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

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

>>> 3. oldal

A kudarcpolitika
nagymesterei
Ha nem is tetszik ez a megyei tanácsosok többségének, Maros megyében is vannak olyan
tömbmagyar vidékek, amelyek nem illeszkednek be az aktuálpolitikai szempontok szerint
alakítgatott régiókba, és kikövetelhetik maguknak a más gazdasági vagy adminisztratív
területekhez való csatlakozást, vagy az önállósulást (lásd például Koronka leválását Jeddtől). Persze, ha valaki mindenáron Székelyföld
bekebelezésén munkálkodik, akkor nyújtson
olyan előnyöket és kedvezményeket (többek
között nyelvi jogokat és gazdasági befektetéseket), amelyek meggyőző érvként hatnak az
„aláírók” szempontjából. Elvégre demokráciában és jogállamban élünk.

Genersich-díj
prof.dr. Benedek Istvánnak
November 16-án,
szombaton a budapesti
Semmelweis Egyetemen ünnepélyes
keretek között átadták
a Genersich Antal-díjakat, amelyet a jelentős
tudományos munkát
felmutató Kárpát-medencei magyar orvosoknak adományoznak.
Idén, többek között
dr. Benedek István
hematológus, a MOGYE
tanára, a Marosvásárhelyi Hematológiai és
Csontvelőátültetési
Klinika igazgatója
vehette át a –
Kolozsváron is kiemelkedő eredményeket
elért orvosról elnevezett – különdíjat.

>>> 4. oldal

Társadalom
Nincs alternatíva?

Az RMDSZ városi szervezete februári tisztújító
közgyűlésének antidemokratikus módon történt lebonyolítása elégedetlenséget szült városszerte. Mint ismeretes: előzetes regisztrációhoz
kötötték a tisztújításon való részvétel jogát. A
pártdemokráciát semmibe vevő eljárás ellen tiltakozók, a körzeti elnökök és néhány ﬁatal felhívásának eleget téve, a vártnál nagyobb
számban jelentek meg a Diakóniai Ház Bocskaitermében. A mintegy négyszáz jelenlévő egybehangzó akarata szerint megfogalmazott
javaslatok, követelések azt a reményt keltették
bennünk, hogy helyreállítható a demokrácia, a
szabálykövető magatartás a vásárhelyi szervezetben. Sajnos csalódnunk kellett!
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A városalapító tisztelete

A Toldalagi-palota

Szováta világhírű fürdőteleppé és várossá fejlődését
Sófalvi Illyés Lajosnak köszönheti, aki felismerte a
Medve-tóban és a csodálatos környezetében rejlő
gazdasági lehetőségeket. Megalapította Szovátafürdőt, amely néhány év leforgása alatt Magyarország
legnépszerűbb és Európa egyik legkedveltebb fürdőhelyévé vált. 2013. november 16-án kopjafát avattak
a városalapító tiszteletére.

A Toldalagi-palota 1759 és 1772 között épült, Jean
Louis D’or (Luidor János) francia származású építész
tervei szerint, barokk stílusban. Az 1920-as években
bank, majd a hatvanas években végzett restaurálás
után a Megyei Múzeum történelmi, később a néprajzi
részlege költözött az épületbe. Ezen a héten ezt a
műemléket mutatjuk be olvasóinknak.
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Kár kihagyni
Vokálszimfonikus
hangverseny
November 21-én, csütörtökön este 7 órától vokálszimfonikus hangversenyre várják a
zenebarátokat a Kultúrpalota
nagytermébe. Vezényel: a németországi Franz Lamprecht.
Fellép: a magyarországi Szerekován János (tenor), illetve a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Vegyeskara és Szimfonikus Zenekara. Műsoron: Berlioz:
Requiem. A hangversenyre a 6os számú bérletek érvényesek.
Henry Sugar barátja
November 22-én, pénteken
este 7 órától a marosvásárhelyi
Ariel Színház Stúdió termében
(Nyomda utca 4. szám) a Henry
Sugar barátja című felnőttelőadás (csak 14 éven felülieknek)
tekinthető meg. Az előadást
rendezte és a forgatókönyvet
Roald Dahl történetei alapján
írta Barabás Olga. Előadja Puskás Győző, zenéjét szerezte és
zongorán közreműködik Apostolache Zénó. A dalszövegeket
Fehér Csaba írta, a koreográﬁát

Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön.
Kiadó: Medical Publicity Kft.
ISSN 2069 – 900X
Lapigazgató:
i. Dr. Benedek István
Szerkesztő:
Pál Piroska
Munkatársak:
Czimbalmos Ferenc-Attila
Ferencz Zsombor
Molnár Tibor
Nagy-Bodó Tibor
Nemes Gyula
Tördelőszerkesztő:
Szegedi Attila
szegedi.e.attila@gmail.com
Terjesztés,
rejtvényszerkesztő:
Hideg András
tel.: 0741.240.592

>> A megjelent írások nem
feltétlenül a szerkesztőség véleményét tükrözik!
>> Szerkesztőségünk fenntartja a
jogot, hogy a beérkezett levelek és
másféle írások közléséről döntsön.
>> Kéziratokat nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza!

Lapunk előfizethető
Maros megye összes
postahivatalában
(katalógusszám: 15429),
vagy
a szerkesztőség
Rózsák tere 16. szám
alatti székhelyén .
Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Névnapok
November 21.
November 22.
November 23.
November 24.
November 25.
November 26.
November 27.

Kis Luca Kinga jegyzi. Jegyfoglalás hétköznap 10-14 óra között,
a
0747-942-181
mobilszámon.
Kultúrpaloták –
mint a szecesszió
összművészeti alkotásai
Ezzel a címmel kerül sor hétvégén a marosvásárhelyi Kultúrpalota felavatásának 100.
évfordulója alkalmából a Maros
Megyei Múzeum által megszervezett konferenciára. Az ülésszak november 22-én,
pénteken reggel 9 órakor kezdődik a Kultúrpalota tükörtermében. Az előadások a
marosvásárhelyi Kultúrpalota
és alkotói, más városok kultúrpalotái, illetve a rokon és összetett funkciójú épületek
témakörben zajlanak szombat
délig. Az ülésszakot városnézés,
illetve egy szovátai kirándulás
zárja.
Népemért vállalom
November 22-én és 23-án
alakulásának huszadik évfordulóját ünnepli a Mustármag közösség. Ebből az alkalomból
november 22- én, pénteken 19
órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében újra
előadják a Népemért vállalom
című zeneművet, amely Márton
Áron püspöknek állít emléket. A
belépés ingyenes.
Milvus fotókiállítás
Múlt héten megnyílt marosvásárhelyi várban levő Régészeti és Történelmi Múzeumban
az ötödik alkalommal megrendezett Milvus nemzetközi
természetfotó-kiállítás. A pályázati felhívásra több mint 50
fotó érkezett. A tárlat anyaga
három hétig látogatható.
Fotókiállítás a várban
A Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár keretében a
Maros Megyei Múzeum várbeli
kiállítótermében, a Museum
Caféban megnyílt a Duna Lounge – Nyitott könyv fotókiállítás.
Kovács Ágnes
festménykiállítása
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templom Bözödi György termében megnyílt
Kovács Ágnes festménykiállítása. A tárlat hétköznapokon
délelőtt 9 és délután 1 óra között látogatható december 10ig.

Olivér, Mária, Ilián, Kolumbán
Csilla, Cecília, Filemon
Kelemen, Klementina, Dániel
Emma, Flóra, Virág, Szvetlána
Katalin, Karina, Emma, Kitti
Virág, Atanáz, Szilveszter, Konrád
Virgil, Jakab, Amina, Jakus

Horoszkóp

Isteni kert
A Teleki–Bolyai Könyvtár Isteni kert címmel szecessziós
könyvművészeti kiállítást rendezett a százéves Kultúrpalota
tiszteletére, mely májusig látogatható. A könyvtár különböző
gyűjteményeiben fellelhetők a
századforduló reprezentatív európai művészeti folyóiratai, magyar szecessziós albumai és
könyvei, illetve az erdélyi késő
szecessziós könyvillusztrációnak az Erdélyi Szépmíves Céh
által képviselt szinte teljes palettája. A Tékában található marosvásárhelyi
szecessziós
kiadványok ugyanakkor híven
tükrözik azt a zsibongó társadalmi életet, amely a Kultúrpalota megépülése körüli
évtizedekben a várost jellemezte. Ezekből a kincsekből tár
a Kultúrpalotát ünneplő tisztelgők elé egy fuvallatnyi válogatást a Teleki Téka időszakos
kiállítása.

Lengyel Pál, a bábos szakma
nagy tudású alakja.
Újra műsoron A nép ellensége a Stúdió Színházban
November 24-én és 25-én
este 7 órától a Stúdió Színházban, a Köteles Sámuel utca 6.
szám alatt Spectrum Színház
társulata újra előadja A nép ellensége című darabot. Henrik
Ibsen drámáját Török Viola rendezte. A produkció időtartama
1 óra 25 perc. A felnőttjegy 15
lejbe, a diák- és nyugdíjasjegy
pedig 8 lejbe kerül. Jegyek válthatók előadás előtt egy órával a
Stúdió Színház jegypénztáránál. Helyet a 0744-301-875-ös
telefonszámon vagy az
oﬃce@spectrumszinhaz.ro email címen lehet foglalni. A lefoglalt jegyeket a Stúdió
Színház jegypénztáránál előadás előtt egy órával lehet átvenni.

Előadások az Arielben

Bernády – mert
100 éves a Kultúrpalota

November 24-én, vasárnap
10.30 órától az Ariel stúdiótermében (Nyomda u. 4.) az Állatkert kerül műsorra, a színház
0-4 éveseknek szánt, 30 perces
előadása. A helyek száma korlátozott. Jegyek elővételben
erre az előadásra naponta 9-13
óra között a 0770-996-416-os
mobilszámon. Ugyanaznap, vasárnap délelőtt 11 órától a
Mirkó királyﬁt nézhetik meg az
5 éven felüli gyerekek a bábszínház nagytermében. A Mirkó
királyﬁ a „legbábosabb előadás”
díját nyerte a szeptember 1115. között megrendezett nagyváradi Fuxfeszten. Az előadás
rendezője a 2012-ben elhunyt

November 26-án, kedden
Orbán Márton Bernády című
monodrámáját este 7 órától tekintheti meg a nagyérdemű a
Kultúrpalota Nagytermében,
Kozsik József előadásában.
Szervező: Szent László Serege
Egyesület. A belépés díjtalan.

Kos: A pozitív gondolkodás lehet a héten jellemző önre. Így
nem csoda, hogy többen szeretnének a közelében tartózkodni, és lesznek, akik tanácsot is kérnek öntől. A családja,
a rokonságod legyen most a legfontosabb, mert amit most
elmulaszt velük kapcsolatban, később nem hozhatja helyre.
Bika: Párkapcsolatára a kiegyensúlyozottság jellemző. Akár
szerelmi kapcsolatról, akár régen kötött házasságról vagy
együttélésről van szó, teljes lesz az összhang önök között.
Alkalmas az idő a hosszú távú tervek készítésére, amivel tovább erősíthetik a feszülő köteléket.
Ikrek: A munkahelyén lassú változások veszik kezdetüket,
amelyek önt is érinthetik. Ezért a felettesével – illetve a
többi főnökkel – igyekezzen jó kapcsolatot ápolni, ennek
majd éppen akkor érik be a gyümölcse, amikor az átszervezések miatti elbocsátásokra kerül sor.
Rák: A szerelmi kapcsolatokban boldognak és szerencsésnek érezheti magát a partnere miatt. Talán még a sorsnak
is hálát ad, hogy összehozott önöket. Azokban a házasságokban, együttélésekben, ahol válófélben vannak, most
kellene megbeszélni a problémákat, mert sok minden alakul úgy, ahogy szeretné.
Oroszlán: A szerelmi kapcsolatokra a csalódás lehet a jellemző. Nagyon jó lenne, ha sikerülne őszintén beszélnie a
partnerével, akinek talán fogalma sincs arról, hogy miért
viselkedik úgy, ahogy. Ha nem gondolja komolyan vele a viszonyát, mondja ezt el neki.
Szűz: Olyan dolgok jutnak a fülébe, amelyeknek a hatására
felmentheti magát: mégsem ön a hibás, hogy egy kapcsolat
megszűnt. Egészségügyi intézményben tölthet el több időt,
akár a saját problémája, vagy egy rokon vagy jó ismerős
gondja miatt. A héten ne akarjon sem az igazság, sem az
őszinteség bajnoka lenni.
Mérleg: A pénz úgy vonzódik önhöz a héten, mint mágneshez a vas. A környezetében többeknek olyan érzése
támad, mintha ön lenne Krőzus reinkarnációja. Nemcsak a
munkája, a megélhetése, hanem a szerelme miatt is boldogság, elégedettség járhatja át minden porcikáját.
Skorpió: A munkában körültekintőnek kell lennie. Egy döntése miatt a felettese kérdőre vonhatja, és az állása is veszélybe kerülhet. Anyagi ügyekben is fő az óvatosság, mert
az oda nem ﬁgyelés, szabályszegés miatt nőhetnek a kiadásai.
Nyilas: Sikereket érhet el a munkában, talán a felettese úgy
gondolja, ön nélkül félkarú óriás lenne. Használja ki az alkalmat, és ha elégedetlen a ﬁzetésével, vagy változtatni szeretne a munkakörülményein, most rukkoljon elő a
kívánságaival.
Bak: Talán soha nem voltak még annyira fontosak a barátok, mint most. Segítségükkel megoldhatja még a megélhetéssel és a magánéletével kapcsolatos gondjait is.
Különösen akkor, ha úgy érzi, hogy ön jobban szeret, mint
a partnere.
Vízöntő: Most még az is megtörténhet, hogy valakinek a
pechje az ön szerencséjét hozza. Aki korábban úgy viselkedett önnel, mintha a kapcarongya lenne, az most rászorul
a támogatására, a tudására, és talán még a kapcsolataira
is.
Halak: A munkahelyén olyan híreket hallhat, amelyek elbizonytalanítják. Ráadásul a felettese is bogarasabb, mint
máskor, ez az oka annak, hogy nem értenek egymással szót.
Kénytelen lesz hozzá alkalmazkodni, mert ő nem fog. A szerelmi kapcsolatokban nincs tabutéma, mindent megbeszélhetnek.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Genersich-díj prof.dr. Benedek Istvánnak
November 16-án, szombaton a budapesti Semmelweis Egyetemen ünnepélyes keretek között átadták a
Genersich Antal-díjakat, amelyet a jelentős tudományos munkát felmutató Kárpát-medencei magyar orvosoknak adományoznak. Idén, többek között dr. Benedek István hematológus, a MOGYE tanára, a Marosvásárhelyi Hematológiai és Csontvelőátültetési Klinika igazgatója vehette át a – Kolozsváron is
kiemelkedő eredményeket elért orvosról elnevezett – különdíjat.
A professzor elmondta, hogy
ez felemelő és megtisztelő
érzés, főleg azért, mert ez egy
abszolút szakmai teljesítmények
alapján átadott díj, és mentes
mindenféle politikai konnotációtól. „Gyakori eset, hogy az orvosi díjakat is politikai széljárás
szerint osztják, példa volt erre
az, hogy bár az országban Marosvásárhelyen végeztük az első
csontvelő-átültetést, és csak
utánunk történt ez meg Bukarestben és Temesváron, az
utóbbi két központ orvoscsapata
magas állami kitüntetésben részesült, míg a vásárhelyi klinikát
mellőzték. A Genersich-díjnak
éppen kizárólagos szakmai vonatkozása jelent sokat, és ez
adja az igazi értékét” – mondta
el Benedek professzor.
A hematológus felidézte,
hogy édesapja, dr. Benedek József bakteriológus munkáját is
világszerte jegyezték, elismerték és díjazták, ám Romániában
sosem vehetett át egyetlen
szakmai kitüntetést sem. Benedek József az 1960-as évek közepétől
haláláig
a
marosvásárhelyi vízhálózat ﬂuorosítását valósította meg,

amellyel a 6-9 éves gyerekek
fogszuvasodásának arányát
szorította jelentősen vissza.

Dr. Benedek Istvánt Szentirmay Zoltán professzor, az Országos Onkológiai Intézet orvosa,
illetve a Genersich Antal Alapítvány vezetője terjesztette
fel a díjra.„Szentirmay
professzor régóta
ismeri a munkásságom, már a 80as évek közepétől,
azaz harminc éve
ﬁgyeli a tevékenységem, sőt jól működő
szakmai
kapcsolatot is ápolunk, kölcsönösen tiszteljük egymást.

Ki volt
Genersich Antal?
Genersich Antal (Nagyszombat, 1842. február 4. – Budapest, 1918. június 4.) orvos és
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
Nagyszombatban született, Késmárkon és a pesti egyetemen
tanult, ahol sebészdoktori, szemész- és szülész-mesteri oklevelet szerzett. 1865 októberétől
1868 október végéig kórbonctani tanársegédként, 1867-ben
gyermekkórházi boncnokként
dolgozott, 1868-ban szent
Rókus kórházi boncnok főorvossá választották meg. 1868
októberében állami ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra
indult. Visszatérve 1870ben a kolozsvári orvossebészi tanintézethez a
kórbonctan és törvényszéki orvostan rendes tanárává nevezték ki.
1870–76-ban megalapította a kórbonctani
intézet gyűjteménytárát, az orvosi karn
a
k
1876–77-ben
dékánja s az
egyetemnek
1877–78-ban rektora volt.
1875-től Kolozsvár város tiszteletbeli
főorvosa. Az 1876-ban Kolozsvárt létesített orvos-természettudományi társulat
évről-évre orvosi szakelnökül
választotta. Az Erdélyi Múzeum
Egyletnek 1881-től választmányi tagja, azonkívül több hazai s
külföldi tudományos és közművelődési társulatoknak is tagja
volt. A kolozsvári evangélikus
egyház-község tanácsosi s
gondnoki tisztét is betöltötte.
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Ferencz Zsombor

A kudarcpolitika
nagymesterei
Nagyon büszkén vonultak be néhány héttel ezelőtt a
helyi RMDSZ vezetői a megyei tanács épületébe a közel
negyvenezer aláírást tartalmazó iratcsomóval. „Megcsináltuk!” – ujjongtak a szolgálatos politikusaink, mint akik
jól végezték a dolgukat és teljesítették a tőlük elvárható
feladatokat. Akkor még nem közölték a sajtóval azt az apró
részletet, hogy a „csipridobré”-féle tanácsosokkal is kellett
volna egyeztetniük a régiókról szóló népszavazás kiírásáról, és ezzel egyidőben a „csakazértis” elv alapján bevitték
a testületbe a magyar nyelv használatát, ráadásul az
RMDSZ nincs kormányon, tehát összességében véve nem
álltak túlzottan jó alkupozícióban. Ezeknek a háttérinformációknak a hiányában azzal a benyomással maradtak a
naiv aláírók, hogy majd megszervezik számukra a várva
várt népszavazást, és létrejöhet a Székelyföld régió.
Legalábbis ennek reményében írták alá a az íveket. Hiába.
Nehéz lenne összeszámolni, hányszor fordult már elő,
hogy a politikusok egy eleve kudarcra ítélt kezdeményezéshez kérték a bizalmunkat, de ez az akció is ebbe a kategóriába sorolható.
Volt valaki, aki mást várt a díszes társaságtól? Volt
olyan ember a megye magyar tanácsosai közül, aki hitt
abban, hogy másként fog szavazni a testület? Ha igen,
akkor neki azonnal távoznia kell a tanácsból, hiszen nem
lehet a politikai stratégiát naivságra alapozni. Ha viszont
tisztában voltak a kezdeményezés esélyeivel, akkor ezt
eleve ennek megfelelően kellett volna a közvélemény elé
tárniuk. Eléggé érett már az erdélyi magyar közösség
ahhoz, hogy az ilyen és ehhez hasonló – inkább ﬁgyelemfelkeltő, mint gyakorlati haszonnal bíró – kezdeményezéseket a reális esélyek nyilvánosságra hozatala mellett
tegyék meg. Ha tisztában vagyunk az összes körülménnyel
és a várható eredményekkel, akkor ellenállóbbá válunk a
minket semmibe vevő hatalmi erőkkel szemben. Most viszont, tekintettel a próbálkozás előrelátható kudarcára,
eredményesebb lett volna inkább egy szerényebb, de a kivitelezésére esélyesebb feladatra összpontosítani.
Ugyanakkor ki kell mondni: az RMDSZ alapvető hibája
abban rejlik, hogy nem kéréseket kellene megfogalmazniuk, amelyekkel „könyörgnek” az éppen hatalmat gyakorló bukaresti vagy brüsszeli döntéshozó szervekhez egy
számunkra megfelelő, jobb régió kialakításáért, hanem
olyan demokratikus jogok életbe ültetését kellene megkövetelniük, amelyek a közösségi és önkormányzati függetlenségünket garantálják. Erdély és Székelyföld népe,
bár Romániához tartozik, nem kezelhető egy leigázott indián közösségként, sem pedig egy diktatúra önkényuralmi
játékszereként. Ha nem is tetszik ez a megyei tanácsosok
többségének, Maros megyében is vannak olyan tömbmagyar vidékek, amelyek nem illeszkednek be az aktuálpolitikai szempontok szerint alakítgatott régiókba, és
kikövetelhetik maguknak a más gazdasági vagy adminisztratív területekhez való csatlakozást, vagy az önállósulást (lásd például Koronka leválását Jeddtől). Persze, ha
valaki mindenáron Székelyföld bekebelezésén munkálkodik, akkor nyújtson olyan előnyöket és kedvezményeket
(többek között nyelvi jogokat és gazdasági befektetéseket), amelyek meggyőző érvként hatnak az „aláírók” szempontjából. Elvégre demokráciában és jogállamban élünk.

1891-ben magyar nemességet
nyert. Genersich Antal Budapesten hunyt el 1918-ban és kérésére a kolozsvári Házsongárdi
Temetőben helyezték örök nyugalomba.
Az 1991-ben Budapesten
létrehozott Genersich Alapítvány minden évben Genersich-

díjat adományoz a jelentős tudományos munkát felmutató
Kárpát-medencei magyar orvosoknak. A díjak odaítéléséről –
szakmai előterjesztések alapján
– a kuratórium titkos szavazással hozza meg döntését.
Pál Piroska
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Fel a fejjel, Hunor!
Szinte senkit nem lep meg, hogy a választottak politikai
migrációjának köszönhetően megerősödött posztkommunisták (PSD) akarata érvényesül az Szociálliberális Unión (USL)
belül. Ez történt a decentralizáció esetében is. Ponta kiadta
az ukázt: vita nincs, decentralizálnak. Elméletileg a decentralizáció egyet jelentene a központi hatalom, a központosított
államhatalom lebontásával, a döntéshozatalnak a lakossághoz a lehető legközelebb vitelével. Mondom: elméletileg.
Hogy a gyakorlatban hogyan fog festeni ez a mostani decentralizáció, azt még kiagyalói sem tudhatják. Merthogy Romániában az elmélet és a gyakorlat, a szavak és a tettek valahogy
nem igen fedik egymást. Vegyük a szóban forgó esetet: a kormánykoalíció kétharmados parlamenti többsége ellenére sem
volt képes az eredeti változat szerint átvinni a törvényhozáson
elképzeléseit. A liberálisok nyomására számos esetben visszaléptek, mégpedig ott, ahol azok pillanatnyi érdekei úgy kívánták. Az elvtelen, sokszor vásári jellegű egyezkedések,
alkudozások eredményeként nem kerülnek megyei hatáskörbe a tanfelügyelőségek, a szociális kiﬁzetésekkel és ellenőrzésekkel foglalkozó ügynökségek, a munkaügyi hivatalok,
ezek ellentétezéseként központi irányítás alatt marad a belügy, ahol a szocialisták érdekeltek.
Az RMDSZ saját sikereként értékeli a törvény elfogadását.
Borbély László politikai alelnök szerint a decentralizáció hozadéka, hogy megnehezíti az erdélyi magyarság által kifogásolt régiókialakítási tervek megvalósítását. Majd meglátjuk.
Az ellenzéki liberális-demokraták (PDL) bejelentették: miután
az RMDSZ nem támogatja egy bizalmatlansági indítvány benyújtását, alkotmánybíróságon támadják meg a decentralizációs törvényt, amellyel szerintük nem a döntéshozatalt
viszik közelebb az állampolgárokhoz, hanem a helyi kiskirályok forrásait és hatalmát akarják növelni a soron következő
választásokra készülő kormánypártok. Az ügy kapcsán parázs
vita, szópárbaj alakult ki a két párt vezetői között, ami kölcsönös vádaskodásokba fulladt. Az egykori szövetséges párt vezetője szerint várható volt, hogy az RMDSZ nem támogatja a
PDL indítványát, mivel előzőleg megállapodott a PSD-vel, továbbá úgy vélte, az önkormányzati hatáskörök kiterjesztése
lehetővé teszi „az egységes román nemzetállam alapjainak
lerombolását”, Románia föderalizálását. Bár igaz lenne! Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elutasította és képtelenségnek minősítette Cezar Preda állításait, valamint a másik Preda, a
Cristian rosszallását is, amiért az RMDSZ nem támogatja a PDL
bizalmatlansági indítványát, holott az joggal elvárható lenne,
hiszen a két alakulat ugyanahhoz az európai pártcsaládhoz
(EPP) tartozik. „Én nem tapasztaltam Cristian Predán ugyanezt
az ideológiai összeférhetetlenség okozta megrázkódtatást
2009-ben, amikor a PDL a PSD-vel együtt kormányzott. Preda
még csak össze sem ráncolta a homlokát emiatt négy évvel
ezelőtt. Nem okozott neki fájdalmat, hogy – bár egy pártcsaládhoz tartozunk – ők kormányra kerültek, mi meg ellenzékben maradtunk” – replikázott Kelemen Hunor.
Valahogy nem meglepő az RMDSZ elnökének érvelése,
amely által csak megerősítette előzetes gyanúnkat, miszerint
az fáj nekik a leginkább, ha kimaradnak a kormányzásból. Fel
a fejjel, Hunor, lesz majd újabb alkalom!

2013. november 21–27.

A városalapító tisztelete
Szováta világhírű fürdőteleppé és várossá fejlődését Sófalvi Illyés Lajosnak köszönheti, aki felismerte a
Medve-tóban és a csodálatos környezetében rejlő gazdasági lehetőségeket. Megalapította Szovátafürdőt,
amely néhány év leforgása alatt Magyarország legnépszerűbb és Európa egyik legkedveltebb fürdőhelyévé
vált. 2013. november 16-án kopjafát avattak a városalapító tiszteletére a családi sírhelyen, és emlékkonferenciát tartottak a róla elnevezett szovátai iskolában.
1875. május 27-én egy felhőszakadás okozta vízelnyelőelzáródás következtében létrejött a szovátai Medve-tó. Egy
ideig nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget neki, létezéséről is csak a sóőrök tudtak,
akik „ötödik számú tónak” nevezték. Elsőként Sófalvi Illyés
Lajos látott lehetőséget abban,
hogy az új heliotermikus tó komoly hasznot hajthatna megfelelő befektetések következményeként. Felvásárolta a tó
körüli területeket, majd 1894ben villát épített a közelébe. Ezt
követően fürdőengedélyt szerzett, és a kor igényeinek megfelelő kezelőrészleget létesített.
1902-ben megvásárolta a Géra
fürdőt is, és ezzel létrehozta az

egységes Szovátafürdőt. Ezzel
elindult a kis – addig szinte ismeretlen – település gyors
ütemű fejlődése, melynek köszönhetően Szováta hamarosan
Magyarország legnépszerűbb
fürdővárosává vált. Itt nyaraltak
az ország jelentős személyiségei, politikusok, művészek, írók,
színészek. A nyaranta itt üdülő
írók, költők még helyi lapot is
indítottak Szováta és vidéke
címmel. (Forrás: Józsa András:
Sófalvi Illyés Lajos, a modern
Szovátafürdő megalapítója)
Szovátafürdő fejlődési
hullámát az első
világháború törte derékba
Szováta első fénykorának az
I. világháború vetett véget. Az
1916 őszi román betörés hírére
kiürült a fürdő, majd a harcok
során leégett Illyés Lajos épületegyüttese. A háborút követő
két évtizedes megszállás idején,
az erdélyi magyarság gazdasági
erejét megpróbálta minél inkább csökkenteni az új hatalom.
Illyés Lajos azonban idejében
rájött arra, hogy a megváltozott
körülmények között nem tud érvényt szerezni vállalkozásának,
ezért még a kisajátítások előtt
eladta azt. A fürdőt a Nemzeti
Parasztpárt képviselői vásárolták meg az Agrárbank segítségével.

Kopjafa a nagy
előd emlékére

A Sófalvi Illyés család leányági öröklés révén jutott a Bercsényiek székesi birtokához.
Illyés Lajos 1839. szeptember
25-én született Székesen Illyés
István táblabíró és Zsombrori
Amália gyermekeként. Tanulmányait a marosvásárhelyi Református Kollégiumban és egy

Ez év nyarán Sófalvi Illyés Lajos Magyarországon élő leszármazottai azzal a céllal látogattak Szovátára, hogy elődük
emléke után kutatnak. Kiderült,
hogy Szovátán ismerik Illyés Lajost, sőt iskolát neveztek el róla,
de a székesi temetőben semmi
nem őrzi az emlékét. A városalapító dédunokái, ükunokái,
szépunokái miután felvették a
kapcsolatot Szováta történetének egyik legjobb ismerőjével,
Józsa András helytörténésszel,
arra az elhatározásra jutottak,
hogy kopjafát állíttatnak a nagy
előd emlékére a székesi temetőbe. A kopjafát Vass Sándor

tisztázása végett. A jelek szerint
nincs is erre szándékuk. Pedig
nem hisszük, hogy olyan helyzetben lennének, hogy semmibe vegyék négyszáz
vásárhelyi RMDSZ-tag akaratát,
tekintve a jövő évi EP-választásokat és az államelnökválasztást lemondjanak ugyanennyi
potenciális szavazó voksáról.

Az „alternatívokként” emlegetett csoportosulás ﬁatal
hangadóiból is kiveszett a lelkesedés. Néhány sajtóközlemény
szövegét illetően még kérték beleegyezésünket, de amióta
megalakították a Bocskai István
nevét viselő kereszténydemokrata platformot, nem sokat hallottunk felőlük. Magáról a

Sófalvi Illyés Lajos
a városalapító

Szentgyörgyi László

segesvári szász gimnáziumban
végezte. 1870-ben vette feleségül az 1852-ben született Braun
Irmát, kitől a következő gyermekei születtek: Klára (1873),
Ilona (1874), Tibor (1876), Mária
(1877), Andor (1879), István
(1892). Szovátafürdő megalapítója 1926. február 5-én hunyt
el, és talált örök nyugalomra a
székesi temetőben. Sírhelye
azonban a közelmúltig jelöletlen volt.

szovátai faragóművész készítette el, majd Birtok György és
emberei szállították és helyezték el a családi nyughelyen.
Emlékkonferencia
a városalapító tiszteletére
November 16-án került sor
a mesterien megmunkált síremlék ünnepélyes felavatására,
felszentelésére. A székesi temetőben Orbán Lehel falufelelős
köszöntötte a megjelenteket,
majd a 88 éves Szabó Lajos, Sófalvi Illyés Lajos dédunokája beszélt az esemény fontosságáról.
Szováta polgármestere, Péter
Ferenc a városalapító emléke
előtt tisztelgett, melyet követően Bíró László székesi református lelkész megáldotta a sírjelet és az összegyűlteket.
A megemlékezés, tisztességtevés este 18 órától a szovátai
Sófalvi Illyés Lajos Általános Iskolában folytatódott. Itt Fekete
Árpád, Nemes Gyula, Józsa András és Szolláth Hunor helytörténészek tartottak előadást az
iskoláról, Székesről, a Bercsényi
és az Illyés családokról, illetve
Szováta fürdőváros történetéről.
Nemes Gyula

Nincs alternatíva?
Az RMDSZ városi szervezete februári tisztújító közgyűlésének
antidemokratikus módon történt lebonyolítása elégedetlenséget szült városszerte. Mint
ismeretes: előzetes regisztrációhoz kötötték a tisztújításon való
részvétel jogát. A pártdemokráciát semmibe vevő eljárás ellen
tiltakozók, a körzeti elnökök és

néhány ﬁatal felhívásának eleget téve, a vártnál nagyobb
számban jelentek meg a Diakóniai Ház Bocskai-termében. A
mintegy négyszáz jelenlévő
egybehangzó akarata szerint
megfogalmazott javaslatok, követelések azt a reményt keltették
bennünk,
hogy
helyreállítható a demokrácia, a

szabálykövető magatartás a
vásárhelyi szervezetben. Sajnos
csalódnunk kellett!
A vitatott körülmények között megválasztott „hivatalos”
városi elnökség azóta sem reagált követeléseinkre, korábbi
ígérete ellenére sem vette fel a
kapcsolatot az egykori körzeti
elnökökkel, „közös dolgaink”
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platformról sem. Egy ideje egyre
gyakrabban kérdezzük: egyáltalán vannak-e még? Jó lenne
azt is tudni, van-e szükség ránk,
s a hozzánk hasonlóan gondolkodókra az RMDSZ-ben?

Az alternatívok
egy baráti csoportja
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A kutatók nem találták meg a Toldalagi család levéltárát

A Toldalagi-palota
Az ikercímer és a márványtábla gróf Toldalagi László
emlékét idézi

húszas években került oda, az
akkor működő bank cégjelzéseként.

Fodor Sándor és Balás Árpád a
Marosvásárhelyi útikalauz című
könyvében leírja, hogy az említett
palota építtetője gróf Toldalagi
László, a Királyi Tábla ülnöke volt.
Megkövetelte, hogy az épület
belső és külső kiképzése összhangban legyen.
A palotát a kor legnevesebb
mesterei építették. A homlokzatán lévő ikercímeres díszítés és a
márványtábla gróf Toldalagi László
emlékét idézi, de tudni kell azt is,
hogy az épület főtengelyében
emeleti magasságban levő fekete
hollót ábrázoló dombormű csak a

250 évvel ezelőtt Toldalagi
forradalmasítja városunk
építészetét
A palota tehát Vásárhely központjának legelső és legimpozánsabb főúri palotája. Megemlítendő,
hogy a tulajdonosa példaértékűnek szánta, és célját el is érte.
A kutatók vajmi keveset tudnak a palotabeli életről, illetve a
grófról, aki 250 évvel ezelőtt forradalmasította Marosvásárhely építészetét.
Abban egyetérthetünk, hogy a
műemlék Vásárhely legjelentő-

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

A Toldalagi-palota 1759 és 1772 között épült, Jean Louis D’or (Luidor János)
francia származású építész tervei szerint, barokk stílusban. A belső díszítéseket Schmidt Pál és Schuchbauer Antal szobrász készítette. 1786-ban itt nyílt
meg az első marosvásárhelyi nyomda. Az 1920-as években bank, majd a hatvanas években végzett restaurálás után a Megyei Múzeum történelmi, később
a néprajzi részlege költözött az épületbe. Ezen a héten ezt a műemléket mutatjuk be olvasóinknak.
sebb barokk épülete, s egyben az
első főúri palota, amely az említett
stílusban épült.
Toldalagi László ezzel a palotával megadta az alaphangot, amely
aztán meghatározta a következő
évtizedek építészetét.
Az előzményekről: 1754-ben,
miután császári rendelettel Medgyesről Marosvásárhelyre költöztették a Királyi Táblát, egyre több
erdélyi nemes kezdett el házat építeni vagy vásárolni a városban. Toldalagi gróf az elsők között volt.

régi épületének munkálatait. De ő
építette Wesselényi Kata főúri palotáját, amely jelenleg a Teleki Téka
épületének része, továbbá a sáromberki és a gernyeszegi kastélyt
és számos más épületet.
Legelőször azonban a Toldalagi-palota okirataiban találunk
említést róla.
A palota hatása a városra és
a vásárhelyiek mentalítására
A ránk maradt iratokban azt is
megtalálni, hogy a Toldalagi-palotát egykoron kunyhók vették
körül. A mai városközpontban,
amely egyébként akkor is központ
volt, mert itt működött a piac, nem
állt más csak a ferences templom
és kolostor, illetve a jezsuita templom, vagyis a mostani római katolikus Istenháza.
Erről így írnak: „…ezen kívül
csak szerény, zsindely- vagy szalmatetős épületek voltak a környéken. Elképzelhető tehát az, hogy
ez a palota milyen hatással volt a
városra és a helybeliek mentalítására. Rövid időn belül más nevesek
is követték gróf Toldalagi példáját.
Így történt, hogy alig pár év múlva
gróf Földvári Ferenc újabb palotát
építtetett a mai Bartók Béla utcába. Ezt ugyan lerombolták a huszadik század elején, de a
dokumentumokból azt tudjuk,
hogy nagymértékben hasonlított
a Toldalagi-palotára. A két nemest
egyébként rokoni szálak fűzték
egymáshoz…”.

A palota építőmesterének
számos erdélyi kastély és
híres épület létezése
köszönhető
A palota építési munkálatainak dátumát már említettük.
Előbb az utcafront felőli részt húzták fel, majd később, valamikor a
hetvenes évek elején, építettek
egy hátsó szárnyat is. Így lett az
eredetileg U alakúra tervezett épület négyzet alaprajzú, belső udvarral ellátva.
A fennmaradt iratok Luidor Jánost említik tervezőként. Ezen a
palotán viszont nem csak ő dolgozott. Példa erre a bajorországi
Schmidt Pál is, aki több mint
három évtizeden keresztül a környék leghíresebb és legkeresettebb építőmestere volt. Őt
nevezték ki a város főépítészévé is,
és ekként ő irányította a
Református Kollégium

Ezt követően épült aztán Wesselényi Kata főúri palotája, illetve
Teleki Domokos háza (a Bernádyszobor mögött, a vár alatt), a Haller-ház, illetve a Korda család háza,
amely ma már nincs meg, de egykoron a Bolyai-téren állt.
A példamutató Toldalagi
gróf úttörő az építészetben
A rendelkezésünkre bocsátott
információkból az is kitűnik, hogy
Toldalagi sok mindent épített Koronkán is, ahol a fő lakhelye volt. A
palota mellett számos ház ma már
nem létezik. Fontos volt számára
az, ami a Toldalagi-palota homlokzatán elhelyezett plaketten is
megjelenik: példát akart mutatni
a városlakóknak arról, hogy mit jelent a barokk építészet. Többször
járt Bécsben, kétségtelenül onnan
leste el az erre a stílusra jellemző
formákat. Tény azonban, hogy
vajmi keveset tudunk erről a személyiségről.
A kutatók nem találták meg
vagy nem dolgozták fel a Toldalagi család levéltárát
A főúri palotákat általában
akkor használták, amikor tulajdonosuk éppen az illető városban
tartózkodott. A Toldalagi-palotát
feltehetően télen lakták, illetve
amikor összeült a Királyi Tábla,
amelynek a gróf bírája volt. Sajnos
nagyon kevés információ van erről
az épületről. Noha Vásárhely legjelentősebb barokk
épületei
közé
tarto-

zik, nem képezte olyan aprólékos
kutatás tárgyát, amilyenre lehetőség lenne és amilyent megérdemelne, így csak kevés adat van róla.
A kődíszeket Anton
Schuchbauer készítette
A régi feljegyzések azonban
arról is említést tesznek, hogy a
főúri paloták általában azonos
mintára épültek. Az utca felőli részen volt egy nagy terem, ahol a
család életében fontos eseményeket tartottak, az emeleten kapott
helyet az úr és az úrnő hálószobája,
a földszinten pedig a konyha és a
szolgák szobái. A palota építésében
a kor legjobb szobrásza, Anton
Schuchbauer is részt vett. Az általa
faragott kődíszek, illetve a bécsi barokk-rokokó stílusra oly jellemző
elemek máig fennmaradtak.
A negyvenes években restaurálási tervet dolgoznak ki.
Nem ültették gyakorlatba.
Szerencsére!
A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök által
rendelkezésünkre bocsátott iratokból, amit még megtudunk, az szintén azt tartalmazza, amit az épület
történelméről még ismerni kell.
Toldalagi László gróf halála
után a palotát a ﬁai örökölték. A két
világháború közötti időszakban,
majd pedig a negyvenes években
itt működött az Erdélyi Bank Rt.
Ennek üzemeltetői kidolgoztak
egy restaurálási tervet is, végül
azonban nem ültették gyakorlatba. Szerencsére, mert teljes
mérvű átalakítást írt elő. Ezt tehát
megúszta az épület. Az 1960-as
restaurálást azonban már nem…
Valószínűleg ekkor tették tönkre a
falfestményeket. A dokumentumokból egyértelműen kitűnik,
hogy léteztek ilyenek, hiszen az kizárt, hogy egy ilyen palotában ne
lettek volna falfestmények!
Az épület struktúrája azonban
szerencsére megmaradt, és ez ritkaságnak számít.
Amit már a fentiekben jeleztünk: a Toldalagi-palota jelenleg a
Néprajzi Múzeumnak ad otthont.
Nagy-Bodó Tibor
(a régi fényképekért
köszönet Madaras Józsefnek)
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Tudja,
hol szokott ücsörögni Barack
Obama, amikor külföldre látogat?
– Gondolom, a hotelszobájában.
– Egy frászt: sátorban!
– Na, ezt hiszi a PC; elég
nagy trutyiban van ugyan Amerika, de akkorában talán mégse,
hogy ne fussa az elnöki hivatalnak bár egy kétcsillagos szállodára.
– Nem úgy sátorozik, ahogy
maga Drezdában a nyolcvanas
években: kempingben. Hanem
a kísérői sátrat állítanak fel az
elnök lakosztályához közel a
szállodákban, és ha Obamának
bizalmas természetű dokumentumokat kell elolvasnia, vagy
fontos, védendő beszélgetéseket kell folytatnia, akkor azt ott
teszi, hogy mind az audio-,
mind a videómegﬁgyeléstől
megóvják.
– Cseles.

– Ezt az óvintézkedést mindenképp megteszik, függetlenül attól, hogy szövetséges vagy
az Egyesült Államokkal nem épp
jó viszonyt ápoló országba látogatnak el. A sátor más védett
személyeknek is jár.
– Vajon Angela Merkel is
ilyen sátorozós? Mert ahhoz képest elég szépen lehallgatták az
amcsik, habár ők ezt a tevékenységet adatgyűjtésnek nevezik.
– Egyébként a sátort még
Clinton elnöksége idején vezették be, és mielőtt felállítanák a
kiszemelt szobában, alaposan
átvizsgálják lehallgató-berendezések után kutatva, mármint
a szobát.
– Bizonyára Monica Lewinsky imádott piknikezni…
Én is olvastam egy érdekességet: feltalálták az illatosított férﬁbugyit!
– Azt már rég feltalálták, én
is bármikor meg tudom illatosítani a sajátomat.

– Marha! Egy francia cég vadonatúj termékkel tör be az alsóneműk piacára: illatosított
férﬁ bugyival támad. A parfümöt mikrokapszulákban helyezik a ruhadarabra, melyek
mozgás hatására aktiválódnak,
és szabadon engedik az illatanyagokat. A gyártó garantálja,
hogy 30 mosáson át kitart az illatosítás.
– S biza mennyibe kerül egy
ilyen rotyogásszag-semlegesítő
gatya?
– Húsz euró, ám három
darab rendelése esetén csak ötvenöt.
– Akkor tartsák meg. De, ha
már így gamatkodunk: a szellentőművészről hallott?
– Kiről?
– A múlt századfordulón egy
bizonyos Joseph Pujol nevű
francia a párizsi Moulin Rougeban„koncertezett” minden este,
csak nem a hangszálaival, nem
a szájával énekelt, hanem éppen

AZ ÉPÍTKEZÉSI FEGYELMET ÉS AZ UTCAI HIRDETŐTÁBLÁKAT
FELÜGYELŐ IRODA, A KEREKEDELMI FELÜGYELŐSÉG,VALAMINT A KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG TEVÉKENYSÉGE
ENGEDÉLY NÉLKÜLI ÉPÍTKEZÉSEK
Az Építkezési Fegyelmet és az Utcai Hirdetőtáblákat Felügyelő Iroda alkalmazottai 13 esetben végeztek ellenőrzést különböző
építőtelepeken Marosvásárhely területén, az
építkezési fegyelem kapcsán. Az ellenőrzések
folytán 5 helyen bukkantak engedély nélküli
vagy az építkezési engedélyt tiszteletben nem
tartó munkálatokra. Egyes speciﬁkus tevékenységek folytán azonosították a befektetőket, a haszonélvezőket és/vagy kivitelezőket,
akiket az 50/1991-es, újraközölt (az építkezési
munkálatok végrehajtásának jóváhagyására
vonatkozó) Törvény értelmében összesen 7
500 lejjel bírságoltak meg, ugyanakkor elrendelték a munkálatok azonnali felfüggesztését,
valamint felszólították őket, hogy intézkedjenek a törvényesség betartása érdekében. Jellemző azon kereskedelmi társaság esete,
amelyet 1 500 lejjel bírságoltak meg szabálysértés miatt, egy kollektív lakóépület külsejének tatarozása okán (nem volt építkezési
engedélyük). A fent említett időszakban 20 alkalommal érkezett megkeresés különböző polgároktól, akiknél az Építkezési Fegyelmet és Utcai
Hirdetőtáblákat Felügyelő Iroda alkalmazottai
ellenőrzéseket végeztek, döntéseket hoztak, továbbá írásban válaszoltak a panaszosoknak.
A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY HIÁNYA ÉS A JÓVÁHAGYOTT TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK ÁTLÉPÉSE
A Kereskedelmi Felügyelőség speciﬁkus ellenőrzéseket végzett havi tevékenységének megfelelően 33 olyan gazdasági egységnél,
amelyek munkapontjai a Băneasa, a Raktár és
a Dózsa György utca körzetében találhatók,
szem előtt tartván a 99/2000-es számú K.R.,

valamint a 124/2004-es, a
39/2007-es és a 143/2012es H.T.H. előírásainak betartását.
Ezek során 6 esetben szabálysértéséi bírságot róttak ki, 2100 lej összértékben, ugyanis az említettek nem
rendelkeztek működési engedéllyel vagy nem
tartották be ezek előírásait, túllépvén a helyi
közhatóság által jóváhagyott jogköröket.
A KÖZTISZTASÁGRA ÉS A VÁROS ESZTÉTIKAI KÉPÉNEK MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE
A 20/2008-as, módosított HTH (amely az ingatlanokkal való helyes gazdálkodást, valamint a háztartási hulladék összegyűjtését és
tárolási feltételeit illeti) által előírt normák
módozatait tiszteletben tartva, a Környezetvédelmi Felügyelőség 7 alkalommal végzett
ellenőrzést különböző gazdasági szereplőknél,
akik közül kettőt az intézmény székhelyére
hívtak, helyzetük tisztázása végett, és 100 és
500 lej közötti összegre bírságoltak.
A részleg alkalmazottai 5 esetben oldottak
meg kéréseket a polgárok részéről, az operatív
vizsgálatok folyamán pedig egy lakótársulást
szólítottak fel a tisztasági normák betartására
(a 230/2007-es törvény 30. cikkelye értelmében), ennek be nem tartása esetén pedig alkalmazván a 20/2008M számú H.T.H. 5.
cikkelye 2. bekezdésének előírásai szerinti bírságot.
Továbbá, három olyan személyt azonosítottak és bírságoltak meg, aki tiltott
helyen állomásozott, illetve parkolt személygépkocsijával a zöldövezetben
(197/2007M-es H.T.H.)

ellenkezőleg.
– Szívat?
– Nem. Itt írja, né: „A zeneirodalom közismert dallamait
durrantgatta célszerűen kiművelt záróizmai segítségével, végbélcsatornáját
használva
hangszeréül. Fölényesen uralkodott belein, szabályozta izomműködését, négy természetes
hangon tudott dallamokat eregetni: do, re, mi, fa. Reggelenként tolt magának egy beöntést,
hogy mutatványát ne kísérjék
kellemetlen szagok”.
– Kár, mert különben a süketek is élvezhették volna a koncertjeit…
– „Utánzott mindenféle
hangot: pisztolylövést, puskaropogást. Sortüzet vezényelt, és
leadta a sorozatlövéseket; a legváltozatosabb dallamokat rotyogtatta elő hallgatóságának.
Eljátszotta Debussy: Clair de lune
című dalának trombita-átiratát;
egyveleget adott elő népszerű
dallamokból, köztük elropogtatta az O sole miót”.
– Nos, lehet, nekiállok én is
gyakorolni, és jövőre jelentkezek
a Csillag születikbe. Azt hallotta,
hogy veszélybe kerülni látszik a
dákoromán kontinuitási mese,
izé, elmélet?
– Éspedig?
– Puiu Hasotti kultúrminisz-

ter eszi a kefét, és minden erejével próbálja megakadályozni,
hogy DNS-minták alapján vizsgálják a havasalföldi vajdák eredetét. A tét nagy: kutatók azt
feltételezik, hogy a havasalföldi
román fejedelemség alapítójának számító Basarab dinasztia
ázsiai, pontosabban kun eredetű.
– Akkor lehet, hogy azt az
„anyám kun volt, az apám félig
székely”-es verset nem is József
Attila írta, hanem Eminescu?
– Az elmélet egyik szülőatyja
Neagu Djuvara történész, aki ráadásul azt is állítja, hogy I. Basarab katolikus vallású volt. Lesújtó
következménye lehet a Basarab
család ázsiai eredetének:
Havasalföld egykori uraira, az országalapítókra bajosan fog ráilleni a dákoromán kontinuitás
elve, mert ha maguk a fejedelmek kun gyökerűek, talán a nép
is velük együtt érkezett az„őshonos” tájakra.
– Sanszos.
– És a hab a tortán: a kun
vérvonal szoros kapcsolatba
vonja a Basarabokat IV. Kun
László kun-magyar királlyal. Ha
a DNS-minták igazolják az ázsiai
eredetet, akkor az a feltételezés
is bebizonyosodik, amely szerint
I. Basarab apja, Thocomer (magyarul Tihamér, a korai Havasal-

föld egyik első uralkodója) Batu
kán dédunokája volt – azaz
Dzsingisz kán leszármazottja!
– Az már dá! Akkor a himnuszukat is lecserélhetik majd a
„Desteapta-te, romane”-ról arra
a régi Dschinghis Khan című,
übergagyi diszkóslágerre.
– Lapozzunk: Steven Seagalt
kedveli?
– Hát, nem tartozik a kedvenc száz színészem közé. Miért?
– Múlt héten örökbe fogadott egy kóbor kutyát, egy Giurgiu megyei kutyamenhelyen,
továbbá több tonna ebzabát is
vitt nekik.
– Akkor ez a megoldás a kóborkutya-problémára: minden
hollywoodi színész fogadjon
örökbe egyet! De a határon
simán átengedték, vagy lekaratézta a vámosokat?
– Nem tényleges örökbefogadás, csak szimbolikus: minden
hónapban küld számára egy bizonyos összeget, és néha meglátogatja.
– Értem. Így engem is távadoptálhatna valamelyik sztár,
mondjuk Megan Fox vagy Jessica
Alba: havonta utalna pár ezer
dolcsit a számlámra, és amikor
eljönne meglátogatni, még a
farkamat is csóválnám neki!
Molnár Tibor
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Vásárhelyi sikeredző Svájcban
Már több alkalommal írtunk a vásárhelyi illetőségű egykori kézilabdakapusról, a 41 éves Májeri Zoltánról,
aki játékosként, majd edzőként több európai országban légióskodott, nem is akárhogyan. Májeri 2011 óta
Svájcban, az US Yverdon Handball Klubnál a férﬁ, női felnőtt és a férﬁ iﬁ csapat edzőjeként is tevékenykedik,
emellett a klub menedzselésével is foglalkozik. Munkájának már rég beérett a gyümölcse, hiszen a klub sikert sikerre halmoz, a svájciak nem kis meglepetésére. Hogy mennyire nehéz egy időben három csapatot is
edzeni, azokkal jó eredményeket elérni, emellett az egyesület menedzselésével járó feladatokat is ellátni,
arról utolsó vásárhelyi hazalátogatása alkalmával beszélgettünk a jeles sportemberrel.
– Zoltán, arról, hogy sikeres karrier van mögötted – proﬁként dolgoztál Izlandon, Dániában, Magyarországon, akár Macedóniában,
Ukrajnában, vagy épp Kuwaitban,
nem beszélve arról, hogy Tunézia válogatottjának kapusa is voltál huzamosabb ideig –, már több többször cikkeztek. Két éve Svájcban
dolgozol, ahol egy időben három
együttest készítesz fel, ami titáni
munkát jelent. Hogyan lehet ezt ﬁzikailag bírni, mi több, sikereket is
elérni mindhárom csapattal?
– Amikor a klub vezetősége
megkeresett, arról volt szó, hogy a
felnőtt férﬁ csapatnak leszek a vezetőedzője, és a junior csapat felkészülésével is foglalkozom majd.
Szó sem volt arról, hogy átvegyem
a klub női együttesét is. A felkérés
után arra gondoltam, hogy senki
nem vállal el egy ilyen felkérést,
hisz három területen dolgozni –
férﬁakkal és nőkkel, ami teljesen
különböző, főleg mentális és ﬁzikai
okok miatt, emellett még a juniorokkal is – enyhén szólva veszélyes
kaland. Végül mégis vállalkoztam
rá, s a tény, hogy még mindig

együtt dolgozunk, felér bármilyen,
pályán szerzett éremmel.
– Sikerült mindhárom csapattal
előre lépned, sikereket értetek el, ami
nem kis teljesítmény…
– Amikor a playstation játékkal
játszom, akkor is a leggyengébb
csapatot választom, nem a legerősebbet, mert számomra az a kihívás
és egyben siker is, ha a gyenge
együttesből faragok erőset. Erős
csapatot edzeni, erős csapatban játszani sokkal könnyebb.
Komolyabbra fordítva a szót, az
első évben a férﬁ csapatot sikerült
benn tartanom az első, az Elite-ligában, ami a klub eddigi legnagyobb teljesítménye, ugyanakkor
a női együttessel sikerült megnyernünk a második ligát, így felkerültünk az élvonalba. Nem utolsó sorban a férﬁ ifjúsági csapattal svájci
bajnokok lettünk, Európa egyik legerősebb bajnokságában. A második
évben is folytatódott a sorozat,
amely teljesítményeinkre felﬁgyeltek egész Svájcban. Persze ez nemcsak az én érdemem, hanem a játékosoké is. Beért a közös munkánk

gyümölcse.
A junior ligában ebből a kantonból soha nem volt csapatuk ezen
a szinten. A tavaly a célkitűzésünk
az volt, hogy maradjunk benn az
első osztályban. Idővel elvesztettük
a csapat két jó játékosát, akiket nagyobb, anyagilag erősebb klubok
megvásároltak. Idővel a Schaffhausen, majd a Zürich is elvitt még
egy-egy játékost, időközben kiöregedett három, tehát rövid időn belül hét játékost, azaz egy csapatra
való embert vesztettünk. Erre mindenki azt mondta, hogy vége, jövőre úgy is kiesünk. Nem kis meglepetésére, akár egy évvel
korábban, egy teljesen kicserélődött
játékoskerettel bent maradtunk az
első osztályban. Ez volt az egyik
legszebb eredmény, amit egyazon
csapatnál, de két különböző játékoskerettel értem el.
Emellett a felnőtt férﬁ csapattal
sikerült megkapaszkodnunk az első
osztályban.
– Visszatérve az ifjúságiakhoz,
az idei keretből jutottak fel játékosok
a nagycsapatba?

– Ez is a célkitűzésem közé tartozott. Már az előző bajnokság végén csak egyetlen harmincéves játékosom volt, az utána következő
„legöregebb” játékos 23 éves. Úgy
állunk fel, hogy az együttes játékosainak zöme 18-21 év körüli, s
akkor már a 21 éves idősnek számít,
mindamellett, hogy a bajnokságban mi vagyunk a legﬁatalabb átlagéletkorú csapat. Mi több, három
16-17 éves is tagja jelenleg a felnőtt
keretnek, akik Svájc egyik legjobb
együttese ellen debütáltak. Elmondható, hogy a helyi ﬁatal játékosokra építek, de persze, szükség
van mindig egy-két tapasztaltabb
idegenlégiósra is. Az idei szezon
kezdetén a felnőtt csapathoz hoztam egy magyar junior válogatott
játékost, egy francia beállóst és két
francia balkezes játékost. Remélem,
hogy idén kellemes meglepetésben
lesz részünk, még jobb eredményt
fogunk elérni, mint a tavaly.
– Hogyan oldható meg a sikeres
felkészülés egyazon időben?
– Én inkább technikailag és taktikailag próbálom tökéletesen fel-

készíteni őket, hogy a ﬁzikálisan
képzettebb, tapasztaltabb ellenfelekkel szemben csatát nyerjenek.
Ha az ellenfél jobb, mi kétszer többet szaladunk, emellett a kellő pillanatban nemcsak a sablonjáték
szerint, hanem kreatívan is cselekednek játékosaim.
Egy olyan edzéstervet dolgoztam ki, aminek legfőbb eleme a
mentális erőnlét, ennek köszönhetően képesek a meccsek utolsó 1015 percében újítani, fordítani az álláson. Igaz, ez kiváló ﬁzikai
állóképességet is feltételez. Erre
példa, hogy a tavalyi bajnokság hajrájában hét meccset nyertünk egy
góllal, amit az utolsó percben szereztünk…
– Miként tudtad megszokni azt
a nagy stresszt, ami rád hárult a temérdek feladat mellett?
– Őszintén megmondom, hogy
annyira beletemetkeztem a munkába, hogy nem is gondoltam
másra. Emellett reggelenként a
szakosztály menedzselésével is foglalkozom, ami a szponzorkeresést,
a klub dolgainak a szervezését is

jelenti számomra. Az a két ember,
aki engem oda vitt, mára nagyon
jó barátommá vált, együtt intézzük
a klub ügyeit. Egyébként egyikük
az elnök, a másik a technikai igazgató. Másképpen fogalmazva:
2011-ben a klub költségvetése mínuszban, 2012-ben nullában,
2013-ban pedig proﬁtban áll.
Amikor odakerültem, 78 igazolt
kézilabda-játékosa volt a klubnak,
jelenleg 189-en vannak, ami a duplája, tehát nagyon fontos, hogy a
legkisebb korosztálytól a legnagyobbig, mindenikkel elszántan és
hozzáértéssel foglalkozzunk.
– Melyik volt eddigi svájci idegenlégióskodásod legszebb emléke?
– Az egyik legszebb napom a
tavaly volt, amikor egyazon nap,
ugyanazon sportcsarnokban két
csapatom is nyerni tudott a Svájci
kupában, sőt este, a junior együttesem is győzni tudott, a kiváló játékerőt képviselő Weddingen ellen!
Csodálatos érzés volt megbizonyosodni, hogy érdemes erőltetett
iramban dolgozni, hisz megvannak
a munkának az eredményei is!

A City’us játékosai a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban
Dr. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere pénteken
fogadta a négyszeres román
bajnok, hatszoros román kupagyőztes City’us teremlabdarúgó együttesének játékosait, vezetőedzőjét, akik az
UEFA-kupa elitkörének egyik
helyszínére, Pardubicébe
utaztak hétfőn.
„Büszkélkedünk azzal, hogy
becsülettel képviselitek Marosvásárhely színeit és a ﬁataloknak és
főleg a gyerekeknek igazi példaképei vagytok. Büszkék lehetünk
valahányszor, ha Marosvásárhelyről beszélnek” – mondta többek
közt Marosvásárhely polgármestere.
Kacsó Endre, a City’us vezetőedzője kifejtette, hogy a helyi Polgármesteri Hivatal marad az
együttes első számú támogatója.
A klub egyik szponzorának, a
Joma Romániának köszönhetően
1-es, illetve 10-es számú mezt
adott át a vezetőedző Dorin Floreának, majd a polgármesteri tanácsadónak, Maior Claudiunak
tiszteletük jeléül.
A rendezvényen Kacsó Endre,
az együttes eddigi sikereiről be-

szélt, értékelte a klub ifjúsági csapatának teljesítményét, és megjegyezte, hogy a Pardubicében
sorra kerülő UEFA-kupa elitkörében a világhírű Barcelona teremlabdarúgó együttese ellen is pályára lépnek, amit nem kis
teljesítménynek tart.
A rendezvény után a játékosok
a sajtó képviselőivel is beszélgettek. A Központ azon kérdésére,
hogy milyen szereplést várnak a
pardubicei tornán, néhányuk így
felelt:
Kacsó Endre, vezetőedző:
– Az utolsó négy évben sorozatban háromszor eljutottunk Európa legjobb 16 együttese közé,
ami nem kis teljesítmény. Jelen pillanatban, Európa 49 teremlabdarúgó bajnokcsapata közül a 13.
helyen vagyunk, a megszerzett
pontok alapján.
Remélem, hogy ezúttal sem
vallunk szégyent, bízom a játékosokban, optimistán és felkészülve
indulunk Pardubicébe, ahol Európa
legjobb bajnokcsapatai mérik öszsze erejüket és tudásukat.
A tavaly bírói tévedések miatt
nem juthattunk tovább, de úgy ér-

rozza majd meg. Már az nagy dolog, hogy idáig eljutottunk, a legfontosabb, hogy a maximumot kihozzuk magunkból és jól
szerepeljünk.

zem, hogy a 2011/2012-es európai
teljesítményünket (9.hely) túlszárnyalhatjuk.
Nem lesz könnyű az ukrán, a
cseh és főleg a spanyol bajnok ellen, csapatunkban több ﬁatal, ígéretes játékos is pályára fog lépni,
akiknek nagyon fontos lesz a tapasztalatszerzés, a jövőbeli, hasonló nagyságú megmérettetésekre való tekintettel.
Én játékosként is szerepeltem
már az UEFA-kupa sorozatban,
igaz, akkor az udvarhelyi együttesnél játszottam. Élmény számunkra ilyen közegben mérkőzni,
ugyanakkor munkánk elismerése
is egyben.

Pallai Gábor, kapus:
– Nagyon nagy megtiszteltetés
számomra, hogy újra, ezúttal marosvásárhelyi színekben játszhatok
a teremlabdarúgó UEFA-kupában,
hisz nem kis dolog a Bajnokok Ligájában szerepelni, főleg az elitkörben, ahol Európa legjobb 16
együttese érdekelt.
Magyarországon kétszer voltam tagja bajnokcsapatnak, de
egyszer sem sikerült bejutnunk az
UEFA-kupa elitkörébe. Mindent elkövetünk, hogy sikeresen szerepeljünk és öregbítsük Marosvásárhely
hírnevét a nagyvilágban. Nagyon
jó lelkiállapotban vagyunk, jól fel

vagyunk készülve mind ﬁzikálisan,
mind mentálisan, és türelmetlenül
várjuk a mérkőzéseket.
Csoma Ferenc, játékos:
– Szerintem ez egy nagyon jó
felkészülés lesz számunkra a jövőbeli hazai és nemzetközi szereplésünkre nézve, hiszen egy erős csoportba
kerültünk,
ahol
teremlabdarúgói tapasztalatokat
szerezhetünk.
Reméljük, helyt tudunk állni,
és jó eredményeket érhetünk el
ezen a színvonalon. Fizikálisan kellőképpen fel vagyunk készülve, de
a mérkőzéseken való összpontosítást, az akkori bioritmusunk hatá-

A Csehországba utazott játékoskeret a következő: Pallai Gábor
és Moldovan Vasile–kapusok; Covaci Bogdan, Dániel Raymond,
Moldovan Tibor, Muntean Andrei,
Csoma Ferenc, Dumitru Mimi Stoica, Ignat Florin, Gherman Cosmin, Nicuşan Lucian, Al-Ioani Ion,
Ötvös Marcel és Oltean Călin–mezőnyjátékosok.
Csoma Ferenc öccse, a júniusban meniszkusszal megműtött
29 éves Alpár nem utazott a kerettel Pardubicébe.
A november 19-23 között Pardubicében (Csehország) sorra kerülő UEFA-kupa elitkörében, ma
este 18:30-tól a Barcelona, míg
szombaton 15:30-tól az ERE Pach
Chudrim lesz a City’us ellenfele.
A 2011/2012-es UEFA-kupa
sorozat keretén belül, Európa 9.
együttesének (eddig a klub legjobb teljesítménye) nyilvánított
City’us, kedden 16:30-tól a Locomotiv Harkóv ellen játszott.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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8. oldal >> Rejtvény / Reklám

2013. november 21–27.

Pályá
zat

KEDVES REJTVÉNYFEJTŐK!
Pályázatunk harmadik feladványánál tartunk! Ezen kívül még
csak egyet kell megoldaniuk, és
egy kis szerencsével Önök közül
nagyon sokan karácsonyi vetélkedőnk valamelyik díjának tulajdonosává válhatnak! Ehhez
azonban mind a négy novemberi rejtvényünk megfejtését el
kell hozzánk juttatniuk a jövőheti számunkban megjelenő pályázati szelvényen, a majd rajta
látható beküldési határidőig!
Karácsonyi nyereményeink a következők:
1. díj: ezüst nyaklánc, a RUBICOMPRES DEMETER Kft. ékszerboltjának ajándéka
2-5. díj: gyógykrémek,
gélek – kozmetikai termékek, a
Peter's Beauty Shop kozmetikai
cikkeket forgalmazó szaküzlet
ajándéka
6-10. díj: féléves és negyedéves előﬁzetések a Központ hetilapra
Minden kedves rejtvényfejtőnek
sok sikert és jó szórakozást kívánunk!
*
Most pedig lássuk októberi pályázatunk szerencsés nyerteseit!
1. díj – ezüstgyűrű, a RUBICOMPRES DEMETER Kft. ékszer-

boltjának ajándéka: KIRÁLY JULIANNA (Merészség u.)
2. díj – kozmetikai krémeket,
géleket tartalmazó ajándékcsomag, a PETER'S BEAUTY SHOP
kozmetikai cikkeket forgalmazó
szaküzlet ajándéka: SERES
RÓZSA (Arany János u.)
3. díj – féléves előﬁzetés a Központ hetilapra: VERESS JÓZSEF
(1918. December 1. sugárút)
4. díj – negyedéves előﬁzetés a
Központ hetilapra: NAGY IMRE
(Árvácska u.)
Gratulálunk, nyerteseinket telefonon értesítjük a díjak átvételével kapcsolatban!
A helyes megfejtések:
Katonafeleség: – Én megértlek, drágám, de mit keres itt ez
a civil? Szigorított kutyahűség:
– Tíz perc múlva éjfél van, és
még nincs itthon! Szupercsapat-pszichológia: – Egyszerű
lesz győzni. Rögtön már az elején berúgtok három lélektani
gólt! A fáraó napórája: – Ki
tudná nekem megmondani,
hogy kell ezt éjszaka átállítani?
Vadászidény: – Most már
értem, miért jössz mindig zsákmány nélkül haza!
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Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
1. szám

RUBICOMPRES

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