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

Vélemény

Amnesztiát az állatfarmnak!

Mondják már végre ki azt a törvényt, amely meg-
tiltja az állatok vezéreinek a felelősségre vonását!
Nem lehet úgy állatfarmot vezetni, hogy közben
a lovak, a marhák és a szamarak folyamatos szá-
monkéréseire kell válaszolni. Vegyék tudomásul
a farm lakói, hogy ehhez a nehéz feladathoz, azaz
az igazgatáshoz nyugodt légkörre, kiszámítható
jogszabályokra és mindenekfelett felelősségre-
vonás-mentes körülményekre van szükség. Ha
rossz irányba húz egy ló, ha nem dolgozik eleget
egy marha, vagy ha makacsul egy helyben áll egy
szamár, akkor azt azonnal megbüntetik, megvon-
ják tőle a zabot és szorosabbra kötik rajta a gyep-
lőt, a disznóknak viszont mindenhez joguk van. 

>>> 3. oldal

Társadalom

Megjelent KádárBarna 
Zsolt első lemeze 

Kádár Barna Zsolt zenetanár a 2010-es Erdély
Hangja tehetségkutató verseny legjobb férfi-
hangjaként vonult be a köztudatba. A közelmúlt-
ban megjelent első lemeze alkalmával kérdeztük.

>>> 4. oldal

Vélemény

Vásárhelyi polgármester-
jelölt  kerestetik  
Igencsak felborzolta a kedélyeket Dorin Florea
polgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján el-
hangzott kijelentésével, miszerint „fogyatéko-
sokká válnak azok a magyar tanulók”, akik nem
vegyes tannyelvű iskolába járnak, és nem tanul-
nak meg jól románul. Az enyhén szólva szeren-
csétlen megfogalmazás – a városháza illetékesei
szerint helytelen fordítás – élénk tiltakozást vál-
tott ki városszerte, sokan – civilek és kevésbé ci-
vilek – a polgármester városvezetői
alkalmatlanságát hangoztatták. Sőt volt, aki
egyenesen lemondásra szólította fel Dorin Floreát. 

>>> 4. oldal
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Sport

Magára talált 
az ASA női együttese

A rájátszás felsőházának negyedik helyén végzett az
ASA női csapata, miután az utolsó, idényzáró hazai
mérkőzésen örömfutballt játszott és 17-0 (5-0)
arányban „kitömte” ellenfelét, a Bukaresti Fair Play
csapatát.  Az ősszel sokat botladozó vásárhelyi együt-
tes edzőjével, Székes Károllyal beszélgettünk az idény
utolsó mérkőzése után. 

>>> 7. oldal

>>> 5. oldal

Társadalom

Kerekasztal-beszélgetés 
a Kultúrpalota szomszédságában
építendő parkolóházról

A tervek szerint jövő évben kezdik el annak az ötszin-
tes, négyszáz férőhelyes parkolóháznak a megépíté-
sét, amely a volt Baross Gábor (Horea) utca 11-13.
szám alatt kapna helyet. Az acélmonstrum veszélyez-
tetné a Kultúrpalotát és a Nyugdíjpalotát is. 

>>> 3. oldal

Vásárhely előkelőségeinek fő találkozóhelye:

az Apolló Palota

A Bálok Palotájának is nevezett épületet gróf Teleki Sámuel építette 1820 és 1822 között.
Azzal az elképzeléssel, hogy e ház jövedelméből biztosítsák a Téka könyvállományának kon-
zerválását, bővítését és személyzetének fizetését.  Ahogyan azt Balás Árpád és Fodor Sándor
is említi, az épület földszintjét üzletek, az első emeletet lakások foglalták el, a második eme-
leten vendégfogadó működött, melyben bálokat, táncestélyeket, később, 1824 és 1923 között
színielőadásokat is tartottak. Ebben az épületben lépett fel Deryné, Kántorné és még sok
neves erdélyi színész. Ők vetették el azt a magot, ami száz év után az állandó színház meg-
alakulását eredményezte Marosvásárhelyen.



Alkésztisz  a Nemzetiben
December 13-án, pénteken 19.30-
tól az Alkésztisz című előadás látható
a Nemzeti Színház Kistermében.

János vitéz
A Maros Művészegyüttes köves-
dombi előadótermében decem-
ber 16-án és 17- én délelőtt 10,
illetve 13 órától a János vitéz
című mesejáték látható. Az előadás
minden korosztálynak ajánlott.

Leckehangverseny
December 13-án, pénteken déli
12 órától román, 13 órától ma-
gyar nyelvű leckehangversenyre,
17 órától román, 18 órától ma-
gyar nyelvű nevelőhangver-
senyre kerül sor a Kultúrpalota
nagytermében. Téma: kántálók
érkeznek. Fellép a Neumarkt
Brass Rézfúvóskvintett. Az együt-
tes tagjai: Puja Barna (trombita),
Ambrus László (trombita), Radu
Gavril (kürt), Fábián András (har-
sona), Cosmin Botan (tuba). Be-
mutatják: dr. Dorina Pop és Fülöp
Klára tanárnők.

Bernády újra
A sikerre való tekintettel decem-
ber 14-én, 19 órától ismét meg-
tekinthető Orbán Márton:

Bernády című monodrámája, a
Gecse utcai Egyházközség gyüle-
kezeti házának nagytermében, a
Gecse utca (Stefan cel Mare) 26.
szám alatt Előadja Kozsik József.
A belépés díjtalan.

Kórushangverseny
A Nagy István Ifjúsági Vegyes Kar
vasárnap, december 15-én a Bo-
lyai téri unitárius templomban 19
órai kezdettel tartja hagyomá-
nyos adventi hangversenyét. Szó-
lót énekel Fejér Orsolya és Orbán
Kálmán, vezényel Kovács András.

Karácsonyi kézcsodák
A Böjte Csaba által vezetett Dévai
Szent Ferenc Alapítvány szovátai
Szent József Otthonának gyerekei
és a Kézcsodák V–XII. osztályos ta-
nulóiból (M. Viteazul, Al. I. Cuza ál-
talános iskolák és a Gh. Sincai
líceum) álló kézművescsoport el-
adással egybekötött kiállítása nyí-
lik meg december 15-én, vasárnap
10.30-tól a Deus Providebit Tanul-
mányi Ház előcsarnokában. A kiál-
lítás december 15–22. között 9-től
20 óráig látogatható.

Krisztus király
Megnyílt Incze Anna-Mária és
Incze István Krisztus király című

kiállítása a marosvásárhelyi Deus
Providebit Tanulmányi Ház kiállí-
tótermében. Az alkotásokat ja-
nuár 15-ig lehet megtekinteni.

Téli szalon
A Kultúrpalota földszinti galériá
jában, a Romániai Képzőművé-

szek Szövetsége Marosvásárhe-
lyi Fiókjának székhelyén
(Enescu utca 2. szám) megnyílt
hagyományos Téli szalon.

Medgyes és környéke
A Hargita Megyei Kulturális
Központ szervezte fotótábor
anyagából nyílt Medgyes és
környéke című kiállítás decem-
ber 12-étől, csütörtöktől a Ber-
nády Ház emeleti
kiállítótermében tekinthető
meg.

Régészeti kiállítás a várban
Újabb régészeti kiállítás érke-
zett Magyarországról a Maros
Megyei Múzeum várbeli kiállí-
tótermeibe. A Balatoni Mú-
zeum és a Lipcsei Egyetem
közös erőfeszítésével megvaló-
sított tárlaton a több mint egy
évszázada zajló Keszthely-fe-
nékpusztai régészeti kutatások
eredményeit, legreprezentatí-
vabb emlékeit tekinthetik meg
a látogatók. A tárlat február 9-
ig látogatható.

Páll Lajos-emlékkiállítás
A festő halálának első évfordu-
lója alkalmából szervezett kiál-
lítás a marosvásárhelyi Bolyai
téri unitárius egyházközség
Dersi János termében decem-
ber 26-ig 9-13 óra között láto-
gatható.

Környezetvédelmi nevelő
célú kiállítás
A Noé Projekt Kulturális Egye-
sület, illetve a Milvus Egyesület
és a K'Arte Egyesület szervezé-
sében SHOOT?! címmel nyílt
képzőművészeti kiállítás, mely-
nek tematikája a MEDVE (a
medve álma vagy rémálma).
Helyszín: a marosvásárhelyi
George Enescu utcai 2. szám
alatti K'Arte Galéria. A kiállítás
december 19-ig látogatható.
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Horoszkóp
Kos: Energiaszintje meglehetősen alacsony, vigyáznia kel-
lene arra, nehogy megerőltesse magát. Ragyogó a hét kül-
földi utazásra, fantasztikus ötletek pattanthatnak ki a
fejéből, amelyek megvalósítására talán nem ezen a héten
kerül sor. 
Bika: Az otthonában több teher hárul önre, és valakit úgy
vigasztalhat meg, ha elkerüli az igazmondást. Ha lehetsé-
ges, akkor a házastársával kezdjen közös munkába, akár ott-
honi, családdal kapcsolatos feladatok ellátásába. 
Ikrek: Jó tett helyébe jót várhat, számíthat valaki hálájára.
A szerelmi kapcsolata új kerékvágásban folytatódik, ami
megnyugtatja. A gyermekével fontos beszélgetésre kerülhet
sor, ami után könnyebb lesz a lelke. A munkahelyén az sem
igaz, amit kérdeznek. Legyen résen!
Rák: A héten különleges hangulatba kerülhet, számvetést
készíthet az eddig életéről, szembenézhet egy múltbeli
problémával, és kitűzheti az új célokat. Rádöbbenhet, hogy
amiért harcolt, nem is olyan fontos, és ez felszabadulttá te-
heti. 
Oroszlán: Jól kijöhet a rokonaival, a szomszédjáról kiderül-
het, hogy jobb ember, mint gondolta. Egy vitában győzhet,
a szívét melengető hírt hallhat, és élvezheti valaki csodála-
tát. A gyermekével maradjon türelmes, és tegye meg mind-
azt, amit ezen a héten kér, mert ez csemetéje fejlődését
szolgálja. 
Szűz: Érdemes lenne önvizsgálatot tartania és őszintén
szembenéznie azzal, amire vágyik, és ami a valóságban van.
Így saját magad jönne rá arra, hogy tévúton jár, és az ideál-
kép, amelyet önmagában dédelget, nem más, mint délibáb. 
Mérleg: Rájöhet egy betegség lelki okozójára, és ez segít-
ségére lehet a gyógyulásban. Szerelmi kapcsolatban sors-
szerű változásra, ingatlanügyben előrelépésre számíthat, és
a munkahelyén önmaga dicséretére van szükség. 
Skorpió: Az lenne a legjobb, ha a munkájába lenne szerel-
mes. Ugyanis itt nem csalódhat, hiszen most „bebetonoz-
hatja” magadat a cégnél, a szakmájában felnéznek önre. Ha
házas, a társa teszteli önt a héten, és elvárja, hogy mellé-
álljon egy vitában. 
Nyilas: Egyetlen tett sem marad következmény nélkül! Jus-
son ez eszébe, amikor meghoz egy olyan döntést, amely
mások életét érinti. Egy barát támogatja önt egy korábbi
hibája kijavításában. A szerelme vagy a gyermeke egyre ne-
hezebben kezelhetőnek találja önt.
Bak: Ha szüksége van a munkájára, próbáljon meg a felet-
tesével szemben nyájasan viselkedni még akkor is, ha ki
nem állhatja őt. Egy szeretett személyre szakítson több időt,
mert így elkerülheti a későbbi lelkiismeret-furdalást.
Vízöntő: Értéktárgyait ne hagyja őrizetlenül, ha kell, kössön
rájuk biztosítást. Ha mesteremberre van szüksége, válogas-
son, mert kifoghat egy lelkiismeretes, elérhető árú szakit.
Ha a testvérénél vagy a szomszédjánál el akar érni valamit,
válassza a hízelgést. 
Halak: Házastársának szüksége van a támogatására.
Mondja neki azt, amit hallani szeretne, mert ő így nyerheti
vissza a lelki egyensúlyát, ön pedig elkerülheti a duzzogást.
Amennyiben szülő, a gyermekéről kiderülhet, hogy egy kis
zseni, a taníttatása sokba fog még kerülni.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

Rózsaszedők / Péterfi József grafikája
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Amnesztiát 
az állatfarmnak!

Mondják már végre ki azt a törvényt, amely megtiltja
az állatok vezéreinek a felelősségre vonását! Nem lehet
úgy állatfarmot vezetni, hogy közben a lovak, a marhák
és a szamarak folyamatos számonkéréseire kell válaszolni.
Vegyék tudomásul a farm lakói, hogy ehhez a nehéz fel-
adathoz, azaz az igazgatáshoz nyugodt légkörre, kiszá-
mítható jogszabályokra és mindenekfelett
felelősségrevonás-mentes körülményekre van szükség. Ha
rossz irányba húz egy ló, ha nem dolgozik eleget egy
marha, vagy ha makacsul egy helyben áll egy szamár,
akkor azt azonnal megbüntetik, megvonják tőle a zabot,
és szorosabbra kötik rajta a gyeplőt, a disznóknak viszont
mindenhez joguk van. Mert tőlük függ a farm jóléte, rajtuk
áll vagy bukik az állatok megélhetése, nekik köszönhető
bármely jó eredmény. Ebben a szellemben kell az új tör-
vényeket megalkotni, a régieket pedig mihamarabb elfe-
lejteni. 

Ne kérdezhessék meg a farm lakói, honnan van annyi
korpájuk a disznóknak, miért kell egyes állatfajoknak töb-
bet dolgozniuk a többieknél, miért kell a saját termésük
akkora hányadát a nagy közös gabonaraktárba szállítaniuk.
És ha valaki mégis számon kérné mindezt a vezéreitől,
akkor ennek a jogosságát szintén a disznók ítéljék meg,
előrelátható engedékenységgel, elnéző rokonszenvvel. Hi-
szen a disznó nem fogja a disznótársát a vályútól elker-
getni, legfennebb kivárja a sorát türelmesen. Ahhoz, hogy
a marhák rokonszenvét is élvezhessék, a köreikből egy-két
mangalicát lóvá tesznek, akiket ezáltal sajnáltatnak, akikért
könnycseppeket csalnak a marhák szemébe. A nagy vezérek
persze soha nem vállalják az áldozati bárány szerepét, ők
soha nem hagyják el a disznóól biztonságos fedezékét,
onnan pedig nyugodtan lehet nagyokat röfögni.

Íme, a disznók közleménye:
„Fogjátok már fel, ti barmok, hogy itt nem kiváltságos

jogok megszerzéséről, hanem a dolgok természetes rend-
jének a felállításáról van szó. Hiába akartátok ti eddig azt
bebizonyítani, hogy mindenki egyenlő, amikor egyesek
egyenlőbbek! A disznókat nem lehet ugyanolyan törvé-
nyek szerint elbírálni, mint a barmokat, nekik külön sza-
bályok járnak, ehhez tartsátok magatokat!”

A disznók pedig majd gondoskodnak a farm biztonsá-
gáról azáltal, hogy beépítik a saját lovaikat és szamaraikat
a többi közé, akik megnyugtatják a lázadó hangoskodókat
azt szajkózván, hogy lehetne ez a helyzet még sokkal rosz-
szabb is, tehát jobb, ha csendben maradnak. Ha kell, ki-
nevetik, félrevezetik, vagy, akár jogtalanul is, megbüntetik
őket. Egészen addig, amíg nyugodt és dolgos állatokká
válnak. Persze számtalan fordulat bekövetkezhet egy farm
életében. Jöhet egy nagy vihar, ami mindent összetör,
vagy egy nagy szárazság, egy fertőzés, ami elől senki sem
menekül. Akkor majd mindenkit egyformán fognak érin-
teni a problémák, tehát jobb, ha a disznók sem hivalkod-
nak kiváltságos helyzetükkel. Mert mindenki csak egy állat
a farmon.

Ferencz Zsombor

A tervek szerint jövő évben kezdik el annak az ötszintes, négyszáz férőhelyes parkolóháznak a megépítését, amely
a volt Baross Gábor (Horea) utca 11-13. szám alatt kapna helyet. A tájidegen, a belváros esztétikai és építészeti jel-
legével nem összhangban álló acélmonstrum veszélyeztetné a Kultúrpalotát és a Nyugdíjpalotát is, és az építkezési
engedélyek hitelessége is kérdéseket vet fel. Megépítésének következményeiről tartottak kedden sajtótájékoztatót
politikusok és szakemberek, illetve aláírásgyűjtés is indul a terv megakadályozása érdekében.

Kerekasztal-beszélgetés a Kultúrpalota
szomszédságában építendő parkolóházról

Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakember is
jelen volt a kerekasztal-megbe-
szélésen, és elmondta, hogy a
parkolóház óriási forgalmat
eredményezne a Horea utcá-
ban, amely által okozott rezgé-
sek veszélyeztetnék a
Kultúrpalotát, emellett pedig
növelné a csúcsidőben amúgy is
borzasztóan zsúfolt főtéri au-
tósforgalmat.

„Elengedhetetlen egy több-
szintes épület felhúzásakor az
alapásás, amely káros hatással
lenne a szomszédságában lévő
A kategóriás műemlékre, illetve
a Nyugdíjpalotára. Emellett fel-
vetődik az a kérdés is, hogy a
parkolóházat nyitottra, avagy
zártra tervezik. Ha az előbbi,
akkor a zajkeltés is negatív kö-
vetkezményekkel jár a műem-
lékre nézve. Egyszóval nem
látom lehetségesnek a terv
megvalósítását jelenlegi álla-
potában” – mondta el Keresz-
tes.

Nyomásgyakorlás 
a magántulajdonban 
lévő ingatlanok gazdáira

Benke István építész – aki
hasonlóan az acélmonstrum

megépítése ellen tette le a ga-
rast – kifejtette, hogy a Horea
utcai garázsok, amelyek felszá-
molásra kerülnének a parkoló-
ház megépítésekor a város
tulajdonát képezik, így azt tör-
vényszerűen használhatja a vá-
rosvezetés, ám az utca elején
lévő ingatlanok magántulajdon-
ban vannak. Benke azt is hozzá-
tette, hogy ezen házak
tulajdonosait nyomásgyakorlás-
sal és fenyegetéssel próbálták
„meggyőzni” arról, hogy egyez-
zenek bele területük kisajátítá-
sába, ezáltal elgördítve a
parkolóház megépítése előtt
álló jogi akadályokat.

„Nagyon fontos a talajme-
chanikai hatástanulmányok el-
végzése az építés előtt. Tény,
hogy mélygarázs kialakítása
lenne az ideális, ám az sokkal
többe kerülne. Elméletileg meg-
valósítható a parkolóház, de
nem mindegy, hogy milyen
áron. Szecessziós örökségünket
óvni kellene” – figyelmeztetett
Benke István. 

Új tanácsi határozattal
semlegesíteni a régit

Soós Zoltán tanácsos, a
Maros Megyei Múzeum igazga-

tója is ellenzi a parkolóház
megépítését, és úgy véli, hogy
bár a Kultúrpalota mögötti te-
rületet üdvös lenne rendezni,
oda egy kultúrközpont létreho-
zását indítványozná, és szorgal-
mazná, hogy a parkolóház
megépítését elnyert cégnek
egy más területet ajánljanak fel
eredeti projektjét megvalósí-
tandó. „A műemlék szomszéd-
ságában kizárólag kultúrával
kapcsolatos fejlesztést tudnék
elképzelni, például egy digitális
könyvtár kialakítását egy olyan
épületben, ahol a mára már a
színházat kinőtt könyvvásárt,
de egyéb kulturális rendezvényt
is meg lehetne szervezni” – vé-
lekedett Soós.

Arra a kérdésre, hogy meg
lehet-e akadályozni, hogy a ter-
vet a jelenlegi formájában meg-
valósítsák, Soós elmondta, hogy
bár két éve érvényben van a vo-
natkozó tanácsi határozat, sze-
rinte mégis elképzelhető, hogy
egy újabb elfogadásával meg-
semmisíthető a jelenleg kifogá-
solt. „Elméletileg ez megoldható,
ám nagyon gyakran, ha a város-
vezetésnek nem tetsző javaslat-
tal áll elő egy képviselő, azt
elnapolják, és nem tűzik napi-
rendre” – vallotta Soós.

Felvetődött az a kérdés is,
hogy miként kapott építkezési
engedélyt a vállalat, hiszen a
vonatkozó törvény értelmében
nemcsak a műemlékeket illeti
meg a kitüntetett védelem,
hanem az azokat körülvevő te-
rületet is. Soós Zoltán tudatta,
hogy a Maros Megyei Művelő-
dési Igazgatóság – melynek ve-
zetője Nicolae Baciut –
kibocsátotta az építkezési enge-
délyt, ám erre az Országos Mű-
velődési Igazgatóságnak is rá
kell bólintania.

Aláírásgyűjtés 
az egyházi irodákban

A sajtótájékoztató szerve-
zője, Kovács István Dávid el-
mondta, hogy aláírásgyűjtést
kezdeményez a projekt megva-
lósítása ellen, a szignókat pedig
minden marosvásárhelyi egy-
házban le lehet adni hétközna-
ponként, illetve templomozás
után is. Arra buzdítja Marosvá-
sárhely lakosait, hogy éljenek e
lehetőséggel, és ekképp próbál-
ják megóvni a magyar szecesz-
szió egyik legszebb épületét,
városunk jelképes műemlékét.

Pál Piroska

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON



A Marosvécsi Neuropszichi-
átriai Központ 1960-ban léte-
sült szellemi fogyatékos
személyek gondozására. Az in-
tézet a báró Kemény család kas-
télyában kapott helyet és
működött egy félévszázadon át.
2005-ben azonban visszaszol-
gáltatták az épületet a jogos tu-
lajdonosoknak, így új helyet
kellett találni a Központnak. A
Szociális Gondozói és Gyermek-
védelmi Igazgatóságnak pályá-
zatok révén sikerült anyagi
alapot találni és új pavilonokat
építtetni a gondozottak szá-
mára. 

2001-ben indult a Paraheli-
kon art-terápiás csoport, amely
szombaton Marosvásárhelyen
mutatta be és bocsátotta áruba
művészeti értékkel bíró termé-
keit. A Gecse utcai református
egyházközség által biztosított
teremben dr. Pokorny László, az
intézet igazgatója nyitotta meg
a kiállítást, üdvözölve a megje-
lenteket és megköszönve a
házi gazdáknak a vendéglátást. 

A lélekkel végzett munka
értelmet ad az életnek

Ezt követően Mureşan Vasile
képzőművész méltatta az ese-
mény fontosságát, és bemu-
tatta szakmai szempontból a
kiállított tárgyakat. „Bármit te-
szel, ha lélekkel végzed, értel-
met ad az életednek. Kérem,
vegyék észre a szeretetet, ami
ezekben a munkákban rejlik” –
mondta a közismert képzőmű-
vész. Majd az orvosok, ápolók,
tanárok munkáját értékelve
Mureşan Vasile úgy fogalma-
zott: „Nagy megvalósítás az,
amikor láthatjuk, hogy valaki
megtalálta az élete célját, és
ebben te segítetted!”

„Társaink, akiket a genetika
és a sors fintora mássá tett”

A kiállítás megnyitójának
következő mozzanataként Dia-
mantstein György tanár beszélt
a terápiás csoport történetéről,
névadásának körülményeiről, a
„paraművészek” érdemeiről. „A
Para – Helikon elnevezés az
egyik főszervezőtől származik:
ahogyan létezik paralimpia, a
sérültek sportbeli megmérette-
tése, miért ne létezne ugyanaz

a művészetek terén is. Miért
Helikon? Azért mert Marosvé-
csen működik ez a csoport, és
amikor még nem volt szabad,
az ott lakók, lehetőségeikhez
mérten, gondozták az irodalom
nagyja és mecénása, Kemény
János sírját” – fejtette ki Dia-
mantstein György. A kiállított
munkákat és azok alkotóit
pedig a következőképpen mu-
tatta be: „Az asztalokon felsora-
koztatott tárgyak gazdag,
változatos képzőművészeti fel-
hozatalról tanúskodnak: első-
sorban agyagplasztikák, de
jelen vannak a textilmunkák, a
rajzok, a festmények is. Annak
a mintegy 100 – a 314-ből –
gondozottnak a munkái, akik
ott, Vécsen, távol tőlünk, de
mégis köztünk élnek. Kik ők?
Társaink, akiket a genetika és a
sors fintora mássá tett.”

Az eseményt az intézet egy
csoportjának táncos-zenés mű-
sora és rövid színielőadása tette
színesebbé. Lapunk érdeklődé-
sére Pokorny László igazgató el-
mondta, hogy a
művészetterápiás csoport már
több helyszínen mutatta be tár-
gyait, nemcsak Erdélyben,
hanem külföldön is. „Igyek-
szünk minden évben valami
újjal előrukkolni, az idén az
ikonfestmények számítanak új-
donságnak. Ugyanakkor a terá-
piás kezelésben is arra
törekszünk, hogy valami egye-
dit kezdeményezzünk. Az idén-
től például nyúlfarmunk és
zöldségeskertünk van, ame-
lyeknek a munkáiban gondo-
zottjaink intenzíven részt
vesznek” – nyilatkozta lapunk-
nak dr. Pokorny László. 

Nemes Gyula
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Vásárhelyi polgármester-
jelölt  kerestetik  

Igencsak felborzolta a kedélyeket Dorin Florea polgármester
múlt szerdai sajtótájékoztatóján elhangzott kijelentésével, mi-
szerint „fogyatékosokká válnak azok a magyar tanulók”, akik nem
vegyes tannyelvű iskolába járnak, és nem tanulnak meg jól ro-
mánul. Az enyhén szólva szerencsétlen megfogalmazás – a vá-
rosháza illetékesei szerint helytelen fordítás – élénk tiltakozást
váltott ki városszerte, sokan – civilek és kevésbé civilek – a pol-
gármester városvezetői alkalmatlanságát hangoztatták. Sőt volt,
aki egyenesen lemondásra szólította fel Dorin Floreát. 

S akkor máris eljutottunk a nagy kérdéshez: ki lehet, lehetne
a magyar polgármester-jelölt a soron következő választáson? A
kérdés nyilvánvalóan költői, hisz a ciklus félidejéhez is csak jövő
év derekén érünk, de szerintem azért nem hiábavaló jó előre tisz-
tázni néhány dolgot. Például elsőként meg kellene rajzolni az
esélyesnek ítélt jelölt robotképét. Tisztázandó: férfi legyen-e
,avagy nő? Idősebb, tapasztaltabb, avagy fiatal, lendületes sze-
mély lehet a legalkalmasabb? Valamely párt meghatározó kulcs-
figurájának, avagy laza pártkötődésűnek, esetleg függetlennek
kell lennie az esélyes jelöltnek? 

Mindenesetre az már most kimondható, hogy egyetlen, kö-
zösen támogatott polgármester-jelöltben és egyetlen képvise-
lőjelölt-listában kell gondolkodnia a vásárhelyi magyarságnak,
illetve felelős vezetőinek. A kulcskérdés: van-e, lesz-e annyi tisz-
tánlátás, felelősségtudat a helyi politikai vezetőkben, hogy meg-
birkózzanak az összefogás feltételeinek kimunkálásával járó
gigászi feladatokkal, s végül annak megvalósításával. 

A lényeg: az erdélyi magyar politikai pártoknak országosan
és stratégiai jelentőségű ügyekben az összefogást, az egységes
fellépést, helyi szinten, ott, ahol a helyzet megengedi, azaz az
etnikai arányok olyanok, hogy a versengés nem veszélyezteti a
magyar képviseletet, nos, ott a versenyt kell támogatnia. 

Marosvásárhely, különleges helyzete folytán, egyértelműen
az összefogást igényli. Akik képesek ezt felismerni, megfelelni
ennek a követelménynek, azok méltóak lehetnek a közösség to-
vábbi bizalmára, akik viszont nem, azokról végérvényesen meg
kell feledkeznünk... 

Szentgyörgyi László 

„Célom a magyar nóta átörökítése az utánam jövő nemzedékre”

A Marosvécsi Neuropszichiátriai Központban 12 éve működik a Parahelikonnak nevezett művészetterápiás
csoport. Az intézetben ápolt személyek egy része különböző tevékenységeken vesz részt: szobrászat, fes-
tészet, irodalom, színjátszás. A „paraművészek” munkáiból, szombaton már 11. alkalommal került sor vá-
sárral egybekötött kiállításra, a marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség gyülekezeti
otthonában. 

A Parahelikon art-terápiás csoport
munkáiból nyílt kiállítás

Megjelent Kádár Barna Zsolt első lemeze
Kádár Barna Zsolt zenetanár

a 2010-es Erdély Hangja tehet-
ségkutató verseny legjobb fér-
fihangjaként vonult be a
köztudatba. Az azóta eltelt idő-
szakban számos rendezvényen
jelent lépett fel nótaénekesként
is. Neve ismerősen cseng akkor
is, amikor a Blue Art zenekarról
beszélünk. Kádár Zsoltot a
közelmúltban megjelent
első lemeze alkalmával
kérdeztük.

– Mikor jelent meg a
CD, és milyen dalokat tartal-
maz?

– A felvételeket már május-
ban elvégeztük a Marosvásár-
helyi Rádió hangstúdiójában,
de a CD-t csak novemberre sike-
rült tető alá hoznunk. Első sor-
ban az anyagiak gátoltak a
hamarabbi kiadásban, hiszen
nagyon költséges egy ilyen le-

mezt megjelentetni. A CD 16
darab nótát tartalmaz, andal-
gót és csárdást vegyesen. 

– Hogyan lehet megszerezni
a CD-t?

– A lemezt személyesen
nálam lehet megvásárolni, vagy
megrendelhető a Facebook ol-
dalamon.

– Kik segítettek a munkád-

ban? Kiknek tartozol köszönettel?
– Elsősorban a szüleimnek

és a családomnak tartozom kö-
szönettel, hogy kitartanak mel-
lettem és támogatnak
mindenben. De köszönöm Er-
dély Nagyasszonyának, Cseh
Judit nótaénekesnek, kedves
tanárnőmnek a szakmai taná-
csokat, amivel bővítette zenei

tudásom. Ugyanakkor hálá-
val tartozom Jakab Attilá-
nak és népzenekarának az
odaadó munkájáért. 

– Milyen cél vezérel egy
énekest, amikor arra vállalkozik,
hogy lemezt jelentet meg?

– Az én célom mindenek-
előtt az, hogy műveljem, ápol-
jam és átadjam e nagyszerű,
gazdag kincset, a magyar nótát,
az utánam jövő nemzedéknek. 

Nemes Gyula 



A fejlődés évei

Ami az impozáns épületet il-
leti, a történetét valahol ott kell
kezdeni, hogy ebben a palotá-
ban mutatkoztak be az elsőbá-
los leányok, és ez volt a város
előkelőségeinek fő találkozóhe-
lye. Az Apolló Palota tehát első-
sorban az itt tartott bálok révén
vonult be a város történelmébe.
Ugyanakkor itt töltötték
szabad idejüket a Királyi Tábla

kancellistái is. 
Amint azt A város meséi

című adatgyűjtésben is megta-
láljuk, a tizenkilencedik század
első felétől Marosvásárhelyen
beindult az élet, mozgalmas-
ság, gazdasági, kulturális és tár-
sadalmi fejlődés jellemezte a
várost. Akárcsak a nagy európai
városokban, itt is a központi tér
körül forgott az élet. A piaci áru-
sok itt tették közszemlére por-
tékáikat, a helybéliek pedig

többnyire innen vásároltak. A
központi tér körül voltak a pol-
gári lakóházak, közintézmé-
nyek, templomok, illetve a
változatos üzleti tevékenységet
folytató cégek.

Egy sorban a magyar 
történelmi épületek

A felkutatott dokumentu-
mok a központi térről is szólnak.
A szóban forgó hely északi ré-
szén, a volt Kossuth utca sarkán
áll a Lábas-ház (melyről már ír-
tunk), melyben a Mária Terézia
uralkodása alatt létesített római
katolikus iskola működött;
aztán ott volt a Ferences Temp-
lom, amelyből mára csak a to-
rony maradt, a többi részét
ugyanis az Ady Endre negyedbe
költöztették a kommunizmus
idején (pár héttel ezelőtt erre is
kitértünk). De kevesen tudják,
hogy a torony közelében, a
Színház-tér alatt találhatók a
ferences főpapok sírjai. A torony
azért maradhatott a helyén,
mert innen indul a lejárat a
kriptába, s nem azért mert a
hatóságoknak erre különösebb
gondjuk lett volna! Néhány mé-
terrel odébb helyezkedik el a
Toldalagi-palota (ezt is bemu-
tattuk), és ezekkel egy sorba
építették az Apolló Palotát… 

A nagyszabású bálok 
sokáig éltek a vásárhelyiek
emlékezetében

Amint az Keresztes Gáza
műépítész, műemlékvédelmi
szakmérnök által összegyűjtött
és rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációból kiderül: az
Apolló Palota története gróf Te-
leki Sámuel nevéhez fűződik. Az
erdélyi kancellár 1802-ben nyi-
totta meg a 40 ezer kötetet
számláló közkönyvtárát, amely
folyamatos bővítésre szorult.
Ehhez pedig pénzre volt szük-
ség, akárcsak a könyvtár fenn-
tartásához és a személyzet
bérezéséhez. Azért, hogy fenn
tudjon tartani egy olyan intéz-
ményt, amely nem termel pro-
fitot, a gróf közhasznú épületet
emeltetett a városközpontban.

Amint azt már fenti sorainkból
is kiderül, az Apolló Palota
munkálatai csupán két évig tar-
tottak. Az épület üzleteknek, la-
kásoknak és táncteremnek
adott otthont. A nagyszerű
bálok évtizedekig éltek a hely-
béliek emlékezetében.

A bálokat csakis 
jó időben tartották

A hozzánk eljuttatott doku-
mentumok rengeteget írnak az
itt tartott bálokról. Ezekből
azonban, most csupán pár dol-
got emelünk ki. Amint az a fel-
jegyzésekben olvasható,
gyakran előfordult, hogy he-
tente két bált is rendeztek. Né-
hányat jótékonysági céllal. A
város dobosa ilyenkor végig-
járta az utcákat, és sokszor a
Bodor-kút zenéjének ütemére
bejelentette a mulatság idő-
pontját, hozzátéve, hogy csak
akkor tartatik meg a bál, ha jó
idő lesz. 

A sáros utcák amúgy igen-
csak sok fejfájást okoztak a bá-
lozóknak. Azonban erre is
találtak megoldást. A bálterem
mellett berendeztek egy kisebb
helyiséget, ahol a hölgyek és
urak minden feltűnés nélkül
megoldhatták ebbéli gondjai-
kat. Tűvel és cérnával felszerel-
kezett személyzet és
cipőtisztítók gondoskodtak
arról, hogy mindenkinek kifo-
gástalan legyen a megjelenése.
Meg volt tehát szervezve min-
den a legapróbb részletekig.

Tizenhat krajcárért 
báloztak a pénzes emberek

A város meséi című könyv
még arról is ír, hogy az Apolló
Palotában nem akármilyen bá-
lokat szerveztek. Ott gyűltek
össze Vásárhely és a környék elő-
kelőségei, értelmiségiek, neme-
sek, grófok, szóval a pénzes
emberek jártak ide bálozni.
Egyébként tizenhat krajcárba
került egy jegy, ami egyáltalán
nem volt kevés abban az időben. 

A bálteremben kezdetben

főleg csárdást, később pedig a
francia eredetű táncokat és ke-
ringőt is jártak. A szalon mellett
volt egy étkezde, ahol meg le-
hetett pihenni, s ahol fánkot
meg lángost szolgáltak fel, de
pulyka- és nyúlhúsból készült
különlegességeket, illetve
finom borokat is kínáltak. Nem
csoda hát, hogy mindenki kitű-
nően érezte magát. 

A románok lefizették a 
cigány zenészeket: csakis
így húztak nekik román 
dalokat!

A Bálok Palotájának állandó
vendégei közé tartoztak a kan-
cellisták is, akik függetlenül
attól, hogy Kolozsváron, Vára-
don, Bécsben vagy Budapesten
végezték tanulmányaikat, Ma-
rosvásárhelyre jöttek gyakorla-
tozni, itt működött ugyanis
Erdély legfelsőbb ítélőszéke, a
Királyi Tábla. Azt írják, hogy
1847-ben körülbelül kétszáz
ilyen gyakornok volt a városban
(számos román is, köztük
Avram Iancu. Traian Popa, aki
korabeli dokumentumok alap-
ján próbált meg hű képet fes-
teni a város életéről, azt írja,
hogy a jómódú román nemze-
tiségű kancellisták időnként le-
fizették a cigány zenészeket,
hogy román dalokat húzzanak
nekik). Az 1848-49-es esemé-
nyekben is részt vett román,
magyar és szász fiatalság az 
Apolló Palotában találkozott és
szórakozott.

A nyári színház ötletének
születése is a bálok 
palotájának köszönhető

Szintén Keresztes Géza pa-
pírjaiból derül ki az is, hogy az
Apolló-épület nem csak bálok
és mulatságok helyszínéül szol-
gált. Amellett, hogy itt töltötte
szabadidejét a város színe-java,
egyfajta színházként is műkö-
dött a szalon. Nem ez volt az
első hely a városban, ahol szín-
darabokat játsztak, 1820 után
azonban minden bizonnyal ez

volt a legkeresettebb, ezt része-
sítették előnyben a helyi és a
máshonnan jött társulatok
egyaránt. Egy idő után azonban
a színészek, főleg a kolozsvá-
riak, kezdtek panaszkodni a
műszaki feltételekre, és túl
szűknek tartották a rendelkezé-
sükre álló teret. Így született
meg a nyári színház létesítésé-
nek ötlete. Ezt a palota udvarán
alakították ki 1872-ben. Négy
évvel később azonban leégett
abban a tűzvészben, amely
több tíz épületet semmisített
meg. 

Az épület lassan 
elveszti rendeltetését:
nem támogatja anyagilag
a Teleki Tékát

Amint a dokumentumokból
is kitűnik, a palota megmene-
kült a lángoktól. A tizenkilence-
dik század második felétől
kezdve többször is tulajdonost
váltott az épület, és lassan
kezdte elveszíteni eredeti ren-
deltetését, vagyis hogy anyagi-
lag fenntartsa a Teleki Tékát. 

1923-ban például az épüle-
tet Bürger Albert sörgyáros vá-
sárolta meg és alakíttatta át. A
többszöri tulajdonosváltás vi-
szont az épület külsején is meg-
látszott. Eredetileg barokk
stílusban épült, 1926-1927-ben
még egy emeletet húztak rá és
néhány késő-szecessziós elem
jelent meg rajta. A Napisten
képe a szalon falait díszítette; a
róla elnevezett épület mindig is
tájékozódási pontnak számított,
hiszen körülötte zajlott a város
gazdasági, társadalmi és főleg
kulturális élete.  

Az Apolló Palota az elmúlt
években a népművészeti isko-
lának, az egyetemi hallgatók
klubjának és különböző politi-
kai pártoknak adott és ad ott-
hont. 

Nagy-Bodó Tibor

(a régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek)
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A Bálok Palotájának is nevezett épületet gróf Teleki Sámuel építette 1820 és
1822 között. Azzal az elképzeléssel, hogy e ház jövedelméből biztosítsák a Téka
könyvállományának konzerválását, bővítését és személyzetének fizetését.
Ahogyan azt Balás Árpád és Fodor Sándor is említi, az épület földszintjét üzle-
tek, az első emeletet lakások foglalták el, a második emeleten vendégfogadó
működött, melyben bálokat, táncestélyeket, később, 1824 és 1923 között szí-
nielőadásokat is tartottak. Ebben az épületben lépett fel Deryné, Kántorné és
még sok neves erdélyi színész. Ők vetették el azt a magot, ami száz év után az
állandó színház megalakulását eredményezte Marosvásárhelyen. 

Vásárhely előkelőségeinek fő találkozóhelye:

az Apolló Palota
Fotó: Nagy-Bodó Szilárd



– Jó napot, Sajókám! Így ka-
rácsony közeledtével az ember
felkapcsolja a lelkében a díszki-
világítást…

– Ezt a marhaságot ugyan
biza hol olvasta, a Gyönyörű
Idézetek oldalán vagy egy Co-
elho-könyvben?

– Most találtam ki.
– Akkor biztos be van rúgva,

mert nem szokott ilyen nyála-
kat debitálni. De azt mondtam
már, hogy sokáig azt hittem,
csodagyerek vagyok?

– Ez részben igaz, hiszen há-
romévesen is annyi esze volt,
mint most.

– Másodpercek alatt ki tud-
tam rakni a bűvös kockát, de
aztán rájöttem, hogy nem cso-
dagyerek vagyok, hanem szín-
vak.

– Esküszöm, maga akkora
marha, hogy igényelhetne ag-
rártámogatást saját magára!

– Apropó: hallotta, hogy né-
hány élelmes pacák virtuális te-

henek után zsebelt be kemény
pénzeket az államtól és az Eu-
rópai Uniótól?

– Meséljen…
– Nemrég lelepleztek egy

„bűnbandát”, melynek tagjai a
Facebook játékának, a Farm-
ville-nek köszönhetően egy ra-
hedli lóvét kaszáltak: a
virtuálisan létrehozott teheneik
után agrártámogatást kértek,
és ami a legdurvább, kaptak is!

– Na ne!
– Na de! A Farmville játék

lényege, hogy virtuális formá-
ban próbálhatjuk ki a mezőgaz-
dálkodást, lehet növényeket
termeszteni, de állattenyész-
tésre is van lehetőség. Ezzel
éltek is a szájberparasztok, akik
összesen mintegy félmillió
eurót zsebeltek be az elmúlt
években a román államtól, il-
letve az Uniótól.

– Szóval virtuális marhákkal
vágták át az igaziakat?

– Így is lehet mondani. Ösz-

szesen 1860 állatot jelentettek
be a kifizetési ügynökségnek,
így darabonként évente 538 lej
ütötte a markukat. Ez így ment
szépen három éven keresztül,
de nemrég lebuktak, amikor az
állategészségügyi hatóság
munkatársai egy helyszíni el-
lenőrzéskor konstatálták, hogy
az „állattenyésztőknek” nincse-
nek valódi teheneik – csak az
interneten gondozták, fejték az
állataikat, és a farm is csak pa-
píron létezik. 

– Az államot és az EU-t vi-
szont nem virtuálisan fejték.

– Az őrizetbe vételük után
azzal védekeztek, hogy ők nem
állították azt, hogy a tehénállo-
mányuk valójában létezik.

– Ez állati! Szerintem egy jó
ügyvéddel akár még meg is
úszhatják. De a maga felesége
is igényelhetne ilyen támoga-
tást, amilyen részeges disznó
férje van.

– Jut eszembe: vágnak disz-

nót karácsonykor?
– Hol, a blokk előtt? Vagy a

fürdőkádban?
– Nekem édes mindegy, de

nem árt vigyázni; olvastam,
hogy az uniós jogszabályok sze-
rint el kell kábítani a röfit tor-
kondöfés előtt, különben akár
300 lejes pénzbírságot is ki-
szabhatnak.

– Ez már régi direktíva, de a
kutya se tartja be, mivel egy
olyan bódító revolver 1100 lejbe
kerül, és még használati enge-
délyt is kell kérni rá a rendőr-
ségtől. Ha leitatom előtte
pálinkával, az úgy nem jó?
Úgyis mindenki meg van me-
cseredve disznóvágáskor, a fő-
szereplőt kivéve.

– Aligha. De egyes székely-
földi gazdák házilag készítettek
kábító készüléket, amelyből két
villanydrót áll ki, azokat a sertés
füle mögé helyezik, és villany-
árammal rázatják meg a nyo-
morultat, amitől pár pillanatig
elkábul, mialatt leszúrják. Ez a
módszer azonban csak félmeg-
oldás, az uniós előírás ugyanis
nem ezt érti a kábítás alatt.

– Ezt a sok uniós ökröt kel-
lene elkábítani! Maholnap azt is
előírják, hogy a disznót leszúrás
után fel kell ravatalozni, és a fa-
lusi plébános köteles misét ce-

lebrálni neki, miután felolvassa
a pápa elparentáló levelét.

– Azt hallotta, hogy Ferenc
pápa bodyguardként is tevé-
kenykedett?

– Ezt már nem nyalom be!
– Pedig igaz; azt eddig is le-

hetett tudni, hogy dolgozott ta-
karítóként, kémiai
laboránsként, tanított irodal-
mat és pszichológiát, most vi-
szont egy jóval meghökkentőbb
munkájára is fény derült: fiata-
lon kidobóember is volt, Buenos
Airesben éjszakai bárokban po-
fozgatta a renitenskedőket.

– Akkor nem megyek hozzá
audienciára, pedig készültem,
mert még le talál fejelni. De a
Bodyguard 2-ben eljátszhatná
a címszerepet Kevin Costner he-
lyett, már látom is magam
előtt, ahogy Dancs Annamarit
oltalmazza a sáromberki Gólya-
fosfesztiválon, fekete reveren-
dában és napszemüvegben.

– Lapozzunk; maga szerint
városunk kócos buzgómó-
csingja, Tünde néni nem kezdi
lassan túlzásba vinni?

– Micsodát?
– Ezt az egészet; kezdte a fa-

ölelgetős akcióval még nyár
elején, aztán jött a Kultúrpalota
termeinek elnevezése elleni
aláírásgyűjtéses tiltakozás,

majd a piacozós-banizós cir-
kusz-saga, újabban pedig már
naponta kitalál valami huncut-
ságot: nyílt levél Floreának, esti
dalolászás a virágóránál sa-
többi.

– Na és, tán irigyeli a nép-
szerűségét?

– Én nem aztán, de egy ki-
csit visszavehetne a tempóból,
mert ki fog égni, mint Britney
Spears. Apropó: azt hallotta,
hogy Tünde fiatalabb korában
pornózott?

– A mi Tündénk???
– Dehogy! Illetve, nem

tudok róla. Az X-Faktoros Krasz-
nai Tünde, aki bekerült a dön-
tőbe, és igen sanszos, hogy meg
is nyeri a versenyt. Óriási rutinja
van mikrofonkezelésben.

– Ja, azt tudom. Múlt hétvé-
gén az I Can’t Get No Satisfacti-
ont énekelte, hát…
belenéztem vagy két filmjébe,
és nekem nem úgy tűnt. Na jó,
meguntam a böszmecserét, tip-
lizek haza.

– Mit csinál otthon?
– Hozott a Mikulás egy üveg

Johnnie Walkert múlt héten,
úgyhogy megyek és felkapcso-
lom a lelkemben a viszkivilágí-
tást!

Molnár Tibor
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Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatala örömmel
hívja meg a 30. házassági év-
fordulójukat betöltött vásár-
helyi lakhelyű személyeket,
valamint azon egyedülálló
személyeket, akik betölthették
volna a 30. házassági évüket
az Idős személyek szilveszte-
rére, amelyet 2013. december
31-én, kedden 17 órai kezdet-
tel tartanak a President komp-
lexumban.

Feliratkozni 2013. decem-

ber 5-étől, hétfőtől lehet na-
ponta 9–13 óra között, a Mihai
Eminescu Művelődési Köz-
pontban (Nicolae Grigorescu
utca 17–19. szám, telefon:
0265-218.746), a helyek függ-
vényében.

Feliratkozáskor a résztve-
vők a következő iratokat kell
felmutassák:személyazonos-
sági irat, házasságlevél és a
nyugdíjszelvény. Egy jegy
ára10 lej.

Ugyanakkor értesítjük az

érdeklődőket, hogy az ese-
mény napján, 2013. december
31-én, szombaton 16 órától a
város főbb zónáiból autóbusz
különjáratok indulnak, ame-
lyek biztosítják a résztvevők
szállítását. Ugyanakkor, a ta-
lálkozó befejeztével, 22 órakor
ugyanezen autóbuszok haza-
szállítják a lakónegyedeikbe a
résztvevőket.

Szeretettel várjuk!

Hacsek és Sajó

Idős személyek szilvesztere

A karácsonyi ünnepek al-
kalmából Marosvásárhely Pol-
gármesteri Hivatala az idén is
fogadja a kántálókat 2013.
december 16-án és 17-én, a
Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyén.

Erre a hagyományos ren-
dezvényre december 13-ig
lehet feliratkozni a Polgármes-
teri Hivatal hazai és nemzet-
közi kapcsolatok ügyosztályán,
I. emelet, 36-os iroda.

Kapcsolattartó Veronica

Doda. Telefon 0265/268-330,
belső 144, vagy 0265/266-
963.

Mindenkit szeretettel vá-
runk!

A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal sajtóirodája

Kántálás a polgármesteri 
hivatalban

Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatala versenyvizs-
gát hirdet az ideiglenesen
megüresedett végrehajtó köz-
tisztség, felső fokozatú jogta-
nácsosi állás betöltésére a
Jogi, közigazgatási bírósági és
helyi közigazgatási Igazgató-
ság keretében működő Jog-
ügyi és közigazgatási bírósági
osztályon.

A versenyvizsgára az intéz-
mény Marosvásárhely, Győze-
lem tér 3. szám alatti
székhelyén kerül sor: 2013.

december 18-án, 10 órától
tartják a kiegészítési vizsgát,
december 19-én 10 órától az
írásbeli vizsgát, majd decem-
ber 20-án, 10 órától az inter-
jút.

A beiratkozási iratcsomót a
közleménynek a Hivatalos
Közlöny III. részében való köz-
lésétől számított 8 napon
belül lehet benyújtani az in-
tézmény székhelyén, és ennek
a 2008. évi 611-es kormány-
határozat 49. cikkelyében fog-
lalt iratokat kell tartalmaznia.

A versenyvizsgán való
részvétel feltételeit, a szüksé-
ges iratokat, valamint a köny-
vészetet az intézmény
székhelyén függesztik ki, vagy
elérhetők a
www.tirgumures.ro honla-
pon.

Részletek a 0365-801.866
telefonszámon, naponta 8–14
óra között.

Dr. Dorin Florea 
polgármester

Versenyvizsga végrehajtó 
köztisztség, felső fokozatú 
jogtanácsosi állás betöltésére



– Felemás idényt zártak, vi-
szont a végére magára talált a
csapat. Milyen volt az őszi idény
az ön szemszögéből?

– Kétségtelenül az átmenet
volt a most zárt szezon jellem-
zője. Kerestük azt az utat, ami a
legjobb a fiatal csapat számára.
Én meg vagyok elégedve, hogy
a végére kialakult egy elég jó,
ütőképes csapat, a téli felkészítő
után majd meglátjuk, hogy mire
lesz, lehet ez elég. Minden esetre
nehéz volt! Sok olyan mérkőzés-
ben volt részünk, ahol a fiatal-
ság és a tapasztalatlanság sokat
nyomott a latba, az eredmény-
telenség miatt át kellett szer-
vezzük a csapatot. Időközben
néhány alapemberünk is távo-
zott, ami miatt romlott a csapat
teljesítménye. 

– Sikerült több helyi, fiatal
tehetséget beépítenie a csa-
patba, akik a régebbi, tapasztal-
tabb játékosokkal karöltve a
jövőt jelenthetik. 

– Igen, ez volt a célunk, il-
letve az, hogy akik kilátogatnak
a lelátókra, hazai nevelésű játé-
kosoknak szurkolhassanak.
Több fiatalt kellett beépítenem
a csapatba, néhány 15 éves lány
szerepelt mérkőzésről-mérkő-
zésre, ami nem kis teljesítmény
részükről, sőt a tavaszi idényben
még fognak az együtteshez
csatlakozni hasonló, helyi neve-
lésű fiatalok. Ezt a vonalat aka-
rom megtartani és egy
ütőképes együttest kialakítani,
amely két éven belül esélyes
lesz a bajnoki címért és a román
kupáért folyó harcban, érdekelt
lesz az európai kupákban is.

Tudjuk, hogy rengeteg munka
vár ránk, viszont sok a helyi te-
hetség, akik a jövő csapatát ké-
pezhetik. 

– A fiataloknak még tapasz-
talatra van szükségük, ehhez
pedig főleg türelem kell.

– Ez a jelen helyzet, remé-
lem, hogy megértik a vezetők,
a szurkolók, hogy szükség volt
erre a fiatalításra. Ugyanakkor
azt is remélem, hogy a sajtó
képviselői is kitartanak mellet-
tünk, és támogatni fognak ez-
után is bennünket. 

Amúgy kihasználom az al-
kalmat, sok békességet, egész-
séget, kellemes ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldog
újesztendőt kívánok a lányok-
nak, a klub minden tagjának.
Az elmúlt héten, pénteken volt
az idény- és évzáró vacsoránk,
fergeteges hangulat volt, a lá-
nyok jól érezték magukat, és je-
lezték, hogy még elszántabban
fognak küzdeni az újesztendő-
ben. 

– Ha ezután főleg a hazai já-
tékosokra fognak alapozni,
akkor a nem marosvásárhelyi, de
tapasztaltabb lányok (a ma-
gyarországi Púpos Ildikóra vagy
Jáhn Klaudiára gondolok) kies-
nek a csapatból, azaz, távoznak
az együttestől?

– Nem, a helyzet nem any-
nyira drasztikus, hiszen to-
vábbra is szükségünk van a
játéktudásukra, a játéktapasz-
talatukra. Közülük egyedül
Púpos Ildikónak jár le a szerző-
dése, mi akartuk és továbbra is
akarjuk marasztalni, de ő csalá-

dot szeretne alapítani, ezért
szeretne távozni a csapattól, mi
a döntését tiszteletbe tartjuk. 

Kopácsi Barbara, aki jelenleg
Ausztriában játszik, az FSK St.
Pölten-Spratzern együttesénél,
az 1. ligában, meglátogatott
minket az utolsó, hazai bajno-
kink alkalmával, már nagyon
várja, hogy visszaigazoljon hoz-
zánk, hiszen a szíve Marosvá-
sárhelyen maradt. Neki a jövő
nyárig van szerződése egy oszt-
rák csapattal, de még a téli
szünidőben vissza szeretne
jönni hozzánk. 

A csapat gerincét továbbra is
a tapasztaltabb Andreea Pără-
luţa, Máté Tünde, Göder Bri-
gitta, dr. Sipos Kincső képezi
(sőt, utóbbira büszkék vagyunk,
hiszen ledoktorált), de melléjük
jól beilleszkedtek a fiatal, tehet-
séges helyi nevelésű játékosok
is, mint Costaş, David, Roca, Ba-
rabási, Tamaş, Ambrus, Gorea
stb., akik hasznos tagjai lettek
az együttesnek.

– Mit vár el az együttestől a
tavaszi idényben?

– A play-offban történhet
bármi, mi a maximumot fogjuk
kihozni magunkból, ha tudnánk
még erősíteni egy-két lánnyal a
tél folyamán, az jó lenne. Ha
még csak másodikak leszünk,
nem számít, egy biztos, hogy
nagyon nehezen fogjuk eladni
a bőrünket minden mérkőzé-
sen. Ígérem, hogy fiatal, dina-
mikus csapat leszünk a
tavasszal is. Az első fordulóban
épp a bajnok kolozsvári Olimpia
ellen játszunk majd itthon.

– A kolozsvári Olimpia elleni
mérkőzések mindig is kemény di-
ónak bizonyultak…

– Azt senki se feledje, hogy
az Olimpia elleni mérkőzésen,
mi a román válogatott ellen ját-
szunk tulajdonképpen, hiszen
Romániában a legjobb játéko-
sok Kolozsváron futballoznak.
Rengeteg nemzetközi mérkőzé-
sen szerzett tapasztalatuk meg-
határozó, nehéz jó eredményt
elérni ellenük.  

– Milyen mérkőzések vannak
kilátásban a téli felkészülés
során? Egyáltalán hol lesz az

együttes téli felkészülése?
– Meghívtak egy monte-

negrói edzőtáborba, egy na-
gyon kemény tornára, amire
februárban kerül sor. A nemzet-
közi tornán részt vesz a három
legerősebb orosz csapat mellett
a lengyel és a cseh bajnok is.  A
tavaly ezen a tornán másodikak
voltunk, ezért újra meghívtak.
Remélem, hogy az anyagi hely-
zetünk megengedi majd, hogy
eleget tegyünk ennek. 

Ugyanakkor február 24-én
Debrecenben a magyar váloga-
tottal játszunk egy barátságos
mérkőzést. 

–A Herczeg Andi-ügyben van
valami pozitív változás?

– Nincs. Még szerződése van
velünk, de ő lemondott rólunk.
Jelenleg Brassóban lakik, ahol
az egyetemi tanulmányait
végzi. Nem játszik sehol, kár
érte, hiszen jó, hasznos labda-
rúgó, de ha nincs itt szívvel-lé-
lekkel mellettünk, akkor mi
nem tehetünk semmit érte. Ha
itt nem érezte jól magát, az ő
problémája, én szívesen elen-
gedem más együtteshez, ha tá-
vozni akar, csak jöjjön, hogy
bontsuk fel a szerződést, én
nem akarom akadályozni. 

– Látom, még szeretne vala-
mit mondani…

– Igen, nem győzőm hang-
súlyozni, hogy nagy szerepe van
a jelenlegi marosvásárhelyi lab-
darúgás létezésében Claudiu
Maiornak, aki szereti a sportot,
a focit és azon belül a női focit
is, lelkesen támogatja a csapa-
tunkat. Ha ő nem lenne, nem
létezne jelenleg sem női foci, de
még felnőtt labdarúgás sem
Marosvásárhelyen, ezt jegyez-
zük meg! Ha ezután is ennyire
tud támogatni, mint eddig,
akkor meg vagyunk elégedve!

7. oldalSport <<2013. december 12–18.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Magára talált az ASA női együttese
A rájátszás felsőházának negyedik helyén végzett az ASA női csapata, miután
az utolsó, idényzáró hazai mérkőzésen örömfutballt játszott és 17-0 (5-0)
arányban „kitömte” ellenfelét, a Bukaresti Fair Play csapatát.  Az ősszel sokat
botladozó vásárhelyi együttes edzőjével, Székes Károllyal beszélgettünk az
idény utolsó mérkőzése után. A szakember az őszi idényben mutatott játékot
elemezte, beszélt a csapat jelenlegi helyzetéről, a téli edzőtáborozásról meg
az együttes célkitűzéséről is. 

Kosárlabda, Nemzeti Liga: Marosvásárhelyi Maros
KK–Kolozsvári U-Mobitelco 98:91 (26:22,
25:24, 26:22, 21:23)

Hárompontosokkal telitűzdelt,
színvonalas találkozó volt

„Talán még soha
nem láttam ennyi
hárompontost egy
meccsen” – mondta
a mérkőzés után
Dorin Pintea, a ven-
dégek vezetőedzője,
a marosvásárhelyi
Maros KK és a kolozs-
vári U-Mobitelco férfi
kosárlabda bajnoki
mérkőzés után, ame-
lyen mindkét csapat
különösen a távoli
dobások terén jeles-
kedett, végül a házi -
gazdák örülhettek a győzelemnek.

A Maros KK számára ez volt az első olyan mérkőzés, ame-
lyen több lepattanót gyűjtött be, mint az ellenfél, még ha csak
kettővel is, azonban a 38-ből 13-at az ellenfél palánkja alatt
szedett le, s Srecko Sekulovic, a Maros KK edzője is úgy vélte,
hogy ez volt csapata győzelmének kulcsa.

A kanadai Denham Brown szintén kulcsszerepet játszott,
hisz Sekulovic úgy értékelte, hogy sikerült meglepni az ellen-
felet azzal, hogy Brown közelről fogta a kolozsvári csapat ve-
zéregyéniségét, a Maros KK-nál is szerepelt 36 éves Branko
Cuicot, akit sikerült javarészt kikapcsolni a játékból.

A 30 éves Brown egyébként 198 cm magas, 100 kilót
nyom, játszott többek közt az NBA-ban szereplő Seattle Su-
personics, a török Galatasaray Café Crown, majd az olasz első
ligás Tisettanta Cantu együtteseinél is és 2003-2007 között
tagja volt Kanada válogatottjának is.

Marosvásárhelyi Maros KK–Kolozsvári U-Mobitelco 98:91
(26:22, 25:24, 26:22, 21:23)

Vezették: Laurențiu Grigoraș (Buzău), Fabiana Martinescu
(Nagyszeben), Sorin Drugău (Brassó)

Maros KK: Martinic 32 (6), Ivanovic 23 (3), Brown 18 (3),
Peciukas 8 (2), Mladenovic 8, Jucan 6, Jelenic 3 (1), Păltini-
şanu.

U-Mobitelco: Silvășan 25 (5), Hargrove 23 (2), Sparks 17,
Kuburovic 13 (2), Baciu 7, Medvedj 3 (1), Cuic 3 (1), Lalovic.
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SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.

1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely

tel.: 0265-220.341

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

KEDVES PÁLYÁZÓK!
Köszönjük helyesen kitöltött szelvé-
nyeiket, köszönjük, hogy részt vettek
karácsonyi pályázatunkon!
Amint megígértük, rögtön a bekül-
dési határidő lejárta utáni napokban
meg is tartottuk a sorshúzást. Íme
szerencsés nyerteseink névsora:
1. díj: ezüst nyaklánc (a RUBICOMP-
RES DEMETER Kft. ékszerboltjának
ajándéka), NAGY IMRE (Árvácska u.)
2-5. díj: gyógykrémek, kenőcsök,
gélek – kozmetikai termékek (a Pe-
ter's Beauty Shop kozmetikai cikke-
ket forgalmazó szaküzlet ajándékai)
HOMPOT CSILLA (Szabadság u.)
MOHAY ENIKŐ (Kornisa sétány)
BUTYKA ÉVA (Székely Vértanúk u.)
BALÁZS IRÉN (Godeanu u.)
6-7. díj: féléves előfizetések a
Központ hetilapra: SERES RÓZSA
(Arany János u.), CSAPAI ATTILA
(Kárpátok sétány)
8-10. díj: negyedéves előfizetések
a Központ hetilapra: KEREKES

PÉTER PÁL (N. Bălcescu), HALMÁ-
GYI IMRE (Trébely), KOVÁCS JÓ-
ZSEF (Bábolna u.)
Gratulálunk, nyerteseinket telefo-
non értesítjük a díjak átvételével
kapcsolatban.

A helyes megfejtések:

Időntúli nász: – Ez a vén szamár
azt hiszi, elég, hogy új szívet kapott!
Immúnis Alajos: – Lejárt a gom-
baszezon, szerencsétlen uram kény-
telen marólúgot inni!
Technicizmus: – Az ipari robot-
gyártás még gyerekcipőben jár ná-
lunk! Kevély pávák,
kedélypulykák: – Biztosan azért
csúfolnak minket, mert irigyelnek!

Köszönjük, hogy velünk játszottak!
Áldott, boldog karácsonyt és örö-
mökben gazdag, szerencsés új évet
kívánunk mindenkinek!

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.Peter`s Beauty Shop

Bolyai utca 

10. szám

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,

1. szám


