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

Vélemény

Ilyen a boksz
Az utóbbi időben egyre fontosabb szerephez
jutottak a „hivatalos” érdekvédelmi képvisele-
ten kívüli alakulatok és civil szervezetek. Ami-
nek következtében az egységretorikából
élősködő hivatalnokok és haszonélvezők ve-
szélyeztetve érezték magukat, és különféle vé-
dekezési vagy ellentámadási akciókba kezdtek.
Mentségül felhozták a kisebbségi lét korlátait,
a bukaresti és budapesti politikusok hajthatat-
lanságát, valamint a rossz történelmi öröksé-
get. Sőt, ezen túlmenően, az ellenfelek
lejáratásától sem riadtak vissza. Így aztán a mi
kis közösségünk sem menekült meg az alpári
adok-kapok mérkőzések, az egymást meg-
semmisítő küzdelmek káros hatásaitól.

>>>3. oldal

Vélemény

A rommagyar 
médiamunkásról 
Az erdélyi magyar újságíróról akartam írni, de
az olyan sikeresen álcázza magát, hogy azt kell
hinnem, ilyen állat gyakorlatilag nincs is. Na
jó, megengedem, néhány szabályt erősítő ki-
vételtől eltekintve. 

>>>4. oldal

Társadalom

„Köszönöm a sorsnak, hogy
ezt a pályát választottam”
– Beszélgetés Fülöp Mária könyvtárossal –

>>>3. oldal
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Sport

Fellendülhet a jégkorong 
Marosvásárhelyen?
Interjú a 61 éves Pokorny Lászlóval, 
a Maros Hockey Klub elnökével

Pokorny László tíz évet jégkorongozott Marosvásár-
helyen. Játszott a B-osztályos Comerţul színeiben,
majd három évet a helybeli Elektromarosnál.  Az or-
szágos bajnokságban bíráskodott 1990-ig, amíg
megszűnt városunkban a jégkorong. 

>>> 7. oldal

>>> 4. oldal

Társadalom

A veszedelemtől óvó létesítmény:

a vásárhelyi vár

A vár Marosvásárhely központjában található, és
templomával ma egyik jelképe városunknak. A vár
eredetileg magába foglalta a templomot, és a kolos-
tort is, amelyet 1492-ben Báthori István erdélyi vajda
várrá alakíttatott át. A megfékezésre épített erősséget
azonban a jogaikért harcolok lerombolták.  

>>> 5. oldal

Életmentés új módszerrel –
elsőként Marosvásárhelyen 

Marosvásárhelyen premier-beavatkozást hajtottak végre múlt héten a Cardiomed Szív-
gyógyászati Központ orvosai dr. Benedek Imre kardiológus professzorral az élen. A 62
éves páciens már a sztent beültetése után két nappal jól érezte magát, és részt vett a
sajtótájékoztatón, ahol a szakemberek a szervezetben felszívódó értágító eszköz elő-
nyeit mutatták be.



A szórakoztató 
zene hónapja

A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia szervezésében zajló
rendezvénysorozat részeként ja-
nuár 23-án, csütörtökön este 7
órától rendkívüli vokálszimfoni-
kus koncertre kerül sor a Kultúr-
palota nagytermében. Vezényel:
Marius Hristescu, hegedűn ját-
szik: Vlad Stanculeasa, közremű-
ködik a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia Vegyeskara és Szim-
fonikus Zenekara. Műsoron: Neg-
rea, Sibelius, Brahms, Borodin
művei. A koncertre a 13-as
számú bérletek érvényesek.

Sárik Péter & Luiza Zan
dzsesszkoncert

Január 23-án, csütörtökön
este 7 órától Sárik Péter elismert
budapesti dzsesszzongorista a
román dzsesszzenei élet egyik
legtehetségesebb énekesnőjé-
vel, Luiza Zannal koncertezik a
Jazz & Blues Clubban. Reperto-
árjukban örökzöld dzsessz stan-
dardek szerepelnek, a koncert
nagyrészt a latin dzsesszzene
hangulatvilágát idézi. A belépő 5
lej.

Teremíjász-verseny
A marosvásárhelyi Reflex

íjászklub teremíjász-versenyt
szervez január 25-én, szombaton
délelőtt a Gheorghe Sincai kö-
zépiskola tornatermében. A be-
nevezés 9.20-tól zajlik,  a verseny
10 órakor kezdődik. Kategóriák:
tradicionális (pusztai íjak) férfi,
tradicionális (pusztai íjak) nők,
tradicionális (pusztai íjak) fiúk,
tradicionális (pusztai íjak) lá-
nyok, vadászreflex. Nyílvesszők:
nincs korlátozás. A benevezési díj
gyerekeknek 10, felnőtteknek 20
lejbe kerül. A helyszínen felsze-
relés bérelhető. A verseny után
az érdeklődők is kipróbálhatják
az íjászatot. A látogatóknak a be-
lépés ingyenes.

Alkésztisz
Január 23-án, csütörtökön

19.30-tól szabadelőadásként az
Alkésztisz című színdarab látható
a Nemzeti Színház kistermében.

Mirkó királyfi
Január 23-án, csütörtökön dél-

előtt 9.30-tól és 11 órától a Mirkó
királyfi című bábjátékra várják a

gyerekeket az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház marosvásárhelyi,
Nyomda utcai székhelyére.

Hahota-kabaré
A Hahota színtársulat február

elsején, szombaton és 2-án, va-
sárnap este este 7 órától Maros-
vásárhelyen, a Maros
Művészegyüttes előadótermé-
ben újra színre viszi A pénz be-
szél… című nagy sikerű
szilveszteri kabaré-előadását.
Jegyek elővételben a Maros Mű-
vészegyüttes székhelyének pénz-
táránál.

A Művészeti Líceum 
első új évi koncertje

A marosvásárhelyi Művészeti
Líceum diákjai január 25-én,
szombaton 18 órától a Kultúrpa-
lota nagytermében tartják az
idei év első hangversenyét. Meg-
hívott karmester Michael
Schnadt Németországból és
Grama Remus Marosvásárhely-
ről.

Kiállítás és könyvbemutató
a Bernády Házban

Gyergyóalfalu tavaly október-
ben ünnepelte nyolc évszázados
római katolikus templomát. A ju-
bileumi rendezvénysorozat egyik
jelentős eseménye a 800 év Isten
kezében címmel megjelentetett
kötet bemutatója volt. A szép,
színes album, amelyben repre-
zentatív válogatás látható a Va-
dárvácska művésztelep
alkotásaiból, a Sövér Elek Alapít-
vány kiadványa. A könyvet a ma-
rosvásárhelyi közönség is
megismerheti. Január 21-én dél-
után 5 órai kezdettel a Bernády
Házban a magyar kultúra napját
köszöntve, a bucsini alkotótábor
utóbbi öt évének terméséből tal-
lózó kötetet ismertetik, illetve ki-
állítást is nyitnak az ott
megfordult 32 festő, grafikus,
szobrász, díszítőművész művei-
ből. 
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Január 23. Zelma, Rajmund, János
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Eredményes hétnek néz elébe, amikor több olyan dol-
got is elvégezhet, amelyekre korábban nem jutott idő, vagy
úgy gondolta, túl sok akadályt kellene átugrania a terve
megvalósításáért. Egy váratlan találkozás miatt a föld felett
lebeghet két lépéssel. 
Bika: Ha nincs állása, a héten kell keresnie, mert olyan le-
hetőséget találhat, amely felülmúlhatja a legszebb álmait.
Felettesével remekül kijöhet, nagyra tartja a véleményét és
szorgalmát. Mivel ez a hét ön számára a csodák hete, ezért
előfordulhat, hogy fizetésemelésben részesül.
Ikrek: Amennyiben peres/jogi ügye van, próbálja meg ren-
dezni, mert még az égiek is a segítségére sietnek, hogy a le-
hető legjobban kerüljön ki ebből a helyzetből. Kiváló a hét
külföldi utazásra, vizsgára, felvételire, állásinterjúra. Olyan
személlyel is találkozhat, akivel a kapcsolata hosszú időkre
szól. 
Rák: Megtörténhet, hogy olyan feladattal bízzák meg,
amely miatt valaki megorrolhat önre. Ne törődjön vele, le-
gyen egy kicsit önzőbb, és gondoljon a saját érdekeire, vala-
mint a pénzre, amiből most úgy sincs annyi, mint amennyi
elég lenne.
Oroszlán: Előfordulhat, hogy nem tudja pontosan, mit is
szeretne. Bizonytalannak érezheti magát egy szerelmi kap-
csolat miatt, amely talán a partnerének sokkal fontosabb,
mint önnek. A kedvese foggal-körömmel való ragaszkodása
arra sarkallja, hogy feszegesse a viszony határait.
Szűz: Kihívásokban és sikerekben bővelkedik ez a hét. Ami-
hez most hozzányúl, arannyá válik, amihez a nevét adja,
abban nem mindennapi eredményt érhet el. A pénz most
úgy vonzódik önhöz, mint mágnes a vashoz. Ha nincs mun-
kája, itt az ideje a nyomulásnak, mert nem akármilyen le-
hetőséget csíphet el. 
Mérleg: A házasságokban, régi együttélésekben ezen a
héten megbeszélhetik még a tabunak számító a dolgokat is.
Tiszta vizet önthetnek a pohárba, és ez után mindketten
tudni fogják, hogy mit szeretne a másik, hogyan folytathat-
ják együtt, vagy éppen külön az életüket.
Skorpió: Hívatlan vendégek tehetik tiszteletüket az ottho-
nában, ezért nem árt, ha a szomszédot leskelődésre biztatja,
mert így nagyobb az esélye annak, hogy kellemetlenségek-
től és anyagi veszteségektől óvja meg magát és a családját.
Nyilas: Kevesebb most az önfegyelme, különösen, ha sze-
relemről vagy a gyermekéről van szó. Nem tart most semmit
lehetetlennek, hallatlanul nagy energiával vág bele min-
denbe, ha a kedveséről vagy a gyermekéről és a közös jövőről
van szó. 
Bak: Óriási az energiája, így nincs semmi, ami útját állhatná
a siker és az elégedettség felé vezető úton. Kiválóak ezek a
napok arra, hogy ha elégedetlen az anyagi helyzetével, akkor
tegyen ennek megváltoztatásért. Talán még a felettesénél
is nyitott fülekre talál, már ami a javadalmazását illeti. 
Vízöntő: Jól tenné, ha minél előbb új kereseti forrás után
nézne. A munkahelyén olyan változásokra van kilátás,
amelynek hatására a meglévő állása bizonytalanná válhat.
Járjon nyitott füllel és szemmel, mert olyan információmor-
zsákhoz juthat, amelynek hatására összeállhat fejében a kép.
Halak: Kevesebb a szerencséje a szerelemben, illetve ha
szülő, akkor a gyermekével következetesnek kellene lennie,
mert a viselkedése hatására a csemetéje összezavarodhat,
és fogalma sincs arról, hogy mit engedhet meg magának.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

Tanuló fiatal / Péterfi József grafikája
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Ilyen a boksz
Az utóbbi időben egyre

fontosabb szerephez jutottak
a „hivatalos” érdekvédelmi
képviseleten kívüli alakulatok és civil szervezetek. Aminek kö-
vetkeztében az egységretorikából élősködő hivatalnokok és
haszonélvezők veszélyeztetve érezték magukat, és különféle
védekezési vagy ellentámadási akciókba kezdtek. Mentségül
felhozták a kisebbségi lét korlátait, a bukaresti és budapesti
politikusok hajthatatlanságát, valamint a rossz történelmi
örökséget. Sőt, ezen túlmenően, az ellenfelek lejáratásától
sem riadtak vissza. Így aztán a mi kis közösségünk sem me-
nekült meg az alpári adok-kapok mérkőzések, az egymást
megsemmisítő küzdelmek káros hatásaitól. Ma már nem ta-
lálunk egyetlen korrupciós ügyektől és magánéleti botrányok-
tól mentes alakulatot sem. Az erdélyi magyar közélet
leginkább a több sebből vérző ökölvívók szánalmas küzdel-
méhez hasonlít. Persze azt lehet tudni, hogy ki áll győzelemre,
és ki van a padlón, de a ragtapaszok mögött komoly belső
sebek rejlenek. És még mindig következnek újabb és újabb
mérkőzések.

Van egy olyan hatalmi szervünk, amely rendszeresen el-
kerüli a belső választások megtartását, megvétózza a jelölt -
állítások demokratikus lebonyolítását, és élvezi a képviseleti
jogokkal járó előnyöket. Ezzel szemben találjuk az ellenzéki-
eket, akik külső eszközökkel próbálnak fellépni a hatalom em-
bereivel szemben, egyre vitathatóbb eredményességgel.
Ebben a „véres harcban”, a profik kegyetlen világában felbuk-
kant néhány lelkes amatőr „bokszoló”, akik látván a gyenge
eredményeket, önmaguk szálltak a ringbe, és teljesen átírták
a (sport)történelmet. Sem a közönség, sem pedig a bírók vé-
leményét nem vették figyelembe. A profikat pedig meglec-
kéztették. Persze, ez váratlanul érte az eddigi (választási)
eredményeikkel hivalkodó bokszolókat, azok pedig átvették
az amatőrök eszközeit, hogy visszanyerjék eddigi pozícióikat.
Megpróbálták őket lekicsinylően kezelni, a pályáról kiszorí-
tani, nevetségessé tenni. Mindezt azért, hogy megszabadul-
janak az egyre népszerűbb betolakodóktól. És végső
eszközként azt is kimondták, hogy ezek a megnyilvánulások
csak rontják a profik esélyeit, ha például idegenekkel (más
nemzetiségűekkel) kell megmérkőzniük. Szóval jobb lenne,
ha a professzionális, pénz- és hatalomorientált törvényeknek
alávetnék magukat, és békén hagynák a köreiket, nagyjából
ez volt az üzenetük.

Pedig nem lenne okuk ilyenfajta haragra, sértődékeny-
ségre vagy féltékenységre, hiszen az amatőröknek valójában
nem jut egy fitying sem a profiknak szánt pénzekből. Egysze-
rűen csak arról van szó, hogy elértéktelenedett a „profi liga”,
elmaradtak az igazi, vérre menő küzdelmek, és főleg az ered-
mények, emiatt pedig – a fejlett demokratikus társadalmak
mintájára – felértékelődött az amatőrök és a civilek szerepe.
Azoké a személyeké, akik nem csak a pankrációhoz értenek,
hanem a „szponzorok” befolyásától független, kitartó napi
küzdelemhez.

Ferencz Zsombor

Fülöp Mária Bukarestben született 1940. március 11-én, de gyermekéveit már Zilahon töltötte. Ott járt iskolába,
ott érettségizett az Ady Endre (volt Wesselényi) Kollégiumban. Ezt követően Bukarestben könyvtárosi technikumot
végzett 1959-ben. 1963–1967 között a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán szerzett román-magyar irodalom ta-
nári oklevelet. Fülöp Mária 40 éven át volt a Maros Megyei Könyvtár alkalmazottja, de nyugdíjba vonulása után is
napi rendszerességgel bejár munkahelyére. A lelkes könyvtárost pályájának alakulásáról, a szakma előnyeiről, hát-
rányairól kérdeztük.

– Beszélgetés Fülöp Mária könyvtárossal –

„Köszönöm a sorsnak, hogy
ezt a pályát választottam”

– Miért választotta a könyv-
táros mesterséget? Hogyan ke-
rült Marosvásárhelyre? 

– Nehéz volt pályát válasz-
tani, dönteni. 14 éves korom-
ban meghalt édesapám,
édesanyám nyugdíja nagyon
alacsony volt, s az volt a célom,
hogy minél hamarabb valami-
lyen diplomát szerezzek. Tíz
évvel idősebb nővérem és sógo-
rom bíztatására és segítségével
kerültem a könyvtárosképző is-
kolába.  A bukaresti techniku-
mot 1959-ben végeztem, és
még abban az évben alkalma-
zást nyertem Marosvásárhelyen
a Tartományi, mai Maros Me-
gyei Könyvtárban. Egy munka-
helyen dolgoztam le az
éveimet, úgy éreztem, megta-
láltam a helyem, és szerettem,
amit csinálok. 55 éve élek Ma-
rosvásárhelyen, és ma már in-
kább érzem ezt a várost az
otthonomnak, mint Zilahot.
Úgy vélem és véltem mindig,
hogy tartozom valamivel ennek
a befogadó otthonnak. Például
azzal, hogy jól végzem a felada-
tom, a munkám. 

Névre szóló 
meghívó az olvasónak 

– Milyen részlegeken dolgozott? 
– A bibliográfiai és tájékoz-

tató részlegen kezdtem a mun-
kám, itt kezdődött a helyismeret
iránti érdeklődésem is. Majd a
gyermekrészlegen, a feldolgozó
osztályon, újra a szeretett bibli-
ográfiai osztályon, majd húsz
éven át, 1973–1993 között a
műszaki könyvrészlegen dol-
goztam.  Itt a tevékenységünk
igen széleskörű volt, igyekez-
tünk az olvasókat a lehető leg-
jobban kiszolgálni. Szak- és
ajánlóbibliográfiákat, katalógu-
sokat állítottunk össze, rendez-
vényeket szerveztünk, és ezekre
mozgósítottunk.  Például névre
szóló meghívókat küldtünk az
olvasóknak.  A folyósokon a vá-
rosi fotóklub tagjaival együtt-
működve kiállításokat
rendeztünk, megnyitóval, a fil-
harmónia tagjainak a fellépés-
ével. Kedves dolog volt. 

– Milyen kiadványokat szer-
kesztett, vagy vett részt a szer-
kesztésükben?

– Munkám és hobbim volt a
helyismereti bibliográfiai tevé-
kenység. Bibliográfiai sorozatot
kezdeményeztem Bibliografii
mureşene címmel. Célom volt a
Maros megyei időszaki kiadvá-
nyok, a megyében kiadott
könyvek bibliográfiai követése
és számbavétele mellett, az itt
élők szellemi tevékenységének
tükrözése a bio-bibliográfiák
összeállítása által. Így jelentet-
tük meg első bio-bibliográfia-
ként a megyénk román nyelvű
szépíróit, mert ezeket még
addig nem vette számba senki.
Majd a természettudósok és
műszaki értelmiségiek tevé-
kenységét és munkáit, valamint
a többi tudományágban, művé-
szetben és sportban kimagasló-
kat rendszerezte Todea Ani
kolléganőm. 

1999-ben nyugdíjaztak, de
azóta is naponta bejárok a
könyvtárba, 2005-től a Maros
megyei életrajzi lexikonon dol-
gozom, többedmagammal: a
történelem szakos kolléganőm-
mel, Ferencz Klárával, a német
szakos volt iskolaigazgató Fe-
renczi Mariettával, az érdeklő-
dése által hozzánk csatlakozott
dr.  Ajtay Katalinnal, a képszer-
kesztő Alexandru Tcaciucal, és a
mindenben társam és segítő
férjemmel, Fülöp Gézával. Olyan
lexikont készítünk nyugdíjas-
ként, most már magyar nyelven,
amelyből tükörként előttünk áll
– tárgyilagos megközelítésben

–, hogy az évszázadok folyamán
kik éltek, tevékenykedtek, alkot-
tak a mai Maros megye terüle-
tén, függetlenül a
foglalkozástól, nemzetiségi, val-
lási hovatartozástól.  Ezáltal is-
mertetjük az itt élők szellemi
múltját, a bármilyen területen
végzett kimagasló eredményei-
ket, láthatjuk a kötődéseket, va-
lamint az európai műveltséget
haza hozók és az innen kirajzó
tehetségek munkásságát és
megvalósításait a világban. Van-
nak ezek közt a világ figyelmé-
ben lévő személyiségek is, de
olyanok is, akikről nem sokat
tud a világ, és mégis jelentős
szerepet játszottak a megye tör-
ténetében, fejlődésében. 

– Miért tart fontosnak kiadni
egy ilyen lexikont?

– Úgy gondolom, fontos,
hogy számba vegyük a múltun-
kat. Ezt a lexikont jó kiinduló-
pontként használhatják majd a
történészek, helytörténészek,
családfakutatók és azok, akiket
érdekel a múlt. Berde Mária fo-
galmazta meg valahol: „Tedd a
hasznos lehetőt!” Erre törek-
szünk. 

– Több évtizedes tapasztalat
után, hogyan látja mi az előnye
és mi a hátránya a könyvtárosi
munkának?

– Vannak olyan emberek,
akik hivatásuknak érzik, tekintik
a szakmájukat, én ezek közé so-
rolom magam. Köszönöm a
sorsnak, hogy ezt a pályát vá-
lasztottam. Ha valaki szívvel-lé-

lekkel végzi ezt a munkát, segít-
het a kultúra szinte minden te-
rületén. A hátránya talán az,
hogy a köz- és anyagi megbe-
csülés rendszerint elmarad.  De
a könyvtáros nem az élvonal-
ban dolgozó tudományos mun-
kás, hanem inkább,
fogalmazhatunk úgy, egy szük-
séges háttérmunkás. Kicsit
olyan, mint a levéltáros, a mun-
kája nem látszik, de szolgál-
hatja, tájékoztathatja az
érdeklődők széles rétegét,
munkája gyümölcsét azonban
rendszerint más aratja le.   

„Aki egyszer 
bemegy a könyvtárba, 
az már más ember”

– Milyen könyvtárlátogatási
szokásokat tapasztalt az évtize-
dek során a megyében?

– Azt kell mondanom, hogy
a könyvtárlátogatás személy-
függő. Az olvasók nem azért
jönnek be, hogy a könyvtárost
lássák, hanem azért, hogy do-
kumentálódjanak, kutassanak,
könyvet kölcsönözzenek. A szo-
cializmus évei alatt volt egy idő-
szak, amikor elérték azt, hogy
az olvasók száma meghatvá-
nyozódjék.  Ezt az úgynevezett
„házi könyvtárakkal”, hangzatos
mozgósításokkal és némi sta-
tisztikai adatszépítéssel sikerült
elérni. De ami fontosabb, olyan
rendezvényeket szerveztünk,
amelyek érdekelték az olvasó-
közönséget. Egy mérnök isme-
rősünk egyszer azt mondta: „aki
egyszer bemegy a könyvtárba,

az már más ember”, és ezt én is
így látom.  A lényeg az, hogy
oda tudjuk vonzani az embe -
reket, és meg tudjuk tartani a
valamelyest érdeklődőket, a ta-
nulni vágyókat, a kutatókat,
azokat, akik a szabadidejüket
hasznosan akarják eltölteni.
Volt egy kollégánk, Mészáros
József, aki nagyon sokat beszél-
getett a könyvtárba látogató
személyekkel. Akit ő megfo-
gott, az olvasó maradt egész
életére. Ma is jól jönne egy Mé-
száros Jóska. Az a jó, ha a
könyvtárosok munkájuk által
teszik vonzóvá a könyvtárat.
Nyitni kell a nagyközönség felé,

közkincsé kell tenni a könyvek-
ben felhalmozott tudást, isme-
retet.  Manapság egyre
drágábbak a könyvek, az ol-
vasni vágyók a könyvtárba
kényszerülnek. 

– Hogyan látja a könyvtárak
jövőjét az e-book olvasók korá-
ban?

– A könyvtár még sok-sok
ideig nem fog meghalni. Tulaj-
donképpen az e-bookok is
könyvek, és azokat is össze kell
gyűjteni valahová, ha nem
egyéb, egy e-könyvtárba. 

Nemes Gyula
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Marosvásárhelyen premier-beavatkozást hajtottak végre múlt héten a Cardiomed Szívgyógyászati Központ
orvosai dr. Benedek Imre kardiológus professzorral az élen. A 62 éves páciens már a sztent beültetése után
két nappal jól érezte magát, és részt vett a sajtótájékoztatón, ahol a szakemberek a szervezetben felszí-
vódó értágító eszköz előnyeit mutatták be.

A rommagyar médiamunkásról 

Az erdélyi magyar újságíróról akartam írni, de az olyan sike-
resen álcázza magát, hogy azt kell hinnem, ilyen állat gyakorla-
tilag nincs is. Na jó, megengedem, néhány szabályt erősítő
kivételtől eltekintve. 

Mi, illetve ki a rommagyar médiamunkás? A rommagyar mé-
diamunkás a médiában dolgozik, és feladata szerint híreket gyárt
ipari mennyiségben. Minden meggyőződés, elkötelezettség nél-
kül. Egyetlen célt követ: ne haragítson magára senkit, főleg a po-
litikusokat ne, közülük is a hatalmon lévőket tiszteli a leginkább.
Pontosítok: nem tiszteli, féli. Ebből következően igyekszik jóban
lenni velük, vagy azt a látszatot kelteni, hogy jóban van velük. 

Miért akar jóban lenni a rommagyar médiamunkás a politi-
kusokkal? Mert úgy véli, abból nem lehet baj, ha szükség esetén
van egy befolyásos támasza, ezért igyekszik haverkodni a politi-
kusokkal, eljátszani, hogy bizalmas a viszony közöttük. Szinte tör-
vényszerű, hogy egy idő után mind a rommagyar médiamunkás,
mind a politikus azt hiszi, valamiféle cinkosság alakult ki közöttük,
hogy egyazon érem két oldala ők. 

Korábban azt írtam, a rommagyar médiamunkástól idegen az
elkötelezettség. Nem úgy a lekötelezettség. Nem is csoda, hisz
gyakorlatilag nincs is széles Erdélyben egyetlen médiaorgánum,
amelyet fogyasztói tartanának fenn. Ebből következően reklámra,
alapítványi támogatásra mindeniknek szüksége van, mint egy
pohár vízre. Nélkülük lehúzhatnák a rolót. 

És ki dönt arról, kinek jár zsíros állami reklámmegrendelés, ki
befolyásolja a megfelelő irányba az alapítványi támogatásokat?
A válasz egyértelmű: a politikusok. Amely médiaorgánumnak már
volt része hasonló „jóindulatból”, az azért bánik kesztyűs kézzel a
„hatalommal”, amely egyelőre csak reménykedik a „jóindulatban”,
az azért. Ezért van, hogy a romániai magyar nyelvű médiát ol-
vasva, látva, hallgatva az a hamis képzete támadhat a „fogyasz-
tónak”, hogy e tájon nincsenek pitiáner, szószegő, kollaboráns,
korrupt politikusok, hogy csupa lánglelkű lovag „harcol” közössége
érdekeiért. Mindez elsősorban a rommagyar médiamunkásoknak
köszönhető, akik a „ne bántsuk, hisz a mi kutyánk kölyke” elv sze-
rint eljárva hallgatnak választottjaink gazemberségeiről. 

A politikusok meg is hálálják az arra érdemeseknek mindazt,
amit rommagyar médiamunkásként tettek. Mivel hálálják meg?
Van, akit zsíros szinekúrához jutattak a diplomáciában, van, akit
politikai pályára léptettek, másokat különböző jól fizető állásba
segítettek, többnyire az állami és közigazgatásban. A rommagyar
médiamunkások zöme továbbra is óvatosan kerüli a kényesebb
témákat, továbbra is „kiszolgál”. Teszi ezt többnyire gyalázatos bé-
rért. Igaz, közben reménykedhet, hogy egyszer majd neki is meg-
hálálják.        

Összefoglalva: a rommagyar médiamunkás tehát nem „Szent-
lélek lovagja, becsületes újságíró”, hanem zsoldos, nem szolgál,
hanem kiszolgál. Amikor egészséges erkölcsi érzékről hall, akkor
szakmaiságról hablatyol. Mintha az helyettesítené az emberi tar-
tást, az egyenes gerincet, a nemzeti elkötelezettséget. 

Hát ilyen a rommagyar médiamunkás.  

Szentgyörgyi László 

Életmentés új módszerrel –
elsőként Marosvásárhelyen 

A tájékoztatón dr. Bont 
Alexandrina kardiológus szak-
orvos, Dicher Mihaela főasszisz-
tens és Buzas Colcer Gianina, a
központ adminisztrátor számolt
be a premiernek számító bea-
vatkozásról.

A szív- és érrendszeri elhalá-
lozások fő okát képező koszo-
rúér-betegségek kezelésére
régóta használják a fémből ké-
szült értágító sztentet, amelyet
a karon, a csukló irányából ve-
zetnek be az ütőéren keresztül
a koszorúérbe. Ám az angol
Abbot cég olyan sztentet dolgo-
zott ki, amely két év alatt telje-
sen felszívódik a szervezetben.
Nem mellesleg a műtét utáni
kezelés és a rekuperációs idő is
rövidebb az új módszer esetén,
és antiagregáns kezelésre sem
szorul a páciens.

Bár a Marosvásárhelyen el-
sőként az említett gyógyászati
központban végzett beavatko-

zásnak borsos ára van – 3000
euróba kerül –, a szakemberek
remélik, hogy idővel ez bevett
szokás lesz a koszorúér-szűkület
kezelésében.

Az egy órás műtét során a

páciens, Gábor Mátyás nem volt
elaltatva, utána pedig – egyna-
pos intenzív megfigyelés után,
illetve két napos pihenés ered-
ményeként – egészségesen
hagyhatta el a kórházat.

„Nagyon örülök, hogy sike-
rült a beavatkozás, és elégedett
vagyok a Cardiomed szakembe-
reivel. Bár még Marosvásárhe-
lyen nem alkalmazták ezt az
értágító módszert, teljes biza-
lommal fordultam dr. Benedek
Imréhez és csapatához. Úgy
gondolom, a doktor úrral gaz-
dagabb Marosvásárhely” –
mondta Gábor Mátyás. 

A gyógyászati központ ki-
nőtte már a jelenlegi épületét,
és emiatt 200 ezer eurós ösz-
szegre rúgó felújítási és bővítési
munkálatok zajlanak. „A Cardi-
omed kitűzött célja a páciensek
magasszintű orvosi ellátásának
biztosítása” – foglalta össze a
klinika adminisztrátora.

Pál Piroska

A multikulturalitás Marosvásárhely kincse
A Magyar Kultúra Napja alkalmából őszinte üdvözletem küldöm mind-

azoknak, akik számára fontos e jeles ünnep.
Ugyanakkor a kultúremberekhez is fordulok, hangsúlyozván formáló és

felvilágosító szerepüket e zord időkben, amikor az igazi értékek csak
amúgy hígulnak.   Tudatában kell lennünk annak, hogy a multikulturalitás
különlegesség, amellyel méltán büszkélkedik Marosvásárhely. Ily módon a
várost az egész világ értékeli, hiszen az egyedi áthajlások érdekes pers-
pektívát tárnak fel.   Meggyőződésem, hogy románok és magyarok együtt képesek leszünk
továbbvinni elődeink kulturális örökségét bölcsesség, egyensúly, együttműködés és a konflik-
tusok elutasítása révén a jövőben is, hiszen a hagyaték megtisztel, de kötelez is.

Az összhang és együttműködés jegyében hívom fel Önöket, hogy teremtsük meg együtt a
Marosvásárhelyi Kulturális Napokat, amely esemény presztízse révén jóval nagyobb teret biz-
tosíthatunk a város közösségei közötti párbeszédnek.   

Tisztelettel,
Dorin Florea 

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere

Felügyelő-asszisztens az 
építkezési engedélyezések 
osztályra

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet végrehajtó
köztisztség, felügyelő-asszisztens állás betöltésére a Főépítész Igazgatósága keretében mű-
ködő Építkezési engedélyezések osztályon.

A versenyvizsgára az intézmény Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén
kerül sor: 2014. február 19-én, 10 órától – írásbeli vizsga, majd2014. február 21-én, 10 órától
– interjú.

A beiratkozási iratcsomót a közleménynek a Hivatalos Közlöny III. részében való közlésétől
számított 20 napon belül lehet benyújtani az intézmény székhelyén, és ennek a 2008. évi 611-
es kormányhatározat 49. cikkelyében foglalt iratokat kell tartalmaznia.

A versenyvizsgán való részvétel feltételeit, a szükséges iratokat, valamint a könyvészetet az
intézmény székhelyén függesztik ki, vagy elérhetők a www.tirgumures.ro honlapon.

Részletek a 0365-801.866 telefonszámon, naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

Gábor Mátyás, dr. Bonţ Alexandrina, Buzas Colcer Gianina, Dicher Mihaela
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A vár Marosvásárhely központjában található, és templomával ma egyik jel-
képe városunknak. A vár eredetileg magába foglalta a templomot, és a kolos-
tort is, amelyet 1492-ben Báthori István erdélyi vajda várrá alakíttatott át. A
megfékezésre épített erősséget azonban a jogaikért harcolok lerombolták. 
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A veszedelemtől óvó létesítmény:

a vásárhelyi vár

A rejtély megoldója

Vásárhely ezen része a város
szíve volt egykoron. Itt hozták a
fontos döntéseket, innen irányí-
tották a települést és lakóit. Egy-
szer virágkorát élte, másszor
hanyatlóban volt. 

Ahogyan azt A város meséi
című összeállításban is olvashat-
juk, az egymástól elválaszthatat-
lan ferences kolostor, jelenlegi
református templom és vár tör-
ténetét több évszázadon át ho-
mály borította. 

A Maros Megyei Múzeum
igazgatója, Soós Zoltán felfedte a
rejtélyt, és egy váratlan felfedezés
nyomán kiderítette, hogyan
éltek, mivel táplálkoztak és merre
utazgattak Erdély legnagyobb fe-
rences kolostorának szerzetesei.
Ugyanakkor hű képet festett a
város első polgármesteri hivata-
lában zajlott életről, és arról, hogy
mi történt a várral a Habsburg-
uralom alatt. Néhány lelet egyedi
egész Európában.

A vár építését 
1605-ben kezdik el

Ahogyan azt a Marosvásár-
helyi útikalauz szerzői: Fodor
Sándor és Balás Árpád is tudni
vélik, az 1600 és 1602 közötti
hadjáratok idején a város lakói
kénytelenek voltak az erdőbe és

a havasokba menekülni. Egy cso-
port menekült Borsos Tamás,
Nagy Szabó János és Nagy Szabó
Mihály vezetésével Brassóba ke-
rült, és látva az ottani várfalak
védelemnyújtó biztonságát, ha-
zatérve rávették a város polgár-
ságát a vár felépítésére, amelyet
1605-ben kezdtek el. Az építési
engedélyt Basta, Bocskai István,
Báthori Gábor, végül Bethlen
Gábor adta meg. 

A vár hét bástyája

A vár alaprajza szabálytalan
ötszög alakú, és hét bástyája van,
amelyek a Bernády térről az
egyetem felé kiindulva így sora-
koznak: Vargák (1620-ból), Szű-
csök és Lakatosok (1629-ből),
Kádárok (1632-ből), Mészárosok
(1656-ból), Szabók (1640-ből)
bástyája, valamint a Kapu- és a
Báthori-bástya. 

Valamennyi bástya többszin-
tes, kis ablakokkal és lőnyílások-
kal. A bástyákat kilencszáz méter
hosszú, 9-10 méteres magas fal
köti össze, amelyet az 1910-es
városrendezésig egy tíz méter
széles és nyolc méter mély védő-
árok vett körül. 

A vár nyugati oldalán, ahol
ezt a védőárkot nem lehetett al-
kalmazni, a védelem biztosítá-
sára kettős falat húztak fel,
lőrésekkel és vívófolyosókkal. 

A hat-hét hektár területet
magába foglaló várudvar annak
idején hét kúttal rendelkezett.
Innen vezették le a főtéri Bodor
és a Szentgyörgy utcai Szökőkút-
hoz a vizet.

A szomorú 
események színhelye

A Marosvásárhelyi útikalauz
című adatgyűjtésben is szólnak
arról, hogy a II. Rákóczi Ferenc
által vezetett kuruc szabadság-
harc leverése (1711) után a
Habsburgok kiterjesztették ha-
talmukat Erdélyre. 1775-ben ka-
tonai célokra lefoglalták a
marosvásárhelyi várat is. 

Ekkor került sor a várbeli
házak lebontására, a céhek kite-
lepítésére, melyek közül a mé-
szárosok 1494-ben Losonczi
László alvajdától, a szabók 1514-
ben, a szűcsök 1520-ban a szé-
kelyvásárhelyi nemzetgyűléstől,
a szíjgyártók 1537-ben Szapolyai
Jánostól, a kötélverők 1579-ben,
a lakatosok 1581-ben, a borbé-
lyok 1591-ben Báthori Zsig-
mondtól, a kerekesek 1601-ben,
a fazekasok 1612-ben, a nyerge-
sek 1615-ben és a csizmadiák
1620-ban Bethlen Gábortól kap-
tak szabadalmakat. 

Azonban tudni kell azt is,
hogy ugyancsak 1775-ben kez-
dik el a kaszárnyaépületek létre-

hozását, nem utolsó sorban a
raktárak kialakítását, valamint a
tekintélyes számú helyőrség el-
helyezését. Így a vár a templom-
hoz tartozó területek kivételével,
1962-ig katonai célokat szolgált.
Akkor kezdtek hozzá a helyreál-
lításhoz azzal a céllal, hogy terü-
letén múzeumot és
pihenőparkot hozzanak létre. Ezt
a helyreállítást azonban pénzhi-
ány miatt az 1970-es évek köze-
pén leállítottak.  

A Vár történetéhez azonban
szomorú események is fűződnek.
Itt őrizték a fogságba került Ba-
lassi Bálint költőt a kerelőszent-
páli csata után (1575), és itt
végezték ki vagy csonkították
meg azoknak a székelyeknek egy
részét, akik az 1596-os farsan-
gon fellázadtak. 

Továbbá a Vargák bástyája
1854. március kilencedikéről tí-
zedikére virradó éjszaka siralom-
házul szolgált Török János, Gálfi
Mihály és Horváth Károly székely
vértanúknak. Innen vitték őket a

postaréti vesztőhelyre.

A reformkor idején eltűnt
dokumentumok

Azonban mindenképpen
megéri, hogy egy kicsit még
visszalépjünk az időben, és a
rendelkezésünkre bocsátott do-
kumentumokból pár dolgot kie-
meljünk.

Mielőtt megépült volna a vár,
itt működött tehát – két évszá-
zadon át! – Erdély legnagyobb
ferences kolostora. E tény szám-
talan kutatónak adott kiinduló-
pontot. 

Tehát adott volt egy csaknem
hatvan méteres templom. Kolos-
tortemplomról lévén szó ez tizen-
ötödik századi viszonylatban
nagyon nagynak számított. A
város meséi című könyv szerzője
jogosan teszi fel a kérdést, hogy
vajon miért épp itt, miért ez az
óriási épület? Vajon mi történt?
Sajnos igen kevés történelmi
adatunk van abból a korból, mert
az írott dokumentumok nagy
része eltűnt a reformkor idején.
Az egykori kolostor iratai közül
pedig sok Csíksomlyóra került, az
utolsó ferences kolostorba. 

Az ásatások eredményei

Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
gyűjteményéből még az is kide-
rül, hogy a vár történetében két
fontos szakasz különíthető el. 

Az első tehát a tizenhetedik
századra tehető, amikor – mint
már említettük – gyakorlatilag
ide költözött be a város. 

A másik pedig a tizennyolca-
dik századra vonatkozik, amikor
Erdélyt a Habsburg Birodalom-
hoz csatolták: ekkor a lakosokat
kiűzték a várból, s katonai lakta-
nyává alakították azt. 

De kezdjük a tizenhetedik
századdal. Miután felismerték,
hogy veszély esetén a városfalak
jó védelmet nyújtanak, a tehető-

sebb lakosok telket vásároltak a
vár területén, és oda építettek
házat. Az ásatások során számos
olyan ház alapjára és pincék ma-
radványaira bukkantak, amelyek
építésénél a tizenhetedik szá-
zadban alkalmazott anyagokat
használták, főleg kerámiát és
üvegféléket. 

Köztudott, hogy a szakembe-
rek 2010 után tárták fel az erre a
korszakra jellemző legérdeke-
sebb anyagokat.

Feliratok és 
építészeti elemek

Az Erdélyi Magyar Elektroni-
kus Könyvtár rámutat arra is,
hogy a várfalakon viszonylag
kevés feliratos emléket és építé-
szeti díszítőelemet találunk. A
Kapubástya emeletén, rene-
szánsz ajtókeretbe vésték az épí-
tési évszámot (1613). A
Szabók-bástyájának déli oldalán
két emléktáblát helyeztek el. 

A jobb oldali tábla mára már
részben lekopott latin felirata a
céh elöljáróinak a büszkeségét
közvetítette, akik Szabó Péter és
Tordai Pál városi bíróságának
idejében emeltették a bástyát. 

Az eredeti felirat szövege ma-
gyar fordításban így szól: 

Előbb írt atyáink semmit sem
építve múltak ki, mi, a fiaik
azonban a pusztaságba falakat,
erősséget építettünk, kezdve
Szabó Péter bíróval az 1638.
évben és befejezve Tordai Pál di-
ákkal, aki 1640. október havában
bíráskodott a városban. 

A bal oldali töredékes felirat
idézet a Vulgata Példabeszédek
könyvéből. A Vargák-bástyájá-
nak külső falaiba beépített
gyámkövek minden bizonnyal a
szentkirályi pálos kolostor rom-
jaiból származnak.

Nagy-Bodó Tibor

(a régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek)
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A király…, izé, az alpol-
gármester beszéde. Részlet
Peti András alpolgármesternek
a marosvásárhelyi önkormány-
zati testület 2013. december
18-i, rendkívüli ülésén elmon-
dott beszélyéből:

„A végére hagytam, és re-
mélem, nem sértődik meg a
polgármester úr, úgy vélem, az
összes tanácsosok közül a leg-
nehezebb kötelesség hárult rá.
A közösség érdekében folyama-
tosan konstruktív vitát folyta-
tott velünk, helyi
tanácsosokkal. Természetesen,
mi sokkal kellemesebb vagy
könnyebb helyzetben voltunk,
hisz mindazt, amit a végrehajtó
(oldal) csinál, azt mi kritizálhat-
juk. Gondolom, sokszor tapasz-
talta, hogy az észrevételeink
konstruktív jellegűek voltak. Én
köszönöm, hogy elfogadott
bennünket, ahogy lehetett, és
ahogy a két alpolgármester
külső feltételei engedték, hogy
megvolt a bölcsessége, mindig
megvolt az a határozott állás-
pontja az összes túlzó próbálko-
zásra, mondjuk úgy szélsőséges
célzatúakra, minden szempont-
ból és minden irányból. Én
kérem, és remélem, és bízom
benne, hogy ön továbbra is tisz-
telni fogja az összes marosvá-
sárhelyi polgárt, velünk,
tanácsosokkal együtt fog egy
jobb jövőért harcolni, mindany-
nyiunkért”.

Részletet olvastak Peti And-
ráska pionírnak a Kondukátort
dicsőítő felszólalásából.

Emeletes murokmall.
Kétmillió euróból építene eme-
letes piacot Marosvásárhelyen a
piacigazgatóság – jelentette be
Vasile Filmon megyei tanácsos,
a Marosvásárhelyi Piacigazga-
tóság vezetője, Lakó Péterfi
Tünde kebelbarátja. Állítása
szerint a terv nem a város költ-
ségvetését terhelné, hanem eu-
rópai uniós alapokból
finanszíroznák. A piacigazgató-
ság már ki is jelölte az új komp-
lexum helyszínét: az emeletes
épület a Kövesdombon kapna
helyet, a jelenlegi piac helyén.
„Ez az első év, amikor a 2014-
2020-as pályázati szakaszban a
piacok felújítására is kérhetünk

uniós támogatást. Remélem,
hogy ez nem csak terv marad,
hanem sikerül megvalósítani.
Nekem már vannak vázlataim,
amelyeket január végén be
fogok mutatni a részvényesek
közgyűlésén” – nyilatkozta a
Mediafaxnak Fili bá. Hangsú-
lyozta, teljesen új piacot építe-
nek, liftekkel, mozgólépcsőkkel,
parkolóhelyekkel és raktárhelyi-
ségekkel.

Az uniós pénzek lehívásával
csupáncsak annyi a gond, hogy
ama uniós pénzek olyanok,
mint a lázas-náthás Pistike:
hiába hívják le (a többiek fo-
cizni), nem megy. De tegyük fel,
hogy mégiscsak sikerül, még
többet is a tervezettnél – hogy
nézne ki egy ilyen ultra-hiper-
szuper-übermodern piac?

A trendire sztájlisztolt, me-
nőre frizurált és szexi egyenkö-
ténybe bujtatott kofák
nikkelezett/krómozott asztalok-
nál kínálnák a tizenkétnyelvű
árcédulákkal ellátott portékát –
az egyenként lefóliázott mur-
kot, zellert, karalábét, petre-
zselymet, a méret,
héjvastagság és keményítő-tar-
talom szerint külön kupacokba
halmozott pityókát, a szidolo-
zott paprikát, a rücsökmentesí-
tett és franciakulccsal
kiegyenesített uborkát, a csillo-
góra vikszolt almát, körtét, szil-
vát, az előző este szemenként
fényesre szopott cukorborsót, a
garantáltan hazai törökparadi-

csomot és török paradicsomot,
a habfehér zöldhagymát, amit
EU-konformosan, kíméletesen,
kora hajnalban téptek ki a föld-
ből, amikor még aludt…

Az emeleten egy elegáns,
három és fél Michelin-csillagos
étterem is helyet kapna, ahol
francia séf készítené el nekünk
a földszinten vásárolt tyúkot,
libát, kacsát, hogy ne kelljen
velük otthon tökölni, aztán egy,
külön az árus mámik számára
fenntartott wellness-központ
(manikűr, pedikűr, szemöldök-
és bajuszkiszedés, dinamóvo-
nal-szőrtelenítés, bibircsóktala-
nítás, tyúkszemreszelés,
bütyökflexelés satöbbi), to-
vábbá egy gombakóstoló sarok,
ahol amerikai halálraítéltek
tesztelnék a máriskók által be-
gyűjtött és árusított gombák
minőségét…

Esténként a pincében ferge-
teges csalamádé- és zakuszka-
eltevő partik, pajzán
lekvárbefőzés, 3D-s virtuális
disznóölés, kofasztriptíz, mé-
hésztánc, illetve vizespólós
dinnyeáruslány-dinnyeszépség-
verseny, ami alá a topless DJ
Marika néni keverné a lakodal-
mas death metált, időnként
protkó-kasztanyettája és deré-
kig csüngő inda-mellei látvá-
nyos csattogtatásával fokozván
a hangulatot…

Magyar kézben a román
zászló. Tófalvi Éva csíkszeredai

sílövő viszi a román zászlót a
szocsi téli olimpia február 7-i
nyitógáláján – közölték hétfőn
hazai lapok. A Román Olimpiai
és Sportbizottság (COSR) azt kö-
vetően jelentette be döntését,
hogy a 31 éves székelyföldi
sportoló a 25. helyen végzett, és
értékes pontokat szerzett a sí-
lövő-világkupa hét végi futa-
mában, amelyet az olaszországi
Antholzban rendeztek.

Gratulálunk Évának, és re-
méljük, hogy négy év múlva
majd a székelyt viszi.

Oltyánverés a Ligetben –
olvashattuk hétfőn e sokat sej-
tető címet a Székelyhonon,
majd rákattintás után kiderült:
nem holmi ittas magyar fiatalok
ruháztak meg néhány bozgo-
rozó oltyán parasztot, nem is
Oltyán László valamelyik köny-
vét verte földhöz egy erdélyi el-
mebajban szenvedő, egész
másról vagyon szó: a Maros KK
férfi kosárlabdacsapata legyőzte
az SCMU Craiovát!

Lássunk néhány további fi-
gyelemfelkeltő, blikkfangos
(álhír)címet – és utánuk záró-
jelben azt, hogy valójában mit
fed(né)nek:

UFO Marossárpatakon –
az egész falu látta! (A nemrég
újjáalakult magyarországi UFO
zenekar nagysikerű koncertet
adott a Sárpataki Falunapokon)

„HELYI RENDŐRSÉG –
REND ÉS BIZTONSÁG” 

TETTEN ÉRT TOLVAJOK
A Helyi Rendőrigazgatósághoz tartozó

közrendézeti őrjárat 2014 január 9-én 1.50
óra körül tetten érte nevezett B.Zs. nyárád-
szeredai, valamint F.Z. aradi illetőségű sze-
mélyt, amint gömböket és ünnepi díszeket
tulajdonított el a Rózsák terén a karácsony-
fáról. A fent említett személyeket átadták a
Városi Rendőrség alkalmazottainak, kivizsgálás céljából, ugyanis
tetteik minősített lopásnak számítanak. Az okozott kárt teljes
egészében visszatérítették. 

ŐRIZETBE VETT CSALÓK
A Helyi Rendőrség alkalmazottai 2014. január 13-án őrizetbe

vette nevezett M.V. és C.S. személyeket (mindketten Jina-i ille-
tőségűek, Szeben megyéből), amint 34 sárga színű gyűrűt aján-
lottak fel eladásra a járókelőknek, arra hivatkozva, hogy azok
aranyból készültek. A gyanusítottakat átadták a Városi Rendőr-
ségnek a vizsgálatok folytatása és a tények megállapítása céljá-
ból. Az árút elkobozták.

A KÖZREND ÉS A CSEND MEGZAVARÁSA
A Helyi Rendőrigazgatóság alkalmazottai a 2014. január 7-

13 közötti időszakban az antiszociális cselekedetek megelőzését
és visszaszorítását kezelték prioritásként. Ezzel együtt, 43 sze-
mélyt bírságoltak meg szabálysértés miatt a közrend és csend
megzavarása okán, a 61/1991R számú Törvény előírásainak
megfelelően. Jelentősebbek a következő esetek:

- 2014 január 7-én nevezett C.R. segesvári illetőségű lakost
szabálysértés miatt megbírságolták, ugyanis lakás-átalakítási
munkálatai közben nem tartotta be a csendórát, zavarván a Pan-
dúrok sétánya 46. szám alatti tömbházlakók csendjét.

- a Helyi Rendőrség szolgálatos tisztje által kapott telefonos
bejelentés nyomán 2014 január 8-án 1.50 óra tájban egy csapat
kiszállt az Erdély (Transilvania) utcába, ahol nevezett F.M. sze-
mély ittas állapotában a 31. szám alatti lakók csendjét hangos
kiabálással zavarta. Őt pénzbírsággal sújtották, és utasították
arra, hogy tartsa tiszteletben a csendórát és az érvényben levő
jogszabályokat.

- 2014 január 11-én éjjel, 1.10 óra tájban jelentették a 112-
es Integrált Diszpécser-szolgálattól, hogy a „The One” elnevezésű
lokálban csendháborítás történik a zene magas hangerővel való
üzemeltetése miatt. A helyszínre sietett a Helyi rendőrség egy
csapata, és pénzbírságott rótt ki I.C. teremfőnökre, ugyanakkor
az illetőt figyelmeztették törvényes kötelezettségeinek betar-
tására is.

PET-PALACKOK TÖRVÉNYTELEN BEGYŰJTÉSE
Nevezett M.A. körtvélyfái illetőségű személyt tetten érték,

amint az Alexandru Papiu Ilarian utcában „pet-palackokat gyűj-
tött” törvénytelen módon. Az említett személyt pénzbírsággal
sújtotta a Helyi Rendőrség őrjárata, az elkobzott palackokat el-
szállították a várossal szerződött céghez, amely erre szakosodott.

KUTYÁK A JÁTSZÓTÉREN
A Helyi Rendőrség alkalmazottai megfigyelés alatt tartották

a játszótereket. 2014 január 10-én tetten érték a Diamant park-
ban található játszótéren nevezett B.A. személyt, amint két ku-
tyát sétáltatott. Az illetőt pénzbírsággal sújtották, és
figyelmeztették, hogy tartsa tiszteletben az érvényben lévő jog-
szabályokat.

ENGEDÉLLYEL NEM RENDELKEZŐ MOZGÓ ÁRUSOK
A Helyi Rendőrség őrjárata tetten érte nevezett G.L. maros-

vásárhelyi illetőségű személyt, amint törvénytelen akart eladni
egy karórát a „November 7” napipiac közelében. Az említett sze-
mélyt megbírságolták, az árut elkobozták.

SZABÁLYTALAN ÁLLOMÁSOZÁS KÖZTERÜLETEN
A Közlekedésbiztonsági Iroda alkalmazottai a fent említett

időszakban 98 esetben állapítottak meg szabálysértést, illetve
bírságoltak a 197/2007-es H.T.H. 26. cikkelyének, illetve a
195/2002-es Kormányhatározat előírásainak be nem tartása
miatt.

A hét mottója:

Tévedni emberi dolog, 
de bárkivel megeshet.
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Fellendülhet a jégkorong Marosvásárhelyen?
Pokorny László tíz évet jégkorongozott Marosvásárhelyen. Játszott a B-osz-
tályos Comerţul színeiben, majd három évet a helybeli Elektromarosnál.  Az
országos bajnokságban bíráskodott 1990-ig, amíg megszűnt városunkban a
jégkorong. Néhány évig öregfiúként is játszott a Marosparti Hockey Team szí-
neiben, az Erdélyi Független Amatőr Jégkorongliga keretében. Pokorny Lász-
lót a minap a klub gyerekcsapatairól, a játékosok felkészülési lehetőségeiről,
a vásárhelyi jégkorong jövőjéről kérdeztük. 

– Elnök úr, mi újság a klub háza
táján?

– Mint tudják, a klub 2009-
ben alakult. Szerettük volna, hogy
a technikai háttér is megfelelő le-
gyen, de erre még várnunk kell. A
korcsolyapálya modernizálása, be-
fedése már két évvel korábban
megkezdődött, de az eredményt
egyelőre mindenki látja… 

Nagy lendülettel indultunk,
kétszer sikerült beneveznünk az
U10-es országos nemzeti bajnok-
ságba, egyszer meg az U12-es baj-
nokságba. Utóbbiba Székelyud-
varhellyel közös csapattal,
amelynek 60 százalékát vásárhe-
lyiek alkották. 

Közben – nyertes pályázatok-
nak köszönhetően – tavaly és idén
is sikerült eljutnunk Gyergyószent-
miklósra, ahol kiváló körülmények
között, egy-egy hetes edzőtábo-
rozáson vettünk részt. 

Jelenleg is folytatjuk az edzé-
seket Marosvásárhelyen, a Mure-
şul klub tulajdonában lévő, új fe-
dett jégcsarnokban, ahol tavasztól
őszig szárazedzéseket tartunk.  

– A mostani edzésmódszerek
miben különböznek a hetvenes,
nyolcvanas évekbeliektől, amikor
ön is aktív jégkorongozó volt? 

– Amikor én játsztam, az edzés
annyiból állt, hogy a Ligeti stadion
B-tribünjének lépcsőin futottunk
fel és le harmincszor vagy ötven-
szer, homokkal teli hátizsákkal a
hátunkon, ügyelve arra, hogy a
téglák ne üssék a hátunkat, vagy
kalapácsokkal vertük a traktorgu-
mikat, majd utána futással foly-
tattuk. Ez adott egy speciális erőn-

léti alapot, amire szükségünk volt
ahhoz, hogy helytállhassunk a baj-
nokságban. 

Tavaly csapatunk bejutott a
korosztályos U12-es bajnokság
play-off-jába, ami várakozáson fe-
lüli teljesítmény volt részükről. 

Sajnos, a székelyföldi gyere-
kekkel ellentétben, akik naponta
tudnak korcsolyázni, nekünk kevés
jég áll rendelkezésünkre.

– Mégiscsak szerencsés hely-
zetben vannak, hiszen a Polgár-
mesteri Hivatal által a Ligetben üze-
meltetett korcsolyapályán hetente
három alkalommal tarthatnak ed-
zéseket is…

– Igen, ez így van, jó két hó-
napon keresztül igénybe vehetjük
a korcsolyapályát, amit ezúttal is
köszönünk. 

7-10 éves gyerekeket szeret-
nénk a korcsolyázás, majd a jég-
korong felé irányítani, később kor-
osztályos bajnokságokban
játszatni. A keretben most is van
három kislány, ami azt jelenti, hogy
lányok jelentkezését is várjuk, de
a szülők még sem adják bizakodva
gyerekeiket korcsolyázni. Pillanat-
nyilag is hiányoznak a jelentkezők,
10-12 gyerek az nagyon kevés ne-
künk. De meg tudom érteni őket,
hisz nincsenek kellőképpen moti-
válva. 

Vegyük például a vízilabdát,
amelynek nagy hagyománya van
városunkban, ennek ellenére hosz-
szú ideig hiányzott mint sportág.
Amióta felépítették a fedett me-
dencét a Víkendtelepen, fellendült
az úszás és a vízilabda is, rövid idő
alatt szép eredmények születtek.

– Miként lehet meggyőzni a
szülőket, hogy bizalommal adják
gyerekeiket korcsolyázni, jégkoron-
gozni?

– A szülők, ha látnák, hogy
megvan a bázis, ahol gyerekeik
ideális feltételek között edzhetnek,
másként állnának a dologhoz.
Szinte egyértelmű, hogy kevés az
esély, hogy gyerekeik idővel az
NHL-ben (Amerikai Profi Jégko-
rong Liga–a szerk. megj.) hokiz-
zanak, de tudniuk kell, hogy a gye-
rekeknek létfontosságú a mozgás. 

Azon túl a jégkorong egy fan-
tasztikusan szép sportág, de ehhez
szükséges a jégcsarnok, ahol or-
szágos szintű mérkőzéseket is ren-
dezhetnek, amellyel a sportág
mellé csalogathatják a gyerekeket,
fiatalokat, egykori szurkolókat. 

A jégkorong valóban egy
költséges sportág, sokba kerül-
nek a kiszállások is. Jelenleg ki-
zárólag érzelmi alapon tudunk
hatni az emberekre, semmit
nem tudunk nyújtani cserében.
Ugyanakkor jó lenne, ha a hazai
sportcsatornákon gyakrabban
közvetítenének jégkorongmér-
kőzéseket is, hogy a gyerekek,
fiatalok jobban megismerjék a
sportág szabályait. 

Mi nem adjuk fel, egy kicsi
lángot próbálunk ápolni, alig
néhányan vagyunk, akik igazán
lelkesen, semmiféle ellenszol-
gáltatás nélkül tesszük a dol-
gunkat, tanítjuk korcsolyázni,
jégkorongozni a gyerekeket,
pusztán a sportág iránti alázat-
ból és határtalan szeretetből.

– Amíg nincs kész a Jégcsarnok,
addig csak alacsonyabb szinten űz-

hetik a jégkorongot mint sportágat
Marosvásárhelyen.

– Amíg a jégcsarnok nem
használható, addig nem tudunk
előre lépni. Elnöki minőségemben
írásban javasoltam a Maros me-
gyei tanácsnak, hogy kérje a pálya
tulajdonjogát a Sportminisztéri-
umtól, rámutatva annak előnyeire,
hogy két ilyen nagyszerű sportlé-
tesítmény (sportcsarnok és jég-
csarnok) egymás szomszédságá-
ban van. Képzelje: kis átjáróval
vagy alagúttal összekötve, maxi-
málisan ki lehetne használni, hi-
szen nemzetközi rendezvények
házigazdája is lehet Marosvásár-
hely. Egyébként az átiratot 415
aláírással (15 helységből) támo-
gatták a megye több városában
lakó, sportszerető emberek. 

– Apropó jégcsarnok. Milyen
stádiumban állnak jelenleg a mun-
kálatok?

– Ami a legfontosabb: be kell
fejezzék az öltözőket, a világítást,
üzembe kell helyezni a hűtőbe-
rendezéseket, a ventillációt, új pa-
lánk kell, ami kötelező a nemzet-
közi események
megrendezéséhez, emellett ered-
ményjelző tábla szükséges, székek
kellenek a lelátóra és egy modern
jégcsináló gép. Pillanatnyilag kb.
70 %-os befejezettségben állnak
a munkálatok. 

Felvetődött, hogy a régi Tur-
binaárkot pályázati pénzekkel fel
kellene újítani, hisz alkalmas lenne
arra, hogy biztosítsa a jégpálya
működtetéséhez szükséges elekt-
romos áramot. Igaz, a turbinagép
már évtizedek óta nem működő-
képes, de fel lehetne újítani, hiszen
valamikor Marosvásárhely villany-
hálózatát innen látták el. Nos, azt
a választ kaptam a megyei tanács-
tól, hogy a liberális párt képviselői
fogják támogatni az ügyet a par-
lamentben. Reméljük a legjobba-
kat!

– Visszatérve a gyerekekre,
most milyen korosztályhoz tartozó
gyerekekből van a legnagyobb hi-
ány?

– Nekünk nyilván az alapoknál
kell kezdenünk, tehát 5-10 éves
korig várjuk szeretettel a gyere-
keket, persze szülőkkel együtt,
hogy nézzék meg, miből is áll ez
a két sportág. A pályázatokból és
adományokból aránylag elég jól
elláttuk a klubot gyerekfelszere-
lésekkel, ezen a téren nincs hiány.
Bús Zoltán kollegánkkal azok is
edzenek, akik már négy-öt éve
nálunk játszanak, s akik az U10-
es és U12-es korosztályból már ki-
nőttek. Sajnos annyira heterogén
ez a társaság, hogy semmilyen
korosztályos bajnokságba nem
tudjuk beíratni őket. 

– Ezek a 7-10 éves gyerekek,
akik befejezték a mai edzést, bol-
dogan mentek be az öltözőbe, és
hallottam, hogy szüleiknek örven-
dezve mesélték el az edzésen szer-
zett élményeket…

– Ezzel nincsen baj, hiszen ed-
zőink, Nagy Árpád és Bús Zoltán
pedagógiai érzékükre alapozva
mindent elkövetnek, hogy meg-
szerettessék a gyerekekkel a jég-
korongot, hiszen nagyon látványos

ez a sport. Sokan azért nem nézik
a televízióban közvetített mérkő-
zéseket, mert nem látják a koron-
got, de a pálya széléről, a lelátóról
teljesen másképp látni. 

– Egykori jégkorongozóként ho-
gyan látja a Maros Hockey Klub, s
egyben a vásárhelyi jégkorong jö-
vőjét?

– Én azt várom, hogy Maros-
vásárhely legyen a tizenkét orszá-
gos olimpiai központ egyike, fe-
jezzék be minél hamarabb a pálya
munkálatait, s akkor komolyan
hozzáállva folytathatjuk azt, amit
elkezdtünk öt évvel korábban. 

Megjegyzem, hogy Marosvá-
sárhelyen, aki ebben a sportágban
számít, az tagja szerény kis klu-
bunknak s a vezetőségünknek. Ta-
kács Lajosra, Soós Jánosra, Ritz
Istvánra, Varga Öcsire, Tóth Ernőre,
Kormos Gusztávra gondolok első-
sorban, de évente többször össze-
gyűlünk az „öregekkel” is, meg-
hányjuk-vetjük a sportág
helyzetét. 

Igazi sportemberekhez mél-
tóan, nagy szeretettel és alázattal
tesszük a dolgunk. S reményke-
dünk abban, hogy erőfeszítésein-
ket siker koronázza majd.

Interjú a 61 éves Pokorny Lászlóval, a Maros Hockey Klub elnökével

A 2009-ben alakult Maros Hockey Klub 5-10 éves fiúk és 7-
12 éves lányok jelentkezését várja korcsolya- és jégkoronged-
zésekre. 

Nagy Árpád (Kuksi) jégkorongedző elmondta, egy év alatt
megtanítja korcsolyázni őket, majd jöhet a jégkorong. „Indulni
szeretnénk a jövő évi országos U10-es bajnokságban. A lányok
14 éves korig is játszhatnak a 12 évesekkel. Az edzéseket kedden
és csütörtökön délután, valamint szombaton délelőtt tartjuk.
Felhívom azoknak a szülőknek a figyelmét, akik jégkorongozni
szeretnék adni gyerekeiket, hogy forduljanak bizalommal a HC
Maroshoz, hiszen itt kellő támogatásban részesülnek a gyerekek,
és megfelelő szakmai tudással irányítjuk az edzésmunkát Bús
Zoltán kollégámmal. Az érdeklődő szülők felvehetik velem a
kapcsolatot a 0745-857-927-es telefonszámon, vagy a hcmmu-
res@yahoo.com e-mail címen” – mondta Nagy Árpád.

Pokorny László 
és Nagy Árpád 
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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

Gyötrelmek rendelője c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Jajgasson egy kicsit halkabban, ha lehet! Szörnyű migrénem van.


