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

Vélemény

Pert nyerni a hatalommal és
a feljelentőkkel szemben! 

A Bogdan Diaconu-féle, magyarellenes feljelen-
tésekkel foglalkozó politikusok kereseteit jogilag
megalapozatlannak, sőt, kisebbségellenesnek
kellene nyilváníttatni, és a vétkeseket bocsánat-
kérésre és kártérítés kifizetésére ítéltetni.
Ugyanúgy a Diszkriminációellenes Tanács által
már meghozott döntések alapján, a kétnyelvű
feliratozásnak ellenszegülő (tan)intézmények
vezetőit azonnal perbe kellene fogni, és jogerő-
sen elítéltetni. Az árcímke helyett röpcédulákról
hallucináló rendőrparancsnokot pedig hatalom-
mal való visszaéléssel és idegengyűlölettel
megvádolni (talán ezt egyesek már meg is tet-
ték), és az ügyet a végsőkig, vagyis az érintett
személy hivatalból való eltávolításáig és meg-
büntetéséig vinni. Amennyiben ezek a perek a
helyi bíróságokon elakadnának, egészen a leg-
felsőbb, európai fórumokig kellene folyamodni.
Az ott meghozott példaértékű döntések szava-
tolhatnák a mindenkori román hatalomtól füg-
getlen, időtálló kisebbségi jogérvényesítést.
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Legendák bölcsője – Tranzi

A Transzilvánia Szálló, 
ahol Ady Endre is megszállt
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Sport

Lehet tekézni (is) 
Marosvásárhelyen?

Alig több mint egy éve számoltunk be arról, hogy a
25 felnőtt, 7 ifjúsági bajnoki címet, emellett 4 Világ-
kupát és 4 Bajnokok Ligáját elhódított marosvásár-
helyi Electromureş Romgaz női együttesének tagjai
munkanélküliekké váltak, miután a Romgaz nem tá-
mogatta a korábbi mértékben a teke szakosztályt.

>>> 7. oldalHumor

A székelyek nagy megismerése,
avagy honné’ tudod, hogy 
székely vagy? 

► Székely kapu, székely zászló vagy Dancs Annamari
a háttérképed  ► A székely himnusz a csengőhan-
god  ► Az „autó” szó hallatán reflexből hozzágon-
dolod a „nómiát” is  ► Az újratemetési botrány előtt
is hallottál már Nyírő Józsefről ...

>>> 6. oldal

Emeletes parkolóház

Az épületmonstrumnak nincs
helye a városközpontban!
A tervek szerint jövő évben kezdik el annak az ötszintes, négyszáz férőhelyes parkolóház-
nak  a megépítését, amely a volt Baross Gábor (Horea) utcában kapna helyet. Az Energo -
plus által kivitelezendő tájidegen, a belváros esztétikai és építészeti jellegével nem
összhangban álló acélmonstrum veszélyeztetné a  Kultúrpalotát is. A beruházásról 
Soós Zoltán önkormányzati  képviselőt, múzeumigazgatót,
Smaranda  Enachét, a Pro Európa 
Liga társelnökét és Keresztes 
Géza műépítészt 
is megkérdeztük.

Tudnivalók a 

2. oldalon

Októberi

REJTVÉNYPÁLYÁZAT!



2. oldal >> Rejtvény / Horoszkóp / Reklám 2013.október 31–november 6.

Kos: Valaki annyira idegesíti, hogy
talán éjszaka sem jön álom a sze-
mére.  A bosszantó személy körül
járnak a gondolatai, akinek szívesen
beolvasna. 
Bika: Csukott szájjal, és nyitott
szemmel, füllel kellene járnia. Így
megtudhat olyan dolgokat is, ame-
lyek miatt talán még a lélegzete is
eláll.  
Ikrek: Az élmények, benyomások
hatására talán változik a véleménye
olyan dolgokról, hogy mi az, ami az
életben igazán fontos. Mi az, ami-

nek nincs jelentősége, amivel nem
kell foglalkozni. 
Rák: Párkapcsolatban társával a vi-
szonya kiegyensúlyozott lesz. Talán
még az is lehet, hogy régi emléke-
ket elevenítenek fel, és nosztalgiá-
val gondolnak életüknek arra a
szakaszára. 
Oroszlán: Váratlan kellemetlensé-
gek adódhatnak külföldi utazáskor,
valamint ha tanulmányokat folytat.
Jogi problémák is felmerülhetnek,
de jobb lenne, ha peren kívül
egyezne meg a vitás kérdésekben.
A hét alkalmas arra, hogy állást vál-
toztasson. 
Szűz: Energiaraktárai szinte túl-
csordulnak, ennek hatására képes
lesz rengeteg mindent megvalósí-
tani, különösen akkor, ha hagyják
önt egyedül tevékenykedni. Most

az lenne a legjobb, ha több időt
tudna egyedül tölteni. 
Mérleg: A nehézséggel küszködő
párkapcsolatoknak vége. Nem
akarná sem ön, sem a régi partnere
újrakezdeni. Azokban a szerelmi vi-
szonyokban, ahol egyébként jól
megvannak egymással, most ott is
konfliktusok alakulhatnak ki. 
Skorpió: Az esetleges magánéleti
problémák megoldásával várjon,
mert most annyira el van foglalva
önmagával, hogy nem veszi észre a
másik fél szempontjait. Akkor járna
a legjobban, ha elutazna.
Nyilas: A titkok nagy szerephez
jutnak a héten. Még az is lehet,
hogy a partnere titkolódzik ön
előtt, amire egyik pillanatról a
másikra jön rá. Olyan dologról
hull le a titok sűrű fátyla,

amelyre mindig is kényes volt. 
Bak: A héten meglehetősen ener-
gikus, jól érezheti magát a bőrében.
Ha nincsenek hátsó gondolatai,
most mély benyomást tehet má-
sokra. Egy közösségben ön lehet a
sztár, mindenki lesi a gondolatait,
isszák a szavait. 
Vízöntő: Ha egy mód van rá, ne
politizáljon. Ha ez nem lehetséges,
akkor fogja vissza magát, és jól gon-
dolja meg, hogy ki előtt nyilvánít
véleményt. 
Halak: Még az is lehet, hogy aki el-
ment, vagy csúnyán viselkedett, ha
nem is bánja meg őszintén a tettét,
utal arra, hogy szeretné az egészet
visszacsinálni. Ne menjen ebbe
bele. Ne feledje el a huzavonát,
amely kikészítette, amelybe talán
bele is fogyott. Nézzen előre, és
vegye észre azokat az embereket,
akik szeretik. 

TISZTELT PÁLYÁZÓK!
Októberi vetélkedőnk utolsó
rejtvényéhez érkeztünk. Az ok-
tóberben megjelent rejtvények
helyes megfejtéseit (a poéno-
kat) kérjük, másolják rá a pá-
lyázati szelvényre, írják fel ne-
vüket, pontos címüket és egy
telefonszámot, melyen elér-
hetjük Önöket, szerencsés
nyerteseinket pedig értesíteni
tudjuk a díjak átvételéről. Az
így kitöltött szelvényt juttassák
el szerkesztőségünkbe (akár
postán, akár személyesen), a
rajta feltüntetett határidőig.
Címünk: Marosvásárhely,
Rózsák tere, 16 szám.

Nyereményeink:
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

Mindenkinek sok sikert kívá-
nunk, érdeklődéssel várjuk szel-
vényeiket!

SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.
1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely
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Pert nyerni 
a hatalommal és
a feljelentőkkel
szemben! 

Ehhez szakmailag jól felkészült és erkölcsileg feddhe-
tetlen jogászokra, ügyvédekre lenne szükségünk. Olyan
elkötelezett személyekre, akik egyértelműen az erdélyi
magyar közösség megmaradását és fejlődését tartják
szem előtt. Akik nem adták és nem is adják el a lelküket
az ördögnek, és nem alkalmazzák a kettős mércét a vá-
lasztókkal való megmérettetésben. Akik nem hangzatos
sajtónyilatkozatokkal, hanem megnyert törvényszéki pe-
rekkel jeleskednek.

Nem jár semmilyen haszonnal a problémáink folyama-
tos hangoztatása. Sokkal eredményesebb lenne a gyors
és hatékony törvényszéki fellépés bármilyen diszkriminá-
cióval vagy nyelvi megtorlással szemben. Az államigaz-
gatási szervekkel való folyamatos nézeteltérésekre való
tekintettel, elsősorban ezen a szakterületen kellene kiké-
pezniük magukat azok az ügyvédek és az ők munkájukat
elősegítő jogászok, akik a számunkra elfogadhatatlan, tör-
vénybe ütköző rendelkezések jogszerűségét kifogásolnák,
és azok ügyét a román vagy az Európai Bíróság elé vinnék.
Alkalmatlanok erre a szerepre az érintett alperesek – a
hatalmukkal visszaélő intézményvezetők és magyar gyű-
lölő politikusok – kebelbarátai és koalíciós partnerei, akik
a mindenkori hatalomnak vannak alárendelve. 

Más szóval ezt úgy is mondhatnánk, hogy az RMDSZ
több évtizedes – és ma is fennálló – bukaresti behódolása,
kétkulacsos politizálása miatt nem alapozhatjuk a jövőn-
ket a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatra, hiszen ők éppen
a minket eltipró, jogainktól megfosztó, központi hatalmi
szervekkel akarnak egységbe kelni. Ebből kifolyólag szük-
ségünk lenne egy politikailag független, az erdélyi magyar
közösség anyagi áldozata árán fenntartott, jól képzett
szakembergárdára, amely ellentmondást nem tűrő hatá-
rozottsággal, csapatmunkában és állandó foglalkozásként,
kiállna az erdélyi magyarok mellett, a minket megillető
gazdasági, adminisztratív, nyelvi és önrendelkezési jogok
megvédése érdekében.

A Bogdan Diaconu-féle, magyarellenes feljelentésekkel
foglalkozó politikusok kereseteit jogilag megalapozatlan-
nak, sőt, kisebbségellenesnek kellene nyilváníttatni, és a
vétkeseket bocsánatkérésre és kártérítés kifizetésére ítél-
tetni. Ugyanúgy a Diszkriminációellenes Tanács által már
meghozott döntések alapján a kétnyelvű feliratozásnak
ellenszegülő (tan)intézmények vezetőit azonnal perbe kel-
lene fogni, és jogerősen elítéltetni. Az árcímke helyett röp-
cédulákról hallucináló rendőrparancsnokot pedig
hatalommal való visszaéléssel és idegengyűlölettel meg-
vádolni (talán ezt egyesek már meg is tették), és az ügyet
a végsőkig, vagyis az érintett személy hivatalból való el-
távolításáig és megbüntetéséig vinni. Amennyiben ezek
a perek a helyi bíróságokon elakadnának, egészen a leg-
felsőbb, európai fórumokig kellene folyamodni. Az ott
meghozott példaértékű döntések szavatolhatnák a min-
denkori román hatalomtól független, időtálló kisebbségi
jogérvényesítést.

Ferencz Zsombor

Soós Zoltán, RMDSZ-es ön-
kormányzati képviselő, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója el-
mondta, hogy bár szükség van
a Kultúrpalota mögötti terület-
rendezésre, a parkolóház jelen-
legi építési tervét elfogadhatat-
lannak tartja. „A műszaki
megoldások még nincsenek le-
szögezve, de már az elsődleges
tervekből kitűnik, hogy a par-
koló építése veszélyezteti a Ber-
nády György által építtetett Kul-
túrpalotát, ugyanis az építmény
napi több ezer autós forgalmat
generál, amely visszafordítha-
tatlan, káros következmények-
kel járó vibrációkat idézhet elő”
– mondta Soós.

Hozzátette, hogy a Maros Me-
gyei Múzeum mint telekszom-
széd sem támogatja a projektet
jelenlegi formájában, hisz az csak
profitra koncentráló, teljesen táj-
idegen beruházás, s a városköz-
pont urbanisztikai, architekturális
jellegével sincs összhangban.
„Ennek az épületmonstrumnak
nincs helye Marosvásárhely fő-
terén” – szögezte le. 

Vásárhelyi Montmartre

Soós kifejtette, hogy a jelen-
legi területen kizárólag egy mó-
dosított tervet tudna elfogadni,
például egy csupán kétszintes
épületet, amelynek föld alatti
részében lenne a tulajdonkép-
peni parkoló, a felső szinten pe-
dig a párizsi Montmartre min-
tájára létrehozott kulturális
negyedet tartana üdvösnek. 

Hozzátette, hogy bár bonyo-
lult, hosszú és költséges proce-
dúra lenne a terv módosítása,
ám nem kivitelezhetetlen. „Nyil-
ván a polgármester kezében van
a végső döntés, mert félő, hogy
az Energoplus a terv változta-
tásáért többletköltséget szá-
molna fel, viszont én úgy vélem,

bizonyos kárpótlás ellenében a
szerződést fel kellene bontani,
és egy teljesen új elképzelés sze-
rint átdolgozni a tervet” – érvelt
Soós.

Nem egységes az álláspont
az RMDSZ-frakción belül

Ahhoz, hogy a parkolóház
jelenlegi tervek szerinti építését
megakadályozzák, az önkor-
mányzati képviselőtestület
RMDSZ-frakciójában egységes
álláspontra lenne szükség, ám
Soós elmondása szerint egye-
lőre nincs közös nevező a ta-
nácstagok között. „Már eleve
hiba volt, hogy a frakció ezt ta-
valy februárban megszavazta.
Ez arra utal, hogy akkor a teljes
képviselőtestület a polgármes-
ter akaratának volt alárendelve
és nem gondolkozott önállóan,
csak Peti András tiltakozott a
határozat megszavazása ellen.
Jobb híján a jelenben orvosoljuk
a régen meghozott, rossz dön-
téseket. Reméljük, sikerül majd”
– vélekedik.

Soóstól azt is megtudtuk,

hogy a parkoló megépítése
megakadályozhatja a Kultúrpa-
lota UNESCO világörökségi lis-
tájára való sikeres felterjeszté-
sét. „A beruházás ügyében
hosszú vitára kell felkészülnünk,
és a civilekre is számítunk ab-
ban, hogy jelenlegi formájában
megakadályozzuk a  megépí-
tést” – vallja Soós Zoltán.

Törvénytelen 
a parkolóház felépítése

Smaranda Enache, a Pro Eu-
rópa Liga társelnöke már a ta-
valy februári tanácsülésen fel-
szólalt a tervezett parkoló ellen,
és lapunknak elmondta, hogy
egy többemeletes garázs épí-
tése a Kultúrpalota közvetlen
szomszédságában óriási felelőt-
lenség. „A romániai vonatkozó
törvény értelmében nemcsak a
műemlékeket illeti meg a kitün-
tetett védelem, hanem az épü-
letet körülvevő területet is. A
parkoló pedig éppen erre a te-
rületre épülne. Tehát a hatályos
jogszabály szerint ezen az öve-
zeten belül semmilyen építkezés
nem indulhat el, mert káros le-
het a műemlékre nézve” – állítja
Enache.

Hozzátette, hogy nagyfokú
cinizmusra vall, hogy miközben
közpénzből, nagy csinnadrattá-
val ünneplik a száz éves palotát,
párhuzamosan épp az épület
megsemmisítésére vonatkozó –
politikai, gazdasági érdekektől
vezérelt – döntéseket hoznak,

és semmibe veszik a kiemelkedő
műemlék jövőjét.

Van más megoldás 
a parkolóhiányra

„Miközben minden város
arra törekedik, hogy a lég- és
zajszennyezést csökkentse, Vá-
sárhelyen a városközpontba
vonzzák a gépkocsikat, holott
több megoldás is létezne  a par-
kolóhely-hiány okozta gond
megoldására, például a Poklos-
patak lefedése, a vonatállomás
körüli parkoló, sok kisebb, főtér
körüli zsebparkoló kialakítása”
– ecsetelte.

A Pro Európa Liga a civil tár-
sadalom erejével győzné meg a
városvezetést arról, hogy lete-
gyen az építkezésről. Úgy vélik,
a tüntetések mellett, célrave-
zető lenne élő lánccal körbe-
venni a Kultúrpalotát, és szük-
ség esetén akár egy radikális
civil mozgalom beindítását is el-
képzelhetőnek tartja. 

„Nem vagyok bizakodó!”

Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
is egyértelműen ellenzi a par-
kolóház megépítését. „A kijelölt
területen ásni és építeni is igen
veszélyes. Nemcsak a száz éves
Bernády-örökségünket veszé-
lyeztetné ez, hanem a mellette
lévő Nyugdíjpalotát is. A forga-
lom által okozott zajkeltés bor-
zalmasan veszélyes a palotára,

Emeletes parkolóház

A tervek szerint jövő évben kezdik el annak az ötszintes, négyszáz férőhelyes parkolóháznak a megépítését,
amely a volt Baross Gábor (Horea) utcában kapna helyet. Az Energoplus által kivitelezendő tájidegen, a
belváros esztétikai és építészeti jellegével nem összhangban álló acélmonstrum veszélyeztetné a Kultúr-
palotát is. 

Az épületmonstrumnak 
nincs helye a városközpontban!

így, ha felépülne is az acél-
monstrum, elengedhetetlen
lenne annak nyílásainak hang-
szigetelése. De ahogyan a vá-
rosvezetést ismerem, biztosan
nem fognak erre pénzt áldozni”
– állítja az építész.

Keresztes emlékeztetett
arra, hogy a fejlődő városokban
az a tendencia uralkodik, hogy
annak főterét mentesítik a for-
galomtól, sétálóutcákat alakí-
tanak ki, és a városi turizmust

próbálják fellendíteni. Viszont
Marosvásárhelyen olyan épüle-
tekkel zsúfolnák tele a közpon-
tot, amelyek egyáltalán nem il-
lenek oda. „Az elmúlt évek
városrendezési tapasztalataira
alapozva, egyáltalán nem va-
gyok bizakodó, hogy Vásárhe-
lyen a szakmai vélemények ér-
demben nyomnának latba” –
szögezte le a szakember.

Pál Piroska
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Állásbörze a Grand Hotelben
Kedden, október 29-én a marosvásárhelyi Grand Hotel konferenciatermében karrierbörzére került sor,
amelyen a szervezők szerint több mint 150 munkahelyet ajánlottak. A résztvevő cégek elsősorban a fel-
sőfokú végzettséggel rendelkező, vagy a még egyetemista fiatalokat célozták meg kínálataikkal, a szá-
mítástechnika, az eladás, a pénzügy, a szolgáltatások és a marketing területén keresve szakembereket.

Az állásbörzén megjelenő,
munkahelyet ajánló cégek a
szervezők által osztott szóróla-
pok szerint a következők voltak:
Active Labs, AIESEC, Continen-
tal, Evoline, Finea, Hirschmann
Automotive, ING, Mebedo Soft-
ware, MSG Systems, Terapia
Ranbaxy. Jelen volt például a
REEA is, amelynek munkatársá-
tól, Tăbăcaru Imolától az iránt
érdeklődtünk, hogy milyen
munkahelyeket ajánl a cég és
melyik korosztálynak.

–  A mi cégünk úgynevezett
tesztereket keres, akik webol-
dalakat tesztelnek. Bárki jelent-
kezhet, aki a 18. életévét
betöltötte, és jártas az internet
használatában. Ez nem egy tel-
jes munkaidőt igénylő állás,
mellékfoglalkozásként is lehet
űzni, akár plusz jövedelemfor-
rásként is. A teszteket tőlünk a
különböző cégek kérik, akik
weboldalt indítanak, és a mun-
katársaink azt ellenőrzik, hogy
ezek könnyen kezelhetőek-e. A

fizetés pontok alapján történik,
erről bőven lehet informálódni
a lumy.ro honlapunkon” –
mondta el lapunknak Tăbăcaru
Imola.

A kérdéseket az Evoline cég
munkatársának, Bereczki Eni-
kőnek is feltettük.

– Mi programozókat kere-
sünk korhatár nélkül. Szükséges
viszont a szakirányú végzettség.
De jelentkezhetnek olyan fiata-
lok is, akik éppen az IT vagy
mérnöki egyetemi tanulmánya-

ikat folytatják. Jelen pillanat-
ban Kolozsváron lenne munka-
lehetőség cégünknél, 8 órás
programmal. Időnként azonban
vannak négyórás munkaprog-
ramjaink is egyetemisták szá-
mára" – tájékoztatott Bereczki
Enikő. 

A karrierbörzén megjelent
érdeklődők műhelymunkákon
(workshop) is részt vehettek és
különleges meghívottakkal ta-
lálkozhattak, akik a tevékenysé-
gük során szerzett élményeiket,

tapasztalataikat osztották meg
a hallgatósággal. Újdonságnak
számított, hogy a munkakere-
sők egyetlen önéletrajzzal je-
lenhettek meg, nem volt
szükség több tucatra, mint a
hasonló munkaajánló találko-
zókon. Az eJobs.ro formátum-
ban megszerkesztett Smart
CV-t aztán bármely cég leszken-
nelhette és ezáltal bekerült az
adatbázisába. 

Nemes Gyula

MORGÓ 

Hosszú menetelés 
Bevallom: az utolsó pillanatig, amíg elterjedt a híre,

hogy „összeért” –mármint az utolsó menetoszlop is – ott
volt bennem a görcs, az aggodalom, hogy netán nem si-
kerül. A szervezők, résztvevők elszántsága sem tudta el-
oszlatni ezt a szorongást, a Szeredából, a vasúttársaság
packázásáról érkező hírek pedig csak fokozták azt. Ilyen
előzmények után érthető, hogy a bejelentés, miszerint
megvalósult az ötvenhárom kilométeres élőlánc fokozot-
tabb örömmel, elégedettséggel töltött el. 

Az azóta eltelt napokban rengeteg újságcikkben, kom-
mentárban próbálták értelmezni az eseményt, különösen
annak várható következményeit. Ezzel próbálkozom
magam is. Kezdetben szögezzük le: a leghosszabb mene-
telés is az első lépésekkel kezdődik. A székelység előtt
pedig még hosszú út áll. Addig, amíg elérik céljukat, az
autonómiát, bizony még sokáig kell menetelniük. Az
azonban kimondható: túl vannak már az első stáción. 

2013. október 27-e, a Székelyek Nagy Menetelése után
másként fest a helyzet, ettől a dátumtól kezdődően hit-
ben, kitartásban, önbizalomban megerősödve vághatnak
újabb feladatba, vállalkozásba. Berzsenyi óta tudjuk: „nem
sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat”.
Örömünkre pedig egyre többen vannak, akik az idézett
verssor szellemében csatlakoznak a székely autonómia
ügye mellé. Amiként tényként kell azt is rögzítenünk, hogy
a civil szféra – mint sok minden egyébben – ebben is a
politikum előtt jár, amely kénytelen-kelletlen követi az
eseményeket, hisz érthető módon nem akar teljesen le-,
kimaradni belőle. 

Székelyföld Románia része, következésképpen abban,
hogy lesz-e vagy sem autonómiája, komoly szerepe van a
román politikumnak. Annak a román politikumnak,
amelytől – a demonstráció kapcsán elhangzott értékelé-
sekből, de pontosabb, ha azt mondom: zsigeri elutasítás-
ból ítélve – sok jóra nem számíthatunk. Dehát ezzel nem
mondtam újat, erről szól az ország Trianon utáni törté-
nelme. Ebből következően világosnak tűnik, hogy velük
szemben a határozott, egyenes beszéd, a következetes ki-
állás, a megalkuvás nélküli politikai érdekérvényesítés az
egyedül célravezető. No meg a szükséges nemzetközi tá-
mogatás megszerzése. 

Örvendetes tény, hogy az anyaországi politikai élet leg-
főbb tényezői egyértelműen támogatják a székelyföldi au-
tonómia-törekvéseket. Szükség is van erre a támogatásra,
főleg, ha a kijelentéseken túl konkrét formákat is ölt. És
mi van itthon, Erdélyben? A vasárnapi siker felett érzett
jogos öröm mondathatta sokakkal: íme megvalósult az
erdélyi magyar politikai pártok és szervezetek akcióegy-
sége. Igen, október 27-ére ez valóban megvalósulni lát-
szott. Az, hogy mindenik politikai párt próbált profitálni
a sikerből, a maga erkölcsi, politikai tőkéjét növelni ezáltal,
mondjuk: a megbocsátható bűnök közé sorolható.  Annak
taglalását, találgatását pedig, hogy mennyi ideig tart az
RMDSZ-nek az autonómia iránti elkötelezettsége, nos, azt
akkorra halasztom, amikor újra aktuális lesz az újabb kor-
mányzati szerepvállalás. 

Végezetül: a menetelés után, amelynek a márciusi vá-
sárhelyi demonstráció volt az előzménye, bizony másként
látszik ma a székelyföldi autonómia esélye, s tekintettel
az európai trendekre – lásd Skócia, Katalónia példáját –
hinnünk kell benne nekünk is. Mert mára az vált világossá,
hogy jogból csak az és annyi lesz a miénk, amit és ameny-
nyit magunknak megszerzünk. Ebben pedig kinek-kinek
– politikumnak, civil szférának – külön-külön és együtt
megvan a maga pászmája, amin előre haladhat. Merthogy
a „menetelés” hosszúnak ígérkezik.

Szentgyörgyi László    

Egy kis matematika…

A múlt vasárnap
végre sikerült. Si-
került egy zászló
alá sorakoztatni
minden erdélyi
magyar pártot, ér-
dekképviseletet. A
székely zászló alá.
Végre sikerült egy
célért masírozni, si-
került egy irányba
húzni a szekeret. 

Hogy hányan vet-
tek részt a Székelyek
Nagy Menetelésén?
Sokan. Nagyon so-
kan. A székely-ma-
gyar szervezők szerint
százötvenezren. De a
román karhatalmi
erők emberei, és a ro-

mán sajtó képviselői
nem így látták. Sze-
rintük alig voltunk ti-
zenötezren. Vajon kik
tévednek, vagy kik
ferdítenek? 

Hát nem kell nagy
szaktudás a tömeg
megsaccolásához.
Elég egy másodikos
kisgyermek matema-
tika tudása. A szé-
kely-magyar ember-
lánc 53 kilométeren
húzódott Kökös és
Bereck között, és al-
kotott összefüggő
egységet. Ha valaki
nem vett részt, és
csak a híradásokból
értesült az esemény-

ről, akkor is végezhet
egy egyszerű számí-
tást. Ha embereket
helyezünk el, minden
méteren egyet, az
egy kilométeren ezer
fő. Ezt szorozva 53 ki-
lométerrel: ötvenhá-
romezer egyén! De
aki ott volt és látta,
esetleg a televízió
közvetítését figyelte,
az észlelhette, hogy
nem libasorban, ha-
nem kettes-hármas-
négyes sorokban vo-
nultak a tüntetők.
Ezek szerint mégis-
csak a szervezők szá-
moltak helyesen. 

Nemes Gyula
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Mit is lehet egy szállodáról írni? Anyaggyűjtés közben az újságíró rádöbben, hogy
bizonyos dolgokról csak nehezen, nagyon nehezen lehet dokumentálódni. A té-
nyek adottak, a kérdések is megfogalmazódnak, a gond csak az, hogy számtalan
esetben csak nagyon kevesen hajlandók bizonyos dolgokat kimondani. Hasonló a

helyzet a hajdani Transzilvánia Szálló esetében is... 

Legendák bölcsője – Tranzi 

A Transzilvánia Szálló, 
ahol Ady Endre is megszállt

Szokás szerint most is vissza-
lépünk egy kicsit az időben.
Azért, hogy jelezzük: miről is be-
szélünk. A Transzilvánia Szállót
az Ugron család építette. A fel-
jegyzések és a történelem iga-
zolja, hogy 1863-ban a szóban
forgó épületben posta műkö-
dött. A földszinten kávéház és
étterem, illetve szálloda várta a
vendégeit. 1915. július 27-én
ebben az épületben szállt meg
Ady Endre és felesége Boncza
Berta, továbbá Bölöni György és
neje, Márkus Ottília. 

A XIX. század végén, egé-
szen pontosan 1898-ben az
épületben színházi előadások
tartására alkalmas nagy elő-
adótermet alakítottak ki, ahol
hagyományszerű bálokat is

szerveztek. 
Külön érdekesség, hogy az

Apollóból kiszorult Thália Egye-
sület itt tartotta színielőadásait.
Megemlítendő még, hogy az
első vásárhelyi mozgókép-be-
mutatót 1897-ben, majd a har-
mincas évektől az Edison
mozgófilm-vetítéseit is itt tar-
tották. 

A mérsékelt díszítés 
finom ízlésre vall

Néhány mondat erejéig
hadd idézzük Hankó Vilmost. Ő
az alábbit írta az épületről: „…
az Ugron család a múlt század
közepén építtette a Nagyköz és
a Széchenyi tér sarkán álló két-
emeletes szálloda épületét,

melynek földszintjén étterem
és az emelkedő utca hosszában
üzlethelyiségek sorakoztak. A
főtéren emelkedő Transzilvánia
szállónak külseje, berendezése
nagyvárosi szabású… 

… mindkét homlokzata
neobarokk stílusban készült,
melyek közül a tér felőlinek
aránya és mérsékelt díszítése
finom ízlésre vall…”.

Mint már jeleztük, az étte-
rem helyiségeiben előadó-be-
mutató esteket és színházi
előadásokat is rendeztek. A
szakirodalom az étterem bőví-
tésének szükségességéről így ír:
„…a terem bővítésével kellene
segíteni a szükségen, mert
megfelelő helyiség hiányában a
téli idény alatt nemcsak a szín-

háztól vagyunk megfosztva,
hanem egyéb összejöveteleket
sem rendezhetünk. A belső át-
alakítás révén a terem nagyob-
bítása megtörtént, és ezt egy
fél évszázadon keresztül hasz-
nálták…”.

Az évek, évtizedek során a
Transzilvánia Szálló sok minde-
nen ment keresztül. Megvoltak
a híres vendégei, azonban be-
szélhetünk a páratlan – egykori
– hangulatáról, és nem utolsó
sorban az átépítésekről is. Ez
utóbbiban is volt része bőven.

Sok minden már a múlté

Akarva akaratlan gyermek-
korom emlékképei pörögnek
előttem. Mintha még hallanám

a barátok kijelentését, hogy:
„… délután találkozunk a Tran-
ziban;”, vagy: „…ott leszünk a
Tranzi kertjében…”. Mindez
már a múlt. 

A többszörösen újjáépített
és átalakított épület ma már
teljesen más képet mutat. A
mostani arculat automatikusan
törli az egykori kinézetet, meg-
semmisíti az egykori formát és
minden bizonnyal arra vár,
hogy az idő folyamán kialakítsa
a saját maga hangulatát. A kér-
dés csak az, hogy ehhez hány
év, vagy évtized szükségeltetik.

Kérdéses az is, hogy a mostani
Hotel Plaza illik-e Vásárhely főte-
rének (egykori) hangulatába. Erre

is nagyon nehéz válaszolni. 

A csillogás értékeket 
semmisít

Keresztes Géza műépítész-
nek, műemlékvédelmi szak-
mérnöknek is megvan erről a
saját véleménye. Lapunk olva-
sóinak elmondta, hogy sokszor
hiábavaló a Kultúrigazgatóság.
Tudomása szerint a fent emlí-
tett épület a mai napig sem
rendelkezik műemlékvédelmi
engedéllyel. Ilyen is van. 

A műépítésztől azt is megkér-
deztük, hogy erre az engedélyre,
miért is van, volna szükség. 

Keresztes elmondta, hogy
műemlékvédelmi környezetben
tiltott az efféle épületek kialakí-
tása. Szakmai véleménye és
meglátása szerint nem szabad
ekkora üvegfelületeket hasz-
nálni, mert ezek visszatükröződ-
nek és csillogásukkal páratlan
értékeket semmisítenek meg.

Tagadhatatlan, az évek, az idő
sok mindent átalakít. Nem sza-
bad azonban megfeledkezni
arról, hogy jobb helyeken minden
áron arra törekednek, hogy az
egykori formákat megmentsék. 

Sokszor az az érzésünk,
hogy Vásárhelyen számtalan
dolog pont fordítva történik. És
ezáltal vesztődnek el azok az ér-
tékek, amelyek már csak az em-
lékeinkben élnek. Jó, hogy ott
legalább ideig-óráig élnek. A
kérdés, hogy meddig? 

Nagy-Bodó Tibor
(a régi fényképekért 

köszönet Madaras Józsefnek)
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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 Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal ver-
senyvizsgát szervez egy
meghatározott időre
szóló szakfelügyelői állás
betöltésére a Közterület-
fenntartási Igazgatóság
keretében működő Mű-
szaki, útkarbantartási és
közlekedésfelügyeleti
osztályra
A vizsgán való részvétel

feltételei:
a) román állampolgárság és
romániai lakhely
b) a román nyelv ismerete (ír
és beszél)
c) legalább 18 éves (betöltött)
életkor
d) tudatos cselekvőképesség
e) az állásnak megfelelő jó
egészségi állapot, amelyet a
családorvos vagy más, erre hi-
vatott orvos által kibocsátott
igazolással támaszt alá
f ) megfelelő végzettség, ese-
tenként bizonyos munkában
szerzett gyakorlat vagy más,
az állásnak megfelelő sajátos
feltételek
g) a jelentkező nem lehet el-
ítélt, aki bűncselekményt kö-
vetett el az emberiség, a
román állam vagy hatóság
ellen, illetve aki munkahelyi,
az igazságszolgáltatást aka-
dályozó bűncselekményt, csa-

lást, korrupciós vagy szándé-
kos bűncselekményt követett
el. Kivételt képez a rehabilitá-
ciós esete.

Sajátos feltételek:
- a civil építkezés terén szerzett
felsőfokú végzettség, licencok-
levéllel;
- legkevesebb 5 év szakmai ta-
pasztalat.

A versenyvizsgára Marosvá-
sárhelyen, a Polgármesteri
Hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén kerül sor
2013. december 4-én 10
órától az írásbelire, dec-
ember 6-án 12 órától
pedig az interjúra.
A versenyvizsgára a dosszié-
kat 2013. november 4-én
12 óráig lehet benyújtani
a 87-es irodában.

Szükséges iratok:
a) beiratkozási kérelem
b) a személyazonossági igazol-
vány fénymásolata
c) azon dokumentumoknak a
fénymásolata, amelyek a vég-
zettséget és a szakképzést iga-
zolják
d) a munkakönyv fénymáso-
lata, amely azonos az eredeti-
vel, vagy más igazolás, mely a
munkaidőt és a munkaképzett-

séget támasztja alá
e) erkölcsi bizonyítvány vagy
saját felelősségre tett nyilatko-
zat, melyből kiderül, hogy nem
büntetett előéletű
f) a családorvos által kibocsá-
tott orvosi igazolás, amely ta-
núsítja a megfelelő egészségi
állapotot, nem lehet 6 hónap-
nál régebbi
g) curriculum vitae
h) a katonakönyv fénymáso-
lata (esetenként)
i) más, a versenyvizsga lebo-
nyolításával kapcsolatos iratok.
Bővebb felvilágosítás a kom-
munikációs, nemzetközi fi-
nanszírozású projektek és
személyzeti osztályon nyújta-
nak, 39-es szoba, telefon
0365-801866, naponta 8-14
óra között.
A felsorolt fénymásolt iratok
ellenőrzése érdekében az
eredetieket is be kell mutatni.
A dossziék áttekintését köve-
tően megfelelőnek nyilvání-
tott jelentkező, aki a
büntetett előéletre vonatko-
zóan saját felelősségű nyilat-
kozatot mellékelt, köteles
erkölcsi bizonyítvánnyal ki-
egészíteni a dossziéját még
az első vizsga lebonyolítása
előtt.

Dr. Dorin Florea 
polgármester

Versenyvizsga szakfelügyelői állás betölté-
sére a Műszaki, útkarbantartási és közleke-
désfelügyeleti osztályra 

A székelyek nagy megismerése, avagy
honné’ tudod, hogy székely vagy? 
► Székely kapu, székely zászló
vagy Dancs Annamari a háttér-
képed
► A székely himnusz a csen-
gőhangod
► Az „autó” szó hallatán re-
flexből hozzágondolod a „nó-
miát” is
► Az újratemetési botrány
előtt is hallottál már Nyírő Jó-
zsefről
► Nemcsak az Ábel a renge-
tegbent olvastad Tamásitól,
hanem az Ábel az országbant és
Ábel a Marikábant is
►Tudsz rovásírni, rovásolvasni
és rovásszámolni
► Minden mondatodban van
egy „érted-é” vagy egy „hallod-
é”, érted-é?
► Jobban bírod a hideget,
mint a császárpingvin, és több
zsírt viszel be a szervezetedbe
havonta, mint a fókákkal táplál-
kozó jegesmedve egész évben
► A román X-Faktorból azért
ejtenek ki, mert magyar vagy, a
magyarból azért, mert román
► Büszke vagy arra, hogy az
asszony csendes, rendes, enge-
delmes

► Kiskorodban a szüleid bead-
ták neked, hogy a sok muroktól
jobban tudsz majd fütyülni
► Az 50 fokosnál gyengébb
pálinkát kísérőnek iszod a ren-
des pálinka mellé
► Favágáshoz nem próbálsz
alkalmazást letölteni hozzá az
internetről
► A véredből bármikor ki lehet
mutatni a káposztát
► Dögunalmas számodra az a
szüreti bál, farsang vagy búcsú,
ahol nincs legalább két tömeg-
verekedés és három bicskázás
► A húslevest is kenyérrel
eszed, a pizzát pedig tejföllel
► Fogalmad sincs, mi az a
müzli
► Hiába próbálsz románul be-
szélni, mert legfeljebb a többi
székely érti
► Más idegen nyelveket is
hasztalan tanulsz, mert az ak-
centusod miatt még a tőmon-
dataidat se fogják megérteni
► A kolozsvári egyetemi évek
alatt kizárólag pityókát és fu-
szulykás zakuszkát ettél
► Csecsemőkorodban nem
ringattak, hanem pálinkás ke-
nyeret etettek veled
► Az első mikródba tüzet rak-
tál
► Valamilyen megmagyaráz-
hatatlan, atavisztikus okból ki-
folyólag imádsz a büdös falusi
fabudin kotolni
► Már minden, Erdélyben ős-
honos gyümölcsből és zöldség-
ből főztél pálinkát
► Azt gondolod, hogy Szé-
kelyföld tartja el Romániát
► Ha Medárd napján esik az
euró árfolyama, akkor nem ve-
szel, mivel utána negyven
napig esik
► Az óvodában bicska volt a
jeled, és a dobozos sört is bics-
kával nyitod ki
► A szalonnafüstölőbe jársz
szaunázni
► Ha valaki nem tud téged az
asztal alá inni, az nem is ember
► Orbánról nem Viktorra asz-

szociálsz, hanem Balázsra
► A kocsmában mindig sört és
vodkát rendelsz, meg valami
erőset hozzá
► A pólód is vitézkötéses
► Vasárnap nem veszel be
gyógyszert, mert úgyse hat
► Képes vagy végighallgatni
egy Tamás Gábor számot, ha a
Hargitáról énekel a herélt ka-
kóca
► Három sportot szeretsz: a
hokit, a hokit és a hokit
► A számítógépes jelszavad
„csabakirályfi”, „csillagösvé-
nyen” vagy „kitudjamerre”
► Amiben nincs hús, az szá-
modra nem étel
► A vegetarianizmust beteg-
ségnek tartod, és teát csak
olyankor iszol, amikor beteg
vagy
► A medvével közösen szeded
a málnát
► Úgy tudsz káromkodni húsz
percig, egy levegővel, hogy
nem használod ugyanazt a szót
kétszer, sőt, még rokon értelmű
szavakat sem
► Minden férfirokonod István,
János vagy József
► Vagy szekérrel közlekedsz,
vagy Dacia Golánnal
► A paprika neked árdéj, a pa-
radicsompaprika gogos, a be-
főttesüveg borkán, az olajbogyó
maszlina, a fecskendő sziringa,
a gida kecskolló, a paszulyfőze-
lék fuszulykatokán, a fánk
pánkó, a sütemény tészta, a vá-
gódeszka lapító, a bukósisak
motoros kaszka, a tornacipő
ádidász, a papucs sláp, a kezes-
lábas salopéta, a muslica
cseszle, a feszítővas ránga, a
láncfűrész druzsba, a golyóstoll
piksz, a sarok bütü, a romlott
csámporodott, a konnektor
stekker, a pofonvág megsirít, a
lármázik csármál, a megver el-
tángál, a hóbortos fuzsitus, a
hülye bangó, az üdítő szukk és
a bevásárlózacskó egylejes
punga.

Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Alig több mint egy éve számoltunk be arról, hogy a 25 felnőtt, 7 ifjúsági bajnoki címet, emellett 4 Világkupát és 4 Bajnokok Ligáját elhó-
dított marosvásárhelyi Electromureş Romgaz női együttesének tagjai munkanélküliekké váltak, miután a Romgaz nem támogatta a
korábbi mértékben a teke szakosztályt.

Lehet tekézni (is) Marosvásárhelyen?

Azóta a lányok és az edzők
munkanélküli segélye is lejárt,
de a legérdekesebb az, hogy az
együttes, az anyagi nehézségek
ellenére, még mindig sikeresen
szerepel a hazai és nemzetközi
porondon. Példa erre a nemrég
Augsburgban zajlott Európa-
kupán elért 3. hely, és hogy a
hazai bajnokságban is éllovas a
csapat.

Nemrég az Electromureş
Romgaz teke szakosztályának
elnöknőjét, Antal Matildot ke-
restem fel, aki Orosz István má-
sodedző társaságában az
együttes jelenlegi anyagi hely-
zetéről, a játékosok megélhetési
lehetőségeiről és a klub jövőjé-
ről beszélt.

– Mik a legújabb hírek a
szakosztály háza táján? Anyagi
gondok vannak ugyan, de ered-
mények is…

– Igen, a tavalyi Világkupán
való részvételünket még támo-
gatta anyagilag a vezetőség,
majd munkanélküliek lettünk,
amely segély lejárt most szep-
temberben. Időközben a csapat
néhány tagja nagyon nehezen
kapott munkahelyet a kereske-
delemben, ahol szinte minimál-
bérért dolgozik. Főleg az
idősebb korosztály képviselői-
nek szinte semmi végzettsége
nincs, hiszen fiatalkoruk óta a
tekézésből éltek. 

– Anyagilag, hogyan áll a
szakosztály jelenleg?

– Az idén augusztusban
igazgatócsere történt a Rom-
gaznál, egy olyan úr került a
régi vezető helyébe, aki szereti
a sportot, és megígérte az
anyagi támogatást. Az össze-
get, ami nekünk szükséges
lenne a szakosztály fenntartá-
sához, még nem kaptuk meg,
annak a 20%-át utalták eddig
át. Az még kérdéses, hogyan és
mikor lesz meg az összeg másik
része. Egy biztos, az ígéreteket
már a lányok is megunták, de
már mi sem akarunk ígérni,
amíg nem biztos valami. 

– A lányok mikor edzenek?
Egyáltalán milyen pénzből jut-
nak el a kiszállásokra?

– Ki, amikor tud. Bejönnek
edzeni, inkább a délután folya-
mán, munkaidő után. Az edző,
Seres József megköveteli ugyan
a heti két foglalkozást, de az is
tény, hogy a mérkőzésekre,
főleg a nemzetközi találko-
zókra, Világkupára mindenki a

saját maga finanszírozza a ki-
szállást. Ilyenkor a lányok mun-
kaadójuk jóindulatától
függenek, szabadnapot vagy
szabadságot vesznek ki. 

– Az Augsburgban tartott
Európa-kupán harmadikok let-
tek a lányok, ami dicséretre
méltó eredmény, különösen egy
anyagi problémákkal küzdő
szakosztálynak. Mit szóltak a dí-
játadás után más együttesek já-
tékosai, vezetői, tekintve az
Electromureş Romgaz anyagi
helyzetét?

– A 61 résztvevő csapat
közül szinte mindenik gratulált
nekünk, örvendtek és csodál-
koztak is egyben, hogyan sike-
rült eddig még fenntartani a
szakosztályt. Ezeknek a lányok-
nak a hozzáállását csak elisme-
réssel lehet illetni, páratlan
dolog a helyi sport terén. A
másik gond az, hogy más csa-
patsportot képviselő együtte-
seknek általában van saját
pályájuk, nekünk nincs, hiszen
a Romgaz tulajdona a pálya,
amiért nagyon el vagyunk adó-
sodva, hiszen már egy éve nem
fizettünk gázt, vizet, villanyt.
Szerencsére a gyár számlájára
jön a nyugta, ők fizetik ki, mi a
gyárnak tartozunk.

– A csapatnak a magja
mégis megmaradt – Baciu Doi-
nára, Duka Tildára, Fülöp Erikára
–, akik mellé szépen és sikeresen
sorakoznak fel a fiatalok. Van-
nak tehetséges lányok az ifjúsági
kategóriában?

– Ügyes, tehetséges lányok
vannak, de kérdés, hogy kibon-
takozhatnak-e idővel. Ők még
nem dolgoznak, iskolába jár-
nak, hiszen egyelőre őket még
a szülők tartják el. Idővel vagy
tovább tanulnak, vagy munkát
keresnek, vagy elkerülnek kül-

földre folytatni sportpályafutá-
sukat. 

Az, hogy tehetséges-e az
utánpótlás, mi sem bizonyítja
inkább, mint az, hogy a májusi
ifjúsági világbajnokságon egy
serdülő bronzérmes lett, egye-
düli, aki hozta az országnak a
kategóriájában ezt az érmet.
Rögtön utána következett a fel-
nőtt világbajnokság, ahol Ro-
mánia a második lett
Magyarország mögött, és a
nyolcas keretből négy marosvá-
sárhelyi volt, plusz az edző.
Tehát a női tekének itt van a
bölcsője Marosvásárhelyen.

Volt olyan anyuka is, aki be-
jött a klubhoz néhány éves kis-
gyerekével és azt mondta, hogy
a gyerekét már több sportág-
ban kipróbálta, de ő egyiket
sem szerette, csak tekézni akar.
Mit is ígérhetünk egy ilyen szü-
lőnek és gyerekének? 

– Volt olyan lány, aki az
anyagiak miatt távozott az
együttestől?

– Igen, két lány – a gherlai
illetőségű Ifrim Aneta, illetve a
galaţi-i Ban Iulia Adela – távo-
zott az Electromureş Romgaz-
tól, mindketten Németországba
igazoltak. Ők albérletben laktak
Marosvásárhelyen, de idővel
kénytelenek voltak felmondani.
Találkoztunk velük Németor-
szágban, amikor Augsburgban
voltunk az Európa-kupán, ők
akkor csapatukkal, épp egy ran-
gos nemzetközi tornán (NBC
kupa) aranyérmet nyertek. 

– Az anyagi nehézségek elle-
nére lehet-e ezeket a lányokat
pszichikailag motiválni a mérkő-
zések előtt?

– Nagyon nehéz, az edzők
érdeme, hogy sikerül! Hiába
mondjuk, hogy „lányok gyertek,
ha nem mi segítünk magunkon,

akkor kik?”, vagy „próbáljuk
hagyni a problémákat az ajtó-
ban!”, mert ha meglenne nekik
a biztos anyagi hátterük, akkor
egy gonddal kevesebb lenne,
jobban tudnának koncentrálni
a játékra. A ploiesti-i edzőnő
mindig értetlenkedve kérdezi
tőlünk, hogy mivel tudjuk mo-
tiválni a lányokat, hogy ered-
ményeket érünk el most is, sőt
az ifjúsági bajnokságba két csa-
pattal neveztünk be, ahová
mások alig tudnak egy kompe-
tens együttest kialakítani. 

A lányok nem szeretnék fel-
adni, hiszen azt cselekszik, ami-
hez értenek, amit szeretnek,
beleadnak apait-anyait az ed-
zéseken, mérkőzéseken. 

– A hazai női tekebajnokság-
ban csak három együttes van,
ebből következően a megméret-
tetés színvonala is alacsony. Ez
megérződik a nemzetközi mér-
kőzéseken?

– Persze, hiszen főleg a nyu-
gati országokban több liga van,
Németországban pedig hét, sőt
minden ligában legalább tíz
csapat harcol a bajnoki címért!
Nálunk, ahogy tönkre mentek a
vállalatok, eltűntek a sportbá-
zisok is, fenntartani egy szak-
osztályt, amely hosszú évek óta
hazai és nemzetközi szinten
eredményeket hoz, bizony nem
könnyű, ezt viszont csak az
tudja, aki benne van. 

– Olvastam hajdani króni-
kákban, hogy a 30-as, 40-es
években Marosvásárhelyen a
Tornakertnek, a CFR-nek, a Gaz
Metannak meg a Cukorgyárnak
is volt tekecsapata, majd meg-
alakult a Constructorul, a Cioca-
nul, az Oţelul Roşu, a Progresul,
a dicsőszentmártoni Sticla és a
segesvári Metalul tekecsapata is.
Még a 60-as-70-es években is

létezett az Oţelul Roşu, a Voinţa,
a CFR, a Chimica, az Electromureş
(volt Ciocanul), a Dermagant,
most viszont minden idők legsi-
keresebb román együttesét nem
tudja fenntartani a város. Siral-
mas.  

– Ez sajnos így van. Romá-
niában van hat pálya, a Corona
Brassó Marosvásárhelyre jön
játszani, a Rapid Bukarest Ploi-
eşti-re jár, a Conpet otthonába.
Folytassam?

– Az idén még hol lesznek
mérkőzéseik?

– Bajnoki mérkőzések van-
nak még hátra ifjúsági és fel-
nőtt szinten, majd következnek
az egyéni döntők, az ifjúságiak
számára Iaşiban, a felnőttek
számára Ploieşten. Nemzetközi
szinten kivívtuk a Bajnokok Li-
gájában való indulás jogát, de
az anyagiak miatt nem nevez-
hettünk be. 

– Mégis mi jelentene nagy
segítséget a szakosztálynak?

– A teke, sajnos, soha nem
lesz egy mediatizált sportág,
ezért nem is lesz ismertebb. A
város vezetősége részéről kel-
lene több segítség. Évente két-
szer letesszük a projektjeinket,
jóváhagyják, de nagyon nehe-
zen kapjuk meg a pénzeket. Ha
hozzájutnánk a tavalyihoz és az
ideihez, akkor egy fél évig még
biztos kihúzhatnánk.  

Szeretnénk, ha találnánk
adakozó, anyagilag jól szituált
személyeket, akik minimális
összegekkel támogatni tudná-
nak minket mint szakosztályt. 

Hazajöttünk a legutolsó Vi-
lágkupáról, mindenki gratulált
nekünk, de sajnos sem az ön-
kormányzat, sem egy helyi cég
sem díjazta anyagilag ezeket a
lányokat, akik többnyire mini-
málbérből, vagy családtagjaik
segítőkészségéből tartják fenn
magukat. 

****************

Az ifjúsági csapat edzője, a
felnőtt csapat másodedzője,
Orosz István is bekapcsolódott
beszélgetésünkbe: 

– Ön szerint mi segítene a
szakosztály meg a lányok anyagi
helyzetén?

– Lenne egy mód rá, mond-
juk, ha nagyközönség és min-
den amatőr marosvásárhelyi
tekerajongó részére felajánla-
nánk, bizonyos összeg ellené-
ben, hogy tekézzen,

Labdarúgás, 2. Liga 

ASA–CSM Rămnicu
Vâlcea 3-1 (1-0)

Jó iramú, gyors ellentáma-
dásokkal teli, távoli kapura
lövésekkel megspékelt
mérkőzés volt, amelyen
határozottan, a három
bajnoki pont megszerzé-
séért játszott mindkét
együttes, viszont a győzel-
met az ASA-nak sikerült
megszereznie.  Az első já-
tékrész 22. percében,
Bumba szabadrúgása
után, Al. Dan volt eredmé-
nyes, majd a 62. percben
Bumba szerzett 2-0-ás ve-
zetést 11-ből, miután Hu-
iban lerántásáért büntetőt
ítélt a játékvezető.  A 77.
percben Lircă szépített
büntetőből, majd a 90+3-
ik percben Huiban állította
be a 3-1-es végered-
ményt.  A következő for-
dulóban, szombaton az
ASA Mioveni-be látogat, a
helyi CS otthonába.  

használhassa a pályát, mind-
amellett, hogy az megrongá-
lódhat. 

Így hátha sikerülne felkelte-
nie néhány anyagilag tehetős
személy figyelmét e sportág
iránt, akik aztán anyagilag is tá-
mogatnák. 

Addig is ott állunk, ahol a
part szakad: ha, isten őrizz, be-
zárják a klubot, úgy érzem,
soha nem fog újra kinyitni.

A Romgaz örvendene, ha
lakat kerülne a szakosztályra,
hiszen kiadná a helyiséget, és
az élet menne tovább, de ezt
egyikünk sem akarná. 

Az is nagy segítség lenne,
főleg a lányok szemszögéből
nézve, ha találnánk egy olyan
magáncéget, amely foglalkoz-
tatná a lányokat, de ugyanak-
kor megértené őket, hogy
edzéseik is vannak, és nem kel-
lene mindig könyörögniük
nekik, hogy elengedjék a hét-
végi fordulókra, vagy nemzet-
közi mérkőzésekre. Egy kis
jóindulatra lenne szükség. A lá-
nyok most is nem nyolc órát,
hanem sokkal többet dolgoz-
nak munkaadójuknál, ezért
sem tudnak pontosan eljutni az
edzésekre. 

A vállalkozók nagyon nehe-
zen értik meg, hogy ezek a lá-
nyok még sportolnak is, nem is
akármilyen szinten, mi több,
Románia nemzetközi és hazai
szinten legsikeresebb együtte-
sének a tagjai. Jóindulat kér-
dése lenne mindez...



8. oldal >> Reklám

C M
Y B

C M
Y B

2013.október 31–november 6.


