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

Interjú

„Csak az évek múlnak el…”
Exkluzív interjú Balázs Fecóval 

>>>4. oldal

Vélemény

Morgó

Civil kurázsi 

A hét elején újra hallatott magáról a Civil El-
kötelezettség Mozgalom.  Ezúttal azt követelte
a marosvásárhelyi városházától, hogy változ-
tasson a jelenlegi jogsértő gyakorlaton, s a
„multikulturalitás, a megértés, harmónia és
békés egymás mellett élés szellemében” el-
járva, a román és angol nyelvű dalok mellett,
magyar nyelvűeket is játszasson a Ligetben
működő korcsolyapályán.

>>>3. oldal

Társadalom

Kedvezményes utazási jegy nyugdíjasoknak

Hasznos vagy sem?
Az érvényben lévő törvény értelmében a
nyugdíjasok túlnyomó többsége 50%-ban az
állami költségvetésből támogatott hat, belföl-
dön érvényes utazási jegyet kap minden év
végén, amit következő esztendőben használ-
hatnak fel. Ám az idős személyek nagy része
ritkán, vagy szinte soha nem veszi igénybe a
szelvényeket. Lapszámunkban őket kérdeztük.

>>>3. oldal
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Sport

Ők főleg egészségesek 
szeretnének lenni 2014-ben (is)!

Karácsonyi vagy szilveszteri jókívánságainkban sze-
repel az is, hogy egészségesek legyünk mi magunk,
amiként szeretteink, embertársaink is.  A 2013-as
esztendő nem minden megyénkbeli sportolónak volt
szerencsés, hiszen sajnos voltak olyanok is, akik a
sportpályán, sportolás közben lettek harcképtelenek.

>>> 7. oldal

>>> 4. oldal

Társadalom

Az épület, ahonnan harcba indult Bem és Petőfi:

a Teleki-ház

A Teleki-ház a Bernády György tér 3-5. szám alatt áll.
Az épületet 1797 és 1803 között építettek empire-
be átmenő barokk stílusban, gróf Széki Teleki Domo-
kos, Torda megyei főispán elképzelése és vázlattervei
alapján.

>>> 5. oldal

Negyedsziget

Most már biztos: visszaköltözik Marosvásárhelyre a Félsziget fesztivál. Az eseményről egyelőre
annyit lehet tudni, hogy július 17. és 20. között fog zajlani, ám a régi szervezőcsapat Kolozsváron
fog tető alá hozni egy hasonló zenei rendezvényt.  Bár úgy néz ki, hogy ez a fesztivál az osztódás-
sal való szaporodás útjára lépett, bízzunk benne, hogy legalább a vásárhelyi rendezvény elkerüli
a Negyedsziget gúnynevet.



A Kárpát-medence népei a
honfoglalás előtt 

Január 16-án, csütörtökön
indul a Kós Károly Akadémia új
előadássorozata, amely idén 10
előadás keretében a Kárpát-
medencei népek demográfiai
változásait mutatja be. Az első
előadó Bálint Csanád, aki A Kár-
pát-medence népei a honfogla-
lás előtt címmel tart előadást
17 órától a Bernády Házban. 

Hangverseny
Csütörtökön a filharmónia a

szórakoztató zene hónapja kez-
deményezés keretében 
Rendkívüli Szilveszter-utó  hang-
versenyre kerül sor a Kultúrpalo-
tában, este 7 órától. A koncertre
a 12-es bérlet érvényes.

Könyvbemutató 
a Művészeti Egyetemen

A Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem Stúdió Színházá-
nak előcsarnokában B. Fülöp
Erzsébet színművész és egye-
temi tanár könyvbemutatójára
kerül sor 2014. január 17- én,
pénteken délután 5 órakor. A
színházi hermeneutika alapjai,
a Gesztus mint hermeneutikai

tett című kötet a színházi elő-
adásban létrehozott színészi
testbeszédet, a színészi gesz-
tust vizsgálja. A szerző konkrét
példákon elemzi a színészi
munkát, az egyes erős, emléke-
zetes gesztusok mibenlétét,
összefüggésben az adott mai-
kor befogadói érzékenységével
– írja Spiró György a könyvrôl.
A rendezvény házigazdája dr.
Kós Anna, meghívottak: Dáné
Károly kiadóvezető, Szôcs Kata-
lin szerkesztő, valamint Bányai
Kelemen Barna színművész. A
kötetet, mely az Országos Tan-
könyvkiadó gondozásában je-
lent meg, dr. Ungvári Zrínyi
Ildikó mutatja be.

Előadások az Arielben
Pénteken 19 órától az Ariel

Stúdióban a Kincses Réka neve
által fémjelzett Pentheszileia-
program tekinthető meg, a ki-
csiket pedig a Kányádi Sándor
tiszteletére összeállított Kerek
esztendő című produkció várja,
reggel 9 órától.

Makovecz-kiállítás
A neves magyar építész, Ma-

kovecz Imre emlékére megren-

dezett Héttorony Fesztivál ko-
lozsvári kiállítási anyagából, a
tanítványai által készített épí-
tészeti munkákból januárban
nyílt kiállítás a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius templom
Dersi János-termében. A kiállí-

tás január 26-ig tekinthető meg
hétköznapokon 9-13 óra között.

Megközelítések – Csíky
Szabó Ágnes kiállítása

Csíky Szabó Ágnes textilmű-
vész egyéni kiállítása január 19-
éig tekinthető meg a
marosvásárhelyi Bernády Ház
földszinti galériáiban (Horea
utca 6. szám). A város kulturális
életének egyik meghatározó
művészegyénisége, aki a mű-
vészutánpótlás több nemzedé-
kének oktatásában is évtizedek
óta jeleskedik, Megközelítések
címmel gyűjtötte egybe alkotá-
sait. A tárlat hétköznaponként
reggel 8-tól 18 óráig látogat-
ható.

Isteni kert 
A Teleki–Bolyai Könyvtár Is-

teni kert címmel szecessziós
könyvművészeti kiállítást ren-
dezett a százéves Kultúrpalota
tiszteletére, mely májusig láto-
gatható. A könyvtár különböző
gyűjteményeiben fellelhetők a
századforduló reprezentatív eu-
rópai művészeti folyóiratai, ma-
gyar szecessziós albumai és
könyvei, illetve az erdélyi késő
szecessziós könyvillusztráció-
nak az Erdélyi Szépmíves Céh
által képviselt szinte teljes pa-
lettája. A Tékában található ma-
rosvásárhelyi szecessziós
kiadványok ugyanakkor híven
tükrözik azt a zsibongó társa-
dalmi életet, amely a Kultúrpa-
lota megépülése körüli
évtizedekben a várost jelle-
mezte. Ezekből a kincsekből tár
a Kultúrpalotát ünneplő tisztel-
gők elé egy fuvallatnyi váloga-
tást a Teleki Téka időszakos
kiállítása. 
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Január 16. Gusztáv, Marcell, Fanni
Január 17. Antal, Antónia, Roxána
Január 18. Piroska, Margit, Beatrix
Január 19. Sára, Márió, Margit, Sarolta
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Január 21. Ágnes, Inez
Január 22. Vince, Artúr, Cintia, Anasztáz

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Próbáljon meg egy kicsit szerényebben viselkedni. A
háttérbe húzódni, és onnan figyelni az ön körül kialakuló
eseményeket. Ha egy mód van rá, nem kellene véleményt
nyilvánítani, különösen akkor, ha nem is kérik erre. Amennyi-
ben házasságban, tartós kapcsolatban él, partnerével pilla-
natok alatt alakulhat ki parázs vita. 
Bika: Jó néhány héttel ezelőtti téma ismét terítékre kerül,
és önnek az egészből már annyira elege lehet, hogy minden
esély megvan arra, nem válogatja meg a szavait, és összevész
azokkal, akikkel nem kellene. De inkább legyen perpatvar,
mint hogy hallgasson, vagy lenyelje a problémákat.
Ikrek: A munkahelyén nyomulni kellene, mert ha most nem
teszi oda magát, akkor megtörténhet, hogy valaki lenyúlja
ön elől a lehetőséget, illetve a felettesét úgy befolyásolhatja,
amiből önnek kára származhat. 
Rák: Hihetetlen energiával és önbizalommal rendelkezik,
ami sajnos túlzásokra és meggondolatlanságokra vezetheti.
Ne hajszolja magát semmilyen téren, különösen melldön-
getésben. Kerülje az én előre megmondtam, vagy tudtam
kezdetű mondatokat.
Oroszlán: A titokban tartott szerelmi kapcsolatokban olyan
helyzet alakulhat ki, amely véget vethet még a legmélyebb
szenvedélynek is. Ha a kapcsolat kiállja az eheti próbát, akkor
sajnos még mindig nem lehet azt mondani, hogy ez a pró-
batétel volt az utolsó.
Szűz:Tapasztalhatja a régi mondás igazát: az életben a leg-
fontosabb az egészség! Tegyen meg mindent az egészsége
megőrzéséért. Ha családtag, jó ismerős beteg, nincs szükség
most őszinteségre, a kegyes hazugsággal sokkal többet érhet
el nála. 
Mérleg: Amennyiben a magánéletéről van szó, úgy érezheti,
lőporos hordón ül, amely bármelyik pillanatban felrobban-
hat. Érzései nem hazudnak, mert megtörténhet, hogy a kap-
csolatában korábbi probléma újra jelentkezik. Most kevesebb
az esély, hogy megbeszéljék, kibéküljenek. 
Skorpió: A házasságokban, régi együttélésekben partnere
ismét ugyanazzal a problémával küzd, mint az előző év
végén. Olyan helyzetbe kerülhet, amelynek hatására bizony-
talannak érezheti a jövőt. Az ön megnyugtató szavaira van
szüksége, amivel kimozdíthatja őt ebből a reménytelennek
tűnő helyzetből. 
Nyilas: A szerelmi kapcsolatokban megismétlődhet a 
decemberben már átélt szituáció. Ha ezt el szeretné kerülni,
akkor erőltessen magára nyugalmat, mert a kedvese visel-
kedése miatt ismét kiborulhat. Ám a kapcsolat most nem
biztos, hogy kiállja ezt a próbát. 
Bak: A házasságokban, régi együttélésekben gyermek, vagy
éppen a harmadik miatt alakulhat ki probléma. Ez a gond
nem újkeletű, már korábban is feszültséget okozhatott, és
sajnos minden jel arra mutat, hogy most sem sikerül végér-
vényesen pontot tenni a végére.
Vízöntő: Kiváló a hét fontos dolgok megbeszélésére, olyan
kérdésekre is választ kaphat, amelyek már hosszabb ideje
foglalkoztathatják, és amelyről a környezetében senki sem
szeretett volna beszélni. Anyagi ügyekben fokozott óvatos-
ságra van szükség, mert becsaphatják, vagy meglophatják,
esetleg gondatlanság okozhat veszteséget.
Halak: Vannak olyan dolgok, amelyekről nem szeretne be-
szélni. Amennyiben házasságban, vagy tartós kapcsolatban
él, a partnere újra felteheti önnek azt a kérdést, amelyre a
válaszadást már korábban elodázta. Ám most minden esély
megvan arra, hogy rátapintson a lényegre.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

Középkor / Péterfi József grafikája



A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal közli az adóköteles magán-
és jogi személyekkel, hogy a 2013. évi
300-as helyi tanácsi határozat értel-
mében 10 százalékos kedvezményt
biztosítanak azoknak, akik március
31-ig kifizetik az egész évi épület-, te-
rület- illetve járműadót.
Épületadó jogi 
személyek esetében

A 2013. évi 300 – as helyi taná-
csi határozat értelmében a jogi sze-
mélyek esetében a 2014. évre az
épületadót a leltári értékhez sza-
bott szorzók alapján számítják ki:

- 1,8 százalék azon épületek
esetében, amelyeket a referencia-
évet megelőző 3 év során újraérté-
keltek vagy vásároltak

- 20 százalék azon épületek
esetében, amelyeket a referencia-
évet megelőző 3 év során nem ér-
tékeltek újra.

- 40 százelék azon épületek
esetében, amelyeket a referencia-
évet megelőző 5 év során nem ér-
tékeltek újra.

Ezért arra kérik a jogi személye-
ket , hogy végeztessék el az épüle-
tek újraértékelését, hogy az 1,8

százalékos adókulcsot igénybe ve-
hessék.

Turisztikai 
rendeltetésű épületek

A turisztikai rendeltetésű épü-
letek esetében, amelyek év közben
nem üzemelnek, a 2014. évi adó
kiszámításakor az épület leltári ér-
tékének 5 százalékát számolják.

Az adófizetők, akiknek tu-
risztikai rendeltetésű épület van
a tulajdonukban, kötelesek saját
felelősségre tett nyilatkozatot
benyújtani a pénzügyi év január

31-ig arról, hogy év közben üze-
melt-e vagy sem az egység.

Ugyanakkor az adófizetők a
pénzügyi év február 28-áig kö-
telesek benyújtani a hivatal
adóügyi osztályára a következő
iratok másolatát: az egyes szol-
gáltatók által kibocsátott szám-
lák, pénzügyi számlák,
pénztárjegyek, az alkalmazottak
bérét igazoló iratok stb., ame-
lyekből kiderül, hogy tevékeny-

séget folytat az egység.

Lassú járművek
A 2014. évre évi díjat szabtak

ki a rendszám nélküli és be nem
jegyzett lassú járművekre, jármű-
venként évi 35 lejt, amelyet két
részletben lehet kifizetni: március
31-ig és szeptember 30-ig. Az
adófizetők kötelező módon be
kell nyújtsanak egy pénzügyi nyi-
latkozatot a pénzügyi év február
28-áig a lassú járművek vásárlását
igazoló iratok kíséretében. Az év
közben vásárolt lassú járművek

esetében ugyanez az eljárás.
A lassú járművek listája, vala-

mint a pénzügyi nyilatkozat for-
manyomtatványa megtalálható a
2013. 11.28/300-as, a 2014-es
helyi adókra és illetékekre vonat-
kozó tanácsi határozatban, amely
elérhető a www.tirgumures.ro
honlapon, a következő címszavak
alatt: Administraţia locală – Con-
siliul Local – Hotărâri de consiliu
local – HCLM 2005-2013.

KissImola Ercsei Ferenc
gazdasági igazgató  
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Morgó

Civil 
kurázsi

A hét elején újra hallatott magáról a Civil Elkötelezettség
Mozgalom.  Ezúttal azt követelte a marosvásárhelyi városhá-
zától, hogy változtasson a jelenlegi jogsértő gyakorlaton, s a
„multikulturalitás, a megértés, harmónia és békés egymás
mellett élés szellemében” eljárva, a román és angol nyelvű
dalok mellett, magyar nyelvűeket is játszasson a Ligetben mű-
ködő korcsolyapályán. A civil szervezet ezúttal sem csak a ki-
fogásolt jogsértésre hívta fel a figyelmet, hanem megnevezte
a mulasztót, végeredményben a felelőst is. Tetszik, nem tetszik
ez egyeseknek, de ezúttal is a magyar érdekképviseletet ellátó
RMDSZ-t, annak alpolgármesterét, név szerint Peti Andrást ter-
heli a felelősség. „A város RMDSZ-es alpolgármesterének ha-
tásköréhez tartozik a magyar közösség szempontjainak
hatékony képviselete a hivatal szolgáltatásainak megszerve-
zése során. Ez esetben elmaradt a magyar érdekképviselet, ha-
sonló mulasztással találkoztunk a karácsonyi díszkivilágítás
elindításakor sugárzott zenéknél” – áll a közleményükben.

Az eset kapcsán lehet lekicsinylően legyinteni, az viszont
tagadhatatlan, hogy hűen tükrözi mindazt, ami a magyar
nyelvhasználat terén történik Vásárhelyen. A magyar nyelv
szinte teljesen kiszorult a közösségi terekről, előbb a  hivata-
lokból, oktatási intézményekből, majd a boltokból. Emlékszem
az amerikai üzletember megjegyzésére, miszerint az utcán, hi-
vatalokban tapasztalt feliratozásból ítélve, nem úgy tűnik,
hogy jelentős számú magyar közösség élne a városban. Ezen
elrágódtunk egy kevés ideig, s végül arra a következtetésre ju-
tottunk, hogy lehetséges, hogy a magyar közösség még szá-
mos, de már nem jelentős. Legalábbis annyira, hogy érdekeit
érvényesítse. 

Az említett helyzeten próbál változtatni a CEMO, közlemé-
nyükben azt ígérik, hogy idén „monitorizálni fogják a városháza
szolgáltatásait, az általa szervezett kulturális és sportrendez-
vényeket, nyomon követik a magyar közösség szempontjainak
megjelenését, a magyar nyelvhasználatot, a promóciós anya-
gokat, a közpénzeken szervezett reklámkampányokat, az elő-
adások tartalmát, megvizsgálják a város multikulturális
jellegének megjelenítését”. S végül, ami a legfontosabb: a mo-
nitorizálás eredményeit rendszeresen nyilvánosságra hozzák.
A nyilvánosság köztudottan nagy hatalom, a közösség hangu-
latának befolyásolására kiválóan alkalmas, a politikumra gya-
korolt kényszerítő hatása nem elhanyagolható. Ezzel próbál –
a jelek szerint eredményesen – élni a CEMO. 

Az említett civil szervezet három éve van az átlagember
számára is érzékelhetően jelen a város közéletében. Az elszánt,
kitartó csapat a nyelvi jogok érvényesítéséért lépett, lép fel so-
rozatosan. Túlzás nélkül állítható: többet tettek a kétnyelvű is-
kolai feliratozásért, a Bernády iskoláért, mint a politikum. Ha
ők nincsenek, ma Bernády iskolánk sincs, ez tagadhatatlan. El-
sősorban nekik köszönhető, hogy az utóbbi időben mintha
megélénkült volna a vásárhelyi magyarság, mintha feléledt
volna benne a hajlandóság a jogaiért való cselekvő kiállásra.
Az általuk demonstrált civil kurázsi, reméljük, követőre talál
majd szélesebb körben is. 

Szentgyörgyi László     

A 147/2000 törvény szenvedett ugyan az elmúlt 13 év alatt apróbb kiegészítéseket, módosításokat, de alapjaiban
véve ma is érvényben van. Az említett jogszabály értelmében a nyugdíjasok túlnyomó többsége 50%-ban az állami
költségvetésből támogatott utazási jegyeket kap minden év végén, amiket következő esztendőben használhatnak
fel. A hat darab kedvezményes utazási jegy belföldön érvényes vasúti, autós vagy vízi személyszállító közlekedési
alkalmatosságokon. A II. osztályon való utazásra alkalmas jegy mellett, ellenőrzés esetén a személyi igazolványt
és az aktuális havi nyugdíjszelvényt is fel kell mutatni, amikor a jogosult személy a jegyeket postai úton megkapta.
Ezek szerint a kedvezményes utazási szelvény személyre szóló. Kivételt képez a jogosult személy törvényes felesége
vagy férje, aki ugyancsak igénybe veheti az 50%-os árkedvezményt, ha elkíséri élettársát, vagy bizonyos feltételek
mellett akár úgy is, ha egyedül utazik.  

Kedvezményes utazási jegy nyugdíjasoknak

Hasznos vagy sem?

A nyugdíjasok nagyobb része
arra panaszkodik azonban, hogy
soha nem használta fel a jegyeit,
vagy csak nagyon ritkán. Inkább
a vidéken lakók és a nagyon idős
vagy beteg nyugdíjasok mond-
ják ezt. A városban élő „mozgé-
konyabb” idősek azonban
többször veszik igénybe a lehe-
tőséget. Mai lapszámunkban
több nyugdíjas véleményét kér-
tük ki a kedvezményes utazási
jegyekkel kapcsolatban. 

„Több mint semmi”

Márkodi Dénes 77 éves nagy-
ernyei nyugdíjas és felesége még
eddig soha nem használta a
jegyeit. Minden év végén meg-
kapják, majd miután lejártak, el-
dobják azokat. Ferenczi Irénke
ugyancsak ernyei 75 éves nyug-
díjas sem használta soha a ked-
vezményes utazási szelvényeit.
„Néhány éve eladom a jegyei-
met. Van egy idős férfi, aki min-
den év elején szokott jönni, és
felvásárolja a szelvényeket azok-
tól a nyugdíjasoktól, akik el
óhajtják adni azt. Régebb nem
adtam el, aztán év végen eldob-
tam. Négy éve értékesítem, és
kapunk ketten a férjemmel 20
lejt a 12 jegyért. Ebből a kis
pénzből legalább vásárolok két
kiló cukrot és két liter olajat. Több
mint semmi" – mondja az idős
hölgy. 

Komáromi Erzsébet gyógy-
szerésznő szerint inkább valami

egyébbel kellene támogatnia az
államnak az idős, beteg ember-
eket, akik már képtelenek egy-
magukban utazgatni. Például
egy kis plusz pénzzel. Mint
mondta, édesapja már 86 éves,
több betegségben is szenved,
nem tudja hasznát venni a ked-
vezményes utazási szelvények-
nek. 

„Nesze semmi, 
fogd meg jól!"

Hajdó Károly marosszent-
györgyi nyugalmazott zeneta-
nár véleménye szerint a
nyugdíjasokat legalább két
módon kellene támogatni. Akik-
nek szüksége van rá, azok kap-
janak 50%-os utazási jegyeket,
akik meg ezt valamilyen okból
kifolyólag nem tudnák felhasz-
nálni, azok részesüljenek egyéb
támogatásban, például kedvez-
ményes élelmiszerjegyekben.

Mert a jelenlegi formában, a
tanár úr szerint sokak számára
ez az utazási támogatás: „Nesze
semmi, fogd meg jól!"

„Nem is elég 
ez a kevés szelvény”

Az előbbiektől eltérően
Fülöp Mária nyugalmazott ma-
rosvásárhelyi könyvtáros elége-
dett a lehetőséggel. „Én
örvendek neki, hogy van ez a kis
kedvezmény. Nekünk, a férjem-
mel nem is elég az a kevés szel-
vény. Rövidebb utakra nem is
vesszük igénybe a lehetőséget,
hogy maradjon a távolabbi uta-
zásainkra. Én megértem azt,
hogy a betegek nem tudják ér-
vényesíteni ezeket a jegyeket,
de a mozgékonyabbak szerin-
tem maximálisan kihasználják”
– vélekedik Fülöp Mária. 

Kim Imola nyugalmazott
marosvásárhelyi tanárnő is szí-

vesebben venné, ha valami
egyébbel támogatnák a nyugdí-
jasokat, de azért gyakran fel-
használják az utazási
szelvényeket is. „Van olyan év,
amikor elhasználjuk a jegyeket,
de van, amikor megmaradnak.
Ha például Magyarországra uta-
zunk, használjuk a lehetőséget,
mert a határig érvényesek a tá-
mogatott jegyek. A tavalyi szel-
vényeink megmaradtak, mert
repülővel utaztunk, de ha az
idén kedvez az időjárás, szeret-
nénk igénybe venni azokat. Hal-
lottam olyanokról, akik nem
tudják használni jegyüket, mert
vannak személyszállító cégek,
amelyek nem fogadják el, de
legtöbb ismerősünk tudomá-
som szerint elhasználja a szelvé-
nyeit” – mondja a tanárnő. 

Nemes Gyula 

Az adófizetők figyelmébe
Kedvezmény
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A 62 éves zenész a Neoton Familia, Taurus, Korál hajdani, a Balázs Fecó Band
énekeseként, billentyűseként vált ismertté. A Kultúrpalota fennállásának szá-
zadik évfordulójára szervezett ünnepségsorozat egyik meghívottjaként 2013.
november 23-án fergeteges koncertet tartott. 

Ma már bulvár 
és manipuláció a
zene, gyártják 
az embereket, a
„sztárokat” pedig

egy idő után eldob-
ják, aztán jöhet az új. 

Negyedsziget
A Félsziget Marosvásárhelyre való visszaköltöztetése mellett

a napokban egy újabb örömhír látott napvilágot. A fesztivál ed-
digi szervezői – jobb, ha nem nevezzük nevükön a pökhendi, ha-
szonleső igazgatócskákat – bejelentették, hogy a teljes csapatuk
a kincses városban marad, és továbbra is ott próbálnak szeren-
csét. Nehéz feladat vár rájuk, amennyiben vissza szeretnék csa-
logatni a kolozsvári fiatalokat a közönségét elhagyó és azt hamis
ígéretekkel félrevezető rendezvényükre, amelynek már nem Fél-
sziget lesz a neve. Bár úgy néz ki, hogy ez a fesztivál az osztó-
dással való szaporodás útjára lépett, bízzunk benne, hogy
legalább a vásárhelyi rendezvény elkerüli a Negyedsziget gúny-
nevet. Külön elemzést érdemelne, hogy a „márkanév-tulajdonos”
korábban miért is engedte el a Maros-partról a rendezvényét,
de ebben a történetben egyelőre most ő a pozitív hős, a megyei
tanács elnökével és az RMDSZ megyei frakciójának a vezetőjével
együtt.

A fesztivál újjáélesztéséhez nem elégséges a látványos saj-
tótájékoztatók megszervezése, vagy a korábban bejáratott mód-
szerek és kapcsolatok újrafelvétele. Szükség van egy olyan alapos
elemzésre, amely kimutatja az évek folyamán elkövetett hibákat,
és lehetővé teszi azok kiküszöbölését, valamint felállítja a jóér-
zésre és ízlésre alapuló fesztivál kritériumait. Egy olyan érték-
rendet, amelyben nem az elköltöztetéssel való fenyegetőzés, a
nyereség elrejtése által keletkező veszteségek miatti siránkozás
és a bizonytalanság kapja a fő helyet, hanem a nagyérdemű kö-
zönség kulturált szórakozási igényeinek a kielégítése. Egy olyan
Félszigetre van szüksége Marosvásárhelynek, ahol nem csak a
kigyúrt agyú és kongófejű őrző-védők, a hangos és artikulálatlan
zajokat produkáló együttesek, valamint az alkohol- és kábító-
szer-fogyasztásban jeleskedő fiatalok kapják a főszerepet,
hanem a jóérzésű rendfenntartók, a nem föltétlenül hangos, de
értékes előadásokat bemutató művészek, a józanul is bulizni
képes civilizált fiatalok, középkorúak és idősek, valamint a kis-
gyerekes családok is szerephez jutnak.

Ha visszatekintünk a fesztivál eddigi irányváltásaira, akkor
megfigyelhetjük azt az időközben tévesnek bizonyuló „elromá-
nosító” stratégiát, amely több magyar látogatót vitt el, mint
ahány románt hozott. Ezen kívül a tizenéves korosztálynak a
megcélzása, valamint a fiatalabb és idősebb generációknak a ki-
rekesztése, szintén zsákutcának bizonyult. A Félsziget bukása
valóban Kolozsváron következett be, de a hanyatlása már koráb-
ban elkezdődött. A jelenlegi helyzetben a szervezőknek nem a
két-három évvel ezelőtti modellt kellene követniük, hanem egy
teljesen más, aktuális, a mai körülményekhez igazodó új szer-
vezési stratégiát. Időközben új fesztiválok jelentek meg, ma már
sokkal nagyobb a szórakozni vágyók választási lehetősége, mint
néhány évvel ezelőtt. Egyfelől az Electric Castle, másfelől pedig
a Tusványos „veszélyezteti” a Félsziget sikerét. Számos fiatalnak
döntenie kell, hogy melyik fesztiválon vegyen részt a sok közül,
hiszen nincs többre pénze vagy ideje. A közönség meggyőzésé-
hez szükség van a differenciálódásra és a vonzó kínálatra. A le-
hetséges alternatívák között megemlíthető a rendezvény
barátságossá tétele, magyar jellegének a visszaállítása, a Víkend-
telep nyújtotta előnyök hatékonyabb kihasználása és a kedvező
jegyárak biztosítása. Ez utóbbi lehetséges például pályázati vagy
önkormányzati pénzforrások előteremtése által, akár PPP rend-
szerben (a közszféra bevonásával), de ebben az esetben sokkal
„átláthatóbban” kell gazdálkodniuk a szervezőknek. Nem muszáj
túl nagyra ereszteniük a mellényt, nem kell a Szigetesek szok-
nyája mögé bújniuk, nem kell különféle aktuális trendekre hi-
vatkozniuk. 

Nagyon fontos, hogy milyen előadók jönnek Vásárhelyre, de
az is fontos, hogy miként. A Forgatagon bebizonyosodott, hogy
nem csak az számít, hogy ki van a színpadon, hanem az is, hogy
mennyire hagyják, hogy itthon érezzük magunkat a Maros-par-
ton. A politikának pedig nincs helye egy ilyen fesztiválon. Nem
kérünk a MIÉRT sátorból vagy a pártízű ingyensörökből, de kü-
lönböző rendű és rangú politikusokból sem. Ha van rá mód, a
bungee-jumpingos darut se hozzák ki, és a politikusok focimecs-
csét is rendezzék máshol, máskor. A fesztiválozók pénzét ne párt-
propagandára fordítsák, hanem inkább helyi előadókra,
művészekre, zenészekre, tánccsoportokra. Vonják be a vásárhelyi
és a környékbeli fiatalokat, diákokat. Mi, a többiek – a megcél-
zott korosztályon kívüliek – örömmel részt veszünk a rendezvé-
nyen. Feltéve, hogy a szervezők majd ránk is tekintettel lesznek.

Ferencz Zsombor

„Csak az évek múlnak el…”

Az utóbbi hónapok – a hi-
ányos kétnyelvűségből
adódó – cirkuszoktól terhes
vásárhelyi légkörében igen-
csak üdítő színfolt az idén
már harmadik alkalommal
megszervezett Olvass fel Ma-
rosvásárhelyért! elnevezésű
rendezvény újdonsága. Bár
az elmúlt két esztendőben a hu-
szonnégy órás felolvasómaraton
csupán magyar nyelven – ma-
gyar résztvevőkkel és nyelvű mű-
vek felolvasásával – zajlott, idén
nem csak a január 22-i Magyar
Kultúra Napján tiszteleghetünk
íróink, költőink előtt, hanem a
szerdán ünnepelt Román Kultúra
Napján is egy teljes napon át ma-
rosvásárhelyi román szerzők mű-
veiből, valamint magyar szerzők
románra fordított alkotásaiból

válogathattak kedvükre az ol-
vasni vágyók.

Tagadhatatlan, hogy a város
utcáinak, tereinek, intézményei-
nek kétnyelvűsítése, illetve a hi-
vatalokban való magyar nyelv-
használat régóta vágya a
marosvásárhelyi magyaroknak,
de ez konkrétan egyelőre csak
egy-egy tanintézmény tábláin és
a piacokon árult termékek román-
magyar nyelvű árcéduláiban kezd
megmutatkozni. Hogy ez a román
városvezetők gátlásának, avagy
a magyar politikusaink tehetet-
lenségének eredménye, nem
most fogjuk eldönteni. Az is tény,
hogy a kétnyelvűség gyakorlatba
ültetésének igénye mindig a ma-
gyarok részéről fogalmazódott
meg, a város román lakosságának
alig érzékelhető része követelte,

hogy márpedig ő ragaszkodik a
joggyakorlathoz, miszerint, ha az
illető településen a kisebbségek
aránya nagyobb húsz százaléknál,
kétnyelvű helyiségnév-táblákat
kell kifüggeszteni, és biztosítani
kell a kisebbségi nyelvek haszná-
latát a hivatalos ügyintézésben.

Nyilván a szóban forgó két-
nyelvű kulturális esemény két
szempontból is megközelíthető.
Az egyik szerint dicséret illeti a
szervezőket, mert megmutatják:
lehet úgy is kulturális rendez-
vényt szervezni, hogy abba be-
vonják a román közösséget, bi-
zonyos fokig teljeskörűvé téve
ezáltal az ünneplést. Ám a kö-
zelmúlt történéseiből kiindulva
Marosvásárhelyen az a vád is ér-
heti az esemény ötletgazdáit,
hogy megfelelési kényszerből

nyitnak a román lakosság felé,
és avatják be azokat saját ren-
dezvényükbe.

Mégis úgy gondolom, hogy
Studium Alapítvány és a Rotaract
Club Téka közös kezdeményezése
révén a magyarok járnak elől a
jó példával, ha úgy tetszik, adják
fel a leckét, éppen a kétnyelvűség
megvalósulását szabotáló illeté-
keseknek, mert – bár az évben
csupán egy napra is, de – egy
nagy népszerűségnek örvendő
és számos résztvevőt vonzó ma-
gyar gyökerű rendezvényt meg-
nyitnak a román közönség szá-
mára is.

Következésképpen: várjuk a
„replikát”, azaz  a nívós román
rendezvények magyar nyelvű
változatát!

Pál Piroska

Várjuk a  „replikát”

– Hányadik alkalommal van
Marosvásárhelyen?

– Az elmúlt tíz évben négy-
szer voltam Erdélyben, Maros-
vásárhelyen, mindenhol
szeretettel fogadtak, ismerték a
dalokat és együtt énekelték
velem. Ennél nagyobb boldog-
ság nem kell egy olyan előadó-
nak, aki negyvenvalahány éve
van a színpadon. 

– Milyen volt a marosvásár-
helyi koncert?

– A zene valóban kicsit han-
gos volt, de ezt a fajta zenét
nem lehet halkan „művelni”,
mert van egy határ, amit a dob-
hangzás elér, annál alacso-
nyabb nem lehet. A közönség
szerette és értette a zenénket,
végig énekelt velünk. 

– A zenei pályafutását a Ne-
oton együttesben kezdte, 1972-
ben Som Lajossal kivált a
zenekarból, és megalapították az
első magyar hard-rock zenekart,
a Taurus XT-t, amely 1974-ben
felbomlott.  Ezután két évet kül-
földön dolgozott. Hazatérése
után, 1976-ban Koncz Zsuzsa kí-
sérőzenekarához került, majd
1978-ban, erre az együttesre
építve megalapította a Korál
együttest. Milyen volt a kezdet,
amikor megalakult a Korál?

– Az egy őszinte időszak
volt, a zene akkor másról szólt,
egy életérzést szólaltatott meg.
Ma már bulvár és manipuláció
az egész, gyártják az ember-
eket, a „sztárokat” pedig egy idő
után eldobják, aztán jöhet az új.

Nekünk életérzés volt hosszú
hajat növeszteni, farmerben
járni, és én örülök, hogy ennek
a generációnak a részese lehet-
tem.

– A Korál első, igazi sikere az
1981-es Táncdalfesztiválon be-
mutatott Homok a szélben című
számuk óriási sikert aratott…

– Ezzel a számmal, még az
idősebb generáció is elfogadott
minket, a szívébe zárt. 

– 1979-1984 között ön hat-
szor volt az év billentyűse, de saj-
nálatos módon 1986-ban
felbomlott a Korál. Miért?

– Nem bomlott fel, csak egy
ideig leálltunk. Volt egy gene-
rációváltás, és a magyar könny-
űzeneipart befolyásoló
tényezők, a rádió és a lemez-
gyártás átalakította a rockze-
nét. Helyette a diszkó és a
könnyebben fogyasztható, a
társadalomra veszélytelenebb
szöveggel megáldott, kimon-
dott szórakoztatóipari zene

(Neoton, Hungária stb.) érvé-
nyesült. 

Leállt a Hobo Blues Band, a
P. Mobil, Korál, akkor jött fel a
Dolly Roll, az R-Go, a Hungária,
Komár Laci, ezt erőltették a te-
levíziók meg a rádiók is. De kér-
dem, hogy lehet
összehasonlítani a Neoton San-
dokán vagy Yo-yo című számát
a Korál Kőfalak leomlanak című
dalával, ami másról szól, más
gondolatokat juttat el a rajon-
góknak? Mi nem akartunk be-
állni ebbe a „sorba”, így inkább
leálltunk egy ideig. Nekem sze-
rencsém volt, mert rátaláltam a
Sitkei Kápolnára (Vass megye),
amit rendbe hoztunk, a mai
napig ápoljuk, és minden év au-
gusztusának utolsó szombatján
tartunk ott egy rock koncertet,
ahol felcsendülnek a legismer-
tebb zeneszámaink.

Idővel megszerveztem a Sit-
kei Kápolna Kulturális Egyesü-
letet, amelynek elnöke is

lettem, koncerteket rendeztem,
és a bevételekből álltuk a felújí-
tás költségeit, a teljes rekonst-
rukció 1991-ben fejeződött be.

– Bárhova is mennek, a ra-
jongók együtt éneklik önökkel a
legismertebb Korál számokat
(Évszakok, A csönd éve, Hazafelé,
Gyertyák a téren, Anyám vigasz-
talj engem, Ne állj meg soha,
Maradj velem). Ez boldogsággal
tölti el önt?

– Persze! Hál’ Istennek ezek
a zeneszámok őszinték, meg-
érintik a hallgatókat.

– 1997-ben Huszka Jenő
Életműdíjjal, 1998-ban Liszt Fe-
renc állami kitüntetéssel, 2001-
ben a Magyar Köztársaság
Érdemrend lovagkeresztjével,
2011-ben a Magyar Köztársaság
Érdemrend tiszti keresztjével tün-
tették ki. 2011-ben Horváth At-
tila szövegíró, az ön 60-ik
születésnapjára írt egy különle-
ges duett albumot, amelyen a
magyar zenei élet legnagysze-
rűbb előadóival és alkotóival
dolgozott együtt. A duett címe
„Csak az évek múlnak el…”. Az
élet ennyire egyszerű Balázs Fecó
szerint?

– Abszolút! 
– Hol lesznek még fellépései

a közeljövőben?
– Több fellépésünk lesz ez-

után is, amelyeken eljátszom a
régi dalokat is és főleg azokat,
amelyek hozzám igazán közel
állnak. 

Czimbalmos Ferenc-Attila

Exkluzív interjú Balázs Fecóval 
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A Teleki-ház a Bernády György tér 3-5. szám alatt áll. Az épületet 1797 és 1803
között építettek empire-be átmenő barokk stílusban, gróf Széki Teleki Domo-
kos, Torda megyei főispán elképzelése és vázlattervei alapján.  Az idők folya-
mán hozzátoldások révén a műemlék aszimmetrikussá vált, de az 1986-os
restauráláskor Keresztes Gyula műépítész irányításával visszaadták eredeti
formáját. „Szép emeleti oszlopos folyosója finom oszlopfőivel ma is élmény-
szerű látvány” – állapítja meg Kelemen Lajos műépítész.
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Az épület, ahonnan harcba indult Bem és Petőfi:

a Teleki-ház

A Teleki család vendége:
Bem tábornok és Petőfi

A műemlék külön érdekes-
sége a tetőzet magasságában
lévő feliratos oromfal, amely e
díszes épület építőinek, gróf
Széki Teleki Domokosnak és fele-
ségének, Malomvízi Kendeffy
Zsuzsannának állít örök emléket.

A Marosvásárhelyi útikalauz
című adatgyűjtés szerzői, Balás
Árpád és Fodor Sándor is tudni
véli, hogy 1849. július 29-én a
Teleki család vendége volt Bem
tábornok, aki innen indult a fe-
héregyházi ütközetbe, a nemzet
nagy költőjével, Petőfi Sándor-
ral együtt. 

A felújításkor lebontott épü-
letrészben volt a vásárhelyiek
egyik kedvelt fogadója, a Kis
Pipa. 

A felirat magyar szövege

Térjünk vissza a ház történe-
téhez. Egybehangzó utalások és
leírások szerint tehát gróf Teleki
Domokos, Torda megye főis-
pánja építette 1797-1803 kö-
zött. Teleki gróf franciaországi
mintára tervezte az épületet,
valószínű, külföldi útjának em-
lékei alapján.

Benkő Károly 1862. évi sza-
bad királyi városi leírásában azt
írja: „ma a Görög család bírja”. A

többi leírásból – Fodor Sándor:
Marosvásárhelyi útikalauz, és
Keresztes Gyula: Marosvásár-
hely régi épületei – ez az utalás
hiányzik. 

Benkő jegyzeteiben közli a
homlokzati párkányon látható
latin nyelvű írás teljes szövegét,
és annak magyar nyelvű fordí-
tását. Mivel minden marosvá-
sárhelyi lakos számtalanszor
elmegy a Teleki-ház előtt, ezért
az alábbiban közöljük a felirat
magyar szövegét:

„Ezen egyáltalán nem hival-
kodó épületeket mégis sok utá-
najárással és költséggel
emelték szent római birodalmi
gróf széki Teleki Domokos, Torda

vármegye főispánja és hitves-
társa, gróf malomvízi Kendeffi
Zsuzsanna. Ne gondold, hogy
ezekben a kövekben az elárult
hazáért kapott arany van, vagy
a szolgától bevont bér, sem a
szűkölködőtől elorzott garas,
sem nyomorult ügyért kicsikart
ajándék-pénz, vagy a család ká-
rára felhalmozott adósság, Te-
leki Lajos, a legjámborabb férfi,
akit kora Náthánjának nevez-
tek, és Kendeffi Elek, a fejede-
lemség magisztrátusában a
legderekabb tanácsúr. Ezeknek
az épületeit a szülők násza

hozta létre, s ezért szeretném,
ha kegyességet tanúsítanátok
irántuk, s fordítsátok azt inkább
az utódok védelmére”. 

Ötvös József, a Vártemplom
református lelkésze szerint Vá-
sárhely egyik ismert személyi-
sége, Jeremiás László doktor
jelezte egykor, hogy tudása sze-
rint a homlokzati párkányon két
sort a feliratból évekkel ezelőtt
levakoltak. Ennek alapján Ötvös
tiszteletes alaposabban össze-
vetette a Benkő-féle leírással, és
kiderült, épp az utolsó két sor
hiányzik Benkő Károly könyvé-
ből. Pedig ott olvasható az épí-
tés évszáma: MDCCCIII.

A segédlelkészi lakás

A református lelkész lapunk
olvasóinak elmondta, hogy elő-
ször a múlt század hatvanas
éveiben járt az épületben. Ekkor
még lakások voltak benne, épp
abban a lakrészben lakott a kö-
zépiskolás padtársa, amely
negyven év múlva vártemplomi
segédlelkészi lakás lett. De
tudni kell azt is, hogy ma a két
református esperesi hivatal
(Marosi és Maros-mezőségi),
valamint a Vártemplom lelkészi

irodája működik benne, to-
vábbá a marosvásárhelyi egye-
temi lelkészség, valamint az
egyházkerületi gyűjtőlevéltár
marosvásárhelyi részlege. 

Az emeleten lévő tanácste-
remben az elmúlt évtizedben
számtalan fotó vagy egyéb ki-
állítást is rendeztek. 

Amint azt már összeállítá-
sunk elején jeleztük, e székely-
magyar város történelmi
múltjához hozzátartozik az a
sajátos eset, hogy 1849 júliusá-
nak végén itt szállt meg Bem
tábornok, aki a császári csapa-
tok ellen indult innen harcba, és
év végén már itt lakott Eperjesi
József császári kerületi főbiztos,
lovaskapitány. 

Amit még a Teleki-házról
tudni kell: az épület az idők fo-
lyamán több átalakítást is meg-
ért. 1986 és 1987 között a
református egyház renováltatta. 

Az épület előtt Bernády
György polgármester szobra áll,
amelyet 1994-ben állítottak
emlékére. 

Az oldalt összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

(a régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek)

Marosvásárhely Megyei
Jogú Város versenyvizsgát hir-
det egy megüresedett szakfel-
ügyelői állás betöltésére a Köz-
terület-kezelési Közszolgálat
keretében működő Városren-
dészeti, köztisztasági és kör-
nyezetvédelmi osztályra.

A vizsgán való részvétel
feltételei:

a) román állampolgárság és
romániai lakhely

b) a román nyelv ismerete
(ír és beszél)

c) legalább 18 éves (betöl-
tött) életkor

d) tudatos cselekvőképesség
e) az állásnak megfelelő jó

egészségi állapot, amelyet a
családorvos vagy más, erre hi-
vatott orvos által kibocsátott
igazolással támaszt alá

f ) megfelelő végzettség,
esetenként bizonyos munká-
ban szerzett gyakorlat vagy
más, az állásnak megfelelő sa-
játos feltételek

g) a jelentkező nem lehet
elítélt, aki bűncselekményt kö-
vetett el az emberiség, a román
állam vagy hatóság ellen, il-
letve aki munkahelyi, az igaz-
ságszolgáltatást akadályozó
bűncselekményt, csalást, kor-
rupciós vagy szándékos bűn-
cselekményt követett el. Kivé-
telt képez a rehabilitációs esete.

Sajátos feltételek:
- befejezett felsőfokú ta-

nulmányok licencdiplomával
- legkevesebb 5 év gya-

korlat a hulladék-mened-
zsment terén

A versenyvizsgára a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén kerül sor,
2014. február 25-én 10 órától
– írásbeli vizsga, majd feb-
ruár 27-én 12 órától – in-
terjú.

A beiratkozási iratcsomót
2014. január 27-én 12 óráig
lehet benyújtani a 87-es szo-
bában és ennek a következő
iratokat kell tartalmaznia:

a) kérvény a versenyvizs-
gára való beiratkozásra

b) a személyazonossági
igazolvány másolata

c) azon dokumentumok-
nak a fénymásolata, amelyek
a végzettséget és a szakkép-
zést igazolják

d) a munkakönyv fénymá-
solata, amely azonos az ere-
detivel, vagy más igazolás,
mely a munkaidőt és a mun-
kaképzettséget támasztja alá

e) erkölcsi bizonyítvány
vagy saját felelősségre tett
nyilatkozat, melyből kiderül,
hogy nem büntetett előéletű

f ) a családorvos által ki-
bocsátott orvosi igazolás,

amely tanúsítja a megfelelő
egészségi állapotot, nem le-
het 6 hónapnál régebbi

g) önéletrajz
h) a katonakönyv fénymá-

solata (esetenként)
i) más, a versenyvizsga le-

bonyolításával kapcsolatos
iratok.

Bővebb felvilágosítás a
Kommunikációs, nemzetközi
finanszírozású projektek és
személyzeti osztályon nyúj-
tanak, 39-es szoba, telefon
0365-801866, naponta 8-14
óra között.

A felsorolt fénymásolt ira-
tok ellenőrzése érdekében az
eredetieket is be kell mutatni.

A dossziék áttekintését
követően megfelelőnek nyil-
vánított jelentkező, aki a bün-
tetett előéletre vonatkozóan
saját felelősségű nyilatkoza-
tot mellékelt, köteles erkölcsi
bizonyítvánnyal kiegészíteni
a dossziéját még az első
vizsga lebonyolítása előtt.

Megüresedett szakfelügyelői állás a Városrendészeti, köztisztasági és környezetvédelmi osztályon 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Teltház az Éjjeli menhelyen

Ezekben a napokban teljes egészében elfoglalt a Roz-
maring utca 36. szám alatti Szociális Központ (Éjjeli mene-
dékhely). Jelenleg mintegy 150 hajléktalan húzza meg itt
magát, 25-30-tal kevesebben, mint 2013 ugyanezen idő-
szakában. Mindez az idei enyhébb télnek köszönhető, hi-
szen az előző években, a rendkívül hideg miatt, más településről érkezett
hajléktalanok is menedékre leltek a létesítményben. Szállás mellett a rászo-
rulók naponta egy pohár teát és szendvicset is kapnak.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

A hét mottója:

Ha meghalsz, te nem tudod,
hogy halott vagy, csak a 
többieknek nehéz; ugyanez a
helyzet akkor is, ha hülye vagy.

A sok kétnyelvűségi cirkusz
után végre egy kis… egy-
nyelvű. Színromán utcanévtáblák
jelentek meg egyes lakóházak fa-
lain a November 7. negyedbeli
Hangya és Szolidaritás utcákban
(és még máshol is a városban), az
utca román megnevezése után
még az utca szócska sem szerepelt.
Peti András alpolgármester el-
mondta, a hivatal alkalmazottai
kiszálltak a helyszínre, és kiderült,
hogy a szóban forgó táblákat nem
az önkormányzat, hanem a lakók
helyezték ki saját ingatlanuk hom-
lokzatára. Ama kérdésre, hogy a
ház lakói megtehetik-e, hogy
olyan egynyelvű táblát helyeznek
ki, amelyen még az utca szócska
sem szerepel, az alpolgármester
igennel válaszolt, mondván, hogy
a saját tulajdonukról van szó.
Ilyen alapon a város szinte összes
kétnyelvű utcanévtábláját egy-
nyelvűsíthetnék, de nem akarunk
ötletet adni.

CEMO: magyar zenét is a ma-
rosvásárhelyi korcsolyapá-
lyára! „Noha Marosvásárhely
lakosságának csaknem fele ma-
gyar nemzetiségű, a ligeti korcso-
lyapályán kizárólag angol és
román nyelvű dalokat játszanak.
Szervezetünk magyarul megfo-
galmazott levélben kérte a Polgár-
mesteri Hivatalt – a
korcsolyapálya fenntartóját –,
hogy a multikulturalitás, a megér-
tés, harmónia és békés egymás
mellett élés szellemében a Liget-
ben működő korcsolyapálya ese-
tében is szemléltessék a város
multikulturalitását, az angol és

román nyelvű dalok mellett,
ugyanolyan arányban magyar da-
lokat is játsszanak le a korcsolyázó
közönségnek” – áll a CEMO (Civil
Elkötelezettségi Izgalom) közle-
ményében. „A korcsolyapálya lá-
togatói között magyar és román
nemzetiségűek egyaránt vannak,
továbbá magyar és román anya-
nyelvű polgároknak egyforma
joguk van a saját kultúrájukhoz kö-
tődő dalokat hallgatni. A részben
a polgármesteri hivatal adópén-
zekből fenntartott szolgáltatása
sokkal korrektebb a román adófi-
zető polgárokkal szemben, a ma-
gyar adófizetők anyanyelvének és
kultúrájának teljes mellőzése mel-
lett”.
Addig is, ameddig megorvoslódik
a probléma, Szigeti Enikő, Horváth
Ádám és a CEMO nevű sóhivatal
többi passzivistája esténként
körbe-körbe korcsolyázgat majd a
pályán, olyan magyar slágereket
dalolászva, mint a Napfény a
jégen, Jég dupla whiskyvel, Egy
hóasszony mindent megbocsát,
Kislány a korcsolyán áll, Jégvirá-

geső hulljon reád satöbbi.

Jézus kerestetik. 2014 augusz-
tusában, a Kolozsvári Magyar
Napok keretében bemutatják a
Jézus Krisztus Szupersztár című
rockoperát, amelyre szereplőket is
keresnek. A szereplőválogatásra
18 évesnél idősebb, kimagasló
hangi adottságokkal és színészi
képességekkel rendelkező nők és
férfiak jelentkezését várják – ol-
vasható a Facebookon közzétett
felhívásban.
Poén lenne, ha jelentkezne a cas-
tingon az igazi. És kirostálnák.

Székely Bál Budapesten. Jóté-
konysági céllal rendezik meg az
Első Budapesti Székely Bál elneve-
zésű rendezvényt február 1-jén a
budapesti Duna Palotában. A szer-
vező Székelyudvarhelyért Alapít-
vány a bál teljes bevételét jótékony
célokra ajánlja fel. A vacsora me-
nüválasztása és a bál programja
jórészt a székely hagyományokra
épít. A bál fővédnöke Kövér László,
az Országgyűlés elnöke, védnöke

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet elnöke.
Na, akkor menjen a ló.

Vodkarendelés telefonon. Se-
gítségért hívta a 112-es sürgősségi
számot egy sepsiszentgyörgyi
férfi, még az ünnepek alatt; kö-
zölte, hogy beteg, ágyban fekszik,
az összes ablak nyitva van, és fázik.
A szolgálatos járőrök azonnal a
megadott címre siettek, azonban
a helyszínen egészen mást tapasz-
taltak: a férfi csuromrészeg volt, és
arra kérte a rend őreit, pattanjanak
le és vásároljanak neki egy üveg
vodkát. A rendőrök hamis riasztá-
sért pénzbüntetést szabtak ki az
ittas férfira.
Hogy ez hamis riasztás lenne?!
Amikor az ember erőst inna egy kis
erőst, de nincs, az sürgősségi eset
ám a javából!

Asimov jóslatai. 1964-ben, New
Yorkban a világkiállítás idején Isaac
Asimov, a legendás sci-fi író „meg-
jövendölte”, milyen is lesz a világ
ötven évvel később, vagyis 2014-
ben. Visszatekintve az ötleteire, el-
mondható, hogy igen pontosan
megtippelte a technikai vívmá-
nyokat.
Asimov úgy vélte, hogy 2014-ben
a villamos energia felét atomerő-
művekben állítják elő, lesz műhol-
das összeköttetés, és az űrhajók
eljutnak a Marsra. Azt is megjó-
solta, hogy az emberek zsebükben
hordják majd a telefont, képernyő-
ről lesznek olvashatók a könyvek,
és nézhetők a fényképek. A mű-
szaki eszközökhöz, elektronikai
eszközökhöz nem kellenek veze-

tékek, a mozi háromdimenziós
formátumban is létezik majd. A
konyhai eszközökről szólva olyan
tárgyakat képzelt, amelyek ma-
guktól készítik az ételeket, megpi-
rítják a kenyeret, megfőzik a kávét.
Asimov szerint 2014-re a város ar-
culata megváltozik: a házak és az
urbánus térség egy része a föld alá
kerül: így lehet takarékoskodni a
fűtésen, nyáron pedig a lakások
hűtésével (már most is vannak
földalatti parkolók és üzletközpon-
tok). 

És most lássunk néhány jóslatot
2064-re:

– Nem csak levelet küldhetünk
majd az interneten, hanem cso-
magot is;

– A háztartási, fém- és egyéb
hulladékot robotcigányok fogják
gyűjteni;

– A világ nagyvárosaiban
évente diszkrét felvonulásokat
szerveznek a Hetero Büszkeség
Napján;

– Minden betegség gyógyít-
ható lesz, így mindenki boldogan
és makkegészségesen fog elpat-
kolni;

– Az állatvédők kilobbizzák az
összes állatkert bezárását, a cirku-
szi állatidomárok egymást fogják
korbácsolni, így ha állatot akarunk
látni, kénytelenek leszünk beérni
a tükörrel;

– A nyugdíjasok, munkanél-
küliek és kispénzűek a Holdra jár-
nak majd nyaralni, a tehetősebbek
távolabbra;

– Kolonizáljuk a Marsot; az
első telepesek nem kis meglepe-

Január 14-étől fizethetők a helyi adók

2014. január 14-étől, keddtől fizethetik ki a vásárhelyiek
a folyó évre esedékes helyi adókat és illetékeket. Fizetni a
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal (Győzelem tér 3. sz.)
keretében működő Adó- és illetékosztály ablakainál lehet.

Azon természetes és jogi személyek, akik 2014. március
14-ig teljes egészében kifizetik a helyi adókat és illetékeket, 10 százalékos
kedvezményben részesülnek.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

tésére a marslakók állandóan
Earth-csokit zabálnak;

– Annyira elterjednek a reklá-
mok, hogy még az éjszakai ál-
munkat is reklámblokkokkal
fogják megszakítani;

– Megszűnik a bűnözés, mert
a gondolatrendőrség még azelőtt
lefüleli a potenciális gyilkosokat és
az egyéb erőszakos bűncselekmé-
nyek lehetséges elkövetőit, mielőtt
végrehajtanák tettüket; a börtö-
nök kizárólag politikusokkal lesz-
nek tele;

– A levegő szennyezettsége
olyan méreteket ölt, hogy áttérünk
a bőrlégzésre;

– A globális felmelegedés kö-
vetkeztében olyan elviselhetetlen
hőség tombol majd, hogy kényte-
lenek leszünk olykor atombom-
bákkal előidézett nukleáris téllel
enyhíteni rajta;

– Elkészül a Barátok közt nyolc-
vannyolcezredik része, valamint a
Titanic remake-je is, Kate Winslettel
a vénasszony szerepében;

– A manökenek, a szőke nők
és a focisták kihalnak, mert egy la-
boratóriumból kikerült mutáns
vírus elpusztít mindenkit, akinek
az IQ-szintje nem éri el egy csim-
pánzét;

– Reggel az okosvécé kielemezi
a székletünket, alkotás közben az
okosborotva magától megborotvál,
az okosbudipapír automatán kitörli
az okosabbik felünket, okosautónk
magától elvisz a munkahelyünkre,
amíg mi útközben okostelefonun-
kon nézünk egy kis okospornót, az
okoslift kitalálja, hányadik emeletre
akarunk menni, este az okosbevá-
sárlókocsi bevásárol helyettünk,
majd másnap ugyanez elölről, újra
és újra, amíg csak be nem raknak az
o-cosciugba;

– Aki ötven évvel ezelőtt el-
tette ezt az újságot, annak most a
pofája leszakad, hogy a Központ
mindent pontosan megjósolt!

Kérdés – felelet.
– Miért nem veszed fel nekem
soha a telefont?!
– Mert… imádom a csengőhan-
gomat!
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Ők főleg egészségesek 
szeretnének lenni 2014-ben (is)!

Karácsonyi vagy szilveszteri jókívánságainkban szerepel az is, hogy egészségesek legyünk mi magunk, amiként szeretteink, ember-
társaink is.  A 2013-as esztendő nem minden megyénkbeli sportolónak volt szerencsés, hiszen sajnos voltak olyanok is, akik a sportpá-
lyán, sportolás közben lettek harcképtelenek, majd utána hetekig (sőt hónapokig) rekuperációs kezeléseken vettek részt, akár felépülő
időszakban vannak még, türelmesen (vagy épp türelmetlenül) várják a visszatérést.  E heti sportoldalunkban három ismert Maros me-
gyei labdarúgó (Csoma Alpár teremlabdarúgó-City’us, Novák Botond- Nyárádszereda és Zsigmond Dénes-Disznajó) sportpályafutásának
legkellemetlenebb időszakát elevenítjük fel, amikor súlyos sérülést szenvedtek, és abból jelenleg épülnek fel. Mindhármuk legfőbb
óhaja az újévben, hogy főleg egészségesek legyenek.

Csoma Alpár, 
a City’us 
teremlabdarúgója

A marosvásárhelyi City’us bajnok
és kupagyőztes együttesének szo-
vátai illetőségű támadója, a tavalyi
bajnoki döntő második, Sepsiszent-
györgy elleni, idegenbeli mérkőzé-
sén sérült meg, majd
Marosvásárhelyen meniszkusszal
megműtötték.

A jelenleg 30 éves játékos-
nak volt egy hasonlóan súlyos
sérülése néhány évvel koráb-
ban, akkor még Cipruson volt
idegenlégiós. 2013 júniusá-
ban, a műtét után röviden így
fogalmazott, a sérülésével
kapcsolatosan:

– Sikeres műtéten estem át
Marosvásárhelyen. Sajnálom,
hogy ez megtörtént, hiszen
egy jó időszakot tudok magam
mögött, jól ment a játék, a csa-
pat is sikeresen szerepelt. 

Deréktól lefele érzéstelení-
tettek a műtét előtt, majd
utána a lábam nem gipszelték
be, csak a műtét helye van be-
kötve, rögzítve. Egyelőre ott-
hon, Szovátán leszek, majd
Marosvásárhelyen kezdem el a
rekuperációs időszakot.

Most, fél évvel a sérülése
után, a következőképpen véle-
kedik: 

– Jelenleg jól vagyok, jó
irányban halad a rekuperá-

cióm, először fizikoterápiás ke-
zelésekre jártam, tornáztam,
különböző rekuperációs gya-
korlatokat végeztem. Ugyan-
akkor terembe is járok
súlyozni, futószalagon szala-
dok, hogy növeljem az izomtö-
meget a sérült lábamon. Igaz,
még kinn nem szaladtam, az
irányváltoztatásokat sem pró-
báltam, amire ezután kerül sor. 

Már nagyon várom, hogy
labdába rúgjak, amire remé-
lem, a tavasz folyamán kerül
majd sor. Bosszant, hogy ezzel
a sérüléssel kiestem a váloga-
tottból is, amely január 9-26-
a között Mogoşoaián
edzőtáborozik, ahol a Belgi-
umban sorra kerülő Teremlab-
darúgó Európa-bajnokságra
készül fel.

De ha a dolgok jó oldalát
nézem, akkor arra is gondolok,
hogy kiestem ugyan a váloga-
tottból, és több fontos mérkő-
zésen nem játszhattam a
klubcsapatomnál sem, de kellő
türelemmel tökéletesen fel-
épülhetek. Remélem, hogy
mielőbb egészségesen térhe-
tek vissza a pályára, szurkoló-
ink megelégedésére – mondta
Csoma Alpár. 

Novák Botond, 
nyárádszeredai focista

A fiatal focista tavaly július-
ban, a Búzásbesenyőben sorra
került Románia-kupa megyei
labdarúgó döntőn, a Nyárád-
szereda-Náznánfalva mérkőzé-
sen sípcsont és
szárkapocs-csonttörést szen-
vedett, majd sikeres műtéten
esett át.

Hat héttel a műtét után a
következőket mondta el a sé-
rüléséről kapcsolatosan: 

– Kellemetlen visszaemlé-
kezni a balesetre, úgy történt,
hogy én jobbra cseleztem, a
támaszkodó lábam beragadt
az ellenfél lábai közé, rosszul
kapott el, így eltörött mindkét
csontom.

Most jól vagyok, hiszen si-
keres műtéten vagyok túl. Az
első 2-3 hét iszonyúan nehéz
volt, nem tudtam még fél láb-
bal sem bicegni, nem volt erő
nem csak a műtött lábamban,
hanem az ép, bal lábamban
sem. Most már érzem, hogy
lassan, de biztosan tudom tar-
tani magam fél lábon, nem fáj
a műtött lábam. A fontos az,
hogy sikerült a műtét, fémle-
mezt helyeztek be a velőbe, hi-
szen mindkét csontom
eltörött. Most már érzem a láb
alsó részét, a bokám is tudom
mozgatni, minden nap tornáz-
tatom, hogy visszanyerjem az
izomzatom. 

A minap, optimizmussal
tele, a következőket mondta el
a 22 éves játékos a Központ-
nak:

–Január 6-tól fogtam neki
a 10 napos fizikoterápiának
Marosvásárhelyen, amit majd
idővel egy újabb 10 napos te-
rápia követ. Eddig otthon házi
bicikliztem, tornáztam, hogy
növeljem az izomtömeget.
Egyébként nemrég újra meg-
műtöttek és kivettek egy sze-
get a lábamból, tehát
javulóban van a sérülésem,
tudok járni, már lassú futással
is próbálkoztam. Kétszer is vol-
tam felülvizsgálaton, az orvo-
sok megnyugtattak, hogy
minden rendben van. A legna-
gyobb vágyam, hogy újra fut-

ballozhassak. Az orvosok sze-
rint elméletileg, a rekuperációs
időszak után, áprilisban-má-
jusban már labdába is rúgha-
tok. Türelmesen kivárom azt is.

Most visszagondolva,
hamar eltelt az idő, viszont
kellemetlen emlékek marad-
tak bennem a sérülésemmel
kapcsolatosan. A legfontosabb
az, hogy végig magam mellett
tudhattam a családom, a bará-
taim, csapattársaim, ismerő-
seim, s nem utolsó sorban a
csapat vezetőségét is, akik nél-
kül sokkal nehezebben telt
volna el ez az időszak.

Zsigmond Dénes – 
a Disznajó labdarúgója 

Zsigmond Dénes Disznajón,
a megyei bajnokságban kez-
dett el focizni, majd Szászré-
genben, a hajdani C-osztályos
Metalul, majd az Avantul
együtteseinél, aztán az ASA-
nál játszott a B-osztályban,
meg a C-osztályban is. Később
a Nyárádszereda együttesének
volt a játékirányítója, végül le-
vezetésképpen újra Disznajón
játszott, a megyei bajnokság-
ban. 

Együtteseinél, ahol játszott,
nem ő volt ugyan a legtehet-

ségesebb labdarúgó, viszont
akaratának, komolyságának és
elszántságának köszönhetően,
a csapatok meghatározó játé-
kosa volt.

A jelenleg 41 éves Dénes,
egy víkendtelepi kispályás
mérkőzés során sérült meg,
amelyre így emlékszik vissza:

– Egy tavaly nyári kispályás
focimeccsen, egy véletlen be-
lemenés során, hátulról rám
lépett az ellenfél egyik játé-
kosa, ami következtében elsza-
kadt az Achilles-inam, sőt
leszakadt a bokám hátsó része
is. Rögtön megműtöttek, a
boka hátsó részének alsó és
felső részét dróttal rögzítették.
Idővel újabb műtéten estem
át, mivel a seb megnyílt, de
addig, az orvos szerint addig,
amíg nem forr teljesen össze,
komolyabb rekuperációs gya-
korlatokat még nem csinálha-
tok, de azokra is sor kerül. 

Miután a gipszet levették,
az ízületek, az ínszalagok
kezdtek fájni, az tanácsolták,
hogy sokat mozgassam a tér-
dem meg a bokám, olyan gya-
korlatokat végezzek, amelynek
során a lábam megerősödhet. 

Eddig is sokat tornáztam,
súlyoztam, jelenleg normáli-
san járok, nem sántítok, dol-
gozom, viszont még nem
rúgtam labdába. Labdarúgó
karrierem során alig voltam
sérült, most megtörtént. 

A sérülésem előtt nagyon
sokat fociztam, hiszen hetente
ötször játsztam kispályán meg
nagypályán, gondolom, ez be-
folyásolta a sérülésem, hiszen
nagyon meg volt erőltetve a
szervezetem. A „baleset” nap-
ján a családom tagjai és a ba-
rátaim is hívtak a Maros-partra
piknikezni, én el is határoztam,
hogy elmegyek velük, viszont
egyik csapattársam mégis rá-
vett, hogy ne hagyjam ki az az-
napi kispályás mérkőzést,
javasolta, hogy utána menjek
a Maros-partra. Rossz időben
voltam rossz helyen! 

Remélem, hogy a tavaszra
már újra focizhatok. A legfon-

Megkezdte 
a felkészülést 
az ASA

A marosvásárhelyi 2.
ligás ASA labdarúgó
együttese kedden, ja-
nuár 14-én, a víkend-
telepi Sportakadémián
kezdte meg a felkészü-
lést a tavaszi idényre,
míg szerdán és csütör-
tökön az orvosi vizsgá-
latokat végezték.

Az első edzőtáborra ja-
nuár 18-31 között kerül
sor a helyi Sportbázisu-
kon, majd február 2-9-e
között a törökországi An-
talyában vesznek részt
egy második edzőtábor-
ban, ahol öt felkészítő
mérkőzést is játszanak. 

A keretből eddig távo-
zott Caparco (CSMS Iasi),
Sergiu Homei, Răzvan
Patriche és Yanick Salem.
Florin Boldtól, Florin Ani-
ţoiutól és Alin Stoicától is
megválik az együttes,
Ionuţ Cioinac viszont a Di-
namo együttesénél készül
fel.

A csapathoz került sza-
bad játékosként a 23 éves
Marius Tomozei (Metalul
Resita) jobbhátvéd, aki az
őszi idényben 9 mérkőzé-
sen játszott. 

Mint Daniel Stanciu, az
ASA vezérigazgatója a saj-
tónak elmondta, 3-4
meghatározó külföldi já-
tékost is szeretnének le-
szerződtetni. Ugyancsak
az ASA-hoz kerülhet Ionuţ
Ugocian és Leonard Neagu
is (mindkettő 19 éves, a
Zsombolya volt játékosai).
Előbbi középhátvéd, volt
felkészítőn a bukaresti Di-
namónál is, utóbbi pedig
középpályás, utoljára a 3.
ligás Vulturii Lugoj együt-
tesénél játszott.

tosabb, hogy egészséges le-
gyek. 

*******

2013-ban több vásárhelyi
sportoló sérült meg súlyosan,
vagy kevésbé súlyosan, vált
huzamosabb ideig harcképte-
lenné. Íme, néhány sportoló
neve, akik sérülés miatt ma-
radt hosszabb ideig távol a pá-
lyákról: Ciric, Jucan, Martinic,
Peciukas, Navickas, Mladeno-
vic (Maros KK), Vincze Andrea,
Mészáros Kata (Nova Vita), Lo-
rena Ciocean (CSU Medicina).
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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

Szilveszteri előétel c. rejtvényünk helyes megfejtése: – A séf rendkívüli ajánlata! Ki akarja kenyerét pörkölt-zaftba mártogatni?
Áni-Mari ajándéka c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Itt van az aktnaptárod az új évre! Ki fog pénzt kidobni ilyesmire?!


