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

Vélemény

Elkultúrt centenárium

Egyvalakiről esik kevés szó a centenáriumos
rendezvényeken: Bernádyról. Arról a Bernády-
ról, akinek az idejében a magyarok számará-
nya pontosan duplája volt Marosvásárhelyen:
88,9%, a mostani 44,5%-hoz képest. És, habár
a vásárhelyi magyarok felezési idejének a kép-
letét még nem vezette le senki, ha minden így
megy tovább, aligha fog eltelni egy újabb év-
század a következő feleződésig. Félő, hogy
még egy negyedszázad sem.

>>> 4. oldal

Vélemény

Lokálpatriotizmusból elégtelen 

A lemaradás ezentúl csak növekedni fog, mivel a
pénz a pénzhez vonzódik, a nyugati magántőke
pedig előnyben fogja részesíteni a fejlett infrast-
ruktúrával rendelkező vidékeket a mieinkkel szem-
ben. A többi székelyföldi várossal is hasonló a
helyzet. Ezalatt pedig az érdekeink képviseletét fel-
vállaló politikusaink némán és tehetetlenül álltak,
de az is lehet, hogy túl halk és érthetetlen volt a
szavuk, és csak emiatt tűntek annyira némának és
tehetetlennek a számunkra hátrányos döntésekkel
szemben. De ha tényleg nem tudtak semmit tenni
a felülről érkező nyomással szemben, akkor nyu-
godtan lemondhattak volna a parlamenti vagy ta-
nácsosi mandátumaikról, jöttek volna legalább
újak, akik ennél rosszabbak már amúgy sem le-
hetnének. Vagy különféle látványos akciókkal fel-
hívhatták volna erre a problémára a figyelmet. 

>>> 3. oldal

>>> Új sorozat,  V.  ( VIII .)  évfolyam >>> 37. szám >>> 2013. szeptember 19–25. >>> Megjelenik csütör tökön >>>>>>>>>>> 8 oldal >>> ára: 1,5 l  e j  >>>

C M
Y B

C M
Y B

> > > M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p < < <
w w w . k o z p o n t . r o

Interjú

A felekezeti oktatás fellegvára 

– interjú Benedek Zsolt történelem szakos tanárral, a
Marosvásárhelyi Református Kollégium új igazgatójával –

A Marosvásárhelyi Református Kollégium tanári kara
meglehetősen fiatal társaság. Az intézmény 2000-ben
önállósult. Benedek Zsolt 2002-től oktatója az emlí-
tett intézménynek. Az elmúlt 11 év alatt már sok min-
dent látott mindabból, ami a Refiben történik.

Kultúra

„Az elismerés ösztönző erő” 

A magyar államalapítás ünnepe alkalmából nyolc szé-
kelyföldi személyiséget tüntetett ki szeptember 11-
én a csíkszeredai magyar főkonzul. A Magyar
Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át Zsig-
mond Barna Pál kezéből id. Csíky Boldizsár, marosvá-
sárhelyi zeneszerző is. 

>>> 3. oldal >>> 5. oldal

Tudnivalók a 8. oldalon)

Szeptemberi 
REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

Keresztbe tesznek
egymásnak?
Keresztbe tesznek
egymásnak?

>>> 4. oldal

Közel egy hónapja jelentette be a Maros Megyei Tanács
RMDSZ-frakciója, hogy a Kultúrpalota centenáriumára 
Budapest Bár-koncerttel kedveskednek a marosvásárhe-
lyieknek. A lehető legegyszerűbb okból kifolyólag – a ze-
nekar szórakoztató és minőségi produkcióit ismerve és a
kíváncsiságtól vezérelve – megkerestük a magyarországi
csapat koncertszervezőjét, a fellépés pontos dátumáról,
helyszínéről érdeklődve. Chikán Eszter menedzser válasza
viszont több kérdést vetett fel, mint ahányra felelt volna.
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II. szovátai helytörténeti
konferencia

A Teleki Oktatási Központ, Szo-
váta Város Önkormányzata és a
Bernády Közművelődési Egylet a
Sóvidék kulturális folyóirat szer-
kesztőségével együttműködve
második alkalommal rendezi meg
idén a szovátai helytörténeti kon-
ferenciát, melynek címe: 100 éves
a Városháza. A rendezvényre szep-
tember 21-én 9 órakor kerül sor
Szovátán, a Városháza nagytermé-
ben. A szakmai találkozó során be-
mutatják a Sóvidék kisrégióra
vonatkozó tudományos kutatáso-
kat, ugyanakkor a szervezők kife-
jezett célja a szakmai kapcsolatok
erősítése, kialakítása a különböző
területeken dolgozó szakemberek
között.

A Gézagyerek a Nemzeti
Színházban

Szeptember 19-én, csütörtö-
kön 19.30-tól A Gézagyerek című
kistermi előadásra várják a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház nagy-
érdeműjét. Az előadásra a
szabadbérletek érvényesek.

Szimfonikus koncert

Szeptember 19-én, csütörtö-
kön 19 órakor kezdődik szimfoni-
kus koncert a Kultúrpalota
nagytermében. Arthur Arnold hol-
land karmester vezényel, orgonán
Molnár Tünde játszik.

Bojtorján gyerek- és 
felnőtt koncert 
a Jazz Clubban

Szeptember 19-én, csütörtö-
kön este 6 órától a Bojtorján
együttes koncertjével indulnak
újra a gyerekeknek szólórendezvé-
nyek a marosvásárhelyi Sinaia
utcai Jazz&Blues Clubban. Ez alka-
lommal Pomázi Zoltán – a Bojtor-
ján frontembere – gondoskodik a
gyerekek és kísérőik szórakoztatá-
sáról. A belépő gyerekeknek 5
lejbe, felnőtteknek pedig 10 lejbe
kerül. Szintén csütörtökön este 9
órától a Bojtorján együttes felnőt-
teknek tart koncertet a klubban.

Fellépnek: Pomázi Zoltán (gitár,
ének), Gál István (dob, ütőhang-
szerek) és Szula Miklós (basszus-
gitár, akusztikus gitár, ének). A
belépő 15 lejbe kerül. Asztalt a
0724-400-322-es telefonszámon
lehet foglalni.

Elekes Ferenc szerzői estje

Elekes Ferenc Útszéli szobraim
című könyve frissen jelent meg
Marosvásárhelyen. Erről, valamint
a szerző két másik munkájáról, az
Éden Bádenben és A kocka fordu-
lása című kötetekről, főleg pedig
Elekes Ferenc munkásságáról,
életútjáról, az irodalomról beszél-
get vele Bölöni Domokos 2013.
szeptember 24-én, a marosvásár-
helyi Kövesdombi Unitárius Egy-
házközség Bözödi György-
termében, 17 órai kezdettel. Az est
házigazdája Kecskés Csaba lelkész-
esperes, közreműködnek: Kecskés
Lajos ny. unitárius lelkész és fele-
sége, Kecskés Gyöngyvér. Énekel-

nek a Cantuale dalosai. A belépés
ingyenes, a szerző dedikál.

Bolyai-alkotótábor

A konceptuális fotóművészet-
nek szenteli idei rendezvényeit az
EMT Marosvásárhelyi Fiókszerve-
zete által szervezett Bolyai-alkotó-
tábor. A megnyitó szeptember
26-án, csütörtökön 10 órától lesz
a Művész moziban, majd ezt kö-
vetően Gimesy Péter (Budapest) A
fotótörténet nagy pillanatai, Dorel
Gaina (Kolozsvár) Fotográfia ver-
sus transzfotográfia, Iosif Király
(Bukarest) A fénykép, az illúziótól
a manipulációig, valamint Bartha
József (Marosvásárhely) Koncep-
tualizmus és fotográfia címmel
tartanak előadásokat. 19 órától
kerekasztal-beszélgetés, vetítések
lesznek. Szeptember 28-án, szom-
baton 18 órától a Színház téren ki-
állítás- megnyitót tartanak.

Simonék újra itthon

Marosvásárhelyen is közös ki-
állításon mutatja be legújabb
metszetgrafikáit Simon Endre és
Simon Zsolt képzőművész. A nyár
elején nyílt mikházi tárlatuk, ame-
lyen az eltelt év folyamán készült
alkotásaikból láthattunk váloga-
tást, szép sikernek örvendett. Az
anyagot, még frissebb munkákkal
kiegészítve, szeptember 19-től a
vásárhelyi közönség is megtekint-
heti. A két tevékeny alkotónemze-
déket markánsan képviselő
kiállítók egymást harmonikusan
kiegészítve örökítették meg a honi
tájakat, linómetszeteiken minde-
nekelőtt a Székelyföld arcai nyúj-
tanak lírával telített látnivalót a
Bernády Házban. A kiállításmeg-
nyitóra csütörtökön 18 órakor
kerül sor. Méltató: Nagy Miklós
Kund művészeti író.

Karikatúrák a Kultúrpalota
előcsarnokában

A szeptember 12-30. között
Marosvásárhelyen zajló, Tety Hu-
morfest 2013 nevű, első nemzet-
közi karikatúra-fesztiválra
beküldött alkotásokból a maros-
vásárhelyi Kultúrpalota előcsarno-
kában nyílt kiállítás. A rendezvény
társszervezője az Oli! Manage-
ment Kulturális Egyesület.

Játékos nyelvoktatás a
Lurkó-kuckó egyesületnél

Folytatódik a játékos 
románnyelv-oktatás, és német-
nyelv-oktatás is indul óvodások és
kisiskolások számára a marosvá-
sárhelyi, Stefan cel Mare utca 26.
szám alatti Lurkó-kuckó egyesü-
letnél. Érdeklődni a 0745-329-
798-as telefonszámon lehet.
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Horoszkóp
Kos: A Házas- vagy üzlettársával olyan dolgokat is megbe-
szélhet, amelyek miatt már egy ideje feszült a viszony önök
között. Viszont a pénzére jobban vigyázzon. A szerelmi kap-
csolatokban felforrósodik ön és a párja között a levegő.
Bika: A héten kiderül, hogy mégsem eszik olyan forrón a
kását, és egy váratlan hír miatt úszhat az örömmámorban.
Ne sajnálja a pénzt azokra a dolgokra, eseményekre, ame-
lyek emlékezetessé és boldoggá teszik az életét. Balesetve-
szélyes a hét, közlekedjen óvatosan. 
Ikrek: Találkozhat az irigység határtalanságával, amellyel
az emberekről szerzett tapasztalataidat gazdagíthatja. Ami-
hez ma kedvező áron jut hozzá, az később sokba fog kerülni,
ezért érdemes az anyagi döntéseket elhalasztani. Senki
mást nem okolhat, ha megalázó helyzetbe kerül a 
magánéletében. 
Rák: Ellenőrizzen mindent és mindenkit, mert olyan hibá-
kat vehet észre, amelyeket nem ön követett el, de önnek
fognak sokba kerülni. Az egészségét tartsa fontosnak, és
gondoskodjon a szeretteiről. Ne engedje, hogy a környeze-
tében valaki annyit áskálódjon!
Oroszlán: A hét az orvosi vizsgálatokra, doktorral való kon-
zultációra kiváló idő. Felettesének és a házastársának van
egy kis vaj a fején, és nem mondanak önnek teljesen igazat.
De önnek is megvannak a maga kis titkai, így aztán szem-
rehányásnak nincs helye.
Szűz: Többen tartják önt varázslatos személyiségnek. Hir-
telen toppanhat életébe az a személy, aki segít megoldani
egy régi problémát. A héten mondjon nemet egy viszonyra,
és ne vágjon házépítésbe, lakásfelújításba. A mesterembe-
reknek nézzen a körmére.
Mérleg: Az utolsó pillanatban eszébe juthat a mentőötlet,
ami kihúzza a csávából. Elképesztő hazugságot hallhat, és
a környezetében élők viselkedése nagy tanulsággal jár.
Tudni fogja, hogy kivel hogyan kell bánni. Ne hozza meg-
alázó helyzetbe a házastársát!
Skorpió: A héten érdemes külföldi személlyel üzletet köt-
nie, és megismerkedhet valakivel, aki szívesen vendégül
látná önt akár a világ másik felén is. Meg kell szüntetnie vi-
szont minden ráfizetéssel járó tevékenységét. Még akkor is,
ha érzelmileg erős szálak kötnek hozzá.
Nyilas: Egy beteg hozzátartozója nyavalyáival vagy a saját
bajaival foglalkoznia kell, mert most veheti elejét a nagyobb
problémáknak. A héten koncentráljon a leértékelt árukra,
vagy egyáltalán ne vásároljon, mert ha így folytatja, lassan
az adósok börtönébe kerül.
Bak: A titkok váratlanul kitudódhatnak, és ha nem is vilá-
gosodik meg, legalább tisztábban lát. Egy váratlanul adódó
utazásra, még ha a spórolt pénzét kell is költenie, akkor is
mondjon igent. A párjával sok minden köti össze önöket,
de a kapcsolatuk már nem fejlődik, és ez a boldogtalansága,
félelmei forrása. 
Vízöntő: Váratlanul üti a markát némi többletbevétel. Ked-
vez a hét a pénzügyi megállapodásoknak. A féltékenység
lángja az égig csaphat, és két tűz közé kerülve nem szeretne
már mást, csak egy kis nyugalmat. Ha több ágyban űzi kis-
ded játékait, nehéz napokra számíthat.
Halak: Még az is lehet, hogy megköti élete legjobb üzletét.
Munkahelyén bármilyen gusztustalan játékok is folynak,
lepleznie kell az érzéseit, és el kell titkolnia a valódi véle-
ményét, mert ön húzhatja a rövidebbet. Kollégára ne mond-
jon se jót, se rosszat, így elkerülheti az ebből adódó későbbi
gondokat.

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

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



Lokálpatriotizmusból
elégtelen

A vásárhelyieket az utóbbi időben számtalan hátrányos
megkülönböztetés érte. A legnagyobb lemaradásokat az inf-
rastrukturális beruházások és a közigazgatás területén szen-
vedtük el. Nem építettek kerülőutat vagy körgyűrűt
városunknak, nem fejlesztették a repülőterünket, felfüggesz-
tették az észak-erdélyi autópálya munkálatait, elsorvasztották
a vasúti közlekedést. Nagyjából ez a megyei hatóságok „követ-
kezetes” munkájának az eredménye. Ezzel szemben Kolozs,
Brassó vagy Szeben önkormányzatai óriási tőkebefektetések-
ben részesültek. Új autópálya-szakaszokat, repülőtereket, kör-
gyűrűket építtettek állami pénzekből. Mi ezalatt ugyanott
maradtunk, ahol addig voltunk, illetve lemaradtunk a fejlő-
désnek induló önkormányzatokkal szemben. A lemaradás
ezentúl csak növekedni fog, mivel a pénz a pénzhez vonzódik,
a nyugati magántőke pedig előnyben fogja részesíteni a fejlett
infrastruktúrával rendelkező vidékeket a mieinkkel szemben.
A többi székelyföldi várossal is hasonló a helyzet.

A gazdasági polarizálódással párhuzamosan az eddigi köz-
igazgatási átszervezések is hátrányos helyzetbe sodortak, de
a tervbe vett régiósítási szándékok sem kecsegtetnek semmi-
lyen jóval bennünket. Előbb az önkényesen megszabott, Szé-
kelyföldet is magába foglaló fejlesztési régió székhelyét
Gyulafehérvárra helyezték, majd amikor látták a döntéshozó
személyek, hogy a székely puliszka sem robban, a körzeti Pénz-
ügyi Igazgatóságot Brassóba költöztették. Nagy valószínűség-
gel ugyanez fog történni az Egészségügyi Pénztár és még egy
sor közigazgatási intézménnyel is. Pedig minden ilyen intéz-
mény közalkalmazotti fizetéseket, állami kapcsolatokat és gaz-
dasági előnyöket hoz az adott településnek. 

Ezalatt pedig az érdekeink képviseletét felvállaló politiku-
saink némán és tehetetlenül álltak, de az is lehet, hogy túl halk
és érthetetlen volt a szavuk, és csak emiatt tűntek annyira né-
mának és tehetetlennek a számunkra hátrányos döntésekkel
szemben. De ha tényleg nem tudtak semmit tenni a felülről
érkező nyomással szemben, akkor nyugodtan lemondhattak
volna a parlamenti vagy tanácsosi mandátumaikról, jöttek
volna legalább újak, akik ennél rosszabbak már amúgy sem
lehetnének. Vagy különféle látványos akciókkal felhívhatták
volna erre a problémára a figyelmet. 

Az aranybányászok akciójának a mintájára az észak-erdélyi
autópálya korlátaihoz láncolhatták volna magukat mindaddig,
amíg újrakezdik a mindenkori román kormány által felvállalt
létfontosságú beruházást, mert bebizonyosodott, hogy van
pénz, csak nem a mi vidékünk, hanem a Román Alföldnek,
vagy éppen Dél-Erdélynek fejlesztésére. Ugyanúgy, összefog-
hatott volna a politikum, a gazdasági szféra és a civilek, hogy
ötbanisokban fizessék be az adójukat a brassói pénzügyőrök-
nek. Ne higgyék azt, hogy mi feltételek nélkül bármibe belee-
gyezünk. 

A fent említett városok valóban nagyobb gazdasági és kul-
turális befolyással rendelkeznek, mint a mi „flekkenfalvánk”,
de ha nem vállaljuk fel a lokálpatrióta szemléletet, ha nem te-
szünk meg mindent a saját értékeink megőrzéséért és gyara-
pításáért, ha lemondóan kezeljük a minket érő veszteségeket,
akkor ezt sokan ki fogják használni – mint eddig is – a vásár-
helyi, valamint a székelyföldi és erdélyi magyarok kárára.
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Ferencz Zsombor 

A magyar államalapítás ünnepe alkalmából nyolc székelyföldi személyiséget tüntetett ki szeptember 11-
én a csíkszeredai magyar főkonzul. A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át Zsigmond
Barna Pál kezéből id. Csíky Boldizsár, marosvásárhelyi zeneszerző is. 

Csíky Boldizsár 
zeneszerző, tanár, 
muzikológus életpályája 
és munkássága:

Csíky Boldizsár 1937. októ-
ber 3-án született Marosvásár-
helyen. Középiskolai tanulmá-
nyait is itt végezte a Bolyai- és
a Művészeti Líceumban. Egye-
temi tanulmányait Kolozsváron,
a Gheorghe Dima Zeneakadé-
mián fejezte be 1961-ben. Ettől
az évtől 1990-ig a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia művé-
szeti titkáraként tevékenyke-
dett, majd 1990 és 1997 között
az intézmény igazgatója volt,
1997–2000 között pedig a ta-
nácsosa. 2006-tól a Színművé-
szeti Egyetem Zenetanárképző
karának összhangzattan, ellen-
ponttan, zenei formatan és ka-
marazene professzora. 1968-tól
a Romániai Zeneszerzők és Mu-
zikológusok Szövetségének
tagja. 1994-től a Magyar Zene-
szerzők Szövetségének is tagja
(1976-tól nem hivatalosan).

Fontosabb művei: Concer-
tatio (nagyzenekarra), Erdélyi
Rapszódia (szimfonikus zene-
karra), Gulag (symphonic me-
morial), Divertimento (fúvósok-
tettre), Két vonósnégyes, Két
zenekari darab, Prelúdium, Fúga
és Posztlúdium (szimfonikus ze-
nekarra), La quiete di Piazza
Dante (szimfonikus kép), Missa
Instrumentalis (gordonkára),
Passacaglia egy Bolyai-képletre
(szólóhegedűre),  Szillogizmus
(zongorára), Barcsai-kantáta
(kórusra és zenekarra), A Hegy
(nagyzenekarra), Régi erdélyi
énekek és táncok, Vitézi énekek
Tinódi-dallamokra (kamaraze-
nekarra) stb., 

Ezenkívül mintegy 75 kó-
rusmű (közte a Szabó Erzsi bal-
ladája, az Ecloga, a Falusi Mad-
rigálok, a Pogány Zsoltárok, a
Fülemilének szól, Az idő és hír-
név, sorozat Veress Sándor
moldvai gyűjtésének dallama-
ira, a Nagy hegyi tolvaj, a Bú-
csúzás Kemenesaljától stb.) és
dal, 25 színpadi zene, kamara-
művek stb.

Tanulmányai, kritikái, inter-
júi jelentek meg romániai és
magyarországi szaklapokban és
folyóiratokban.

Kitüntetések: A Budapesti
Liszt Ferenc Zeneakadémia Bar-
tók-Pásztory-díja (1986), A Ro-
mán Akadémia George Enescu-
díja (1980), a Magyar Kulturális

Kormányzat Erkel Ferenc-díja
(2002), a Magyar Berzsenyi Tár-
saság Berzsenyi Dániel-díja
(1999), a Maros Megyei kor-
mánybiztos kiválóságoknak ítélt
kitüntetése, a nevét a Marosfel-
faluban talált bronzkori leletről
kapta), Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatalának kitüntetése,
Rotary International Paul Harris
Fellow, France, Honoris Causa
Civitate Donatus – Marosvásár-
hely díszpolgára (2003), a Dr.
Bernády György emlékplakett,
a Magyar Érdemrend Tisztike-
resztje (2013).

Közéleti tevékenység: Ke-
mény Zsigmond Társaság el-
nöke, a Pro Európa Liga társel-
nöke, a dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány és a
Teleki Téka Kuratóriumának
tagja, városi tanácsos volt
1990–1998 között. 

Az alkotóművész műveinek
a minősége tarthat igényt
a kortársak figyelmére

Csíky Boldizsárt arra kértük,
mondja el olvasóinknak milyen
gondolatok és érzések közt vette
át a magyar állam magas kitün-
tetését a múlt héten.

„A dolog egy kicsit figyel-
meztetés is, hogy az ember eb-
ben a korában mit is tud felmu-
tatni. Felfigyelnek rá, de mit
sikerült ennyi idő alatt létrehoz-
nia? Viszonylag kevés a művek
száma, de az alkotóművész mű-
veinek a minősége és nem min-
dig a mennyisége az, ami igényt
tarthat a kortársak figyelmére.
Az utókorról ne beszéljünk, az

egy kényesebb téma, nem mer-
ném megjövendölni, milyen
sors vár a darabjaimra. Maros-
vásárhelyhez kötődöm, de ez
nem egy lokális kötöttség, a ze-
neművészet annyira világjelen-
ség, hogy ez átsegít a befele-
fordultság állapotán. 

Meg kell említenem azt is,
hogy a magyar érdemrend át-
vétele előtt néhány nappal egy
másik figyelmeztetésben, fi-
gyelmességben volt részem a
Maros Megyei Tanács részéről.
Mivel több mint harminc évet
dolgoztam a Kultúrpalotában,
a 100 éves évforduló alkalmával
egy kitüntetést kaptam: Premiu
de excelenţă - Distincţia ALAE.” 

„Aki embernek hitvány, az
magyarnak alkalmatlan”

„Visszatérve a csíkszeredai
eseményre, azt mondhatom,
nagy örömöt éreztem, hogy a
magyar érdemrend kitüntetett-
jei mind a szellemi élet terüle-
téről jöttek. Ez arról árulkodik,
hogy a magyar kormány tudja
azt, hogy a kultúra, a vallás, a
tudomány, a művészet meg-
tartó erő lehet egy olyan hely-
zetben, amikor egy nemzetiség
vagy nemzet hátrányos hely-
zetbe kerül politikai, gazdasági
és egyéb téren. 

Azzal kapcsolatban, hogy
milyen gondolatok közt vettem
át a kitüntetést, csak azt ismé-
telhetem meg, amit az átvétel
alkalmával is mondtam, és ami
már hosszú ideje fontos szá-
momra: az egyik Bartók taní-
tása, aki szerint úgy mutassuk

fel saját népünk zenei értékeit,
hogy az mindenkihez szóljon,
kifele nyíló gesztussal. A másik
pedig Tamási tanítása, aki azt
mondta, hogy aki embernek
hitvány, az magyarnak alkal-
matlan. Hogy ezekhez mennyire
sikerült tartanom magamat,
mások ítélik meg. 

A zeneszerző 
az előadóművészekre 
bízza a partitúrát

A továbbiakban arra kértük
a kitüntetett zeneszerzőt, em-
lékezzen vissza a legkiemelke-
dőbb szakmai sikereire:

„Egy zeneszerző sikere vagy
sikertelensége összefonódik az
előadással, vagyis közvetett ügy.
Amíg egy színész vagy festő
azonnal érzékeli a hallgatóság
vagy nézők reagálását, addig a
zeneszerző rá kell bízza a parti-
túrát az előadóművészekre. Ez
nagyon jó akkor, amikor az elő-
adó magáévá teszi a mű üzene-
tét, és személyiségén át esetleg
még feljavítva kínálja fel a kö-
zönségnek. A szerző ilyenkor
érzi, hogy ki van szolgáltatva,
tehetetlenül hallgatja az elő-
adást. Bemutatók alkalmával
szembesül balfogásaival és há-
lás azért, ha az előadó nem eze-
ket domborítja ki. Rosszabb
esetben az előadói apparátus
nem tudja úgy megjeleníteni a
művet, ahogyan az a szerző fan-
táziájában megszületett, sőt a
gyengébb oldalakat exponálja.
Ilyenkor a szerző izzad, össze-
húzza magát, igyekszik közöm-
bös arccal felvenni azt a pózt,
ahogy Kosztolányi mondja a Zsi-
vajgó természet című kedves
humorú könyvében, amikor a
büdöske nevű virágot írja le há-
rom szóban: nem én voltam.
Nekem mind a két élményben
volt részem.”

„Sokat rágódom 
egy-egy partitúrán”

„De, ha csak a szépekre gon-
dolok, most eszembe jut a bu-
dapesti Angelica-kórus néhány
előadása és egy tokiói kórus,
ahol a japánok magyarul éne-
kelték a darabomat, kiválóan.
Vagy a marosvásárhelyi zenekar,
a bukaresti Enescu-Filharmónia,
a budapesti Nemzeti-Filharmó-
nia előadásában játszott nagy-
zenekari művem Kocsis Zoltán
vezetésével, amelyet hallgatva

„Az elismerés ösztönző erő”

néhol az volt az érzésem, hogy
az előadás jobb, mint a mű. 

Nekem a komponálás nem
megy olyan gyorsan, mint
egyes kortársamnak. Sokat rá-
gódom egy-egy partitúrán,
ameddig a befejezést jelentő
kettős vonalat meghúzom a mű
végén. Tudom azt, hogy csak
néhány művem fogja átvészelni
az utókor kritikáját, és az igazán

nagyokkal való összehasonlí-
tásnak nincs helye. Terveim közt
szerepel egy Kóruskönyvet ösz-
szeállítani, kb. 70 darabból, de
ebből csak 25-öt tartok alkal-
masnak. Arra gondolok, hogyha
én a 70-nek még a felét sem
tartom megfelelőnek, vajon
ezekből hány fog fennma-
radni?"

Nemes Gyula

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült id. Csíky Boldizsár marosvásárhelyi zeneszerző 
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Közel egy hónapja jelentette be a Maros Megyei Tanács RMDSZ-frakciója, hogy a Kultúrpalota centenáriu-
mára Budapest Bár-koncerttel kedveskednek a marosvásárhelyieknek. A lehető legegyszerűbb okból kifo-
lyólag – a zenekar szórakoztató és minőségi produkcióit ismerve és a kíváncsiságtól vezérelve – megkerestük
a magyarországi csapat koncertszervezőjét, a fellépés pontos dátumáról, helyszínéről érdeklődve. Chikán
Eszter menedzser válasza viszont több kérdést vetett fel, mint ahányra felelt volna.

MORGÓ 

Íme a feladat! 

Nem mondok újat, amikor kijelentem, hogy az EU kö-
zönnyel viseltetik a kisebbségvédelem iránt. Állításom alá-
támasztásául elég, ha csak az Európai Bizottság azon három
idei döntésére utalok, amelyekben negatívan véleményez-
ték – magyarán elutasították – a három kisebbségi jogér-
vényesítésre vonatkozó erdélyi magyar európai polgári
kezdeményezést. Legutóbb az RMDSZ által benyújtott do-
kumentumra mondtak nemet, miután korábban már lese -
perték az asztalról mind az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács-Erdélyi Magyar Néppárt közös indítványát, mind a
Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését. A magas európai
grémium negatív döntésének indoklása mindhárom eset-
ben azonos volt: a kezdeményezés nem tartozik a testület
jogalkotási hatáskörébe, hanem kimondottam tagállami
kompetencia. 

A helyzet jelenlegi állása szerint az EU – miközben min-
den jelentéktelen területet kínosan igyekszik szabályozni –
a kisebbségvédelem terén ódzkodik attól, hogy általánosan
érvényes, mindenkire kötelező jogszabályokat alkosson.
Még a hasonló témakörben hozott határozatok – az Európa
Tanács Kisebbségi Keretegyezménye, valamint a Regionális
és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája – betartatását sem
tartja fontosnak. Lásd a régi és újonnan kooptált tagorszá-
gok helyzetét, az utóbbiaktól 2006-óta megköveteli az em-
lített egyezmények tiszteletben tartását, míg a régi
tagországoktól nem. Mi ez, ha nem a kettős mérce alkal-
mazása? 

A jelek szerint az EU – amiként korábban az ENSZ, illetve
dicstelen elődje, a Népszövetség esetében is történt – a
mindenkori status quo fenntartásában érdekelt, csak akkor
vállalja a határozottabb közbelépést, amikor a kialakult
helyzet már túllépi ingerküszöbét, sérti a „működtetők” kü-
lönböző természetű, de főleg gazdasági érdekeit. Erre a leg-
utóbbi példa a volt Jugoszlávia területén kirobbant, a
népirtás fogalmát kimerítő fegyveres konfliktusok kezelé-
sében az EU részéről tapasztalt bűnös körülményeskedés. 

Ezek után nagyfokú naivitás lenne abban bízni, hogy
nemzetiségi jogköveteléseinkben az EU támogatására szá-
míthatunk. Hacsak olyan helyzetet nem teremtünk, ami lé-
péskényszerbe hozza az elkényelmesedett európai
bürokratákat. Az eddigi vérszegény, pótcselekvésnél nem
több lépések helyett erre kellene törekednie az erdélyi ma-
gyar politikumnak. Íme a feladat, s nem is kevés! 

Szentgyörgyi László

Megtudtuk, hogy lesz ugyan Budapest
Bár-koncert városunkban – október 9-én,
szerdán, a Kultúrpalotában –, de azt nem a
„Kultúra összefog” nevű rendezvénysorozat
részeként szervezik, és nem is a megyei ön-
kormányzat RMDSZ-frakciója, hanem a Stú-
dium Alapítvány, az intézmény fennállásá-
nak 15. évfordulója alkalmából, valamint a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református
Kollégium segítése céljából szervezi.

Kérdéseinkkel megkerestük Kali Istvánt
– aki a dr. Vass Levente által vezetett Stú-
dium Alapítvány tanácsosa, és a koncert  ma-
rosvásárhelyi szervezője –, aki megerősítette
az információt. „Mi már július végén elkezd-
tük az egyeztetéseket a Budapest Bárral, a
Stúdium Alapítvány születésnapja alkalmá-
ból szervezzük a koncertet, így az RMDSZ
augusztus végi kijelentése, miszerint ők is a
városba szándékozzák hívni a zenekart, igen-
csak meglepett. Nem beszélve arról, hogy
az RMDSZ ezen bejelentését a koncertme-
nedzser is az általunk átküldött sajtóanyag-
ból tudta meg, és a stúdiumos szervezőcsa-
patnak elmondta, hogy addig őket rajtunk
kívül senki nem kereste meg Marosvásár-
helyről” – mondta el Kali István.

Hozzátette, hogy a szervezés során fo-
lyamatosan egyeztettek a  koncertszervező-
vel, emiatt Budapesten is találkoztak a ze-
nekar menedzserével, aki tudomásukra
hozta, hogy bár azóta megkeresték őt a Ma-
ros megyei RMDSZ-esek (a koncert szerve-
zését bejelentő sajtótájékoztató után!), ám
visszautasította őket, arra hivatkozva, hogy
a Stúdium Napokra már jóval korábban el-
ígérkezett az együttes.

Arra a kérdésünkre, hogy a megyei
RMDSZ tud-e a koncertről, Kali elmondta,
ők nem vélték úgy, hogy a július óta zajló
tárgyalásokról, illetve a koncert szervezéséről
egyeztetniük kellene az RMDSZ-szel. „Mi vé-
geztük a dolgunkat, ám az RMDSZ bejelen-
tését a koncertmenedzser tőlünk tudta meg,
és állítása szerint őt nem kérték fel a szö-
vetség illetékesei még egy fellépés meg-
szervezésére” – nyilatkozta lapunknak a Stú-
dium Alapítvány tanácsosa.

„Nem vagyok szabotőr!”

Rákérdeztünk arra is, hogy az elmúlt he-
tek koncerteseményei tükrében nem tarta-
nak-e attól, hogy az RMDSZ esetleg szabo-
tázzsal, a Kultúrpalota centenáriumára való
rászervezéssel vádolja majd őket. Kali szerint
ez alaptalan vád lenne, hiszen ők már július
óta tárgyalnak az együttessel. „Szó sincs sza-
botázsról. Mi, akik júliusban elkezdtük a szer-
vezést – erről pedig levelezések tanúskodnak
–, nem tudhattuk, hogy az RMDSZ augusztus
végén áll elő a Budapest Bár névvel, és anél-
kül jelenti be a sajtónak a megrendezendő

eseményt, hogy a szóban forgó együttes me-
nedzserével egyáltalán egyeztettek volna”
– szögezte le Kali.

„Nem tudunk a koncertről, 
nem is kommentáljuk!”

Az objektivitás nevében megkerestük Ke-
lemen Mártont is, a Maros Megyei Tanács
RMDSZ-frakciójának vezetőjét, illetve annak
a sajtótájékoztatónak a házigazdáját, ame-
lyen a Budapest Bár-koncert szervezését be-
jelentették, ám a politikus nem tudott a Stú-
diumáltal szervezett vásárhelyi fellépésről. 

„Számomra teljesen új információ ez,
nem tudom, hogy a kollégáim, akik a szer-
vezéssel foglalkoznak, tudnak-e erről, de
mindenképp érdekes ez a tény, további kom-
mentárt pedig egyelőre nem fűznék hozzá.
Mi bejelentettük augusztus végén, hogy tár-
gyalásokat kezdeményeztünk a Budapest
Bárral, és jelenleg is zajlanak velük a meg-
beszélések a Kultúrpalota rendezvénysorozat
alkalmából tartandó koncertről” – mondta
el Kelemen Márton.

Bár Kali Istvánéknak a koncertmenedzser
elmondta, hogy visszautasították az őket
utólag megkereső RMDSZ-t, Kelemen állítása
szerint ők még semmiféle elutasító választ
nem kaptak az együttestől. 

„Természetesen, ha ténylegesen lesz ok-
tóber 9-én Budapest Bár-koncert, akkor át
kell gondolnunk a szervezést, mert értel-
metlen ugyanabban a városban két egymás-
hoz közel eső dátumra ugyanazt a zenészcsa-
patot elhívni” – nyilatkozta a frakcióelnök.

Pál Piroska

Keresztbe tesznek egymásnak?

Elkultúrt centenárium
„Cultura ne uneste – A kul-

túra összefog” – olvasható az
idén százéves Kultúrpalota tisz-
teletére tető alá hozott és több
hónapón át tartó rendezvény-
sorozat kezdete után tíz nap-
pal(!) a Kultúrpalota főbejárata
fölé kifeszített, kétnyelvű óriás-
banneren. Az első Bernády-is-
kolanévtáblához képest (ame-
lyet múlt hét végén nagy
nehezen kicseréltek egy jóra)
igen kevés helyesírási hiba ta-
lálható rajta, mindössze egy: a
filmvetítés egy szó, ők pedig kü-
lön írták, ám ez igazán bocsá-
natos bűn. Lenne. Csakhogy „A
kultúra összefog” szlogen talán
még Illés Ildikó főtanfelügyelő-
helyettes asszonynak is szemet-
fület szúr, annyira magyartalan,
ugyanakkor logikailag is sántít,
mindkét lábára: kivel fog össze
a kultúra, de főleg ki vagy kik
ellen? Már románul is elég sze-
rencsétlenül hangzik, és a mód-
szerváltás előtti Megéneklünk,
Románia fesztiválok hangulatát

idézi a „Cultura ne uneste”, ami
magyarul esetleg A kultúra ösz-
szetart vagy egyesít lehetne, de
semmi esetre sem összefog.
Többes számban talán már el-
menne: a kultúrák összefog-
nak…

Alaposabb vizsgálódás után
azonban rájövünk: a balga szlo-
gen csupáncsak igazodni próbál
a rendezvénysorozat elnevezé-
séhez: 100 de ANI de CULTURA
in MURES – 100 ÉV KULTÚRA
MAROS MEGYÉBEN. Kedves elv-
társak, már megint össze tet-
szettek téveszteni Kiplinget a
kuplunggal: a Kultúrpalota épü-
lete száz éves, a Maros-menti
kultúra néhány évszázadocská-
val idősebb, legyen az falun, vá-
roson, vagy akár a fenyves erdő
aljában. Cirka olyan ez, mintha
a vágóhíd centenáriumát a „Száz
év hurka-kolbász Marosvásár-
helyen” jelszóval ünnepelnénk.

Színházi előadások, konfe-
renciák, koncertek, utcai elő-
adások, filmvetítés, lézershow,

divatbemutató, kiállítások – hir-
detik a plakátok. Apropó: a ro-
mán nyelvűek már augusztus
közepén ellepték a belvárost, a
magyarok csak jó pár hét késés-
sel kerültek ki. A valóban látvá-
nyos lézershow-val megfejelt
nyitókoncerten csak románul
tolta a konferanszié, ami Brassai
Zsombort is bántotta, és szóvá
is tette, legalábbis a blogbe-
jegyzése szerint. Ő mondta azt
is egy rádióműsorban, hogy
azért nem készültek kétnyelvű
plakátok, mert nem fért volna
rájuk az a rahedli program; ami
persze erősen kétséges, hiszen
a magyar plakáton nemcsak
magyar rendezvények szerepel-
nek, hanem románok is, még-
hozzá szép számmal, lásd pél-
dául TIFF vagy a Catalin
Botezatu-féle bugyiparádé. De
tegyük fel: valóban képtelenség
lett volna felpakolni mindent
egy plakátmányra – attól még
kétnyelvű műsorfüzetek készül-
hettek volna! A rádióinterjúban

Brassai elmondta azt is: a pla-
kátos „fáziskésés” annak tudható
be, hogy nem sikerült időben
véglegesíteni a magyar nyelvű
programot; beszélgetőtársa el-
felejtett rákérdezni: miért nem?
Így maradunk a feltevéssel – bi-
zonyára sürgős nyaralnivalójuk
akadt a szervezési időszakban
városunk tulipántos kultúrme-
nedzsereinek.

Egyvalakiről esik kevés szó a
centenáriumos rendezvénye-
ken: Bernádyról. Arról a Ber-
nádyról, akinek az idejében a
magyarok számaránya ponto-
san duplája volt Marosvásárhe-
lyen: 88,9%, a mostani 44,5%-
hoz képest. És, habár a
vásárhelyi magyarok felezési
idejének a képletét még nem
vezette le senki, ha minden így
megy tovább, aligha fog eltelni
egy újabb évszázad a következő
feleződésig. Félő, hogy még egy
negyedszázad sem.

Molnár Tibor
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A Marosvásárhelyi Református Kollégium tanári kara meglehetősen fiatal tár-
saság. Az intézmény 2000-ben önállósult. Benedek Zsolt 2002-től oktatója az
említett intézménynek. Az elmúlt 11 év alatt már sok mindent látott mindab-
ból, ami a Refiben történik: volt vezetőtanácsi tag, fegyelmi bizottságelnök,
szakszervezeti vezető és nem utolsó sorban Székely Emese volt igazgatónő
alapembere, aki nem egyszer hangoztatta azt, hogy majd ő lesz az utódja…
A Kollégium lehetőségeiről, terveiről és a vallás oktatásáról kérdeztük. 

Marosvásárhelyi
Református 

Kollégium A felekezeti oktatás fellegvára
– interjú Benedek Zsolt történelem szakos tanárral, a Marosvásárhelyi Református Kollégium új igazgatójával –

– Igazgató Úr, megkérem,
néhány mondatban foglalja
össze mindazt, amit a Reformá-
tus Kollégiumról tudni kell…

– A Marosvásárhelyi Refor-
mátus Kollégium Erdély egyik
legrégebbi oktatási intézmé-
nye. Az idők folyamán nagyon
sokan kerültek ki a Kollégium-
ból, és lettek az erdélyi – de
nem csak – magyar kulturális
és tudományos élet meghatá-
rozó egyéniségei. Ez a kollégi-
umban tanító pedagógusok
munkájának tudható be. Min-
denki előtt talán Bolyai Farkast
és a fiát, Bolyai Jánost említe-
ném meg. 

– Az államosításkor az ősi is-
kola elveszti egyházi jellegét. Az
intézet 1956-tól a Bolyai Farkas
nevet viseli. Mi történik ezután?

– A református oktatás új-
bóli elindítására a rendszervál-
tás után kerül sor, amikor
’94-ben újraindul a Bolyai  Far-
kas Elméleti Líceum keretén
belül a református teológia
szak. A Református Kollégium
négy líceumi osztállyal 2000.
szeptember elsejétől önállóso-
dik. Jelenleg a kollégium kere-
tén belül óvoda is működik két
csoporttal, továbbá nyolc kö-
zépiskolai, két csökkentett láto-
gatású osztály, három
asszisztensképző és nem utolsó
sorban az idéntől induló előké-
szítő osztály is. 

– A Marosvásárhelyi Refor-
mátus Kollégiumot, vagy aho-
gyan a diákok mondják: a „Refit”
1557-ben alapították. A tanin-

tézménynek megvan a saját tör-
ténelme, hagyománya és múltja.
Mit lehet tenni annak érdekében,
hogy ez az iskola még erősebb le-
gyen?

– Mondanom sem kell,
hogy ez egyik legfontosabb cé-
lunk az iskola és egyben a refor-
mátus oktatás megerősítése.
Ezt azonban csak odaadó mun-
kával és nem akármilyen hozzá-
állással lehet elérni. Persze
nagyon sok múlik a diákokon is.
Számukra megvan a lehetőség
arra, hogy a jelenlegi elvárások-
nak megfelelően tudjanak ta-
nulni, a szülők pedig partnerek
kell legyenek az oktatói munká-
ban. Meggyőződésem, hogy az
intézetben tanító pedagógusok
kellő komolysággal, hozzáállás-
sal és következetességgel veszik
az oktató-nevelő feladataikat. 

– Külföldön egyre keresetteb-
bek a felekezeti iskolák. Mitől
lehet vonzó a marosvásárhelyi
Református Kollégium a szülők,
gyermekek számára?

– A Refi már eleve többet
kell jelentsen, mint egy világi
intézet. Esetünkben a hivatalo-
san kiírt tankeret mellett az it-
teni diák többletként a
keresztény nevelést is meg-
kapja. Egy hitben élő szülőnek
és diáknak már ez vonzó kellene
legyen. Különleges azonban az
itteni diákélet is. A Kollégiumba
iratkozó gyermekeknek sok
olyan programot szervezünk,
melyek csak nálunk működnek.
Ezek a rendezvények, ez az it-
teni hangulat kovácsolja össze
a Refi diákságát egy közösséggé

és kis családdá.
– Új seprű jól seper… Önnek

is megvannak az ötletei, elkép-
zelései. Beszéljünk egy kicsit a
legfontosabb tennivalókról…

– Ötletek, elképzelések nél-
kül semmit sem lehet tenni. Ha
ezekkel nem rendelkeznék, jö-
vőkép sem élne bennem, és ér-
telmetlen lenne a jelenlétem az
iskola vezetői székében. A leg-
fontosabb teendők az oktatás
minőségének a javítását érintik.
Példa erre a belső rendszabály-
zat szigorítása (még akkor is, ha
a diákok ezt nem fogadják nagy
örömmel), az osztálytermek
felszereltségének a modernizá-
lása, még több külföldi testvér-
iskolai kapcsolat létrehozása,
egy multimédia-terem kialakí-
tása, idővel pedig az iskola bő-
vítése, mely alatt az ötödik
osztály elindítására gondolok. 

– Perdöntő az iskolaválasz-
tásban az oktatás színvonala, a
tanulók motiváltsága, az iskola
– egyházi intézményhez méltó –
légköre. Mit kíván tenni ez
ügyben?

– Az oktatás színvonala a
Kollégiumban most sem ala-
csony. Például a 2013-as érett-
ségi vizsgákon a nappali
tagozaton tanuló diákok 96,77
százaléka sikeresen vizsgázott.
Ez országos szinten is nagyon jó
eredmény. Az a diák, aki tanulni
akar, az biztosan megtalálja he-
lyét a Refiben! Azok, akikből hi-
ányzik a motiváció, bizonyára
kiesnek. A nebulók tisztában
kell lenniük azzal, hogy az a
tény, hogy Refis diák, nem ele-

gendő ahhoz, hogy majd sike-
resen vizsgázzon. Itt csak az
maradhat diák, aki teljesíti az
elvárásokat. 

– Vannak-e elképzelései a te-
hetséggondozásra, a többnyire
elhanyagolt, különleges képes-
ségű gyermekek felkarolására
vonatkozóan?

– A tehetséggondozásnak
egy nagyon fontos célpontnak
kellene lennie minden iskolá-
ban. Azonban nem megy min-
den egyszerre. A tanárnak
egyszerre 25-30 diákkal kell
foglalkoznia. Az ötven perc, az
ötven perc. Ez idő alatt nagyon
nehéz, hogy egy különleges ké-
pességű, tehetséges gyermek-
kel külön is foglalkozzon. Arról
nem is beszélve, hogy itt már
közbelép az anyagi háttér is. To-
vábbá az ilyen diákokat megfe-
lelően motiválni is kell. Az
elmondottakon kívül külön
programokat kellene előkészí-
teni, amelyek szintén anyagia-
kat követelnek. Amúgy a román
tanügyi rendszerben van már
tendencia arra, hogy jobban
odafigyeljenek a tehetséggon-
dozásra, de én úgy érzem, hogy
ez még gyermekcipőben jár.

– Nagyon sok külföldi tanin-
tézményben már évek óta vá-
lasztani lehet, hogy a gyermek
mit tanuljon: vallást-e vagy eti-
kát, más szóval a hitét vagy val-
lási ismereteit gazdagítsák. Ez
nálunk miként működik?

– A vallás oktatása Románi-
ában egészen másképpen mű-
ködik. Ismereteim szerint ennek
tanítása csak a nyolcadik osz-
tályig kötelező. Mindez a közép-
iskolában már másképpen
nyilvánul meg. A diák választ-
hat a vallás vagy a vallástörté-

nelem tanulása között. Ugyan-
akkor a szülő leadhat egy kérést
az iskolához, ha a gyerek nem
hajlandó tanulni egyik tantár-
gyat sem. Ez azonban csakis a
világi iskolákra vonatkozik. A
Református Kollégiumban ez
nem kérdés. Amint azt már
mondtam, ez egy egyházi jel-
legű iskola, ahol a diákok köte-
lező módon tanulják a vallást.
Persze ez nem azt jelenti, hogy
valamilyen „hittérítés” folyik az
osztályokban. Példa erre, hogy
az évek során sokféle vallású
gyermek volt a diákunk. Egyik-
ről sem mondhatjuk el azt,
hogy le kellett volna mondania
a vallásáról, és fel kellett volna
vennie a református hitet.  

– A vallás oktatásának ha-
talmas szerepe van. Sikerül a hit-
ben fogódzkodót adni a
fiataloknak? Ön ezt miként látja? 

– Szerintem sikerül. Nagyon
sok esetben történt olyan, hogy
a diák teljesen más emberként
ment ki az iskola kapuin, mint
ahogyan bejött. És ezt minde-
nekelőtt a vallási nevelésnek
köszönhetik, hiszen ekképp ta-
nult meg helyesen cselekedni,
viszonyulni embertársaihoz,
környezetéhez. 

– Az idéntől előkészítő osz-
tályt is indítottak. Erről mit kell
tudni?

– Régi vágyunk teljesült. A
Kollégiumban ott van a helye
az elemi oktatásnak is. Persze
nem volt könnyű, de ezzel is
elindult egy folyamat. A fel-
adat pedig az, hogy ezt itt
nem szabad abbahagyni. Az
alkalmat meg kell ragadni, de
úgy, hogy innen is lehessen
építkezni, majd pedig tovább-
lépni.

– Tudtommal az előkészítő
osztály nem a Református Kollé-
gium épületében működik.
Miért?

– Így van. Az előkészítő osz-
tálynak a volt leányiskola épü-
lete ad otthont. A Szentgyörgy
utca (mostani Forradalom) 8.
szám alatt. És hogy miért? Egy-
részt azért, mert itt találtunk
megfelelő helyet ennek a cél-
nak. Ráadásul, úgy hiszem,
nem a legegészségesebb az, ha
egy hat-hét éves kisdiák a 19-
20 évesekkel egy helyen csepe-
redik fel. 

– Beszélgetésünkből ne hagy-
juk ki a fegyelmet sem. Amennyi-
ben lehetséges, hasonlítsuk össze
az itteni fegyelmet például a Bo-
lyai Farkas Líceuméval.

– A fegyelem bármely intéz-
mény életében kiemelt fontos-
ságú. Jobb azonban, ha mindig
a saját bajainkra, dolgainkra fi-
gyelünk. Ha mindenki ezt
tenné, sokkal jobban menne
minden. Én legalábbis úgy va-
gyok, hogy nem szeretek más
dolgairól szólni. 

Minden iskolának megvan a
saját belső rendszabályzata. A
Refis diáknak tudnia kell, hogy
a Kollégium rendszabályzatát
be kell tartani, mert ha nem, az
következményekkel jár szá-
mára. Mivel egyházi iskola va-
gyunk, magától értetődő, hogy
a szabályok egy kicsit szigorúb-
bak, de azt azért senki sem ál-
líthatja, hogy ezek a
rendelkezések betarthatatla-
nok. Az én meglátásom az,
hogy a rend és a fegyelem na-
gyon fontos. Ahogy azt a köz-
mondás is tartja: „rend a lelke
mindennek”. És ezt a diákoknak
is tudniuk kell. 

Nagy-Bodó Tibor
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Kép-

zelje, az Európai Unió szintjén
Romániában a legnagyobb
azon polgárok aránya, akiknek
az udvaron van az illemhelyük.

– Sejtettem, hogy nem a
finneknek, be is fagyna a fingó-
juk.

– Az Európai Bizottság friss
jelentése szerint a romániaiak
40,7 százalékának az udvaron
található a vécéje, vagy ma-
gyarán a budija. Bulgáriában ez
az arány csak 25%-os, a har-
madik helyen pedig Lettország
áll 16%-kal. Az ellenkező olda-
lon Dánia, Spanyolország, Hol-
landia és Svédország foglal
helyet, ahol ez az arány nulla.

– Pedig nincs is annál kelle-
mesebb, mint egy álmos nyári
délutánon beülni a kis faka-
binba, élvezni az illatokat, és
hallgatni a döglegyek andalító
zümmögését, mint a Tótékban.

– A gyermekhalandóság
toplistáját is mi vezetjük 9,4%-
os aránnyal, bár a helyzet 2001

óta, amikor még 18,4% volt,
sokat javult. A második helyen
Bulgária áll 8,5%-kal, az euró-
pai átlag 3,9%, ezer újszülöttre
számolva.

– Az ember halandó; ná-
lunk a gyerek is. Én viszont azt
olvastam, hogy valószínűleg
többet már nem növünk.

– Az tuti, én például már ti-
zennyolc éves korom óta egy
centit se nőttem.

– Nem úgy mi, hogy mi ket-
ten, ütődött, hanem mi, em-
berek.

– Mi ketten is emberek va-
gyunk….

– Kuss! Egy tanulmány sze-
rint az elmúlt másfél évszázad
alatt a nyugati világban ug-
rásszerűen megnőtt az em-
berek átlagmagassága. Nincs
„darwini” magyarázat a jelen-
ségre, és a kutatók szerint most
már nem nyúlhatunk tovább.

– Legfeljebb ki-…
– Az 1870-es évekkel össze-

vetve Európa nyugati felének

férfilakossága alaposan meg-
nőtt: az akkori 167 centis átlag-
magasság 177 lett.

– Egyebünk nem nőtt meg,
csak a magasságunk?

– Ne kezdje! A növekedés
okai között említik az egész-
ségügy robbanásszerű fejlődé-
sét, a jobb táplálkozást és a
vírusok elleni védekezést.

– Csakhogy ennek meglesz
majd a böjtje is, már most kábé
egymilliárddal többen vagyunk
az optimálisnál.

– S azt hallotta-e, milyen
brutális szigorításokat tervez-
nek bevezetni a KRESZ-ben?

– Milyeneket?
– Például, elveszíti jogosít-

ványát az a gépkocsivezető, aki
harminc napon belül nem fizeti
ki a közúti kihágásért kapott
bírságot, a súlyosabb balesetek
okozói pedig akár három-négy
évre is jogosítvány nélkül ma-
radhatnak. Nem beszélve a
pénzbüntetésekről, amelyek a
tervek szerint egészen 16 000

lejig, azaz 3500 euróig terjed-
nek majd.

– Akkor nem is baj, ha
három évre ugrik a jogsi, mert
a legtöbben csak úgy tudják
majd kicsengetni az ilyen ösz-
szegeket, ha eladják a kocsiju-
kat.

– Ja, és aki számára munka-
eszköz az autó, az mit csinál?

– Az kurva óvatosan vezet
mostantól! De ez komcsi, vagy
csak vicckedik?

– Komcsi hát! A Belügymi-
nisztérium honlapján bocsátot-
ták közvitára azt a sürgősségi
kormányrendelet-tervezetet,
amely módosítaná a közleke-

dési törvényt. A legszigorúb-
ban a piros lámpán áthajtókat
és ezzel balesetet okozókat ter-
vezik büntetni, valamint azokat
a sofőröket, akik a vasúti átke-
lőknél figyelmen kívül hagyják
a jelzőlámpát vagy a leenge-
dett sorompót, illetve a hang-
jelzéseket.

– Szóval sokba kerül majd
sietni. Mi a helyzet az ittas so-
főrökkel?

– Olvasom: „Az ittasan ve-
zető és anyagi kárral járó bal-
esetet okozó sofőrök
jogosítványát 4 évre függeszte-
nék fel, és 125-200 bírságpon-
tot kapnának”. Ami pénzre

konvertálva 10 000 és 16 000
lej közötti pénzbírságot jelent.

– Hát, aki négy évig nem
vezet, szerintem mehet újra
vizsgázni utána.

– Az is szigorodik: kötelező
lesz mind a teremben tartott
tesztvizsga, mind a gyakorlati
rész videós rögzítése, a vizsga
tisztasága érdekében.

– A ketrec ezek szerint nem
volt bekamerázva…

– Miféle ketrec?
– Ahonnan ez az állat meg-

szökött, aki ezt a sok ökörséget
kitalálta!

Molnár Tibor

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 Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal értesíti az ér-
dekelteket, hogy szeptember
16-ától, hétfőtől október 15-
ig lehet benyújtani, megújí-
tani a fiataloknak fenntartott
ANL-s lakásokra, a szociális, il-
letve az állami lakásalapból

építendő bérlakásokra vonat-
kozó igényléseket. A korábbi
évekhez hasonlóan az igény-
lést akkor is meg kell újítani,
ha az illető személyi adatai
nem változtak. A kérvényezők
által kitöltendő típusnyom-
tatványokat a polgármesteri

hivatal székhelyén, a föld-
szinti 13-as irodában lehet
beszerezni.

Igényelhetők az ANL-s lakások

Az új tanév kezdete alkalmat
ad arra, hogy jókívánságai-
mat tolmácsoljam, kívánjak
egészséget és erőt a munká-
hoz mindenkinek, aki ma
örömmel, izgalommal, re-
ménységgel lépi át ismét az
iskola küszöbét, bízva az ifjú
nemzedék értékeiben és ere-
jében.

Mindenkit emlékeztetni
szeretnék arra, hogy a maros-
vásárhelyi iskola városunk
„névjegykártyájának” része,
az idők során kivívott hírnév
gyümölcse, abból fakadóan,
hogy következetesen kitar-
tunk értékeink mellett, és
azokat támogatjuk.

Meggyőződésem, hogy a

polgármesteri hivatal és a
marosvásárhelyi nevelés-ok-
tatásügy közti kapcsolat tisz-
teleten, párbeszéden és
együttműködésen alapul.
Annak ellenére, hogy nehéz
időszakot élünk át, a nevelés
támogatása, elősegítése leg-
fontosabb állandó foglalatos-
ságunk egyike. Örömmel tölt
el, hogy a mi részünkről szá-
míthatunk az iskolára, mint
megbízható partnerre, egy
barátságos környezet kialakí-
tása, valamint a város helyes
igazgatása céljából.

Az új tanév kezdetén
önökhöz szólok, nagyrabe-
csült tanárok, tisztelt szülők,
kívánom, hogy beteljesülje-

nek vágyaik erőfeszítéseik
nyomán, és hogy a hála örö-
mét éljék meg gyermekeik-
nek köszönhetően.

Kedves diákok! Biztos va-
gyok benne, hogy az akarat, a
szorgalom és a kitartás a ta-
nulás terén, az optimizmussal
és fiatal lendülettel párosulva
– jellemzi majd ezt az évet is
- a marosvásárhelyi iskola ha-
gyományait gazdagítva.

Továbbra is biztatok min-
denkit a jövőben való együtt-
munkálkodásra, hogy
bebizonyítsuk: a marosvásár-
helyi iskola kulturális és civili-
zációs etalon marad.

Sikert mindenkinek!

Iskolakezdésre
Nagyrabecsült tanárok, 
tisztelt szülők, kedves diákok!

A Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal emlékezteti az adó-
fizetőket, hogy szeptember
30-a a második félévi határidő,

ameddig késedelmi kamat
nélkül lehet kifizetni a helyi
adókat és illetékeket. Az adó-
fizetőket a hivatal Győzelem

tér 3. szám alatti székhelyén, a
földszinten vagy a Tudor ne-
gyedbeli és kövesdombi mun-
kapontokon várják.

Szeptember 30-ig lehet
késedelmi kamat nélkül
kifizetni az adót 

A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal a gépkocsive-
zetők tudomására hozza,
hogy 2013. szeptember 20-án
megkezdik a korszerűsítési
munkálatokat a Görbe sétá-
nyon és az Ibolya utcában.
Ezúton kérjük a gépkocsiveze-
tőket, hogy a szóban forgó út-

szakaszon a munkálatok ideje
alatt tartsák tiszteletben a
forgalmi jelzőtáblákat és köz-
lekedjenek fokozott figyelem-
mel!
Ugyanakkor arra is felkérjük
az autóvezetőket, hogy ne áll-
janak meg, illetve ne parkol-
ják autóikat a fent említett

útszakaszon a modernizálási
munkálatok ideje alatt, hogy
ne akadályozzák a munka
menetét.

Köszönjük megértésüket.

Járművezetők figyelmébe
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Barabási Rozália
Balkán bajnok!

Szeptember 6-9 között, a horvátországi Zágrábban ke-
rült sor a 23-ik Atlétikai Veterán Balkán bajnokságra,
amelyen a marosvásárhelyi születésű 39 éves Barabási
Rozália, Domzale (Szlovénia) és Izmir (Törökország)
után, újra sikeresen szerepelt. 

Az ISK egykori sikeres sportolója két érmet szerzett, így a
román küldöttség egyik sikeres versenyzője volt. 

Barabási Rozália, aki a jászvásári Veterán Atlétikai Klub
igazolt sportolója, aranyérmet nyert a +35 év feletti kategória
400 méteres gyorsfutásában, majd a távolugrásban 3-ik lett,
aztán ugyanaznap egy előkelő negyedik helyet szerzett a leg-
nehezebb kategóriában, a 800 méteres síkfutásban. 

A rangos európai atlétikai rendezvényen, Horvátországon
kívül jelen volt Szlovénia, Szerbia, Albánia, Bosznia-Hercego-
vina, Montenegró, Moldva Köztársaság, Koszovó, Görögország,
Bulgária, Makedónia és Románia képviselőinek 92 fős csapata.

– Mindenféle szempontból sikeres volt a Zágrábi Atlétikai
Veterán Bajnokság is, habár több ismert atléta, különböző
okok miatt hiányzott a megmérettetésről. A versenyeket a
zágrábi atlétikai stadionban rendezték meg, ahol kiváló kö-
rülmények között versenyeztek a sportolók az érmekért. Érem-
szerzés szempontjából Románia a 3-ik helyen végzett az
összetettben Horvátország után, 128 érmet szerzett, amelyből
58 arany, 48 ezüst, 22 bronzérem volt – mondta az ismert és
sikeres atléta, Barabási Rozália. 

A 2014-es Veterán Atlétikai Balkán Bajnokságnak Bulgária
ad otthont.

Szeptember 16-tól a hónap végéig zajlik Marosvásárhelyen
– a Szász Albert Sportlíceum kezdeményezésére – az Én is
szeretnék atletizálni elnevezésű rendezvény, amelyet a hónap
marosvásárhelyi atlétikai eseménye keretében rendeznek
meg. Ebben az időszakban lesz az In Memoriam, majd az Őszi-
kupa, aztán a Kovács Ella atlétikai verseny, végül pedig a Fel-
szabadítás-kupa.

Maraton Székelyföldért,
az autonómiáért

Szeptember 15–28-a között
91 település érintésével szaladják
le az 500 kilométeres távot, ami
a tervek szerint 42 kilométert je-
lent napjára. Áthaladnak a hét
történelmi székely széken (Ma-
rosszék, Udvarhelyszék, Csíkszék,
Kézdiszék, Orbaiszék, Sepsiszék
és Bardóc-Miklósvárszék). A
sportolók szeptember 15-én va-
sárnap deli 12 órakor indultak el
a marosvásárhelyi Bolyai-térről,
majd ugyanoda érkeznek vissza.
A szervezők remélik, hogy a tör-
ténelmi székely székeken csatla-
koznak hozzájuk az autonómia
ügyét fontosnak tartó emberek.
Juhos Gábor tervei szerint min-
den településen ültet egy cseme-
tét, és minden délben 12 órakor
megáll, hogy Székelyföldért
imádkozzon.

A maratonfutó a júliusban
Tusnádfürdőn tartott 24. Bálvá-
nyosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor rendezvénysorozatán
állt elő tervével, az EMNT pedig –
miután 2013-at az autonómia
évének nyilvánította – vállalta,
hogy az esemény főtámogatója
legyen.

Az indulást megelőzően, a
Bolyai-téri unitárius egyház ta-
nácstermében az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács székelyföldi régió
elnöksége sajtótájékoztatót tar-
tott, amelyen jelen volt Bardócz
Csaba, az EMNT székelyföldi ré-
gióelnöke, Cseh Gábor, az EMNT
Maros megyei elnöke, Kirsch At-
tila, a honosítási iroda vezetője,
Bákai Magdolna, az EMNT gyer-
gyószéki szervezetének elnöke,
továbbá Juhos Gábor magyaror-
szági és Csató József gyergyóal-
falui maratoni futók. 

Bardócz Csaba régióelnök a
sajtótájékoztatón megjegyezte,
hogy az akcióval a székelyföldi
autonómia megvalósíthatósá-
gába vetett hitet akarják erősíteni
az emberekben. Mint mondta:
bárki csatlakozhat hozzájuk, de
úgy is részt vehet az akcióban,
hogy a kapu előtt figyeli a futók
elhaladását, és meglengeti a szé-
kely zászlót.

„Az 500 kilométer egy nagy
teljesítmény lesz a két kiváló ma-
ratonfutó részéről, viszont egyál-
talán nem könnyű teljesíteni ezt
a távot, ha csak arra gondolunk,
hogy milyen nehéz volt mind-

nyájunknak hajdanán, még fia-
talon, a középiskola utolsó évé-
ben leszaladni az egy kilométert
a testnevelő órán. Ezek a lelkes
sportolók, miután leszaladják az
egy kilométert, még mindig
hátra van nekik 499 kilométer,
amit igaz, több szakaszban tesz-
nek meg, de szinte napjára
marad nekik egy maratoni, 49 ki-
lométeres táv. A maratoni futás a
kitartásról szól, a két maratoni
futó a sport nyelvén üzen ne-
künk, székelyeknek, hogy kitar-
tásra van szükségünk és azzal a
tudattal kell élnünk, hogy a szé-
kely autonómia közel van hoz-
zánk. Ők is ezzel a tudattal
indultak el, vállalkoztak a hosszú
táv megtételére, hogy példát ad-
janak a kitartásra. Beszélni erről
nagyon könnyű, azonban kitar-
tani, valamilyen célt elérni egé-
szen más. Az, hogy ennek a
maratoni távnak a megtételére
vállalkoztak, hatalmas dolog, ezt
a példát kell nekünk is követnünk
– nyomatékosította Bardócz
Csaba, az EMNT székelyföldi ré-
gióelnöke.  

Cseh Gábor, az EMNT Maros
megyei elnöke egy ismert köz-
mondást idézett  – A kitartás ke-
serű, de a gyümölcse édes –,
amellyel a fentebb említett célra
utalt. 

Kirsch Attila, az állampolgár-
sági iroda vezetője elmondta,
hogy nagy kihívásnak tartja a két
sportoló által is kitűzött célt, ezért
ő is, akárcsak társai, Nemes István
és a mindössze 11 éves Vadadi
Tekla Anna triatlonista (Master
Ski&Bike Klub) Jedd község köz-

pontjáig futottak Juhos Gáborral
és Csató Józseffel. 

A vasárnapi sajtótájékoztató
után, az unitárius egyház belső
udvarán Nagy László lelkész és
több tíz, a céllal szolidarizáló ma-
rosvásárhelyi állampolgár jelen-
létében, Juhos Gábor és Csató
József elültették az első fenyőfát,
az autonómia jelképét, majd a
másodikat délután, Nyárádszere-
dában.  

Juhos Gábor 48 éves ma-
gyarországi futó a következőket
mondta el a Központnak, a Ma-
raton Székelyföldért elnevezésű
megmozdulás rajtja előtt:

„Hosszú ideje atletizálok, két
éve futok maratoni távokat. Álta-
lában bolondnak tartják a futó-
kat, és én úgy gondoltam, hogy
ha sportolok, akkor ezt egy
nemes cél érdekében kell ten-
nem. Ez most kapóra jött, hiszen
van egy olyan cél, aminek a meg-
valósításához sok emberre van
szükség, és szeretném, hogy én,
Csató József társammal együtt
egy hidat képezzek a kételkedők
között. Fontos, hogy a székelyek
összefogjanak és ne a széthúzás
jellemezze őket, hanem egy
adott cél érdekében tudjanak egy
olyan erőt képviselni, amelyben
most én lehetek a híd.”

Csató József 46 éves szé-
kelyföldi maratonfutó is nyilatko-
zott lapunknak az indulás előtt:

„Tulajdonképpen nekem egy
felkészülési eszköz az atlétika,
hiszen én sífutó, sziklamászó és
hegyimentő voltam Gyergyó-

szentmiklóson, a Gyilkos-tónál,
Balánbányán, ebből követke-
zően sokat atletizáltam, mert
erre szükségem volt a felkészü-
lések során. Fő célom, hogy be-
segítsek Juhos Gábor
kollegámnak, hogy megtegye az
500 kilométeres távot. Próbálok
vele minél több szakaszt lefutni,
ez nem verseny, nincs lámpalá-
zam, viszont a bizonyítási vágy
nagyon erős bennem is.”

Arra a kérdésre, hogy milyen
nagyobb távokat futott le élete
során, a gyergyóalfalui Csató Jó-
zsef a következőket mondta:
„1996-ban sikeresen megtettem
a Spartathlont, az angolok által
szervezett 246 kilométeres ultra
maratoni futóversenyt Görögor-
szágban, Athén és Spárta között.
Az 1983 óta évente rendezett
verseny szeptember utolsó pén-
tekén rajtol és a futók az Akropo-
lisz lábától Leonidász király
Spárta főterén álló szobráig fut-
nak. Aztán teljesítettem a 180 ki-
lométeres Nemea–Olympia
közötti, franciák által szervezett
ultra maratoni futóversenyt is.
Emellett még több hasonló
megmérettetésen szaladtam
végig sikeresen a távot.”

Juhos Gábor és Csató József
az első napon, szeptember 15-
én a Marosvásárhely-Nyárádsze-
reda útvonalat teljesítette, majd
szeptember 16-án, hétfőn Nyá-
rádszeredától Parajdig futottak.
Másnap, szeptember 17-én,
kedden a Parajd-Gyergyóalfalu
51 kilométeres utat szaladták
végig, míg a tegnap a Gyergyó-
alfalu-Csíkdánfalva közötti távol-

Tizenkét nap alatt ötszáz kilométer, naponta egy maratoni táv teljesítésére vállalkozott a Bihar megyei,
székelyhídi születésű, de Magyarországon élő Juhos Gábor maratonfutó és a gyergyóalfalvi illetőségű Csató
József a Székelyföldön, hogy felhívja a figyelmet az autonómia fontosságára. 

ságot teljesítették. 
Ma, szeptember 19-én, csü-

törtökön a Csíkdánfalva-Újtus-
nád közötti szakaszon halad a
két maratonfutó. Szeptember
21-én Újtusnád-Torja, szeptem-
ber 22-én Torja-Barátos, szep-
tember 23-án Barátos-Málnás,
szeptember 23-án Málnás-Var-

gyas, szeptember 24-én Var-
gyas-Székelyudvarhely, szep-
tember 25-én
Székelyudvarhely-Gagy, míg
szeptember 26-án Gagy-Balavá-
sár az úticéluk.

Szeptember 27-én Balavá-
sárról indulva térnek vissza Ma-
rosvásárhelyre. 
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KEDVES PÁLYÁZÓK!
Elérkeztünk szeptemberi vetél-
kedőnk harmadik feladványá-
hoz. Töltse ki az ábrát, a rajz
poénját pedig másolja át a jövő
héten megjelenő pályázati szel-
vényre! Minden szeptemberi
rejtvényünk megfejtését ezen a
szelvényen kérjük majd, a rajta
föltüntetett beküldési határ-
időig.

Nyereményeink:

1. díj: ezüstkarlánc – a RUBI-
COMPRES DEMETER Kft. ékszer-
boltjának ajándéka
2. díj: kozmetikai krémeket,
géleket tartalmazó aján-
dékcsomag – a „Peter's Bea-
uty Shop kozmetikai cikkeket
forgalmazó szaküzlet ajándéka
3. díj: három hónapos előfi-
zetés a Központ hetilapra

Augusztusi 
pályázatunk nyertesei:

1. díj: ezüstmedál (a RUBI-
COMPRES Demeter Kft. ékszer-
üzletének ajándéka): SÁNTHA
TERÉZ (Bükkös u.)
2. díj: kozmetikai krémeket,

géleket tartalmazó ajándék-
csomag – a „Peter's Beauty
Shop kozmetikai cikkeket for-
galmazó szaküzlet ajándéka:
CSAPAI ATTILA (Kárpátok sé-
tány)
3. díj: három hónapos előfize-
tés a Központ hetilapra:
MOHAY ENIKŐ (Kornisa sé-
tány)

Gratulálunk, nyerteseinket
telefonon értesítjük a díjak át-
vételével kapcsolatban!

A helyes megfejtések:

Keserű kókusz: – Naiv
vagy, Ödi! Azt hitted, olyan
könnyű megszabadulni tőlem?
„Szállj oda” szálloda: – Ha
nem túl igényesek, a manzárd
még kiadó! A kőpénzek szi-
gete: – A főorvos úr csak borí-
tékban fogadja el a
csúszópénzt! Táborzárás: –
Otthon pedig ötszázszor leírni,
hogy a házirendet be kell tar-
tani! Hoppá! Itt maradt egy
gólya: – Mit mind ordítozol
segítség után? Az az élet
rendje, hogy megegyelek!

SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.

1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely

tel.: 0265-220.341

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

www.kozpont.ro

online

2013. szeptember 19–25.

Pályázat

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.Peter`s Beauty Shop

Bolyai utca 

10. szám

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
1. szám


