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

Társadalom

Huszáravató és zászlószentelő
Gernyeszegen

>>> 5. oldal

Vélemény

Balliberális járvány 
Marosvásárhelyen     

Annak ellenére, hogy Erdélyben nem volt igény
a balliberális eszmék meghonosítására, a vírus
hordozói meglepő makacssággal osztották és
osztják ma is az „örömhírt”. Az „anyavállalatuk”
már rég csődbement, és ideje lett volna már itt
is a megtisztulásnak, de bizonyos fáziskésések-
nek köszönhetően, az RMDSZ ernyős szerkezete
mögé megbújva, mind a mai napig terjed a kór.
A fertőzött személyek állami pénzekhez való
hozzáférése a terjedési veszély további fokozó-
dását eredményezte. Erdély, és ezen belül Ma-
rosvásárhely a balliberális kór melegágyává vált.
Amíg nem lesz egy tényleges hatalomváltás
az érdekvédelmi képviseleteinken belül és
kívül, a hatalmat gyakorló magyarjaink pedig
csak a balliberális küldetésükkel lesznek elfog-
lalva, nem számíthatunk közösségünk kigyó-
gyulására. 

>>> 3. oldal
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Sport

„Romániának győznie kell, hogy
megőrizhesse esélyeit a tovább-
jutáshoz!”

Exkluzív interjú Jenei Imrével, a román és a magyar
labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitányával, aki
hajdanán a bukaresti Steaua csapatának edzője is
volt, amely együttessel 1986. május 7-én elhódította
a Bajnokcsapatok Európa Kupáját.

Társadalom

Brassóhoz csatolták a Maros megyei
pénzügyi hivatalt. Mi jön ezután?

A hétfői, szeptember 2-i Hivatalos Közlönyben meg-
jelent, hogy a Maros megyei, de a Hargita és Kovászna
megyei adó- és pénzügyi hivatalt is a Brassói Regio-
nális Közpénzügyi Főigazgatósághoz csatolták. Ezzel
szinte egy időben Victor Ponta miniszterelnök kijelen-
tette, hogy a székelyföldi megyéket Brassóhoz csatol-
nák a regionalizáció során. 

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

Tudnivalók a 8. oldalon)

Szeptemberi 
REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

Ma veszi kezdetét a Kultúrpalota százéves születésnapjára szervezett ren-
dezvénysorozat, ám lapzártánkig az ígéretekkel ellentétben nem jelentek
meg magyar nyelvű óriásplakátok a város területén, csupán néhány kis-
méretű falragasz árulkodik a magyar programszámok létezéséről, emel-
lett a programfüzetek közzétételével is gondok voltak. A helyzetről
Brassai Zsombort, a Maros megyei RMDSZ elnökét kérdeztük.

Százéves örökségünk

Brassai: „Operatívabbnak
kell lennünk!“

>>> 3. oldal
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Bibó Lajos és 
barátai a Jazz Clubban

Szeptember 5-én, csütörtö-
kön este 10 órától Bibó Lajos és
barátai, Ritziu Ilka Krisztina, Ko-
szika, Boros Emese & Jazz4Fun,
Alex Man, Sárosi Péter, Asztalos
Zsolt, Gyárfás István, a Bende
Zsolt Trió, Sárik Péter, Jakab
Csaba, illetve az Autostop MS
koncertezik a marosvásárhelyi,
Sinaia utcai Jazz & Blues Clubban.
Szintén csütörtökön este MS-
parti is lesz ugyanitt. A jó zenéről
és a megfelelő hangulatról Döme
gondoskodik. A beugró 5 lej. Asz-
talfoglalás: tel. 0724-400-322.

Henry Sugar 
barátja az Arielben

Az Ariel Színház stúdiótermé-
ben (Nyomda u. 4.), szeptember
6-án, pénteken este 7 órától újra
műsorra kerül a Henry Sugar ba-
rátja című felnőttelőadás (csak 14
éven felülieknek). Az előadást
Roald Dahl történetei alapján írta
és rendezte Barabás Olga. Előadja
Puskás Győző, zenéjét szerezte és
zongorán közreműködik Aposto-
lache Zénó. A dalszövegeket
Fehér Csaba írta, a koreográfiát
Kis Luca Kinga jegyzi. Jegyfogla-

lás hétköznap 10-14 óra között a
0747-942-181-es mobilszámon.

Veteránautós-találkozó 
Marosvásárhelyen

A Defender Műsorszervező
Iroda első alkalommal szervezi
meg Marosvásárhelyen, a Maros-
parton, a Sörpatikával szemben a
European Oldtimer Festival nevű
háromnapos, szabadtéri veterán-
autós-találkozót. A régi autók és
motorok szerelmesei, illetve min-
den érdeklődő előtt nyitott ren-
dezvény szeptember 6-án,
pénteken kezdődik, a kapukat
délután 2 órakor nyitják meg, a
hivatalos megnyitó 6 órakor kez-
dődik, 21.30-kor koncertek kez-
dődnek. Szeptember 7-én,
szombaton 14 órakor indul a jár-
művek felvonulása, 16 órakor a
díjazásra kerül sor, 20 órakor ver-
senyek kezdődnek, 21 órától di-
vatbemutató lesz, 21.30-kor
koncertekkel folytatódik a ren-
dezvény, majd 23 órakor meg-
gyújták a tábortüzet.

Tety Humorfest 2013
Szeptember 12-30. között

Marosvásárhelyen kerül megren-
dezésre a Tety Humorfest 2013

nevű, első nemzetközi karika-
túra-fesztivál. A fesztiválra bene-
vezendő alkotások témája a
kultúra (zene, színház, művészet
stb.), illetve egy szabadon válasz-
tott téma. A színes vagy fekete-
fehér, A4-es formátumú
munkákat (legkevesebb egyet,

legtöbb hármat) rövid önéletrajz
kíséretében a
tetyhumorfest@cjmures.ro e-
mail címre kell elküldeni (min.
400 dpi) legkésőbb szeptember
5-ig. Az első helyezett 500 eurós
jutalomban részesül, a második
helyezett munkáját 300 euróval,
a harmadik helyezettét 200 euró-
val jutalmazzák. A beküldött al-
kotásokból szeptember 12-én a
marosvásárhelyi Kultúrpalota
előcsarnokában nyílik kiállítás.
Bővebb tájékoztatás a rendez-
vény hivatalos oldalán: www.fa-
cebook.com/TetyHumorfest.
Társszervező: az Oli! Manage-
ment Kulturális Egyesület.

Nemzetközi 
orgonafesztivál

Szeptember 4-étől 19-éig
nemzetközi orgonafesztiválnak
ad otthont a marosvásárhelyi
Kultúrpalota. Szeptember 10-én,
jövő kedden 7 órától Felician
Rosca, 12-én, csütörtökön
ugyanebben az időpontban az
angliai John Keith orgonaestjére
várják a nagyérdeműt a Kultúr-
palota nagytermébe.
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Szeptember 5. Lőrinc, Viktor, Albert, Jusztin, Alpár
Szeptember 6. Zakariás, Beáta, Ida, Csanád, Aldán
Szeptember 7. Regina, Begónia, Menyhért, István
Szeptember 8. Adrienn, Mária, Adrián
Szeptember 9. Ádám, Dorottya, Tivadar, Szerafina
Szeptember 10. Nikolett, Hunor, Zalán, Noémi
Szeptember 11. Teodóra, Károly, Milán, Emil, Félix

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Vannak olyan szerelmi kapcsolatok, amelyek több fáj-
dalmat, szenvedést tartogatnak, mint örömet. Ezért jobban
tenné, ha nem erőltetne semmit, különösen akkor, ha part-
nere már a tudomására hozta, mit és hogyan szeretne. Gyer-
mekére fordítson most nagyobb figyelmet.
Bika: A házasságokban válságos pillanatokat élhetnek át,
elsősorban az ön rokonsága miatt. Igyekezzék partnere vál-
láról levenni a terhet, illetve rokonért hozzon áldozatot, ami-
vel a saját hétköznapjait is megkönnyítheti. A héten ne
politizáljon!
Ikrek: Pompás a hét szerződéskötésre, ingatlannal kapcso-
latos ügyek intézésére. Családi összejövetelek is ragyogóan
alakulnak, és talán olyan rokon, ismerős is feltűnik, akivel
régen találkozott. A munkahelye nem a mosoly országa, rá-
adásul olyan hírek terjednek el, amelyek miatt bizonytalan-
nak érezheti a jövőjét. 
Rák: Ne fusson olyan szekér után, amelyik nem akarja fel-
venni. Amennyiben titkos szeretői viszonyt folytat, ne re-
ménykedjen abban, hogy ez megváltozhat. A munkahelyén
olyan váratlan esemény történik, amellyel a sors fel akarja
hívni a figyelmét arra, hogy ami eddig biztos volt, most bi-
zonytalanná válhat.
Oroszlán: Vannak olyan dolgok, amelyeket jó, ha a titkok
jótékony homálya fed. Amennyiben van munkája, akkor te-
gyen meg mindent azért, hogy a rövidesen kialakuló új hely-
zetben is számítsanak önre, tegye magát
nélkülözhetetlenné. Szerelmi kapcsolatban legyen nagyvo-
nalú.
Szűz: Balesetveszélyes a hét, legyen óvatos. A megszokott-
nál kicsivel korábban induljon, hogy elkerülje a rohanással
együtt járó figyelmetlenséget. A házasságokban, régi együt-
télésekben ingerültebb lehet a partnerével, hiába fogadta
meg, hogy türelmes lesz vele.
Mérleg: A házasságokban még az is megtörténhet, hogy a
tudomására jutnak olyan dolgok, amely miatt becsapottnak
érezheti magát, és a viszony megszüntetése is megfordul a
fejében. A szerelmi kapcsolatokban sem szabad most sem-
mit sem erőltetni. 
Skorpió: Olyan változások várhatók a munkában, a megél-
hetésben, amelyek miatt átalakulhatnak a hétköznapjai, sőt
még az is előfordulhat, hogy bizonytalanná válik a megél-
hetése. Ezért nem árt, ha megpróbál „több lábon” állni, még
akkor is, ha úgy érzi, hogy ez rendkívül megterhelő lenne. 
Nyilas: Erős belső késztetést érez arra, hogy bizonyítsa a sze-
relmét, és lángra lobbantsa választottjának a szívét. Ráadásul
minél nehezebb meghódítani valakit, annál nagyobb erővel
vetheti bele magát a viszonyba. Mert úgy hiszi, hogy ebben
a kapcsolatban teljesedhetne ki. 
Bak: Kiváló a hét tanulás kezdésére, külföldi utazásra. Egy
baráti kapcsolat véget érhet, talán azért, mert úgy érzi, hogy
ön az, aki nagyobb áldozatot hozott már eddig is azért, hogy
az ismeretségük működjön. Ám most már elfogyott a tü-
relme, és nincs kedve újabb áldozat hozatalára. 
Vízöntő: Valaki olyan nagy hatást gyakorol önre, hogy talán
még a világnézete is megváltozik. A munkahelyén – ha még
van – olyan helyzet alakul ki, amikor kétszer is meg kell gon-
dolnia, hogy mit ejt ki a száján, mert vannak olyan emberek,
akik irigyek önre, és akik szívesen látnák önt a cégen kívül.
Halak: Előfordulhat, hogy aki korábban azt mondta, legyen
vége a kapcsolatuknak, most visszasomfordál, és szeretné
újra kezdeni. A munkahelyén nem árt az óvatosság és a fi-
gyelem, mert a legkisebb hiba is megbosszulja magát. Nem
árt új munka után nézni, mert kenyéradója bajba kerülhet.

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

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

A maszk / Péterfi József grafikája



Balliberális 
járvány 
Marosvásárhelyen

Az évtizedekig ránk nehezedő kommunista elnyomás és a
folyamatos etnikai tisztogatások következtében az erdélyi ma-
gyarok többsége – a különféle pártpolitikai befolyásoktól füg-
getlenül – jobboldali meggyőződésűvé vált. Az utóbbi időben
azonban, különböző járványtani tényezők miatt, egy olyan
kór ütötte fel a fejét városunkban, amely lényegesen megvál-
toztatta az itt élő magyar lakosok hangulatát. 

Az epidemiológiai kutatások során bebizonyosodott, hogy
a fertőző betegségek elterjedésének egyik alapfeltétele a tár-
sadalomban bekövetkezett változás. A balliberális járvány
esetében ezt a fordulatot a ’89-es rendszerváltás jelentette.
Ekkor jött létre az az új politikai alakulat, amely a fertőzés fő
hordozójává vált. Az első marosvásárhelyi gócpont a Köcsög
utcában lehetett, ahol mind a mai napig folyamatos fertőzés-
veszéllyel kell számolnunk. A járvány terjedésének egy másik
oka a szegényes népegészségügyi állapot, azaz a szükséges
(mentál)higiéniai feltételek hiánya. Pontosabban fogalmazva,
szükség volt néhány olyan sebezhető állami intézményre,
amelyen keresztül az említett politikai alakulat a lakosság felé
továbbíthatta a kórokozóit. A fertőzött szervezetek sorában
találunk sajtóorgánumokat, színházakat, egyetemeket és más
kultúrintézményeket. A nemzetközi utazások szintén előse-
gítették a járvány terjedését. Az említett kór esetében buda-
pesti, bukaresti és tengerentúli fertőzésre, továbbképzésre
gyanakodhatunk, de ez a veszély csak a kiváltságos szemé-
lyeket fenyegette. A földhözragadt, egyszerű embereknek
nem volt, amitől megbetegedniük. 

Annak ellenére, hogy Erdélyben nem volt igény a ballibe-
rális eszmék meghonosítására, a vírus hordozói meglepő ma-
kacssággal osztották és osztják ma is az „örömhírt”. Az
„anyavállalatuk” már rég csődbement, és ideje lett volna már
itt is a „megtisztulásnak”, de bizonyos fáziskéséseknek köszön-
hetően, az RMDSZ ernyős szerkezete mögé megbújva, mind
a mai napig terjed a kór. A fertőzött személyek állami pén-
zekhez való hozzáférése a terjedési veszély további fokozódá-
sát eredményezte. Erdély, és ezen belül Marosvásárhely a
balliberális kór melegágyává vált. Amíg nem lesz egy tényle-
ges hatalomváltás az érdekvédelmi képviseleteinken belül és
kívül, a hatalmat gyakorló magyarjaink pedig csak a ballibe-
rális küldetésükkel lesznek elfoglalva, nem számíthatunk kö-
zösségünk kigyógyulására. Addig is maradnak nekünk a „más
nemzeteket féltő álmagyarok”, a Wass Albert műveit giccsként
kezelő „véleményformálók”, az autonómiában kételkedő, kis-
hitű egyetemi tanárok, és olyan politikusok, akik önként le-
mondanak a magyarok jogairól, a megoldások helyett pedig
csak magyarázkodást nyújtanak. 

A helyzet javulását elősegíthetik az időjárásban bekövet-
kező változások. Olyan környezeti feltételek kialakulása, ame-
lyek megakadályozzák a járvány további terjedését, és
előidézik a kórokozók megsemmisülését. Ehhez pedig nagy
szükség van önmagunk felvállalására, a civil szféra összefo-
gására és a politikai befolyástól való megszabadulásra.
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Ferencz Zsombor 

A Kultúrpalota léte, akár tetszik egyeseknek, akár nem, de nemzeti szimbólumnak is számít a megyeszék-
helyi magyar közösség, vagyis a vásárhelyiek szemében. Erre a páratlan épületre emlékezünk mától, és a
jelek arra mutatnak, hogy nem is akármilyen rendezvénysorozattal. Mindez örvendetes, bár még az utolsó
pillanatban is voltak el nem intézett tennivalók: a száz éves évforduló magyar programja meglehetősen
későre készült el; a magyar nyelvű reklámhordozóknak, óriásplakátoknak sokkal hamarabb meg kellett
volna jelenniük Vásárhelyen; emellett a programfüzetek közzétételével is gondok voltak… Sejthető, hogy
ami nem sikerült Dorin Floreának az Együtt-Impreuna fesztivál Forgatagra való rászervezésével, azt sikerül
Ciprian Dobrének a Cultura ne uneste! nevű rendezvénysorozattal. A Kultúrpalota születésnapján olyan
fellépőkkel is várják a város lakosságát, mint Catalin Botezatu, Lucian Boia, Radu Moraru, Robert Turcescu
és Victor Ciutacu… 

– Köztudott, hogy a Kultúrpalota
száz éves évfordulójára kerül sor. A
hatvan napos rendezvény bizony
nem mindennapi. Beszéljünk egy ki-
csit ezek fontosságáról… 

– Így igaz, rendkívüli esemény-
nek minősül az évforduló alkalmá-
ból szervezett két hónapos
rendezvénysorozat. Mégoly köz-
helygyanús is, mégis hangsúlyoz-
nom kell, hogy ez Marosvásárhely
magyarságának is fontos ünnep-
ség, hiszen a Kultúrpalota akár tet-
szik egyeseknek, akár nem, de
nemzeti szimbólumnak is számít a
megyeszékhelyi magyar közösség
szemében. Ennek megfelelően si-
került olyan magyar rendezvényso-
rozatot is a programba iktatni, mely
lehetővé teszi, hogy a vásárhelyi
magyarok az esemény méltóságá-
nak megfelelően ünnepelhesse-
nek. 

– A száz éves évforduló magyar
programja meglehetősen későre állt
össze. Ez minek tudható be?

– Igaz, hogy két hónapot dol-
goztunk rajta, és az is igaz, hogy a
román program bejelentéséhez ké-
pest elkéstünk, de a lényeg az, hogy
összeállt egy remekbe szabott
program, ami minden bizonnyal
elégedettségre ad okot, és lehető-
séget arra, hogy folytathassuk azt
a kulturális ünnepségsorozatot,
amit a Vásárhelyi Forgatagon el-
kezdtünk! Elsietve publikálta a
román fél a programot, bizonyos
külső nyomások miatt, amit nekem
nem tisztem magyarázni, mert tő-
lünk független. Nyilván azonnal he-
lyesbítettünk, most már megjelent
a magyar változat is, illetve a meg-
hirdetése magyar nyelven is elér-
hető.

– Az az érzésem, hogy a magyar
nyelvű reklámhordozóknak sokkal
hamarabb meg kellett volna jelen-
niük Vásárhelyen…

– Igaz. Ellenben most már elér-
hető, elkészült minden reklám-
anyagnak a fordítása, egyeseket
már sugároznak a rádiók, mások
már megjelentek a sajtóban, s töb-
biek még nyomdában vannak, de
nagyon rövid időn belül kikerülnek
a megfelelő hirdetőfelületekre. Saj-
nos Marosvásárhelyen még mindig
nincsenek „normális” körülmények,

ezért mindig résen kell lenni, utólag
helyesbíteni, méltatlankodni,
egyezkedni stb. Ez amolyan vásár-
helyi „specialitás”, ami nehezebbé
teszi a politikum dolgát, és méte-
lyezi a közösség közérzetét.
Minden esetre úgy vélem, lassan,
de mégiscsak változásban vagyunk.
A Polgármesteri Hivatalhoz képest
lényegesen jobb az együttműködés
és az összhang a Megyei Tanács ve-
zetésével. Mondhatnám: van, aki
jobban érti Marosvásárhely nyelvét,
mint a város polgármestere.

– A román nyelvű reklámhordo-
zók már több hete a város forgalmas
pontjain vannak. Úgy látszik, még
ezzel is megelőztek minket…

– Igaz. Ebből is az a tanulság,
hogy sokkal figyelmesebbeknek
kell lennünk a jövőben. Tanulság az,
hogy helyettünk senki sem fogja az
érdekeinket képviselni! Ezt azért
hangsúlyozom, mert valamikép-
pen meg kellene értsük mindany-
nyian, hogy ebben a helyzetben
nagyon egymásra vagyunk utalva.
Magyarán: az önsanyargató, olykor
elvtelen vagy túldimenzionált kri-
tika nem segít, sokkal fontosabb
lenne összetartani, egymást segí-
teni. A politikum felett gyakorolt
civil társadalmi kontroll olykor túl-
zottan vehemens, ahelyett, hogy
keresnénk az operatív dialógus le-
hetőségét. Például, ha észlelünk
egy rendellenességet vagy intézke-
dési fogyatékosságot, akkor nem
azzal kellene kezdeni, hogy szapul-
juk a választottakat – mégoly ké-
zenfekvőnek is tűnik az alkalom! –
hanem korrekt módon jelezni a
problémát. Véleményem szerint
nem pánikfelelősökre van szüksége
megpróbált közösségünknek,
hanem a szó szoros értelmében
vett önkéntes segítségekre, akik

úgy jelzik a problémát, hogy köz-
ben nem festik az ördögöt a falra,
nem kreálnak a bolhából elefántot,
és főleg nem keltenek tömeghisz-
tériát. Valamiképpen vigyáznunk
kellene egymásra. A Vásárhelyi For-
gatag után megerősödött bennem
a hit, hogy képesek vagyunk egész-
séges módon szolidarizálni, és
közös érdekeinket egymás erősíté-
sével védeni!

– De a programfüzetek is késtek,
késnek…

– Igen… Csak tanulságként
vonok párhuzamot: a Vásárhelyi
Forgatag programfüzetei is késtek,
ennek ellenére a vásárhelyi magya-
rok jelentős része napirenden volt
az eseménnyel, és megfelelő idő-
ben elkészültek a füzetek is. Nem a
felelősséget akarom minimalizálni,
elismerem, hogy operatívabbaknak
kell lennünk, de bízom benne, hogy
a média partnerségével, ahogy az
a Vásárhelyi Forgatag esetében is
történt, sikerül a tájékoztatást is ha-
tékonnyá tenni.

– A rendezvénysorozat szeptem-
ber 5-én, azaz ma kezdődik. Ön sze-
rint lesz-e akkorra magyar
információhordozó?

– Remélem, hiszen legjobb tu-
domásom szerint nyomdában van-
nak, vagy már el is készültek.

– Kelemen Márton, a Maros
megyei tanács RMDSZ-frakciójá-
nak vezetője hangsúlyozta, hogy
bár több programszám sem köt-
hető egyetlen nemzetiséghez vagy
nyelvhez, ám tartalmas, komplex,
jó minőségű a rendezvény prog-
ramja, ahol magyar, román, illetve
nemzetközi vonatkozású előadá-
sokkal és fellépőkkel várják a
nagyérdeműt. Kérném, beszéljünk

egy kicsit erről konkrétabban…
– A kultúra természetéhez tar-

tozik az egyetemesség tendenciája,
a programban természetszerűen
több olyan kulturális esemény is
lesz, amelynek nincs konkrét kö-
töttsége valamely sajátos nyelvi
kultúrá hoz. Ellenben lesznek olyan
előadások, kis konferenciák, ősbe-
mutatók vagy zenei programok,
amelyek elsősorban a magyar ajkú
és kultúrájú közösséghez szólnak.
Ez így természetes. A Vásárhelyi
Forgatag kapcsán is többször el-
mondtam, hogy a multikulturaliz-
mus nem a kultúrák asszimilálását
jelenti, hanem a sajátos, egyedi
nemzeti kultúrák tiszteletben tar-
tását. Egy adott kulturális térség
gazdagsága éppen kulturális nyel-
vének sokszínűségében rejlik, ezért
teljesen természetes, hogy a szóban
forgó rendezvénysorozat keretében
is lesznek kifejezetten magyar
programok!

– A Kultúrpalota születésnapjára
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes
is elfogadta a meghívást, aki egy öt-
ventagú gyerekkórussal tiszteleg az
ünnep előtt, emellett a Kolozsvári
Magyar Opera Operettgálával lép
színpadra. Ez mit jelent Vásárhely-
nek, a Kultúrpalotának, a rendez-
vénysorozatnak?

– Ezek, ha úgy tetszik a kiemelt
magyar rendezvények, a többi
mellett. Azt gondolom, hogy Böjte
Csaba jelenléte Marosvásárhelyen
rendkívül időszerű, hiszen túlzás
nélkül állítható, hogy munkássá-
gával, társadalmi szerepvállalásá-
val a magyarság „lelki kultúráját”
erősíti. Márpedig ebben a korban
talán semmire sincs olyan nagy
szükség, mint az egészséges lelki-
ségre, az emberségesség kultúr-
ájának művelésére. Ilyen
értelemben méltatom, hogy elvál-
lalta a felkérést. Ami pedig az ope-
rettgálát illeti, Marosvásárhely
magyar közönsége nagy rajongója
ennek az igényes zenei szórakoz-
tató műfajnak, amiben híjával va-
gyunk, hiszen bár városunk zenei
műveltségét jelentősen erősítik a
zeneművészeti oktatás intézmé-
nyei, illetve a színházi repertoár-
ban tapasztalható műfajváltás, de
egyelőre még mindig csak Kolozs-
váron működik magyar opera. 

- interjú Brassai Zsomborral, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnökével -

– Hogy állnak az egyeztetések
a Budapest Bárral?

– A Budapest Bár is ebbe a
műfajba sorolódik. Bízom benne,
hogy sikerül leszerződni velük és
végre Marosvásárhelyen is meg-
szólal az egyedi előadásba cso-
magolt hacacáré.

– Milyen az együttműködés
Ciprian Dobréval, s a megyei tanács
többi tagjával?

– Amint fentebb is jeleztem,
lényegesen jobban működik a
partnerség a megyei tanáccsal,
mint a vásárhelyi Polgármesteri
Hivatallal, s ebben nagy szerepe

van Ciprian Dobrénak is. Bízom
benne, hogy ebben a dialógusra
nyitott kontextusban sikerül konf-
liktusmentesen érvényesíteni ér-
dekeinket.

– Milyen pénzösszegeket
emészt fel a rendezvénysorozat? 

– Tudomásom szerint a me-
gyei tanács az esemény jelentő-
ségéhez mért összeget kerített el
a rendezvény megszervezésére. A
kultúra művelése, fenntartása, de
megnyilvánulása is komoly
anyagi áldozatokat követel.

Nagy-Bodó Tibor

Százéves örökségünk

Brassai: „Operatívabbnak kell lennünk!“
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A szervezők becslése szerint öt nap alatt hozzávetőlegesen 35 ezer ember for-
dult meg az első Vásárhelyi Forgatag rendezvényein, és ugyanúgy népszerűek
voltak a családi programok, a kulturális, történelmi események, mint a zenei
programok. Emellett a fesztivál  főszervezője már múlt pénteken letette a te-
rületfoglalási igényt a 2014-es Forgatagra, amely alapján jövőre a főteret,
Színház-teret, a Nyári színpadot és a Liget használatát is kérvényezik.

Elégedettek a Forgatag-szervezők

– Jó napot, Sajókám! Hal-
lotta, hogy írisz-szkennereket
terveznek szerelni a nagyobb
városokba, Európa-szerte?

– Nem mondja! Aztán mi a
túró az az írisz?

– A szem szivárványhár-
tyája. Olyan egyedi, mint az ujj-
lenyomat, az írisz-szkenner
pedig az írisz bizonyos részleteit
chipkártyán tárolt biometriai

adatokkal veti össze. Több repü-
lőtéren is működnek már ilye-
nek.

– És milyen gyakorlati hasz-
nuk van?

– Sokféle. Például rendkívül
biztonságos, és a reptereken
gyorsítja a beléptetést. Az ujjle-
nyomattal ellentétben az írisz
ellenőrzése sokkal gyorsabban
elvégezhető, és megbízhatóbb

információkat szolgáltat. Szem-
üvegen és kontaktlencsén ke-
resztül is működik, de a
napszemüveget az ellenőrzés
idejére le kell venni.

– Na, máris egy kellemet-
lenség. Továbbá vakoknál is ba-
josan alkalmazható.

– Keleten amúgy már be-
vett módszer az írisz alapú azo-
nosítás. Indiában milliók
adatait tárolják ilyen alapon, de
az iraki polgári lakosság egy
része is adatbázisba van már
rendezve a szeme világa alap-
ján. Most viszont arra készül-
nek, hogy európai
nagyvárosokba is szereljenek
írisz-szkennereket, és nemcsak
a repterekre, hanem gyakorla-
tilag mindenféle bejárathoz.

– Nem támogatom az ötle-
tet, és valszeg sok más férfitár-
sam sem.

– Miért?
– Képzelje el, ha majd a ka-

putelefonok is ilyen íriszes kü-
tyüvel lesznek ellátva: oson
haza az ember hajnalban, mi-
után kancsira itta magát, ez a
hülye ápárát meg nem engedi
be. Szobrozhat a blokk előtt,
amíg kijózanodik, vagy, ami
még rosszabb, költheti fel a
szeme fényét.

– Örökké mindent elmar-
háskodik! Idézem az egyik bio-
metrikus cég igazgatóját: „A

jövőben minden, amit szeret-
nénk kinyitni, a saját ház, az
autó, az iroda ajtaja, egyetlen
kulccsal lesz nyitható – az írisz-
szel. Tíz év múlva minden
ember, minden hely és minden
tárgy összekapcsolódik az írisz
révén”.

– Naná, pláné egy Iris-kon-
certen! Cristi Minculescu se kell
csárogja többet azon a herélt
hangján, hogy „Cine ma striga
in noapte?”, beazonosítja majd
ezzel az íriszgéppel.

– Idióta! És Minculescu már
nem is tagja az Irisnek, tavaly
kilépett.

– Az nem gond, még bármi-
kor visszaléphet, mint Sziszi az
RMDSZ-be.

– Miféle Sziszi?
– Szilágyi Zsolt, az EMNP al-

elnöke, ez a beceneve. A Kolozs-
vári Magyar Napok fináléjában
Eckstein-Kovács Péter egy asz-
talhoz ültette Szilágyi Zsoltot és
Borbély Lászlót egy kis bájcse-
vegésre.

– Nafene! Borbélynak mi a
becéje, Bobo?

– Nem tudom. A főleg poli-
tikai kérdésekről folyó beszél-
getés során, a jövőbeli
lehetséges együttműködés
kapcsán Borbély azt mondta
Sziszinek, hogy „gyertek vissza
az RMDSZ-be”, de utóbbi nem
élt a lehetőséggel, legalábbis

egyelőre.
– Azt hallotta, hogy Keresz-

tes Ildikó Drakula-terápiával
szépül?

– Nem, de mindig is gyaní-
tottam, hogy vámpír.

– Vámpír a keresztanyja! A
Drakula-terápia abban áll, hogy
a kliens vérét leveszik, mármint
valamennyit belőle, majd egy
spéci módon szétválasztják, és
a vérlemezeket visszajuttatják
az arcbőrbe, hogy ott fejtsék ki
jótékony hatásukat.

– Ezt a vérterápiát Cea-
usescu is kultiválta, csak ő cse-
csemővérből dolgoztatott, nem
a sajátjából.

– Apropó, Ceausescu: olvas-
tam, hogy a hetvenes években
állítólag titkos paktumot kötött
földönkívüliekkel, akiknek gye-
rekeket bocsátott a rendelkezé-
sére, kísérletezgetés céljából, és
a Keleti Kárpátokban több titkos
ufóbázis fungált.

– Ja, és nem is lőtték agyon
őket ’89 decemberében, hanem
azóta is röplabdáznak és kokté-
lozgatnak Elenával a Marson,
mi? Hagyjon a marhaságaival!

– Ellenben az már nem mar-
haság, hogy kitiltották Csegzi
Sándort a Vásárhelyi Forgatagos
Világtalálkozóról, azaz a szerve-
zők finoman szólva nem járul-
tak hozzá, hogy megtartsa az
előre meghirdetett előadását.

– Nagyon helyes! Bőveb-
ben?

– A múlt szombati rögtön-
zött sajtótájékoztatóján pana-
szolta el Alejandro, hogy pár
hónappal korábban kérték fel
egy, a város jövőjéről és tervei-
ről szóló előadás megtartására,
azonban egy nappal a tervezett
időpont előtt Portik Vilmos és
Soós Zoltán felkeresték, és tet-
tek neki egy visszautasíthatat-
lan ajánlatot, mint a
Keresztapában.

– Vagyis?
– Kerek-perec a képébe

mondták, hogy ne vegyen részt
a találkozón, ellenkező esetben
ellene tüntetőkre számíthat,
akik nem díjazzák, hogy őba-
juszsága még mindig annak a
Dorin Floreának a hű szolgája,
aki kitiltotta a magyar kulturális
napokat a főtérről.

– Érdekes, hogy akkor nem
érte a sajtótájékoztatás, amikor
a főnöke kiebrudalt bennünket
a főtérről, a saját városunkban!
Miből van ennek az arcbőre, az-
besztből?

– Bárcsak abból volna…
– Miért?
– Mert az azbeszt már be

van tiltva, a fellelt maradékot
pedig veszélyes hulladékként
ártalmatlanítják!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Jövőre ugyanekkor, remélhetőleg nem ugyanitt

Portik Vilmos kifejtette, hogy
péntek, szombat, vasárnap es-
ténként 8-10 ezer ember fordult
meg a Forgatag koncertjein, és a
rendezvény öt napja alatt négy-
szer sikerült megtölteni a Kultúr-
palotát. „A számok bizonyítják,
hogy nem csak a zenei esemé-
nyekre voltak kíváncsiak a vásár-
helyiek, a középkori történelmi
sétán csütörtök délelőtt 70
ember vett részt, másnap a ba-
rokk várostörténeti séta már 180
résztvevővel zajlott, s a szombati
szecessziós sétára is több mint
százan voltak kíváncsiak. Szép
számban vettek részt Spielmann
Mihály zsinagógában tartott elő-
adásán is, amelyen 400 hallgató
volt” – értékelte Portik. Hozzá-
tette, hogy a magyar filmeket
biztosító FilmForgatagon két nap
alatt 9 filmen csaknem 500 nézőt

számláltak, sokszor még állva is
„moziztak” az érdeklődők. „Mind-
ezek olyan biztató adatok, ame-
lyek bizonyítják, nem csak igény
van a Forgatagra, de igazi szük-
séglet a magyar kulturális napok
megszervezése” – fogalmazott
Portik Vilmos.

A szervezők azt is elmondták,
hogy a várthoz hasonló, mintegy
220 ezer lej volt a rendezvény
összköltsége, és sikerült minimá-
lis veszteséggel zárni azt, hiszen
a marosvásárhelyi vállalkozók
akkor segítettek, amikor gond
volt, és lakossági adományból is
begyűlt 2400 lej.

Ezer résztvevő 
a világtalálkozón

Kirsch Attila, az első Marosvá-
sárhelyiek Világtalálkozójának
szervezője elmondta: több mint

ezer résztvevő jelent meg az ese-
ményen, ebből 703 regisztrált is.
A regisztráltak 92 százaléka ro-
mániai, 5 százaléka Magyaror-
szágról jött, a maradék 3 százalék
pedig Kanadából, az Amerikai
Egyesült Államokból, Svédor-
szágból, Németországból Dubaj-
ból, Ausztráliából, Izraelből,
Olaszországból, Görögországból,
Angliából és Ausztriából. A részt-
vevők foglalkozás tekintetében
75 különböző területről „érkez-
tek”: volt köztük például hegy-
mászó, határőr, légiirányító,
dadus és háztartásbeli is. A részt-
vevők 39 százaléka volt nyugdí-
jas, 6 százaléka középiskolás, sőt
0,5 százaléknyi óvodás is. „Az első
Marosvásárhelyiek Világtalálko-
zója kifejezetten Marosvásárhely-
centrikus volt, ugyanis a hazaiak
87 százaléka itt is él” – zárta be-

számolóját Kirsch.

„Hiánypótló rendezvényt
hoztunk össze”

A sajtótájékoztatón Marosvá-
sárhely alpolgármestere, Peti
András a Vásárhelyi Forgatag
román rendezvényeire tért ki, rá-
mutatott arra, hogy voltak román
résztvevői is a programoknak, és
szerepelt a román nyelv is a For-
gatagon, többek közt a Szentegy-
házi Gyermekfilharmónia,
valamint Koszika is énekelt romá-
nul a rendezvényen, de a város-
történeti séták alatt is volt

lehetőség román fordítást igé-
nyelni. „Jövőre erre még jobban
odafigyelünk majd” – ígérte Peti.
Azt is megtudtuk, hogy a Maros
Megyei Tanáccsal és annak elnö-
kével gördülékenyen ment az
együttműködés, és a fennható-
sága alá tartozó intézményeket
ingyen bocsátotta a szervezők
rendelkezésére.

A Forgatag fesztiváligazga-
tója, Soós Zoltán elmondta, lát-
szott a rendezvényen, hogy rég
vártak a marosvásárhelyiek „egy
ilyen minden korosztályt felölelő
vásáros fesztiválra, ahol otthon

érezhetjük magunkat”.

Jövőre ugyanekkor, 
csak a Főtéren

Portik Vilmos hozzátette, bár
megfelelő volt idén a Maros-parti
helyszín, azért nem mondanak le
Marosvásárhely köztereiről sem,
éppen ezért már pénteken letette
a területfoglalási igényt, amely
alapján az idei főtér, Színház-tér
és Nyári színpad mellett a Liget
használatát is kérvényezik 2014.
augusztus 28-ától hétvégéig.

P.P.
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Mi jön ezután?

Brassóhoz csatolták a Maros
megyei pénzügyi hivatalt

Mint ismeretes, június vé-
gén sürgősségi kormányren-
delet született arról, hogy át-
szervezik az országban az
adó- és pénzügyi hivatalokat.
Eszerint 221 hivatal helyett
az új hatóság 47 kirendelt-
séggel fog működni, amelyet
nyolc regionális igazgató-
ságba szerveznek. Az átszer-
vezés személyzetleépítéssel
jár majd, ugyanakkor, a ve-
zetői tisztségek közel egyhar-
madát megszűntetnék. La-
punk azóta folyamatosan
érdeklődik a Maros megyei
adó- és pénzügyi hivatalnál,
ám a folyamatban levő át-
szervezések miatt hírzárlatra
hivatkozva többször vissza-
utasítottak.

A hétfői, szeptember 2-i
Hivatalos Közlönyben meg-
jelent (544, 2211/2013-es
számú rendelet), hogy a Ma-
ros megyei, de a Hargita és
Kovászna megyei adó- és
pénzügyi hivatalt is a Brassói
Regionális Közpénzügyi Fő-
igazgatósághoz csatolták. Ez-
zel szinte egy időben Victor
Ponta miniszterelnök kijelen-
tette, hogy a székelyföldi me-
gyéket Brassóhoz csatolnák
a regionalizáció során. Hogy
ez a „véletlen” műve lenne,
elég valószínűtlen. Legin-
kább az a tény sejthető, hogy
a regionalizációt fű alatt hajt-
ják végre, adminisztrációs sí-
kon akadálytalanítják a me-
gyék összevonását, így már
csak a régiószékhely bejelen-
tése marad hátra.

A nyolc regionális köz-
pénzügyi főigazgatóság a kö-
vetkező megyékben kapott
helyet: Ploiesti 34, Temesvár
26, Kolozsvár 30, Jászvásár
29, Brassó 33, Krajova 26, Ga-
lac 27, Bukarest 9 pénzügyi
kirendeltséggel.

Az Maros megyei illetéke-
sek szabadságolnak

Mivel a Maros megyei
adó- és pénzügyi hivatal ve-
zérigazgatója Dénes Irén, de
Moldován Ibolya marosvásár-
helyi pénzügyi hivatal veze-

tője is – titkárnőjük elmon-
dása szerint – szabadságon
van, a határozat pénzügyi
vonzatára a későbbiekben
visszatérünk. 

Az RMDSZ halasztja a szé-
kelyföldi regionalizáció-
ellenes tüntetést

Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség keddi fő-
titkársági ülésén megvitat-
ták, hogy az RMDSZ Hargita,
Kovászna és Maros, illetve Bi-
har, Szatmár és Szilágy me-
gyékben kezdeményez alá-
írásgyűjtést, amelyet
követően a helyi tanácsok ha-
tározatban írják ki a regiona-
lizációra vonatkozó helyi nép-
szavazásokat. Az ülésen
megállapították, hogy szep-
tember közepe egy reális ha-
táridő a folyamat elindítá-
sára.  

A Főtitkárság ülésén meg-
erősítették, hogy az RMDSZ
támogatandónak ítél meg
minden olyan utcai megmoz-
dulást, amely a régióátszer-
vezéssel kapcsolatban a ma-
gyar közösség érdekeit
képviseli, és amely nem szol-
gál kampánycélokat. Kovács
Péter főtitkár szerint a több
száz településen elindított
aláírásgyűjtés, és az ezt kö-
vető népszavazások több sí-
kon is nyomást gyakorolnak
a kormányra, ezért a Szövet-
ség által szeptember végére
tervezett székelyföldi tünte-
tést egy későbbi időpontra
halasztják. „Az RMDSZ nem
akar <<versengeni>> a
többi romániai magyar szer-
vezettel a tüntetések rende-
zése terén. A régióátszervezés
időpontjával és mikéntjével
kapcsolatban a kormányko-
alícióban is ellentmondásos
vélemények fogalmazódnak
meg, muníciót kell tartalé-
kolni egy esetleges újabb
tüntetésre, amelyet a politi-
kai szempontból legmegfe-
lelőbb pillanatban kell meg-
szervezni” – foglalt állást a
Főtitkárság.

Pál Piroska

Huszáravató 
és zászlószentelő 
Gernyeszegen

Huszáravató 
és zászlószentelő 
Gernyeszegen

A gernyeszegi Teleki-kastély udvarára rég az ideje nem lovagolt be annyi huszár, mint 2013. szeptember 1-
én, vasárnap. Bevonulásukkal, megjelenésükkel, viselkedésükkel a magyar múlt egy szeletét elevenítették
meg az összegyűlt érdeklődők előtt. A mezőpaniti és marosvásárhelyi 9-es honvédhuszárok, a gyergyói és
erdőszentgyörgyi Württemberg huszárezred hagyományőrzői, valamint a marossárpataki és havadi Mátyás-
huszárok az újonnan alakult gernyeszegi huszárcsapat avatására és zászlószentelő ünnepségére érkeztek.

A gernyeszegi Mátyás ha-
gyományőrző huszárezred
megalapítását Balogh József
helyi vállalkozó kezdemé-
nyezte, aki saját költségén ké-
szíttette az egyenruhákat a
csapat tagjainak, és az avatóün-
nepség fő anyagi támogatója
volt. A vasárnapi eseményen
részt vevő hivatalos személyisé-
gek felszólalása után, vitéz
Vayda Domokos, a régenszéki
Vitézi Rend megbízott hadna-
gya üdvözölte a kezdeménye-
zést, és tartott igen
figyelemreméltó történelmi is-
mertetőt. Ezt követően Mihol-
csa József szobrászművész, a
Marosszéki huszárcsapatok ha-
gyományőrző (továbbiakban:
h.ő.) alezredese a huszárság tör-
ténetéről tartott előadást, mél-
tatva szerepüket Mátyás király
idejétől, a II. Rákóczi Ferenc ve-
zette szabadságharcon át, az
1848-as forradalomig. 

Aranykönyv a huszárcsapat
tevékenységéről

A rendezvény műsorvezetője
Berekméri Edmond marossárpa-
taki pedagógus a Mátyás-huszá-
rok díszes öltözetét ismertette,
majd a hagyományőrzők foga-
dalomtételére került sor. Ezt Mi-
holcsa József h.ő. alezredes
vezényelte le, egyenként szólítva
az új huszárokat, hogy írják alá
az Aranykönyvet, amelyben
majd a huszárcsapat tevékeny-
ségei kerülnek feljegyzésre. A
gernyeszegi Mátyás hagyomá-
nyőrző huszárezred tagjai: Ba-
logh József h.ő. kapitány, Szabó
István h.ő. hadnagy, Benedekfi
Levente h.ő. hadnagy, Szabó
Előd h.ő. zászlós, és Vajda András
Róbert közlegény. 

Az avatóünnepség következő
mozzanataként Berekméri
Árpád-Róbert történész, egy-

házmegyei levéltáros tartott
rövid előadást a zászlószentelés-
ről. 

Egymás zászlóinak az 
összeérintésével fejezték
ki, hogy befogadták az új
csapat tagjait

Ezt követően a zászlószegek
beverése következett, majd Ve-
ress Róbert helybéli református
lelkész megáldotta az új hu-
szárcsapat zászlaját. Vajda Ilona
zászlóanya a gernyeszegi gróf
Teleki Mihályné Veér Judit Re-
formátus Nőszövetség képvise-
letében szalagot kötött a
lobogóra, majd a megjelent ha-
gyományőrző huszárezredek
bemutatták zászlóikat. Egymás
zászlóinak az összeérintésével
fejezték ki azt, hogy elfogadták,
befogadták az új csapat tagjait. 

Az összejövetelt 
gazdag ünnepi műsor 
tette színesebbé

Énekelt Barabási Gyöngyi, a
Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia tagja, majd Szőlősi Kata,
a Cinige népi zenekar énekes-

nője népdalokat adott elő.
Ugyanakkor közönség elé lépett
Vetési Orsolya, a Maros Művész-
együttes énekesnője is. Bodó
Csaba, a Kolozsvári Állami
Opera művésze a Bánk Bánból
adott elő részletet. Kovács
Gyöngyvér a gernyeszegi iskola
magyartanára Bolvári József: Az
első önálló huszárszázad című
versét adta elő, majd Pataki
Ágnes egy népballadát mon-
dott el. Ezt követően a Napsu-

gár Néptánc együttes tagjai
ropták a táncot a Teleki kastély
ódon falai között, és fellépett a
helyi néptánccsoport is. 

A huszáravató és zászlószen-
telő ünnepség végén emlékla-
pokat osztottak ki, majd a
székely, magyar és huszár him-
nuszokat énekelték el a jelenle-
vők. Az ünnepi ebédre a
kultúrotthonban került sor. 

Nemes Gyula



Bayer Zsolt: Tiszta beszéd

„Tőkés László, az RMDSZ eu-
rópai parlamenti képviselője ré-
szére, Borbély Zsolt Attila, az Er-
délyi Magyar Néppárt és a Jobbik
tagja részére

Tisztelt Uraim, kedves László és
Zsolt!

Ti mindketten gyakorló po-
litikusok vagytok. Én – noha Fi-
desz-alapító vagyok – soha nem
voltam politikus, újságíró va-
gyok. Hosszú ideig az értékkö-
zösségen nyugvó barátság kötött
össze veletek. 2009-ig ott és ak-
kor segítettem Nektek, amikor
csak tudtam. Önzetlenül, barát-
ságból, meggyőződésből. 2009-
es pálfordulásotok óta bántani
nem akartalak benneteket, ezért
inkább nem írtam rólatok sem-
mit. (…) A magyar kormány el-
leni fellépésében, a gyűlöletkel-
tésben és alpári demagógiában
a Jobbik versenyt fut a magyar-
országi balliberális bandával. En-
nek ellenére az Erdélyi Magyar
Néppárt vezető tisztségviselői
szószéket biztosítanak a Jobbik-
nak az EMI-táborban. Lelkük
rajta. 

Ám legutóbb az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt elnöke, Toró T. Tibor
arról beszélt, hogy a Jobbik visz-
szahozta a tiszta beszédet a ma-
gyar politikába. Elgondolkod-
tató. Különösen annak tükrében,

hogy ezt megelőzően alig egy
héttel Toró T. Tibor még Orbán
Viktor mellett ült Tusnádon, a
pulpituson, és úgy húzódott Or-
bán mellé, nehogy valahogy le
találjon maradni egyetlen fény-
képről is. Akkor most hol a tiszta
beszéd, Uraim?” 

A publicista szemére hányja
Tőkésnek, hogy 2009-ben
RMDSZ-listán indult az EP-vá-
lasztásokon: „képzeld el, László,
mi lett volna, ha Márton Áron
vagy Mindszenty József «plurális
egységre» lépett volna Ceauses-
cuval vagy Rákosival, vagy mi
lett volna, ha 2008-ban például
Orbán Viktor «nemzeti összefo-
gásra» lépett volna Gyurcsány-
nyal.” 

Kitér Tőkés tusnádfürdői nyi-
latkozatára is. „Ami pedig a véd-
hatalom tusnádfürdői emlege-
tését illeti, kedves László, az
bizony öncélú felelőtlenség volt
a részedről. Én eddig azt hittem,
a barátja akarsz lenni Orbán Vik-
tornak, és nem az ellensége. Te
politikus vagy, pontosan tudod,
milyen erők részéről milyen vesz-
szőfutásnak van kitéve Magyar-
ország, milyen célkereszteket raj-
zoltak már Orbán Viktor szívére
és homlokára. Alig várják az ürü-
gyet, hogy elmondhassák Orbán
Viktorról, ő «a térség stabilitá-
sának egyes számú veszélyezte-
tője», hogy «szélsőséges nacio-
nalista, pánhungarista» stb. Erre
Te Tusnádfürdőn – kilenc hónap-

pal a magyarországi választások
előtt – kedélyesen hozzá for-
dulsz, és mintha egy pohár pá-
linkát kérnél, úgy kérsz tőle véd-
hatalmat.”

Majd hozzáteszi: „de értsétek
meg, hogy kezdődik a kampány,
kezdődik a harc, kezdődik az ed-
dig talán soha nem látott aljas-
ságok sorozata. Hát akkor leg-
alább mi beszéljünk egyenesen
és tisztán, egymás szemébe
nézve, és ne tegyünk úgy,
mintha minden a legnagyobb
rendben lenne.” 

Borbély Zsolt Attilához az
utóiratban szól „P. S.: S te, kedves
Zsolt, aki a Jobbik tagja vagy, ol-
vasd már el egyszer, miket szok-
tak írni a Kurucinfón akár Tőkés-
ről, akár Böjte Csabáról, s
egyébként bárkiről. Az talán se-
gít eligazodni a tiszta beszédek
világában. S egymás tépése he-
lyett ajánlok egy témát: Hargita
és Kovászna megyében évente
összesen ötszázezer tonna fát
termelnek ki. A háromszéki oszt-
rák üzem évi hatszázezer tonnát
fog felvásárolni, miközben az
RMDSZ-es Bunta-féle szejkei
erőmű évi százezer tonnát fog a
biomasszaüzemében elégetni.
Ha mindez megvalósul, a székely
háztartások a fa jelenlegi árának
a három-négyszeresét fogják fi-
zetni, és faipari kisvállalkozások
százai fognak tönkremenni. A
székelyföldi tájjal együtt. Ez ellen
érdemes lenne fellépni. László-

nak úgy, mint RMDSZ-képvise-
lőnek, neked úgy, mint a tiszta
beszédek apostolának.)“

Borbély Zsolt Attila: 
Egymás szemébe nézve

(…) „Kár, hogy Bayer Zsolt
ahelyett, hogy annyit mondjon,
„bocs, igazad van”, a hamis állí-
tásokat keverve félrevezető pár-
huzamokkal és alaptalan meg-
látásokkal, majd mindezt persze
a szokásos magabiztossággal tá-
lalja fel. 

Vágjunk hát rendet hamis-
ságok és tényferdítések között! 

(…) Tételesen hamis állítás,
hogy a Jobbik tagja volnék. A
kétezres évek közepén több évig
vezettem a szervezet nemzet-
politikai kabinetjét és a 2009-es
választásokon Vona Gábor kéré-
sére elvállaltam a pártfüggetlen
erdélyi közszereplőként a párt
Európai Parlamenti listáján egy
nem befutó helyet. Megjegy-
zem, 2010 előtt még nem kez-
dődött el a ma is zajló totális há-
ború a két nemzeti párt között.
(…) Mindazonáltal, miként
múltkori eszmefuttatásomban
jeleztem, nem tudom (a Jobbik
– sz. m.) politikáját teljes mér-
tékben felvállalni, éppen azért,
mert olyan esetekben is támadja
a kormányt, amikor erre nem
lenne oka.”

Így folytatja: „Bayer Zsolt fel-
rója Toró T Tibornak azon állítá-

sát, hogy <<a Jobbik hozta visz-
sza a tiszta beszédet a politi-
kába>>. Nos, nem vagyok
egyedül azzal a csodálkozásom-
mal, hogy Bayer Zsolt, ha kell,
ha nem, ott rúg bele a Jobbikba,
ahol tud, miközben ugyanazokat
a tabutémákat feszegeti, mint a
Jobbik s miközben ugyanazok
támadnak rá ismételten a ci-
gánybűnözés vagy a „belpesti,
urbánus, kozmopolita értelmi-
ség” témájában megfogalmazott
gondolatai miatt, mint akik a
Jobbik ellen is keltik a hisztériát
belföldön és külföldön egyaránt.
(…) A Jobbiknál maradva téte-
lesen hamis az az állítás is, mi-
szerint <<az Erdélyi Magyar
Néppárt vezető tisztségviselői
szószéket biztosítanak a Jobbik-
nak az EMI-táborban.>> Az EMI
megszerveződése és az EMI tá-
bor, mint alapvető nemzeti szo-
cializációs intézmény jóval meg-
előzte az EMNP létrejöttét. Az
EMNP elnökségében pedig
egyetlen EMI-s sincs egyelőre,
de remélem lesz.“

Borbély Zsolt Attila kitér Tőkés
tusványosi nyilatkozatára is:
„Bayer Zsolt kitart amellett, hogy
Tőkés László hibát vétett a védő-
hatalmi státusz felemlítésével,
holott az elmúlt két évtizedben
számtalanszor bebizonyosodott,
hogy a román fél akkor kelt han-
gulatot, amikor úgy érzi, hogy
erre van éppen szüksége s ürü-
gyet mindig talál magának.

1996-ban a szocialisták a tanács-
talanul kapkodták a fejüket, hogy
mekkora vihart kavart az első ma-
gyar-magyar csúcs, míg Orbán
Viktor 1998-as nemzetpolitikai
programja, a határokon átívelő
magyar integráció nem váltott ki
ilyen reakciókat. Ha nem hangzik
el a védőhatalmi státus lassan két
évtizedes autonomista követelése
Tusnádfürdőn, melyre a román
sajtó már számtalan alkalommal
lecsaphatott volna, akkor belea-
kadtak volna Orbán Viktor bár-
melyik olyan mondatába, mely
az egységes magyar nemzetre
vagy az erdélyi magyarság jövő-
jére vonatkozik, s előszedik ked-
venc vesszőparipájukat az extra-
territorialitást és a belügyekbe
való be nem avatkozás Ceasu-
escu-i elvét.

Bayer Zsolt arra hív fel, hogy
<<legalább mi beszéljünk egye-
nesen és tisztán, egymás sze-
mébe nézve.>> Nos, egyenesen
és tisztán fogalmaztam, és szí-
vesen megteszem ezt egy pohár
bor mellett egymás szemébe
nézve is, mert fent leírtak dacára
még mindig úgy gondolom,
hogy több dolog köt össze dru-
számmal, mint amennyi elvá-
laszt” – zárja a levelét Borbély
Zsolt Attila, amelynek megjelen-
tetését a Magyar Hírlap vissza-
utasította, így azt egyelőre írója
Facebook-oldalán publikálta.

Forrás: 
Magyar Hírlap, Facebook
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A Helyi hőfelújítási prog-
ramba foglalt 281 tömb-
ház közül (összesen
11.950 lakást jelentenek),
75 épületet (2310 lakás)
rehabilitáltak. A költsé-
gek elérik a 36.218.000
lejt, amelyből a polgár-
mesteri hivatal hozzájáru-
lása 13.000.000 lej – derül
ki az intézmény szakosz-
tálya anyagából.

A 2012–2013-as időszak-
ban biztosították az 50 száza-
lékos társfinanszírozást az
állami költségvetésből, egy
ilyen munkálatokat már nem
szerződtek le, a szakosztály
tevékenysége kibővült a lakó-
tömbházak energiahatékony-
ságát célzó beruházások
támogatása gyakorlatba ülte-

tése irányába, az európai ala-
pokból történő 60 százalékos
társfinanszírozás révén. Ez
irányban, a Regionális Fejlesz-
tési Ügynökséghez 3 finanszí-
rozási kérést és a szükséges
dokumentációt nyújtották be,
48 tömbházra – 2042 lakás –
vonatkozóan. A beruházás
teljes értéke 9 millió euró
vissza nem térítendő európai
alapokból, míg 4 millió euró
saját hozzájárulás, amelyből 2
millió euró a polgármesteri
hivatal részét jelenti, a másik
2 millió – a tulajdonosi társu-
lások hozzájárulását.

Marosvásárhely az első
megyei jogú város, amely be-
nyújtotta a finanszírozási ké-
rést az európai alapokból
történő hőfelújításra.

Ugyanakkor javasolták a

társfinanszírozás átvállalását
a helyi költségvetésből (20
vagy 30 százalék) az állami
költségvetésbe, az egyéb,
helyi érdekű projektek kivite-
lezésének megóvása érdeké-
ben. Más törvénymódosító
javaslatok arra vonatkoznak,
hogy ne a tömbház egészét,
hanem mindössze lépcsőhá-
zakat, vagy az épület egy ré-
szét rehabilitálják, illetve,
hogy az adminisztrátorok ke-
rüljenek át a helyi közigazga-
tási hatóság alárendeltségébe,
valamint hogy a tulajdonosi
társulások civil szerződéseket
kössenek. Ez utóbbiról tör-
vénytervezet létezik Románia
Parlamentje előtt.

A polgármesteri 
hivatal sajtóirodája

Marosvásárhely – finanszírozási
kérést nyújtott be európai ala-
pokból történő hőfelújításra 

A Közterületi Igazgatóság
által szolgáltatott adatok
szerint, az év első felében
zajló tevékenységekre vo-
natkozóan: a városban tel-
jességgel újjárendezték a
Rodniciei (Áldás) valamint
a Testvériség utcai parkot,
és végük felé közelednek
a Dobra, a Harmónia utcai
parkok , illetve a Mihai
Eminescu Kulturális Köz-

pont körül zajló munkála-
tok.
Hasonlóképpen, hozzávetőleg
80 játszó alkalmatosságot újí-
tottak fel, 70 padot, 100 sze-
metes kosarat, valamint 25 lu-
gas szereltek fel a város
parkjaiban. 1500 négyzetmé-
ternyi úttestet (gödrök eltün-
tetése) javítottak ki, és újabb
területek kijavítása következik.
50 világítóoszlopot szereltek

fel a Dózsa György úton, 150
világítótestet pedig a város
különböző pontjain. Ugyan-
csak ebben az időszakban 150
parkolóhelyet létesítettek,
szeptember 15-től kezdve pe-
dig megkezdődik újabb 450
fedett parkolóhely felszere-
lése.

A Polgármesteri 
Hivatal Sajtóirodája

Nemsokára újabb 450 fedett
parkolót létesítenek

A napokban nyílt levelek láttak napvilágot, amelyben Bayer Zsolt publicista Tőkés László, Toró T. Tibor és Borbély Zsolt Attila irányába fogalmaz meg erős kritikát.
Az alábbiakban Bayer levelét és Borbély Zsolt Attila neki szánt válaszának részleteit közöljük.

Bayer Zsolt-Borbély Zsolt Attila pengeváltás
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Augusztus 29-én, csütörtökön,
a Mihai Eminescu Kulturális
Központban találkozóra került
sor Dorin Florea polgármester
és tanácsadója, Claudiu Maior,
a polgármesteri hivatal igaz-
gatói, valamint a város lakó-
társulásainak képviselőinek je-
lenlétében.
Az esemény keretében meg-
tárgyalták a lakónegyedekben
esedékes városrendészeti és
gazdálkodási tevékenységgel
kapcsolatos témákat: a parkok
és zöldövezetek gondozását,
fedett parkolóhelyek és játszó-

terek elrendezését, a fák koro-
nájának igazítási munkálatait
a műszaki bizottság jóváha-
gyott éves ütemterve alapján,
az utcák rehabilitációját és kor-
szerűsítését és ökológiai par-
kolóhelyek létesítését, az eu-
rópai pénzalapokból
finanszírozott hőszigetelési
munkálatok stádiumát, vala-
mint e programba való beirat-
kozás feltételeit.
A további megvitatott témák
a helyi rendőrség tevékenyé-
géről, a szolgáltatókról (Aqua-
serv, Salubriserv) szóltak, va-

lamint arról az anyagi támo-
gatásról, amelyet a Polgármes-
teri Hivatal nyújt majd a ma-
rosvásárhelyieknek a
hőenergia-szolgáltatási szer-
ződés megszűnte után.
Marosvásárhely polgármestere
értékelte a lakótársulások el-
nökeinek aktív hozzáállását a
város gondjainak megoldásá-
hoz,. Hasonló találkozókra kerül
majd sor lakónegyedenként is,
a kérések alapján.

A Polgármesteri 
Hivatal Sajtóirodája

Dorin Florea párbeszédben 
a lakótársulásokkal

„Romániának győznie kell, hogy 
megőrizhesse esélyeit a továbbjutáshoz!”

Exkluzív interjú Jenei Imrével, a román és a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitányával,
aki hajdanán a bukaresti Steaua csapatának edzője is volt, amely együttessel 1986. május 7-én elhódította
a Bajnokcsapatok Európa Kupáját. A mai napig roppant népszerűségnek örvendő egykori labdarúgóval,
majd edzővel Nagyváradon, egyik kedvenc kávézójának teraszán találkoztam, ahol labdarúgó karrierjéről,
edzői sikereiről, majd családjáról és nem utolsó sorban a holnapi, Románia-Magyarország sorsdöntő vi-
lágbajnoki selejtező mérkőzésről is beszélgettünk. 

– Tudván, hogy ön egy éve ko-
szorúérműtéten esett át, megkér-
dezném: hogyan szolgál az
egészsége? 

– Szeptember 23-án lesz
ennek egy éve. Én most, hála a
fennvalónak, jól vagyok, nem
érzek különösképpen semmi
rendellenességet, ki tudja, még
meddig működik a „motor”?

– Gyakran szerepel a képernyő-
kön, a hazai sportcsatornák gyak-
ran kérik ki a szakmai véleményét.
Hogy telnek a hétköznapjai, mivel
foglalkozik jelenleg?

– Így van, és ennek örülök, hi-
szen azt jelenti, hogy a mai napig
értékelik a labdarúgással kapcso-
latos véleményem. 

A hétköznapokon pedig reg-
gelenként megvásárolom a
három kedvenc újságom, majd a
barátaimmal találkozom, egy tea
mellett megbeszéljük az aktuális
politikai és sporttémákat, ami
rendszerint eltart délig. Kettőkor
ebédelünk, ez már 40 éve hagyo-
mány a családunkban. Ebéd után
elolvasom az újságokat, 16 óra
felé ledőlök egy kicsit, este pedig
a tévét nézzük, vagy a barátokhoz
megyünk. Hetente kétszer eljárok
kártyázni egy baráti társaságba. 

Amúgy, amióta megműtöt-
tek, naponta 8-10 kilométert sé-
tálok a feleségemmel. Tudja,
Nagyváradon és főleg a sétálóut-
cán számtalan ember felismer,

rám köszönnek, aláírásokat kér-
nek, fotózkodnak velem, ami fá-
rasztó ugyan, de nagyon jóleső
érzés. Csak gyakran peches va-
gyok, mert a magyaroknak néha
románul, míg a románoknak ma-
gyarul köszönök...

– Ön, akárcsak kedves felesége
– Gyulai Ilona kétszeres olimpiai
bronzérmes és többszörös világbaj-
nok tőrvívó – magas szinten, ered-
ményesen sportoltak. Hogyan
sikerült önöknek a családi életet és
a sportot összeegyeztetni?

– Mindketten sportegyete-
met is végeztünk, sporttanári ok-
levéllel is rendelkezünk,
mindamellett, hogy én csak edző
voltam, nem tanítottam, ezért
voltam csak „edző úr”, vagy „Imi
bácsi”. A feleségem a nyolcvanas
években edzősködött, és ezzel
párhuzamosan tanított is itt, a
sportegyetemen. Amikor edző-
ként kezdtem tevékenykedni a
Steauánál, egy hazautazásom al-
kalmával a feleségem azt
mondta, hogy lemond az edző-
ségről, mivel nem férhet meg két
éles kard egy hüvelyben. Így ma-
radtam csak én edző, ő meg to-
vább nevelte a kislányunkat. 

– Ön aradi születésű, Nagyvá-
radon lakik, viszont labdarúgói
karrierjének legszebb és legsikere-
sebb éveit a Steauánál érte el, hi-
szen játékosként ötszörös bajnok és

háromszoros román kupagyőztes
volt, emellett a Steaua egyetlen ed-
zője, akinek a legtöbb, 9 trófeát si-
került elhódítania a fővárosi
katonacsapattal. Mit is jelentett
önnek ez a csapat?

– Sportpályafutásom legsike-
resebb időszakát jelentette. Az
igazság az, hogy én nem akartam
a Steauához kerülni, ügyvéd akar-
tam lenni. Annak idején nem volt
még jogi egyetem Aradon, vi-
szont Temesváron igen, és oda
akartam menni focizni. A Steaua
elődje, a CCA 1956-ban az aradi
besorozó központhoz az én ne-
vemre behívót küldött, hogy Bu-
karestben jelentkezzek, viszont én
akkor ifi válogatott is voltam, a Di-
namo is le szeretett volna szerződ-
tetni, viszont én így a CCA-hoz
kerültem, ahol 13 évig játszottam. 

A CCA-nak nagyon jó együt-
tese, bajnokcsapata volt (Voi-
nescu, Toma, Apolzan, Onisie,
Constantin, a Zavoda-testvérek,
Tătaru, Cacovean, Boné stb.), a
13 év alatt kiváló szakemberek
edzték az együttest (Dobay, Gh.
Popescu, Savu, Onisie, Kovács
István), akiktől sokat tanultam
én is. 

– Pályafutása végén két évet
Törökországban is játszott a Kayse-
rispor együttesénél. Hogy sikerült
annak idején Romániából külföldre
szerződni?

– Akkor volt a legelső lehető-

ség, hogy román labdarúgók kül-
földre szerződhessenek. Először
öten mentünk ki, hárman a Dina-
mótól és ketten a Steauától (Cons-
tantin és én Törökországba), majd
még ketten, Părcălab a Dinamótól
és Voinea a Steauától Francior-
szágba. Hazatértem után, 1971-
től a Steaua utánpótlás
együttesét vettem át, aztán 1975-
ben az első csapathoz kerültem.
Az első idényben sikerült is dup-
láznunk, megnyernünk mind a
bajnokságot, mind a kupát. 

– Edzői pályafutásának a
csúcspontja a Bajnokcsapatok Eu-
rópa Kupájának az elhódítása volt
a Steauával. 1986-ra egy kiváló
együttes kovácsolódott össze Bu-
karestben, amely csapatnak az
egyik legmeghatározóbb játékosa
a marosvásárhelyi illetőségű Bölöni
László volt. Mit jelentett az akkori
Steaua gépezetében Bölöni?

– Nagyon sokat! Bölöni Laci
amellett, hogy kiváló labdarúgó,
igen intelligens, értelmiségi
ember volt, aki sokat használta az
eszét a pályán és azon kívül is. Két,
jól meghatározott feladattal ellá-
tott labdarúgóm volt akkor, T. 
Stoica és Bölöni, ők egymást se-
gítették. Nélkülük elképzelhetet-
len lett volna az akkori
sikersorozat. 

Lacit egyébként a válogatott-
nál is nagyon szerették, amikor
edzősködött is, hiszen nagy hang-
súlyt fektetett a fiatal tehetsé-
gekre. Sajnáltam, hogy nem
maradt tovább a válogatottnál,
viszont örvendtem, hogy a lissza-
boni Sportinghoz került, ahol el-
kezdődött az edzői sikersorozata,
és anyagilag is megérte neki. 

– A Steauánál ön edzte még a
volt ASA-s játékost, Fodor Jánost
is. Sőt a CCA-nál csapattársa volt
Cacovean és a néhai Boné Tibor is.
Előbbi az ASA elnöke, utóbbi ed-
zője volt. Emlékszik még rájuk?

– Hogyne, Fodor Jani egy jó-
pofa székely gyerek. Emlékszem,
egy edzésen összekapott Piţurcá-
val, majd állon ütötte és eltörte
az arccsontját. Erre aztán büszke
volt, hiszen nem akárkinek ütött
vissza, hanem egy válogatott já-
tékosnak…

Amúgy emlékszem az egykori
ASA aranycsapatára, jó játékosok

voltak ott. Kanyaró Attilával mai
napig tartom a kapcsolatot. 

Az egykori CCA-nál én voltam
a jobbhátvéd, Bóné pedig a bal-
hátvéd, aki egyébként szenzációs
futballista volt. Emlékszem, az
akkori CCA, akárcsak az 1986-os
Steaua már a gyors, rövid passzos
játékot játszotta. Én akkoriban
még rúgtam a mérkőzéseken 
1-2 hosszú keresztlabdát. Egy
meccsen Bóné rám förmedt,
hogy „ne technikázz, röviden
passzolj!”. Idővel Bóné is a rövid,
gyors passzos játékot próbálta
megtanítani játékosainak az
ASA-nál. 

Arra is visszaemlékszem,
hogy egy mérkőzésen Bóné le-
kent egy pofont egy játékosnak,
de nem állították ki, mert nem
látta a játékvezető, a megfigyelő
viszont észrevette, így a követ-
kező fordulóra eltiltották. Így az
UTA ellen, szülővárosomban
Bóné helyén játszottam balhát-
védet.

– 1986-1990 között, majd
2000-ben a román labdarúgó vá-
logatott, 1992-1993 között a ma-
gyar nemzeti tizenegy szövetségi
kapitánya volt. Tehát lényegében
ismeri mindkét ország labdarúgá-
sát. A két csapat szeptember 6-án
sorsdöntő mérkőzést játszik egy-
mással. Hogyan látja az esélyeket? 

– Piţurcának elég nehéz dolga
van, hiszen nincs meg az a 8-9
biztos kezdőjátékosa a csapatban,
akikre mindig alapozni lehetne, s
ami igen szükséges egy váloga-
tottnak. A régi kerettagok ma
nem nagyon kapnak játéklehető-
séget a klubcsapataikban, ezért

Piţurcának állandóan cserélgetnie
kellett, s ez nem vezet semmi jóra.
Többször elmondtam neki, hogy
többet szerepeltesse ugyanazon
játékosokat, hogy jobban megis-
merjék egymás játékát. Az újságí-
rók is eléggé kritizálják Piţurcát,
igaz, ő egy „nyakasabb” oltyán, de
nincs könnyű dolga.

Amúgy nem lesz könnyű mér-
kőzés. Egyet mondhatok, láttam
a magyarokat is játszani a csehek
elleni barátságos találkozón, s a
románokat is a szlovákok ellen, s
mindkét csapat erősen halvány
teljesítményt produkált. Szerin-
tem közel azonos játékerőt képvi-
sel a két csapat, pontosabban
erősen közepeset. 

A román csapat technikailag
eléggé képzett focistákból áll, de
ez a fölény csak kiváló gyepsző-
nyegű pályán érvényesülhet. A
román csapat esélyét növeli, hogy
kimegy majd mintegy 50 000
néző, ami 15-20%-al emeli a győ-
zelmi esélyeket. 

Egy biztos, a román csapatnak
hat pontot kell szereznie a soron
következő két mérkőzésen, a ma-
gyarok és a törökök ellen, hogy
megőrizze továbbjutási esélyeit. 

– Márciusban töltötte be a 76-
ik születésnapját, ezért is sok egész-
séget kívánok önnek. Végezetül,
kérem, mondjon néhány szót a
családjáról is.

– Van egy lányom, aki Buka-
restben él meg egy fiam is. Előb-
binek van egy fia, aki úszik és
atletizál, míg a fiam lánya 11 éves,
ő is úszik, igaz, mindketten csak
amatőr szinten. Kívánom, hogy ők
is egészségesek legyenek!

Jenei Imre 
Guttman Béla (Benfica, 1961 és 1962) és Kovács István (Ajax,
1972 és 1973) mellett ő a harmadik magyar edző, aki meg-
nyerte a legrangosabb európai klubsorozatot, a Bajnokcsapatok
Európa Kupáját és ő az utolsó magyar futballedző, aki Világ- és
Európa-bajnokságon szerepelhetett.
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KEDVES REJTVÉNYFEJTŐK!

Eltelt augusztus is,
minden jel szerint
lejártak a forró nyári
hetek is, rejtvénypá-
lyázatunk azonban
folytatódik!
S z e p t e m b e r b e n
újabb vetélkedőt hir-
detünk meg, újabb
feladványokkal, még
szórakoztatóbb poé-
nokkal! Összesen
négy rejtvényünk
lesz, ezeknek helyes
megfejtéseit egy-
szerre, a hónap
utolsó számában

megjelenő pályázati
szelvényre átmásolva
kell majd eljuttat-
niuk hozzánk.

Szeptemberi 
nyereményeink:

1. díj: ezüstkarlánc
– a RUBICOMPRES
DEMETER Kft. ék-
szerboltjának aján-
déka

2. díj: kozmetikai kré-
meket, géleket tartal-
mazó ajándékcsomag

– a „Peter's Beauty
Shop kozmetikai cik-
keket forgalmazó
szaküzlet ajándéka

3. díj: három hóna-
pos előfizetés a Köz-
pont hetilapra

Aki még nem küldte
be múlt hónapi pá-
lyázati szelvényét,
igyekezzen! Juttassa
el hozzánk a rajta
látható határidőig!
Augusztusi díjaink
várnak Önökre!

SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.

1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely

tel.: 0265-220.341

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

w
w
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online
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Pályázat

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.Peter`s Beauty Shop

Bolyai utca 

10. szám

A Központ külön-kiadványa
még mindig kapható a la-
párusoknál! Ne szalassza el
Ön sem!

40 óriás skandi, mindmeg-
annyi poénnal, vicces rajzokkal!
Rejtvénydoki gondoskodott sza-
badidejének kellemes eltölté-

séről. Szórakozzon Ön is humo-
ros rejtvényeinkkel

Rejtvénydoki skandimagazinja!

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3 hónapra 13 RON

6 hónapra 25 RON

12 hónapra 50 RON

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
1. szám

A polgármesteri hivatal
szakosztálya 2012–2013-
as időszak fakivágási-ülte-
tési programját 50 száza-
lékban kivitelezték, a
fennmaradt munkálato-
kat a következő idényben
végzik el. 82 tulajdonosi
társulásnál, 26 fasorban és
parkban, 9 iskolánál és
óvodánál végeztek koro-
naalakító vágásokat.
A zöldövezetek bővítése érde-
kében a tavaszi idényben min-
tegy 3000 facsemetét, 4000
cserjét, valamint 300.000

évelő és kétévi növényt ültet-
tek, míg a tulajdonosi társu-
lások ingyen juthattak hozzá
4000 fához, 1000 cserjéhez és
1500 virághoz, amivel a
tömbházak körüli zöldöveze-
teket tették szebbé.
A program keretében új med-
reket létesítettek az utak men-
tén: Somos, Nyár, Fenyő, Mihai
Viteazu, Szabadság, Belve-
dere, Dózsa György, Segesvári
út. A Belvedere lakónegyed-
ben 2000 csemetét ültettek
az alábbi fajokból: juhar, akác,
tölgy, természetes védőfüg-

göny kialakítása érdekében.
3200 négyzetmétert gyeppel
borítottak, a körforgalmakat
is növényekkel tették tetsze-
tősebbekké.
A Vár falai mentén pázsitot
alakítottak ki, míg a Városi
Sportparkban fűszőnyeget ve-
tettek. Különböző lakónegye-
dekben ezután rendeznek be
új parkokat.
A tulajdonosi társulások mun-
kája segítése céljából a pol-
gármesteri hivatal ingyen bo-
csátott rendelkezésükre
kaszálógépeket.

A fakivágási-ültetési
program fele kivitelezve 


