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

(Márai Sándor)

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

>>> Maros megyei hetilap <<<
Vélemény

>>> 3. oldal

Önrendelkezésre ítélve
Egyértelművé vált, hogy a román politikai pártok, nézeteiktől függetlenül, előbb vagy utóbb
előveszik a magyar kártyát. Lehetnek konzervatívak, szociáldemokraták vagy liberálisok, ha
a politikai helyzet úgy kívánja, bármikor magyargyűlölővé válhatnak. Nincs értelme újabb
bizonyítékokra várni ahhoz, hogy meggyőződjünk: az erdélyi magyar közösséget hatalmi eszközként kezelik. A mi érdekeinket senki sem
fogja felvállalni, ehhez önrendelkezésre van
szükségünk. Egy olyan helyzetre, amelyben
nem mások döntenek a minket érintő kérdésekben, és nem kell könyörögnünk a törvények
által számunkra garantált jogokért.

A Kultúrpalota centenáriuma

„Kiegyensúlyozott magyarromán program lesz!”

AugusztLYuÁZsAiT!

REJTVÉNYPÁ

Tudnivalók a 8. oldalon)

Morgó

>>> 4. oldal

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, tizenhét éve önálló osztályként
működő Urológiai-Kőtörő Részlegnek az Urológiai 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 megvilágítani.

Társadalom

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

>>> 5. oldal

A Maros-partra sodródik
a Vásárhelyi Forgatag

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

A forgatag szervezőinek olyan feltételeket szabott a városháza, amely miatt választásra kényszerültek, így a
megközelíthetőség és zenei programkínálat szempontjából 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.

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.
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Kár kihagyni

Névnapok
Augusztus 15.
Augusztus 16.
Augusztus 17.
Augusztus 18.
Augusztus 19.
Augusztus 20.
Augusztus 21.

Nyáresti
orgonahangverseny
Augusztus 15-én, csütörtökön 19 órakor a marosvásárhelyi
Rózsák terén lévő Keresztelő
Szent János plébániatemplomban kerül sor a Nyáresti orgonahangversenyek
című
rendezvénysorozat zárókoncertjére. Molnár Tünde Mooser Ludwig orgonáján játszik.
Ostáblaverseny
a Promenada Mallban
Harmadik alkalommal szerveznek ostáblaversenyt (táblé,
backgammon, triktrak) a marosvásárhelyi Promenada Mall bevásárlóközpontban. A verseny
augusztus 17-én és 18-án,
szombaton és vasárnap zajlik, a
résztvevők mindkét napon déli
12 órától iratkozhatnak fel a bevásárlóközpont információs
pontjánál (Info Point). A versenyen való részvétel ingyenes, a
szervezők 2000 lej értékben
ajánlottak fel díjakat a győzteseknek.
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Mária, Alfréd, Napóleon
Ábrahám, István, Szeréna, Csépán
Jácint, Hetény, Emiliána
Ilona, Ilma, Lenke, Helén
Huba, János, Bernát, Lajos
István, Bernát, Sámuel, Stefánia
Sámuel, Hajna, Franciska, Johanna

Horoszkóp
Nemzetközi
művészeti kiállítás
Igazság – együttérzés – tolerancia címmel nyílt nemzetközi művészeti kiállítás
Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota földszinti galériáiban. A tárlatot augusztus 21-ig 10-18 óra
között lehet megtekinteni.
Nemzetközi
klasszikusgitár-fesztivál
A Harmonia Cordis Egyesület
szervezésében augusztus 12- én
kezdődött el a nyolcadik alkalommal megszervezett nemzetközi klasszikus-gitárfesztivál. A
koncertek 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) produkciójával folytatódik a fesztivál. Vasárnap 17 órától a
marosvásárhelyi gitáriskola diákjai koncerteznek a kisteremben, 19 órakor pedig
dzsesszkoncert zárja a fesztivált,
melynek fellépői: Pusztai Antal
(A); Enyed Károly, Asztalos Zsolt,

Pîntea Mihai-Alexandru, Madalina Ioana Petre (Ro). A belépés
a koncertekre ingyenes, a produkciók a www.harmoniacordis.org internetes oldalon
élőben követhetők.

postázhat. Az első díj 500 euró,
a második helyezett 300, a harmadik 200 eurós jutalomban részesül.

Festészeti- és szoborkiállítás az Unitárius templomban

A Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének szervezésében Soó Emma festőművész
alkotásaiból nyílt kiállítás szeptember elsejéig látogatható a
marosvásárhelyi kövesdombi
unitárius templomban (Dávid
Ferenc tér 1. szám).

Augusztus 18-án 12 órától
festészeti-graﬁkai gyűjteményes kiállítás, valamint Lázár
Imre harang- és szoborkiállítása
nyílik meg a Bolyai téri unitárius
templom tanácstermében (Bolyai tér, 13. szám). Az érdeklődők Bordi András, Bíró Gábor,
Fekete Zsolt, Vida Árpád műveit,
illetve Bálint Károly, Balog Péter,
Hunyadi László, Kiss Levente,
Vetró András szobrait tekinthetik meg.
Karikatúraverseny
Tety Humorfest 2013 címmel
kezdődik karikatúraverseny kultúra témakörben. Az A4-es formátumú,
színes
vagy
fehér-fekete alkotásokat szeptember 5-ig kell elküldeni a
tetyhumorfest@cjmures.ro email címre (min. 400 dpi). Egy
versenyző legtöbb 3 munkát

Soó Emma kiállítása

Kamarazene a
Vártemplomban
Augusztus 15-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor a Vártemplomban muzsikál Simon
Csongor (hegedű), Birtalan Margit (brácsa) és Kecskés- Ávéd
Csilla (gordonka) vonóstriója. A
művészek George Enescu Aubade, Shubert B-dúr vonóstrió
és Dohnányi Ernő Szerenád
vonóstrióra című művét szólaltatják meg. A belépés ingyenes,
az önkéntes felajánlásokat a
szervezők a Vártemplom műemlék orgonáinak felújítására fordítják.

A tervezettől eltérő helyszínen tartják
a Szent István Napi rendezvényt
A Színház-tér helyett a Keresztelő Szent János Plébánia udvarán tartja a
marosvásárhelyi EMNT az
augusztus 20-i ünnepséget.
A rendezvény 19 órától kezdődik, és néptánc, valamint
népdalelőadások mellett a
megye kenyerét is megsütik, megáldják és szétosztják a jelenlévők között.
„Sajnos Marosvásárhely polgármestere nem adott engedélyt az ünnepség eredetileg
elképzelt helyszínére, a Színház-térre, így a főtéri római ka-

tolikus templom udvarán zajlik
majd az új kenyér ünnepére
megrendezendő esemény” –
tájékoztatta lapunkat Kirsch Attila. 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 képzőművész által készített Szent Korona
mását, a koronaőrök pedig székelyruhába öltözött gyerekek

lesznek. „Egyórás kulturális műsorral fogunk tisztelegni, ahol a
fellépők között Kilyén Ilka, Ritiu
Krisztina, Diós Brigitta, a Kincses Néptáncegyüttes Backamadarasról és Szabó Előd
Szászrégenből is jelen lesz” – ismertette Kirsch.
A szervezők tájékoztatása
szerint az EMNT ezzel hagyományteremtő ünnepséget indít
el, és remélik, hogy a következő
években sikerül a vásárhelyieknek a Színház-téren megünnepelni Szent István napját.
Pál Piroska

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 előfordulhat, 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 meglepetést is tartogathat. De nem lesz szerencsés most a pénzügyekben. 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 kommunikációs 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 kötését halassza el egy héttel, mert ezeknek a lebonyolítása sokkal
nehezebb lesz, ráadásul később kiderül, hogy hiába fáradt. Egy barátról olyan dolgok juthatnak a tudomására, amely megdöbbenti,
és értetlenül áll a szituáció előtt.
Mérleg: Ha most megy bele olyan szerelmi kapcsolatba, amelyben 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 partnerét 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 mondhatja magát, ami valakinek a pechje, az önnek most szerencsét jelent, 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 hatására időnként összeugrik a gyomra, és még az is megtörténhet,
hogy olyan szavak hagyják el az ajkát, amelyek nem bírják a nyomdafestéket.
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!
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A Kultúrpalota centenáriuma

Ferencz Zsombor

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 eseményen elenyészőek a magyar rendezvények, legalábbis az ismertetett program szerint. A Bernády György
által építtetett intézmény születésnapján csupán négy előadó képviseli a magyar kultúrát.

A városi RMDSZ
csak alszervező
A visszás helyzetről Soós Zoltán RMDSZ-es városi önkormányzati képviselőt kérdeztük.
„A városi RMDSZ csak alszervezői
minőségben segíti a rendezvényt, azaz a Múzeumok Vására
programszám lebonyolítása tartozik a mi feladatkörünkbe, és a
helyszínt biztosítjuk a programoknak” – mondta el Soós. Leszögezte azt is, hogy a
meghívottak kiválasztásába, illetve a program összeállításába
semmiféle beleszólásuk nem
volt.
„Nem végleges
a nyilvánosság
elé tárt program”
Kelemen Márton, a Maros
megyei tanács RMDSZ-frakciójának vezetője lapunknak elmondta, 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 biztosíthatom Marosvásárhely lakosságát, hogy a rendezvényen a
magyar és román előadók a
város etnikai arányaihoz hasonlóan fogják képviseltetni magukat” – szögezte le Kelemen.
Arra a kérdésünkre, hogy a
szeptember 5-én kezdődő eseménysorozatra lesz-e idejük
újabb magyar fellépőket meghívni, a frakcióelnök elmondta,
hogy még időben vannak, és bár
a programok erősen kulturális,
zenei vonzatúak – azaz a komolyzenei 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. Kelemen Márton azt is leszögezte,
hogy a programban szereplő –
egyelőre„konferenciaként” megjelenő – előadások, kerekasztalbeszélgetések, könyvbemutatók
között kiegyensúlyozottan lesznek jelen magyar és román nemzetiségű előadók, témák is.
Felvetődött az a kérdés is,
hogy mi történik abban az esetben, ha Ciprian Dobre ragaszkodik az általa összeállított
programhoz. Kelemen Márton
hangsúlyozta, hogy azon esetben tiltakozó eszközökhöz fordulnak.

Mint ismeretes a Kultúrpalota Marosvásárhely főterén álló
meghatározó épület, amely 1911 és 1913 között épült. Az épületet a Bernády György polgármester által felkért budapesti
Komor Marcell és Jakab Dezső tervezte. A Kultúrpalota a magyaros szecesszió Lechner Ödön által elindított építészeti mozgalom egyik jelentős példája és a szintén magyaros
törekvéseket képviselő gödöllői művésztelep összművészeti törekvéseinek csúcspontja.
A Kultúrpalotára kiírt pályázatot Komor és Jakab egy kétemeletes 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 Zsolnay-gyár készített. A harmadik emeleti szinten, a külső homlokzatot, Körösfői-Kriesch Aladár „Hódolat Hungáriának” című
mozaikja díszíti. Középen Hungária allegorikus nőalakja ül a
trónon, fején a magyar korona és kezében kard található. A mozaik 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 készültek, ezt még nemzeti panteonnak is nevezik. Az első emeleten elhelyezkedő Tükörterem négy rézdomborítású
félkupolákkal díszített íves ablakok mellvédjén magyar írók arcképei tűnnek fel (Kazinczy Ferenc, Tompa Mihály, Kemény Zsigmond stb.) A négyeskapu felett lévő négy bronzrelief Szent
Erzsébetet, Bolyai Jánost és Farkast, Aranka Györgyöt és Erkel
Ferenc Bánk bánját eleveníti meg.
„Craiovai kultúrotthonba
illő a jelenlegi program!”
Pokorny László megyei tanácsos elmondta, hogy a képviselőtestületből 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 rendezvényekből kiindulva ez az
ünnepség a iasi-i vagy craiovai
kultúrotthon születésnapi murijába illene bele” – fejtette ki
magánemberként álláspontját
a megyei tanácsos. Azt is hozzátette, hogy Lokodi Edit Emőkét és Kerekes Károlyt arra fogja
kérni, hogy hallassák hangjukat
a rendezvény, magyarok számára diszkriminatív volta miatt.
Pál Piroska

Önrendelkezésre
ítélve

A többségiekkel való összeölelkezés politikája végképp csődöt mondott. Sorra érik közösségünket azok a
pofonok, amelyek a mi másodrangúságunkat sulykolják
belénk. Bebizonyosodott, hogy közéleti képviselőink türelme 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 politikusok úgy viselkednek, mintha valamennyien a PRMhez tartoznának, vagy még annál is szélsőségesebben.
A román oldalon megmutatkozó szélsőséges nacionalizmus a választási küzdelemmel, az erdélyi magyarok körében tapasztalható behódoló politika pedig az RMDSZ
hataloméhségével magyarázható, de ez semmit sem változtat a tényeken.
A Vásárhelyi Forgatagot Marosszentgyörgyre száműzik, Bernády Kultúrpalotáját a sajátjukként ünneplik,
iskoláinkat diszkriminatív módon egynyelvűsítik. Csak
néhány példa a sok közül. A helyi és a központi egyezségeket egyoldalúan megszegik, a magyar politikusok
pedig erre mindössze nagyotmondó sajtónyilatkozatokban reagálnak. Megoldások és eredmények helyett csupán magyarázkodással szolgálnak, de ennek ellenére
folytatódik a mosolydiplomácia. Továbbra is működnek
a háttéregyezségek, fennállnak bizonyos érdekszövetségek. A kulisszák mögött mindegyre kiegyeznek a politika
színpadán ádáz ellenségként szereplő felek.
Egyértelművé vált, hogy a román politikai pártok, nézeteiktől függetlenül, előbb vagy utóbb előveszik a magyar kártyát. Lehetnek konzervatívak, szociáldemokraták
vagy liberálisok, ha a politikai helyzet úgy kívánja, bármikor magyargyűlölővé válhatnak. Nincs értelme újabb
bizonyítékokra várni ahhoz, hogy meggyőződjünk: az erdélyi magyar közösséget hatalmi eszközként kezelik. A
mi érdekeinket senki sem fogja felvállalni, ehhez önrendelkezésre van szükségünk. Egy olyan helyzetre, amelyben 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 tudatosuljon, milyen előnyökkel és hátrányokkal járna, ha
a politikában és a közéletben egy román-magyar elhidegülési folyamat következne be. Ezáltal talán ráébrednének 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 javulás, sőt, még tovább romlik a nemzetek közötti viszony,
akkor mihamarabb az „egy ágyban, de külön takaróval”
elv szerint, új alapokra kellene helyezni az erdélyi románok és magyarok együttélését. Számtalan előnytől fosztanánk meg az érintett személyeket ezáltal, de
ugyanakkor kevesebb kötelezettségben, hátrányban és
megaláztatásban lenne részünk. Mindennek ára van, de
az eddigi megalkuvó politikáért túl drágán megﬁzettünk.

online

„Kiegyensúlyozott magyarromán program lesz!”

Bár Ciprian Dobre tanácselnök szerint a rendezvény az interkulturalitás példája lesz,
egyelőre csak a Karthago
együttes, Molnár Tünde marosvásárhelyi orgonaművész és
Kardos Álmos, illetve Kardos
Margit kamarazenészek a magyar nemzetiségű fellépők. A
program többi része kizárólag
román előadóművészek, írók,
költők, zeneszerzők életművét
mutatja be, és a meghívott komoly- és könnyűzenészek között is kizárólag román
nemzetiségűek szerepelnek.
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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, tizenhét éve önálló osztályként működő
Urológiai-Kőtörő Részlegnek az Urológiai 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 megvilágítani.
Egyszerű lenne a dolgom, ha tudósítást írnék, ha mindössze álobjektivitásra
törekednék: megkérdezném mindkettőjüket, esetleg egy elfogulatlannak tűnő
harmadik személyt, s a következtetést az
olvasóra bíznám. Csakhogy úgy vélem,
az eset ennél sokkal bonyolultabb és sokatmondóbb, megérdemli a véleményem 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 vásárhelyi 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 megalapozatlannak minősített indokok alapján megpróbálta eltávolíttatni vetélytársát az
említett részlegről. A tervezett beolvasztás 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 újraindításának az ára. Egyébként az Urológiai-Kőtörő Részleg önállóságának
fennmaradása mellett álltak ki a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem Szenátusának és Kari Tanácsainak magyar nemzetiségű tagjai is.
Dr. Vass Levente szakmai felkészültségét, vezetői rátermettségét nem az én
tisztem megítélni, politikai tevékenységével kapcsolatos, főleg következetlenségéből 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” – nyilatkozta az üggyel kapcsolatosan. Hát
ezért.
Szentgyörgyi László

2013 augusztus 15–21.

Jut-e pénz nyaralásra?
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…
A héten a fent leírtakra kerestük a választ. Arra voltunk kíváncsiak, 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 Thomas Hux utazási iroda vezetőjét
kerestük meg. Lapunk olvasóinak 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 utaznak többet. Ők leginkább azokat az
utakat választják, amelyeknek van itteni, tehát vásárhelyi, vagy legalább
kolozsvári indulása. Ami az idősebb
generációt illeti, ez a korosztály inkább a kulturális körutakat célozza
meg és használja ki. Ebben az évben
Görögország, Törökország, Málta,
Spanyolország a legkedveltebb útirányok. Meg kell jegyeznem viszont,
hogy a kirándulások száma ebben az
évben hozzávetőlegesen tíz százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, és a számításaim azt mutatják, hogy ez az
arány nőni fog a következő évben is.”

utazunk. Az a mi autónk, és csomagtartóból esszük a hazait. Ha elfogy,
akkor ugyanolyan kispénzű üzletben
vásárolunk, mint amilyenben a Jeddi
út szélén, nem költekezünk. Szórakozunk is rajta, hogy mindenütt ugyanabban a sarokban, ugyanazon a
polcon van ugyanaz az akciós málnalekvár, elég kis falu ez a bejárandó
világ.
Előre megalkuszunk a szállásokról,
otthontól otthonig haladunk, nincs
szállodázás, nyaralós luxus. A nyaralás nem különidő, más világ, többletköltség, hanem a hétköznapok
kiterjesztése és elmélyítése. Nem kell
magyarázni a kölyköknek 48 óra Daciázás után a Thermophülei szorosnál,
hogy mi az a hősiesség, meg kitartás.
Egy hétvége Szovátán, egy hétvége
Rómában (az előbbi a drágább), hetelés a Hargitán, családi mászás az
Akropoliszra: ez az életünk, ez az
örökség, amit átadunk. Az élmény, az
együtt eltöltött idő, a megtett kilométerek. 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:

hármat is alkalmaztunk koszorúerekbe fonva a fentnevezett artériákon.
Egyes turisztikai szakemberek vélekedése szerint ilyen esetekben szerencsésebb a páros szám, ezért aztán
júliusban újabb koszorúban fogadtunk állva, sztent a pityere jelszóval.
Azóta ismerőseim a kitüntető Acélember jelzővel illetnek, vájtfülű és idősebb nosztalgikusok a Sztal(in),
eleddig általam ismeretlen becenevet
ragasztották rám. Mindezek után áttértem a megnyugvás nemes ösvényeire, s teljes erőbedobással készülök
az idei negyedik csúcsdöntésre. Szeptemberben visszatérek a szív- és érsebészet negyedik emeleti platójára,
ahol bájpasszolni fogok egy lelkes fehérmezes csapat kötelékében. A felkészülés már elkezdődött, a
csapattársaim biztosítottak a fair play
minden kívánalmának teljesítéséről,
kíméletes barátságból nekem a paszszív 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 játékból való kiállítás ismérveinek is.
Amennyiben jól viselem magam, jövőre mehetek görögbe, olaszba, akár
máltásba is, ha lesz rá pénzem.”

hegységen át a Kazán-szorosig majd
az Olt völgyén haza Marosvásárhelyre, felejthetetlen nyolc napos utazást 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 helyen ingyen is sátorozhat még. Számítani kell a különböző belépőkre,
díjakra, idegenvezetésre, viszont ezen
is lehet enyhíteni, ha megfelelő könyvekkel, térképekkel vágunk neki az
útnak. Szerintem ne az anyagiaktól
tegyük függővé a nyaralást, mindenképp mozduljunk ki otthonról, töltsünk pár napot a megszokottól
egészen eltérő környezetben.“
Sarkadi Zoltán Gábor színművész:

Bejártuk egész Magyarországot
Parászka Boróka, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa:

Gáspár Melinda magyar szakos tanárnő:

Egészséges magaslati levegőn

A nyaralás nem pénz kérdése,
hanem szabadságé és akarásé
„Egyszer voltam nyaralni gyerekkoromban a tengeren a szüleimmel,
soha külföldön nem jártunk 1989
előtt. Nem győzök revánsot venni a
történelmen: azóta elszántan, előre
megfontolt módon, taktikusan nyaralunk. A nyaralás nem pénz kérdése,
hanem a szabadságé és az akarásé.
Minden évben elvisszük a gyermekeinket és magunkat valahová, ahol
megtanulhatják (megtanulhatjuk),
hogy a hazájuk Európa, és még annál
is messzebb, hogy nincs határ.
Fegyelmezett felkészülések és utazások ezek. Jó akciósan megvásárolt
repjegyekkel, vagy éppen Daciával

„Az év elejétől májusig tartott a
dilemma – Görögország, Róma, esetleg Málta legyen az idei úti cél. Végül
több egészségvédelmi proﬁlaxis-szakember sugallmainak engedve a honi
magaslati levegő áldásos hatása mellett döntöttem, ennek reményében
óvatosan megközelítettem az egyik
marosvásárhelyi klinikai kórház belgyógyászati 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 érsebészeti klinika negyedik emeletén. Miután a magaslati levegő mikroklímája
megfelelőnek bizonyult, állófogadáson protokollumot írtunk alá több
fémből készült áteresz azonnali alkalmazásáról, ami annyira elnyerte valamennyiünk tetszését, hogy mindjárt
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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 keresgélnénk, ott is bőven akad olcsó, de csodálatos, erdőt, mezőt, hegyet, sziklát,
bővizű patakokat, akár több méter
magas vízeséssel kínáló, nyaralásra,
fürdőzésre, pihenésre alkalmas hely.
Mi idén nyárra belföldi utat terveztünk – nem feltétlenül anyagi megfontolásból –, hiszen az országon
belül is számtalan olyan pont van,
ahova rég vagy még egyáltalán nem
jutottunk el. A Mezőségen át Máramarosig, s onnan az Erdélyi-Közép-

„ Idén nyáron lejárt már a nyaralásunk nagy része. Kisebb utazásaink,
kiruccanásaink voltak Segesvárra, illetve 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 helyeken jártunk, kedves barátaink, rokonaink 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, panaszkodunk, mert látom, hogy – sajnos! –
sokan ezt sem tudják megengedni
maguknak.
Jó lenne, ha mindenki, aki becsületesen dolgozik, az kapjon megérdemelt pihenési lehetőséget is!“
Az oldalt szerkesztette:
Nagy-Bodó Tibor
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A Maros-partra sodródik a Vásárhelyi ForgaEz év márciusában alakult a Marosvásárhelyért Egyesület, amelynek céljai: tenni a
város fejlődéséért, szorgalmazni előrehaladását és megmozdítani a magyar lakosságot a civilek segítségével. Az egyesület az augusztus végén sorra kerülő Vásárhelyi
Forgatag rendezvénysorozat háttérintézménye.
A szervezők hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak,
ahol Peti András alpolgármester, 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 Forgatag körül kialakult újabb fejleményekről számoltak be.
Szükség van
Marosvásárhelyen
egy ilyen jellegű
rendezvénysorozatra
A szervezők kifejtették, több
mint egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg, hogy szükség van
Marosvásárhelyen egy olyan
rendezvénysorozatra, amely a
magyar lakosság értékeit mutatja meg. Az eredeti elképzelés
szerint a város főterén, az egy-

kori vásártéren kelt volna életre
a mai vásári és kulturális forgatag.
A városházára július 12-én
benyújtott területigénylési kérelemben a Nyári Színpadot, a
főteret, valamint a Színházteret igényelték a forgatag
megálmodói. A szervezők
ennek érdekében jóhiszeműen
tárgyaltak a polgármesteri hivatal képviselőivel, a többszöri
egyeztetés ellenére azonban a
feleknek nem sikerült megegyezniük. A hivatal illetékesei
a helyszín mellett a programot,
a fellépők névsorát és a rendezvény elnevezését is megváltoztatták volna „szegregációtól
tartva”. Eredmény azonban a 30
napos válaszadási határidő lejárta után sem született. A városvezetés ugyanis abban az
esetben egyezett volna bele a
rendezvény főtéri megszervezé-

sébe, ha a programot úgy alakítják, hogy a koncertek, fellépők, vásárosok, árusok
kétharmada a román közösség
soraiból kerül ki.
Választás előtt: feladni
vagy megvalósítani?
Így tehát a forgatag szervezői választás elé kerültek: feladják jó néhány ember csaknem
egyéves munkáját, vagy megvalósítják az álmukat más helyszínen, más körülmények
között. Így kényszerültek egy, a
megközelíthetőség és a zenei
programkínálat szempontjából
szerényebb, de már hagyománnyal rendelkező, a vásárhelyiek által amúgy kedvelt
helyszín mellett dönteni: a szabadtéri programok a Maros
partján, a Hétfák szomszédságában kerülnek sorra. Az idő-

pont is módosult, azaz augusztus 30-a és szeptember 1-je között kerül sor a rendezvényre.
„A lényeg,
hogy beinduljon”
Arra a kérdésünkre, hogy az
új helyszín fog-e ártani a rendezvény sikerének, Soós Zoltán
RMDSZ-es városi tanácsos a következőképpen 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. Meggyőződésem, 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 kérvényére, hogy azok kifussanak
az időből, és befolyásolhatók legyenek. Felmerült annak is a

gondolata, hogy a Református
Kollégium udvarán helyezzék el
a kirakodóvásárt, és szervezzék
meg a koncerteket, de miután
egyeztettek a marosszentgyörgyi önkormányzat képviselőjével és a telektulajdonosokkal,
mégis a Maros-parti helyszín
mellett döntöttek. A Kultúrpalota, a Teleki Téka, a Bernády
Ház és a Nemzeti Színház azonban továbbra is maradnak helyszínként az oda tervezett
rendezvények számára.
Nemes Gyula

Trópusi lepkék Parajdon
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:
– Lepkéink dél-amerikai,
afrikai és ázsiai lepkefarmokról
bábok formájában érkeznek
hozzánk. Érkezésük után egy
külön erre a célra készített keltetőbe kerülnek, ahol fajtól
függően néhány napon belül
– immáron a hernyóból átalakulva –, csodálatos lepkeként
látják meg a napvilágot. Itt általában 8-9 úgynevezett alapfajt és 6-7 változó faj több száz
egyedét lehet megfigyelni egy
időben. Lévén, a lepkék élettartama csupán 2-3 hét, az
utánpótláskor figyelünk arra,
hogy folyamatosan olyan új fajokat mutassunk be, amelyek
megtekintése ürügyül szolgálhat a visszatérésre. Külön figyeltünk arra, hogy a kikelés
folyamatát is láthatóvá tegyük
a látogatók számára, ugyanis
a természetben járva csak a kiváltságosaknak adódik lehetőség e folyamat megfigyelésére. Kellemes környezetben
sétálva, a trópusok dzsungeljeit bemutató természetfilmekből ismert lepkék csodálhatóak meg.

– Milyen fajta trópusi lepkéket lehet látni?
– A leglátványosabb fajták:
a kék színben pompázó azúrlepke, az akár 25 centiméter
nagyságot is elérő atlaszlepke,
vagy a rejtőzködés nagymestere, az indiai levéllepke. Állandó vendégeink közül kiemelnénk a lepkeház virtuózát, az
égszínkék azúrlepkét, a kecses
zebralepkéket, a folyamatosan
lustálkodó denevérlepkéket, valamint a lepedőszerűen repülő
nimfalepkéket.
– Hány folyamatból áll a lepkék 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 lepkeházunkban tíz fajta lepke van. Tulajdonképpen 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 rendeljük 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 legyen a kiállítás a visszatérő vendégeinknek. A lepkék 2-3 hetet
élnek, ezért minden két hétben
új bábokat kell vásárolnunk. Bukarestben is nyitottunk az idén

egy lepkeházat, de az csak július
végéig fogadta a látogatókat.
– A lepkék kis, ártatlan állatok, de milyen a felépítésük?
– A lepke a potrohából áll,
négy vagy hat lábból, két csápból és egy pödörni nyelvből. A
szárnyuk négy részből áll össze,
de a külső szárnyak nem egyformák a belső szárnnyal.
– Mivel táplálkoznak a trópusi lepkék?
– A lepkéknek a legfonto-
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sabb a páratartalom és a meleg,
ezért is van, hogy csak szeptemberig tartunk nyitva. A lepkeház
területén belül felállított kis halastó a páratartalom biztosítása
végett van, de naponta több alkalommal vizet spriccelünk a kis
tavat övező kövekre, ahová leszállnak a lepkék és így is magukba szívják a nedvességet.
Mint látható, gyümölcsök is
vannak elhelyezve a Lepkeház
területén, a lepkék kiszívják belőlük a cukrot, ami az életet biztosítja számukra.

A kis ausztráliai zebrapintyek
pedig hangulatossá teszik a környezetet a Lepkeházban.
– Az érdeklődők, hol találhatják meg Parajdon a Trópusi
Lepkeházat?
– Azok, akik Parajdra látogatnak, a sóbánya szomszédságában lévő, a stranddal szembeni
Küküllőmező utcában találhatják
meg lepkeházunkat, amely naponta 9 és 19 óra közt van nyitva.
Belépő gyerekeknek, diákoknak
6 lej, felnőtteknek 7 lej.
Czimbalmos Ferenc-Attila

6. oldal
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Emlékszik még a ’89-es módszerváltás előtti árukapcsolásra?
– Hát el lehet azt felejteni?
Például, amikor a havi fél kilós
disznóhús-fejadag mellé odapasszintottak egy nagy zacskó
fagyasztott zöldséget!
– Az egészségünkre vigyáztak az elvtársak, nehogy csak
úgy magára zabáljuk meg azt
a húsnak csúfolt mócsingbogot.
– 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 rákpehely 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 ráksütögetésre. S különben is, a sör
mellé kaptál ﬁnom halfasírtot.
– Még most is a számban
érzem azt a ﬁnom avas fűrészpor 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 rendszámú autók közlekedhettek.
– Ja. Manapság ezt lehetetlen volna kivitelezni, minden
debilis analfabétának adnak
jogsit, akik írni-olvasni sem tudnak, nemhogy deriválnák az
ilyen komplex matematikai fogalmakat, hogy páros meg páratlan szám.
– Azt hallotta, hogy mostantól fogva nemcsak vezetni
tilos piásan, de ittas embert
szállítani is?
– Akkor hogy fog ezután hazavinni engem a taxis a kocsmából, az ölében? Vagy üldögélünk
a kocsiban, amíg kijózanodok?
– Ne parázzon, csak motorkerékpárokra vonatkozik.
– Lassan azt is megtiltják,
hogy Mari néni hazatolja a részeg urát talicskával a falusi hörpintőből.
– Lapozzunk: Neptunról hallott?
– Persze, nem vagyok én

bunkó! És nem Neptun, helyesen Neptunus, a vizek és tengerek istene a római mitológiában.
Még egy német pornórajzﬁlmet
is láttam vele anno, úgy kezdődött, hogy három meztelen punetti napozott a tengerparton,
aztán egyszer csak kiosont a
nagyszakállú Neptunus a habokból, és a hosszú, vastag, az
ágyékából kinőtt háromágú szigonyával jól lerendezte őket.
– Bámulatosan művelt! De
én a román tengerparti Neptunt
kérdeztem…, a napokban volt
a húsz éves évfordulója annak,
hogy 1993-ban három RMDSZes politikus: Frunda, Borbély és
Tokay György titokban és bármiféle meghatalmazás nélkül,
amerikai közvetítéssel „megállapodtak” a román kormány
képviselőivel néhány, a kisebbségeket érintő kérdésben.
– Ja, azóta is azt nyögjük.
Gyakorlatilag eladtak bennünket, mint valami gyapotszedő
nigger rabszolgákat.
– Idézem Borbély Zsolt Attila politológust, aki az EMI-táborban többek közt a
következőket mondta ezzel kapcsolatban: „Ekkor adta fel az er-

Menedzsment projektverseny a
Kulturális-Tudományegyetem
igazgatói állásának betöltésére
Marosvásárhely Megyei
Jogú Város menedzsment
projektversenyt szervez a
Kulturális Tudományegyetem igazgatói állásának
betöltésére.
A versenyvizsga a
következőképpen zajlik:
I.– 2013.07.29. – a versenyvizsga szervezésére vonatkozó
adatoknak
nyilvánosságra való hozatala
II.– 2013. augusztus 2127. – a menedzsmentprojektek elemzése
III.szakasz – 2013. augusztus 28. – a menedzsmentprojektek megvédése
interjú keretében.
A jelentkezőknek halmozottan kell teljesíteniük az
alábbi feltételeket:
a) román vagy EU valamely tagállamának polgára
b) teljes hivatali ténykedési 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 vezetői tisztséget más romániai
intézetben (választási lehetőséggel a nyertes jelentkező
számára)
g) számítógép-kezelői ismeretek
h) nem volt büntetőjogilag elítélve.
A célkitűzési füzet követelményeinek megfelelően kidolgozott
versenyvizsga
iratcsomót és a menedzsmentprojekteket (írásban és
elektronikus formátumban) a
Marosvásárhelyi Municípium
székhelyére, a 87-es szobában
kell letenni, 2013. augusztus
20-ig (végső határidő).
Az iratcsomóknak tartalmazniuk kell:
– A versenyvizsgára való
feliratkozás kérését;
– Személyazonosság irat
másolata;
– Tanulmányi oklevelek
másolata, valamint egyéb, a
szakosításokat bizonyító iratok;
– A munkakönyv másolata;
– A megfelelő egészségi

állapotot bizonyító
igazolás;
– A 2011. január elseje
utáni munkahelyi régiséget
bizonyító igazolás;
– Büntetlenségi bizonylat;
– Curriculum vitae (európai modell);
– Ajánlás az utolsó munkahelyről.
A versenyvizsga mappája
iratainak másolatát az eredetiekkel együtt kell felmutatni,
a másolat hitelét a bizottság
titkára igazolja.
A célkitűzési füzetet, a
könyvészetet, a versenyvizsga
szervezési és lebonyolítási, az
óvások megoldási szabályzatát, 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 lebonyolítását Marosvásárhely
Megyei Jogú Város székhelyén,
87-es szoba, telefon 0265–
268330, 110-es mellékállomás, illetve 0365-801865.

délyi magyar érdekképviselet a
nemzetközi nyomásgyakorlás
politikai eszközét. A neptuni tárgyalók lehetőséget biztosítottak
arra, hogy az etno-soviniszta
román hatalom kisebbségbarát
színben tetszelegjen a nemzetközi színtéren. Ahelyett, hogy
növelték volna a Romániára nehezedő külföldi nyomást, az
RMDSZ-programot messze alulmúló ígéretcsomag fejében legitimálták a román hatalmat”.
– Magam sem fogalmazhattam volna szebben! Az
RMDSZ háromágú szigonya, vagyis a neptunos triumvirátus
tagjai közül nem reagálta le
senki?
– De. Borbély László azt
mondta, hogy a romániai magyar 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 bújtak meg, azaz mikben állapodtak meg.
– Hozzátette még: megtisz-

telő, ha egyesek úgy gondolják,
hogy hárman voltak, akik befolyásolták az utóbbi 23 év
RMDSZ-politizálását, de szerinte
nem lehet két évtizeden keresztül félrevezetni a romániai magyarságot. Ehhez mit szól?
– Azt, hogy szerintem meg
lehet. De történt ám egyéb érdekes is ama borzonti EMI-táborban, például a Jobbik-elnök
Vona Gábort ki akarják tiltani
Romániából.
– Miért? Nagyon is szimpatikus, stramm ﬁatalember.
– „Ha a magyar érdek csak
konﬂiktus vállalásával képviselhető, akkor a konﬂiktust is vállalni kell”. Elsősorban ezért. De
mondott olyat is, hogy„Nem fogunk lemondani arról a célunkról, hogy egyszer minden
magyar egy ha¬zában éljen”.
Na, ezek kissé kibaszkurálták a
román külügyi biztosítékot,
hogy a véresszájú, nemzetféltő
patriótákról már ne is beszéljünk. Miután kihőbörögték magukat, és pelenkát cseréltek,
álláspontfoglalásra szólították
fel Magyarországot.
– Szép kis diplomáciai katyvasz, így az uborkaszezon ﬁni-

sében! Mit válaszoltak Martonyiék?
– Nem pont azt, amit a románok vártak: „A Jobbik ellenzéki párt, amely nem vesz részt
a magyar kormányzat munkájában, és nem is osztozik annak
felelősségében. A magyar kormány elkötelezett a magyar–
román stratégiai partnerség
alapelvei mellett és célkitűzései
iránt”. Ennyi.
– Vagyis távolról sem határolódtak el Vona kijelentéseitől.
– Még szép! Közelednek a
választások, a FIDESZ népszerűsége lassú, de konstans csökkenést mutat, nagy szükségük lesz
vagy lehet az erdélyi szavazatokra.
– Ja, ahogy a Jobbiknak is.
De én a legjobban azt élvezem,
hogy akár hasra is fekhetnek és
a szigonyukon pöröghetnek,
akkor se tudják hivatalosan kitiltani Vona Gábort az országból.
– Miért nem?
– Mert a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény értelmében csak
diplomaták nyilváníthatók persona non gratának!
Molnár Tibor

Kulturális Ősz Marosvásárhelyen
A város spirituális életét tekintve – újdonságként – a
polgármester bejelentette,
hogy ez évben első ízben
kerül sor a Kulturális Ősz

Marosvásárhelyen elnevezésű rendezvényre, amelynek
meghatározó eleme lesz a színházi összetevő, ugyanis a nagyszebeni fesztivált rendezvénye-

inek egy részére Marosvásárhelyen kerül sor.

Ezúton megkérjük Önöket,
tartsák tiszteletben a munkálatok ideje alatt felállított forgalmi táblák által támasztott
követelményeket, és közlekedjenek körültekintően
ebben az övezetben.
Továbbá, felkérjük a gépkocsivezetőket, hogy ne állja-

nak meg, ne várakozzanak, és
ne parkoljanak a munkálati
övezetben a munkák ideje
alatt, hogy ne akadályozzák a
gépek, felszerelések tevékenységét és munkaütemét.
Köszönjük megértésüket!

Közlemény
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a gépkocsivezetők tudomására
hozza, hogy 2013. augusztus 12-én elkezdődtek a
korszerűsítési munkálatok a Tisza utcában (a Hídvég utca – Maroshíd
szakaszon).

Nyilvános versenytárgyalás
Marosvásárhely megyei
jogú város, Győzelem tér, 3.
szám, telefon 0265-268.330,
146-os mellékállomás, fax
0365-801.856, második alkalommal hirdet nyílt versenytárgyalást egy Marosvásárhely, Győzelem tér, 33. szám
alatt elhelyezkedő 258,30
négyzetméter kiterjedésű helyiség bérbeadására.
A versenytárgyalás kiindu-

lási ára 55 lej/nm/hónap.
Az 50 lej értékű feladatfüzet, 2013.augusztus 9-étől vásárolható meg az intézmény
székhelyén, Győzelem tér, 3.
szám, 85-ös szoba, naponta
8.00-10.30 óra között.
A versenytárgyalás dokumentumait az intézmény
székhelyére kell benyújtani,
13-as szoba, 2013.08.19-ei
határidővel, 12 óráig.

A versenytárgyalásra 2013.
augusztus 20-án, 10 órai kezdettel kerül sor, Marosvásárhely megyei jogú város székhelyén, Győzelem tér, 3. szám,
45-ös terem.
Bővebb információkat a
0265-268-330 telefonszámon, 146-os mellékállomás,
kaphatnak.

Sport <<

2013 augusztus 15–21.

Bizakodva tekintenek a jövőbe

„A City’us mindig a csúcsra tör!”
- Interjú Kacsó Endrével, a City’us vezetőedzőjével, a csapat lehetséges elnökével Ţerbea Sorin, a marosvásárhelyi négyszeres bajnok, hatszoros román kupagyőztes, egyszeres szuperkupa-győztes City’us 1. ligás teremlabdarúgó 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 beszélgettem a csapat jelenlegi és jövőbeli helyzetéről és főleg a klubtulajdonos halálával keletkezett űr betöltéséről:
– Milyen volt az ön szemszögéből 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 (augusztus 7-én, csütörtökön – sz.
m.) már volt egy erőnléti edzésünk, ezért is dicséretes a győzelem.
– Hogyan mozogtak a keret
új tagjai?
– Jól, ahhoz képest, hogy a
felkészülés elején vagyunk
még. A helyi ﬁatal tehetségekre
nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen ők képezik a jövőt. Mint
köztudott, Dévára távozott
Lupu, Cr. Matei és Iancu, őket
pótoljuk helyi, tehetséges ﬁatalokkal, akik már bemutatkoztak
az első csapatban.
Mellettük a többszörös válogatott Al-Ioani és Csoma Ferenc
is erősségnek számít, de bemutatkozott 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 folytassák.
A keret tagjai: Moldovan,
Aszalos és Török – kapusok;
Gherman, Ignat, Dániel Rajmond, Muntean, Covaci, Stoica,
Al-Ioani, Tibor Moldovan, Nicuşan, Şaim, Csoma Ferenc,
Csoma Alpár (most épül fel sérüléséből), Szombat, Togan,
Küsmödi és Cotoară – mezőnyjátékosok.
– A kapus posztra ki a legesélyesebb, hogy Marosvásárhelyre kerüljön, hiszen jó lenne
még egy tapasztalt hálóőr…
– Több kapussal folytatunk
tárgyalásokat, az egyik közülük
Carlao, az együttes egykori kiváló kapusa. Egyelőre még kérdéses, hogy idekerülhet-e,
jelenlegi brazil együttesével
még folynak a tárgyalások. Egy
biztos: a bajnokság kezdetéig a

Kacsó Endre

Carlao

Csoma Ferenc
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 teremlabdarúgó elnök), mind helyi
szinten mindig, minden szempontból kiállt az együttes mellett.
– 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 baleset áldozata lett, de az élet sajnos megy tovább… Reméljük,
hogy az a személy, aki helyébe
jön, továbbra is támogatni fogja
minden szempontból az együttest, és jó viszonyunk lesz majd
vele.
– Sok kósza hír repdes a csapat 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 továbbra is támogassa, segítse az
együttest a hazai és nemzetközi
porondon, hiszen ez a csapat az
utóbbi évek eredményei alapján megérdemli ezt.
Jelenleg is én foglalkozom
az együttes szinte minden adminisztrációs és egyéb termé-

szetű problémájával, de rövidesen kiderül, hogy ki kerül az elnöki posztra. Az, hogy a City’us
Marosvásárhely hírnevét öregbíti, tagadhatatlan, és mindenkit kötelez.
– A jelenlegi játékoskerettel
fel tudja-e venni a City’us a harcot a nemzetközi porondon?
– Igen. Egyelőre még az
erőnléti felkészítő elején vagyunk, de két hét múlva remélem, előrébb járunk majd.
– Erősített a Déva, a Sepsiszentgyörgy, a Székelyudvarhely,
a Galaţi is, sőt Bukarest is indított
egy új együttest. Hogyan látja az
esélyt a bajnoki címért folyó küzdelemben?
– Eddig sem volt könnyű, hiszen minden gyengébb képességű együttes próbálta a
maximumot kihozni ellenünk a
kettős mérkőzéseken. Eddig is
jó csapatunk volt, ezután is kiváló együttesünk lesz, tehát fő
esélyesek vagyunk a bajnoki
cím elhódításáért kiírt harcban.
Tudatában vagyunk annak,
hogy sokat kell még dolgoznunk ezért, viszont maximálisan bízom a játékosokban.
– Mi a csapatnak a célkitűzése
a szeptemberben kezdődő 20132014-es bajnoki szezonra?
– A City’us mindig a csúcsra
tör! Az idei célkitűzés: a bajnoki
cím meg a kupagyőzelem, emellett a továbbjutás a Champions
League Elit-csoportkörébe.

Carlao szívesen visszatérne
második otthonába

Csoma Alpár bátyja,
Ferenc is tagja a City’usnak

A 27 éves Carlos Alberto
Alves Ferreira „Carlao”, a City’us
brazil származású kapusa a világhálón keresztül tájékoztatta
a Központot a marosvásárhelyi
együtteshez való visszatérési
szándékáról:
– Valóban beszéltem valakivel (Kacsó Endre vezetőedző –
szerk. megj.) a City’us vezetőségéből a visszatérésemmel kapcsolatosan. Eleinte biztosra
vettem, hogy visszatérek, de a
jelenlegi brazil klubom egyelőre
nem hajlandó kiadni a leigazoláshoz elengedhetetlen zöld
könyvem.
Én soha nem állítottam,
hogy nem szeretnék visszatérni
Marosvásárhelyre, hiszen most
is a második otthonomnak tekintem a várost, ahol nagyon jól
éreztem magam. Mi több, ott
elkezdtem egy munkát, amit
nem fejeztem be, s amit szeretnék majd folytatni. Ugyanakkor
sok jó eredménnyel vagyok
még adósa annak az együttesnek, amely vezetősége mindenben 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 visszatérnék! – mondta Carlao.

A 36 éves Ferenc a következőket mondta el a Központnak:
– A 2010-2011-es idényben
voltam a vásárhelyi együttes játékosa, de hamarosan visszakerültem a székelyudvarhelyi
csapathoz, a 2012-2013-as
idényben viszont a sepsiszentgyörgyi Spicom csapatához szerződtem.
Idén a marosvásárhelyi
együttes újra szerződést ajánlott,
amit el is fogadtam. Egyelőre
nem tudni, hogy milyen időszakra írom alá azt, fontos az,
hogy bizonyítsak, hiszen tudatában vagyok annak, hogy egy
többszörös bajnok és kupagyőztes 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, amikor az egykori szovátai Medve-tó
színeiben, az ifjúsági együttesben elkezdtem focizni, ahol
2004-ig folytattam. 2004-ben
kezdtem a teremfocit, ugyanis
Jakab Zoltán egykori edzőm jól ismerte a testvéremet, Alpárt, aki
már akkor meghatározó tagja
volt a székelyudvarhelyi együttesnek, így neki köszönhetően is
kerültem oda, majd abban az
évben bajnokok is lettünk.
– Ferenc, az ön korában
mások már lassan abbahagyják

7. oldal

Feketics
Norbert
a Honvéd
első keretében edz!
A mindössze 17 éves
marosvásárhelyi illetőségű, roppant tehetséges Feketics Norbert
egy ideje az 1. ligás budapesti Honvéd együttesét erősíti, ahol az
U18-es keret tagja, viszont a nagycsapattal
edz.
A Magyarországon már
közkedvelt ﬁatal labdarúgót már több orosz, német
és olasz együttes is megkereste, Marosvásárhelyen
viszont kevésbé ismert.
A helyi Junior csapatánál kezdett el focizni 7
évesen, majd idővel a Hagi
Akadémiához került,
ahonnan, a budapesti
Honvéd–MFA együtteséhez szerződött, ahol az
U18-as keret egyik kiválósága, mint előretolt középpályás, csatár.
Édesapja is helyi szinten ismert labdarúgó volt,
hiszen a szászrégeni Avântul, a Debrecen (alacsonyabb liga) majd a Sóvárad leigazolt labdarúgója,
egykori középpályása volt.
Norbert jelenleg a
Honvéd felnőtt csapatának
színeiben folytatja a felkészülést, ahol több romániai illetőségű társa is szerepel.

a futballt, vagy legalábbis pályafutásuk befejezésére készülnek. Ön viszont egy újabb
szerződést fog aláírni, aminek
akár folytatása is lehet.
– Egyelőre még nem gondolok arra, hogy abbahagyjam.
Én bárhol is játsztam, mindig a
legkomolyabban készültem,
mindig sportos életvitelem
volt, a kicsapongó életmód
távol áll tőlem, akárcsak Alpártól. Ennek is köszönhetően bírjuk még erőnléttel, és
remélem, hogy sokáig hasznos
tagjai lehetünk az együttesnek.
Tudom, hogy újra egy többszörös bajnok és kupagyőztes
együttes tagja leszek, amely
színeiben a cél mindig
ugyanaz, mint eddig, azaz a
bajnoki cím és a kupagyőzelem, aztán a sikeres európai kupaszereplés.

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

2013 augusztus 15–21.

Pályá
zat

Kedves rejtvényfejtők!
Augusztusi pályázatunk e heti
feladványának megfejtése a
rajz poénja. Ezt kérjük majd
Önöktől a Központ utolsó augusztusi számában megjelenő
pályázati szelvényen, természetesen a többi pályázati rejtvény
helyes megfejtésével együtt!

gyógykenőcsök, gélek (a Peter's Beauty Shop ajándéka):
SABĂU MARGIT (Tolsztoj u.); KIRÁLY JULIANNA (Merészség u.)
3. díj: három hónapos előﬁzetés Központ c. hetilapunkra:
HOMPÓT CSILLA (Szabadság u.)
Gratulálunk, nyerteseinket telefonon értesítjük a díjak átvételével kapcsolatban!

Nyereményeink:
1. díj: ezüstmedál – a RUBICOMPRES Demeter Kft. ékszerüzletének ajándéka
2. díj: kozmetikai krémeket,
géleket tartalmazó ajándékcsomag – a „Peter's Beauty
Shop kozmetikai cikkeket forgalmazó szaküzlet ajándéka
3. díj: három hónapos előﬁzetés a Központ hetilapra
Júliusi pályázatunk
nyertesei:
1. és 2. díj: kozmetikai

A helyes megfejtések:
Hotel Erdély: – Mától kezdve
magyar módra ébresztjük a
kedves vendégeinket! Házasságkötődő: – Viszontlátásra,
uram! Szívesen várom máskor
is! Útra kész hölgyikém: –
Mire minden cuccát megvette,
nem maradt pénz a nyaralásra! Exportcikk: – A jégkocka kivitel már kielégítő,
csak a csomagolást kifogásolják!

RUBICOMPRES

ékszerüzlet

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

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
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