
Megsemmisített 
magyar műemlékek
Megsemmisített 
magyar műemlékek

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

MORGÓ 

Elfogult vagyok!  

Elfogultsággal vádol egy régi ismerősöm, olva-
sóm, aki szerint indokolatlanul kíméletlen va-
gyok az RMDSZ-szel szemben. Elfogadja ugyan,
hogy rengeteg hibát követtek el, ennek elle-
nére ő folyamatosan rájuk szavazott eddig is, s
nagy valószínűséggel ezt teszi majd ezután is.
Van-e jobb az RMDSZ-nél, egyáltalán van-e
más rajtuk kívül, akire szavazhatnék? – tette
fel az egyáltalán nem költői kérdést. Amire csí-
pőből válaszolhattam volna, de nem tettem, az
elfogultságomra vonatkozó kijelentés viszont
némi töprengésre késztetett. 

>>> 5. oldal

Sport 

Jelenleg 
ő a bokréta 
a román 
asztalitenisz 
kalapján!

>>> 7. oldal

Társadalom

Új marosvásárhelyi 
kiadó mutatkozik be 
a könyvvásáron

A Lector Kiadót Szőcs Katalin és Gálfalvi Ágnes
alapította. Mindketten Marosvásárhelyen szü-
lettek, és Kolozsváron, a Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem bölcsészkarán végeztek,
magyar-idegen nyelv szakon. Tapasztalt szer-
kesztők, szépirodalmi és tudományos kötetek
gondozásában vállaltak részt. Gálfalvi Ágnest
arra kértük, ismertesse olvasóinkkal az új
könyvkiadót.
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Társadalom

Fordítva felfestett 
román trikolór az 
Azomaros kéményén

Akik az elmúlt hetekben jártak a Dózsa György úton,
láthatták, hogy az Azomaros vegyipari kombinát
három hatalmas kéménye közül a középsőre a román
trikolórt festették fel, méghozzá a színeket fordított
sorrendben. 

>>> 4. oldal

Tudnivalók a 8. oldalon)

Vélemény

X-Faktor – 
iszonyatos borzalmak

Geszti Pétert kivéve az összes régi zsűritag le-
cserélése mellett egy másik nóvummal is ki-
rukkolt a lakosságot kulturális gettóban tartó
RTL Klubon futó X-Faktor idei évadja: a párbaj
nem a szombati műsor fináléjában, hanem
huszonnégy órára rá, vasárnap este zajlik.
Ami marketingszempontból érthető.

Októberi

REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

>>> 5. oldal

>>> 3. oldal

Vásárhely legszebb és legrégebbi épületeinek nagy részét már csak
a fényképek és a képeslapok idézik. Bőven elég, ha végigsétálunk a
Maros-parti város főterén. Igaz, a látvány csak azokat emlékezteti,
akik ismerik a régi formát, az egykori képet, amely meghatározta
és kialakította a főtér és a település páratlan hangulatát. Következő
sorozatunkban közös körsétára invitáljuk olvasóinkat, a város régi
hangulatát próbáljuk felidézni: ma a Ferenc-rendiek templomáról,
illetve ennek a magmaradt tornyáról szólunk. 



Nemzetközi Zenei Fesztivál
Október 24-én, csütörtökön

19 órától rendkívüli vokál-szim-
fonikus hangversenyre kerül sor
a Nemzetközi Zenei Fesztivál ré-
szeként. Vezényel: Gheorghe
Costin, zongorán játszik az
oroszországi Alexei Nabioulin,
fellép a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia Vegyeskara és
Szimfonikus Zenekara. A hang-
versenyre a 4-es számú bérletek
érvényesek.

Bányavirág a Nemzetiben
Október  25-én, pénteken

19.30-tól a Bányavirág című
előadást tekinthetik meg a
Nemzeti Színházban.

Bernády Napok
Az idei Bernády Napok hiva-

talos megnyitójára október 24-
én 18 órakor kerül sor a
marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban. Ez alkalommal Kuti Botond
szovátai festőművész Vásárhe-
lyen is bemutatja legújabb mű-
veit. 25- én, pénteken délelőtt
10 órakora református temető-
ben megkoszorúzzák Bernády
György sírját, 10.30 órakor a Ber-
nády téri szobornál folytatódik a

koszorúzási ünnepség. Déli 12
órától várostörténeti diákvetél-
kedőt lát vendégül a Bernády
Ház. Bethlen Gábortól Bernády
Györgyig címmel általános isko-
lás csapatok mérik össze tudás-
ukat. A középiskolások
esszépályázatra nevezhettek be.
A záróestvendéglátója szokás
szerint a Kultúrpalota nagy-
terme. A 18 órakor kezdődő ese-
mény első felében átadják a
Bernády-emlékplakettet. Ezt
követően a legendás rockzene-
kar, a Korál, illetve Balázs Fecó
lép színpadra. A hangversenyre
ingyenes a belépés. Helyjegyek
a Bernády Házban igényelhetők.

Könyvbemutató és dedikálás
Október 24-én, csütörtökön

délután 6 órától Arthur Madsen
Five, illetve a Children of Dis-
tance együttes Kedves naplóm
című könyvének bemutatójára
várják a marosvásárhelyi Jazz &
Blues Club közönségét.

Herman Levente és Szőcs
Zoltán Zörgő kiállítása

Október 26-án, szombaton
délután 6 órától a Kultúrpalota
kiállítótermében Herman Le-
vente festőművész és Szőcs Zol-
tán Zörgő szobrász közös
kiállítását nyitja meg Bob József
képzőművész és Mana Bucur
keramikus, a képzőművészek
szövetségének Maros megyei
elnöke.

Henry Sugar barátja
Október 29-én, kedden este

7 órától az Ariel Színház stúdió-
termében újra látható a Henry
Sugar barátja című felnőttelőa-
dás. Roald Dahl történetei alap-
ján Barabás Olga írta és
rendezte az előadást. Előadja
Puskás Győző, zenéjét szerezte
és zongorán közreműködik
Apostolache Zénó. A dalszöve-
geket Fehér Csaba írta, a kore-
ográfiát Kis Luca Kinga jegyzi.
Jegyfoglalás hétköznap 10-14

óra között a 0749-942-181-es
telefonszámon.

Szimpózium az 
élménypedagógiáról

Fennállásának huszadik év-
fordulója alkalmából az Out-
ward Bound Romania Kaland és
tanulás címmel élménypeda-
gógiáról szóló szimpóziumot
szervez Szovátán. A november
8-9. között sorra kerülő rendez-
vény elsősorban pedagógusok-
nak, ifjúsági vezetőknek, illetve
humánerőforrás-szakemberek-
nek szól, de minden érdeklődő
előtt nyitott. A szimpóziumon
neves hazai és külföldi szakem-
berek vesznek részt. A rendez-
vénysorozat részeként
november 10-én a Somostetőn
egy versenyt is szerveznek Out-
ward Bound-kaland címmel.
Bővebb tájékoztatást kérni és
jelentkezni október 31-ig lehet
a szimpózium honlapján. A ren-
dezvényt a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium, illetve a Gyer-
mek- és Ifjúsági Alapprogram
támogatja, pályázatkezelő a
Nemzeti Család- és Szociálpoli-
tikai Intézet.

Hálaadási koncert
Az Amicus Christi együttes

október 26-án, szombaton este
7 órától a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota nagytermében A
hűség a legszebb ajándék cím-
mel hálaadási koncertet tart.
Meghívott: Puskás Győző, aki is-
tenes verseket ad elő, illetve
Orbán Nóra szoprán, Szereko-
ván János tenor, a Reménység
és az Agape együttes. Műsorve-
zető: Banga Jánosy Emil. Az elő-
adásra a belépés díjmentes.

Művészetis diákok kiállítása
A marosvásárhelyi Művé-

szeti Líceum IX–XII. osztályos
diákjainak kiállítása a Kultúrpa-
lota földszinti kiállítótermében.

Moldován Zsolt kiállítása
Arcok, tájak, életképek cím-

mel nyílt Moldován Zsolt csík-
szeredai fesművész tárlata a
marosvásárhelyi Kövesdombi
Unitárius Egyházközség (Dávid
Ferenc tér 1., volt Csukás utca
11. szám) templomának Bözödi
György termében. A kiállítás
hétköznapokon és szombaton
9–13 óra között látogatható
november 8-áig.

Hölgyek a virágoskertben
Préseltvirág-képek tárlata

nyílt a marosvásárhelyi Deus
Providebit Tanulmányi Házban
Marton Erzsébet munkáiból. A
tárlat a hét minden napján lá-
togatható.
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Október 24. Salamon, Ráhel, Rafael, 
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Október 29. Nárcisz, Teofil, Zénó
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Nagy energiával rendelkezik, így aztán nincs olyan, ami-
ben a héten ne érhetne el sikereket. Ha nincs állása, most ke-
ressen, mert amit talál, az felér egy főnyereménnyel. Olyan
ügyeknek a végére tehet pontot, amelyeknek a megvalósítá-
sára sok ideje és ereje ment el. 
Bika: Energiaszintje a mélypontra kerülhet, ezért egy vírus
most könnyen ágynak döntheti. Fizikailag kimerültnek érzi
magát, ne kezdjen olyan tevékenységbe, amely tovább csök-
kentheti az energiáját. A házasságokban, együttélésekben,
olyan témában is szót érthetnek, amelyre korábban nem volt
példa. 
Ikrek: Kiváló a hét költözésre, és távolabbi rokonokkal ápol-
hatja a kapcsolatát. Olyan valakivel futhat össze, akivel régen
találkozott. A munkahelyén talán a főnökei úgy ítélik meg,
hogy a változás, amely előtt a cég áll, nem publikus. Döntést
hozhat, amitől a megélhetés frontján lépéselőnybe kerülhet.
Rák: Csak semmi túlzás! Mielőtt cselekedne, gondolja végig,
hogy valóban ezt kell tennie? Mert most hajlamossá válhat
olyan kockázatot vállalni, amiről nem sokkal ez után kiderül,
hogy értelmetlen volt. A munkahelyén, kollégákkal szemben
tartson három lépés távolságot, mert vannak közöttük olya-
nok, akiket majd megesz az irigység. 
Oroszlán: A szerelemben kevesebb a szerencséje, talán azért,
mert olyasmit vár a partnerétől, amire ő képtelen. Ha titkokban
tartja a viszonyt, akkor esetleg éppen ebből lesz elege a ked-
vesének. Pénzügyekben óriási mázlista, úgy vonzza a pénzt,
mint mágnes a vasat. A szabályokat tartsa be, különben fizet-
het!
Szűz: A sors lehetőséget kínál arra, hogy segítséget nyújtson
rokonnak, ezért ne sajnálja a pénzt. Még ha a tartalékokhoz
kell nyúlni, akkor sem, hiszen ezzel boldogabbá és könnyebbé
teheti az életét. A szerelemi kapcsolata fordulóponthoz érke-
zett. 
Mérleg: Felettesének csak bólogasson, mosolyogjon, és ha
képes lesz kitalálni a gondolatait, akkor nyert ügye van! Ön
lesz a kis kedvenc, akinek sok mindent szabad, és akire a kol-
légák irigyek lesznek. Amennyiben most készül állásinterjúra,
akkor pókerarcra van szükség, mert megdöbbentő kérdéseket
tehetnek fel önnek. 
Skorpió: Kiváló a hét szerződéskötésre, üzleti tárgyalásra. Elő-
fordulhat, hogy testvérével, szomszédjával nincs harmóniában,
jobb, ha a konfrontációt elkerüli, mert olyan eredménye lesz,
amitől egekbe szökik a vérnyomása. Házas- vagy élettársával
a kapcsolata viharosnak mondható, főleg ha a pénzügyek ke-
rülnek terítékre.
Nyilas: Annyi munkája lesz, hogy úgy érzi, hétrét görnyed a
megoldandó feladatok súlya alatt. Ráadásul most kevesebb
kedvet érez akár a fizikai, akár a szellemi munkák ellátásához.
Inkább lazítana, utazna, lustálkodna, randevúzna, szerelmes-
kedne.
Bak: A kollégák között vannak olyanok, akikkel nem egysze-
rűen munkakapcsolat köti össze, hanem például a héten tör-
ténő események hatására kijelentheti, hogy az illető a barátja.
A felettesének ne mondjon ellent, és korszakalkotó ötletekkel
se álljon elő, mert főnöke fárasztónak találhatja a viselkedését. 
Vízöntő: Érdemes lenne háromig számolni, mielőtt megszólal,
mert minden esély megvan arra, hogy önmaga alatt vágja a
fát. Ráadásul most a felettese olyan dolgokkal állhat elő, ame-
lyek miatt a jövője új megvilágításba kerül, és egészen másként
láthatja az életet. 
Halak: Kevesebb most az önbizalma, nehéznek tűnhet tovább
lépni egy olyan helyzetből, amelyet talán megszokott, és
amelyhez még mindig ragaszkodik. De a józan ész azt diktálja,
hogy ne pazarolja erre a helyzetre az energiáját. Anyagi ügyei
miatt szerencsésnek érezheti magát, talán még a szemétből
is aranyat tud varázsolni.

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

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

A dalnok / Péterfi József grafikája
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X-Faktor – 
iszonyatos 
borzalmak

Geszti Pétert kivéve az összes régi zsűritag lecserélése
mellett egy másik nóvummal is kirukkolt a lakosságot kul-
turális gettóban tartó RTL Klubon futó X-Faktor idei
évadja: a párbaj nem a szombati műsor fináléjában,
hanem huszonnégy órára rá, vasárnap este zajlik. Ami
marketingszempontból érthető, hiszen így jóval többet
kaszálnak az SMS-ekből, viszont egyáltalán nem fair a
trendire sztájlisztolt versenyzőkkel szemben, akik ezáltal
mindig egy nappal többet izgulhatnak, továbbá orbitális
pofátlanság azzal a kétmillió(!) szerencsétlennel szemben
is, akik valamilyen perverz, önpusztító mazochizmusból
kifolyólag ama minimális elégtételtől is megfosztva szen-
vedik végig szombat esténként a háromórás csilivili csá-
rogómaratont, hogy valaki kiessen a végén. Olyan ez,
mintha egy krimit a nyolcvanadik percben megszakítaná-
nak, és csak másnap este derülne ki, hogy a lakáj vagy a
kertész szavazta ki az áldozatot az élők showrából. Ez van;
a tapló nézőkkel bármit meg lehet csinálni, és, íme, meg
is csinálnak.

„Pokolian szoros a verseny” – kérkedik az RTL, azaz sok-
kal kisebbek a versenyzők közti, az SMS-szavazatok alap-
ján megrajzolt különbségek, mint a korábbiak esetében
(ezzel szemben például tavaly a lájtosan értelmi fogyaté-
kosnak tűnő és végül győztes Oláh Gergő mindig 30% kö-
rüli nézői voksot kapott, míg a maradék hetvenen a
többiek osztoztak). Nos, a mostaniban nincs ilyen, senki
sem dominál látványosan, ami azt jelenti – szerintük –,
hogy a falunapok jövendő hullócsillagai kvázi egyformán
jók. Persze jelentheti azt is, hogy ugyanolyan gyengék, és
a zömében unalmas, erőtlen, keservesen hamis produk-
ciókat elnézve ez a sanszosabb. Néha még a mentorok is
beismerik, hogy még egy vidéki kultúrcsűr karaoke-szín-
vonalát sem sikerült überelni, kivéve természetesen a
mentorált saját mentorát: gajdolhat bűn rosszul és dob-
hártyarepesztő-hamisan a tanítvány, szerinte vagy „iszo-
nyatosan”, vagy „borzalmasan” jól tolta.

Az élő műsorokat megelőzően most is eljátszották a
„viszlek magammal az élő show-ba – sajnálom, de nem
vihetlek magammal az élő show-ba” mentorházas műdrá-
mát, hiszen a csatorna már jóval korábban eldönti, kik ke-
rüljenek a döntőbe. Ugyanis a tizenkét tanítvány nem csak
abban különbözik Péteréktől, hogy nem egyetlen közös
mesterük van, hanem hármójuknak egy, de abban is, hogy
ennyire heterogén bandát még maga a názáreti mentor
se tudna összeválogatni: lányos kamaszfiú, fiús kamasz-
lány, félvér töltöttgalamb, tinilánybugyi-nedvesítő ma-
csójancsi, ártatlan (kinézetű) édibédi egyszálbél szöszi,
mackós szimpigyerek, expornós godzilla, Barátok köztös
cicafiú satöbbi. Mert ahogy az RMDSZ-nek minden ma-
gyar, úgy az RTL-nek minden néző számít – vagyis minden
magyar, illetve minden néző szavazata.

Hogy mindezek dacára miért érdemes mégis nézni az
X-Faktort? Az olyan ritka, felemelő, már-már katartikus
momentumokért, mint amilyet az egyik versenyzőcsaj jó-
voltából a legutóbbi döntőn is átélhettünk; amellyel egy
röpke pillanatra kiragadott bennünket a szellemi posvány-
ból, fellebbentette a nájlonpaplan sarkát a húgymeleg
tartalomnélküliség melegágyáról, és amellyel bulvármé-
dia-történelmet írt. A hosszú lábú, barna, szép arcú, ám
mindig gyanúsan fátyolos tekintetű punettinek sikerült
ugyanis egy szóba sűrítenie a tehetségkutatók és en bloc
a kereskedelmi televíziózás spirituális kvintesszenciáját,
amikor a párbajdal eléneklése előtt jól kivehetően, ország-
világ füle hallatára belebúgta az őt átölelve bátorító Al-
földi Róbert mikrofonjába: „odabaszom!”.

Molnár Tibor

– Mikor indult útjára a Lector
Kiadó? Miért ez a neve? 

– A Lector Kiadót a tavasszal
jegyeztettük be a marosvásárhelyi
cégbíróságon. Olyan nevet akar-
tunk, amelyik könnyen megje-
gyezhető, és mint mindegyik
kiadó, az olvasóért jött létre, hát
akkor legyen „olvasó” a neve. 

– A szerkesztők miért váltottak?
– Néha jó, vagy éppen szüksé-

ges, hogy az ember váltson, az új
mindig frissítést, frissülést jelent,
nemcsak az intézmény, hanem az
egyén szempontjából is. Meg kell
ismerni a másságot is, szakmailag
állandóan fejlődni kell, hogy ne
szűküljünk be.

„Ha nem vagy a szakma
megszállottja, akkor ne 
fogj hozzá!”

– Megéri-e ilyen jellegű vál-
lalkozásba kezdeni? Vannak-e
kéziratok?  Van-e igény köny-
vekre?

– Ezt a kérdést már sokan fel-
tették nekünk. Ha az anyagi ol-
daláról nézzük, akkor nem, nem
éri meg, mert nemhogy meg-
gazdagodni, de megélni is nehe-
zen lehet belőle. Ha nem vagy a
szakma megszállottja, akkor ne
fogj hozzá! A kultúra terjedésé-
nek/terjesztésének leghitele-
sebb, legfontosabb eszköze a
könyv. A számítógép miatt veszí-
tett tért, de továbbra is van igény
rá. Szomorú társadalmi tény,
hogy az értelmiségi réteg, ame-

lyik a legjobban igényli a kul-
túrát, vagy éppen a kultúra kép-
viselője, méltatlanul anyagi
gondokkal küzd.

Reméljük, hogy jó könyvter-
jesztési gyakorlattal a kiadó ön-
fenntartó lehet. Kézirataink
pedig igen, vannak. Mindössze
időre és finanszírozási lehető-
ségre van szükségünk a kiadá-
sukhoz. 

„A kultúra mindig 
mostohagyermek volt a 
mi vidékünk politikájában”

– Milyen jellegű könyvek szer-
kesztését, kiadását vállalják? –
Mik a céljaik?

– A szép- és fordításirodalom
mellett a valóságirodalom kia-
dása volna a célunk, olyan kéz-
iratok szerkesztése, amelyek

méltón képviselhetik népünk
kultúráját. Az anyagi nehézségek
miatt nem szabad lemondani az
igényességről, a jó minőségről.
Erre vonatkozóan sok pozitív pél-
dát idézhetnénk. Például Bod
Péter néhány könyvet több száz
példányban eladott az ő korá-
ban, mecénásokat keresett és ta-
lált, és sorolhatnám tovább.
Pozitívan kell gondolkodni, hoz-
záállni a munkához. Sajnos, a
kultúra mindig mostohagyer-
mek volt a mi vidékünk politiká-
jában, és valós társadalmi
összefogásra volna szükség
ahhoz, hogy kultúremberekhez
méltón éljünk. 

– Készülnek-e az ez évi ma-
rosvásárhelyi könyvvásárra? 

– A könyvvásárra két új
könyvvel készülünk: Magyary

Ágnes kolozsvári születésű írónő
Az ördög operába készül című
novelláskötetével és a Hézser
Gábor pasztorál-pszichológussal
készült beszélgető-könyvvel. A
kötet címe: Újra szárnyra kapni,
kérdezett Mihály Emőke. A Szín-
ház épületében megrendezett
könyves szemlén Kovács Levente
rendező is dedikálja Időutazás
című novelláskötetét, melyet
nemrég mutattunk be.

Szeretettel várjuk standunk-
nál és könyvbemutatóinkra a
marosvásárhelyi közönséget! 

Nemes Gyula

Új marosvásárhelyi kiadó 
mutatkozik be a könyvvásáron

A Lector Kiadót Szőcs Katalin és Gálfalvi Ágnes alapította. Mindketten Marosvásárhelyen születtek, és Ko-
lozsváron, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán végeztek, magyar-idegen nyelv szakon. Ta-
pasztalt szerkesztők, szépirodalmi és tudományos kötetek gondozásában vállaltak részt. Gálfalvi Ágnest
arra kértük, ismertesse olvasóinkkal az új könyvkiadót. 
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Fordítva felfestett román 
trikolór az Azomaros kéményén

Akik az elmúlt hetekben jártak a Dózsa György úton, láthatták, hogy az Azomaros vegyipari kombinát három
hatalmas kéménye közül a középsőre a román trikolórt festették fel, méghozzá a színeket fordított sorrendben. 

Románia Alkotmánya 12.
cikkelyének első bekezdése és a
75/1994-es számú törvény ér-
telmében az ország zászlajának
a színei: kék, sárga, piros, ebben
a sorrendben, és ha vízszintesen
jelenítik meg azt, akkor is a
fentről lefele haladó kék, sárga,
piros a követendő sorrend. A
vegy ipari kombináton viszont
fordítva van ez. 

Lapunk érdeklődésére Sze-
keres István Attila heraldikus,
címergrafikus, történész meg-
erősítette, hogy a lobogó színe-
inek sorrendjét mindig a
zászlórúdtól nézve jelenítik
meg, azaz a helyes sorrend: kék,
sárga, piros. És vízszintesen
festve is kötelezően ezt a sémát
követi, azaz fentről lefele: kék,
sárga, piros.

Az üzem álláspontjára is kí-
váncsiak voltunk, hogy miként
történt a trikolór hibás felfes-
tése, ám Ovidiu Maior, a kombi-
nát sajtószóvivője többszöri
kérésünkre sem válaszolt, sem
az általa kért írásos formában,
sem telefonon. 

Bár tavaly márciusban az
Ameropa Holding svájci óriás-
cég átvette az Azomaros több-

ségi részvénycsomagját, azaz
75,87 százalékát az azt koráb-
ban birtokló török cégtől, és
ugyanaz év május-júniusában
nyilvános akción vásárolta fel a
marosvásárhelyi üzem maradék
részvényeit, így a svájciak a
kombinát közel 97 százalékát
birtokolják, mégis Románia
zászlaját festették a kéményre. 

Pál Piroska

Elfogultsággal vádol egy régi is-
merősöm, olvasóm, aki szerint
indokolatlanul kíméletlen va-
gyok az RMDSZ-szel szemben.
Elfogadja ugyan, hogy rengeteg
hibát követtek el, ennek ellenére
ő folyamatosan rájuk szavazott
eddig is, s nagy valószínűséggel
ezt teszi majd ezután is. Van-e
jobb az RMDSZ-nél, egyáltalán
van-e más rajtuk kívül, akire sza-
vazhatnék? – tette fel az egyál-
talán nem költői kérdést. Amire
csípőből válaszolhattam volna,
de nem tettem, az elfogultsá-
gomra vonatkozó kijelentés vi-
szont némi töprengésre
késztetett. 

Lássuk, mire jutottam. Ha
jól végiggondolom, huszonhá-
rom év „áldozatos” érdekvé-
delmi és közképviseleti
tevékenysége után kimondható:
ma semmivel sem állunk köze-
lebb az autonómiához, sem a
székelyföldi területihez, sem a
kulturálishoz, mint két évtized-
del korábban. Most pedig –
nyilvánvaló lépéskényszerbe ke-
rülve – „pártunk és kormá-
nyunk” inkább a fejlesztési
régiók ügyében szervezett alá-
írásgyűjtést, indítványozna refe-
rendumot, mintsem azért, hogy
Székelyföld önálló területi-köz-
igazgatási egységet alkosson.
Pedig épp a múlt héten jelen-
tette ki a miniszterelnök, hogy a
kormány a lehető leggyorsab-
ban, azaz felelősségvállalással
szándékszik régiósítási terveit
megvalósítani. Nem jobb a
helyzet az oktatás terén sem,
hisz a mai napig sincs önálló,
magyar tannyelvű állami egye-
temünk, a vásárhelyi orvosin
pedig a törvény előírásainak
sem képesek érvényt szerezni
hivatásos érdekvédőink. Vagy
ott vannak az egyházi ingatla-
nok – mintegy 1700 –, amelyek
teljes visszaszolgáltatására a hi-
vatalos „ütemterv” szerint még
legalább száz évre lenne szük-
ség. Holott annak idején egyet-
len tollvonással döntöttek
elkobzásukról. Mindezek alap-
ján azt kell mondanom, értel-
metlen volt a sokszori
kormányzati szerepvállalás, kö-
zösségi szempontból nem járt
sok haszonnal. Igaz, a hatalom
pótszékéből kormányzó politi-
kusoknak és a klientúrának –
pusztán a vagyonnyilatkozatok-
ból ítélve is – szépen hozott a
konyhára. 

Ami pedig Vásárhelyen tör-
tént, történik az bizony kétség-
beejtő: a rendszerváltás óta
folyamatosan szorul vissza a
magyarság, kudarcélmények

sorát kénytelen átélni. Gondolok
itt elsősorban a zsinórban el-
vesztett helyi választásokra.
Fodor Imre 2000-ben – marad-
junk annyiban: gyanús körül-
mények között – elszenvedett
veresége után, rendre alibijelöl-
teket indított az RMDSZ a hiva-
talban lévő polgármester ellen,
akik enyhén szólva nem törték
össze magukat a győzelemért.
Lehet, hogy az elfogultság mon-
datja velem, de úgy tűnik,
mintha az RMDSZ-vezetés szán-
dékosan lemondott volna Vásár-
helyről. Menjünk tovább: a
vásárhelyi utcák hivatalos
lajstro mán 460 név szerepel, kö-
zülük mindössze 40 magyar, il-
letve magyar vonatkozású.
Folytatom: két évtized sem volt
elegendő ahhoz, hogy bár
egyetlen magyar személyiség
nevét viselő szobrot felállíthas-
sunk a város központjában. Ez
alól még Bernády György sem
jelentett kivételt, pedig szobrá-
nak az általa építtetett Város-
háza, vagy a Kultúrpalota
közelében lett volna a méltó
helye. A tizenhárom általános is-
kola közül pusztán egynek az
élén áll magyar igazgató, s
mindössze egyet sikerült ma-
gyar személyiségről elnevezni, s
azt is elsősorban a civilek elszánt
akcióinak köszönhetően. A ve-
gyes, román-magyar tannyelvű
középiskolák közül is mindössze
egy, a sportiskola visel magyar
nevet. Végül: az első vásárhelyi
magyar kulturális napok sza-
badtéri rendezvényeit, semmibe
véve a magyar adófizető polgá-
rokat, hatalmi szóval kiűzték a
város főteréről. Ami pedig nyelv-
használati jogainkat illeti, arról
éppen az utóbbi napok, hetek
eseményei festettek hiteles
képet: ha nem robban a zöld-
ségpiacon a civil kezdeménye-
zés, akkor talán soha nem jut
eszükbe az önkormányzati kép-
viselőknek, hogy – legalábbis a
jog szerint – magyarul is szól-
hatnak a tanácsülésen. Pedig
közel másfél évtizede már, hogy
tehették volna… Közhelynek
számít: minden jog annyit ér,
amennyit érvényesíteni lehet
belőle. 

Nos, a felsoroltak miatt hi-
báztatom, marasztalom el az
RMDSZ-t. S miért csak velük
szemben vagyok ilyen kényel-
metlen? Hát azért, mert vi-
szonylagos döntéshozói,
végrehajtói szerepük révén, övék
a „hatalom”. Legalábbis az erdé-
lyi magyar közösségen belül. A
többiek – hatalmi szempontból
– egyelőre nem léteznek. Mi-

MORGÓ 

Elfogult vagyok!

közben tudom, magam is val-
lom, hogy olyan létfontosságú
célokért, mint az autonómia, az
önálló állami magyar egyetem
csak közös fellépéssel lehet a
siker reményében fellépni. Csak-
hogy ehhez összefogásra lenne
szükség, amitől manapság igen
távol állunk. A rendszerváltás
után eltelt huszonhárom év ta-
pasztalata pedig arra kényszerít,
hogy kétkedve fogadjak min-
den, az említett célokra vonat-
kozó RMDSZ-kezdeményezést.
Miért? Azért, mert – az általam
korábban felsoroltak okán –
nem tudok hinni azok őszinte-
ségében, jószándékában, akik
eddig meghatározó szerepet
játszottak, játszanak a párt or-
szágos és helyi szervezeteiben.
Esetleg, ha testületileg kimond-
ják: bocsánat, tévedtünk, hol-
naptól csinálják mások,
másként… Amíg ez megtörté-
nik, még sok víznek kell lefolynia
a Maroson.  

Ha elfogultságnak számít
mindezt leírni, minderre emlé-
keztetni, mindezt a felelősök
szemére vetni, akkor beisme-
rem: elfogult vagyok. 



Vásárhely legszebb és legrégebbi épületeinek nagy részét már csak a fényképek és a képeslapok idézik.
Bőven elég, ha végigsétálunk a Maros-parti város főterén. Igaz, a látvány csak azokat emlé-
kezteti, akik ismerik a régi formát, az egykori képet, amely meghatározta és ki-
alakította a főtér és a település páratlan hangulatát. Következő
sorozatunkban közös körsétára invitáljuk olvasóinkat,
a város régi hangulatát próbáljuk felidézni:
ma a Ferenc-rendiek templomá-
ról, illetve ennek a magma-
radt tornyáról szólunk. 
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A Ferenc-rendiek tornya 
egy felkiáltójel

Az alábbiakban arra törek-
szünk, hogy sorainkkal és fényké-
peinkkel bemutassuk, milyen volt
Vásárhely ezen helye egykor, és
milyen most. Néhány évvel ezelőtt
Balás Árpád ezt írta a szóban forgó
épületről: „…A Ferenc-rendiek
Tornya mint egy felkiáltójel, a főtér
nyugati oldalán jelzi, hogy ezen a
helyen állott a Ferenc-rendi bará-
tok temploma és kolostora, ame-
lyet 1971-ben a színház építése
miatt lebontottak…”. A kegyelet
márványtáblával adózott a 250

éves barokk stílusú templom és a
föld alatti kriptában nyugvó elő-
dök emlékének. 1995-ben a
templomtornyot felújították, visz-
szaadva eredeti külsejét.

A város legkedveltebb római
katolikus templomából mára
tehát csak a tornya maradt. Az
épületegyüttes több részét és a
hozzá tartozó hatalmas kertet el-
nyelte a Színház-tér. 

Megemlítendő, hogy az Isten-
háza egyik „testvérének”, amely a
jelenlegi Művészeti Egyetem
mellett áll, szintén hányatott
sorsa volt: sosem fejezték be az
építését. 

A ferenceseknek külvárosi
telkeket ajánlanak a köz-
ponti területekért cserébe…

A templom lebontásának rész-
letéről az a levél tudósít, amelyet
Márton Áron püspök küldött a
marosvásárhelyi híveknek, és
amelyben megmagyarázza, ho-
gyan kerültek ebbe a helyzetbe. A
második világháborút követően
fejlődésnek indult a város, és meg-
háromszorozódott a hívek száma.
A külvárosban élőknek azonban
nem voltak templomaik, ugyanis
mindhárom római katolikus Isten-
háza a központban állt, így a helyi
tanács azzal az ötlettel állt elő,
hogy ajánljanak fel a ferencesek-
nek külvárosi telkeket és épülete-
ket a központi területekért
cserébe…

Az alkudozások hosszú ideig
elhúzódtak, és csak 1968-ban ju-
tottak közös nevezőre a felek. A
megegyezés úgy szólt, hogy a vá-
rosnak meg kell őriznie a központi
épületegyüttesből a tornyot és a
kriptát, hogy valami emlékeztes-
sen a ferences rendre, a többi épü-
letet pedig le lehet bontani… 

Ez így is történt. Az egyház cse-
rébe kapott egy új templomot,
plébániát és egy házat a Szabad-
ság utcai negyedben. 

A templom bútorzatát meg-
őrizték, azzal a céllal, hogy majd
átviszik az új helyre. Azonban ez
nem pont így történt. Számos tör-

ténelmi értékű darab más plébá-
niákra került, majd pedig nyomuk
veszett. 

Nem szeretnénk jobban bele-
menni a történelembe és az adat-
halmozásba, de azt még
mindenképpen leírjuk, hogy a
Színház-téren álló torony amolyan
memento mori. 

A torony egyik falábát beépí-
tették Jósika Miklós író anyjának,
Lázár Eleonórának a sírjába. A to-
rony egyik fülkéjében pedig Nepo-
muki Szent János szobra található,
amelyet a szakirodalom egy része
Szent Ferenc szobraként emleget. 

Erdélyben oly sok műemlé-
ket semmisítettek meg,
hogy ezeket lassan már ösz-
szeszámolni sem lehet!

És ha már vásárhelyi épületek-
ről, műemlékekről írunk, nem te-
hettük meg, hogy ne keressük
meg Keresztes Géza műépítészt. 

A műemlékvédelmi szakmér-
nök véleményeit sok esetben nem
lehet kirakatba tenni. Szerencsés
az a helyzet, hogy vannak még
hozzá hasonló emberek, akik
mondhatni minden erejüket, szak-
mai tudásukat és kapcsolataikat
arra használják, hogy védjék azt,
ami még védhető.

Keresztes már évekkel ezelőtt
hangot adott annak, hogy Erdély-
ben oly sok műemléket semmisí-
tettek meg, hogy lassan már

összeszámolni is nagy feladat
lenne. 

Ami a Ferenc-rendiek egykori
templomát illeti, a szakmérnök
még elmondta, hogy anno arról is
szó volt, hogy készítenek egy
bronz-makettet. Ennek kellett
volna ábrázolnia az egykori temp-
lomot, úgy ahogyan az eredetileg
kinézett. Ez azonban elmaradt. Bí-
zunk abban, hogy valamikorra el
is készül.

Keresztes Géza azt is elmondta,
hogy a Színház-teret sem pont úgy
alakították át, ahogyan az a ter-
vekben volt. A meghatározásban
az is szerepelt, hogy a tér burkola-
tát úgy fektetik le, hogy az meg-
különböztető színekkel jelezze az
egykori épületek helyeit, alapjait.
Eddig rendben lenne. A műépítész
meglátása szerint ez így van. A
megkülönböztető színeket és az
alapformákat használták ugyan,

de valami okból kifolyólag ezek
közepébe fákat ültettek. Aki most
arra jár, legfennebb arra gondol-
hat (már ha egyáltalán feltűnik
neki), hogy a megkülönböztetés
csakis annak szolgál, hogy az oda-
ültetett fát körvonalazza. 

Keresztes Géza műemlékvé-
delmi szakmérnökkel még a városi
kartákról is beszéltünk. Ezekben
vannak ugyanis meghatározva,
hogy egy műemlék felújításnál
miket kell figyelembe venni, miket
kell betartani, és egyáltalán kinek
a vezetésével szabad hozzányúlni. 

Azonban ezt most hosszú
lenne itt taglalni. Ígérjük azonban,
hogy erre a következő lapszámok
valamelyikében visszatérünk!

Nagy-Bodó Tibor
(a régi fényképekért 

köszönet Madaras Józsefnek) 

Megsemmisített 
magyar műemlékek
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A MAROSVÁSÁRHELYI POL-
GÁRMESTERI HIVATAL ver-
senyvizsgát hirdet a
gazdasági igazgatóság
keretében a bérbeadás-,
eladás- és szerződés-felül-
vizsgálati osztályra egy
osztályvezetői állás betöl-
tésére.

A versenyvizsgára az in-
tézmény Marosvásárhely,

Győzelem tér  3. szám alatti
székhelyén kerül sor novem-
ber 12-én 10 órától (írásbeli)
illetve november 14-én 12
órától (szóbeli).

A beiratkozási iratcsomót
november 5-én, 12 óráig
lehet benyújtani, az intéz-
mény székhelyén, a 87-es iro-
dában, és ennek
tartalmaznia kell a 2008. évi

611-es számú kormányhatá-
rozat 49. cikkelyének 1. be-
kezdésében szereplő iratokat.

A versenyvizsgán való
részvétel feltételeit és a köny-
vészetet az intézmény szék-
helyén függesztik ki.
Részletek a 0365/801-866-os
telefonszámon 8-14 óra kö-
zött, vagy a www.tirgumu-
res.ro honlapon.

Versenyvizsga a gazdasági igazgatóság
osztályvezetői állás betöltésére

A 2011. évi 70-es számú sürgős-
ségi kormányrendelet szabá-
lyozza a fűtéspótlék nyújtásának
feltételeit és eljárását (a 2013.
november 1–2014. március 31.
téli időszakra vonatkozóan).
Ezen kormányrendelet előírása-
inak alkalmazási metodológiá-
ját utólag jogszabállyal
módosították és kiegészítették,
amelyet a 2013. október 9-I kor-
mányülésen hagytak jóvá –
2013. évi 778-as számú kor-
mányhatározat, a 2013. október
11-I 631. számú Románia Hiva-
talos Közlönye I. részében kö-
zölve.
Az új szabályozások értelmében
a típuskérvény és a saját felelős-
ségre írt nyilatkozat egységes,
amelyet három fajta szociális
juttatás nyújtására használnak:
szociális segély, családtámoga-
tási segély és fűtéspótlék.
Az új típuskérvény letölthető a
polgármesteri hivatal www.tir-
gumures.ro honlapról.
Az idei fűtésidénnyel kezdő-
dően a fűtéspótlékot villamos
energiával történő fűtésre is
nyújtják, ha ez a használt fő fű-

tésrendszer.
Azon javak névjegyzéke, amely
kizárja a fűtéspótlék nyújtását,
ugyanaz, mint a szociális segély
és a családtámogatási segély
esetében. Ezen listának megfe-
lelően, azon személyek, akik
lakhelyükön kívül más épülete-
ket, lakhelyeket, 10 évnél fiata-
labb járműveket,
mezőgazdasági gépeket, fafel-
dolgozó gépeket stb., 3000 lej-
nél nagyobb bankletétet
birtokolnak, nem részesülnek
fűtéspótlékban.
Egy másik módosítás a saját tu-
lajdonú gépjármű törzskönyve
másolatának benyújtásának kö-
telezettségére vonatkozik.
Az egy főre eső havi nettó jöve-
delem meghatározásakor figye-
lembe veszik a család
valamennyi tagja által a be-
nyújtást megelőző hónapban
elért valamennyi nettó jövedel-
met. Ugyanakkor, figyelembe
veszik a család/egyedülálló sze-
mély által birtokolt javakat,
amelyeket a szociális segély
nyújtásának visszautasítását
eredményező névjegyzékbe

foglaltak.
A földterületek, állatok és szár-
nyasok alkotta javakat, amelyek
évi termelési nettó értéke meg-
haladja az 1000 eurót az egye-
dülálló személy, illetőleg a 2500
eurót a család esetében, a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium szintjén használt
algoritmusnak megfelelően ér-
tékelik fel. Ha az eredményezett
érték nagyobb mint 1000
euró/2500 euró, esetenként,
akkor az egyedülálló
személy/család nem jogosult
fűtéspótlékra (illetőleg szociális
segélyre, családfenntartói se-
gélyre).
Megjegyezzük, hogy az évi ter-
melési nettó értéket nem veszik
figyelembe a család/egyedü-
lálló személy havi nettó jöve-
delme kiszámításakor, ez
mindössze egy küszöb, amely-
nek függvényében a
családok/egyedülálló szemé-
lyek jogosultak vagy sem a
három fajta szociális támogatás
valamelyikére (szociális segély,
családtámogatási segély, fűtés-
pótlék).

Módosítások és kiegészítések 
a fűtéspótlék benyújtását illetően

Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Tudja,

mit csinál az agy alvás közben?
Mármint nem a magáé, hanem
egy olyan emberé, akinek van.

– Gondolom, pihen. Vagy fo-
ciznak az axonok a dendritekkel,
és elverik őket 8-1-re?

– Nem. Nagymosást tart! Az
agynak azért van szüksége al-
vásra, hogy kitakaríthasson, leg-
alábbis egy friss tudományos cikk
szerint, ugyanis az agy-gerincvelő
folyadék áramlása nagymérték-
ben megnövekszik alvás közben,
hogy az átmenetileg összezsugo-
rodott agysejtek közül kimosód-
janak a napközben felgyülemlett
káros anyagok és fehérjék.

– Nem érdekelnek ezek az ál-
tudományos böszmeségek. A
koncertre megy?

– Miféle koncertre?
– Iglesias-koncert lesz hétfőn

este, a főtéren. Méghozzá ingyenes!
– De melyikük jön, az öreg

vagy a fia, a kis homár?
– Az idősebbik, Julio Iglesias.

És a fia, Enrique se homoszexuális,
hanem Anna Kournikovának a
férje. Keveri Ricky Martinnal, aki
pár éve ismerte be, hogy a mar-
kában süti a gesztenyét. De in-
kább arról meséljen, hogy
összepakolta-e már a kis földren-
géses túlélő-szettjét.

– A micsodámat?
– A tévében mondták, hogy

bármikor beköszönhet egy kiadó-
sabb földrengés a sok kisebb után,
és nem árt, ha mindenkinek előre
be van pakoválva egy táskába víz-
hatlan és meleg ruha, takaró,
három napra elegendő hideg éle-
lem, víz meg egy síp.

– Én asszem csomagolok
meleg kaját is, például pacalpör-
költet vagy paprikáskrumplit ter-
moszban, hűvösek mostanában
az éccakák. Meg egy üveg szilva-
páleszt, vagy inkább kettőt. De a
síp minek? Aligha fogunk focizni
vagy kosarazni a romok alatt.

– Hogy azzal hívjon segítsé-
get!

– Fölösleges, tudok fütyülni
síp nélkül is. Pláné, miután beü-
töm a pálinkát.

– Én azt nem értem, hogy a

Richter-skálán miért csak 9,9-ig
vannak a számok.

– Biztos azért, mert egy tízes
erősségű rengést már nem lenne,
ki leolvasson róla.

– Poénkodjék csak, de a szo-
morú valóság az, hogy még a 
legoptipistább becslések szerint is
egy izmosabb, 7,5-ös erősségű
földrengésben a romániai tömb-
házak több mint fele kártyavár-
ként dőlne össze.

– Az szívás. Viszont a legfon-
tosabb, hogy földrengéskor se ki,
se be! Vagyis, ha benn ér bennün-
ket a földindulás a lakásban, ház-
ban, akkor nem szabad
kimenekülni, ha pedig a szabad-
ban, akkor nem ajánlatos bárhova
is behúzódni, mivel olyankor tör-
ténik a legtöbb sérülés.

– Ja, és a lépcsőt se javallott
használni, mert könnyen stairway
to heaven lehet belőle. Még ke-
vésbé a felvonót, mivel előfordul-
hat, hogy a liftet hívjuk, de az
emelet érkezik helyette.

– Az a gáz a földrengésben,
hogy – a többi természeti ka-
tasztrófával ellentétben – képte-
lenség előre jelezni.

– Ez nem teljesen igaz: létez-
nek már olyan műszerek, ame-
lyekkel lehet, de egyelőre csak hat
másodperccel előtte, ami sajna
édeskevés az érdemi riasztáshoz.
Viszont egyes állatok jóval hama-
rabb megérzik, például a patká-
nyok.

– Töltsem meg a szobát pat-
kányokkal, és egész éjjel skubiz-
zam, hogy mikor kezdenek
csomagolni?

– Nem muszáj. Az ékszertek-
nős is előre jelzi a földrengést, de
nem mindig…

– Hanem, mikor?
– Amikor látja, hogy a patká-

nyok már hívják a taxit.
– Marha! A menetelésre

megy?
– Nem tudok menetelni a lúd-

talpam miatt, a katonaság alól is
fel voltam mentve.

– Szerintem kétoldali hülye-
ség miatt volt felmentve, akárcsak
Svejk. Pedig elmehetett volna
maga is misét celebrálni Tőkés

Lászlóval, mint Svejk a részeges
feldkuráttal.

– Református misét celeb-
rálni, mi? S még én vagyok a
hülye! De miféle masírozásra akar
engem delegálni?

– Nem masírozásra, hanem
menetelésre! A Székelyek Nagy
Menetelésére, ami most vasárnap
lesz.

– Mire fel?
– Tiltakozásul a Székelyföld

Trianonjának nevezett régió-át-
alakítási terv ellen, amit Bukarest
készül ránk erőltetni, uniós köve-
telményekre hivatkozva. A szer-
vezők elmondása szerint legalább
százezer ember kell ahhoz, hogy
a Székelyek Nagy Menetelése ke-
retében a Bereck és Kökös közötti,
bő 50 kilométeres szakaszon ha-
tásos demonstrációt tartsanak a
Székelyföldet szétdarabolni akaró
román szándékkal szemben, il-
letve ellen.

– De miért pont Bereck és
Kökös között, miért nem, teszem
azt, Ákosfalva és Bözödújfalú kö-
zött?

– Azért, húgyagyú, mert a
menetelésnek az 1848-as forra-
dalomig visszanyúló történelmi
kötődései lesznek, és a Kovászna
megyei Bereck tudvalevőleg
Gábor Áron szülőfaluja, aki a kö-
kösi csatában esett el..

– Ja, amikor egy hatfontos
ágyúgolyópasszt mellel vett le.
Még szerencse, hogy nem Kökösi,
izé, Kőrösi Csoma Sándort válasz-
tották maszkotának, mert akkor
lenne mit meneteljenek Csoma-
kőröstől egészen Dardzsilingig.

– Esküszöm, maga akkora
ökör, hogy simán megsüthetnék
vasárnap az őrtüzek valamelyikén.

– Milyen őrtüzek?
– A menetelés környéki dom-

bok és hegyek tetején őrtüzek
fognak égni, azzal is hangsúlyoz-
ván a rendezvény fontosságát,
egyben esetleges további résztve-
vőket toborozva.

– Számomra kezd olybá tűnni
ez az egész, mint egy székelygó-
bés Ku-Klux-Klan felvonulás.

– Ha nem fogja be azonnal azt
a hülye pofáját, menten meglin-
cselem!

– Mi van, na, már vicckedni se
szabad?

– Szabad, csak nem ezzel!!!
– Oké, akkor tolok egy mási-

kat; azt ismeri, amikor a székely
legény megkérdi az apját: édes-
apám, tudja-e kend, hogy mi az a
kisebbség?

– Nem ismerem.
– Nem én, édes fiam – vála-

szolja az öreg –, mire a fiú: hát az
az, hogy egy székelyre jut tíz
román.

– És?
– Erre az öreg szív egyet a pi-

pájából, megpödörinti bajszát,
komótosan hátradől, majd így
szól: hát, annyi kell es!

Molnár Tibor

A bor és a kézműves mesterségek vására

Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatala 2013. október
24–28. között szervezi meg A
bor és a kézműves mestersé-
gek vására – 2013-as rendez-
vénysorozatot. Ennek
keretében a következő díjakat
osszák ki:

– Nagymama éléskam-
rája – olyan háziasszonyok
vetélkedője, akik bemutatnák
és értékesítenék a télire eltett
házi készítésű termékeiket (za-
kuszka, savanyúság, lekvár
stb.);

–  A legszebb gyümölcs-

és zöldségfaragványok
azoknak a jó kézügyességű ta-
nulóknak szól, akik hozzáér-
téssel faragnak, illetve szépen
festenek kemény felületű zöld-
ségre, gyümölcsre.

Az érdeklődők október 22-
ig jelentkezhetnek az intéz-
mény Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén, a 89-es szo-
bában.

Marosvásárhely megyei jogú
város, adószám: 4322823,
Győzelem tér, 3. szám szék-
hellyel, nyílt nyilvános ver-
senytárgyalást hirdet,
egyes Marosvásárhely, Ró-
zsák terén elhelyezkedő
333,60 négyzetméter, il-
letve 542,76 négyzetmé-
ter kiterjedésű területek
10 évre való bérbevéte-
lére. A területek Marosvásár-
hely megyei jogú város köz-
illetve magánterületét képe-
zik, ezekre pedig két közélel-
mezési egység kialakítását
tervezik.

A versenytárgyalás feladatfü-
zete Marosvásárhely megyei
jogú város székhelyén, Győ-
zelem tér, 3. szám, 85-ös
szoba vásárolható meg,
2013.10.23- tól kezdődően.
A fizikai és jogi személyektől
megkövetelt minőségre és
képességre vonatkozó igazoló
iratok listája a Feladatfüzet
második részében  - Utasítá-
sok az ajánlattevőknek -   sze-
repel.
Az ajánlatokat 2013.11.18.,
10 óráig, lehet benyújtani
Marosvásárhely megyei jogú
város, Győzelem tér, 3. szám

alatti székhelyére, a 85 - ös
szobába.
Az ajánlat érvényességi ideje
60 nap, az ajánlatok benyúj-
tási határidejétől számítva,
amely időszak alatt az ajánlat
végérvényes.
Az ajánlatok felnyitására Ma-
rosvásárhely megyei jogú
város székhelyén, Győzelem
tér, 3. szám, 45-ös szoba,
kerül sor 2013.11.19-én, 12
órakor.

Dr. Dorin Florea
polgármester

KÖZLEMÉNY 



Exkluzív interjú Szőcs Bernadett 
asztaliteniszezővel
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Kétszeres ifjúsági világbajnoki bronzérmes, öt alkalommal nyert Junior Opent, négyszer az Európa Top 10-et, serdülő világkupán négy évig volt 
jelen a kadet kategóriában, részt vett már ifjúsági olimpián, emellett se szeri se száma a hazai és nemzetközi világversenyeken elért első helyeinek.
A 18 éves marosvásárhelyi születésű Szőcs Bernadett, a marosvásárhelyi ISK után, Besztercén asztaliteniszezett az Olimpiai Központnál, a tavasz 
óta a francia első ligás Club Pongiste Lyssois Lille Métropole versenyzője, emellett a német férfi bajnok Werder Bremen együttesnél készül fel. 

Jelenleg ő a bokréta a román
asztalitenisz kalapján!

A román válogatottban ő volt
a legsikeresebb a nemrég Auszt-
riában lezajlott női asztalitenisz
felnőtt Európa-bajnokságon, ahol
életének talán a legjobb teljesít-
ményét könyvelhette el. 

Az asztalitenisz EB-ről, az azt
megelőző felkészülésről, a maga
és bátyja idei sportteljesítményé-
ről és a jövőbeli terveiről kérdez-
tük a népszerű Bernit, aki 24 óra
erejéig Marosvásárhelyen tartóz-
kodott. 

– Üdvözöllek újra itthon, Ma-
rosvásárhelyen, és gratulálok a
nemrég véget ért Asztalitenisz Fel-
nőtt Női Európa-bajnokságon
nyújtott kiváló teljesítményedért!
Hogyan értékeled a román csapat
sikereit?

– Valóban ez volt a legsikere-
sebb EB, amin részt vettem, ah-
hoz képest, hogy csak 18 éves va-
gyok és idén még junior. Igaz,
mindenki várta az aranyat tőlünk,
hadd tegyem hozzá, hogy meg is
érdemeltük volna, de sokan nem
tudják, hogy mi csapatban nem
épp a „nagy” Németországtól
kaptunk ki, hanem a még na-
gyobb „kínai” Németországtól. 

Hogy miért mondom ezt?
Köztudott, hogy a német csapatot
is, mint annyi más európai és kül-
földi együttest, a kiválóan felké-
szült és roppant tehetséges kínai
asztaliteniszezők erősítik, akik so-
kat segítenek az illető állam asz-
talitenisz válogatottján. 

– Nem furcsa, hogy ennyire „be-
törtek” Európába is a kínai asztali-
teniszezők, akiket honosítottak az
érintett országok szakszövetségei?

– Az EB-n Románia azon ke-
vés országok közé tartozott,
amelynek a női asztalitenisz-vá-
logatottját csak hazai versenyzők
alkották. Horvátország, Lengyel-
ország, Olaszország, Portugália
színeiben egy-egy kínai versenyző
volt, Franciaország színeiben
kettő, Spanyolországot két kínai
meg egy ukrán, Hollandiát két kí-
nai és egy orosz erősítette. Az an-
gol válogatottnak kínai edzője
van, az osztrákoknak csak natu-
ralizált kínai játékosaik vannak a
válogatottjukban, a német válo-

gatottban három kínai verseny-
zett egyéniben, igaz, a csapatban
csak kettő játszott, mert volt egy
német is, akit sikerült legyőznünk,
de mind a két kínaitól kikaptunk
a döntőben. 

Igaza volt Viorel Filimon ro-
mán edzőnek, aki azt mondta,
hogy „mi neveljük Európában a
fiatal tehetségeket, de nekik nincs
esélyük kibontakozni, mert jön-
nek a kínai naturalizált tehetsé-
gesebb asztaliteniszezők, akik le-
aratják előttük a babérokat”.

– Hát akkor ezért is értékes ez
a csapatban megszerzett ezüst-
érem, hiszen sikerült felvennetek
a versenyt a világ élvonalát jelentő
kínai asztaliteniszezőkkel. 

– Igen, ezt így is lehet mon-
dani. Női párosban a legjobb
nyolc közé verekedtük magunkat
Hîrîci Criristinával, minket csak a
későbbi Európa-bajnok német pá-
ros vert ki. Egyéniben a legjobb
16 között végeztem, de megem-
lítendő, hogy a legjobb 32 között
éppen a 2009-es Európa-bajnokot
felnőtt „német” Wu-Jiaduót győz-
tem le. 

– Neked köszönhetően Romá-
nia végre három stabil játékossal
tud felállni európai vagy világver-
senyeken, hiszen nagykorú lettél. 

Sőt, a nemrég lezajlott EB-n
csak hármatokat szerepeltette Vi-
orel Filimon szövetségi kapitány,
igaz, a másik két társad, Dodean
és Samara már világsztár, hiszen
benne vannak a Top 50-ben. 

– Berni, te kirobbanó formá-
ban játsztál ezen az Európa-baj-
nokságon, az utolsó hónapok, sőt
évek sikerei alapján rendkívül hasz-
nos felkészülésben is részesültél.

– Minden sportoló pályafu-
tásában vannak csúcsidőszakok,
amiként hullámvölgyek is. Sze-
rencsére én csúcsformában játsz-
tam ezen az EB-n. Az utolsó há-
rom hét alatt sikerült az európai
női Top10-et is megnyernem mint
a legjobb junior, s emellett az Eu-
rópa-bajnokságon is sikerült a
maximumot kihoznom magam-
ból. Jövőre már a felnőtt kategó-
riában fogok versenyezni és az

U21-ben. Eddig sem volt könnyű
számomra, hiszen mindenki el-
lenem akart nyerni, ezután is így
lesz. Már rég tudatosult bennem,
hogy a csúcson maradni még ne-
hezebb, mint oda feljutni. 

Az utóbbi három hónapban
már Németországban (Brémá-
ban) és Franciaországban (Lille-
ben) készülhettem, ami nagyon
motivált. Mint köztudott, én egy
francia első ligás, a tavalyi ezüs-
térmes Club Pongiste Lyssois Lille
Métropole együttesnek játszom,
de Brémában, a férfi felnőtt baj-
nok Werder klub együttesénél ké-
szülök fel naponta. Vagyis ez azt
jelenti, hogy kéthetente repülök
Franciaországba bajnoki mérkő-
zéseket játszani, ott maradok 2-
3 napot a klubelnöknél, ahol la-
kom, onnan majd visszarepülök
Brémába edzeni. 

– A Román Asztalitenisz Szak-
szövetség törvényei szerint hazai
asztaliteniszező nem szerződhet
külföldre 18 éves kora előtt. Te sem
szegted meg ezt a törvényt, sőt a
tavaszig a Besztercei Olimpiai Köz-
pont színeiben versenyeztél, majd
Franciaországba szerződtél. Gon-
dolod, ha korábban külföldre ke-
rültél volna, akkor sikeresebb fel-
készülésben lett volna eddig
részed?

– Már korábban is több euró-
pai ismert nagycsapattól kaptam
szerződési ajánlatot, de nem fo-
gadtam el. Biztos vagyok benne,
ha korábban külföldre szerződök,

akkor sikeresebb felkészülésben
lett volna részem és hamarabb
nőttem volna fel a felnőtt szint-
hez. De azért nem mentem kül-
földre korábban, mert eltiltott
volna a román szakszövetség. 

– Kinek a helyébe kerültél a
francia első ligás ezüstérmes
együtteshez?

– A szlovák-magyar eredetű
34 éves Eva Odorova helyébe szer-
ződtettek. Eva Lille-ben játszott
13 évet. 

A francia klubnál egyébként
az első számú női játékos egy na-
gyon szuper kínai versenyző, Xiao
Xin Yang, akinek minden esélye
megvan, hogy a jövőben Európa-
bajnok legyen, és van még egy
besztercei lány, Valeria Borza, ő a
kedves barátnőm, aki sokat segí-
tett a beilleszkedésben. Már volt
két bajnoki mérkőzésünk, ame-
lyen négy meccset nyertem én és

négyet Yang, a kínai kolleginám. 

– Kik készülnek még a német
férfi bajnok Werder Bréma együt-
tesénél?

– A Werdernél készül fel töb-
bek közt a bátyám, Hunor, Adrian
Crişan, Cioti Constantin, Ionescu
Ovidiu, és Dodean Adrian, vala-
mint Cristian Tamaş edző. Romá-
niában a tavaly két ifi és egy kadet
lánnyal a csapatban nyertünk or-
szágos bajnoki címet, ami min-
dent elmond a hazai bajnokság
színvonaláról. Egyébként a jelen-
legi román válogatottból Dana
Dodean Ausztriában, Elizabeta
Samara Törökországban, Iulia Ne-
cula Spanyolországban, Cami Pos-
toacă Ausztriában versenyez. 

– Bátyádról, Hunorról mit
tudsz, hogyan megy neki a játék?

– A Besztercei Olimpiai Köz-
pont, majd a TTC Ochsenhausen-
nél eltöltött két év után Brémát
választotta ő is. Hunor jól fejlődik,
együttesével, a TTC Indeland Jü-
lich-el a Bundesliga 2-ben játsza-
nak. 

Köztudott, Románia feljutott
a Lisszabonban rendezendő jövő
évi csapatos EB legjobb 16 együt-
tese közé. Hunor a buzăui Ionescu
Ovidiuval a legjobb 16 közé ju-
tottak a fiú párosban, meg egyé-
niben is jól szerepeltek, pedig hú-
zódással volt kénytelen játszani.
Huni készül, hatékonyan segített
abban, hogy a román csapat fel-
jutott az első értékcsoportba. Po-
zitívumként kell elkönyvelni, hogy
ő is a legjobbak közt játszik Né-
metországban, tegyem hozzá: si-

keresen. 
Egyébként nagyon jól szere-

pelt a nemrég Nissában lezajlott
Frankofón Világjátékokon is, ahol
a vegyespárosban Hîrîci Cristiná-
val megnyerték a versenyt, csa-
patban is és egyéniben másodi-
kok lettek. 

– Bernie, zsenge korod ellenére,
már több tíz országban jártál, ahol
diadalmaskodtál is. Az idén még
milyen versenyekre szeretnél ki-
jutni?

– Eddig 68 országban jártam,
megannyi repülőtér, szálloda és
sportcsarnok van mögöttem, csak
épp Óceániában nem jártam
még. Nemrég Vancouverben vet-
tem részt a Kanadai ifjúsági Nyílt
Bajnokságon, ahol kétszeres
bronzérmes lettem egyéniben és
csapatban. Most Besztercén le-
szek néhány napig a Sportisko-
lában, hiszen érettségiznem kell,
sőt, a sofőriskolát is végzem ezzel
párhuzamosan. Majd repülök
Charleroi-ba, mivel ez közel van
Lille-hez, oda vették meg a
jegyem a franciák, onnan utazom
a német felnőtt Pro Tourra, ahová
a hazai szakszövetség küld. Részt
veszek a Magyar Ifjúsági Nyílt Asz-
talitenisz Bajnokságon is, de idő-
közben kétszer vissza kell repül-
nöm Franciaországba
ligamérkőzésre (bajnoki fordu-
lóra), onnan Brémába tart az
utam a további felkészülésre.
Majd a Rabatban sorra kerülő if-
júsági világbajnokságra is el sze-
retnék jutni, utóbbi utolsó lesz
számomra ebben a kategóriában.

A Bernie-vel beszélgetéskor jelen volt Szőcs
János zenész is, Bernie és Hunor édesapja, aki
feleségével, Rékával együtt apait-anyait bele-
adtak, hogy gyerekeiket a sport felé irányítsák,
és kiváló, sikeres asztaliteniszezőket nevelhes-
senek belőlük. 

– Önök mindig teljes erejükből támogatták
Bernit és Hunit, mi több, sikeres, világszinten el-
ismert sportolókat neveltek belőlük, akik jelenleg
külföldön kamatoztatják a Marosvásárhelyen és
Besztercén szerzett tudásukat. Szülőként nagy
öröm lehet, hogy mindkét gyerekük számos vi-
lágversenyen sikeresen szerepelt már és minden
esélyük megvan arra, hogy ez a diadal töretlen
maradjon.

– Szülőkként nagyon büszkék vagyunk rájuk,
hiszen ügyesek, tehetségesek és elismertek is,
nálunk a csapból is asztalitenisz folyik. Ahogy
tehetjük, egyfolytában a világhálón lógunk, fi-
gyeljük a teljesítményeiket. De a sikerek mögött
megannyi aggódás is van, főleg, amikor egyik
világversenyről a másikra, vagy éppen egyik vá-
rosból a másikba kell utazniuk, többnyire repü-
lővel. Annyira pörgős az életünk, hogy nem tu-
dunk egyik, vagy másik sikernek kellőképpen
örvendeni, hiszen napokon belül már más kö-
veti, miközben a gyerekeink több száz kilométer
távolságot hagynak maguk mögött a levegőben.
Az újabb sikereket, mindig újabb aggódás követi
részünkről…

Szőcs Bernadett és Hunor
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KEDVES BARÁTAINK!
Oldják meg e heti rejtvé-

nyünket is, a megfejtést (a rajz
poénját) pedig a többi októ-
beri rejtvény poénjával együtt,
a jövő héten megjelenő pályá-
zati szelvényen kérjük! Aki
Önök közül részt szeretne
venni vetélkedőnkön, a követ-
kező díjak egyikét nyerheti el:

1. díj: ezüstgyűrű a RUBI-
COMPRES DEMETER Kft. ék-
szerboltjának ajándéka
2. díj: kozmetikai krémeket,

géleket tartalmazó ajándék-
csomag – a „Peter's Beauty
Shop kozmetikai cikkeket for-
galmazó szaküzlet ajándéka
3. díj: féléves előfizetés a Köz-
pont hetilapra
4. díj: három hónapos előfi-
zetés a Központ hetilapra

Figyelem! Októberben ki-
vételesen ÖT pályázati rejtvé-
nyünk lesz!

Sok sikert!

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

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

www.kozpont.ro

2013.október 24–30.

Pályázat

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.Peter`s Beauty Shop

Bolyai utca 

10. szám

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
1. szám


