baráti Társaság és a Maros megyei EMNT, amely ezen eseménnyel a Kárpátmedence magyar ﬁatalságának körében az összetartozás érzésének erősítését
tűzte zászlajára. Ugyanakkor elmondásuk szerint a gyerekek nemzeti szellemiségű programokban, elkötelezetten magyar szellemiségű pedagógusok és
kézművesek keze alatt töltöttek el egy hetet.
Cseh Gábor, a baráti társaság
elnökségi tagja, az EMNT Maros
megyei szervezetének elnöke
elmondta: a diákok kiválasztása
úgy történt, hogy a tábor megszervezése előtt felvette a kapcsolatot a fenti helységek
iskoláival, a nebulók kijelölése

pedig a tanintézmények feladata volt. Azt is megtudtuk,
hogy a tábor költségeit Zalaegerszeg önkormányzata EU-s
alapokból ﬁnanszírozta, így a
gyerekeknek csupán az útiköltséget kellett állniuk.
Marosvásárhelyről tíz diák és

egy tanárnő vett részt a táborban, így július 16-án a tanulók
és az őket kísérő oktató, Nagy
Ibolya a szülőkkel és az érdeklődőkkel osztották meg az élményeiket, képes összeállítással
illusztrálva a Zalaegerszegen látottakat. A gyerekek néprajzi,

régészeti múzeumot, könyvtárakat látogattak, túráztak, futballoztak, termálfürdőben
jártak, de bepillantást nyertek,
sőt ki is próbálhatták a kézművesség – a nemezelés, fazekas-
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ság, csuhébáb-készítés – csínját-bínját. Elmondásuk szerint
tanulságos, tartalmas hetet töltöttek Vásárhely testvérvárosában, amely eseménynek
jövőben is lesz folytatása.

Az élménybeszámolót követően Cseh Gábor szervező Zalaegerszeg címerével díszített
emléklapot adott át a diákoknak.
Pál Piroska
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A magyar múlt kitéphetetlen
a szívünkből!
Bár én két éve nem
fogyasztok alkoholt,
megemlítem, amit a
testőröm mondott: az
itteni szilvapálinka is
hozzájárul ahhoz,
hogy mindenki jól
érezze magát. De az a
szeretet, ami itt
engem körbevesz,
az leírhatatlan.

Július 12-14-e között tartották a Felső Maros-menti Napokat. A korábban Ratosnyai
Napok név alatt futó rendezvénysorozatra korábban nem sok magyar előadót hívtak meg, de idén Pataky Attila, az Edda frontembere lépett fel a Jód-völgye melletti
színpadon. Sikerült közelébe férkőznünk, és így született az interjú.
énekeljek, őket szórakoztassam.
A fergeteges hangulat, a jókedv,
a szórakozás biztosan meglesz.
Ezt vállaltam, ezt biztosítom is.
Elég, ha kilesek a színpad elé,
máris látom, érzem azt, hogy
nemcsak a közönség, hanem én
is ragyogóan fogom érezni
magam, és a maximumot
fogom nyújtani.
– Sokan furcsállják, hogy
egyedül lépsz fel. Mindenki az
Eddáról beszél ugyan, de ma, itt
csak Pataky Attila fog fellépni.
Hol vannak az együttes tagjai,
miért nem jöttek ők is?
– A kérdésre nagyon egyszerű a válasz. Bevallom: nem
szívesen beszélek az anyagiakról. Erről a pénzügyi vezetőm,
koncertjeim szervezői számolhatnának be, ha itt lennének...
A zenekar többi tagja is szívesen
velem tartott volna, de a pénz
miatt nem tették, tehették.
Amúgy a felkérés csak nekem
volt címezve. Hát ezért ez most
a felállás. Úgy hiszem azonban,
ez nem lesz gond, hiszen az el-

múlt években nagyon sok helyen léptem fel egyedül. Visszatérve még egy mondat erejéig
a kérdésre: azért koncertezek
most egyedül, mert ennyire futotta a meghívás gázsijából.
Azonban ismétlem: ezzel nincs
semmi gond, nem először fordul ez elő. Másrészt kimondottan örülök annak, ha olyan
helyekre mehetek el, ahol még
nem énekeltem. Imádom az
ilyen és a hasonló felkéréseket,
meghívásokat.

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

– Koncert előtt miként látod
az itteni közönséget: lesz-e sikered? Meg vagy elégedve a hangulattal? Mi hozott ide, a Felső
Maros-mentére?
– Kezdjük a végén. Amiként
máshova is, ide is meghívásra
érkeztem. Nem tagadom, először kissé meglepődtem, de egy
zenész, egy énekes életében,
karrierében nem mindig a helyszín a fontos. Azt hiszem, mára
már abszolút lehetetlenség
lenne összeszámolnom, hol és
mikor léptem fel. Erről az utolsó
meghívásról elmondanám,
hogy egyértelműen jószándékú
felkérés volt, amelynek rövid
mérlegelés után, szívesen tettem eleget. Bevallom, örültem
is neki, és kimondottan díjazom
magamban azt, hogy elfogadtam, és most itt lehetek. Végig
ragyogó időben jöttünk, sütött
a nap, kipihentnek érzem
magam. Mint látod, még a jó
Isten is megsegít, itt is süt a
nap, jó a hangulat, rengetegen
vannak. Nekem pedig az a feladatom, hogy az ittenieknek

meghívásnak tettem eleget.
Örülök, hogy itt lehetek, és
látom, hogy nagyon sok magyar áll a színpad előtt, és várják, hogy énekeljek nekik. Alig
várom, hogy már a dobogón lehessek. A kérdésben különben
éreztem a politikai utalást. Én
általában nem szoktam politizálni. Csak ha elkerülhetetlen.
Az én dolgom, hogy énekeljek,
hogy zenéljek, hogy szórakoztassam a közönséget ott, ahol
fellépek. Politizáljon, aki akar,
ez nem az én feladatköröm.
Másrészt a zene univerzális.
Akinek van lelke, füle, az megítélheti, hogy amit produkálok
jó-e vagy sem. Ez a lényeg,
semmi más.

– A Felső Maros-menti
Napok rendezvénysorozat évekkel ezelőtt egy teljesen román
összejövetel volt. Eleinte csak Ratosnyai Napoknak nevezték.
Aztán magyar színészeket, zenekarokat is meghívtak. Ez a felkérés azonban most mindent
meghalad. Úgy hiszem, ezt nem
csak én látom így!
– Egy picit ismételnem kell
magam. Már csak azért is, hogy
teljesen érthető, átlátható legyen a válaszom. Mint mondtam,
egy
felkérésnek,

– Eszemben sincs, hogy megkérdezzem, ma este mennyiért
lépsz fel. Azonban érdeklődtem,
hallgatóztam, és tudom, hogy
melyik meghívott mennyit kaszál a produkciójáért. Úgy hiszem, a gázsik nem egészen úgy
vannak szétosztva, ahogyan az
ésszerű lenne. Messzebbről jössz,
és nyugodt lelkiismerettel kijelentem, hogy a produkciód sokkal többet ér, mint sok más
fellépőjé…
– Újra az anyagiaknál tartunk... Rendben, tisztázzunk
valamit. Én imádok énekelni.
Nagyon szeretem, amikor egy
ilyen lelkes közönség előtt bizonyíthatok. Pont ezért az sem érdekel, hogy mennyit kell utazni.
Nézz rám, láthatod, hogy bírom
a gyűrődést. Az erőfeszítés, az
akár több száz kilométeres utazás sem érdekel. Mert megéri,
mert szeretem azt, amit csinálok. Hozzá kell tennem azt,
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hogy én már rég nem az éneklésből élek. Dacára ennek,
nekem az a fontos, hogy mehetek, szórakozom és szórakoztatok! Sohasem tudtam egy
helyben ülni, és ahogy elnézem
magam, nem lesz ez másként
soha. A legragyogóbb az, hogy
szólnak a dalaim, jó tudni, hallani azt, hogy olyan számok is
nap mint nap az éterbe kerülnek, melyeket több évtizeddel
ezelőtt írtunk, énekeltünk először.
– Nem két, nem öt, nem húsz
és nem harminc éve vagy a színpadon...
– Ez így igaz, azonban nem
szívesen beszélek az elmúlt évtizedekről. Most a koncert előtt
pláné nem célszerű. Nemrég
barátaimmal „borozgattunk” –
én üdítőt, mert nem fogyasztok
alkoholt –, és az egyikük ezt
kérdezte tőlem: „Attila, tudod te
azt, hogy az egészet negyven
éve kezdted?”. Számolgatni
kezdtem, és igazat kellett
adnom neki: jövőre lesz négy
évtizede annak, hogy 1974-ben
létrehoztam az együttesünket,
az Eddát. Ez nagy boldogság,
öröm, és legyen most úgy, hogy
csak a jó és kellemes dolgokkal,
emlékekkel foglalkozunk. Tegyük most félre egy kicsit az elmúlt éveket, hiszen, neked
köszönhetően, máris késésben
vagyok.
– Tudom, de engedj meg
még egy kérdést: hogyan lép fel
egy rocker egy fővárosban, Csíksomlyón, avagy akár itt, Ratosnyán, a Jód-völgye mellett?
– Én sohasem gondolkod-

tam így. Nem a hely számít,
hanem az emberek, a közönség,
az éneklés, a hangulat, és még
sorolhatnám. Nézősereg van,
akik eljönnek és eljöttek azért,
hogy engem hallgassanak,
mert érdekli őket, hogy én, az
Edda frontembere mit nyújtok
nekik. Tudom, hogy hihetetlen,
de három embernek ugyanolyan lelkesedéssel énekelek,
mint 33 ezernek.
– Befejezésül: a hangulatot
már érezni, a közönség alig
várja, hogy előttük legyél.
– Bár én két éve nem fogyasztok alkoholt, megemlítem, amit a testőröm mondott:
az itteni szilvapálinka is hozzájárul ahhoz, hogy mindenki jól
érezze magát. De az a szeretet,
ami itt engem körbevesz, az leírhatatlan. Fel vagyok dobódva,
és ismétlem: az Edda dalai már
negyven éve szólnak. És ha itt is
elhangzanak, akkor nekem mi
bajom lehet? Vegytiszta boldogság és elégtétel, amit érzek.
Pataky Attila, az Edda frontembere az utolsó mondata után
a színpadra sietett, és ahogyan
mindenütt: a közönség vele
énekelt, neki örült, ugrált, tombolt, tapsolt, őrjöngött. Megszólaltak azok a dalok,
melyekkel felnőttünk, és melyeket a mostani generáció is
szívesen hallgat. Jó volt észrevenni a kisebb átírásokat. Például a Hűtlen című szövegéből
idézünk, ami Ratosnyán így
hangzott: „amíg él, el nem felejti, hogy a magyar múltat ki
nem tépheti szívéből”.
Nagy-Bodó Tibor
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Olvastam egy fölöttébb érdekfeszítő
cikket a Vásárhelyi Hírlapban a
lótetűk elleni védekezésről.
– Az én érdekemet nem feszíti se fölöttébb, se alattább,
mivelhogy nekem még lapostetűm se volt soha, nemhogy
lótetűm.
– De még lehet bármelyik!
Először is néhány basicinfó,
amíg kihozzák a sörét: biztos
nem tudta, hogy a lótetű a tücsökkel áll közeli rokonságban,
lótücsöknek is nevezik…
– Én azt se bánom, ha elveszi feleségül, és naphosszat
vérfertőznek a trágyában.
– Testfelépítésükben és viselkedésükben is számos közös
vonás ﬁgyelhető meg, például
a lótetű is ciripel a párzási időszakban.
– Naná, majd nyerít!
– Szóval, ha elszaporodnak
kiskertünkben a lótetűk, íme a
megoldás: be kell ásni befőttesüvegeket a földbe szájig, a
járatok közelében, aztán éccaka a palánták között poroszkáló
kártevők
szépen
beleszambáznak, és kikecmeregni már nem tudnak.
– Cseles. Aztán már csak fel
kell tölteni forró ecetes-cukros
vízzel, ráküldeni egy kis szalicilt, lekötni celofánnal, és kész
is a lótetű-befőtt. Amúgy
Ausztráliában ugyanezzel a
módszerrel fogják a kengurukat már évtizedek óta a gyapjúföldeken, csak nagyobbacska
borkánokat használnak.
– Ne kezdje! Azt tudta,
hogy a nyelvújítás korában a
kengurut ﬁahordó górugrányra
akarták magyarosítani? Csak
nem hagyta.
– Ja, sok érdekes szót találtak ki akkoriban, kár, hogy nem
gyökeresedtek meg. Például a
lajhár helyett a restnököt, a világegyetem helyett a mindeményelemet, Stockholm
helyett az Istókhalma, Koppenhága helyett pedig a Kappanhágó elnevezést proponálták.
Nem vicc.
– Ez a városos magyarítás
nem is rossz, ezek mintájára
Sao Paulo lehetne Szentpál,
Freetown Szabadka, Salt Lake
City Sóstópolisz, a kolorádói
Cold Valley pedig Hidegvölgy!
– Apropó: a nemrég közzétett népszámlálási adatok szerint mintegy 621 000 cigány él
Romániában, és kvázi kétszer
annyi magyar, egész pontosan
1 227 000.

– Na, ne röhögtessen! Szerintem csak Bukarestben félmilliónál többen vannak.
– Továbbá, megyékre lebontva, itt Maros countyban
negyvenhétezer balkánindián
éldegél (9%), amivel országos
elsők vagyunk!
– Ezt viszont simán elhiszem! A Víkenden is annyi a
purdé, hogy a nap 70%-ban
tiszta potyára süt. De hogy állunk mink, magyarok?
– Csehül. Az 1992-es parasztleltárkor még 610 ezren
voltunk, 2002-ben már csak
580 ezren, ami napjainkra 550
ezerre apadt. Vagyis röpke húsz
év alatt hatvanezres, azaz kemény 10%-os létszámcsökkenés. De Vásárhelyen még
durvább a helyzet: az 1992-es
83600-hoz képest már csak 57
ezren vagyunk!
– Vagyis kábé annyi magyar egzisztál Marosvásárhelyen, amennyi cigány Maros
megyében.
– Ja. És ha maradnak így a
népszaporulati, illetve csökkenési trendek, akkor tíz év
múlva pont fordítva lesz: annyi
magyar fog élni összesen a megyében, ahány cigány Vásárhelyen!
– Hát, ha beválik ez a szomorú próféciája, akkor itt a
büdös életben nem lesz többé
polgármesterváltás…
– Arra alludál, hogy gáborék nem Frundára, hanem Floreára voksoltak tavaly?
– Arra.
– De miért, mert közülük
va..
– Ki ne mondja! Biztos azért
is, de főleg a miatt, mert a „Váltás most!”-ra azt hitték a
morék, hogy pénzbeváltás lesz,
ha ügyvéd úr nyer.
– Nem kizárt. Sőt, így már
az is világos, miért hasalt el
Borbély László is 2008-ban a
„Kitakarítom a városból a szemetet!” szlogennel: beparáztak
a nyomorultak, hogy nem lesz
mit guberálni.
– És ez még mind semmi: a
Ziarul Financiar elemzői szerint
Románia fokozatosan kiürülhet
a század végéig: 2050-re már
csak 15 millióan lakják majd az
országot a mostani húszhoz
képest, 2070-ben 12 millióan,
2100-ban pedig mindössze 8
millióan!
– Szerencsére azt mi már
nem érjük meg.
– Miért szerencsére?
– Mert akkor már rég nem

elnöke lesz Romániának,
hanem vajdája!
– Az hétszentség! Valami
friss érdekes híre nincs, csak
ilyen uncsi statisztikások?
– De: anyaszült meztelenül
kóricált egy fehérnép az utcán
szombaton, az épületeket és a
döbbent járókelőket fényképezgetve.
– Kicsoda? Csak nem a helyettes főtanfelügyelő asszonyság?!
– Nem! És nem is itt történt, hanem Pesten, a Váci utcában. Attól érdekes a sztori,
hogy a zsaruk sem szakították
félbe az egyébként elég szemrevaló szöszi punetti performanszát, hanem vigyorogva
ﬁgyelték és kommentálták.
– Ha a maga felesége vetemedne ilyesmire, őt biztos letakarva és szirénázva vinnék el.
– Azért a magáé se egy Angelina Jolie…, már csak olyan
bjútiszenterből csámpázik ki
szebben, mint ahogy bement,
ahol műtenek is.
– Szívja ki a libából a gyepet! De apropó: láttam a híradóban, hogy New Yorkban
felrobbant egy szépségszalon.
Ki kellett volna tenniük egy
táblát, hogy „Szexbombáknak
belépni tilos!”.
– Tehát mégiscsak érvényes
a régi mondás, mely szerint a
szépségért meg kell szenvedni.
– Marha! Azt hallotta, hogy
egy pártrendezvényen leorangutánoztak egy politikust?
– Nem csodálom, az
RMDSZ-es csávók között akad
néhány szőrmók. Pontosan
melyik tulipántos Csubakka
kapta arcba az őszintét?
– Ez sem itt történt, hanem
Rómában; az egyik ottani szenátor majmozta le az olasz kormány kongói származású
integrációs miniszterét. Utólag
aztán lájtosított rajta, mondván: nem sértegetni akart,
mindössze kritizálni a kormány
bevándorlási politikáját.
– Meraviglioso kritika!
Eszembe futott egy vicc erről a
majmozásról: az amcsi elnök
ellátogat egy óvodába, ahol
beszól neki az egyik gyerkőc:
apukám azt mondta, hogy te
emberek után kémkedsz!
– És?
– Erre Obama blazírt mosollyal megsimogatja a fejét: ő
nem az apukád…

Molnár Tibor

Gyerekeknek
bölcsődébe való
beíratásához
szükséges iratok
Gyerekeknek bölcsődébe
való beíratásához szükséges
iratok:
– beiratkozási kérvény;
– a gyerek keresztlevelének
fénymásolata;
– szülők/törvényes képviselők személyazonossági iratainak másolata, kiskorú

Főfelügyelő a Műszaki
Igazgatóság energetikai irodájába
Marosvásárhely municípium versenyvizsgát szervez
egy, a végrehajtói ágazatban
ideiglenesen megüresedett
közhivatalnoki állás, a műszaki
igazgatóság energetikai irodájának főfelügyelői tisztsége betöltésére.
A versenyvizsga az intézmény székhelyén – Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám –

Versenyvizsga egy felügyelő-asszisztensi
állás betöltésére
Marosvásárhely Megyei
Jogú Város versenyvizsgát hirdet egy felügyelő-asszisztensi
állás betöltésére, a Kommunikációs, nemzetközi ﬁnanszírozású
projektek
és
humánerőforrás-igazgatóság
keretében működő Belföldi és
nemzetközi közkapcsolatok
szakosztályra.
A versenyvizsgára a Ma-

online
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testvérek keresztlevelének
másolata, esetenként pedig
a kiskorú elhelyezésére vagy
odaítélésére vonatkozó ítélet
másolata;
– szülők/ törvényes képviselők jövedelemigazolása, a
beiratkozást megelőző 6 hónapra szóló bruttó jövedelem igazolása;
– a gyereknevelési szabadságon levő szülő munkahelyi
igazolása, amelyben megjelölik a munkaszerződés felfüggesztése megszűntének

dátumát;
– az anya által nappali tagozaton látogatott oktatási
egység igazolása (esetenként);
– válási végzés/ szülő halotti
bizonyítványa (esetenként);
– levélboríték.
Ezen iratokat 2013. augusztus 15-ig lehet benyújtani.

lesz: 2013. július 23-án 10 órától a kiegészítő gyakorlat, július
24-én 10 órától az írásbeli
megmérettetés és július 26-án
12 órától az interjú.
A beiratkozási dossziékat,
amelyek a 2008. évi 611-es
kormányhatározat 49. cikkelyében meghatározott iratokat kell
tartalmazzák, július 15-én 12
óráig kell benyújtani az intézmény székhelyén.
A versenyvizsgán való részvétel feltételei, a beiratkozási
dossziéba szükséges iratok fel-

sorolása és a kötelező könyvészet megtalálható a székhelyen
kifüggesztve, illetve a www.tirgumures.ro honlapon.
Bővebb tájékoztatás a
0365/801-866-os telefonszámon naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea
polgármester

rosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén kerül sor, augusztus 5-én 10 órától tartják
az előválogatót, 6-án 10 órától az írásbeli vizsgát, majd
augusztus 8-án 10 órától az
interjút.
A beiratkozási iratcsomót
július 25-én 12 óráig lehet benyújtani az intézmény székhelyén és ennek a 2008. évi
611-es kormányhatározat 49.
cikkelyében szereplő iratokat
kell tartalmaznia. A verseny-

vizsgán való részvétel feltételeit, a szükséges iratokat, valamint a könyvészetet az
intézmény székhelyén függesztik ki, vagy elérhetők
a www.tirgumures.ro honlapon.
Részletek a 0365-801866
telefonszámon, naponta 8–
14 óra között.

www.kozpont.ro
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Bajnok a Torpi
Női bajnoki turnét, illetve az országos gyerekbajnokság északi csoportjának
bajnoki visszavágóit is a marosvásárhelyi úszósátorban rendezték meg az elmúlt hétvégén.
Ugyanott nemrég az országos ifjúsági (1997-ben, illetve
később született játékosok) lány
vízilabda-bajnokság III. turnéját
is megszervezték (Bukarest és
Nagyvárad után).
A torna házigazdája a Marosvásárhelyi Torpi Sportklub
volt, amely a rendezvényt megelőzően a rangsor élén állt 24
ponttal, mögötte a Nagyváradi
Kőrös következett 18 ponttal,
majd Kisinyov és a bukaresti
CSS1 következett. A rangsort a

fővárosi Rapid zárta 0 ponttal.
Marosvásárhelyi szempontból úgy a bajnokság, mint a
torna nagyon sikeres volt, a
négy találkozóból mind a négyet sikerült megnyerniük a
helyi lányoknak, így ők lettek az
országos bajnokok 2013-ban.
A Rapid Bukarestet 14-3-ra, a
CSS1 Bukarestet 14-7-re, Kisinyov
csapatát 9-5-re, míg a nagyváradi alakulatot 15-9-re győzték le
a Fülöp Tamás által edzett marosvásárhelyi vízilabdázók.
A bajnokcsapat összetétele
a következő: Lukits Adrienn és
Oltean Voica – kapusok, Dan
Edina, Szeghalmi Krisztina,
Török Enikő, Serbănescu Carla,
Stana Carina, Lazsádi Anna, Demeter Dóra, Nonea Iulia, Maki
Böjte Gyopár.
A bajnokság gólkirálya a
Torpi MS-nél játszó Szeghalmi
Krisztina lett 87 góllal, a legjobb kapus díjat a szintén a ma-

rosvásárhelyi alakulatnál védő
Lukits Adrienn kapta.
Fülöp Tamás, a Torpi
bajnokcsapatának edzője:
– Nagyon büszke vagyok a
lányokra, hiszen minden mérkőzésen a maximumot adták ki
magukból, és sikerült országos
bajnoki címet nyernünk. Ez egy
100 %-osan helyi csapat, hiszen
minden játékos vásárhelyi illetőségű, akikről még hallani fognak.

Megmagyaráztam nekik,
hogy sokkal könnyebb megszerezni az első helyet, mint idővel
azt megtartani, de reméljük,
hogy sikerülni fog.
Amúgy ezután is várjuk a ﬁatal, tehetséges vízilabdát kedvelő
(akár egykori úszó) lányok jelentkezését, akikre szükség van.
Szeghalmi Krisztina, a
Torpi gólkirálya:
– Örvendek, hogy sikerült
gólkirály lennem, habár ezt a
címet a csapattársaimnak köszönhetem, mivel ez csapatmunka a javából. Nem mondom,
voltak gyengébb ellenfeleink is,
akik ellen sikerült több gólt is
lőnöm, de tudom, hogy nélkülük
ezt a címet nem sikerült volna
megszereznem.

A City’us ellenfeleiről a Futsal UEFA-kupában
Nemrég Nyonban kisorsolták a teremlabdarúgó UEFAkupa csoportbeosztását.
Mint ismeretes, a román
bajnok és kupagyőztes marosvásárhelyi City'us erős ellenfeleket kapott, hiszen az azeri
Araz Nahicseván (amely toronymagas esélyese a csoportnak),
a belga bajnok Chatelineu lesznek az ellenfelei, míg a negyedik együttes a görög Athina '90,
az észt Anzhi Tallin és az izlandi
Vikingur Olafsvik közül kerül ki.
Az alapkör találkozóira október első hetében kerül sor Marosvásárhelyen.
A City’us egyik legtapasztaltabb játékosa, a jelenleg sérü-

léssel bajlódó, szovátai illetőségű Csoma Alpár elemezte a
Központnak az alapkörben Marosvásárhelyre látogató együtteseket, ugyanakkor latolgatta
csapata továbbjutási esélyeit:
– Nem mondhatom, hogy a
legesélyesebbek vagyunk, hiszen az Araz Nahicsev jobb
játékerőt képvisel, mint a
City’us, erről meg is győződtünk
már három évvel korábban,
amikor hazai pályán vereséget
szenvedtünk tőlük. Az Araz a
legerősebb ellenfelünk a csoportból. A belga bajnok Chatelineu-t sem kell alábecsülni,
kemény, erős csapat, hiszen egy
olyan ország éllovas együttese,

ahol futsal Európa-bajnokságot
szerveznek 2014-ben. Szerintem velük fogunk harcolni a
második hely megszerzéséért.
A görög, az észt, vagy akár az izlandi teremlabdarúgó-bajnokság alacsonyabb szinten van
jelenleg, mint a romániai, de
bármelyik csapat okozhat meglepetést. Szerintem esélyünk
van a csoportbeli második
helyre, de ezért határozottan,
elszántan és sikeresen kell futballoznunk, és két találkozót
meg kéne nyerni a háromból,
hogy továbbjutók legyünk.
Igaz, ehhez szerencse is szükséges, de jó játékkal továbbjuthatunk a csoportból.

A sérülése utáni rekuperációs folyamatról Csoma Alpár a
következőket mondta:
– Már jobban vagyok, minden nap haladást észlelek. Jól
kezdődött a rekuperációs folyamat, habár július 25-ig még
nem szabad ráállnom a lábamra. Úgy érzem, gyógyulok.
Az elmúlt hétvégét Szovátán
töltöttem családi és baráti környezetben, de hétfőtől újra, naponta 8 és 11 óra között
Marosvásárhelyen, a Fizionova
Egészségügyi központban folytatom a rekuperációs folyamatot, ahol dr. Koszorus Gabriel és
Hora Mircea kinetoterapeuta
segít a felépülésemben.

A Transfermarkt ugyanakkor
felsorolja azokat a játékosokat
is, akik már biztosan távoztak az
FCM tavalyi keretéből: Balauru
a Rapidhoz, Iordache és Peteleu
Năvodari-ra, Stere a Brassói Coronához, Zarkovic a ciprusi Aradipuhoz igazolt, míg Punosevac
és Cucu visszatértek Galacra,
ahonnan kölcsönbe érkeztek a
tavaly.
A labdarúgó 2. liga az idén
későn, csak szeptember 7-én
rajtol, ugyanis 14-14 csapatos
csoportokban indul a pontvadászat.

Mihai Onicaş

Négy új játékos a FCM-nél
A temesvári születésű 19
éves Florin Aniţoiu (Săgeata
Năvodari) után újabb
három játékossal bővült a
FCM kerete. Egyikük a 23
éves kolozsvári Mihai Onicaş
már játszott rövid ideig a
vásárhelyieknél, de akkor
nem igazán sikerült beépülnie a csapat gépezetébe. Ő
kölcsönjátékosként érkezik,
mert egy év szerződés köti
még a Steauához, de szabaddá válása után az FCMnek előszerződési joga van.
A két másik labdarúgó Răz-

van Patriche és Constantin Gângioveanu egy-egy éves szerződést írtak alá, hosszabbítási
opcióval.
Patriche középhátvéd 27
éves, a Sportul Studenţesctől
jön, és a német Transfermarkt
szakhonlap 550 ezer euróra taksálja az értékét.
A 24 éves Găngioveanu
baloldali középpályás, az U21
korosztályos válogatott egykori
tagja, de az utóbbi idényben
nem játszott hivatalos bajnokságban. Ugyanaz a honlap 400
ezerre becsüli értékét.

Molnár Levente újabb
egy évet hosszabbított

A marosvásárhelyi Sportiskolánál nevelkedett, majd
az ASA, aztán többek a Vasas, Honvéd, Sopron, Rába
ETO, Gyirmót együtteseinél is sikeresen szerepelt marosludasi illetőségű labdarúgó kapus, Molnár Levente
újabb egy évet hosszabbított az Egyesült Arab Emírségekbeli Al Wahda Abu Dhabi első ligás klubnál, amelynek Utánpótlás Labdarúgó Akadémiáján harmadik éve
tölti be a kapusedzői posztot.
A hajdani kiváló hálóőr – több mint 200 első osztályos
mérkőzésen védte a fent említett első osztályos együttesek
kapuit – nemrég pihenőszabadságának egy részét töltötte
Maroskeresztúron.
Mint elmondta, szakmai szempontból sikeresebb idényt
hagyott maga mögött, ahogyan a korábbi két évben is, hiszen
vele együtt, s a helyi illetőségű vezetőedzővel és pályaedzővel,
egy magyar erőnléti edzővel és egy lengyel ﬁzioterapeutával
kiegészített stáb vezette U19-es korosztályos csapat kupagyőzelmet szerzett, és a bajnokságban a 3-ik helyen végzett.
A President Cup (Egyesült Arab Emirátusok elnöki kupája)
döntőjében épp az Olăroiu által edzett Al Ain U19-es csapatát
verték meg 4-0 arányban. Említésre méltó, hogy az Emirátusokban minden korosztálynak külön kupasorozata van.
Molnár Levente azt is elmondta, hogy már három kapus
került ki a kezei közül, akik szerződést kötöttek az első ligás
felnőtt csapattal, az egyik közülük a válogatottságig vitte.
Az ottani akadémiák korosztályos együtteseinek kapusairól szólva megemlítette, hogy az Emirátusokban sokkal komolyabb munka folyik, mint számos magyarországi vagy
európai ismert klub utánpótlás akadémiáinál, hiszen minden
korosztálynál van külön kapusedző, aki a hét minden napján
foglalkozik velük. A fejlődés így sokkal dinamikusabb, mint
más csapatoknál, ahol elvétve, heti 1-2 kapusedzés van, vagy
a vezetőedzőkre hárul ez a munka is.
Évente egyhetes továbbképzéseken szokott részt venni,
ahol európai nagy kluboktól jönnek szakemberek. Utoljára a
Manchester Citytől, előtte az Internazionalétől, a Valenciától,
meg a Word Football Academy-től is jártak náluk, akik kiváló,
hasznos információkkal látták el őt is.
A jövőjéről szólva a Sportiskola egykori tehetséges portásából lett kapusedző kifejtette, hogy még 1-2 évet töltene el
az Emirátusokban, utána visszamenne Magyarországra, esetleg hazajönne Erdélybe, ahol labdarúgó akadémiák működnek, és kapusedzőre, koordinátorra lesz majd szükség.
Ugyanakkor az sincs kizárva, hogy az Egyesült Államokban
próbálkozik majd, ahol a húga él.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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8. oldal >> Rejtvény / Reklám

2013. július 18–24.

Pály
ázat

Kedves Olvasóink!
Havi pályázatunk harmadik
rejtvénye ismét egy poént tartalmaz. Ezt kérjük beküldeni a
jövő héten megjelenő pályázati szelvényen, a többi júliusi
rejtvény megfejtésével egyetemben! Megkérünk minden
kedves pályázni óhajtó rejtvényfejtőt, hogy ﬁgyelmesen
töltse ki a pályázati szelvényt!
Jó néhány, hiányosan kitöltött
szelvény érkezett hozzánk,
ezeket külön kellett választanunk, így nem vehettek részt
a sorshúzáson! Mi pedig azt
szeretnénk, hogy minden pályázónknak egyenlő esélye legyen elnyerni díjainkat!
Jó munkát és sok
sikert kívánunk!
Júliusi nyereményeink:
1.-2. díj: kozmetikai gyógykenőcsöket, géleket tartalmazó csomagok – a Peter's
Beauty Shop, kozmetikai cikkeket forgalmazó szaküzlet
ajándéka
3. díj: három hónapos előﬁzetés a Központ hetilapra
Júniusi nyerteseink:
1. díj: ezüstgyűrű – a RUBI-

COMPRES DEMETER kft. ékszerészet ajándéka: BALÁZS
IRÉN (Godeanu u.)
2. díj: kozmetikumokat
tartalmazó csomag – a Peter’s Beauty Shop kozmetikai
cikkeket forgalmazó szaküzlet
ajándéka: VERESS ETELKA
(1918. December 1. sugárút)
3. díj: három hónapos előﬁzetés a Központ című hetilapra: KOVÁCS ISTVÁN
(Marossárpatak, 166. sz.)
Gratulálunk, nyerteseinket telefonon értesítjük a díjak átvételéről!
A helyes megfejtések:
Gobbi Hilda születésnapjára: A Jávor; Elektra; Bors; A
fekete város; Csongor és
Tünde; Egri csillagok; Elcserélt
szerelem. Hétköznapi víkendház: – Kénytelenek vagyunk úgy építeni, ahogy be
tudjuk szerezni az anyagot
hozzá. Úttörő bajtársak: –
Fogadjunk, ma én lyukasztom
ki hamarább a gázvezetéket!
A Neander-völgyi tűzcsináló: – No megállj, te gazember! Füsttel szennyezed a
levegőt?!

RUBICOMPRES

ékszerüzlet

SC. RUBICOMPRES
DEMETER SRL.
1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely
tel.: 0265-220.341
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