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

Társadalom

Egy bolgár lány Marosvásárhelyen

„Megtaláltam itt a helyem”

Mariya Georgiova 24 éves, és tavaly augusztus
óta él Vásárhelyen. A bulgáriai Ruse városból
érkezett az Európai Uniós Grundtvig program
keretén belül, és egy évig a helyi Outward
Bound szervezetnél dolgozik. A természetked-
velő lány először két éve járt Romániában, és
már akkor megtetszett neki az itteni környe-
zet, illetve az itt élő emberek, így választása
nem véletlenül esett Marosvásárhelyre.

>>>3. oldal

Vélemény

Vásárhelyi Egyeztető Fórum
Minden egyes eredmény elérését konfliktusok,
viták, egyeztetések, majd a legvégén az össze-
fogás előzték meg. Tanulva az eddigi események
példájából, a vásárhelyi politikusok, egyházfők,
civil aktivisták, szakemberek, intézményvezetők
és üzletemberek egy olyan fórumot kellene lét-
rehozzanak, amely közös nevezőre juttatná a kö-
zösségünkön belüli érdekcsoportok elképzeléseit
és megteremtené az egységes fellépés alapfel-
tételeit. Vásárhelyen nagy számban ugyan, de
kisebbségben élnek a magyarok, ezt hangoztat-
ják az eredménytelenségüket kimagyarázó po-
litikusok is, tehát éppen ezért volna olyan nagy
szükség az érdekek összehangolására. Természe-
tesen, más erdélyi városokban is indokolt lenne
egy-egy ilyen helyi egyeztető bizottság létreho-
zása, mivel ennek hiányában felőrlődnek az erők,
gyengül az érdekképviselet. 
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Társadalom

Visszatért a tél, 
támad az influenza
Az egészségügyi szakemberek szerint a jelenlegi idő-
járás kedvez a betegségeket hordozó, terjesztő bak-
tériumok, vírusok elszaporodásának. A napokban
lehullott hó meg síkossá teszi az utakat, járdákat, kéz-
és lábtörés veszélye fenyegeti a gyalogosokat. Dr. Flo-
rea Melania nagyernyei családorvost arra kértük, szá-
moljon be arról, milyen gyakoribb panaszokkal
fordulnak hozzá téli időszakban.

>>> 4. oldal
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Társadalom

„Jöjjetek énhozzám mindannyian”

A vásárhelyi Vártemplom

Marosvásárhely legrégebbi monumentális épülete
több mint egy fél évezrede tekint le a Várdombról a
Székelyföld legnagyobb városára. A templom építé-
sének kezdete a tizenharmadik századig nyúl vissza,
amikor még városunk neve Székelyvásárhely volt. 

>>> 5. oldal

Multifunkcionális 
rendeltetése lesz 
a ligeti stadionnak

Az egykori közkedvelt, kikapcsolódási és sportolási lehetőségeket biztosító Ligetnek a fel-
újítási munkálatai folyamatban vannak. A terület kisebb méretű rendezvényeknek ad
majd helyet, de az egykori stadionon belül nagyszínpadot is kialakítanak, ahol koncertek
esetén használni lehetne a lelátókat, illetve a volt pálya zöldövezetét. A további tervekről
Peti Andrást, Marosvásárhely alpolgármesterét kérdeztük.
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Előadások a Nemzetiben
Január 30-án, csütörtökön 19

órától a Carmina Burana című
produkciót tekinthetik meg a
Nemzeti Színházban. Az előadás
kedvezményes áron, 6 lej értékű
belépővel tekinthető meg. A
kedvezmény hétfőtől péntekig
délelőtt 10 órától 16 óráig a szín-
házi jegypénztárban, déli 12-től
17.30-ig a Kultúrpalota jegyiro-
dájában igényelhető. 31-én,
pénteken este 7 órától a
Hogyne,drágám! című zenés tra-
gikomédiára várják a nagyérde-
műt a nagyterembe. A
produkciót az Aranka György-
bérlettel lehet megtekinteni.

Bábelőadások
Január 30-án, csütörtökön

és 31-én, pénteken délelőtt
9.30-tól és 11 órától a Kerek
esztendő című előadásra várják
a gyerekeket az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínházba. 

Hagyatékok az 
Ifjúsági Házban

A marosvásárhelyi Spectrum
Színház égisze alatt mutatja be
a Bekecs néptáncegyüttes Ha-
gyatékok című előadását január

31-én, pénteken délben 12-kor
és este 7 órakor a Mihai Emi-
nescu Kulturális Központ (is-
mertebb nevén Ifjúsági Ház)
színpadán. Helyek a 0744-301-
875-ös telefonszámon, illetve
az office@spectrumszinhaz.ro
e-mail címen foglalhatók. A le-
foglalt jegyeket a helyszínen
lehet kiváltani előadás előtt.

Hahota-kabaré
A Hahota színtársulat feb-

ruár elsején, szombaton és 2-
án, vasárnap este 7 órától
Marosvásárhelyen, a Maros Mű-
vészegyüttes előadótermében
újra színre viszi A pénz be-
szél… című nagy sikerű szil-
veszteri kabaré-előadását.
Szereplők: Puskás Győző, Szé-
kely M. Éva, Kelemen Barna,
Cseke Péter, Szőlősi P. Szilárd,
Gönczi Katalin és Bordos Nagy
Csilla. Szakmai tanácsadó: Ko-
vács Levente. Jegyek elővétel-
ben a Maros Művészegyüttes
székhelyének pénztáránál (tel.
0746-540-292, nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 13-14 és 17-
18 óra között); a Kultúrpalota
jegypénztáránál (tel. 0265-261-
420, nyitva tartás: hétfőtől pén-

tekig 10-13 óra között és ked-
den, szerdán, csütörtökön 17-
19 óra között is ) válthatók.

Farsangi kosaras bál
Az Unikum Band zenekar

február 1-jén farsangi kosaras
bált szervez a marosvásárhelyi

Bolyai Farkas líceum étkezdéjé-
ben. Belépő 20 lej személyen-
ként, gyerekeknek ingyenes.
Asztalfoglalás a 0745-221-874-
es telefonszámon.

Medvenap az állatkertben
A Marosvásárhelyi Állatkert,

folytatva a hagyományt, feb-
ruár 2-án, vasárnap szervezi
meg a medvenapot az állat-
kertben. Az érdeklődőket 11
órakor várják a bejáratnál,
ahonnan 11.30-kor közös sétát
tesznek a medvék kifutójához.
12.30-tól az amfiteátrumban
magyar nyelven szerveznek ok-
tató, szórakoztató tevékenysé-
geket. A gyerekek vihetnek
magukkal medvékről készített
rajzokat, amelyeket a helyszí-
nen kiállítanak. A legsikerülteb-
beket díjazzák.

Konzul-kupa
A Master Ski&Bike Klub és a

Csíkszeredai Magyar Konzulátus
február 15-én Szovátán, a sípá-
lyán a második alkalommal
szervezi meg a Konzul– kupát.
A vetélkedő keretében alpesisí-
, műlesikló– és snowboard-ver-
seny lesz. Iratkozás a helyszínen
vagy a kloszpeter@yahoo.com
e-mail címen, benevezési díj 10
lej, ami nem tartalmazza a fel-
vonó használati díját. Iratkozás-
hoz szükséges adatok: név,
személyi szám (CNP), kategória
(sí vagy snowboard). A helyek
száma korlátozott, csak 170 síző
és 30 hódeszkás indulhat. A ter-
vezett program: 9.00-10.30 –
iratkozás a helyszínen, 11-tôl
rajt – időmérő műlesiklóver-
seny először a gyerek, majd a
felnőtt kategóriában. Díjazás 13
óra körül. Bővebb információk a
http://konzulkupa.blog.hu elér-
hetőségen.
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Január 30. Gerda, Martina, Gellért, Jácinta
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: A túlzások hete következik, amikor sajnos nemcsak az eset-
leges vásárlások során nem ismeri a mértéket, hanem önma-
gával szemben is annyira elfogult, hogy a környezetében élők
ez miatt nehéznek érezhetik az életet. A házasságokban, régi
együttélésekben a pénz miatt alakulhatnak ki feszült pillanatok. 
Bika: Olyan hírek, információk röppennek fel ezen a héten,
amelyek miatt megkérdőjeleződik a jövő. Kétségbeesés helyett
próbáljon meg más, olyan személy fejével gondolkodni, akinek
a pozíciója, a befolyása az új helyzetben is megmarad, mert
most mindennél fontosabb a kapcsolatok építése.
Ikrek: Panaszkodás és siránkozás helyett végre álljon a sarkára,
és ragaszkodjon ahhoz, amiről úgy gondolja, hogy az öné. Mert
ha erre képtelen, akkor minden esély megvan arra, hogy egy
esetleges válás, szakítás során hátrányos helyzetbe kerüljön.
Rák: Ezen a héten talán még a levegővétel is hizlal. Törődjön
többet magával, és ha egy ideje már az életmódváltás jár a fe-
jében, akkor eljött az idő, amikor a tettek mezejére kell lépnie.
A munkahelyén olyan váratlan helyzet alakulhat ki, amelyet ha
képes kihasználni, akkor közelebb kerülhet a húsosfazékhoz.
Oroszlán: Ha házasságban él, vagy együtt jár valakivel, a ked-
vese a háta mögött fülig beleszeret valakibe. Érzelmei intenzí-
vek, hirtelen lobbannak fel, úgy tűnik, mintha a szenvedély tüze
elemésztené. A munkahelyén olyan dolgokkal kell foglalkoznia,
amelyekről úgy gondolhatja, méltóságán aluliak. 
Szűz: Ugyanazok a problémák merülhetnek fel, mint az óesz-
tendőben. Különösen, ha barátságról van szó, amelyben elfo-
gadhatatlan helyzet alakult ki. Előfordulhat, hogy összefut
valakivel, vagy olyan hírt hall egy régi ismerőséről, amely miatt
a hangulata paprikás lesz. A szerelemben féltékenység ütheti
fel a fejét.
Mérleg: Nem jellemző önre az elhamarkodott viselkedés, ám
a héten minden megtörténhet, ami távol áll öntől. Mielőtt dön-
tene, mielőtt megszólalna, számoljon el legalább tízig, így el-
kerülheti, hogy olyasmit tegyen, amit később megbán, vagy
ami miatt szégyenkeznie kellene.
Skorpió:Titok juthat a tudomására, amit próbáljon megőrizni.
Ha tartani tudja a száját, akkor ezzel a titkos információval lé-
péselőnybe kerülhet a kollégáival vagy üzletfeleivel szemben.
A házasságokban, régi együttélésekben újra felbukkan egy
olyan téma, amelyről úgy gondolta, az óévben már lezárta.
Nyilas: Vannak olyan kapcsolatok, amelyek elszívják az erejét,
energiáját. Ön is ilyen energiavámpír kapcsolatot ápolhat egy
olyan személlyel, aki önnek sokkal fontosabb, mint fordítva. Jól
tenné, ha ennek a viszonynak véget vetne, mielőtt még komoly
egészségi problémái alakulnak ki a lelki gyötrődések hatására. 
Bak: Még az is megtörténhet a héten, hogy forgalmi dugó ala-
kul ki az ágyában, hiszen szexuális étvágya minden eddiginél
erősebb. Amennyiben házasságban él, és közben szeretőt tart,
akkor bombabiztos alibire lesz szüksége, mert a partnere meg-
érzései rendkívül jók, és rájöhet a kisded játékaira. 
Vízöntő: Házas vagy élettársi kapcsolatban a partnerére na-
gyobb figyelmet kell fordítania, mert munkahelyi vagy egész-
ségi problémái alakulhatnak ki. Szükség van a támogatására.
Ha meghallgatja őt, és neki ad igazat vitás kérdésben, akkor a
kapcsolatuk még szorosabbá válik.
Halak: Ismét foglalkoznia kell egy olyan üggyel, amelyről úgy
hitte, a végére pontot tett. A meglepetések hete a mostani, ami-
kor olyan dolgokra kell kiadnia, amelyekről nem gondolta, hogy
ez pénzbe kerülhet. Amennyiben párkapcsolatban él, kerülje a
gyermekkel kapcsolatos problémák megvitatását.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

Akció indul!

Hiába szorgalmazta már-már rögeszmésen az erdélyi ma-
gyar pártok közös európai parlamenti jelöltállítását az Erdélyi
Magyar Néppárt, az RMDSZ – vélt 85 százalékos támogatott-
ságából fakadó elbizakodottságában – ezt mereven elutasí-
totta. A jelek szerint Erdélyben zátonyra futott ama budapesti
kormányzati törekvés, hogy a Nemzeti Együttműködés Rend-
szeréhez való illeszkedésre bírja a határon túli magyar szer-
vezeteket. Ilyen előzmények után került sor az EMNT és az
EMNP múlt hétvégi együttes elnökségi ülésére, ahol megfo-
galmazódott a szándék, miszerint Tőkés László jelöltségét tá-
mogatják. 

Ha jól végiggondoljuk, mi sem természetesebb, mint az,
hogy az EMNT elnöke, az EMNP védnöke az általa fémjelzett
szervezet, párt jelötjeként induljon. A bejelentés által a sanda
híresztelések kategóriájába sorolódott ama feltételezés, hogy
Tőkés a Fidesz-listán indulna. Ha fel is vetődött volna ilyen
szándék, annak megvalósulása hátrányosan, mondhatnám
végzetesen érintette volna a Néppártot. Magyarán: gyors ha-
lálra ítélhette volna. Milyen párt az, amelynek sikerében véd-
nöke sem bízik? – kérdezhették volna sokan. És tegyük hozzá:
jogosan. 

Minél hamarabb egyértelművé teszik, hogy Tőkés és a
Néppárt sorsa összefonódott, politikai jövőjük egymástól el-
választhatatlan, annál  világosabbá válhat a választópolgárok
előtti alternatíva, könnyebbé a vagy-vagy kérdésének eldön-
tése. Két lehetőség közül választhat: vagy a posztkommunista
RMDSZ-t támogatja továbbra is, vagy annak jobboldali, nem-
zeti elkötelezettségű ellenzékét; vagy az elpuskázott nemzet-
politikai lehetőségektől terhes elmúlt huszonöt esztendő
folytatását, vagy valami új kezdetét. 

Mindenesetre az EP-választások után sok mindent tisztáb-
ban láthatunk majd. Bár az EMNP a 2016-os választásokat te-
kinti számára mérföldkőnek, egyáltalán nem mindegy,
miként kerül ki az idei megmérettetésből. Idén tehát sok min-
den függ Tőkéstől, az ő választási szereplésétől. Esélyeit latol-
gatva abból kell kiindulnunk, hogy 2007-ben, függetlenként
indulva jutott be az EP-be, 2009-ben viszont az RMDSZ-jelölt-
lista első pozíciójából. Azóta azonban némileg változott a
helyzet. Kétségtelen, sokakban csalódást keltett azáltal, hogy
legutóbb az RMDSZ és az EMNT közös jelöltjeként, de RMDSZ-
listán indult. Igaz, a legkeményebb kritikai hangok megfo-
galmazója, az MPP most maga is azt szeretné, hogy jelöltje
felkerüljön ama listára. Azt sem tudni, mennyire befolyásolta
megítélését a személye ellen évek óta folyó lejárató kampány,
amelytől a legfőbb vetélytárs, az RMDSZ sem volt idegen.  

Jelen pillanatban úgy fest, külön-külön vágnak bele az eu-
rópai parlamenti választási csatába a legfőbb erdélyi magyar
politikai erők. Az EMNP elnöke korábban „kamikaze” akciónak
nevezte pártja esetleges külön indulását. Kétségtelen, a közös
jelöltállítás lett volna a legmegnyugtatóbb, ennek azonban,
mint tapasztaljuk, még nem teremtődtek meg a feltételei.
Hogy végül mely fél számára bizonyul „kamikaze” akciónak a
külön indulás, az majd a választási eredmények ismeretében
válik világossá. 

Szentgyörgyi László 

Mariya Georgiova 24 éves, és tavaly augusztus óta él Vásárhelyen. A bulgáriai Ruse városból érkezett az
Európai Uniós Grundtvig program keretén belül, és egy évig a helyi Outward Bound szervezetnél dolgozik.
A természetkedvelő lány először két éve járt Romániában, és már akkor megtetszett neki az itteni kör-
nyezet, illetve az itt élő emberek, így választása nem véletlenül esett Marosvásárhelyre.

Egy bolgár lány Marosvásárhelyen

„Megtaláltam itt a helyem”

– Miért döntöttél úgy, hogy
a bolgár városból Vásárhelyre
költözz egy évet?

– Amint elvégeztem az
egyetemet Bulgáriában, és ke-
zemben volt a közgazdaságtani
diplomám, úgy éreztem, hogy
világot kell látnom, így Szlová-
kiába mentem önkénteskedni.
Utána visszaköltöztem Bulgári-
ába, és az ottani Outward Bo-
undnál dolgoztam. Ott ajánlot-
ták nekem ezt a projektet,
amellyel Vásárhelyre jöttem. 

– Önkéntesként dolgozol itt?
– Nem, és nem is az Out-

ward Boundtól kapok a munká-
mért honoráriumot, hanem az
unió által finanszírozott Grund-
vig-program segítségével he-
lyezkedtem el. Egyfajta ösztön-
díj szerűség ez, és a kapott
összegből kényelmesen meg-
élek, sőt, még kirándulásokra is
marad pénz. 

– Milyen feladataid vannak
az Outward Boundnál?

– Nyáron és ősszel a szovátai
táborok szervezésében segítet-
tem, felnőttfoglalkozásokat ve-
zettem, viszont télen jobbára
irodai munkát végzek, pályáza-
tokat írok, emellett pedig feb-
ruárban egy sítábor szervezésé-
nél segédkezem.

– Milyen volt az első benyo-
másod az országról, illetve Vá-
sárhelyről?

– Néhány éve jártam már
erre, és már legelső romániai ki-
rándulásomon elnyerte a tet-
szésem az ország. Így nem vé-
letlenül döntöttem úgy, hogy
ide jövök egy évre. Kelet-euró-
pai lévén, számomra egyér-
telmű volt, hogy kelet-európai
országot választok a projekthez.
Nagyon megtetszett az itteni
környezet, és az itt élő közösség
is nagyon kedves és befogadó
volt velem.

– Milyen különbségeket
fedeztél fel a bolgárok, illetve
az erdélyiek között?

– Egészen őszintén fogal-
mazva: nem sokat. Mind-
annyian kelet-európaiak va-
gyunk, így nem
mondhatom, hogy kulturális
sokk ért, viszont a bolgárok
talán kissé „balkánibbak”.
Ami számomra itt új volt, az
a multikulturalitás, a tény,
hogy magyarok, románok és
romák élnek együtt. 

– Mit tanultál ezidő alatt?
– A szervezeten belül na-

gyon sok tréningen veszek részt,
amelyek szakmailag is haszno-
sak, de az önismeretem és az

önbizalmam is fejlesztik. Mind-
emellett persze tágul a horizon-
tom, és a lehető legtöbb infor-
mációt és tapasztalatot
szeretném befogadni itteni lé-
tem alatt. Úgy érzem, hogy ez
alatt a közel fél év alatt sokat
változtam, bár ezt leginkább
majd az idő távlatából fogom
tudni megítélni.

– Mi hiányzik leginkább az
otthonodból?

– Azt hiszem, az anyanyel-
vem. Angolul kommunikálok
az itteni barátaimmal, kollé-
gáimmal, néhány magyar, il-
letve román szót is megtanul-
tam, de a családom és a
barátaim mellett leginkább
az hiányzik, hogy bolgárul
beszéljek.

– Miért ajánlanád más kül-
földinek Vásárhelyt mint ide-
iglenes otthont, avagy úti célt?

– Úgy vélem, hogy nagyon
jó és hasznos tapasztalat kül-
földön élni, új nyelveket meg-
ismerni, betekinteni más
nemzetek kultúrájába. Maros-
vásárhely azért is érdekes szá-
momra, mert egyszerre két-
három nemzetiséggel élhetek
együtt, mindkettőnek a szo-
kásait láthatom és megta-
pasztalhatom. Ilyen lehető-
ség nem sok régióban adatik
meg. Ki kell használni az ez-
irányú, unió által támogatott
programokat, mert ténylege-
sen életre szóló tapasztalat. 

Pál Piroska
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Félretájékoztat a besztercei szenátor a 
Marosvásárhelyi Kardiológiai Klinika tevékenységéről

Az elmúlt héten Dorin Dobra,
egy nemzeti-liberális színekben
politizáló besztercei szenátor fél-
retájékoztatta a közvéleményt a
marosvásárhelyi rádió román
nyelvű adásában a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház Kardiológiai
Klinikájának tevékenységéről.

Benedek Imre szerint a sze-
nátor vagy tudatlan, vagy szán-

dékosan félretájékoztat. „Egy
olyan orvoscsapat munkáját pró-
bálja ellehetetleníteni, amely fá-
radhatatlanul küzd a székelyföldi
páciensek életének megmenté-
séért, és amelyet a neves ameri-
kai kardiológiai szakfolyóirat, az
American Heart Journal is méltat,
és elismeréssel adózik eredmé-
nyei előtt” – nyilatkozta dr. Be-

nedek Imre.
Hozzátette, hogy a követke-

zőkben is várja a besztercéről ér-
kező betegeket, akik – ahogyan
eddig is – költségmentes keze-
lésben részesülnek a  klinikán.. 

A professzor kutatása szerint
a  a kardiovaszkuláris betegségek
által okozott mortalitás Beszter-
cén 23-25% közé tehető, a Szé-

kelyföldön pedig Benedek Imre
és a vásárhelyi klinika orvosai a
halandóságot 6%-ra csökkentet-
ték, sőt, ez a szám pedig fokoza-
tosan terhelhető.
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A karácsony és szilveszter körüli kis telet szinte tavaszi időjárás váltotta fel néhány hétig. De a „farkas még
nem ette meg a telet”, ahogy az öregek mondják. Néhány napja visszatérni látszik teljes valójában. Az
egészségügyi szakemberek szerint az enyhe időjárás kedvez a betegségeket hordozó, terjesztő baktériumok,
vírusok elszaporodásának. A napokban lehullott hó meg síkossá teszi az utakat, járdákat, kéz- és lábtörés
veszélye fenyegeti a gyalogosokat. Dr. Florea Melania nagyernyei családorvost arra kértük, számoljon be
arról, milyen gyakoribb panaszokkal fordulnak hozzá téli időszakban a körzetébe tartozó betegek. 

Vásárhelyi Egyeztető Fórum
Az utóbbi évek fejleményei, a politikai téren elszenvedett ku-

darcok, valamint a civil kezdeményezések által elért eredmények
egy olyan ellentmondásos helyzetbe sodorták a várost, amely-
ben magyarok állnak a magyarokkal szemben. Az élet szinte va-
lamennyi területén megtaláljuk azokat a törésvonalakat,
amelyek külön táborokba rekesztik a valójában ugyanahhoz az
oldalhoz tartozó különféle csoportosulásokat.

Így fordulhatott elő, hogy a CEMO-nak kellett jobb belátásra
bírnia a város magyar tanácsosait, hogy állítsák meg a város is-
koláinak az elrománosítását, Lakó Péterfi Tündének kellett ki-
robbantania az árcédula-botrányt, hogy a magyar nyelv
visszakerüljön a mindennapjainkba, és az EMNP-nek kellett kez-
deményeznie a Forgatagot, hogy végre egy saját rendezvényünk
is legyen városunkban. Minden egyes eredmény elérését konflik-
tusok, viták, egyeztetések, majd a legvégén az összefogás előz-
ték meg. Tanulva az eddigi események példájából, a vásárhelyi
politikusok, egyházfők, civil aktivisták, szakemberek, intézmény-
vezetők és üzletemberek egy olyan fórumot kellene létrehozza-
nak, amely közös nevezőre juttatná a közösségünkön belüli
érdekcsoportok elképzeléseit, és megteremtené az egységes fel-
lépés alapfeltételeit. Vásárhelyen nagy számban ugyan, de ki-
sebbségben élnek a magyarok, ezt hangoztatják az
eredménytelenségüket kimagyarázó politikusok is, tehát éppen
ezért volna olyan égető szükség az érdekek összehangolására.
Természetesen más erdélyi városokban is indokolt lenne egy-
egy ilyen helyi egyeztető bizottság létrehozása, mivel ennek hi-
ányában felőrlődnek az erők, gyengül az érdekképviselet. 

A hatalomgyakorlással elfoglalt személyek, bár figyelembe
veszik a közösségi szempontokat is, fontosabbnak tartják a part-
nereikkel való jó együttműködést, a közbeszerzési pályázatok el-
nyerését, a vezetői pozíciók megtartását, az intézményeken
belüli béke megőrzését. Ezzel szemben, a „lelkes amatőröknek”
nincs veszítenivalójuk, nem köti őket semmiféle megfelelési
kényszer, és emiatt merészebben, sőt „pofátlanabbul” ki merik
mondani a közösségi sérelmeket. Elfogadhatnánk azt a feltéte-
lezést, hogy az igazság valahol a két véglet között található, de
akkor az érintett „megalkuvóknak” be kellene mutatniuk az em-
lített fórumon azokat az érveket, amelyekkel meggyőznék a „for-
rófejű” civileket, hogy érdemesebb időnként beállni a sorba és
elfogadni bizonyos kompromisszumokat, amelyek belátható
időn belül garantáltan meghozzák a kívánt eredményeket. Ezek-
nek az érveknek a hiányában azonban, a jelenlegi kisebbségpo-
litikai eredmények tükrében, nem várható el az RMDSZ
(kényszer)választóitól, hogy kitörő lelkesedéssel fogadják a
román pártokkal való folyamatos egyezkedésüket.

Gyakorlatiasabb kérdésfelvetésben, előfordulhat például az,
hogy valamelyik vállalkozónk, tekintettel a partnerségi viszonya
által megszerezhető állami vagy önkormányzati megrendelé-
sekre, olyan anyagi forrásokhoz juttatja a közösségünk tagjait,
amelyek nagyobb fontossággal bírnak, mint a kisebbségi jogok
teljes körű betartása. Vagy az egyházaink elöljárói olyan érveket
hozhatnak fel, amelyek az ingatlanjaik bérbeadását támasztják
alá a saját közösségük tagjai általi használatuk ellenében, a meg-
szerezhető anyagi alapok és a közösségi élet fellendítése érde-
kében. 

Egy másik fontos kérdésben, a Kultúrpalota mellé tervezett
parkolóház esetében is szintén megoszlanak a vélemények. Nem
láttunk még egy olyan látványtervet sem, amely az építészeti
örökség megtartását vagy feljavítását garantálná, márpedig itt
is a részletekben rejlik a lényeg. És azok hiányában – vagyis a
kezdeményezők meggyőző szakmai érvei nélkül – a tiltakozások
folytatódni fognak. Az egyeztetésre váró kérdések sora itt nem
ér véget. Hol és hogyan építsenek kerülőutakat Vásárhelynek?
Mi legyen a magyar iskolákkal, egyetemekkel? Mennyire radi-
kalizálódjanak a politikusaink? Minden egyes témában egységes
álláspontot kellene kialakítaniuk.

Visszatérve az egyeztető fórumra, annak összetételében he-
lyet kellene kapniuk, a helyi politikai alakulatok vezetői, az egy-
házi vezetők, a közintézmények magyar vezetői, a civil
szervezetek, a diákok, az üzletemberek és a nyugdíjasok képvi-
selői, de ugyanúgy a polgármester magyar tanácsadója, a már
említett civilek, és a városunk többi, közszolgálati munkában je-
leskedő személyisége. Ha minden számottevő személy és cso-
portosulás érintve lesz az egyeztetésekben, akkor sokkal
nagyobb eséllyel indulna a polgármester-jelöltünk is a legköze-
lebbi választásokon. 

Ferencz Zsombor

Visszatért a tél, támad az influenza

A nagyernyei orvosi
rendelő két doktornője a
községhez tartozó hat
település betegeit
ápolja, gyógyítja. Dr. Flo-
rea Melania már 25 éve
dolgozik itt, és napjaink-
ban 1 500 beteg család-
orvosa. „Bár elég csúszó-
sak a járdák, mellékutcák
a tél beállta óta még
senki nem jött hozzánk
valamilyen töréssel. A
leggyakoribb panasz

ilyenkor a torokfájás, kö-
högés, láz, mandula-
gyulladás. Sok a konzul-
táció, sok a hűléssel és
influenzával jelentkező
paciens. Az influenzajár-
vány bárkit utolérhet, fő-
leg azokat, akiknek
gyengébb az immun-
rendszerük. Ezért aján-
latos, a betegség meg-
előzése érdekében, az
immunrendszert erősítő
készítményeket és sok C-

vitamint bevinni a szer-
vezetbe" – tanácsolja a
doktornő. 

Ingyenes 
méhnyakrákszűrés

A védőoltásokkal
kapcsolatban az orvosnő
elmondta, hogy decem-
ber folyamán 50 adag
grippe elleni védőoltást
kaptak a Maros megyei
közegészségügyi ható-

ságtól, amit olyan 60 év
feletti idős embereknek
adtak be, akik igényelték
azt. A védőoltást to-
vábbra is lehet kérni, a
közegészségügytől to-
vábbi adagokat lehet
szerezni. „Ugyanakkor
felhívnám a figyelmet a
méhnyakrákszűrésen
való részvételre. A köz-
egészségügyi hatóság
programokat, kampá-
nyokat szervez ez

ügyben. Akik szeretnék
elvégeztetni a vizsgála-
tot, egy nyomtatványt
kapnak a családorvostól,
amivel a megyei korház-
nál lehet jelentkezni. A
nőgyógyászati vizsgá-
latra minden 25–65 év
közötti nő jelentkezhet.
A szűrés ingyenes” – tá-
jékoztatott Florea dok-
tornő. 

Nemes Gyula

Profi amatőrök vagy amatőr profik?
Gyakran halljuk, hogy valaki-

nek a munkáját, teljesítményét
kritizálva azt mondják rá: ama-
tőr. Mert ugye, egyesek vélemé-
nye szerint nem mindegy, hogy
a profi teljesít amatőr szinten
vagy az amatőr profi szinten.
Nem mindegy, hogy valaki ama-
tőr profi vagy profi amatőr. De
nézzük, először mit is takar a két
fogalom. Ha felnyitunk egy ér-
telmező szótárt vagy lexikont, ki-
derül, hogy amatőr az, aki
kedvtelésből és nem szakmája-
ként foglalkozik valamivel, azaz
más szóval élve: műkedvelő.
Olyan ember, aki szívvel-lélekkel
műveli a hobbiját. A profi tehát
ezzel szemben az, aki ugyanazt
pénzért teszi, de nem biztos,
hogy kedve telik benne. 

Más kérdés, hogy mi min-
denben lehet az ember profi
vagy amatőr. Sorolni lehetne a
területeket: van profi fotós és
van amatőr fotós, van profi au-
tóvezető és amatőr sofőr, van
profi sportoló és van amatőr. De
ugyanígy érvényes ez az írókra,
újságírókra, publicistákra, fes-
tőkre, történészekre és így to-
vább. Talán egyetlen kivételt
képez a csúcspolitika, ahol annak
a művelői semmit nem tesznek
ingyen, kedvtelésből, hanem ha-
talmas pénzeket zsebelnek be,
akár a semmittevésért is. Így ér-
telemszerűen nincs amatőr
csúcspolitikus, ők a profik profi-
jai. 

De vajon hol a határ a profiz-
mus és amatörizmus között?

Vajon mennyire mély ez a határ?
Mikor pottyan valaki egyik kate-
góriából a másikba? Ha a ka-
mion- vagy buszsofőrből éjjeliőr
lesz vagy kapus, vagy talán „áru-
mozgató”, akkor elveszíti a pro-
fizmusát? A profi orvosból,
ügyvédből, íróból, bojtárból profi
vagy amatőr politikus lesz, ha
mandátumot nyer? Természete-
sen az előbbi kategóriába kell so-
rolni, mert anyagi javakért
politizál, foglalkozásszerűen. De
mi lesz akkor az előbbi mester-
ségével, abban amatőrré süly-
lyed? Lehet, mert a mesterséget
jól megfizetett foglalkozásra cse-
rélte, és amit nem gyakorol, azt
akár el is felejtheti az ember. 

Az amatőröket általában szo-
kás lekicsinyelni, teljesítményü-

ket leértékelni. Azt a szót, hogy
amatőr sok esetben negatív
megkülönböztetésként is hasz-
nálni. Az amatőr sportoló nem
versenyezhet a profival. Pedig
láttunk már amatőr sportolót
jobban teljesíteni sok profinál. A
profi autóvezető leszorítja az
útról az amatőrt, ha az túl lassan
araszol vagy rádudál a stopnál,
ha lefullasztja járgányát. Pedig
hallottunk olyan profiról, aki na-
gyobb bakit okozott, mint sok
amatőr. A profi író, költő, újságíró
pitiáner firkásznak nevezi a mű-
kedvelőt. Pedig olvastunk már
„firkász” tollából olyan írást,
amely bármelyik profiéval vete-
kedhet.

Nemes Gyula
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Marosvásárhely legrégebbi monumentális épülete több mint egy fél évezrede
tekint le a Várdombról a Székelyföld legnagyobb városára. A templom építé-
sének kezdete a tizenharmadik századig nyúl vissza, amikor még városunk
neve Székelyvásárhely, latinosan Novum Forum Sicolorum volt. 
A város mai nevét – Marosvásárhely –, szabad királyi rangját és címerét 1616.
április 29-én adta át Bethlen Gábor erdélyi fejedelem a város főbírájának, Bor-
sos Tamásnak. Az egykori főbíró gipszszobra ott látható a templom gótikus ter-
mében.  Ezen a héten a Vártemplom ránk maradt dokumentumaiból
készítettünk összeállítást a Központ olvasóinak. 
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„Jöjjetek énhozzám mindannyian”

A vásárhelyi Vártemplom

A „kolostoriskola”
A Vártemplom a ferencesek

által Erdélyben épített legna-
gyobb templom. Ismereteink
szerint Mátyás király halálának
évében, 1490-ben fejezték be
az építését. Erre az időre emlé-
keztet a gótikus szentély, a hajó
gótikus formájú ablaka, vala-
mint a déli kapu fölött látható
freskó is. 

A templom egyébként a
méreteivel és az arányaival kelt
impozáns látványt. Mivel az
északi falnál hiányoznak az ab-
lakok és a külső támpillérek, ez
arra enged következtetni, hogy
a templom falához egykor ko-
lostort építettek. 

Krónikások feljegyzése sze-
rint 1556. augusztus 11-én tá-
voztak a szerzetesek a
kolostorból, és a következő
évben, 1557. június 1-10-e kö-
zött Tordán tartott erdélyi or-
szággyűlés kimondta az üresen
maradt kolostor iskolává alakí-
tását.

A szentély északi oldalához
csatolt épületrészben, az úgy-
nevezett gótikus teremben mű-
ködött 1557 és 1602 között a
marosvásárhelyi schola parti-
cula, a református kollégium
elődje. Megjegyzendő, hogy
erre emlékeztet a gótikus terem
ajtaja fölötti emléktábla is.

Az 1400-ból 
származó dokumentum

Ami a Vártemplomot illeti,
kevés történelmi utalás áll a
rendelkezésünkre. Az a kevés
azonban igencsak jelentős. Egy
1400-ból származó dokumen-
tum például választ ad a temp-
lom méretével kapcsolatos
kérdésre. 

A pápa által kibocsátott irat-
ban az áll, hogy befejeződtek az
új szentély munkálatai, illetve
utalást találunk arra is, hogy
Gyümölcsoltó Boldogasszony
napjára búcsúengedélyt bocsá-
tottak ki a kolostor részére. Ez
segít megérteni, hogy miért
kellett olyan nagynak lennie a
templomnak. 

Zarándokhely lévén úgy ter-
vezték meg, hogy nagyobb tö-
megek befogadására is

alkalmas legyen. Számokban ez
azt jelenti, hogy 1000-1200 fé-
rőhelyes a templom. Miközben
Marosvásárhely vagy Székely-
vásárhely – ahogy akkoriban
nevezték – lakossága a tizen-
ötödik században nem haladta
meg az 500-600 főt. Másrészt
viszont rengeteg zarándok ér-
kezett ide, s énnek köszönhe-
tően, már az 1400-as évek
elején jelentős vásáros hellyé
vált a település, ami gazdasági
fellendülést jelentett.

Az egész 
Székelység temploma

A város meséi című adat-
gyűjtésben írnak egy másik,
részben megalapozott felvetés-
ről is, amely szerint a marosvá-
sárhelyi kolostor az egész
Székelységet és feltehetően Se-
gesvár egy részét is „lefedte”,
révén, hogy ott nem volt feren-
ces kolostor. A középkorban
egyébként oda építettek kolos-
tort, ahol megjelentek a kol-
duló rendek, ahogyan a
ferenceseket és a Domokos-ren-
dieket nevezték. Ezek pedig fel-
osztották egymás között a
területeket, amelyeken „koldul-
tak”, azaz ahonnan begyűjtöt-
ték az adományokat.

A hitelesítés központja
A fent említett könyv szer-

zője biztos adatokat talált arról
is, hogy volt a kolostornak
könyvtára és szkriptóriuma is,
ami azt jelenti, hogy könyveket
és más dokumentumokat is
másoltak itt. Akkoriban nem lé-
tezett egy külön hely, ahol hite-
lesíteni lehetett volna a
különféle iratokat, mint amilye-
nek a mi korunkban a közjegy-
zői irodák, de Erdély-szerte
léteztek központok, amelyek
ezzel is foglalkoztak. 

A könyvtár és a szkriptórium
léte arra utal, hogy más kolos-
torok számára is másoltak itt
könyveket. Itt kerül a képbe
Moldva, mely a római katoli-
kusság missziós területe volt, az
itteni ortodoxokat ugyanis át
akarták téríteni a katolikus
hitre, és a ferenceseket bízták
meg ezzel a feladattal. Ők ve-

zették a római katolikus püs-
pökséget, és az itteni kolostor
méreteiből ítélve Marosvásár-
hely is alaposan kivette a részét
ebből a munkából. 

Abban az időben a római ka-
tolikus vallás nemigen volt el-
terjedt Moldvában, a
tizennegyedik-tizenötödik szá-
zadban azonban a moldvai vá-
rosok lakosságának nagy részét
németek és magyarok tették ki,
akik katolikusok voltak. 

A csíksomlyói kolostor 
létesítése is ide nyúl vissza

Amint az a rendelkezé-
sünkre bocsátott dokumentu-
mokból kiderül, a tizenötödik
század elején a fent leírtakba
közbeszól a huszitizmus. A ma-
gyar királyság területén a huszi-
tákat eretnekeknek tartották,
és elűzték őket. Magyarország
északi részéből, a jelenlegi Szlo-
vákia területéről délre, a Vajda-
ságba, a mai Szerbia területére
menekültek, és ott kezdtek el
gyökeret verni. De nem sokáig
volt nyugvásuk: Kapisztrán
János és Hunyadi János ugyanis
délről is elkergette őket. Így ke-
rültek a husziták Moldvába. 

Amikor Hunyadi János és
Moldva fejedelme Lațcu vajda
konfliktusba keveredett egy-
mással, az utóbbi visszavonta a
ferencesek és a római katolikus
egyház privilégiumát.

Így egyre nagyobb teret hó-
dítottak a husziták, s lassan át-
vették a ferencesek feladatait.

A magyar királyság terüle-
tén is kezdtek ismét elterjedni a
huszita eszmék, s ez számos
összetűzésre adott okot. Egyéb-
ként valószínűleg ezért létesí-
tették a csíksomlyói kolostort is,
ezzel együtt azonban a maros-
vásárhelyi ferencesek veszítet-
tek addigi befolyásukból.

Az első magyar nyelvű 
református hitvallás meg-
fogalmazásának színhelye

Az erdélyi és az összmagyar
reformáció történetében fontos
volt ez a templom, mivel 1559.
november elsején itt tartott zsi-
naton fogadták el a Kálvin sze-
rinti úrvacsorai tanítást, és

ennek alapján itt fogalmazták
meg az első magyar nyelvű re-
formátus hitvallást.

1571. január 6-14 között az
itt tartott erdélyi országgyűlé-
sen Erdély első fejedelme, János
Zsigmond megerősítette a Tor-
dán kimondott erdélyi türelmi
rendeletet, a „recepta religiót”,
amely a világon először foglalta
írásba, hogy sem prédikátort,
sem pedig igehallgatót hitéért
ne háborgassanak. Ennek em-
lékére készült a gótikus terem-
ben található tolerancia asztal.

A fedetlen és 
összedúlt templom

Ahogyan azt Ötvös József, a
vártemplom mostani reformá-
tus lelkésze is leírja, 1601-ben
Basta hadai a várost és a temp-
lomot is feldúlják. Ötvös tudni
véli, hogy ekkor pusztultak el a
színes üvegablakok, amelyekről
a város krónikása, Nagy Szabó
Ferenc azt írta, hogy: „…való-
ban ékes templom vala; igen
szép ablakai, hogy annak mássa
egyik városban is Erdélyben
nincsen sem lészen, sem volt;”. 

Az épület közel egy évszáza-
dig állt fedetlenül, a templom
hajója pedig összedúltan. 

A megrongált templomrészt
Teleki Mihály kancellár hozta
rendbe, és a hajó akkor kapta a
kazettás mennyezetét (fontos
tudni, hogy a szószék melletti
két tábla az akkori kazettás
mennyezetből maradt meg).
Azonban egy évszázad múlva a
kazettás mennyezetet kicserél-
ték a ma is meglévő és látható
boltozattal, amelyet Anton Türk
építőmester készített.

A torony tetején lévő göm-
böt Bodor Péter javítja ki

Ötvös Józseftől megtudjuk,
hogy a Vártemplom mai bútor-
zatát a tizenkilencedik század
közepén készítették helybéli
asztalosok, a padokat 1835-36-
ban, a díszített, barokkos úrasz-
talát pedig 1841-ben. 

A Vártemplomban fennma-
radt az egyház egy igencsak ér-
dekes, régi emléke, az
éneklőszék, mely 1760-ban ké-
szült és korának egyik szép rit-
kasága. 

A szentély, a kolostor és a
kápolna együttes között erőtel-
jesen emelkedik ki a negyvenöt
méter magas, négy fiatornyos
vártemplomi torony. Szokás
szerint zsindelyezett tetőzete
volt a toronynak, amelyet 1885-
ben bádoglemezzel cseréltek ki.
A torony tetején lévő gömböt a
híres székely ezermester, Bodor
Péter javította ki.

Ahol két orgona is működik
A marosvásárhelyi Vártemp-

lom mindeddig Erdély egyetlen
olyan református temploma,
ahol két orgona is működik.
Ahogyan azt a református lelki-
pásztor elmondja, ennek is
külön története van. 

A szentélyben elhelyezett
barokk orgonát 1789-ben a
brassói Johannes Prause épí-
tette. Ezt a műemlék hangszert
2004-2005-ben újították fel er-
délyi mesterek. Név szerint:
Hermann Binder, Papp Zoltán és
Mihály Ferenc. 

Tudni kell azonban azt is,

hogy még a barokk orgona fel-
újítása előtt a németországi He-
idenoldendorf egy százéves
orgonát ajándékozott a temp-
lomnak, amelyet 2005-ben
Molnár József, nagyváradi orgo-
naépítő épített fel a templom
egyetlen karzatára. 

Ötvös egy nevezetes ese-
ményről is beszámol lapunk ol-
vasóinak. A szóban forgó
esemény 1707. április nyolcadik
napjára vezethető vissza, ami-
kor Erdély utolsó fejedelme, II.
Rákóczi Ferenc országgyűlést
tartott ebben a templomban. 

A gótikus teremben látható
három faragott szék ennek a
fontos eseménynek állít emlé-
ket. A tolerancia asztalát és a
Rákóczi-széket Bandi Dezső és
Miholcsa József faragták.

Nagy-Bodó Tibor
Folytatás a következő 

lapszámunkban
(a régi fényképekért 

köszönet Madaras Józsefnek)



Teljesen betiltanák a
székely zászlót – magánsze-
mélyek sem tűzhetnék ki a
jövőben. A kormánypárti kép-
viselők által beterjesztett javas-
lat értelmében tilos lesz a már
nem létező államok, illetve
„egyes, államiságra törekvő en-
titások” zászlóit közterületen és
magánterületen kitűzni - ez
utóbbi csoportba tartozna a
székely zászló is, annak elle-
nére, hogy a székelység egye-
lőre csak autonómiát követel,
nem pedig önálló államiságot.
Az egyik PSD-s szenátor szerint
„a jóérzés diktálta a kezdemé-
nyezést”, ugyanis „magánsze-
mélyként különböző
érdekekből kitűzni más zászló-
kat nem tűnik normálisnak”.
Tűzze ki mindenki a román
zászlót, elvégre Romániában
élünk! - hangzik az indoklás.

Rossz hírünk van: nem fog-
juk! Az amerikai indiánok se
szokták kitűzni a csillagsávos lo-
bogót, őslakosoknál nem divat
az ilyesmi.

Tőkés: RMDSZ-ló helyett
EMNP-szamár? Az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt azt fontolgatja,
hogy önálló jelöltlistát állít az
európai parlamenti választá-
sokra, vagy független jelöltként
nevezi be a választási versenybe
Tőkés Lászlót, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnökét. Az
EMNP és az EMNT elnöksége a
múlt hét végi torockói közösü-
lésezésen immár nemcsak el-
méleti lehetőségként, hanem a
megvalósíthatóság szempont-
jából is számba vette az EP-vá-
lasztásokon való részvétel
lehetőségét, ahol Tőkés kijelen-
tette: „ha más megoldás nincs”,
készen áll akár az EMNP jelölt-
listáján, akár függetlenként el-
indulni.

Toró szerint az RMDSZ veze-
tői rendre elutasították a vá-
lasztási együttműködésre
vonatkozó javaslataikat, és
ezzel a szövetség világossá
tette, hogy „a belpolitikai meg-
fontolások és a képviseleti mo-
nopólium számukra fontosabb,
mint az autonómia és annak
brüsszeli képviselete”. A kará-
csony előtti évértékelő sajtóbe-

szélgetésen még lehetséges, de
nem kívánatos „kamikázé-repü-
lésként” írta le azt az alternatí-
vát, hogy az EMNP önálló
jelöltlistát állítson az EP-válasz-
tásokra.

Kamikázék: öngyilkos japán
pilóták, akik szándékosan zu-
hantak le az ellenség hadihajó-
ira, hogy életük feláldozása
árán elsüllyesszék azokat.

Emberszámba vett delfi-
nek. Remus Cernea hajas kép-
viselő egy olyan
törvénytervezetet készül előter-
jeszteni, amely „nem emberi”
személyeknek ismerné el a del-
fineket, így fogva tartásuk is
tilos lenne.

Cernea egy sajtótájékozta-
tón beszélt elképzeléséről,
amelyet tudósok megállapítá-
saira alapoz: már négy éve
egyes delfinkutatók a mellett
érveltek, hogy a delfineket
„nem emberi” személyekként
kellene kezelnie az emberiség-
nek. Intelligenciájuk, társa-
dalmi kapcsolataik
komplexitása, kommunikációs
képességeik hasonlóvá teszik
őket az emberhez. A delfinek
vadászata és megölése jelenleg
is tilos, ám fogságban tartásuk
is kegyetlenség; a delfináriu-
mok börtönök számukra – tette
hozzá. A tervezet büntetné a
delfinek fogságban tartását, és
előírná, hogy a jogszabály
életbe lépésétől számított egy
éven belül az összes delfint en-
gedjék szabadon. 

A felsoroltakon kívül van
még egy igen emberi tulajdon-
ságuk, ami egyik más állatfajra
se jellemző: néha minden ok
nélkül, csak úgy passzióból
megölik egymást.

Való Világ. Összefújta a
szemetet a szél: minden eddi-
ginél alpáribb személyi felhoza-
tallal startolt el három hete a
Való Világ 6. szériája. A ciniku-
san gátlástalan RTL-istállónak
közismerten nagy rutinja van
benne, hogy a társadalom szel-
lemi söpredékét képernyőre
vigye – degenerált lakótelepi
suttyók, edzőtermi szívrablók,
műszempillás szoláriumszöke-

vények és hivatásos ribancok
szolgáltatják majd a tartalmas
szórakozást azoknak, akik úgy
hiszik: az élet elég hosszú
ahhoz, hogy ez is beleférjen.
Részlet egy magasröptű villa-
párbeszédből:

- Szereted a verseket? – sze-
gezte „Gyúrós Józsi”-nak a kér-
dést a VV6 egyetlen olyan
villalakója, aki nem kezd el fo-
toszintetizálni, ha huzamosabb
ideig a napon hagyják, amire a
súlyzók és fekvenyomógépek
között szocializálódott panel-
rambó így felelt:

- Melyiket?

Szerelmi tanácsok leány-
oknak nagyanyáinktól*

1. Leányzó, ha felcseperedtél
és nyiladozik szíved, csinoskod-
jál, csöngettyűzködjél, szépen
nézz a legényre.

2. Ha kedvedre való, beszél-
jen hozzá szemed, szóljon hozzá
tested mozdulata. Vezesd be-
szédre, szólaltasd meg! Szavai
elárulják, mennyit ér, milyen.
Ha parancsolgatva szól, tágíts
mellőle – nem jó hím, hitvány
ember.

3. Te magad mosakodjál na-
ponta, virágzásodkor naponta
többször is. Mindenekelőtt alfe-
ledet tartsd tisztán.

4. Várd el a legénytől szép
szavakkal udvarlását. Keresse
kedvedet. Ha neked, leánynak
nem gazsulál szép szavakkal,
vagy csak fukarkodva, akkor
neked, a feleségnek még any-
nyira sem keresi kedvedet!

5. Ha csak nem málé, nem
tud kinyögni semmit. Az ilyen
legény meg annak a leánynak
való, aki könnyen szikrázik sok
felé. Az ilyen mamlasz férj mel-
lett szikrázhat kedvire.

6. Az ékes szó magában nem
sokat ér, ezért kísértsd meg a
legényt többször is! Mutassa
meg, mennyire bátor, mennyire
szavahihető, mennyire esendő
szívű, könyörületes.

7. Ha a legény csak babrál
rajtad, orcád ékességére, sze-
med ragyogására ügyet sem
vet, nem kérdi, mint vagy evvel,
mint vagy avval, óvakodj tőle,
mert nem tégedet akar, csak
testet.

8. Ne feküdj füttyre! Akkor
se, ha már a fene esz érte, mert
kevés férfi érti fiatalon, hogy mi
szökteti kapubálványra a görgő
macskát! Csak akivel értelme-
sen váltod a szót, annak mond-
hatod, gyere, mert nem bírom
tovább! Az ilyen legény értel-
mes és érzelmes. Ilyen kevés
akad.

9. Vigyázz az anyámasszony-
katonája legénnyel! Akit az
anyja ugráltat, nem sokat ér,
gyáva férfi. Aki az anyja szavára
házasodik, az nem feleséget
vesz, hanem szolgálót az anyjá-
nak! Minden rossz férjért egy
anyát kellene eldöngetni! A fi-
akat anyjaik, öreganyjaik ront-
ják el. Ezek azt hiszik a nőstény
őértük teremtetett, hogy szol-
gálná őket.

10. Aki igazán szeret, az kö-
rülötted sarkantyúzik éjt nap, az
megvall és büszke rád!

11. Ne feküdj mosdatlan
férfi alá! Ha annyi fáradságot
sem vesz, hogy tehozzád tisztán
járuljon, méltatlan öled gyö-
nyörére! A piszkos ember nem
csak piszkos. Annak lelke is
sivár, esze járása pedig egy-
szerű.

(* - internetes anyag; folyt. köv.)

Sporthír. A magyar focivá-
logatott ma felkeresett egy ár-
vaházat. „Annyira rossz érzés
volt látni azokat a szomorú ar-
cokat, a reménytelenséget a
szemükben” - nyilatkozta ké-
sőbb a 6 éves Pistike.

6. oldal >> Humor / Reklám 2014. január 30–február 5.

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor
Szakképzett 
utászokat keresnek 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
szakképzett utászokat keres (Építkezési
egyetem végzettje, utak és hidak szako-
sítás). Bővebb felvilágosítás a 0365-801866-os telefonszá-
mon, 8-14 óra között. 

Dr. Dorin Florea polgármester

15 üres hely 
az Idősek Otthonában 

Az Idősek Otthonában jelenleg 15 hely
vár betöltésre. „Várjuk azokat az időseket,
akiknek nincs családjuk, illetve akik nem
tudják ellátni magukat. Intézményünkben szakképzett,
kedves munkaközösség várja őket, így biztosan nem érzik
majd kirekesztve magukat”, nyilatkozta dr. Anca Florea
igazgató.
Megjegyezzük, hogy az Idősek Otthonába való felvételhez
szükséges iratok és feltételek a polgármesteri hivatal hon-
lapjáról letölthetők.

A hét bölcsezete:

Nagyapám mindig azt
mondta: minek havat lapá-
tolni? Úgyis elolvad.

Felügyelő-asszisztens az 
építkezési engedélyezé-
sek  osztályra 

Marosvásárhely Polgármesteri Hiva-
tala versenyvizsgát hirdet végrehajtó
köztisztség, felügyelő-asszisztens állás betöltésére a Fő-
építész Igazgatósága keretében működő Építkezési enge-
délyezések osztályon.

A versenyvizsgára az intézmény Marosvásárhely, Győ-
zelem 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 honla-
pon.

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

Dr. Dorin Florea polgármester
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Női labdarúgás, 1. Liga
A magyar válogatottal játszhat az ASA?

Székes Károly, a Marosvásárhelyi ASA lánycsapatának ed-
zője a minap röppentette fel a hírt, miszerint az általa edzett
együttes február 23-án barátságos találkozót játszhat a ma-
gyar válogatottal, azonban az anyaországi válogatott szakve-
zetésében nemrég változások történtek, így még kérdéses,
hogy össze tudják hozni a találkozót, vagy sem.

Ettől függetlenül egy külföldi szereplést viszont minden-
képp szeretne beütemezni az ASA edzője, így valószínűleg el-
látogatnak Magyarországra.

Ami az együttes összetételét illeti, történtek változások,
hiszen a csapat egyik alapembere, a védelem jobb oldalán
eddig (jól) játszó Pupos Ildikó végleg hazaköltözött Magyar-
országra, mivel családot szeretne alapítani. 

Andreea Părăluţă hálóőr iránt a Premier League második
helyén álló Bristol Academy WFC érdeklődött, viszont szerző-
déskötésről még nincs szó.

,,A játékosok átlagéletkora 18 év alá csökkent, így most
inkább az építkezésre koncentrálunk. Ha a jelenlegi támoga-
tás megmarad, akkor két év múlva újra a dobogó legfelső fo-
kára állhatunk, viszont addig a szurkolók türelmét kérjük. Ők
a jövő csapatát fogják képezni. A keretet többnyire ifjúsági vá-
logatott játékosok alkotják” – fogalmazott a vezetőedző, aki
hozzátette, büszke arra, hogy az együttes gerincét Maros me-
gyei lányok alkotják.

Március első napjaiban kezdődik a bajnokság tavaszi idé-
nye. Elsőként a címvédő és a jelenlegi listavezető Kolozsvári
Olimpia csapatával játszanak a Sziget utcai pályán.

Teremlabdarúgás, válogatott
Teremlabdarúgó 
Európa-bajnokság, Belgium

Kedden este (lapzártánk után), az A-csoport keretében, a
házigazda Belgium ellen lépett pályára az antwerpeni Lotto
Arenában Románia együttese, a 2014-es Teremlabdarúgó Eu-
rópa-bajnokságon.

A válogatott keretben helyet kapott többek közt Gherman
Cosmin, Al-Ioani Ion, Ignat Florin és Stoica Mimi is, a maros-
vásárhelyi City’us együttesének kiválóságai. 

Csütörtökön, lapunk megjelenésének napján, nemzeti vá-
logatottunk, a csoportmérkőzések keretében, 19.30 órai kez-
dettel, Ukrajna válogatottja ellen játszik.

A találkozót az Eurosport 1 élő adásban közvetíti.

Labdarúgó 2. liga
Bővült az ASA kerete

Az elmúlt héten a Marosvásárhelyi ASA 2. ligás labdarúgó
együtteséhez került Sepsi László (26 éves), Hora Ioan (25 éves)
és Voiculet Claudiu (28 éves), a Kolozsvári 1. ligás CFR játéko-
sai, akiket a kolozsvári klub kölcsönben adott Marosvásár-
helyre, a 2013/2014-es labdarúgó idény végéig. 

Sepsi még játszott Marosvásárhelyen a 2011-2012-es
idényben, amikor az ASA az 1. ligában játszott, Hora Ioan
eddig az UTA, a besztercei Gloria és a kolozsvári CFR együtte-
seit erősítette, míg Voiculet Claudiu a FCM Targoviste, a kons-
tancai Farul, a Pandurii Tg. Jiu és a kolozsvári CFR együtteseinél
játszott. 

,,Megegyeztünk, hogy Sepsi, Hora és Voiculet a nyárig az
ASA-nál játszanak. Idekerülésükkel erősödött az együttes,
amelynek célja az 1. ligába való feljutás. Nagy tapasztalattal
rendelkező játékosok, akik sokat fognak segíteni nekünk”–
mondta a minap egy sajtótájékoztatón Stanciu Daniel, az ASA
vezérigazgatója. 

Az említett játékosok mellett, az ASA leigazolta a 33 éves
Bobi Verdes csatárt is , aki pályafutása során megfordult a tar-
govistei Chindia, a gyulafehérvári Unirea, a FC Arges, a galaci
Otelul, a bukaresti Progresul, a craiovai Universitatea és a Tg.-
jiui Pandurii 1. ligás, meg a  konstancai Farul, a Braila, sloboziai
Unirea, galatii Dunarea és suceavai Rapid CFR 2. ligás együt-
teseinél is.

A keretben több játékos van próbajátékon, akik sorsáról a
vezetőség később dönt. 

Multifunkcionális rendeltetése
lesz a ligeti stadionnak
Interjú Peti Andrással, Marosvásárhely alpolgármesterével 

– Alpolgármester úr, a ligeti
stadion felújításával kapcsolatos
fejleményekről érdeklődnék. Mi-
kor, hogyan sikerült visszasze-
reznie a városnak a stadiont a
Honvédelmi Minisztériumtól?

– Az egykori közkedvelt, ki-
kapcsolódási és sportolási le-
hetőségeket biztosító Ligetnek
a felújítási munkálatai folya-
matban vannak. Ennek az előz-
ménye, hogy 2009 októberében
a város visszaigényelte az in-
gatlant, pontosabban a terüle-
tet és a rajta lévő épületeket a
Honvédelmi Minisztériumtól.
2010 augusztusában, az RMDSZ
kormányra kerülése után szü-
letett egy kormányhatározat,
amely ezt a nagyon fontos és
értékes vagyont visszautalta jo-
gos tulajdonosának, Marosvá-
sárhely önkormányzatának. Az
említett tárca azzal a feltétellel
ruházta át az ingatlan tulajdon-
jogát a városra, hogy az köte-
lezettséget vállalt arra, hogy
karbantartja, hogy nem változ-
tatja meg az elsősorban spor-
tolási infrastruktúra rendelte-
tését, és annak megfelelően
használja. 

A 2010. augusztus 18-i kor-
mányhatározat után mintegy
két év telt el anélkül, hogy bár-
milyen beruházás történt volna.
A létesítmény szinte a város szí-
vében található és nagyon fon-
tos lett használatba adása, mi-
vel időközben elkezdtük a
középkori vár felújítását, így on-
nan a köztéri, városi ünnepsé-
gek kiszorultak, ebből követke-
zően nagyon hamar egy másik,
megfelelő helyszínt kellett ke-
resni ezek számára. 

2012 októberében nyújtot-
tam be azt a tanácsi határozat-
tervezetet, amelyben az
RMDSZ-frakció nevében felhív-
tam az önkormányzati képvi-
selőtestület figyelmét arra,
hogy az értékes ingatlan tulaj-
donjoga veszélybe kerül, ha
nem teljesítjük a kormányha-
tározat által támasztott felté-
teleket. 

– A terület és a rajta fekvő
ingatlanok felújítása jelentős
összegű beruházást igényel. 

– Azonnal kértük, hogy egy
megvalósíthatósági tanulmány
készüljön. Azt követően statikai
elemzések is szükségessé vál-
tak, ami elengedhetetlen a le-

látók megerősítéséhez, vagy
akár újjáépítéséhez. Mivel je-
lentős pénzbe kerül majd a tel-
jes felújítás, mi ezt szakaszok-
ban tervezzük megvalósítani.
Ehhez viszont elsőként tisztázni
kellett a tulajdonjogi kérdést. 

A város elsősorban azokra a
sportpályákra koncentrált,
amelyeken az utánpótlás neve-
lése folyik, lehetőségei szerint
azokat korszerűsítette. Az ere-
deti elképzelés az volt, hogy a
Ligetbeli parkot megtartsuk
zöldövezetnek, játszóteret ala-
kítsunk ki, illetve egy dendro-
lógiai parkot hozzunk létre. Mi-
vel a várból kiszorultak a köztéri
rendezvények, ünnepségek,
ezért a tervezők ott köztéri ün-
nepségek megszervezésére al-
kalmas területet képzeltek el. 

– Hogyan?
– Úgy, hogy a kisebb mé-

retű rendezvények számára el-
képzeltek egy kis színpadot és
egy nagyobbat, az utóbbit az
egykori stadionon belül, ami
multifunkcionális szerepet
kapna, hiszen nagy koncertek
esetében lehetne használni a
lelátókat, illetve a volt pálya
zöldövezetét. A kisebb esemé-
nyek, koncertek a stadionon kí-
vül kialakított területen kerül-
hetnek megrendezésre.  

– Mi lesz a sorsa az egykori
labdarúgópályának?

– A korszerűsítés folytató-

dik, végső célunk egy 12 000
férőhelyes stadion létrehozása,
amire a költségvetési erőforrá-
sok függvényében kerítünk
sort. Emellett egy korszerű, fű-
tött pályának a kialakítását is
tervezzük, ahol labdarúgó-
mérkőzéseket tartanának,
ugyanakkor az atlétika számos
ágának az űzésére is alkalmas
lenne. Mivel atlétikai sportcent-
rumunk nincs, ilyen szempont-
ból a sor végén kullogunk. 

– Mint értesültem, az egykori
stadion atlétikapályáját is fel-
újítják.

- Valóban, egy nyolcsávos,
olimpiai méretű atlétikaipályát
szeretnénk kialakítani, amely
nemzetközi atlétikai versenyek
megrendezésére is alkalmas
lesz.

– Akkor remélhetőleg fellen-
dülhet az atlétika is városunk-
ban. 

– Igen, ezt a célt szolgálná
e beruházás. Ma valamilyen
szinten atlétikai edzések foly-
nak a Bolyai sportpályáján, vi-
szont az nem alkalmas nem-
zetközi versenyek szervezésére.
A sportolók felkészülése szem-
pontjából is rendkívüli jelentő-
sége van annak, hogy olyan pá-
lyán edzhessenek, ami
megfelel a sportszakma krité-
riumainak.  

– A Liget idővel talán Romá-

nia egyik legmodernebb sport-
centrumának helye lesz.

– Igen. Talán Marosvásár-
hely lesz az egyedüli nagyváros
Romániában, ahol egymás
szomszédságában két létesít-
mény, a Sportcsarnok és a Jég-
csarnok áll, amelyeket egy föld-
alatti alagút köt majd össze.
Amennyiben elkészül, a Jég-
csarnok egy olyan ultra kor-
szerű, multifunkcionális csarnok
lesz, amelyet fél óra alatt át le-
het alakítani akár korcsolyapá-
lyából kosárlabdapályává, vagy
fordítva. 

– Az egykori és jelenlegi vá-
sárhelyi szurkolóknak a ligeti
stadion (amely 2004 óta Bölöni
László nevét viseli) úgyis labda-
rúgópályaként marad meg az
emlékezetében, ahol valamikor
az ASA-nak szurkoltak. Ha jól ér-
tettem, a 2010. augusztus 18-i
kormányhatározat után mintegy
két év telt el anélkül, hogy bár-
miféle beruházás történt volna
a Ligeti pályán. Miért?

– Az, hogy 2010. augusztus
18-a és 2012 októbere között
nem kezdődtek el a munkála-
tok – mindamellett, hogy már
a város tulajdonát képezte –,
annak tudható be, hogy talán
ez akkoriban nem volt prioritás. 

– Tehát folytatódik a ligeti
pálya felújítása? 

– Igen, én ezt nagyon fon-
tosnak tartom...

Peti András, Marasvásárhely alpolgármestere 
büszkén mutatja a Ligeti stadionról készült tervrajzot
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