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

Morgó

A veséjükbe látok, 
avagy mi folyik itt?

Újabb „eset” borzolja a kedélyeket a vásárhelyi
egészségügyben, hivatalosan meg nem erősí-
tett hírek szerint a Maros Megyei Klinikai Kór-
házhoz tartozó, tizenhét éve önálló osztályként
működő Urológiai-Kőtörő Részlegnek az Uro-
lógiai Klinikába történő beolvasztásáról dön-
töttek. Mint ismeretes, az előbbinek dr. Vass
Levente, az utóbbinak dr. Mártha Orsolya a ve-
zetője. Ennyi a történet, amelynek hátterét
próbálom most megvilágítani. 

>>> 4. oldal

Vélemény

Önrendelkezésre ítélve

Egyértelművé vált, hogy a román politikai pár-
tok, nézeteiktől függetlenül, előbb vagy utóbb
előveszik a magyar kártyát. Lehetnek konzer-
vatívak, szociáldemokraták vagy liberálisok, ha
a politikai helyzet úgy kívánja, bármikor ma-
gyargyűlölővé válhatnak. Nincs értelme újabb
bizonyítékokra várni ahhoz, hogy meggyőződ-
jünk: az erdélyi magyar közösséget hatalmi esz-
közként kezelik. A mi érdekeinket senki sem
fogja felvállalni, ehhez önrendelkezésre van
szükségünk. Egy olyan helyzetre, amelyben
nem mások döntenek a minket érintő kérdé-
sekben, és nem kell könyörögnünk a törvények
által számunkra garantált jogokért. 

>>> 3. oldal
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Sport
„A City’us mindig a csúcsra tör!” 

- Interjú Kacsó Endrével, a City’us vezetőedző-
jével, a csapat lehetséges elnökével -

Ţerbea Sorin tragikus halálhíre után azt találgatják, ki
is veheti át az klubelnöki tisztséget.  A legesélyesebbnek
erre a feladatra a csapat vezetőedzője, Kacsó Endre
tűnik, aki egyelőre nem cáfolta, de nem sem erősítette
meg a hírt.

Társadalom
A Maros-partra sodródik 
a Vásárhelyi Forgatag

A forgatag szervezőinek olyan feltételeket szabott a vá-
rosháza, amely miatt választásra kényszerültek, így a
megközelíthetőség és zenei programkínálat szempont-
jából szerényebb, de már hagyománnyal rendelkező
helyszín mellett döntöttek: a szabadtéri programok a
Maros partján, a Hétfák szomszédságában kerülnek
sorra. A rendezvény ideje is öt naposról három naposra
zsugorodott.

>>> 5. oldal >>> 7. oldal

Tudnivalók a 8. oldalon)

Augusztusi 
REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

Két és fél hónapos rendezvényt szervez a Kultúrpalota építésének százéves évfordulójára –
„A kultúra egyesít!” címmel – a Maros megyei tanács, ám a Bernády-örökség ünnepségén
egyelőre a programok elenyésző része magyar vonatkozású. A lakosság szerint ez felháborító,
viszont Kelemen Márton, a megyei tanács RMDSZ-frakciójának elnöke leszögezte: javában
zajlanak a tárgyalások, és a végleges programban kiegyensúlyozottan lesznek jelen a magyar
és román előadók, témák.

A Kultúrpalota centenáriuma

„Kiegyensúlyozott magyar-
román program lesz!”

>>> 3. oldal



Nyáresti 
orgonahangverseny

Augusztus 15-én, csütörtö-
kön 19 órakor a marosvásárhelyi
Rózsák terén lévő Keresztelő
Szent János plébániatemplom-
ban kerül sor a Nyáresti orgona-
hangversenyek című
rendezvénysorozat zárókoncert-
jére. Molnár Tünde Mooser Lud-
wig orgonáján játszik.

Ostáblaverseny 
a Promenada Mallban

Harmadik alkalommal szer-
veznek ostáblaversenyt (táblé,
backgammon, triktrak) a maros-
vásárhelyi Promenada Mall be-
vásárlóközpontban. A verseny
augusztus 17-én és 18-án,
szombaton és vasárnap zajlik, a
résztvevők mindkét napon déli
12 órától iratkozhatnak fel a be-
vásárlóközpont információs
pontjánál (Info Point). A verse-
nyen való részvétel ingyenes, a
szervezők 2000 lej értékben
ajánlottak fel díjakat a győzte-
seknek.

Nemzetközi 
művészeti kiállítás

Igazság – együttérzés – to-
lerancia címmel nyílt nemzet-
közi művészeti kiállítás
Marosvásárhelyen, a Kultúrpa-
lota földszinti galériáiban. A tár-
latot augusztus 21-ig 10-18 óra
között lehet megtekinteni.

Nemzetközi 
klasszikusgitár-fesztivál

A Harmonia Cordis Egyesület
szervezésében augusztus 12- én
kezdődött el a nyolcadik alka-
lommal megszervezett nemzet-
közi klasszikus-gitárfesztivál. A
koncer tek 19 órakor kezdődnek
a Kultúrpalota nagytermében.
Csütörtökön Eduard Leata (Ro),
Csáki András (Hu) lép közönség
elé, a pénteki fellépő Judicael
Perroy (F), szombaton a Quatuor
Eclisses: Gabriel Bianco, Arkaitz
Chambonnet, Pierre Lelievre,
Benjamin Valette (F) produkció-
jával folytatódik a fesztivál. Va-
sárnap 17 órától a
marosvásárhelyi gitáriskola di-
ákjai koncerteznek a kisterem-
ben, 19 órakor pedig
dzsesszkoncert zárja a fesztivált,
melynek fellépői: Pusztai Antal
(A); Enyed Károly, Asztalos Zsolt,

Pîntea Mihai-Alexandru, Mada-
lina Ioana Petre (Ro). A belépés
a koncertekre ingyenes, a pro-
dukciók a www.harmoniacor-
dis.org internetes oldalon
élőben követhetők.

Festészeti- és szoborkiállí-
tás az Unitárius templom-
ban

Augusztus 18-án 12 órától
festészeti-grafikai gyűjtemé-
nyes kiállítás, valamint Lázár
Imre harang- és szoborkiállítása
nyílik meg a Bolyai téri unitárius
templom tanácstermében (Bo-
lyai tér, 13. szám). Az érdeklő-
dők Bordi András, Bíró Gábor,
Fekete Zsolt, Vida Árpád műveit,
illetve Bálint Károly, Balog Péter,
Hunyadi László, Kiss Levente,
Vetró András szobrait tekinthe-
tik meg.

Karikatúraverseny

Tety Humorfest 2013 címmel
kezdődik karikatúraverseny kul-
túra témakörben. Az A4-es for-
mátumú, színes vagy
fehér-fekete alkotásokat szep-
tember 5-ig kell elküldeni a 
tetyhumorfest@cjmures.ro e-
mail címre (min. 400 dpi). Egy
versenyző legtöbb 3 munkát

postázhat. Az első díj 500 euró,
a második helyezett 300, a har-
madik 200 eurós jutalomban ré-
szesül.

Soó Emma kiállítása

A Maros Megyei Képzőmű-
vészek Egyesületének szervezé-
sében Soó Emma festőművész
alkotásaiból nyílt kiállítás szep-
tember elsejéig látogatható a
marosvásárhelyi kövesdombi
unitárius templomban (Dávid
Ferenc tér 1. szám).

Kamarazene a 
Vártemplomban

Augusztus 15-én, csütörtö-
kön délelőtt 11 órakor a Vár-
templomban muzsikál Simon
Csongor (hegedű), Birtalan Mar-
git (brácsa) és Kecskés- Ávéd
Csilla (gordonka) vonóstriója. A
művészek George Enescu Au-
bade, Shubert B-dúr vonóstrió
és Dohnányi Ernő Szerenád
vonós trióra című művét szólal-
tatják meg. A belépés ingyenes,
az önkéntes felajánlásokat a
szervezők a Vártemplom műem-
lék orgonáinak felújítására for-
dítják.
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Augusztus 15. Mária, Alfréd, Napóleon
Augusztus 16. Ábrahám, István, Szeréna, Csépán
Augusztus 17. Jácint, Hetény, Emiliána
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Augusztus 21. Sámuel, Hajna, Franciska, Johanna
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Horoszkóp
Kos:Sikereket érhet el a munkában, a megélhetésben jó lehetőség
adódik, és még az is megtörténhet, hogy a felettese elismerésben
részesíti. A héten a memóriája cserbenhagyhatja, ezért előfordul-
hat, hogy egy régi ellenségére barátként tekint, vagy olyan dolgot
felejt el, amit ezen a héten kellene elintéznie.
Bika: Felejthetetlen pillanatokat élhet át a kedvesével, aki meg-
lepetést is tartogathat. De nem lesz szerencsés most a pénzügyek-
ben. Ezért jól tenné, ha csak a legszükségesebbre, a
nélkülözhetetlen dolgokra adna ki pénzt.
Ikrek:  A házasságok, a régi együttélések nehéz időszakon mennek
keresztül. Ne feledje, hogy ami most történik, annak éppen ön tette
le – talán évekkel ezelőtt – az alapjait. Így aztán nem hibáztathatja
a partnerét, hanem elgondolkodhat azon, hogy mit és hol rontott
el.
Rák: Rengeteg jó ötlet pattanhat ki a fejéből. Rendkívül kreatív
lesz, és a megérzései is átlagon felül működnek. Ezért hallgasson
rájuk, mert nem érheti csalódás. Szerelmi kapcsolatban kommu-
nikációs problémák merülhetnek fel, sőt az is megtörténhet, hogy
az anyagiak kerülnek terítékre.
Oroszlán: Ha egy mód van rá, a héten ne politizáljon. Amennyiben
ez a munkája, akkor is jó lenne, ha ezekben a napokban inkább a
családjával foglalkozna.  Anyagi ügyei hullámzó képet mutatnak:
a bevételek mellett könyvelése kiadás oldala is mozgásba lendül.
Szűz:  A megbeszéléseket, a fontos találkozókat, a szerződés kö-
tését halassza el egy héttel, mert ezeknek a lebonyolítása sokkal
nehezebb lesz, ráadásul később kiderül, hogy hiába fáradt. Egy ba-
rátról olyan dolgok juthatnak a tudomására, amely megdöbbenti,
és értetlenül áll a szituáció előtt. 
Mérleg:  Ha most megy bele olyan szerelmi kapcsolatba, amely-
ben a partner nem vállalja önt nyíltan fel, akkor nem árt, ha tudja,
ez a későbbiekben is így marad. A munkahelyén, a kollégákkal –
különösen, ha állást változtatott – legyen óvatos, mert talán, éppen
egy barát a legádázabb irigye.
Skorpió:  Ha esetleg korábban a válást fontolgatta, a héten ezt
alaposabban átgondolhatja, és előfordul, hogy rájön arra, a part-
nerét nem ismerte elég jól. Nem árt, ha még egyszer, alaposabban
átgondolja a terveit. Persze, ha úgy érzi, hogy végzet kopogtatott
az ajtaján új szerelem formájában, akkor nincs mit tenni, mennie
kell!
Nyilas:  Ezen a héten ne akarjon fontosabb dolgokat megbeszélni,
vagy tisztázó beszélgetést folytatni, mert sajnos ez most kudarcra
van ítélve. A munkában, a megélhetésben szerencsésnek mond-
hatja magát, ami valakinek a pechje, az önnek most szerencsét je-
lent, amit ha az ösztöneire hallgat, jól ki tud használni.
Bak:  A héten meg kell acéloznia az idegeit, mert olyan váratlan
és elképesztő dolgok történhetnek, amelyek miatt olykor azt sem
tudja, hogy fiú-e, vagy lány. Ingatlanügylet miatt az idegesség ha-
tására időnként összeugrik a gyomra, és még az is megtörténhet,
hogy olyan szavak hagyják el az ajkát, amelyek nem bírják a nyom-
dafestéket. 
Vízöntő: Itt az ideje, hogy változtasson az életmódján, mert ha
ezt önként nem teszi, akkor a sors fogja rákényszeríteni, méghozzá
egészségi probléma kialakulásával. Amennyiben már a betegség
kialakult, fogadja meg mindazt, amit tanácsolnak, mert ezzel a
gyógyulás útjára léphet. 
Halak: Fontolóra veheti egy kapcsolatnak a megszakítását, ám ha
lehet, ne ezekben a napokban tegye meg a döntő lépéseket.
Ugyanis most túlságosan sötéten látja a dolgokat, csak a negatív
dolgokat veszi észre, ami a teljes képnek csak az egyik fele. Ha képes
legalább még egy hetet várni, akkor minden új megvilágításba
kerül.

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

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

A tervezettől eltérő helyszínen tartják 
a Szent István Napi rendezvényt
A Színház-tér helyett a Ke-
resztelő Szent János Plébá-
nia udvarán tartja a
marosvásárhelyi EMNT az
augusztus 20-i ünnepséget.
A rendezvény 19 órától kez-
dődik, és néptánc, valamint
népdalelőadások mellett a
megye kenyerét is megsü-
tik, megáldják és szétoszt-
ják a jelenlévők között.

„Sajnos Marosvásárhely pol-
gármestere nem adott enge-
délyt az ünnepség eredetileg
elképzelt helyszínére, a Szín-
ház-térre, így a főtéri római ka-

tolikus templom udvarán zajlik
majd az új kenyér ünnepére
megrendezendő esemény” –
tájékoztatta lapunkat Kirsch At-
tila. A honosítási iroda vezetője
elmondta, hogy Dorin Florea a
Színház-tér drága burkolatát
félti a sérülésnyomoktól, emiatt
nem engedélyezte a helyszínt.

Az ünnepségen kiállítják a
marosvásárhelyi illetőségű
szobrász, Hunyadi László Szent
István egész alakos szobrát, a
Szabó Albert amatőr képzőmű-
vész által készített Szent Korona
mását, a koronaőrök pedig szé-
kelyruhába öltözött gyerekek

lesznek. „Egyórás kulturális mű-
sorral fogunk tisztelegni, ahol a
fellépők között Kilyén Ilka, Ritiu
Krisztina, Diós Brigitta, a Kin-
cses Néptáncegyüttes Backa-
madarasról és Szabó Előd
Szászrégenből is jelen lesz” – is-
mertette Kirsch.

A szervezők tájékoztatása
szerint az EMNT ezzel hagyo-
mányteremtő ünnepséget indít
el, és remélik, hogy a következő
években sikerül a vásárhelyiek-
nek a Színház-téren megünne-
pelni Szent István napját.

Pál Piroska



Önrendelkezésre
ítélve

A többségiekkel való összeölelkezés politikája vég-
képp csődöt mondott. Sorra érik közösségünket azok a
pofonok, amelyek a mi másodrangúságunkat sulykolják
belénk. Bebizonyosodott, hogy közéleti képviselőink tü-
relme és jóhiszeműsége mögött valójában csak az árulás
gyanúja rejlik. Számunkra ismeretlen okok miatt mindig
bedőlnek a hazug ígéreteknek, és azok feledtetésére
újabb hátrányos alkukat kötnek. Közben a román politi-
kusok úgy viselkednek, mintha valamennyien a PRM-
hez tartoznának, vagy még annál is szélsőségesebben.
A román oldalon megmutatkozó szélsőséges nacionaliz-
mus a választási küzdelemmel, az erdélyi magyarok kö-
rében tapasztalható behódoló politika pedig az RMDSZ
hataloméhségével magyarázható, de ez semmit sem vál-
toztat a tényeken. 

A Vásárhelyi Forgatagot Marosszentgyörgyre szám-
űzik, Bernády Kultúrpalotáját a sajátjukként ünneplik,
iskoláinkat diszkriminatív módon egynyelvűsítik. Csak
néhány példa a sok közül. A helyi és a központi egyezsé-
geket egyoldalúan megszegik, a magyar politikusok
pedig erre mindössze nagyotmondó sajtónyilatkozatok-
ban reagálnak. Megoldások és eredmények helyett csu-
pán magyarázkodással szolgálnak, de ennek ellenére
folytatódik a mosolydiplomácia. Továbbra is működnek
a háttéregyezségek, fennállnak bizonyos érdekszövetsé-
gek. A kulisszák mögött mindegyre kiegyeznek a politika
színpadán ádáz ellenségként szereplő felek.

Egyértelművé vált, hogy a román politikai pártok, né-
zeteiktől függetlenül, előbb vagy utóbb előveszik a ma-
gyar kártyát. Lehetnek konzervatívak, szociáldemokraták
vagy liberálisok, ha a politikai helyzet úgy kívánja, bár-
mikor magyargyűlölővé válhatnak. Nincs értelme újabb
bizonyítékokra várni ahhoz, hogy meggyőződjünk: az er-
délyi magyar közösséget hatalmi eszközként kezelik. A
mi érdekeinket senki sem fogja felvállalni, ehhez önren-
delkezésre van szükségünk. Egy olyan helyzetre, amely-
ben nem mások döntenek a minket érintő kérdésekben,
és nem kell könyörögnünk a törvények által számunkra
garantált jogokért. 

A közösködés a hátrányunkra vált. Ideje lenne a
„válás” gondolatát felélénkíteni, hogy mindenkiben tu-
datosuljon, milyen előnyökkel és hátrányokkal járna, ha
a politikában és a közéletben egy román-magyar elhi-
degülési folyamat következne be. Ezáltal talán ráébred-
nének a hatalomban érdekelt, nacionalista retorikával
manipuláló közéleti személyiségek arra, hogy jobb lenne
a valós együttműködés keretein belül megmaradni, és
egy fenntartható partneri viszonyt kiépíteni. Abban az
esetben viszont, ha nem következik be semmiféle javu-
lás, sőt, még tovább romlik a nemzetek közötti viszony,
akkor mihamarabb az „egy ágyban, de külön takaróval”
elv szerint, új alapokra kellene helyezni az erdélyi romá-
nok és magyarok együttélését. Számtalan előnytől fosz-
tanánk meg az érintett személyeket ezáltal, de
ugyanakkor kevesebb kötelezettségben, hátrányban és
megaláztatásban lenne részünk. Mindennek ára van, de
az eddigi megalkuvó politikáért túl drágán megfizet-
tünk.
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A Kultúrpalota centenáriuma 

„Kiegyensúlyozott magyar-
román program lesz!”

Bár Ciprian Dobre tanácsel-
nök szerint a rendezvény az in-
terkulturalitás példája lesz,
egyelőre csak a Karthago
együttes, Molnár Tünde maros-
vásárhelyi orgonaművész és
Kardos Álmos, illetve Kardos
Margit kamarazenészek a ma-
gyar nemzetiségű fellépők. A
program többi része kizárólag
román előadóművészek, írók,
költők, zeneszerzők életművét
mutatja be, és a meghívott ko-
moly- és könnyűzenészek kö-
zött is kizárólag román
nemzetiségűek szerepelnek.

A városi RMDSZ 
csak alszervező

A visszás helyzetről Soós Zol-
tán RMDSZ-es városi önkor-
mányzati képviselőt kérdeztük.
„A városi RMDSZ csak alszervezői
minőségben segíti a rendez-
vényt, azaz a Múzeumok Vására
programszám lebonyolítása tar-
tozik a mi feladatkörünkbe, és a
helyszínt biztosítjuk a progra-
moknak” – mondta el Soós. Le-
szögezte azt is, hogy a
meghívottak kiválasztásába, il-
letve a program összeállításába
semmiféle beleszólásuk nem
volt.

„Nem végleges 
a nyilvánosság 
elé tárt program”

Kelemen Márton, a Maros
megyei tanács RMDSZ-frakciójá-
nak vezetője lapunknak el-
mondta, hogy a Ciprian Dobre
által egy hete a sajtósok kezébe

adott program nem végleges. „A
megyei tanácselnök bizonyos
felső nyomás hatására – amelyet
nem kívánok kommentálni –
adta ki ezt a véglegesnek látszó
programot, ám az egyeztetések
még javában zajlanak, és bizto-
síthatom Marosvásárhely lakos-
ságát, hogy a rendezvényen a
magyar és román előadók a
város etnikai arányaihoz hason-
lóan fogják képviseltetni magu-
kat” – szögezte le Kelemen. 

Arra a kérdésünkre, hogy a
szeptember 5-én kezdődő ese-
ménysorozatra lesz-e idejük
újabb magyar fellépőket meg-
hívni, a frakcióelnök elmondta,
hogy még időben vannak, és bár
a programok erősen kulturális,
zenei vonzatúak – azaz a ko-
molyzenei produkciók az előadó
nemzetiségétől függetlenül a
román és magyar hallgatóság
számára egyaránt élvezhetőek –,
úgy véli, hogy a magyar előadók
jelenléte elengedhetetlen egy
ilyen kaliberű rendezvényen. Ke-
lemen Márton azt is leszögezte,
hogy a programban szereplő –
egyelőre „konferenciaként” meg-
jelenő – előadások, kerekasztal-
beszélgetések, könyvbemutatók
között kiegyensúlyozottan lesz-
nek jelen magyar és román nem-
zetiségű előadók, témák is.

Felvetődött az a kérdés is,
hogy mi történik abban az eset-
ben, ha Ciprian Dobre ragaszko-
dik az általa összeállított
programhoz. Kelemen Márton
hangsúlyozta, hogy azon eset-
ben tiltakozó eszközökhöz for-
dulnak.

„Craiovai kultúrotthonba
illő a jelenlegi program!”

Pokorny László megyei ta-
nácsos elmondta, hogy a képvi-
selőtestületből senki sem
konzultált vele a rendezvénnyel
kapcsolatosan, de annak címét
–„ A kultúra egyesít!“ – enyhén
szólva cinikusnak tartja. „A
programszámokat és a plakátot
elnézve, adódik a kérdés: kit
kivel egyesít a kultúra?” – teszi

fel a kérdést Pokorny.  „A ren-
dezvényekből kiindulva ez az
ünnepség a iasi-i vagy craiovai
kultúrotthon születésnapi mu-
rijába illene bele” – fejtette ki
magánemberként álláspontját
a megyei tanácsos. Azt is hoz-
zátette, hogy Lokodi Edit Emő-
két és Kerekes Károlyt arra fogja
kérni, hogy hallassák hangjukat
a rendezvény, magyarok szá-
mára diszkriminatív volta miatt.

Pál Piroska

Két és fél hónapos rendezvényt szervez a Kultúrpalota építésének százéves évfordulójára  –„ A kultúra
egyesít!” címmel – a Maros megyei tanács – jelentette be múlt héten annak elnöke, Ciprian Dobre, aki a
programot is a megmutatta a sajtó képviselőinek. A szeptember 5-e és november 22-e között lezajló ese-
ményen elenyészőek a magyar rendezvények, legalábbis az ismertetett program szerint. A Bernády György
által építtetett intézmény születésnapján csupán négy előadó képviseli a magyar kultúrát.

Mint ismeretes a Kultúrpalota Marosvásárhely főterén álló
meghatározó épület, amely 1911 és 1913 között épült. Az épü-
letet a Bernády György polgármester által felkért budapesti
Komor Marcell és Jakab Dezső tervezte. A Kultúrpalota a ma-
gyaros szecesszió Lechner Ödön által elindított építészeti moz-
galom egyik jelentős példája és a szintén magyaros
törekvéseket képviselő gödöllői művésztelep összművészeti tö-
rekvéseinek csúcspontja.

A Kultúrpalotára kiírt pályázatot Komor és Jakab egy két-
emeletes épülettervvel nyerte meg, csak később, Bernády
György polgármester kérésére alakították háromemeletesre.
1911-ben kezdődött meg az építkezés és 1913-ra már a belső
díszítések is befejeződtek. 

Az ablakokon magyar mondák jelenetei elevenednek meg.
A tető kék, vörös és fehér cserepek fedik, melyeket a híres Zsol-
nay-gyár készített. A harmadik emeleti szinten, a külső hom-
lokzatot, Körösfői-Kriesch Aladár „Hódolat Hungáriának” című
mozaikja díszíti. Középen Hungária allegorikus nőalakja ül a
trónon, fején a magyar korona és kezében kard található. A mo-
zaik két oldalán sisakos Frany von Tuck és Gustav Klimt Pallasz
Athéné áll. A baloldali angyal kezében Marosvásárhely címerét
és a jobb oldali meg Mátyás király címerét tartja.

A főhomlokzaton a szobrok és reliefek kőből és bronzból ké-
szültek, ezt még nemzeti panteonnak is nevezik. Az első eme-
leten elhelyezkedő Tükörterem négy rézdomborítású
félkupolákkal díszített íves ablakok mellvédjén magyar írók arc-
képei tűnnek fel (Kazinczy Ferenc, Tompa Mihály, Kemény Zsig-
mond stb.) A négyeskapu felett lévő négy bronzrelief Szent
Erzsébetet, Bolyai Jánost és Farkast, Aranka Györgyöt és Erkel
Ferenc Bánk bánját eleveníti meg. 
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A veséjükbe látok, 
avagy mi folyik itt?

Újabb „eset” borzolja a kedélyeket a
vásárhelyi egészségügyben, hivatalosan
meg nem erősített hírek szerint a Maros
Megyei Klinikai Kórházhoz tartozó, ti-
zenhét éve önálló osztályként működő
Urológiai-Kőtörő Részlegnek az Uroló-
giai Klinikába történő beolvasztásáról
döntöttek. Mint ismeretes, az előbbinek
dr. Vass Levente, az utóbbinak dr. Mártha
Orsolya a vezetője. Ennyi a történet,
amelynek hátterét próbálom most meg-
világítani. 

Egyszerű lenne a dolgom, ha tudósí-
tást írnék, ha mindössze álobjektivitásra
törekednék: megkérdezném mindkettő-
jüket, esetleg egy elfogulatlannak tűnő
harmadik személyt, s a következtetést az
olvasóra bíznám. Csakhogy úgy vélem,
az eset ennél sokkal bonyolultabb és so-
katmondóbb, megérdemli a vélemé-
nyem kimondását. 

Induljunk ki a közismert tényből,
hogy a két orvos, azaz Vass Levente és
Mártha Orsolya már régóta személyes
konfliktusban állnak, amely a tavalyi
helyhatósági választások kampányában
csak fokozódott. Emlékeztetőül: az
RMDSZ Vass Levente helyett éppen
Frunda György szenátort indította vásár-
helyi polgármester-jelöltként, aki nem
más, mint Mártha Orsolya férje. Hasonló
helyzetben – a józan paraszti ész is ezt
diktálná – az ex-szenátor feleségének
őrizkednie kellett volna minden olyan
lépéstől, ami félreértelmezhető, ami azt
a látszatot kelthetné a kívülállóban,
hogy politikai színezetű bosszúnak lehet
a tanúja. Mártha Orsolya nem ezt tette,
hanem minden eszközt bevetve, az
egyetemi szenátus által is megalapozat-
lannak minősített indokok alapján meg-
próbálta eltávolíttatni vetélytársát az
említett részlegről. A tervezett beolvasz-
tás mögött is feltételezhetően Mártha
Orsolya, közvetve pedig Frunda György,
Victor Ponta miniszterelnök személyes
tanácsadója áll, hisz kórházi körökből
származó információk szerint ez lenne a
Szív- és Transzplantációs Intézet újrain-
dításának az ára. Egyébként az Uroló-
giai-Kőtörő Részleg önállóságának
fennmaradása mellett álltak ki a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem Szenátusának és Kari Tanácsa-
inak magyar nemzetiségű tagjai is.

Dr. Vass Levente szakmai felkészült-
ségét, vezetői rátermettségét nem az én
tisztem megítélni, politikai tevékenysé-
gével kapcsolatos, főleg következetlen-
ségéből fakadó fenntartásaimnak
viszont már többször hangot adtam.
Ebben az esetben viszont – főleg azért,
mert szorosan kapcsolódik a politikához
– kénytelen vagyok igazat adni neki.
Miért? „A szakmai szempontokat és a
betegek érdekeit pillanatok alatt felül
tudják írni a különböző belső harcok
vagy akár politikai frusztrációk” – nyilat-
kozta az üggyel kapcsolatosan. Hát
ezért.

Szentgyörgyi László

Mindenki úgy éli és alakítja az életét, ahogyan tudja. Hajtunk, gürcölünk, dolgozunk egész évben, és ha eljön a szabadság
ideje, elkezdünk számolgatni. Jut-e pénz elutazni, kirándulni, pihenni? Ilyenkor dől el: elmehetünk-e egyáltalán valahova,
vagy otthon maradunk, és várjuk, hogy elteljenek a szabadnapok… 

Jut-e pénz nyaralásra?
A héten a fent leírtakra ke-

restük a választ. Arra voltunk kí-
váncsiak, hogy ki engedheti
meg magának a nyaralást, hova
utazhat, miközben tudtuk azt is,
hogy számosan vannak olyanok
is, akiknek eszükbe sem juthat
az elutazás, a kikapcsolódás és
a feltöltődés.

Elsőként Hajdu Zoltánt, a Tho-
mas Hux utazási iroda vezetőjét
kerestük meg. Lapunk olvasói-
nak ő az alábbiakat mondta el:

„Nehéz megmondani, hogy melyik
az a korosztály, amelyik a legtöbbet
utazik. Ha jól belegondolok, akkor azt
kell mondanom, hogy a fiatalok utaz -
nak többet. Ők leginkább azokat az
utakat választják, amelyeknek van it-
teni, tehát vásárhelyi, vagy legalább
kolozsvári indulása. Ami az idősebb
generációt illeti, ez a korosztály in-
kább a kulturális körutakat célozza
meg és használja ki. Ebben az évben
Görögország, Törökország, Málta,
Spanyolország a legkedveltebb útirá-
nyok. Meg kell jegyeznem viszont,
hogy a kirándulások száma ebben az
évben hozzávetőlegesen tíz százalék-
kal nőtt a tavalyihoz képest, és a szá-
mításaim azt mutatják, hogy ez az
arány nőni fog a következő évben is.”

Parászka Boróka, a Marosvásárhe-
lyi Rádió munkatársa:

A nyaralás nem pénz kérdése,
hanem szabadságé és akarásé

„Egyszer voltam nyaralni gyerek-
koromban a tengeren a szüleimmel,
soha külföldön nem jártunk 1989
előtt. Nem győzök revánsot venni a
történelmen: azóta elszántan, előre
megfontolt módon, taktikusan nya-
ralunk. A nyaralás nem pénz kérdése,
hanem a szabadságé és az akarásé.
Minden évben elvisszük a gyermeke-
inket és magunkat valahová, ahol
megtanulhatják (megtanulhatjuk),
hogy a hazájuk Európa, és még annál
is messzebb, hogy nincs határ. 

Fegyelmezett felkészülések és uta-
zások ezek. Jó akciósan megvásárolt
repjegyekkel, vagy éppen Daciával

utazunk. Az a mi autónk, és csomag-
tartóból esszük a hazait. Ha elfogy,
akkor ugyanolyan kispénzű üzletben
vásárolunk, mint amilyenben a Jeddi
út szélén, nem költekezünk. Szórako-
zunk is rajta, hogy mindenütt ugyan-
abban a sarokban, ugyanazon a
polcon van ugyanaz az akciós málna-
lekvár, elég kis falu ez a bejárandó
világ. 

Előre megalkuszunk a szállásokról,
otthontól otthonig haladunk, nincs
szállodázás, nyaralós luxus. A nyara-
lás nem különidő, más világ, többlet-
költség, hanem a hétköznapok
kiterjesztése és elmélyítése. Nem kell
magyarázni a kölyköknek 48 óra Da-
ciázás után a Thermophülei szorosnál,
hogy mi az a hősiesség, meg kitartás.
Egy hétvége Szovátán, egy hétvége
Rómában (az előbbi a drágább), he-
telés a Hargitán, családi mászás az
Akropoliszra: ez az életünk, ez az
örökség, amit átadunk. Az élmény, az
együtt eltöltött idő, a megtett kilomé-
terek. Nagyon sok minden mérhető és
rögzíthető, és nagyon sok minden
mérhetetlen és rögzíthetetlen. Bírjuk
az <<itt jártunk>> mondat erejét.”

Bakó Zoltán, a Vásárhelyi Hírlap
munkatársa:

Egészséges magaslati levegőn

„Az év elejétől májusig tartott a
dilemma – Görögország, Róma, eset-
leg Málta legyen az idei úti cél. Végül
több egészségvédelmi profilaxis-szak-
ember sugallmainak engedve a honi
magaslati levegő áldásos hatása mel-
lett döntöttem, ennek reményében
óvatosan megközelítettem az egyik
marosvásárhelyi klinikai kórház bel-
gyógyászati osztályának második
emeleti platóját. Itt némi idő elteltével
vendéglátóim úgy döntöttek, hogy
felsőbb osztályba léphetek, így aztán
viszonylag rövid túragyaloglás után
júniusban kikötöttem a szív- és érse-
bészeti klinika negyedik emeletén. Mi-
után a magaslati levegő mikroklímája
megfelelőnek bizonyult, állófogadá-
son protokollumot írtunk alá több
fémből készült áteresz azonnali alkal-
mazásáról, ami annyira elnyerte va-
lamennyiünk tetszését, hogy mindjárt

hármat is alkalmaztunk koszorúe-
rekbe fonva a fentnevezett artériákon.
Egyes turisztikai szakemberek véleke-
dése szerint ilyen esetekben szeren-
csésebb a páros szám, ezért aztán
júliusban újabb koszorúban fogad-
tunk állva, sztent a pityere jelszóval.
Azóta ismerőseim a kitüntető Acélem-
ber jelzővel illetnek, vájtfülű és idő-
sebb nosztalgikusok a Sztal(in),
eleddig általam ismeretlen becenevet
ragasztották rám. Mindezek után át-
tértem a megnyugvás nemes ösvé-
nyeire, s teljes erőbedobással készülök
az idei negyedik csúcsdöntésre. Szep-
temberben visszatérek a szív- és érse-
bészet negyedik emeleti platójára,
ahol bájpasszolni fogok egy lelkes fe-
hérmezes csapat kötelékében. A fel-
készülés már elkezdődött, a
csapattársaim biztosítottak a fair play
minden kívánalmának teljesítéséről,
kíméletes barátságból nekem a pasz-
szív játékos szerepet szánták. Úgy
mondták, csak feküdni és szuszogni
kell, a többit majd ők rendezik.
Amennyiben a második feltételt nem
teljesítem, a döntőbíró piros lappal és
együttérzéstől könnyező ismerősökkel
büntethet. Állítólag ez megfelel a já-
tékból való kiállítás ismérveinek is.
Amennyiben jól viselem magam, jö-
vőre mehetek görögbe, olaszba, akár
máltásba is, ha lesz rá pénzem.”

Gáspár Melinda magyar szakos tanárnő:

Az idén belföldi utat terveztünk

„Szerencsére olyan természeti,
földrajzi környezetben élünk, ahol
karnyújtásnyira találunk csodálni
valót, bármilyen irányba is induljunk.
Ha csak a Maros mentén keresgél-
nénk, ott is bőven akad olcsó, de cso-
dálatos, erdőt, mezőt, hegyet, sziklát,
bővizű patakokat, akár több méter
magas vízeséssel kínáló, nyaralásra,
fürdőzésre, pihenésre alkalmas hely.
Mi idén nyárra belföldi utat tervez-
tünk – nem feltétlenül anyagi meg-
fontolásból –, hiszen az országon
belül is számtalan olyan pont van,
ahova rég vagy még egyáltalán nem
jutottunk el. A Mezőségen át Mára-
marosig, s onnan az Erdélyi-Közép-

hegységen át a Kazán-szorosig majd
az Olt völgyén haza Marosvásár-
helyre, felejthetetlen nyolc napos uta-
zást sikerült kb. 1500 lejből
megejteni. Nem olcsó mulatság ez
sem, főleg az üzemanyag kerül sokba,
szállást panzióban 70-80 lejért nem
nehéz találni két személy részére,
100-ért két gyerekes család részére,
de aki lemond e kényelemről, sok he-
lyen ingyen is sátorozhat még. Számí-
tani kell a különböző belépőkre,
díjakra, idegenvezetésre, viszont ezen
is lehet enyhíteni, ha megfelelő köny-
vekkel, térképekkel vágunk neki az
útnak. Szerintem ne az anyagiaktól
tegyük függővé a nyaralást, minden-
képp mozduljunk ki otthonról, tölt-
sünk pár napot a megszokottól
egészen eltérő környezetben.“

Sarkadi Zoltán Gábor színművész:

Bejártuk egész Magyarországot

„ Idén nyáron lejárt már a nyara-
lásunk nagy része. Kisebb utazásaink,
kiruccanásaink voltak Segesvárra, il-
letve Brassóba. De össze tudtunk
hozni egy magyarországi utazást is,
sikerült bejárnunk egész országot.
Igaz, 10 éve készülődünk erre. Ez volt
az első alkalom, amikor el tudtunk
menni a gyermekekkel. Gyönyörű he-
lyeken jártunk, kedves barátaink, ro-
konaink fogadtak, vittek bennünket.
Jó volt, igazi feltöltődésnek számított.
Tavalytól készülünk rá, azóta gyűjtjük
a pénzt. Feleségem tanítónő, ezért
nem mondhatom, hogy könnyen
ment, de fokozatosan kigyűjtöttük.
Megérte elmenni, legfőképpen a
gyermekek miatt, de mi is jól éreztük
magunkat.

Nyáron dolgozom, így már nem
fogunk tudni elmenni hosszabb időre,
de mindenképpen szeretnénk egy-két
kiruccanást még összehozni. 

Nem panaszkodom, panaszko-
dunk, mert látom, hogy – sajnos! –
sokan ezt sem tudják megengedni
maguknak. 

Jó lenne, ha mindenki, aki becsü-
letesen dolgozik, az kapjon megérde-
melt pihenési lehetőséget is!“

Az oldalt szerkesztette:
Nagy-Bodó Tibor
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A székelyudvarhelyi székhelyű Vulticulus Földrajzi Társaság a Haáz Rezső Múzeummal partnerségben,
2011-ben megnyitotta az első lepkeházat Székelyudvarhelyen, majd annak tapasztalatait felhasználva
2012 tavaszán, Parajdon, Románia első állandó lepkeházát. A speciálisan erre a célra készült kétosztatú
épületben egy ajándékbolttal egybekötött fogadó rész és egy trópusi mikroklímával, trópusi növényekkel,
kis tóval, valamint körsétánnyal ellátott úgynevezett röptér kapott helyet. Bokor Attila, a parajdi Lepkeház
házigazdáját és egyben idegenvezetőjét kérdeztük: 

Ez év márciusában alakult a Marosvásárhelyért Egyesület, amelynek céljai: tenni a
város fejlődéséért, szorgalmazni előrehaladását és megmozdítani a magyar lakos-
ságot a civilek segítségével. Az egyesület az augusztus végén sorra kerülő Vásárhelyi
Forgatag rendezvénysorozat háttérintézménye. 

Trópusi lepkék Parajdon

– Lepkéink dél-amerikai,
afrikai és ázsiai lepkefarmokról
bábok formájában érkeznek
hozzánk. Érkezésük után egy
külön erre a célra készített kel-
tetőbe kerülnek, ahol fajtól
függően néhány napon belül
– immáron a hernyóból átala-
kulva –, csodálatos lepkeként
látják meg a napvilágot. Itt ál-
talában 8-9 úgynevezett alap-
fajt és 6-7 változó faj több száz
egyedét lehet megfigyelni egy
időben. Lévén, a lepkék élet-
tartama csupán 2-3 hét, az
utánpótláskor figyelünk arra,
hogy folyamatosan olyan új fa-
jokat mutassunk be, amelyek
megtekintése ürügyül szolgál-
hat a visszatérésre. Külön fi-
gyeltünk arra, hogy a kikelés
folyamatát is láthatóvá tegyük
a látogatók számára, ugyanis
a természetben járva csak a ki-
váltságosaknak adódik lehe-
tőség e folyamat megfigyelé-
sére. Kellemes környezetben
sétálva, a trópusok dzsungel-
jeit bemutató természetfil-
mekből ismert lepkék csodál-
hatóak meg. 

– Milyen fajta trópusi lepké-
ket lehet látni?

– A leglátványosabb fajták:
a kék színben pompázó azúr-
lepke, az akár 25 centiméter
nagyságot is elérő atlaszlepke,
vagy a rejtőzködés nagymes-
tere, az indiai levéllepke. Ál-
landó vendégeink közül kiemel-
nénk a lepkeház virtuózát, az
égszínkék azúrlepkét, a kecses
zebralepkéket, a folyamatosan
lustálkodó denevérlepkéket, va-
lamint a lepedőszerűen repülő
nimfalepkéket.

– Hány folyamatból áll a lep-
kék metamorfózisa?

– A lepkék metamorfózisa
négy folyamatból áll: először
petét raknak le, utána kikel a
hernyó, amely elfogyasztja a
gazdanövényt, amire rátette a
tojást, majd bábbá formálódik,
amiből végül kijön a lepke. 

Jelenleg a parajdi lepkehá-
zunkban tíz fajta lepke van. Tu-
lajdonképpen amennyi fajta
báb van, annyi fajta lepke jön
ki belőlük, azok, amelyek fehé-

rebbek, azok már ki vannak jőve,
a sötétebbek ezután jönnek ki
a bábból. 

– Hogyan jön ki a lepke a
bábból?

– Van egy testnedvük, amelyet
belepumpálnak a szárnyukba és
abból kifeszülnek, de ehhez meg
kell száradnia rajtuk a pikkelyes
pornak, ezt követően leszállnak a
bábról (amíg rajta csüngnek, nem
szabad hozzájuk érni). 

– Honnan származnak a lepkék?
– A bábokat interneten ren-

deljük meg, postai úton küldik
őket Dél-Amerikából és Costa
Ricából, ahol minden lepkefaj
más trópusi növényre teszi le a
petéit. Az ottani körülményeket
mi itt nem tudjuk biztosítani,
ezért több hónapba telik, amíg
a kis tojásból lepke lesz. 

Mindig több fajta lepkéből
vásárolunk, hogy változatos le-
gyen a kiállítás a visszatérő ven-
dégeinknek. A lepkék 2-3 hetet
élnek, ezért minden két hétben
új bábokat kell vásárolnunk. Bu-
karestben is nyitottunk az idén

egy lepkeházat, de az csak július
végéig fogadta a látogatókat.

– A lepkék kis, ártatlan ál-
latok, de milyen a felépítésük?

– A lepke a potrohából áll,
négy vagy hat lábból, két csáp-
ból és egy pödörni nyelvből. A
szárnyuk négy részből áll össze,
de a külső szárnyak nem egy-
formák a belső szárnnyal. 

– Mivel táplálkoznak a tró-
pusi lepkék?

– A lepkéknek a legfonto-

sabb a páratartalom és a meleg,
ezért is van, hogy csak szeptem-
berig tartunk nyitva. A lepkeház
területén belül felállított kis ha-
lastó a páratartalom biztosítása
végett van, de naponta több al-
kalommal vizet spriccelünk a kis
tavat övező kövekre, ahová le-
szállnak a lepkék és így is ma-
gukba szívják a nedvességet. 

Mint látható, gyümölcsök is
vannak elhelyezve a Lepkeház
területén, a lepkék kiszívják be-
lőlük a cukrot, ami az életet biz-
tosítja számukra. 

A kis ausztráliai zebrapintyek
pedig hangulatossá teszik a kör-
nyezetet a Lepkeházban.  

– Az érdeklődők, hol talál-
hatják meg Parajdon a Trópusi
Lepkeházat?

– Azok, akik Parajdra látogat-
nak, a sóbánya szomszédságá-
ban lévő, a stranddal szembeni
Küküllőmező utcában találhatják
meg lepkeházunkat, amely na-
ponta 9 és 19 óra közt van nyitva.
Belépő gyerekeknek, diákoknak
6 lej, felnőtteknek 7 lej.

Czimbalmos Ferenc-Attila

A Maros-partra sodródik a Vásárhelyi Forga-

A szervezők hétfőn rendkí-
vüli sajtótájékoztatót tartottak,
ahol Peti András alpolgármes-
ter, Soós Zoltán helyi tanácsos,
a megyei múzeum igazgatója,
Portik Vilmos és Jakab István, az
Erdélyi Magyar Néppárt Maros
megyei szervezetének elnöke,
illetve alelnöke a Vásárhelyi For-
gatag körül kialakult újabb fej-
leményekről számoltak be. 

Szükség van 
Marosvásárhelyen 
egy ilyen jellegű 
rendezvénysorozatra

A szervezők kifejtették, több
mint egy évvel ezelőtt fogalma-
zódott meg, hogy szükség van
Marosvásárhelyen egy olyan
rendezvénysorozatra, amely a
magyar lakosság értékeit mu-
tatja meg. Az eredeti elképzelés
szerint a város főterén, az egy-

kori vásártéren kelt volna életre
a mai vásári és kulturális forga-
tag.

A városházára július 12-én
benyújtott területigénylési ké-
relemben a Nyári Színpadot, a
főteret, valamint a Színház-
teret igényelték a forgatag
megálmodói. A szervezők
ennek érdekében jóhiszeműen
tárgyaltak a polgármesteri hi-
vatal képviselőivel, a többszöri
egyeztetés ellenére azonban a
feleknek nem sikerült meg-
egyezniük. A hivatal illetékesei
a helyszín mellett a programot,
a fellépők névsorát és a rendez-
vény elnevezését is megváltoz-
tatták volna „szegregációtól
tartva”.  Eredmény azonban a 30
napos válaszadási határidő le-
járta után sem született.  A vá-
rosvezetés ugyanis abban az
esetben egyezett volna bele a
rendezvény főtéri megszervezé-

sébe, ha a programot úgy ala-
kítják, hogy a koncertek, fellé-
pők, vásárosok, árusok
kétharmada a román közösség
soraiból kerül ki.

Választás előtt: feladni
vagy megvalósítani?

Így tehát a forgatag szerve-
zői választás elé kerültek: felad-
ják jó néhány ember csaknem
egyéves munkáját, vagy meg-
valósítják az álmukat más hely-
színen, más körülmények
között. Így kényszerültek egy, a
megközelíthetőség és a zenei
programkínálat szempontjából
szerényebb, de már hagyo-
mánnyal rendelkező, a vásárhe-
lyiek által amúgy kedvelt
helyszín mellett dönteni: a sza-
badtéri programok a Maros
partján, a Hétfák szomszédsá-
gában kerülnek sorra. Az idő-

pont is módosult, azaz augusz-
tus 30-a és szeptember 1-je kö-
zött kerül sor a rendezvényre.

„A lényeg, 
hogy beinduljon”

Arra a kérdésünkre, hogy az
új helyszín fog-e ártani a ren-
dezvény sikerének, Soós Zoltán
RMDSZ-es városi tanácsos a kö-
vetkezőképpen nyilatkozott:
„Véleményem szerint fog ártani
a sikernek, de figyelembe kell
vennünk azt is, hogy ez az első
ilyen jellegű rendezvény Maros-

vásárhelyen. A lényeg, hogy
megtartsuk: akár a főtéren,
akár a Maros parton. Fontos az,
hogy beinduljon a folyamat,
beépüljön a köztudatba, hogy
létezik ez a rendezvény. Meg-
győződésem, hogy egy-két
éven belül elérjük azt, hogy a
főtéren szervezhessük meg a
Vásárhelyi Forgatagot.”

Megtudtuk még azt is, hogy
az illetékesek amiatt halogatták
a válaszadást a szervezők kér-
vényére, hogy azok kifussanak
az időből, és befolyásolhatók le-
gyenek. Felmerült annak is a

gondolata, hogy a Református
Kollégium udvarán helyezzék el
a kirakodóvásárt, és szervezzék
meg a koncerteket, de miután
egyeztettek a marosszentgyör-
gyi önkormányzat képviselőjé-
vel és a telektulajdonosokkal,
mégis a Maros-parti helyszín
mellett döntöttek. A Kultúrpa-
lota, a Teleki Téka, a Bernády
Ház és a Nemzeti Színház azon-
ban továbbra is maradnak hely-
színként az oda tervezett
rendezvények számára. 

Nemes Gyula
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– Jó napot, Sajókám! Em-
lékszik még a ’89-es módszer-
váltás előtti árukapcsolásra?

– Hát el lehet azt felejteni?
Például, amikor a havi fél kilós
disznóhús-fejadag mellé oda-
passzintottak egy nagy zacskó
fagyasztott zöldséget!

– Az egészségünkre vigyáz-
tak az elvtársak, nehogy csak
úgy magára zabáljuk meg azt
a húsnak csúfolt mócsingbo-
got.

– És húsz deka parizer
mellé járt neked egy doboz
ehetetlen vietnámi rákpehely
vagy egy biciklicsengő, tetszés
szerint.

– Ezt a csengős marhaságot
most találta ki! S ama rákpe-
hely nem is volt ehetetlen, én
kifejezetten szerettem sör
mellé ropogtatni.

– Azért volt az, mivel abból
a havi fél liter olajból néhány
rántásra meg majonézre is csak
szűköcskén futta, nemhogy rák-
sütögetésre. S különben is, a sör
mellé kaptál finom halfasírtot.

– Még most is a számban
érzem azt a finom avas fűrész-
por ízét!

– Az se volt gyenge, hogy az

aranykorszak alkonyán már
nemcsak a húst, cukrot, étolajat
adták jegyre, hanem a kenyeret
és a benzint is.

– Sőt, azt is kitalálták, hogy
egyik vasárnap csak a páros, a
másikon csak a páratlan rend-
számú autók közlekedhettek.

– Ja. Manapság ezt lehetet-
len volna kivitelezni, minden
debilis analfabétának adnak
jogsit, akik írni-olvasni sem tud-
nak, nemhogy deriválnák az
ilyen komplex matematikai fo-
galmakat, hogy páros meg pá-
ratlan szám.

– Azt hallotta, hogy mos-
tantól fogva nemcsak vezetni
tilos piásan, de ittas embert
szállítani is?

– Akkor hogy fog ezután ha-
zavinni engem a taxis a kocsmá-
ból, az ölében? Vagy üldögélünk
a kocsiban, amíg kijózanodok?

– Ne parázzon, csak motor-
kerékpárokra vonatkozik.

– Lassan azt is megtiltják,
hogy Mari néni hazatolja a ré-
szeg urát talicskával a falusi hör-
pintőből.

– Lapozzunk: Neptunról hal-
lott?

– Persze, nem vagyok én

bunkó! És nem Neptun, helye-
sen Neptunus, a vizek és tenge-
rek istene a római mitológiában.
Még egy német pornórajzfilmet
is láttam vele anno, úgy kezdő-
dött, hogy három meztelen pu-
netti napozott a tengerparton,
aztán egyszer csak kiosont a
nagyszakállú Neptunus a ha-
bokból, és a hosszú, vastag, az
ágyékából kinőtt háromágú szi-
gonyával jól lerendezte őket.

– Bámulatosan művelt! De
én a román tengerparti Neptunt
kérdeztem…, a napokban volt
a húsz éves évfordulója annak,
hogy 1993-ban három RMDSZ-
es politikus: Frunda, Borbély és
Tokay György titokban és bármi-
féle meghatalmazás nélkül,
amerikai közvetítéssel „megál-
lapodtak” a román kormány
képviselőivel néhány, a kisebb-
ségeket érintő kérdésben.

– Ja, azóta is azt nyögjük.
Gyakorlatilag eladtak bennün-
ket, mint valami gyapotszedő
nigger rabszolgákat.

– Idézem Borbély Zsolt At-
tila politológust, aki az EMI-tá-
borban többek közt a
következőket mondta ezzel kap-
csolatban: „Ekkor adta fel az er-

délyi magyar érdekképviselet a
nemzetközi nyomásgyakorlás
politikai eszközét. A neptuni tár-
gyalók lehetőséget biztosítottak
arra, hogy az etno-soviniszta
román hatalom kisebbségbarát
színben tetszelegjen a nemzet-
közi színtéren. Ahelyett, hogy
növelték volna a Romániára ne-
hezedő külföldi nyomást, az
RMDSZ-programot messze alul-
múló ígéretcsomag fejében le-
gitimálták a román hatalmat”.

– Magam sem fogalmaz-
hattam volna szebben! Az
RMDSZ háromágú szigonya, va-
gyis a neptunos triumvirátus
tagjai közül nem reagálta le
senki?

– De. Borbély László azt
mondta, hogy a romániai ma-
gyar választók bizalma jelzi azt,
hogy igazuk volt a húsz évvel
ezelőtti ún. Neptun-ügyben
érintett politikusoknak.

– Már elnézést, de hogy
mondhatott ekkora marhaságot
politikai alelnök úr? Hiszen a
mai napig nem tudni, hogy
egész pontosan mennyire búj-
tak meg, azaz mikben állapod-
tak meg.

– Hozzátette még: megtisz-

telő, ha egyesek úgy gondolják,
hogy hárman voltak, akik befo-
lyásolták az utóbbi 23 év
RMDSZ-politizálását, de szerinte
nem lehet két évtizeden keresz-
tül félrevezetni a romániai ma-
gyarságot. Ehhez mit szól?

– Azt, hogy szerintem meg
lehet. De történt ám egyéb ér-
dekes is ama borzonti EMI-tá-
borban, például a Jobbik-elnök
Vona Gábort ki akarják tiltani
Romániából.

– Miért? Nagyon is szimpa-
tikus, stramm fiatalember.

– „Ha a magyar érdek csak
konfliktus vállalásával képvisel-
hető, akkor a konfliktust is vál-
lalni kell”. Elsősorban ezért. De
mondott olyat is, hogy „Nem fo-
gunk lemondani arról a célunk-
ról, hogy egyszer minden
magyar egy ha¬zában éljen”.
Na, ezek kissé kibaszkurálták a
román külügyi biztosítékot,
hogy a véresszájú, nemzetféltő
patriótákról már ne is beszél-
jünk. Miután kihőbörögték ma-
gukat, és pelenkát cseréltek,
álláspontfoglalásra szólították
fel Magyarországot.

– Szép kis diplomáciai katy-
vasz, így az uborkaszezon fini-

sében! Mit válaszoltak Marto-
nyiék?

– Nem pont azt, amit a ro-
mánok vártak: „A Jobbik ellen-
zéki párt, amely nem vesz részt
a magyar kormányzat munká-
jában, és nem is osztozik annak
felelősségében. A magyar kor-
mány elkötelezett a magyar–
román stratégiai partnerség
alapelvei mellett és célkitűzései
iránt”. Ennyi.

– Vagyis távolról sem hatá-
rolódtak el Vona kijelentéseitől.

– Még szép! Közelednek a
választások, a FIDESZ népszerű-
sége lassú, de konstans csökke-
nést mutat, nagy szükségük lesz
vagy lehet az erdélyi szavaza-
tokra.

– Ja, ahogy a Jobbiknak is.
De én a legjobban azt élvezem,
hogy akár hasra is fekhetnek és
a szigonyukon pöröghetnek,
akkor se tudják hivatalosan kitil-
tani Vona Gábort az országból.

– Miért nem?
– Mert a diplomáciai kap-

csolatokról szóló bécsi egyez-
mény értelmében csak
diplomaták nyilváníthatók per-
sona non gratának!

Molnár Tibor

Marosvásárhely Megyei
Jogú Város menedzsment
projektversenyt szervez a
Kulturális Tudományegye-
tem igazgatói állásának
betöltésére.

A versenyvizsga a 
következőképpen zajlik:

I.– 2013.07.29. – a ver-
senyvizsga szervezésére vo-
natkozó adatoknak
nyilvánosságra való hozatala

II.– 2013. augusztus 21-
27. – a menedzsmentprojek-
tek elemzése

III.szakasz – 2013. au-
gusztus 28. – a mened-
zsmentprojektek megvédése
interjú keretében.

A jelentkezőknek halmo-
zottan kell teljesíteniük az
alábbi feltételeket:

a) román vagy EU vala-
mely tagállamának polgára

b) teljes hivatali tényke-
dési képesség;

c) hosszú távú felsőfokú
tanulmányok, licencvizsgával

d) egyetem utáni képzés
e) menedzseri tapasztalat

és legkevesebb 3 év régiség az
állás betöltéséhez szükséges

tanulmányok területén
f)nem tölt be hasonló ve-

zetői tisztséget más romániai
intézetben (választási lehető-
séggel a nyertes jelentkező
számára)

g) számítógép-kezelői is-
meretek

h) nem volt büntetőjogi-
lag elítélve.

A célkitűzési füzet köve-
telményeinek megfelelően ki-
dolgozott versenyvizsga
iratcsomót és a mened-
zsmentprojekteket (írásban és
elektronikus formátumban) a
Marosvásárhelyi Municípium
székhelyére, a 87-es szobában
kell letenni, 2013. augusztus
20-ig (végső határidő).

Az iratcsomóknak tartal-
mazniuk kell:

– A versenyvizsgára való
feliratkozás kérését;

– Személyazonosság irat
másolata;

– Tanulmányi oklevelek
másolata, valamint egyéb, a
szakosításokat bizonyító ira-
tok;

– A munkakönyv máso-
lata;

– A megfelelő egészségi

állapotot bizonyító
igazolás;

– A 2011. január elseje
utáni munkahelyi régiséget
bizonyító igazolás;

– Büntetlenségi bizonylat;
– Curriculum vitae (euró-

pai modell);
– Ajánlás az utolsó mun-

kahelyről.
A versenyvizsga mappája

iratainak másolatát az erede-
tiekkel együtt kell felmutatni,
a másolat hitelét a bizottság
titkára igazolja.

A célkitűzési füzetet, a
könyvészetet, a versenyvizsga
szervezési és lebonyolítási, az
óvások megoldási szabályza-
tát, valamint a versenyvizsga,
a menedzsmentprojektek
iratcsomóinak benyújtási
adatait és a versenyvizsga
szakaszainak lebonyolítását
Marosvásárhely Megyei Jogú
Város www.tirgumures.ro
honlapján tették közzé.

Bővebb felvilágosítás a le-
bonyolítását Marosvásárhely
Megyei Jogú Város székhelyén,
87-es szoba, telefon 0265–
268330, 110-es mellékállo-
más, illetve 0365-801865.

Hacsek és Sajó

Menedzsment projektverseny a
Kulturális-Tudományegyetem
igazgatói állásának betöltésére

A Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal a gép-
kocsivezetők tudomására
hozza, hogy 2013. augusz-
tus 12-én elkezdődtek a
korszerűsítési munkála-
tok a Tisza utcában (a Híd-
vég utca – Maroshíd
szakaszon).

Ezúton megkérjük Önöket,
tartsák tiszteletben a munká-
latok ideje alatt felállított for-
galmi táblák által támasztott
követelményeket, és közle-
kedjenek körültekintően
ebben az övezetben.

Továbbá, felkérjük a gép-
kocsivezetőket, hogy ne állja-

nak meg, ne várakozzanak, és
ne parkoljanak a munkálati
övezetben a munkák ideje
alatt, hogy ne akadályozzák a
gépek, felszerelések tevé-
kenységét és munkaütemét.

Köszönjük megértésüket!

Közlemény

A város spirituális életét te-
kintve – újdonságként – a
polgármester bejelentette,
hogy ez évben első ízben
kerül sor a Kulturális Ősz

Marosvásárhelyen elneve-
zésű rendezvényre, amelynek
meghatározó eleme lesz a szín-
házi összetevő, ugyanis a nagy-
szebeni fesztivált rendezvénye-

inek egy részére Marosvásár-
helyen kerül sor.

Kulturális Ősz Marosvásárhelyen

Marosvásárhely megyei
jogú város, Győzelem tér, 3.
szám, telefon 0265-268.330,
146-os mellékállomás, fax
0365-801.856, második alka-
lommal hirdet nyílt verseny-
tárgyalást egy Marosvásár-
hely, Győzelem tér, 33. szám
alatt elhelyezkedő 258,30
négyzetméter kiterjedésű he-
lyiség bérbeadására.

A versenytárgyalás kiindu-

lási ára 55 lej/nm/hónap.
Az 50 lej értékű feladatfü-

zet, 2013.augusztus 9-étől vá-
sárolható meg az intézmény
székhelyén, Győzelem tér, 3.
szám, 85-ös szoba, naponta
8.00-10.30 óra között.

A versenytárgyalás doku-
mentumait az intézmény
székhelyére kell benyújtani,
13-as szoba, 2013.08.19-ei
határidővel, 12 óráig.

A versenytárgyalásra 2013.
augusztus 20-án, 10 órai kez-
dettel kerül sor, Marosvásár-
hely megyei jogú város szék-
helyén, Győzelem tér, 3. szám,
45-ös terem.

Bővebb információkat a
0265-268-330 telefonszá-
mon, 146-os mellékállomás,
kaphatnak.

Nyilvános versenytárgyalás
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Bizakodva tekintenek a jövőbe

„A City’us mindig a csúcsra tör!”
Ţerbea Sorin, a marosvásárhelyi négyszeres bajnok, hatszoros román kupagyőztes, egyszeres szuperkupa-győztes City’us 1. ligás te-
remlabdarúgó csapata elnökének tragikus halálhíre után azt találgatják, ki is veheti át a klubelnöki tisztséget.  A legesélyesebbnek
erre a feladatra a csapat vezetőedzője, Kacsó Endre tűnik, aki egyelőre nem cáfolta, de nem sem erősítette meg a hírt, habár elismerte,
eddig is rá hárult az adminisztrációs feladatok nagy része.  A klubtulajdonos tragikus halála előtt a városi tanács már megszavazta a
költségvetést, így elvileg az anyagi háttér biztosítva van. Kacsó Endrével a kézdivásárhelyi KSC elleni barátságos mérkőzés után be-
szélgettem a csapat jelenlegi és jövőbeli helyzetéről és főleg a klubtulajdonos halálával keletkezett űr betöltéséről: 

Feketics
Norbert 
a Honvéd
első kere-
tében edz!

A mindössze 17 éves
marosvásárhelyi illető-
ségű, roppant tehetsé-
ges Feketics Norbert
egy ideje az 1. ligás bu-
dapesti Honvéd együt-
tesét erősíti, ahol az
U18-es keret tagja, vi-
szont a nagycsapattal
edz.

A Magyarországon már
közkedvelt fiatal labdarú-
gót már több orosz, német
és olasz együttes is meg-
kereste, Marosvásárhelyen
viszont kevésbé ismert. 

A helyi Junior csapatá-
nál kezdett el focizni 7
évesen, majd idővel a Hagi
Akadémiához került,
ahonnan, a budapesti
Honvéd–MFA együttesé-
hez szerződött, ahol az
U18-as keret egyik kiváló-
sága, mint előretolt közép-
pályás, csatár.

Édesapja is helyi szin-
ten ismert labdarúgó volt,
hiszen a szászrégeni Avân-
tul, a Debrecen (alacso-
nyabb liga) majd a Sóvá-
rad leigazolt labdarúgója,
egykori középpályása volt. 

Norbert jelenleg a
Honvéd felnőtt csapatának
színeiben folytatja a fel-
készülést, ahol több romá-
niai illetőségű társa is sze-
repel.

- Interjú Kacsó Endrével, a City’us vezetőedzőjével, a csapat lehetséges elnökével -

– Milyen volt az ön szemszö-
géből nézve a kézdivásárhelyiek
elleni mérkőzés? 

– A legfontosabb nem a
győzelem volt, hanem az, hogy
a csapat minden tagját pályára
küldhettem, és nem sérült meg
egyikük sem. Ma délelőtt (au-
gusztus 7-én, csütörtökön – sz.
m.) már volt egy erőnléti edzé-
sünk, ezért is dicséretes a győ-
zelem. 

– Hogyan mozogtak a keret
új tagjai?

– Jól, ahhoz képest, hogy a
felkészülés elején vagyunk
még. A helyi fiatal tehetségekre
nagy hangsúlyt fektetünk, hi-
szen ők képezik a jövőt. Mint
köztudott, Dévára távozott
Lupu, Cr. Matei és Iancu, őket
pótoljuk helyi, tehetséges fiata-
lokkal, akik már bemutatkoztak
az első csapatban. 

Mellettük a többszörös válo-
gatott Al-Ioani és Csoma Ferenc
is erősségnek számít, de bemu-
tatkozott a kézdivásárhelyiek
elleni mérkőzésen Moldovan
Tibor és Şaim Viorel is, akit a
marosvásárhelyi szurkolók a
nagypályáról ismernek, de mi
szeretnénk őket meggyőzni
arról, hogy a City'usban folytas-
sák.

A keret tagjai: Moldovan,
Aszalos és Török – kapusok;
Gherman, Ignat, Dániel Raj-
mond, Muntean, Covaci, Stoica,
Al-Ioani, Tibor Moldovan, Nicu-
şan, Şaim, Csoma Ferenc,
Csoma Alpár (most épül fel sé-
rüléséből), Szombat, Togan,
Küsmödi és Cotoară – mezőny-
játékosok.

– A kapus posztra ki a lege-
sélyesebb, hogy Marosvásár-
helyre kerüljön, hiszen jó lenne
még egy tapasztalt hálóőr…

– Több kapussal folytatunk
tárgyalásokat, az egyik közülük
Carlao, az együttes egykori ki-
váló kapusa. Egyelőre még kér-
déses, hogy idekerülhet-e,
jelenlegi brazil együttesével
még folynak a tárgyalások. Egy
biztos: a bajnokság kezdetéig a

kapusprobléma is megoldódik
a City’usnál, én bízom a három
helyi hálóőrben is. 

– Hogyan látja az együttes
jövőjét? Köztudott, a néhai elnök
volt az a személy, aki mind a
szakszövetségnél (mint terem-
labdarúgó elnök), mind helyi
szinten mindig, minden szem-
pontból kiállt az együttes mel-
lett. 

– A tragikus baleset nagyon
megviselt minket, hiszen Ţerbea
úr mindig az együttes mellett
állt, mindenben támogatott
minket. Még most sem tudjuk
elhinni, hogy ilyen tragikus bal-
eset áldozata lett, de az élet saj-
nos megy tovább…  Reméljük,
hogy az a személy, aki helyébe
jön, továbbra is támogatni fogja
minden szempontból az együt-
test, és jó viszonyunk lesz majd
vele. 

– Sok kósza hír repdes a csa-
pat új elnökével kapcsolatosan.
Kinek van a legnagyobb esélye a
feladatkör betöltésére?

–Még nem tudni, hogy ki
lép majd a volt elnök helyére. A
legfontosabb az, hogy bárki is
legyen majd, mindent kövessen
el a csapat érdekében, hogy to-
vábbra is támogassa, segítse az
együttest a hazai és nemzetközi
porondon, hiszen ez a csapat az
utóbbi évek eredményei alap-
ján megérdemli ezt.  

Jelenleg is én foglalkozom
az együttes szinte minden ad-
minisztrációs és egyéb termé-

szetű problémájával, de rövide-
sen kiderül, hogy ki kerül az el-
nöki posztra.  Az, hogy a City’us
Marosvásárhely hírnevét öreg-
bíti, tagadhatatlan, és minden-
kit kötelez.  

– A jelenlegi játékoskerettel
fel tudja-e venni a City’us a har-
cot a nemzetközi porondon?

– Igen. Egyelőre még az
erőnléti felkészítő elején va-
gyunk, de két hét múlva remé-
lem, előrébb járunk majd. 

– Erősített a Déva, a Sepsi-
szentgyörgy, a Székelyudvarhely,
a Galaţi is, sőt Bukarest is indított
egy új együttest. Hogyan látja az
esélyt a bajnoki címért folyó küz-
delemben?

– Eddig sem volt könnyű, hi-
szen minden gyengébb képes-
ségű együttes próbálta a
maximumot kihozni ellenünk a
kettős mérkőzéseken. Eddig is
jó csapatunk volt, ezután is ki-
váló együttesünk lesz, tehát fő
esélyesek vagyunk a bajnoki
cím elhódításáért kiírt harcban.
Tudatában vagyunk annak,
hogy sokat kell még dolgoz-
nunk ezért, viszont maximáli-
san bízom a játékosokban.  

– Mi a csapatnak a célkitűzése
a szeptemberben kezdődő 2013-
2014-es bajnoki szezonra?

– A City’us mindig a csúcsra
tör! Az idei célkitűzés: a bajnoki
cím meg a kupagyőzelem, emel-
lett a továbbjutás a Champions
League Elit-csoportkörébe. 

Carlao szívesen visszatérne
második otthonába

A 27 éves Carlos Alberto
Alves Ferreira „Carlao”, a City’us
brazil származású kapusa a vi-
lághálón keresztül tájékoztatta
a Központot a marosvásárhelyi
együtteshez való visszatérési
szándékáról:

– Valóban beszéltem valaki-
vel (Kacsó Endre vezetőedző –
szerk. megj.) a City’us vezetősé-
géből a visszatérésemmel kap-
csolatosan. Eleinte biztosra
vettem, hogy visszatérek, de a
jelenlegi brazil klubom egyelőre
nem hajlandó kiadni a leigazo-
láshoz elengedhetetlen zöld
könyvem. 

Én soha nem állítottam,
hogy nem szeretnék visszatérni
Marosvásárhelyre, hiszen most
is a második otthonomnak te-
kintem a várost, ahol nagyon jól
éreztem magam. Mi több, ott
elkezdtem egy munkát, amit
nem fejeztem be, s amit szeret-
nék majd folytatni. Ugyanakkor
sok jó eredménnyel vagyok
még adósa annak az együttes-
nek, amely vezetősége minden-
ben támogatott és segített
engem is. 

Nem tudom, hogy a City’us
akar-e most engem, amikor kicsit
megnehezedett a visszatérésem
Marosvásárhelyre… 

Egy biztos, én szívesen vissza-
térnék! – mondta Carlao.

Csoma Alpár bátyja, 
Ferenc is tagja a City’usnak

A 36 éves Ferenc a következő-
ket mondta el a Központnak:

– A 2010-2011-es idényben
voltam a vásárhelyi együttes já-
tékosa, de hamarosan visszake-
rültem a székelyudvarhelyi
csapathoz, a 2012-2013-as
idényben viszont a sepsiszent-
györgyi Spicom csapatához szer-
ződtem.  

Idén a marosvásárhelyi
együttes újra szerződést ajánlott,
amit el is fogadtam. Egyelőre
nem tudni, hogy milyen idő-
szakra írom alá azt, fontos az,
hogy bizonyítsak, hiszen tudatá-
ban vagyok annak, hogy egy
többszörös bajnok és kupagyőz-
tes együttesnek leszek a tagja,
amely színeiben csak jó és kiváló
eredményeket szeretnék elérni. 

– Emlékszik még arra, mikor,
hány évesen kezdett el futballozni?

– Igen, 14 éves voltam, ami-
kor az egykori szovátai Medve-tó
színeiben, az ifjúsági együttes-
ben elkezdtem focizni, ahol
2004-ig folytattam. 2004-ben
kezdtem a teremfocit, ugyanis
Jakab Zoltán egykori edzőm jól is-
merte a testvéremet, Alpárt, aki
már akkor meghatározó tagja
volt a székelyudvarhelyi együt-
tesnek, így neki köszönhetően is
kerültem oda, majd abban az
évben bajnokok is lettünk. 

– Ferenc, az ön korában
mások már lassan abbahagyják

a futballt, vagy legalábbis pá-
lyafutásuk befejezésére készül-
nek. Ön viszont egy újabb
szerződést fog aláírni, aminek
akár folytatása is lehet.

– Egyelőre még nem gon-
dolok arra, hogy abbahagyjam.
Én bárhol is játsztam, mindig a
legkomolyabban készültem,
mindig sportos életvitelem
volt, a kicsapongó életmód
távol áll tőlem, akárcsak Alpár-
tól. Ennek is köszönhetően bír-
juk még erőnléttel, és
remélem, hogy sokáig hasznos
tagjai lehetünk az együttesnek.
Tudom, hogy újra egy többszö-
rös bajnok és kupagyőztes
együttes tagja leszek, amely
színeiben a cél mindig
ugyanaz, mint eddig, azaz a
bajnoki cím és a kupagyőze-
lem, aztán a sikeres európai ku-
paszereplés.

Kacsó Endre Carlao

Csoma Ferenc
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Kedves rejtvényfejtők!
Augusztusi pályázatunk e heti
feladványának megfejtése a
rajz poénja. Ezt kérjük majd
Önöktől a Központ utolsó au-
gusztusi számában megjelenő
pályázati szelvényen, természe-
tesen a többi pályázati rejtvény
helyes megfejtésével együtt!

Nyereményeink:

1. díj: ezüstmedál – a RUBI-
COMPRES Demeter Kft. ékszer-
üzletének ajándéka
2. díj: kozmetikai krémeket,
géleket tartalmazó ajándék-
csomag – a „Peter's Beauty
Shop kozmetikai cikkeket for-
galmazó szaküzlet ajándéka
3. díj: három hónapos előfi-
zetés a Központ hetilapra

Júliusi pályázatunk 
nyertesei:

1. és 2. díj: kozmetikai

gyógykenőcsök, gélek (a Pe-
ter's Beauty Shop ajándéka):
SABĂU MARGIT (Tolsztoj u.); KI-
RÁLY JULIANNA (Merészség u.)
3. díj: három hónapos előfize-
tés Központ c. hetilapunkra:
HOMPÓT CSILLA (Szabadság u.)

Gratulálunk, nyerteseinket te-
lefonon értesítjük a díjak átvé-
telével kapcsolatban!

A helyes megfejtések:

Hotel Erdély: – Mától kezdve
magyar módra ébresztjük a
kedves vendégeinket! Házas-
ságkötődő: – Viszontlátásra,
uram! Szívesen várom máskor
is! Útra kész hölgyikém: –
Mire minden cuccát megvette,
nem maradt pénz a nyara-
lásra! Exportcikk: – A jég-
kocka kivitel már kielégítő,
csak a csomagolást kifogásol-
ják!

SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.

1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely

tel.: 0265-220.341

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

www.kozpont.ro

on
lin

e
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Pályázat

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.

Peter`s Beauty Shop

Marosvásárhely, 
Tamás Ernő utca, 
1. szám

Bolyai utca 

10. szám


