CM
YB

>>> Új sorozat, V. (VIII.) évfolyam >>> 36. szám >>> 2013. szeptember 12–18. >>> Megjelenik csütörtökön >>>>>>>>>>> 8 oldal >>> ára: 1,5 l e j >>>

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

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

>>> 3. oldal

Verespatak

Hol vagytok, székelyek?
A romániai magyar sajtó, az„aranyos”hirdetéseknek köszönhetően, nevetséges áron eladta
magát. A beruházók ezalatt olyan átgondolt rokoni és baráti kapcsolatokat építettek ki, amelyek
– a választói akarat ellenében – a parlamenti
képviselők, a helyi tanácsosok és a vállalkozók támogatását eredményezték. Gyakran találkozhatunk túlhevült befektetőbarát politikusokkal, akik
mindenkinél jobban tudják, hogy „a cián nem
mérgez”, a fafeldolgozó üzem egy csodálatos beruházás, a vízierőművek pedig környezetkímélők.
Ezenkívül pedig juttatnak egy kis aprópénzt a közvetlenül érdekelt személyek részére, a helyi lakosok felkarolására, a bányásznapokra, a helyi
alapítványok megsegítésére, a műtrágyás sportklubok ﬁnanszírozása és egyéb kozmetikázásra.
Ilyen olcsón eladta magát a közösségünk.
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Kutyás időket élünk
A közelmúltban sajnálatos esemény történt Bukarestben, amikor kóbor kutyák martak halálra
egy kisgyermeket. A román államfő haladéktalan intézkedést kért a kormánytól, és a parlament kedden megszavazta, hogy a hatóságok
elaltathatják azokat a kóbor ebeket, amelyeket
a begyűjtésüktől számított tizennégy napig
nem fogadnak örökbe. A marosvásárhelyi
kóbor kutyák helyzetéről a helyi menhely
ügyvezetőjét, Nagy Emíliát kérdeztük.

Társadalom

Ökológiai
katasztrófa
fenyeget?
Döntött a Szenátus Állandó Bizottsága: a Verespatak-projektet sürgősségileg kell
megvitatni. A belátásra minden bizonnyal az ország nagyvárosaiban tüntetők tömege kényszerítette a honatyákat. A kormányfő szerint nincs már értelme parlamenti különbizottságot létrehozni, és társadalmi vitát nyitni a fent említett
beruházás ügyében. Egyértelművé vált, hogy a parlamenti többség el fogja utasítani
a kormány ezzel kapcsolatos tervezetét. Ezen a héten arra voltunk kíváncsiak, hogy
mi véleménye a környezetvédőnek, a gazdasági szakembernek és nem utolsó sorban
a helyi politikusainknak mindarról, ami most folyik az országban.
>>> 4-5. oldal
Sport

>>> 5. oldal

Újabb CEMO-siker: Kétnyelvű
táblák a Liviu Rebreanu iskolában

Bajnokok, Élsportolók
és Sportbarátok Klubja

Több éve tartó kérelmezés, javaslat, tüntetés, bírság
után szeptember 10-én, kedden a Liviu Rebreanu Általános Iskola ajtaira, folyosóira felkerültek a kétnyelvű feliratok. A szülői akciócsoport a
marosvásárhelyi tanintézmény vezetőségének jóváhagyásával szögezte ki a táblácskákat.

Szeptember 27-én útjára indul a Bajnokok, Élsportolók és Sportbarátok Klubja, ahol bemutatkoznak városunk egykori bajnokai, hajdani edzői, jelenlegi
élsportolói, sportszemélyiségei, akiket megismerhetnek a ma sportkedvelői. A klub alapítójával, a 64 éves
Cseh Gábor hajdani ismert játékvezetővel a klubalapításról beszélgettünk.
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Kár kihagyni
Benkő István festményeiből
nyílt kiállítás a Maros Megyei
Képzőművészek Egyesületének
galériájában (Köztársaság utca
9. szám). A kiállítás szeptember
19-ig látogatható, naponta 1217 óra között.
Tárlatok a Bernády Házban
A Bernády Ház földszinti galériáiban Haller József graﬁkus,
festő- és szobrászművész idei és
tavalyi munkái, pasztelljei láthatók. Az emeleti kiállítótermekben a helyi Marx József
Fotóklub Marosvásárhely Fotótükörben című tárlata látható.
Vida Árpád
retrospektív kiállítása
A Maros Megyei Múzeum
várbeli épületében felállított
retrospektív kiállítás Vida Árpád
(1884–1915) 30 graﬁkáját és
olajfestményét mutatja be, a
Művészeti Múzeum állományában őrzött legreprezentatívabb
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alkotásai közül. Alkotóművészetének tömör, de tartalmas
számbavétele ez, amelyet az
anatómiai vonalvezetésben
megnyilvánuló kiváló rajzkezelés és a szecessziós hangsúlyok
jellemeznek. Megtekinthető
mindennap 9–16 óra között.
Városi Filmklub
– szeptemberi ﬁlmek
A Városi Filmklub szeptemberben vetített ﬁlmjei: Üvegtigris 3. (szeptember 16.) és All
That I Love (szeptember 23.).
Kezdés 19 óra, helyszín a Maros
Megyei Történelmi és Régészeti
Múzeum részlegének konferenciaterme a marosvásárhelyi várban. Bővebb információ:
www.ﬁlmclub.ro, www.facebook.ro/Like.RITTE
Régiséggyűjtők vására
Szeptember 21-én reggel
7.30-tól 14 óráig a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Kulturális
Központba várják a régiségek
kedvelőit. Az immár hagyományossá vált vásáron bélyegek,
pénzérmék és bankjegyek, régi
képeslapok, műtárgyak, egyéb
antik tárgyak kerülnek kiállításra.

Mária, Irma, Ibolya, Tóbiás
Kornél, János, Lujza, Móric, Mór
Szeréna, Roxána, Ildikó, Ciprián
Enikő, Melitta, Mária, Lóránt, Katalin
Edit, Titusz, Soma, Kornélia, Kornél
Zsóﬁa, Ildikó, Róbert
Diána, József, Richárd

Horoszkóp

Kis madár / Péter fi József grafikája

munkáját 300 euróval, a harmadik helyezettét 200 euróval
jutalmazzák. A beküldött alkotásokból szeptember 12-én a
marosvásárhelyi Kultúrpalota
előcsarnokában nyílik kiállítás.
Bővebb tájékoztatás a rendezvény hivatalos oldalán:
www.facebook.com/TetyHumorfest. Társszervező az Oli!
Management Kulturális Egyesület.

Tety Humorfest 2013

Leonardo Da Vinci
zseniális találmányai

Szeptember 12-30. között
Marosvásárhelyen kerül megrendezésre a Tety Humorfest
2013 nevű, első nemzetközi karikatúra-fesztivál. A fesztiválra
benevezendő alkotások témája
a kultúra, illetve egy szabadon
választott téma. Az első helyezett 500 eurós jutalomban részesül, a második helyezett

A marosvásárhelyi vármúzeumban október 3-ig látogatható a Leonardo Da Vinci
zseniális találmányai című kiállítás, amelyen megtekinthető a
nagy itáliai lángész több híres
találmányának rekonstrukciója,
művészeti-anatómiai munkája,
tükörszobája és legfontosabb
képzőművészeti alkotásainak

elemzése. A múzeum hétköznaponként 9–16 óra, hétvégeken
10–14 óra között fogadja az érdeklődőket. Az intézmény hétfőn zárva van.
Drámapedagógiai
csoport indul
Az Artecotur Egyesület drámapedagógiai csoportot indít
Marosvásárhelyen középiskolások számára. Azon 14 – 19 év
közötti (IX–XII. osztályos) ﬁatalok jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a színház
iránt. A meghallgatás szeptember 21- én, szombaton lesz. Az
érdeklődők egy rövidpróza-jelenettel vagy monológgal, két
verssel és egy énekkel készüljenek. Érdeklődni, illetve jelentkezési lap igényelhető az
artecotur@gmail.com e-mail
címen.

online

www.kozpont.ro

Benkő István tárlata

Névnapok

Kos: Sokan tartják mázlistának, és a szerencséje szúrja néhány ember szemét. Jó üzletet köthet, érdekes emberekkel
találkozhat, és házastársa sem mond mindig sületlenségeket. Ügyeljen azonban arra, hogy kinek mit mond, mert besúgó van a környezetében.
Bika: Ha külföldre utazik, akkor ezt csak biztosításokkal felszerelkezve tegye. Jól tud otthon dolgozni, a lakásfelújítást
frappánsan intézheti, és belevághat egy ingatlannal kapcsolatos projektbe. Egy családtaggal éreztesse, mennyire szereti
őt.
Ikrek: Csak bátran verje olyan kiadásokba magát, amelyek
az egészsége megőrzését szolgálják. A nagybevásárlásokat
is érdemes most lebonyolítani. Amennyiben ön szülő, a gyermeke titkol valamit ön előtt, ezen a héten azonban szót érthet vele.
Rák: Olyan váratlan hírt közölhetnek a munkahelyén, hogy
csak kapkodja a fejét. Az elkeseredés helyett inkább bontson
pezsgőt, mert ezután végre még a szerelmi élete is megváltozik, és a gyermekével való viszonya boldog lesz!
Oroszlán: Most kell ütnie a vasat anyagi ügyekben, mert a
szerencse kereke fordul, és ezután lesz mit aprítania a tejbe.
Munkalehetőségre mondjon igent, ha pereskedést fontolgat,
most kezdje el! Építkezésbe is belevághat – kérje a kedvese
segítségét.
Szűz: Ha házastársa úgy iszik, mint a kefekötő, érvek helyett
fenyegetőzzön, ami hatásosabb most, mint a meggyőzés.
Ha házastársa nem mond igazat, vagy elmerült az álmaiban,
határozottan ébressze fel őt. Ha egy mód van rá, ne utazzon
most külföldre, a felettesének ne bólogasson mindenre!
Mérleg: A gyermeke és a szeretője is gondoskodik arról,
hogy a szürke hétköznapjai izgalmasak legyenek. Valaki képtelen nyíltan megfogalmazni, hogy milyen közös dolgot szeretne önnel kezdeni, ezért ﬁgyeljen, ha pénzről, érzelmekről
esik szó.
Skorpió: A szeretője kis titkai napvilágra kerülhetnek, és rájöhet, hogy mekkora balek volt. Ami azért jó, mert le tudja
zárni a kapcsolatát, és nyitni tud az új felé. Egy külföldi utazás
fantasztikus lehet. Fortuna támogatását is élvezheti, ezért a
nyereményjátékokban vegyen részt.
Nyilas: Egyik ámulatból a másikba eshet, mert oly sok megdöbbentő hírt hallhat. A váratlanul jövő munkahelyi zűrök
után napként ragyoghat a szakmája egén, és ezzel bebizonyosodik, hogy minden rosszban van valami jó.
Bak: Fogalmazzon egyértelműen, vagy kérdezze meg többször is, ha nem ért valamit, mert így elkerülheti a hibát. Egy
befolyásos barátnak sokat köszönhet, a társaságában sütkérezhet, ami miatt irigyelni fogják, és félhetnek öntől, amit
titkon nagyon is fog élvezni.
Vízöntő:Valaki vagy valami keresztülhúzhatja a számításait,
ami felmérgesítheti, eztán rájöhet, hogy jobb dolog nem is
történhetett volna önnel. Most vegyen fel kölcsönt, bonyolítson orvosi vizsgálatot. Amennyiben egészségi problémával
küszködik, ne izguljon, a legjobb kezekbe kerül.
Halak: Egyszerre több vasat tarthat a szerelem tüzében,
egyik ágyból a másikba vándorolhat, miközben csak arról
áhítozik, aki felé nem mer közeledni. Ne legyen kishitű,
szedje össze magát, és végre lépjen a tettek mezejére.

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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Kutyás időket élünk
A hétvégén új helyszínen zajlott le Marosvásárhelyen a már hagyományossá
vált kutyakiállítás. Az idén az eseményt a Ligetben szervezték meg, mivel a
középkori várban régészeti és felújítási munkálatok folynak. Ezúttal nem a
kifürösztött, öltöztetett, frizurázott, dédelgetett, mutogatott ebekről kívánunk szólni, hanem azokról, amelyeknek mostohább élet jutott osztályrészül.
Azokról, amelyeket utcára tett gazdájuk, mert elöregedtek, lebetegedtek
vagy egyszerűen megunták őket. Netán elkóboroltak otthonról bánatukban,
ijedtükben, fájdalmukban, éhségükben, és eltévedtek a betondzsungelben.

A közelmúltban sajnálatos
esemény történt Bukarestben,
amikor kóbor kutyák martak
halálra egy kisgyermeket. Napokig hangos volt ettől a sajtó.
Ki vagy kik a hibásak ezért a tragédiáért? Az illetékesek egymásra mutogatnak, vállat
vonnak, hárítanak. A román államfő sürgős megoldást, haladéktalan intézkedést kért a
kormánytól. Az ő álláspontja
szerint a hajléktalan ebeket
össze kell fogdosni, menhelyre
vinni és, ha rövid időn belül
nem fogadják örökbe őket, el
kell altatni. Örökre. Ezzel a megoldással azonban sokan nem
értenek egyet, ám a parlament
kedden megszavazta, hogy a
hatóságok elaltathatják azokat
a kóbor kutyákat, amelyeket a
begyűjtésüktől számított tizennégy napig nem fogadnak
örökbe.
Marosvásárhelyen a kóbor
kutyák problémája meg
van oldva
Városunkban szerencsénkre
nincsenek hasonló gondok. A
Polgármesteri Hivatal sajtóközleménye szerint Marosvásárhelyen a kóbor kutyák problémája
meg van oldva. A város polgármestere jelentette ki ezt még a
múlt szerdán. Szerinte a bukaresti és a hasonló esetek miatt
elsősorban a kutyatulajdonosokat terheli a felelősség.
Marosvásárhelyen (Meggyesfalva) a Prutului utcában, a
virágkertészettel szemben már
több mint öt éve működik állatmenhely. A házi kedvencre vágyók minden kedden és
csütörtökön fél tizenegytől délután fél ötig érdeklődhetnek e
helyszínen, nézelődhetnek, és
kiválaszthatják a nekik legjobban tetsző állatot. Az intézmény
ügyintézőjét, Nagy Emíliát arról
kérdeztük, hogy hány ebet fogadnak örökbe havonta a men-

helyről, és melyek a feltételei
annak, hogy valaki kutyát vihessen haza.
„Jelen pillanatban 168
kutya van a gondozásunkban.
Havonta átlagban 20-22 csahosnak kerül gazdája szűkebb
környékünkön. De visznek el
három hónaponként Németországba is ebeket, ahol szétosztják őket több kutyamenhely
között. Előfordul az is, hogy
egy-egy szerencsésebb állatnak
már megvan az ottani gazdája,
mert lehetőség van arra, hogy
képek alapján kiválassza kedvencét az érdeklődő” - mondta
Nagy Emília.
Városunkban hivatalosan
működő sintérszolgálat egyelőre nincs. De ha a menhelyre
több reklamáció érkezik, feljegyzik azokat, majd egy meghatározott időben kimennek és
összegyűjtik a kóborló ebeket.
Az örökbefogadásnak
feltételei vannak
Az örökbefogadás feltételeiről megtudtuk, hogy az érdeklődő a személyazonossági
igazolványa bemutatásával és
egy „adoptációs szerződés” kitöltésével, aláírásával vihet el
kutyát házi kedvencnek. „A legfontosabb és legelső feltétele az

örökbefogadásnak, hogy az új
gazdi vállalja azt, hogy gondját
viseli a kutyának, és az nem
kerül újra az utcára” – tájékoztatott az állatmenhely ügyvezetője.
Arra a kérdésünkre, hogy
Marosvásárhelyen alkalmaznak-e eutanáziát Nagy Emília a
következőket mondta: „Csak
abban az esetben alkalmazzuk
az altatást, ha az eb olyan betegségben szenved, amit nem
tudunk gyógyítani.”
Szükségesnek véljük felsorolni azokat a feltételeket is,
amelyek az örökbefogadási
szerződésen állnak, hogy az érdeklődők tudják, mire vállalkoznak adoptáció esetén:
Vállalom, hogy…
1. betartom a kutya gondozására és élelmezésére vonatkozó normákat.
2. rendszeresen eljárok a kutyával állatorvoshoz, ha szükség
van a beavatkozására vagy veszettség elleni oltásra
3. azonnal értesítem az állatmenhelyet, ha a kutya megdöglött, vagy más gazdához került
4. nem teszem az utcára, és
ha lemondok róla, értesítem a
menhelyet
5. törlesztem a menhelynek

„A kutyám jön, hogy
kitöltse a hűtlen barátok által hagyott
űrt a szívemben.
Nincs benne irigység,
rosszakarat vagy
gyűlölet. Nem árulja
el a titkaimat, nem
lesz féltékeny a sikereimre, és nem leli
örömét a bánatomban.” (George Eliot)

a kutya kezelési és eltartási
költségeit
A kutyának nagy
mozgástérre van szüksége
Ez még mind nem elég. Mielőtt örökbe fogadnánk egy kutyát tudnunk kell róla néhány
dolgot:
- A kutyának nagy mozgástérre van szüksége, főleg ha ﬁatal.
- Többször el kell vinni állatorvoshoz, kutyaeledelt kell vásárolni neki, tehát plusz költség.
- Igényli a játékot, a sétáltatást, a törődést.
- Megtörténhet, hogy szétrágja a cipőnket, vagy túl sokat
ugat, vonít, nyüszít.
Mielőtt tehát az állatmenhelyre mennénk örökbe fogadni
egy kutyát, a szakemberek azt
javasolják, hogy tegyük fel magunknak a kérdést: Van-e elegendő területünk, pénzünk,
időnk és főleg türelmünk ahhoz,
hogy házi kedvencet tartsunk?
Végeredményben azonban
megéri haza vinni egy hontalan
ebet. Akinek van kutyája tanúsíthatja. Amint Kipling, angol
író mondta: „Vegyél egy kutyust, és a pénzedért feltétel
nélküli szeretet kapsz!”
Nemes Gyula
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Ferencz Zsombor

Hol vagytok,
székelyek?
A romániai magyar közösség – néhány politikustól és civil
aktivistától eltekintve – nem hallatja a szavát a környezetünket és a természeti kincseinket egyaránt érintő kérdésekben.
A verespataki aranykitermelés elleni tüntetésekről szóló hírekben szinte egyáltalán nem szerepelnek székelyföldi személyek. A parlamentbe delegált képviselőink a román
politikai életben elterjedt kétszínű magatartással viszonyulnak ehhez a kérdéshez is. A nyilatkozataik során mindent
megígérnek az értékeink megőrzéséért, a gyakorlatban viszont csak tehetetlenségükről és alantas háttéralkuikról tesznek tanúbizonyságot. A kudarcért mindannyiszor a
pluralizmust teszik felelőssé, vagyis a saját alakulatuk sokszínűségével magyarázzák a bizonyítványukat. Eközben pedig a
magyar választók kitartó hűséggel nyugtázzák képviselőik
munkáját.
Az RMDSZ áldozatos hatalomgyakorlása nem járt eredménnyel a környezet- és örökségvédelem területén, sőt, a verespataki aranybánya ügyének az elfajulását nagymértékben
elősegítette a magyar politikusok ingadozó (haszonfüggő?)
hozzáállása. Mára az ország egész altalajkincs-készletét szétprivatizálták. A rétyi fafeldolgozó üzem felépítéséről hasonlóképpen „megoszlanak a vélemények”, ennek ellenére
javában folynak a beruházások. A vásárhelyi vegyipari kombinát esetében szintén csak látszattevékenységről beszélhetünk, hiszen ma is szennyez a gyár, és egyik politikusunk sem
teszi ezt szóvá. A székelyföldi törpe-vízierőműveknél pedig
olyan gyorsan folynak a munkálatok, hogy a tinta ezalatt meg
sem tudott száradni az egyes érdekcsoportok számára búsás
jövedelmet hozó szerződéseken. A patakok medrei viszont
annál gyorsabban víz és élővilág nélkül maradtak, a hatástanulmányok megnyugtató eredményeitől függetlenül.
A politikai képviselet hiányában miért nem lépett fel az
érintett erdélyi magyar civíl szféra? A romániai magyar sajtó,
az „aranyos” hirdetéseknek köszönhetően nevetséges áron eladta magát. A beruházók ezalatt olyan átgondolt rokoni és
baráti kapcsolatokat építettek ki, amelyek – a választói akarat
ellenében – a parlamenti képviselők, a helyi tanácsosok és a
vállalkozók támogatását eredményezték. Gyakran találkozhatunk túlhevült befektetőbarát politikusokkal, akik mindenkinél jobban tudják, hogy „a cián nem mérgez”, a fafeldolgozó
üzem egy csodálatos beruházás, a vízierőművek pedig környezetkímélők. Ezenkívül pedig juttatnak egy kis aprópénzt
a közvetlenül érdekelt személyek részére, a helyi lakosok felkarolására, a bányásznapokra, a helyi alapítványok megsegítésére, a műtrágyás sportklubok ﬁnanszírozására és egyéb
kozmetikázásra. Ilyen olcsón eladta magát a közösségünk. Elnémultak a civil szervezeteink, miközben magukra maradtak
a felháborodott szószólóink, pedig fontosabb lett volna a környezet védelme és a táj érintetlenségének a megőrzése, mint
néhány megawatt, pár tonna arany, műtrágya és faáru kitermelése.

A Központ hetilap a következő

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

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

13 RON
25 RON
50 RON
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Verespatak

Ökológiai katasztrófa fenyeget?
Döntött a Szenátus Állandó Bizottsága: a Verespatak-projektet sürgősségileg kell megvitatni. A belátásra minden bizonnyal az ország nagyvárosaiban tüntetők
tömege kényszerítette a honatyákat. A kormányfő szerint nincs már értelme parlamenti különbizottságot létrehozni, és társadalmi vitát nyitni a fent említett
beruházás ügyében. Egyértelművé vált, hogy a parlamenti többség el fogja utasítani a kormány ezzel kapcsolatos tervezetét. Ezen a héten arra voltunk kíváncsiak,
hogy mi véleménye a környezetvédőnek, a gazdasági szakembernek és nem utolsó sorban a helyi politikusainknak mindarról, ami most folyik az országban.
Dr. Hajdu Zoltán, a Focus Eco
Center ügyvezető elnöke:

Győzzön a józan ész,
győzzenek a szakmai
szempontok!
– A verespataki aranybányászati projekt környezetvédelmi
következményei
közismertek és nagyon súlyosak. Elsősorban a ciános technológia használata jelent nagy
kockázatot, hiszen a cián közismerten veszélyes méreg, és
senki sem garantálhatja száz
százalékosan, hogy nem kerül
az az élővizekbe, és nem okoz
ökológiai katasztrófát, mint
ahogyan erre már sajnálatos
módon van példa. A kockázatot
növeli a tervezett kitermelés
hatalmas mérete és a felhasználandó cián nagy mennyisége.
A másik jelentős környezetvédelmi probléma a tervezett bányászati módszerből, vagyis a
felszíni kitermelésből szárma-

zik. Aki járt felszíni kitermelés
helyszínén, annak nem kell magyarázni az adott táj drámai,
katasztrofális megváltoztatását,
egy ilyen kitermelés valóságos
holdbeli tájat hagy maga után,
és a jelen esetben ez történne a
Nyugati Érchegységben, az ország egyik legszebb, legértékesebb tájegységén. A táj
átalakításával kapcsolatban
újra meg kell említeni a projekt
gigantikus méretét, hiszen a
terv szerint hegyeket hordanának el, és mosnának át ciános
oldattal az arany kinyerése céljából, az átmosott kőzet meddőhányókba, a ciános oldat
pedig egy hatalmas gyűjtőtóba
kerülne. A projekttel kapcsolatban ezeken a konkrét problémákon kívül is számos kérdés
merül fel, például, hogy mi lesz
a településekkel, a helyi lakosokkal miután kitermelik az
összes aranyat? Az pedig, hogy
templomokat, temetőket kell
lerombolni, elköltöztetni, az
szintén nem elhanyagolható
körülmény. Nem véletlenül ellenzi a projektet a környezetvédelmi
szakemberek,
szervezetek mellett a Román
Akadémia is, hiszen rendkívül
értékes régészeti leletek találhatóak a területen, amelyek
végleg megsemmisülnének.
Tehát sokféle szakmai szempont szól a projekt megvalósí-

tása ellen, de sajnos a szakmai
szempontok sokszor háttérbe
szorulnak a különböző érdekekkel, politikai döntésekkel szemben. A környezetvédelem
területén gyakran találkozunk
ezzel a jelenséggel, például Vásárhelyen a szakemberek, környezetvédő civilek tiltakozása
ellenére a polgármesteri hivatal
folytatja az esztelen fairtást, és
még nyáron, a vegetációs időszakban is számos fát vágnak ki.
Reméljük, hogy Verespatak esetében győz a józan ész, győznek
a szakmai szempontok.

több-kevesebb információ birtokában ítéletet mond, pro
vagy kontra. Sokan szándékosan csak féligazságokat tálalnak, mások teljes mértékben
elhallgatnak dolgokat, vagy
esetleg áltényekkel próbálják
védeni álláspontjukat.
Van egy dolog, amiről az elmúlt napokban egyetlen szót
sem hallottam a román, de sajnálatos módon a magyar médiában sem. Névlegesen arról van
szó, hogy a romániai politikai
porondon van egy olyan szereplő, amelyik mindvégig következetes volt, amelyik
gerincesen kiállt Verespatakkal
kapcsolatosan, anélkül, hogy
pillanatnyi érdekek megváltoztassák nézőpontját. Az egyetlen
jelentőséggel bíró romániai politikai szervezet, amely így viselkedett az RMDSZ volt.
Az az RMDSZ, amely két környezetvédelmi miniszterét
vesztette el (Korodi Attila, Borbély László), mert nem voltak
hajlandók megalkudni, és mert
ezek a személyek már akkor „átláttak a szitán”, és megértve a
verespataki kitermelés veszélyeit, nem adták meg a környezetvédelmi engedélyeket. Ezek
a vezetők „a bársonyszéket” is
képesek voltak feladni, mert
lelkiismeretük nem engedte,
hogy aláírásukkal támogassák
a ciános kitermelés beindítását.

Peti András marosvásárhelyi
alpolgármester és Orosz Attila, a vásárhelyi RMDSZ gazdasági alelnökének véleménye:
Következetes politizálás

a Verespatak-ügyben
– Kétségtelenül napjaink
legfelkapottabb tematikája Verespatak. Mindenki beszél róla,

Hogy hol az igazság Verespatakkal kapcsolatosan? Talán
valahol félúton. Mert igen,
szükség van új munkahelyekre,
és az államkasszába befolyó
adók, illetve részesedés sem
megvetendő. És igen, sajnálatos
módon úgy tűnik, hogy a
román állam képtelen bármilyen projektet is sikeresen lefolytatni, ezért talán szükséges
a magánszférával osztozni a kitermelt aranyon. Nem is anynyira pénz kérdése, mert ha
arra a sok milliárd euróra gondolunk, amit az elmúlt években
vidáman kölcsönvettünk, egy
újabb másfél milliárd egy ekkora kaliberű befektetésre talán
már nem is változtatott volna
olyan sokat a helyzeten. Mégis,
ha gazdasági szempontból vizsgáljuk meg a kérdést, akkor sem
elfogadható a kanadai céggel
kialkudott feltételek mellett a
kitermelés elindítása, hiszen
Verespatak jóval többről szól,
mint az arany. A nemesfémek
mellett rengeteg értékes vanádium, gallium, titánium, króm
stb. található az illető hegyekben, melyek nagysága és értéke
akár felül is múlhatja az ott található nemesfémek értékét, és
amelyek nem szerepelnek az államnak ﬁzetendő részesedésben.
A kérdés, hogy mekkora potenciális környezetvédelmi ka-

tasztrófa leselkedik ránk, mi
történik a talajvízbe kerülő ciánnal, azzal, ami elpárolog, mi
a magyarázata annak, hogy
Fehér megye, ahol ezek a bányák vannak az egész központi
régióból a legmagasabb arányú
rákos megbetegedésekkel
„büszkélkedhet”.
A verespataki aranykitermelés beindítása a Romániára jellemző tűzoltó politika
kiemelkedő példája. A hosszú
távú gazdasági fejlesztés helyett, amely maradandó és
hosszas, stabil jólétet generálna, bármi áron próbálunk
egy lyukat betömni, amelyet
majd az elkövetkező generációk
kell megﬁzessenek. Verespatakkal kapcsolatban ez az ár mégiscsak túlságosan nagy és
elfogadhatatlan.
A marosvásárhelyi RMDSZ
örömmel veszi tudomásul, hogy
a civil társadalom felébredt, és
az elmúlt években példátlanul
nagy megmozdulásokkal sikerült az ország vezető politikusait
(akik még ezelőtt néhány héttel
a verespataki kitermelés elindítása mellett lobbyztak, sőt szavaztak is ez irányba) jobb
belátásra bírjanak.
Az RMDSZ mindig kiemelt
szerepet tulajdonított a környezetvédelmi kérdéseknek. Nem
véletlen, hogy ameddig kormányon voltunk, az illető tárcát

Törvénytelenül szüntettek meg
tanintézményeket Marosvásárhelyen
Az idei tanévkezdésre tíz
óvoda veszítette el önálló
jogi személyiségét, amelyekben magyar nemzetiségű személyek is vezetői
tisztséget töltöttek be, és a
törvényekkel a szembemenve, 300 gyereket számláló tanintézményeket is
bezártak. Emiatt az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezete
panaszlevelet intéz a megyei tanfelügyelőséghez és
az oktatási tárcához, de az
ügy jogi útra terelése esetében a fent említett perképes
intézményeket is felkarolja.
„A marosvásárhelyi iskolahálózat terve törvénytelen, megalapozatlan és indokolatlan, úgy
vélem az iskolák és az óvodák in-

tézményként nem működtethetőek együtt” – mondta el Peti
András alpolgármester.
Kifejtette, hogy a városban
összesen tíz óvoda veszítette el
önálló jogi személyiségét, amelyből hármat a Liviu Rebreanu Általános Iskolába olvasztottak be,
egyfajta megaintézményt létrehozva.„Ez Marosvásárhely legnagyobb tanintézménye lett, több
mint 1200 gyerekkel, és ennek
igazgatásának hatékonysága kérdéseket vet fel. Emellett pedig a
tízből négy óvoda rendelkezik a
törvény által előírt minimum
300-as gyereklétszámmal, ami
szavatolja az intézmény önállóságát” – véli az alpolgármester.
A marosvásárhelyi RMDSZ panaszlevelet fogalmaz a Maros
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Megyei Tanfelügyelőség részére,
valamint a szakminisztériumnak
is elküldi azt, és amelyben három
törvénnyel való visszaélést jelez.
„Elsősorban törvénytelenül járt el
a tanfelügyelőség, amikor nem
neveztek ki vezetőséget – igazgatót, aligazgatót – a megszűntetett intézményekben. Ezzel
megszegték a 2013-as júliusi városi tanácsi határozatot. Másodsorban a megszűntetett tíz óvoda
közül négy teljesíti a minimális
létszámra vonatkozó törvényes
elvárást, és emiatt meg kellett
volna maradjon annak az önálló
jogi személyisége. Harmadsorban pedig létezik egy számunkra
fontos kitétele az 2011-es tanügyi törvénynek, ami arra vonatkozik, hogy minden igazgató és

aligazgató kinevezése és elbocsátása esetén köteles a tanfelügyelőség egyeztetni az érdekvédelmi
szervezettel, jelen pillanatban az
RMDSZ-el. Velünk erről senki
nem konzultált, és a véleményünket sem kérdezték meg” –
rója fel Peti.
Köztudott, hogy perképessége ebben az ügyben csak az érdekelt feleknek van, azaz a
megszűntetett óvoda, illetve a
megszűntetett kémiai líceum vezetésének, tanári karának, valamint szülői bizottságának.
Amennyiben lesz valós hajlandóságuk az ügy jogi útra tereléséhez, akkor az RMDSZ felkarolja a
kezdeményezésüket, és beperelik
a tanfelügyelőséget.
Pál Piroska
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Önfeladás nélkül nem megy?

tartottuk kézben, sokkal hatékonyabban, mint bárki más
előttünk vagy utánunk. Nem
véletlen az sem, hogy az RMDSZ
minden szintjén, beleértve a
marosvásárhelyi szervezetet
politikai programjában kiemelt
helyet kap a környezetvédelem,
és említésre méltó tény az is,
hogy az összes marosvásárhelyi
döntőképes politikai szervezet
közül az egyetlen, amelyik
külön foglalkozik a kérdéssel.
Mint ahogyan az egyetlen politikai szervezet volt, amelyik a
fakivágások ellen tiltakozott,
villámcsődületet szervezett, és
a tanácsüléseket bojkottálva
szembement a városvezetés
akaratával.
Dóczy Tamás, a Talentum alapítvány alelnöke:

Ne hagyjátok a
százlábúkat és pókokat!
– A gyermekekkel együtt
lehet a legjobban rácsodálkozni
a teremtett világ apró csodáira.
Nehéz válaszolni, ha megkérdezik, hogyan tudja a százlábú kis
hernyó mind a száz lábát egyszerre mozgatni, anélkül, hogy
megbotlana? Szinte felfoghatatlan, a pók hogyan képes egy

Újabb
CEMO-siker

vékony szálat kihúzni két egymástól tisztes távolságban levő
bokor között. Olyan jó a picikkel
együtt kézbe venni, megsimogatni a környezetünkben levő
csodás élőlényeket, tisztelni és
óvni őket mindazért, amit a természetben értünk tesznek. Miközben jönnek a borzalmas
hírek a világból, a pénzoligarchia és a politikusok merényleteiről csodálatos Földgolyónk, a
természet ellen. Kegyetlenül
irtják a brazíliai őserdők fáit,
egyre jobban szennyezik a légkört és a vizeket világszerte,
gátlástalanul kizsákmányolják
a Föld gyomrában rejlő kincseket, hogy csak a legkirívóbbakat
említsük. Mindent pénzzé változtatnának, miközben elpusztítják gyermekeink életterét.
Most Románia készül felzárkózni a pénzért, aranyért hazát
csonkító, emberek ezreit megnyomorító hatalmak közé. Nem
kell szakembernek lenni ahhoz,
hogy átgondolhassuk, milyen
pusztítást vinne végbe Verespatak sok kilométeres körzetében
egy ilyen világméretű ciános
bányakitermelés. Meghal a
föld, a természet, erdőket, legelőket irtanak ki, menekülnének
a sok ezer éve őshonos állatok,
ki merre tud. És velük együtt
exodusra kényszerülnének a
több száz éve, sok generáción
keresztül ott élő, földet, erdőket
megbecsülő és művelő emberek.
Mindez miért? Mert az ország hatalmasságai újabb pénzeket készülnek bekebelezni.
Persze miattunk teszik, hogy
majd 1-2 lejjel emelhessék a siralmas nyugdíjakat, az éhezéstől éppen csak megmentő

minimálbért.
Civil szervezeteinkhez társulva üzenjük nekik, nem kérünk sem a verespataki arany
hozadékából, sem fanarióta vezetőkből, akiknek minden
eladó. Erdőinket, madarainkat,
a százlábúkat és pókokat sokkal
többre tartjuk azoknál a Júdásoknál, akik aprópénzre váltják
gyermekeink tiszta levegőjét,
elkótyavetyélik Erdély kincseit,
feláldoznának embert és élővilágot, templomot és iskolát Verespatakon.

kell elképzelni a ciántechnológia és a haszon között. Én ezzel
nem értek egyet. Sőt! Úgy hiszem, az lenne a legfontosabb,
ha egy olyan társulást valósítanánk meg, amely mindenki számára és minden szemszögből
nézve előnyös; nagyon fontos
lenne, mert csak így lehet. Tény
az, hogy a verespatakiak nagy
része munkanélküli. Azonban,
ha a turizmusba fektetnének,
úgy hiszem, rengeteg minden
megváltozna. Nem lennének
akkora gondban, ha az ott lakók
megmutatnák a világnak az ott
lévő értékeket és turisztikai lehetőségeket. Ha ez sikerülne,
egészen biztos vagyok abban,
hogy a megélhetési gondjuk
sem lenne épp ekkora. El szeretném még mondani azt is, hogy
Romániának csupán már ennyi
kincse van. Ezt ugyan még eltékozolhatja, de mi lesz akkor, ha
már ezzel sem fog rendelkezni?
Hiszen már annyi, de annyi
mindent áruba bocsátott. Továbbá tudomásom van arról,
amit az EU szakemberei állítanak. Itt megint a ciántechnológiára célzok. Állítják, hogy
ezáltal lehet a legbiztonságosabban kitermelni a kitermelnivalót. Persze mindez csak akkor
biztonságos, ha a technológiát
jól alkalmazzák. Őszintén:
nekem igencsak fenntartásaim
vannak! Ami pedig a tüntetéseket illeti, teljes mértékben
egyetértek ezekkel. A lehető
legegyszerűbben fogalmazva:
akiket érdekel a környezet védelme, azok joggal hallatják a
hangjukat!

Lokodi Edit Emőke, a Maros
megyei tanács alelnöke:

Románia már
csak ezt kell eltékozolja!
– A kérdésre válaszolva, azt
kell mondanom, hogy mindenekelőtt tegyük mérlegre a dolgokat és a lehetőségeket.
Ebben az esetben a cián technológiára, illetve az esetleges
haszonra gondolok. Vajon, beszélhetünk-e egyáltalán haszonról?! Véleményem szerint
az említett technológia alkalmazása Romániának egyértelműen több kárt okozna, mint
amennyi hasznot. Sokan azt is
mondják, hogy partnerséget

Nagy-Bodó Tibor

Régi jó szokásához híven újra a magyarországi médián
keresztül üzent haza Markó Béla, az RMDSZ egykori elnöke,
s minden bizonnyal legbefolyásosabb jelenkori vezetője. Ezúttal a HVG című hetilapban elemezte a magyar-román viszonyt, annak várható alakulását. Azért érdekes, és igencsak
jellemző az RMDSZ talán legbefolyásosabb politikusának
eme vonzódása a budapesti balliberális média iránt, mintha
nem állna rendelkezésére a teljes erdélyi pártsajtó. Tekintve,
hogy a nyári ilyen-olyan szabadegyetemeken, diáktáborokban elhangzottak voltak megszólalásának a kiváltói, az is
lehet, hogy nem elsősorban az erdélyieknek üzent.
Abban csak egyetérteni tudunk Markóval, hogy Basescu
államelnöknek a román-magyar viszonyt újrafogalmazó,
nyers kijelentéseinek közvetlen okát nem a nyári táborokban elhangzottakban kell keresni. Sem Tőkésnek Magyarország védhatalmi státusát szorgalmazó kérése, sem a
Jobbik-elnöknek a magyar érdekek konﬂiktus árán való felvállalására vonatkozó borzonti kijelentése nem indokolhatta
a nyíltan ellenséges államelnöki viszonyulást. Mindez csak
ürügy volt, s nem ok a nyíltan magyarellenes kijelentésekre.
Szerintünk arról van szó, hogy Traian Basescu, tapasztalván,
hogy a főleg gazdasági hátterű brüsszeli direktívákkal szemben engedetlennek mutatkozó,„önállóskodó” Magyarország
sarokba szorult az EU-ban, eljöttnek látta az időt, hogy újrapozícionálja Romániát a közép-kelet európai térségben.
„Magyarország az instabilitás tűzfészkévé vált a térségben
a kisebbségekhez való viszonyulás szempontjából. (...) Románia vezető szerepet fog vállalni Budapest pontratételében” – szólt az államelnöki fenyegetőzés.
Markó jól látja, hogy a magyar-román viszony nem a táborozások idején romlott el, hanem már jó ideje egyre nő a
feszültség, szerinte egyebek mellett azért is, mert „hosszú
évek óta nincsen igazi párbeszéd a kormányok között, rég
megszakadt a közös kormányülések hagyománya is”. Hozzáteszi azt is, hogy „tavaly óta az RMDSZ is ellenzékben van,
és gyakorlatilag nincs módunk a román kormánypolitikát
befolyásolni”. Mintha egyáltalán befolyásolhatták is valaha… És ezzel eljutottunk oda, ami a legjobban fáj Markónak, illetve a hozzá hasonlóan gondolkodó
RMDSZ-vezetőknek: a kormányból, a hatalomból való kiszorulás feletti aggodalomig. Mintha a kormányzati részvétel garancia lenne a román politika számunkra kedvező
irányba való befolyásolására. Hát nem az! A 89-es gengszterváltás után eltelt lassan huszonnégy esztendő erre a bizonyíték.
A Markó által javasolt megoldás: a „központhoz” – bukarestihez, brüsszelihez, mikor melyikhez – mindenáron
való igazodás, a hatalmi elvárásoknak való kényszeres megfelelés. Ez nem más, mint az elvi politizálásnak a feladása,
a kollaboracionista magatartásnak mint egyedül célravezetőnek az előnybe helyezése. Azaz a hatalom asztaláról
nagy kegyesen elénk hullajtott konc farokcsóválásos keresése. Ezek szerint önfeladás nélkül nem megy… Így lenne?
Szentgyörgyi László

Kétnyelvű táblák a Liviu Rebreanu iskolában

Több éve tartó kérelmezés, javaslat, tüntetés, bírság után szeptember 10-én,
kedden a Liviu Rebreanu Általános Iskola ajtaira, folyosóira felkerültek a kétnyelvű
feliratok. A szülői akciócsoport a marosvásárhelyi tanintézmény vezetőségének
jóváhagyásával szögezte ki
a táblácskákat.

„A mai napon (kedden – sz.
m.) a Liviu Rebreanu Általános Iskola szülői bizottsága kihelyezte az
iskolában a kétnyelvű feliratokat. A
több mint száz feliratot a szülők a
magyar tanárok és néhány diák segítségével tették ki, a tanintézet új
igazgatóságának támogatását élvezve. A kétnyelvű feliratok kálváriája 2010-re nyúlik vissza, azóta az
iskolát a Diszkriminációellenes Ta-

nács a Civil Elkötelezettség Mozgalom panaszlevelei alapján két
ízben is megbírságolta. A kétnyelvű feliratok kikerültek az összes
tanteremre (román és magyar osztályokra), laboratóriumokra, irodákra” – írta sajtóközleményében
Horváth-Kovács Ádám, a Szülői
Kezdeményező Bizottság szóvivője.
Pál Piroska
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Tudta,
hogy régebben kétalvók voltunk?
– Talán hétalvók.
– Nem. Egy friss kutatás szerint a körülbelül napi nyolcórás
éjszakai alvás viszonylag új az
európai társadalomban; az alvási szokások többnyire az
elektromosság megjelenésével
váltottak át egyszeri nyolcórásba, az emberek azelőtt kétszer aludtak egy éjszaka alatt.
– Erről jut eszembe: tudja,
mi az abszolút lustaság? Amikor
valaki azt álmodja, hogy alszik.
– A meglevő adatok szerint
az alvás többnyire a sötétedés
beállta után kezdődött, 3–4
órás alvási periódust követően
2–3 órás ébrenlét következett,
majd utána újra alvás hajnalig.
Ezt az időszakot különböző tevékenységekre lehetett felhasz-

nálni: volt, aki imádkozott, volt,
aki dolgozott, szeretkeztek, sőt,
ilyenkor át is ugorhattak a
szomszédhoz látogatóba.
– Én is fel szoktam ébredni
éjszakánként legalább egyszer,
úgyhogy ezt ki fogom próbálni:
becsengetek majd éjjel háromkor a román szomszédhoz azzal,
hogy nincs-e kedve barkochbázni vagy szkánderezni egyet.
– Annak pofozás lesz a vége.
Azt is olvastam, hogy egy felmérés szerint Anglia mellett
már a holland polgárok mintegy 81 százaléka is ellenzi,
hogy jövőre megnyissák a határokat a román állampolgárok
előtt.
– Csak? Szerintem a maradék 19% pont be volt szíva,
amikor kérdezték. Olyankor
mindenkit szeret az ember.
– Honnan tudja, szívott már

gyepes cigit?
– Semmi köze. Én meg azt
olvastam valahol, hogy két nőt
vernek meg óránként Romániában.
– Szegények. Sajnálom,
mind a kettőt.
– Átlagosan, marha! Az elmúlt esztendőben csaknem 800
nő halt meg a – többnyire a házastársától kapott – verések
miatt, és statisztikák szerint
2010 és 2012 között 65 ezer
családi erőszakról érkezett jelentés.
– Úgy szép az élet, ha zajlik!
– Vizsgálták azt is, miként
reagálnak a megkérdezettek a
családi erőszakról vallott sztereotípiákra. Fogózzon meg: a
megkérdezettek 41%-a úgy
vélte, a nők igen gyakran hibásak, ezért veri el őket a férjük.
8% szerint a verés nem árt, csak

mény július 15-tőn bezárták a
megszokott évi fertőtlenítés, takarítás és karbantartás céljából,
emellett ebben az időszakban

végezték el a szükséges javításokat is.

www.kozpont.ro

online

Benyújtották a környezeti esettanulmányt a Maroson áthaladó
hídról
Marosvásárhely megyei
jogú város Műszaki Igazgatósága értesíti az érdekelteket,
hogy a benyújtották a környezeti esettanulmányt (jelentést)
a Maros folyón áthaladó híd
(Kárpátok sétányának övezete)
elnevezésű projekt céljából, a
hidat Marosvásárhely területén helyeznék el.
A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség lehetséges
döntése a környezetvédelmi
engedély kibocsátása vagy
ennek visszautasítása.
A jelentést tanulmányozni

lehet a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám), valamint a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén (Győzelem tér
3. szám), hétfőtől péntekig
8.00-14.30 óra között
Az említett dokumentum
elérhető a következő internetcímeken
is:
http//apmms.anpm.ro és
www.tirgumures.ro.
A környezetvédelmi jelentés nyilvános megvitatására a
Marosvásárhelyi Polgármesteri

elnökségéhez fordult egy beadvánnyal, amelyben a románmagyar világbajnoki selejtezőn
történt újabb magyarellenes
megnyilvánulásokra hívják fel a
ﬁgyelmet.
– Amiért kifütyülték a magyar himnuszt a büdös szájukkal, és „1918” feliratú
töblicákkal kedveskedtek?
– Nemcsak. Újabban megszokottá vált, hogy focimeccseken
folyamatosan
azt
skandálják, hogy a magyarok
hagyják el az országot.
– Hallotta, hogy Florea azzal
dicsekedik a targumureseanul
(ami alatt őt kell érteni) oldalon, hogy ő milyen példásan
megoldotta a kóbor kutyás
problémát Vásárhelyen, ami
egy bődületes hazugság, mert
csak Meggyesfalván annyi van,
hogy tíz perc alatt felzabálnák

az Auchan teljes felvágottkészletét, és az Uniriiban sötétedés
után szinte köpni se lehet úgy,
hogy ne egy rühes streetmixre
essen.
– Ja. De a szerencsétlen bukaresti ebek most beveszik a
bogot, ugyanis a képviselőház
jogi és adminisztrációs bizottsága 14 napos határidőt állapított meg hétfőn a kóbor kutyák
befogása utáni elaltatására.
– Kegyetlen, ám szükséges
és jó döntés, mégse nézhetik
ölbe tett kézzel, ahogy miccspasztává marcangolják a gyerekeket.
Ugyanakkor
a
turistaforgalmat is megdobja,
legalábbis egy fővel, mert szerintem a vénasszony már csomagol…
– Miféle vénasszony?
– Brigitte Bardot!
Molnár Tibor

Nyilvános versenytárgyalás

Jövő héten nyit az uszoda
Szeptember 17-én, jövő
keddtől újra megnyílik a
Mircea Birău fedett uszoda.
Mint ismeretes, a létesít-

használ, és ugyanennyien vélik
úgy, hogy az a férﬁ, aki nem veri
meg a feleségét, az nem is szereti.
– Ez a „fejberúglak, úgy szeretlek” tipikus esete.
– És mit szól a román-magyar meccshez?
– Ne is emlegesse! Olyan
volt a magyar válogatott, mint
tizenegy megszeppent tizenéves kislány, akiknek egyszerre
jött meg a menstruációjuk.
– Ja. Még ment a himnusz,
de a románok már vezettek. És
a legfájóbb az, hogy nem is a
román válogatott alázta meg a
magyar szurkolókat, hanem a
magyar. Akkor jut ki focivébére
Magyarország, amikor majd ők
rendezik, hamarabb nem.
– Amúgy az RMDSZ által
létrehozott háromszéki Mikó
Imre Jogvédő Szolgálat a FIFA

Hivatal székhelyén, a 45-ös teremben kerül sor 2013. október 3-án, 16.00 órai kezdettel.
Az érdeklődők benyújthatják írásban kommentjeiket/véleményeiket/észrevételeiket a
környezetvédelmi esettanulmánnyal kapcsolatosan (a környezetre gyakorolt hatás
felmérése) a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség
székhelyén (Marosvásárhely,
Hídvég utca 10. szám), legkésőbb 2013. október 3-ig.
Műszaki igazgató-helyettes
Fărcăşan Rodica, mérnök

Marosvásárhely Megyei
Jogú Város, Győzelem tér, 3.
szám, telefon 0265-268.330,
146-os mellékállomás, fax
0365-801.856, harmadik alkalommal hirdet nyílt nyilvános
versenytárgyalást egy Marosvásárhely, Győzelem tér, 33. szám
alatt elhelyezkedő 258,30 négyzetméter kiterjedésű helyiség
bérbeadására.
A versenytárgyalás kiindulási ára 55 lej/nm/hónap.

Az 50 lej értékű feladatfüzet,
2013.09.06-ával kezdődően 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. szeptember 16-i
határidővel, 12 óráig.
A
versenytárgyalásra
2013.09.17-én, 10 órai kezdet-

tel 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.
Dr. Dorin Florea
polgármester

Marosvásárhely – ﬁnanszírozási
kérést nyújtott be európai alapokból történő hőfelújításra
A Helyi hőfelújítási programba foglalt 281 tömbház közül (összesen
11.950 lakást jelentenek),
75 épületet (2310 lakás)
rehabilitáltak. A költségek elérik a 36.218.000
lejt, amelyből a polgármesteri hivatal hozzájárulása 13.000.000 lej – derül
ki az intézmény szakosztálya anyagából.
A 2012–2013-as időszakban biztosították az 50 százalékos társﬁnanszírozást az
állami költségvetésből, egy
ilyen munkálatokat már nem
szerződtek le, a szakosztály
tevékenysége kibővült a lakótömbházak energiahatékonyságát célzó beruházások
támogatása gyakorlatba ülte-

tése irányába, az európai alapokból történő 60 százalékos
társﬁnanszírozás révén. Ez
irányban, a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez 3 ﬁnanszírozási 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 társulások hozzájárulását.
Marosvásárhely az első
megyei jogú város, amely benyújtotta a ﬁnanszírozási kérést 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 kivitelezésének megóvása érdekében. Más törvénymódosító
javaslatok arra vonatkoznak,
hogy ne a tömbház egészét,
hanem mindössze lépcsőházakat, vagy az épület egy részét rehabilitálják, illetve,
hogy az adminisztrátorok kerüljenek át a helyi közigazgatási hatóság alárendeltségébe,
valamint hogy a tulajdonosi
társulások civil szerződéseket
kössenek. Ez utóbbiról törvénytervezet létezik Románia
Parlamentje előtt.
A polgármesteri
hivatal sajtóirodája
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Bajnokok, Élsportolók és Sportbarátok Klubja Bemutatkozott a Ladies
Szeptember 27-én útjára indul a Bajnokok, Élsportolók és Sportbarátok Klubja, ahol bemutatkoznak városunk egykori bajnokai, hajdani edzői,
jelenlegi élsportolói, sportszemélyiségei, akiket
megismerhetnek a ma sportkedvelői. A klub alapítójával, a 64 éves Cseh Gábor hajdani ismert játékvezetővel a klubalapításról beszélgettünk.
– Nagyon fontosnak tartottuk, hogy beindítsuk ezt a klubot, annál is inkább, mert
városunk sportéletének dicső
múltja van. Meg szeretnénk ismertetni Marosvásárhely egykori
nagy sportszemélyiségeit nemcsak a jelenlegi sportolókkal,
hanem a sportbarátokkal is, akiket szívesen látunk rendezvényeinken.
– Hogyan is fog festeni egy
ilyen rendezvény?
– Egykori, jelenlegi marosvásárhelyi sportszemélyiségeket,
bajnokokat, sportbarátokat, szurkolókat fogunk meghívni, sőt
minden hónapban felvállalnánk
egy témát, egy volt vagy jelenlegi
sportolót, edzőt, vagy egy hajdani volt bajnokot, ismert sportszemélyiséget fogunk bemutatni
a jelenlévőknek. Ezen kívül ﬁlmvetítésekre is gondoltunk, le szeretnénk majd vetíteni például a
2005-ös Bölöni Show-t is több
részben.
Alkalom adódik majd arra is,
hogy felelevenítsük volt nagyjaink tevékenységét, akik már rég
nincsenek közöttünk. In Memoriam néven emléket állítunk
majd például a néhai Simon
László birkózónak, Pongrácz
Antal vívónak, Fülöp György kosárlabdázónak, Kádár Antal tornásznak, vagy akár Kamenitzky
Árpád kézilabdaedzőnek.
Ugyanakkor ennek a klubnak

vendége lehet egy hazautazása
során Bölöni László, egykori kiváló volt labdarúgónk, Both Mavolt
úszónő
rika,
Németországból, Nagy,,Poczó”
Gábor, volt vízilabdázó az Egyesült Államokból, akár Mátéﬁ Eszter
kézilabdaedző
Magyarországról, vagy Májeri
Zoltán kézilabdaedző Svájcból.
– Kik fogják vezetni a klub előadásait, bemutatóit, beszámolóit?
– Moderátorként helyi sportújságírókat kérünk fel, akiknek
jól meghatározott szerepük lesz
a rendezvényeken, ők fogják bemutatni az egykori és jelenlegi
sportembereket a közönségnek,
a szurkolóknak. Főleg azokra számítok, akik már írtak a meghívottakról, vagy valamilyen
sajtóorgánumban bemutatták
már őket. Egyelőre nem tudni,
hol lesz a helyszín, de mi ezt a
klubestet havi rendszerességgel
szeretnénk megtartani.
– Kik fogják rendezni, megszervezni a klubesteket?
– A rendezést az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (amely civil
tömörülésnek vagyok a megyei
elnöke) vállalta fel a Pro XXI.
Sport és Kulturális Alapítvánnyal
közösen. Azt szeretném, hogy ez
egy csapatmunka legyen, ezért
is beszéltem már városunk legnagyobb sportstatisztikusával,
Klosz Bálinttal, aki szívesen áll
rendelkezésünkre, hiszen komoly

dokumentációval rendelkezik,
amelyekre szükségünk lesz.
Meglepetéssel készülünk
már az első találkozóra, ez a
meglepetés a szurkolókat fogja
illetni, és ki merem jelenteni,
hogy Marosvásárhelynek olyan
sportjövőt képzelek el, amilyen
múltja volt.
Minden klubest egy nagy találkozás lesz, amelyre várjuk városunk összes régi, nagy
sportolóit, bajnokait, jelenlegi
élsportolóit, sportbarátait, szurkolóit is.
– Ön jelenleg is a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület (AJF)
játékvezetői testületének alelnöke. Hogyan látja a jelenlegi
Maros megyei labdarúgóélet jövőjét, hiszen köztudott, az idén elnökválasztásra is sor került, több
mint két évtized után?
– Úgy látom, hogy váltás
után pozitív irányban indult el a
Maros megyei labdarúgás. Ezt
már érzékelni lehetett a Románia
kupa megyei szakaszának döntő-

jén, illetve abból, hogy a megyei
és falusi csapatok száma, ha nem
sokkal, de mégis növekedett.
– Ügyes, tehetséges Maros
megyei játékvezetők mutatkoztak
be a 3-ik ligában is. Idővel elképzelhető, hogy 2-ik, akár első ligás
játékvezetője is lehet Marosvásárhelynek?
– Büszke vagyok mind Ştef
Claudiura, mind Albu Bálintra,
arra, hogy eddig eljutottak a
ranglétrán. Nagyon komoly, kemény felkészülés, munka áll a sikereik mögött, s mint esetük
bizonyítja, ennek megvan az
eredménye is. Bízom abban,
hogy nem fognak megállni a 3ik ligás szinten. Stef Claudiu már
a 2-ik ligában tartalékbíróként is
szerepelt, sőt Bukarestben egy
nemzetközi mérkőzést is vezettek
már, ami után kiváló osztályzatot
kaptak. Nagyon bízunk bennük,
valamint azokban is, akik nyomdokaikban haladnak, itt gondolok Andrei Sorinra, Bojan
Cosminra, vagy Kusztos Lászlóra.

Nemzetközi turné az E.On Kinder-kupáért
Marosvásárhelyen tartották
meg az E.On Kinder-kupáért
hetedik alkalommal kiírt labdarúgó turnét, amelyet rangos hazai és immár
nemzetközi részvétellel (is)
szerveztek. Az előző évadok
sikere nem maradt visszhangtalan, így idén már az
ország határain túlról – Magyarországról, Bulgáriából és
Csehországból – is érkeztek
csapatok a rendezvényre.
A 7-13 éves gyerekek számára szervezett sporttalálkozóra összesen 114 együttes
(mintegy 1500 gyerek labdarúgó) nevezett be, amelyek
szombatig 368 meccset játszottak, nem csak Marosvásárhelyen:
mérkőzéseket
Marosszentkirályon, Marosszentgyörgyön és Nyárádtőn is
rendeztek.

A turné díszmeghívottja a
korábbi futballsztár, Gheorghe
Hagi volt, aki a következőket
mondta el a rendezvénynyitó
estéjén a sajtó képviselőinek:
– Köszönjük az E.On-nak a
támogatást, hiszen egy ilyen
nemzetközi labdarúgótorna alkalmával fedezhetünk fel tehetséges játékosokat, akik idővel
Romániát képviselhetik a legmagasabb szinten. Legyenek a
gyerekek mellett, adjanak
esélyt nekik, mert megérdemlik.
Annak idején én is, sok más
társammal együtt hasonló labdarúgótornákon vettünk részt,
ahol felﬁgyeltek ránk, majd felkerültünk nevesebb együttesekhez.
Minden évben sikerült több
együttest meghívni az E.On
Kinder-kupa rendezvényre, ahol

eddig sok tehetséges gyereket
láttam, akik előtt ígéretes lehet
a jövő.
Arra a kérdésre, hogyan látja
Románia labdarúgásának a jövőjét, a neves egykori labdarúgó a következőket mondta:
– Ha a hazai labdarúgás jövőjét latolgatjuk, akkor rengeteg munkáról kell beszélnünk.
Vannak jó eredményeink minden szinten, de főleg a gyermek
és ifjúsági kategóriákban kell
sokat fejlődnünk, hiszen ők képezik a labdarúgás jövőjét. Minden hazai klub a ﬁatal
tehetségekre kellene alapozzon, hogy idővel jó, elismert
labdarúgókká váljanak. Én a
román labdarúgás jövőjét bennük látom.
Gheorghe Hagi azt is megjegyezte, hogy a hazai labdarúgó
akadémiák célja az kell legyen,

hogy minél több tehetséges
gyereket neveljenek, formáljanak, akik idővel kiváló labdarúgókká váljanak a hazai
egyesületeknél.
Végezetül az egykori futballsztár az ASA-val kapcsolatos
újságírói kérdésre elmondta,
hogy jó döntésnek tartja az ASA
megjelenését, amelynek sok sikert kíván, hogy felkerüljenek
az 1. ligába, ugyanakkor kitartásra és türelemre inti a szurkolókat, vezetőket.
Egyébként az A.C.S. Kinder
és a Sportlife által rendezett
megmérettetés nyitóestéjén
jelen volt még id. Pop Lupu Coriolan, az A.C.S. Kinder elnöke,
Raluca Sandru, az E.On ügyfélszolgálati részlegének igazgatója és Claudiu Maior,
Marosvásárhely polgármesterének személyes tanácsadója is.

Egyéves fennállásának első hivatalos mérkőzését játszotta az elmúlt hét végén Marosvásárhely újonc 2-ik
ligás női együttese, a Ladies. Igaz, balul sikerült a bemutatkozás, hiszen 7-1-es vereséget szenvedtek az
első fordulóban hazai pályán a sokkal tapasztaltabb,
három volt válogatott játékost is a soraiban tudó A.C.S
Heniu Prundu Bargaului együttesétől.
A vereség ellenére jó benyomást keltettek a lányok, akik
között van néhány ígéretes ﬁatal, akikre idővel alapozhat
Máthé Tünde edző.
A csapat megalakulásáról, a kezdetekről és jövőbeli terveikről dr. Butiurca Sándort, az együttes alapítóját kérdeztük.
– Kikaptak ugyan a lányok, de látni lehetett, ügyes, tehetséges játékosok is pályára léptek. Kérem, mutassa be az olvasóknak a Ladies együttesét…
– Azzal kezdem, hogy klubként már egy éves múltunk van,
de ez volt a csapat hivatalos bemutatkozó mérkőzése. Látszott,
hogy lámpalázasak voltak a lányok, hiszen még nem játszottak hivatalos meccsen. Mi több, egy évvel korábban sokan
még a labdarúgás szabályait sem ismerték.
A bővített keretet 14-20 éves lányok alkotják, az együttes
átlagéletkora 16 év körül van, de megvan bennük a tehetség,
amit csiszolni kell ahhoz, hogy idővel jó labdarúgókká váljanak. Van 5-6 lány, akikre idővel építeni lehet majd, reméljük,
hogy melléjük még találunk néhányat a helyi iskolákból, akik
játszani szeretnének, és jó csapatagokká válhatnak.
– Honnan az ötlet, hogy lányegyüttest alapítson? Miért
éppen Ladies lett a neve a csapatnak?
– A labdarúgás iránti szeretet vitt rá arra, hogy a Ladies
nevű lánycsapatot megalapítsam. Én az angol labdarúgás
megszállottja vagyok, az Arsenal női csapatának modellje szerint adtam az elnevezést ennek a 2-ik ligás csapatnak, amit
az alapító tagok, anyagi támogatók, szimpatizánsok, a csapat
szurkolói is elfogadtak.
– Hol játssza a hazai mérkőzéseket a Ladies?
– A tulajdonomban lévő nagyadorjáni Dorman sportbázis
egyik labdarúgó pályáján, ahol az együttes edzőtáboraira is
sor kerül majd.
– Kik támogatják anyagilag a Ladiest?
– Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzathoz az
együttes támogatása céljából, emellett a labdarúgó szövetségtől is kaptunk egy összeget, mivel beálltunk a bajnokságba, de van még néhány lelkes barátunk is, akik anyagilag
támogatnak, de egyelőre nem szeretném a nevüket említeni.
– Milyen célokat tűztek a csapat elé?
– Most, hogy lehetőség nyílt arra, hogy 2-ik, úgynevezett
Nemzeti Liga is induljon, kaptunk az alkalmon, és beneveztük
az együttest a bajnokságba. Célunk, hogy ütőképes csapatot
alakítsunk ki, amely idővel felkerülhet akár a Szuper Ligába
is.
Az egykori kiváló nyárádszeredai labdarúgó, Novák Vilmos,
a következőket mondta el a Központnak a 2-ik ligás lánycsapatról:
– Kikaptunk ugyan, de láttam, hogy van tehetség a lányokban. Remélem, hogy odaadással és rengeteg munkával,
idővel jó együttest tudunk kialakítani. Ha belegondolunk,
hogy az első mérkőzésen egy tapasztaltabb, jobb játéktudású
együttestől kaptunk ki, amely néhány játékosa akár édesanyja
is lehet bármely lánynak a Ladiestől, akkor nem élem meg
kudarcként ezt a bemutatkozó meccset.
Amúgy várjuk ügyes, tehetséges, focizni vágyó lányok jelentkezését a 0746/573767-es telefonszámon,
akiket szívesen leigazolnánk a Ladieshez.
Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Pályá
zat

KEDVES OLVASÓ!
Szeret-e Ön sakkozni? No, de rejtvényeket fejteni bizonyára! Töltse ki az
ábrát, a„sakkos” poént pedig tartsa meg
a hónap végéig,
ugyanis akkor jelenik
meg a pályázati szelvény, melyen az öszszes szeptemberi
rejtvény megfejtését
be kell majd küldeni!

Szeptemberi
nyereményeink:

tikai cikkeket forgalmazó szaküzlet ajándéka

1. díj: ezüstkarlánc
– a RUBICOMPRES
DEMETER Kft. ékszerboltjának ajándéka

3. díj: három hónapos előﬁzetés a Központ hetilapra

2. díj: kozmetikai
krémeket, géleket
tartalmazó ajándékcsomag – a „Peter's
Beauty Shop kozme-

Augusztusi rejtvénypályázatunk
nyerteseit a Központ következő számában közöljük!

Rejtvénydoki skandimagazinja!
A Központ külön-kiadványa
még mindig kapható a lapárusoknál! Ne szalassza el
Ön sem!
40 óriás skandi, mindmegannyi poénnal, vicces rajzokkal!
Rejtvénydoki gondoskodott szabadidejének kellemes eltölté-

séről. Szórakozzon Ön is humoros rejtvényeinkkel
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RUBICOMPRES
ékszerüzlet

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

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
1. szám

A Központ hetilap a következő

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

13 RON
25 RON
50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy. tel.: 0741.240.892
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