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

MORGÓ

Teszik, mert tehetik
Újratárgyalná az RMDSZ a Maros megyei
önkormányzat alelnökének hatásköreit –
tudtuk meg a „szövetséghez” közeli hírfor-
rásokból. A feltételes módban megfogal-
mazott óhajt Brassai Zsombor megyei
elnök tárta a köz elé. Csak mellékesen jegy-
ezném meg: ezek szerint a lemondott Lo-
kodi korlátozott hatásköreivel meg voltak
elégedve, legalábbis azokat nem nagyon
akarództak újratárgyalni...  Majd meglát-
juk, engedi-e a főgóré Dobre, hogy zavarják
(hatás)köreit. 

>>>3. oldal

Sport

Rég volt, szép volt, 
igaz is volt! 

- Interjú Maros megye 
első téli olimpikonjával -
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Vélemény

Már megint Bálint-nap
Ez a nap a népszerűségét elsősorban a virágkeres-
kedéseknek és az ezeket szolgáló reklámoknak, az
utóbbi években pedig a globalizációs változásoknak,
a fogyasztói társadalomnak és az Internet hatásai-
nak köszönheti. A Bálint-nap fontosságát nem lehet
kétségbe vonni, hiszen akinek már volt szerencséje
a nagybetűs szerelemhez, nem vitathatja el mások-
tól ennek a különleges érzésnek a megünneplését.

>>> 4. oldalTársadalom

Látványos, I. világháborús 
kiállításra készülnek a Tékában
A könyvtár munkatársai új kiállítás megszervezésén
dolgoznak. A tervek szerint október folyamán az I.
világháború kitörésének a 100 éves évfordulója al-
kalmával nyílik tárlat. Az esemény előkészületeiről
Kovács Bányai Rékát, a Teleki Téka könyvtárosát és
a kiállítás szaktanácsadóját, Berekméri Árpád-Ró-
bert hadtörténész-levéltárost kérdeztük. 

>>> 4. oldal

Kétségbeesett kapkodás vagy hozzánemértés? 

Victor Ponta miniszterelnök törvénytervezetet készül terjeszteni a
parlament elé, amely szerint a magánszemélyek egy nap során 
legfeljebb 10 ezer lejnyi készpénzt fizethetnek, a jogi személyek
pedig sem más cégeknek, sem magánszemélyeknek nem 
adhatnak majd át kétezer lejnél nagyobb összeget. 
Érthetőbben: a nagyobb összegű adásvételeket csak 
elektronikus fizetési eszközökön keresztül lehet 
lebonyolítani, amiért a bankok kezelési költséget 
számolnak majd fel. Szabó Árpád gazdasági 
szakértőt, egyetemi oktatót 
kérdeztük erről.

Korlátoznák a
készpénzben 
történő 
kifizetéseket

>>> 3. oldal



Hogyne, drágám!
Február 14-én, pénteken  19

órától a Hogyne, drágám! című
zenés tragikomédiára várják a
közönséget a színház nagyter-
mébe.

Rendkívüli hangverseny 
a szerelmesek napja 
alkalmából

A szerelem örök címmel
rendkívüli hangversenyre kerül
sor a szerelmesek napja alkal-
mából február 13-án, csütörtö-
kön este 7 órától a
marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. A zenebarátok
Donizetti Szerelmi bájital című
operáját hallhatják hangver-
senyszerű előadásban. Vezé-
nyel: Horváth József,
szereposztás/szólisták: Adina –
Yolanda Covacinschi, Nemorino
– Tony Bardon, Belcore – Balla
Sándor, Dulcamara – Cristian
Hodrea, közreműködik a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia
Vegyes kara és Szimfonikus Ze-
nekara.

Gub Jenő-emlékülés
Február 15-én, szombaton

17 órától a Teleki Oktatási Köz-
pontban nyitják meg a 
Gub Jenőrő  elnevezett termé-
szetismereti tudástárat. Elő-
adást tart dr. Ilosvay György
Gub Jenő, a tudós pedagógus
emlékezete és Fekete Árpád
Emlékezés egy volt kollégára

címmel. Fellép a szovátai Inter-
mezzo kamarakórus, vezényel:
Fülöp Judit karnagy.

Sebestyén Péter: 
Tüzet hoztam

Február 19-én, szerdán 17
órától a Deus Providebit Ház

nagytermében mutatják be Se-
bestyén Péter Biblikus gondo-
latok – C év címmel nemrég
megjelent kötetét. Közreműkö-
dik a Cantuale énekegyüttes. A
szerzővel Henter György refor-
mátus lelkipásztor beszélget.

Kép-elmélkedések
Incze Anna-Mária és Incze

István Kép- elmélkedések című
kiállítása a marosvásárhelyi
Deus Providebit Tanulmányi
Ház kiállítótermében március
9-ig látogatható.

Testvérpár kiállítása
A marosvásárhelyi Bernády

Házban érdekes modern művé-
szeti kiállítás nyílt. A Cabuz An-
namária és Andrea (testvérek)
stílusával a marosvásárhelyi fi-
atal képzőművészek kiemel-
kedő személyiségei.

Női szemmel
A marosvásárhelyi Marx Jó-

zsef Fotóklub különleges kiállí-
tásra készül a jelenleg is
megtekinthető téli tárlat zá-
rulta után. A Női szemmel című
kiállításon a klub nőtagjai mu-
tatják be alkotásaikat. Több
szempontból egyedi a tárlat:
ilyen felállításban a klub törté-
netében még nem volt kiállí-
tás.  Megtekinthetők lesznek az
alkotók saját portréi is, amelye-
ket versenyfelhívásra gyűjtöt-
tek be a klubbeli
férfikollégáktól. Az alkotók:
Dobos Bella Noémi, Gál Márta
Emese, Kerestély Tünde, Ker-
tész Katalin, Magyarosi Réka,
Nemes Réka Orsolya, Varga-
Orbán Enikő. 
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Horoszkóp
Kos: Óriási energiával rendelkezik, nincs lehetetlen ön előtt:
még azokat a feladatokat is megoldja, amelyről korábban úgy
gondolta, hogy képtelenség. A környezetére is jó hatást gyako-
rol, többen lesznek, akik önt kívánatos személynek tartják, és
jókat mondanak önről nemcsak a szemébe, hanem a háta mö-
gött is. 
Bika: Ha korábban bizonytalanságot érzett akkor, amikor a
munkahelye, a megélhetése volt a téma, akkor ennek a héten
nyoma sincs. Sok dolog alakul úgy, ahogy szeretné. Felettese is
jó véleménnyel van önről, még azokkal a kollégákkal is jól kijön,
akik korábban borsot törtek az orra alá.
Ikrek: Soha nem volt még aktuálisabb a régi mondás, mint
most: amitől fél az ember, azt hívja be az életébe. Le kell szá-
molni az aggályaival, és erősen hinni, hogy minden úgy alakul,
ahogy szeretné. Kiváló az idő, utazásra, ha tanulmányokat foly-
tat, fantasztikus eredményt érhet el. 
Rák: A szerelmi kapcsolatokban felmerülhet az összebútorozás
lehetősége. Ha ez már megtörtént, talán olyan valaki látoga-
tására kerülhet sor, akinek nagyon meg akar felelni. Ezért olyan
dolgokra is hajlandó, amelyet korábban elutasított. Remek a
hét banki ügyek, örökség, hagyaték intézésére.
Oroszlán: A házasságokban, együttélésekben a nyugalom azon
múlik, hogy ön mennyire képes alkalmazkodni. Ha meg tudja
állni, hogy ne dirigáljon élete párjának, akkor az együttélésükre
a harmónia lehet a jellemző. Amennyiben ön szülő, gyermeke
ismét gondoskodik arról, hogy az életet ne érezze unalmasnak.
Szűz: Senki sem tudja önnél jobban, hogy a vagyonszerzéshez
nem tudás kell, hanem élni tudás. Így aztán bármit tesz, az mind
arannyá változik. Az anyagi sikereket azonban ne verje nagy-
dobra, nincs szükség arra, hogy olyan emberek is az irigyei tá-
borához csatlakozzanak, akik eddig a támogatói voltak. 
Mérleg: A most induló szerelmi kapcsolatokból a későbbiekben
házasság, tartós együttélés lehetséges. Amennyiben válófélben
van, nosztalgiával gondolhat vissza arra az időszakra, amikor
felhőtlenül boldogok voltak. Jól ért a pénzcsináláshoz, illetve
ha osztozkodásra kerül sor, remekül képviselheti a saját érde-
keit.
Skorpió: Remek a hét ingatlannal kapcsolatos ügyek intézé-
sére, rokonnal, családtaggal is többet kell foglalkozni, ami most
nem esik nehezére. Anyagi ügyekben elszaladhat önnel a ló,
olyan dolgokra adhat ki, amelyek nem érik meg az árukat, vagy
amivel egyből megcélozhatja a kukát. 
Nyilas: Nincs olyan téma, amiről ne tudna őszintén beszélni.
Ki kellene használni ezeket a remek csillagállásokat, és feltenni
azokat a kérdéseket, amelyeket eddig nem mert. Mert végre
vagy pontot tehet, vagy új helyzetbe kerülhet egy olyan kap-
csolatban, amelyre eddig a bizonytalanság volt a leginkább a
jellemző. 
Bak: Tapasztalhatja a héten, hogy a szerencse forgandó, mert
aki tegnap kevesebb volt egy porszemnél, az ma a csúcsra emel-
kedhet. Igyekezzék szerényen viselkedni, az elért eredményeivel
– netán hódításaival – nem dicsekedni, így kerülheti el, hogy
az örömét valaki megpróbálja ürömmé változtatni. 
Vízöntő: Ne keseredjen el, ha nem kerül fel a gazdagok listá-
jára. Jusson eszébe, hogy a gazdag embernek ugyan sok a
pénze, de a gyomorsava is! A házasságokban, régi együttélé-
sekben fordulóponthoz érkezhetnek, és a kapcsolatukra az új-
jászületés lehet a jellemző.
Halak: Ami másnak pech, az önnek ezen a héten fény, siker,
csillogás! Ne érezzen lelkiismeret furdalást, hiszen ön ártatlan,
senkinek nem tett keresztbe. Egyszerűen ilyen az élet: hol fent,
hol lent! Egészségére vigyázzon jobban, és ne sajnálja a pénzt
testi és szellemi épségének a megőrzésére. 

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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Teszik, mert
tehetik

Újratárgyalná az RMDSZ a Maros megyei önkormányzat
alelnökének hatásköreit – tudtuk meg a „szövetséghez” közeli
hírforrásokból. A feltételes módban megfogalmazott óhajt
Brassai Zsombor megyei elnök tárta a köz elé. Csak melléke-
sen jegyezném meg: ezek szerint a lemondott Lokodi korlá-
tozott hatásköreivel meg voltak elégedve, legalábbis azokat
nem nagyon akarództak újratárgyalni...  Majd meglátjuk, en-
gedi-e a főgóré Dobre, hogy zavarják (hatás)köreit. 

Az sem mellékes kérdés: kinek a részére szeretnének szé-
lesebb hatásköröket kicsikarni? Azon túlmenően, hogy a me-
gyei önkormányzat jövendő alelnöke az illető. Hát – ha lenne
még, aki ne tudná – Kelemen Mártonnak. Hogy ki az illető,
milyen előzetes „mozgalmi” múlt, szakmai teljesítmény, ve-
zetői képességek alapján esett rá a választás? Kívülről és tá-
volról úgy tűnhet, ha nem is az egyetlen, de a legfőbb erénye,
hogy a Kelemen Atilla parlamenti képviselő, egykori megyei
RMDSZ-elnök fia. Hát bizony nyomasztó örökség, mert lehet-
nek ugyan nézetkülönbségek az apa politikai, közéleti telje-
sítményének megítélésében, de az vitathatatlan, hogy egyik
meghatározó alakja volt az utóbbi közel két évtized vásárhelyi
történéseinek. Ha engem kérdeznek, azt tanácsolom a fiatal-
embernek, amiként minden hozzá hasonló helyzetben lévő-
nek is: várja meg, amíg atyja teljesen visszavonul, s csak
azután vállaljon vezető politikai, közéleti szerepet. Már csak
azért is, hogy fel se merülhessen a nepotizmus vádja. Ami
nemcsak az érintett személy, hanem a jelölő szervezet, ese-
tünkben az RMDSZ számára is módfelett kényelmetlen. Fel-
téve, ha egyáltalán foglalkoztatják-e az RMDSZ mostani és
egykori vezetőit a hasonló meggondolások, aggodalmak. A
jelek szerint egyáltalán nem. 

Nem egyedi eset a Kelemen Mártoné, mindössze az utolsó
a sorban. Idézzük csak fel, miként történt annak idején az el-
nökváltás az RMDSZ csúcsán, amikor a távozó Markó már jó
előre kiszemelt utódjára hagyományozta a tisztséget. Aztán
következett a marosvásárhelyi szervezet, ahol Borbély László
embere, korábbi táskahordozója, Peti András lett az elnök,
később meg ugyanő az alpolgármester. Elődje, az „aranyszájú”
Józsa Tibor a közbeszéd szerint Frunda Györgynek köszönhette
székét, amit aztán, korábbi ígéretéhez híven, „le is mondott”.
És a sor még sokáig folytatható. A jelenlegi és korábbi megyei
és vásárhelyi önkormányzati képviselőket – egy-két szabályt
erősítő kivételtől eltekintve – egytől egyig könnyűszerrel be-
sorolhatnánk valamely befolyásos RMDSZ-vezető táborába,
klientúrájába.   

Hát így folynak a mindennapok a „szövetségben”, így ítélik
oda kényük-kedvük szerint, hagyják örökül sarjaikra a vezető
tisztségeket, a befolyással és egyéb anyagi természetű elő-
nyökkel járó önkormányzati és egyéb államapparátusi vezetői
pozíciókat. Csak úgy, mert tehetik.

Szentgyörgyi László  Kétségbeesett kapkodás vagy hozzánemértés?

Korlátoznák a készpénzben
történő kifizetéseket

Mi célból és hogyan?
Chitoiu szerint a törvényter-

vezet a feketegazdaságot hiva-
tott visszaszorítani, emellett az
államkassza bevételeit növel-
nék, és cél a bankkártya-hasz-
nálat, illetve más elektronikus
fizetési módozatok népszerűsí-
tése. Hozzátette: az egy nap
alatt kifizethető készpénz ösz-
szegének szabályozása nyomán
„a magánszemélyek többé nem
indulhatnak egy nagy bőrönd
pénzzel lakást, gépkocsit vagy
földterületet vásárolni.” 

Ponta elmondta, hogy
ugyancsak törvényben szabnak
felső határt a banki kezelési
költségeknek, hogy az intézke-
dés nyomán ne érje veszteség
az ügyfeleket. A kormányfő
hozzátette: a pénzintézeteknek
bele kell egyezniük a kezelési
költségek maximálásába, mivel
a készpénzfizetés korlátozása
során jelentősen növekedni fog
az elektronikus tranzakciók vo-
lumene.

Gazdaságélénkítő – de
csak elméletben

Szabó Árpád gazdasági
szakember, egyetemi oktató,
adjunktus szerint a tervezet
nem jár föltétlenül negatív kö-
vetkezményekkel, de gyakor-
latba ültetése komoly
kérdéseket vet fel. Kifejtette,

hogy a bankkártyás fizetés el-
terjedése a közgazdaságtan el-
méleti szakemberei szerint
növeli az országban a pénz for-
gási sebességét, és csökkenti a
gazdaság működésének fenn-
tartásához szükséges kinyom-
tatott készpénz mennyiségét.
Ez elméletileg kissé felpörget-
heti az országban a gazdaságot.
„Ám az indoklás nem állja meg
a helyét, hisz a populisták azt
állítják, hogy az adócsalást kor-
látoznák ezzel az intézkedéssel,
de az igazán nagy adócsalók
másképpen tevékenykednek. A
legtöbb adócsaló megtalálja a
kiskapukat. Egy ilyen törvény
néhány >>kis halat<< és
tyúktolvajt fog a tevékenységé-
ben korlátozni” – állítja.

Eközben a magánszemélyek
számára – például ingatlan
vagy személygépkocsi adásvé-
tele esetén – tízezer lejnél na-
gyobb összeget tilos lesz
papíralapú tranzakció útján ki-
fizetni. Ez talán még inkább fel-
háborodást fog kelteni a
lakosság körében. Szabó Árpád
az érintett személyeket három
csoportba osztaná. „Az illegális
úton nagy összegeket mozgató
személyekre a törvények nem
vonatkoznak. Ők amúgy is át
fognak lépni a >>sorompó 
fölött <<, és egyébként az ő
pénzük valószínűleg adópara-

dicsomok bankszámláin hever.
Az ország lakosságának nagy
részét alkotó szegény vagy el-
szegényedett emberek nem is
láttak még 2000 lejt egy ösz-
szegben. Számukra ez egy po-
pulista húzás, talán még örülni
is fognak, hogy a >>go-
nosz<< gazdagokat megszo-
rongatja a kormány. A vékony
középréteg egy része talán fel
fog háborodni, a többiek pedig
megkeresik a kiskapukat” – vá-
zolja a szakember.

Bankkártya-fóbia
Ismeretes, hogy Románia

sereghajtónak számít az EU-
ban a banki átutalás és a bank-
kártyával fizetés terén. Tíz
polgárból négy mindössze fize-
tése felvételére, havonta egy-
szer használja a bankkártyáját,
sőt egyfajta idegenkedés is ész-
lelhető az elektronikus fizetési
módozatoktól.

„Személy szerint gyakran
használok bankkártyát, és meg-
vannak a vitathatatlan előnyei,
például fel nem használt uta-
zási jegyek esetén az összeg
visszautalható stb. Emellett ta-
pasztalom, hogy számosan –
akár közgazdászok is – ódzkod-
nak, nem mernek bankkártyá-
val vásárolni. Talán félnek az
annak ellopásával járó bonyo-
dalmaktól, de a túl sok a

pletyka és a negatív reklám is
oka lehet vonakodásuknak, il-
letve a média is eltúlozza a hac-
kerek és a cyberbűnözés
hatását” – vallja Szabó. Kie-
melte továbbá, hogy a bank-
kártyák használata bizalom,
szokások, informálás és oktatás
kérdése, azaz törvények és kor-
látok bevetése helyett oktatni,
nevelni, tájékoztatni kellene a
lakosságot már gyerekkortól
kezdve. 

Korlátozhatja a hazai befek-
tetéseket az intézkedés?

Sokan a külföldön megkere-
sett és már megadózott pénzt
tervezik itthon befektetni, így
adódik a kérdés, hogy a törvény
életbe lépése hátráltathatja-e a
hazai befektetéseket. „A leg-
több ország között kölcsönös
szerződések vannak életben a
dupla adózás elkerülése érde-
kében. Így a külföldön megke-
resett és bizonyítottan adózott
összegekre a román állam nem
vethet ki újabb adót. Nyilván
más a helyzet a külföldön ille-
gálisan gyűjtött pénzzel, de az
érintettek erre biztosan megta-
lálják a kiskapukat.” 

Kiskapuk keresését szüli
majd a törvény

A szakértő elmondta, hogy
jelenleg is virágzik a gyakorlat,

miszerint a felek az adásvételi
szerződéseken adóelkerülési
okokból kisebb összegeket tün-
tetnek fel, és lesznek kiskapuk,
amelyeket mind a magánsze-
mélyek, mind a vállalatok ki
fognak használni. „Magánsze-
mélyek esetén az emberek több
napon keresztül mindennap el-
sétálhatnak a bankba, és lete-
hetnek 2000 lejt. Akár
családostul elmehetnek a
bankba, egy személy letehet
2000 lejt a saját számlájára,
majd ugyanannyit a házastársa,
az unokatestvére, az anyósa” –
vázolja a potenciális kiskapukat

a szakember.
Hozzátette, hogy a cégeknél

ez a törvény teljesen fölösleges,
hisz esetükben egy számlát ki
lehet fizetni több részletben,
több 2000 lej értékű nyugtával.
Így ez esetben a törvény csak
lassítja a folyamatokat és nehe-
zíti a papírmunkát.

Jelenleg Romániában nincs
szabályozva, hogy a magánsze-
mélyek egymásnak mekkora
összeget fizethetnek ki kész-
pénzben, a jogi személyek ese-
tében pedig a felső határ 10
ezer lej.

Pál Piroska

Daniel Chitoiu frissen lemondott pénzügyminiszter már január végén felvetette annak lehetőségét, hogy
szabályoznák a magánszemélyek és a cégek által kifizethető készpénz értékét. Victor Ponta miniszterelnök
pedig törvénytervezet készül a parlament elé terjeszteni, amely szerint a magánszemélyek egy nap során
legfeljebb 10 ezer lejnyi készpénzt fizethetnek, a jogi személyek pedig sem más cégeknek, sem magán-
személyeknek nem adhatnak majd át kétezer lejnél nagyobb összeget. Érthetőbben: a nagyobb összegű
adásvételeket csak elektronikus fizetési eszközökön keresztül lehet lebonyolítani, amiért a bankok kezelési
költséget számolnak majd fel. Akik nem tesznek eleget a tervezett jogszabály előírásainak, büntetésük
elérheti akár a kifizetett összeg 20 százalékát is.
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A marosvásárhelyi Teleki Tékában még megtekinthető a százéves Kultúrpalota tiszteletére rendezett sze-
cessziós könyvművészeti kiállítás, de a könyvtár munkatársai már újabb kiállítások megszervezésén dol-
goznak. A tervek szerint október folyamán az I. világháború kitörésének a 100 éves évfordulója alkalmával
nyílik tárlat. Az esemény előkészületeiről Kovács Bányai Rékát, a Teleki Téka könyvtárosát és a kiállítás
szaktanácsadóját, Berekméri Árpád-Róbert hadtörténész-levéltárost kérdeztük. 

Már megint Bálint-nap
A legenda szerint Szent Bálint, aki a XIV. században az olaszor-

szági Terni város püspöke volt, még azokat a személyeket is meg-
eskette egymással, akiknek az akkori császári parancsok
értelmében – különböző okok miatt – nem lett volna szabad egy-
bekelniük. A hagyomány úgy tartja, hogy ezek a házasságok jó
csillag alatt születtek. Az angolszász országokból elterjedt szokás
szerint minden év február 14-én, Bálint napján a szerelmesek kü-
lönféle divatos vagy személyre szabott ajándékokkal kedveskednek
párjuknak. Ez a nap a népszerűségét elsősorban a virágkereskedé-
seknek és az ezeket szolgáló reklámoknak, az utóbbi években pedig
a globalizációs változásoknak, a fogyasztói társadalomnak és az
internet hatásainak köszönheti. A Bálint-nap fontosságát nem
lehet kétségbe vonni, hiszen akinek már volt szerencséje a nagy-
betűs szerelemhez, nem vitathatja el másoktól ennek a különleges
érzésnek a megünneplését, aki viszont még nem találkozott Ámor
nyilával, alaptalanul – csupán kívülállóként – nem érvelhet ellene.
Mindemellett sokan kinyilvánítják a nemtetszésüket a Bálint-napi
szokásokkal szemben, és ironikus megjegyzésekkel vagy hallga-
tólagos tüntetéssel illetik a mások számára oly fontos napot.

A fenti igazsághoz több „apró” részlet is hozzátartozik. Bálint
püspök nem csak a szerelmeseknek, hanem a lelki betegeknek is
a védelmezője. Nem véletlen, hogy ugyanahhoz a szenthez kell fo-
hászkodniuk a szerelmi mámorban élőknek és a lelki problémákkal
küzdőknek, mintha egyazon közös, kiszolgáltatott, elesett csoport-
hoz tartoznának. Egyes kutatások szerint a szerelem időtartama
véges, emiatt pedig előfordulhat, hogy egyesek a Bálint-napi aján-
dékozást egy idő után csupán megszokásból, kötelességtudatból
végzik, vagy a szerelmüket akár egy újabbra „cserélik”. Ezáltal ez
az ünnep is értékét és értelmét veszítheti. Általában a szerelmi
csalódást átélő személyek azok, akik ellenségesen viszonyulnak
ehhez a naphoz és az érzelmekhez. Éppen emiatt kell elnézőek
lennünk velük. 

Íme, néhány „rosszindulatú” idézet ismeretlen szerzőktől, akik
nem hisznek a Szerelmesek Napjában:

„A Bálint-nap csak azok számára fontos, akiknek emlékeztet-
niük kell egymást a szerelmükre.” 

„Ha amiatt búsulsz, hogy senki sem szeret Bálint-napon, gon-
dolj arra, hogy az év többi napján is ugyanebben a helyzetben
vagy.”

„A Bálint-nap egy diszkrét emlékeztető arra, hogy a karácsonyi
díszeknek el kell tűnniük az életedből.”

„Ha nincs szerelmed ezen a napon, akkor egy doboz csoki, egy
kétszemélyes vacsora, és egy virágcsokor árát spórolod meg.” 

„Ma a Szerelmesek Napja van. Vagy ahogy a férfiak mondanák,
a zsarolás napja.”

„Egyeseknek Bálint-nap, a többieknek csak egyszerűen péntek,
február 14.”

„Remélem, te jobban felkészültél a Bálint-napra, mint az oro-
szok a téli olimpiára.”

Ferencz Zsombor

Látványos, I. világháborús 
kiállításra készülnek a Tékában

Az első világháborúnak
könyvtárnyi szakirodalma van.
Egy újságcikk keretei nem en-
gedik meg, hogy erről a térsé-
günk történetét is jelentős
mértékben meghatározó ese-
ményről bőven írjunk, ezért
csak vázlatosan teszünk emlí-
tést a történtekről. A 20. század
elején az európai nagyhatalmak
két szövetségbe tömörültek. Az
egyik oldalt alkották a Központi
Hatalmak, élükön Németor-
szággal és az Osztrák-Magyar
Monarchiával, a másik tömb-
ben pedig az Antant vagy szö-
vetséges hatalmak
csoportosultak. Az utóbbi tömb
Angliát, Franciaországot és
Oroszországot fogta össze. A két
szövetség közötti pattanásig fe-
szült helyzetet a Szarajevóban
elkövetett merénylet tetőzte be,
ami ürügyül szolgált a háború
kirobbantásához. A történészek
egy részének a véleménye sze-
rint erre előbb vagy utóbb úgyis
sor került volna, a merénylet
csak szikra volt a puskaporos
hordóban. 1914. június 28-án
egy szerb nacionalista meggyil-
kolta Ferenc Ferdinánd osztrák
trónörököst és Zsófia főherceg-
nét. Erre I. Ferenc József császár
II. Vilmos német császárral szö-
vetkezve háborút indított Szer-
bia ellen, ami aztán a
világháború kezdetét jelen-
tette. A mozgósítás során Ma-
rosvásárhely férfi lakosságának
nagy része is különböző ezre-

dekhez vonult be. Az ezredek
hadilétszámra emelt századai
valóságos diadalmenettel vo-
nultak a frontra, hogy „még ka-
rácsony előtt, mire az egésznek
vége lesz” – ahogy a császár
bíztatta népeit – győztesen tér-
jenek haza. A villámháborúból
azonban négy évig tartó, sok
millió emberi áldozatot köve-
telő vérontás lett. Az I. világhá-
ború a szűkebb térségünkben is
éreztette hatását. Mély nyomo-
kat hagyott nemcsak a közös-
ség, hanem a személyesen
érintett családok életében is. 

A Teleki Téka munkatársai
egy kiállítással szeretnének em-
lékezni és emlékeztetni a száz
éve kezdődött eseményekre.
„Megkezdtük a kiállítandó
anyag gyűjtését és előkészíté-
sét, ami elsősorban papíralapú
tárgyakból áll: könyvek, sajtó-

anyagok, képeslapok, korabeli
fényképek, tábori levelezés. A
félévesre tervezett kiállítás
megnyitójára valamikor októ-
ber folyamán kerül sor, majd
hirdetni fogjuk a sajtóban” – tá-
jékoztatta lapunkat Kovács Bá-
nyai Réka könyvtáros. 

A kiállítás megszervezésé-
ben Berekméri Árpád-Róbert
hadtörténész is részt vesz mint
szaktanácsadó. Elmondása sze-
rint a háború folyamán Maros-
vásárhelyről is több alakulat
vonult ki a különböző hadszín-
terekre. De a háború kitörésének
a századik évfordulójára szerve-
zett kiállításon a hátországban
történt tevékenységeket is sze-
retnék bemutatni. „Nemcsak a
hadszínterekről kell beszélnünk,
hanem arról is, hogy milyen tár-
sadalmi és gazdasági átalakulá-
son ment át a hátország. Mi

történt a frontra vonulók család-
jával? Milyen volt a sebesültek
ellátása a városban? Célunk el-
sősorban az, hogy a kiállítás lát-
ványos legyen. Vannak a
Tékában a háborúról vagy a há-
ború idején kiadott könyvek,
sajtóanyag. Ez mellé gyűjtünk
még a családoktól, elsősorban
papír alapú emlékeket. De a lát-
ványosság fokozása érdekében
tárgyi emlékeket is szeretnénk
közszemlére bocsátani. Mint
például kitüntetések, katonai
ruházat, harcászati felszerelé-
sek” – mondta el lapunknak a
szakember.

A kiállítást szervezők céljai
és tervei közt szerepel az is,
hogy majd az összegyűjtött
anyagból egy fényképalbumot
adjanak közzé. 

Nemes Gyula

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

Kovács István Dávid maros-
vásárhelyi lakos, az emeletes
parkolóház elleni civil fellépés
kezdeményezője több mint há-
romezer aláírással megtámoga-
tott petíciót szándékszik a
bukaresti székhelyű Kulturális
Minisztérium Műemlékvédelmi

Szakbizottságához leadni. 
Az iratcsomó a kézjegyek

mellett tartalmazni fogja azt a
levelet is, amelyet az UNESCO-
hoz, illetve az Europa Nostrahoz
intézett február elején az akti-
vista.

„Az illetékes fórumoknak be-

mutattam a marosvásárhelyi
helyzetet, a többszintes parko-
lóház építészeti, jogi aspektu-
sait. Emellett pedig remélem,
hogy az aláírásoknak is hatása
lesz, és a kulturális tárca nem
bocsátja ki az engedélyt az acél-
garázs megépítésére” – mondta

el Kovács István Dávid, aki hang-
súlyozta, hogy továbbra is civil-
ként, politikamentesen, illetve
politikai alakulatok támogatását
nem élvezve harcol az ügyért.

Pál Piroska

Levelet intéztek európai fórumokhoz
Parkolóház-ügy 
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Ami a várat, a Vártemplomot és nem utolsó sorban az Óváros e környékét illeti,
bizony pár mondatban ezekről semmiképp sem lehet írni. Tekintettel arra,
hogy keresgélésünk közepette még rengeteg érdekességre bukkantunk, arra
az elhatározásra jutottunk, hogy néhány hasáb erejéig teret adunk ennek a
hálás témának is.

A vásárhelyi vár és a Vártemplom környéke:

az Óváros ékességei

Ritkaságszámba 
menő tárgyak

A kolostor első írásos emléke
az 1330-as évre vezethető visz-
sza, ennek ellenére a vár terü-
letén jelenleg álló épületek
kilencven százaléka a tizenötö-
dik századból, Luxemburgi Zsig-
mond uralkodásának évéből
származik. Nagyobbrészt ekkor
épült a kolostor is. A kérdés
mindenekelőtt az, hogy mi tör-
tént a többi épülettel. Erre a
kérdésre A város meséi című
könyv szerzője kapta meg a vá-
laszt. Amint azt a fent leírt
adatgyűjtésben jelzik, többévi
ásatások után, 2005-ben buk-
kantak rá egy raktárra, amely az
okiratok szerint 1340-ben leé-
gett, azonban az ott tárolt
anyagok egy része megmaradt.
Ezek a kutatóknak sok mindent
elárultak arról, hogy a tizenne-
gyedik század elején milyen is
volt a kolostorban az élet. Rak-
tárról lévén szó, a feltárt rész
tele volt mindenféle javakkal.
Többek között kerámiából ké-
szült tárgyakat találtak, amely-
nek ritkaságnak számítanak,
ezeket ugyanis általában kidob-
ták, amikor elhasználódtak. 

Érdekes módon azonban a
raktárban gabonát is találtak,
amely nem égett össze a tűz-
vészben, csupán elszenesedett.
Archeobotanikai kutatások
során az is kiderült, hogy ez sok-
kal fejlettebb gabonafajta volt,
mint amit mondjuk a jobbá-
gyok fogyasztottak. Ez tehát azt
jelenti, hogy sokkal jobb körül-
mények között éltek, mint az
egyszerű emberek. 

Pecsét a tizennegyedik
századból

A rendelkezősünkre bocsá-
tott írott dokumentumokból az
is kiderül, hogy szűk négy évvel
ezelőtt feltártak egy Anjou-kori
épületet is. Értelemszerűen ez
az épület is a kolostorhoz tarto-
zott, és gazdag régészeti anyag-
gal rendelkezik. 

Az egyik legritkább és legér-
dekesebb tárgyi lelet egy tizen-
negyedik századi pecsét. Tudni
kell azonban, hogy a kolostorok
vezetőinek, a gvardiánoknak
saját pecsétjük volt, s mivel
ezzel hamisítani lehetett,

sosem dobták el. Amikor a
gvardián meghalt, a pecsétet
eltörték vagy beolvasztották.
Az itteni kutatók egy győri gvar-
dián pecsétjét találták meg.
Nem tudni, miként került ide,
valószínűleg elvesztették a Ma-
rosvásárhelyen rendezett egyik
ferences gyűlés alkalmával. 

Különben e tény is arra utal,
hogy messzi vidékekről is von-
zott ide embereket a kolostor. 

Azt is leírták, hogy a kutatók
több más érdekes tárgyra is
bukkantak. Példa erre egy, az
olaszországi Perugia államból
származó érme, amely arra
enged következtetni, hogy a kö-
zépkori ember, főleg a kolosto-
rok lakói, sokkal mobilisabbak
voltak, mint gondolnánk. 

A feljegyzésekből egyértel-
műen az derül ki, hogy bejárták
egész Európát, egyetemi tanul-
mányokat végeztek, és ők tar-
tották fenn a marosvásárhelyi
iskolát. Abban a korban egyéb-
ként a kolostor volt az egyetlen
hely, ahol írást és olvasást taní-
tottak. Ezek a szerzetesek alkot-
ták a közösség krémjét. 

A városi cím és az előjogok

A városfalak megépítése –
melyről már a múltkori lapszá-
munkban szóltunk – nemcsak
a lakosság védelemét szolgálta,
hanem egy másik fontos ese-
ménnyel is kapcsolatban áll.
Mégpedig a Bethlen Gábor által
1616-ban adományozott sza-
bad királyi városi cím megszer-
zésével. 

Ez számos előjoggal járt,
amelyek közül a legfontosabb
az volt, hogy saját városbírája,
azaz saját polgármestere lehe-
tett a településnek. 

Amint A város meséi című
könyvben leírják ez több min-
dent jelent. Elsősorban azt,
hogy a vásárhelyieknek nem
kellett többé várniuk, hogy ha-
vonta, vagy harmad évente jöj-
jön valaki, és ítélkezzen a város
ügyeiben. 

Úgy írják, hogy a bíró kezé-
ben összpontosult minden jog,
beleértve a halálbüntetés jogát
is. A leírtak szerint ezt azonban
ezen a vidéken nem kellett
gyakran alkalmazni. Csak azok
jutottak oda, akik nagyon ször-
nyű tetteket követtek el, avagy

boszorkányságban találtattak
bűnösnek. 

Amúgy még a tizenhetedik
században is volt példa egy
egész sor nyilvános boszorkány-
kivégzésre a városközpontban. 

Az utolsó feltárt helyiség
sok mindenre ad választ

Azonban ha már volt a vá-
rosnak bírója – modern kifeje-
zéssel élve: polgármestere –
szüksége volt polgármesteri hi-
vatalra is. 

A kutatók előtt már a kezde-
tektől ismeretes, hogy a vár te-
rületén léteznie kell ennek az
épületnek, azt azonban nem
gondolták volna, hogy sikerülni
fog meg is találni. 

Kétévnyi kutatómunka után
az egykori sorozóközpont épü-
letében bukkantak rá két tizen-
hetedik századi lakóház
maradványaira. 

A szakemberek rájöttek arra
is, hogy annak idején itt tele-
pedtek meg a városba érkezett
osztrák katonák, mert ez volt a
várban a legjobb állapotban
lévő épület. 

A két régi ingatlant nem
rombolták le, hanem összekö-
tötték őket és beépítették a ba-
rokk stílusú parancsnoksági
épületbe. Azt azonban, hogy
kié volt az a két régi lakóház,
nem tudni, mert semmiféle do-
kumentumot nem találni erre
vonatkozólag. Az utolsó feltárt
helyiség azonban erre a kér-
désre is választ ad. Történt
ugyanis, hogy ezen a helyen
egy tizenhetedik századi tömlöc
nyomaira bukkannak. Tulajdon-
képpen egy téglából kirakott,
130 x 130 cm belterű, négy és
fél méter mély aknáról van szó.
A körülmények itt nem voltak
túl jók, de a tizenhetedik szá-
zadban így néztek ki a tömlö-
cök. 

Az említések szerint a fenti
régészeti leletek több ok miatt
is jelentősek. Elsősorban azért,
mert megtalálták a város két
fennmaradt és viszonylag jó ál-
lapotban lévő tizenhetedik szá-
zadi lakóházát, amelyeken jól
látható, hogy milyen volt a szo-
babeosztás, és hogy egyáltalán
miként néztek ki az ilyen típusú
épületek. 

A tömlöc pedig arra utal,

hogy tulajdonképpen megtalál-
ták az egykori városbírói hiva-
talt is. Hiszen ha volt a városnak
bíró-polgármestere, aki bírás-
kodási joggal rendelkezett, úgy
megfelelő infrastruktúrára is
szükség volt. A leírtakból tudni
lehet még azt is, hogy egyéb-
ként csak néhány hétig, legfel-
jebb egy hónapig tartották a
foglyokat ebben a tömlöcben. 

A vár környéke a tizenötödik
században éli aranykorát

A Vár tehát katonai létesít-
ményként működött 1984-ig,
ami után a Polgármesteri Hiva-
tal hatáskörébe került. A soro-
zóközpont épülete volt az
egyetlen ingatlan, amely a ka-
tonaság igazgatása alatt ma-
radt. 1720-tól 2007-ig tehát a
katonaság adminisztrálta a
várat. Kezdetben ez a környék
városszélinek számított, a köz-
pont ugyanis a jelenlegi Bolyai
téren volt. 

A tizennegyedik században
aztán elkezdett a jelenlegi köz-
pont felé tolódni, a Bolyai tér
ugyanis túl kicsinek bizonyult a
nagyobb vásárok számára,
ezért ezeket az úgynevezett
Nagypiacra költöztették. 

A vár környéke a tizenötödik
században vált jelentős zónává,
amikor a virágkorát élte a feren-
ces kolostor. Lévén, hogy a ko-
lostornak nemcsak világi
kötelezettségei voltak, távol
tartották innen a városlakókat. 

A tizenhatodik században
azonban változik a helyzet. Erő-
dítették a kolostort, és innentől
kezdve ez volt az egyetlen hely,

amely védelmet nyújtott a
helybélieknek. Az egykori peri-
féria központtá, a város szívévé
válik. A tizenhetedik század a
teljes virágzás kora: itt működik
a városbírói hivatal, és itt lakik
a város krémje. 

Eltérően az olyan városoktól,
mint Kolozsvár, Medgyes vagy

Nagyszeben, ahol a tizenkilen-
cedik században nyűgnek tekin-
tették és lebontották a várakat,
Marosvásárhelyen megmarad-
tak a várfalak. 

Nagy-Bodó Tibor
a régi fényképekért 

köszönet Madaras Józsefnek
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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

Dorin Florea – Támogatjuk
a kosárlabdát!

Dorin Florea polgármester a múlt héten
találkozott a Román Kosárlabda –szövet-
ség új elnőkével, Horia Păunnal. A felek a
Minikosárlabda-liga Marosvásárhelyen
való megszervezésének folytatásáról tárgyaltak. 2013-ban
ez a liga több mint 3000 sportolót gyűjtött össze Marosvá-
sárhelyre az egész országból, ami jelentős nyereséget hozott
a város elszállásolással foglalkozó egységeinek. Ugyanakkor
egyes hivatalos kosárlabda-mékőzések marosvásárhelyi
megszervezéséről is beszéltek.

„Örülök, hogy újra Marosvásárhelyen lehetek, egy olyan
városban, amely ismét a román kosárlabda fontos alappil-
lérévé válhat. Tavaly a város és a polgármesteri hivatal tárt
karokkal fogadott bennünket, és sikerült itt megszerveznünk
Románia egyik legnagyobb sporteseményét. Idén, a nemzeti
Minikosárlabda-liga mellett, a nemzeti felnőtt férficsapat
néhány selejtező mérkőzését is szeretnénk Marosvásárhelyen
megszervezni. Gratulálok a polgármesteri hivatalnak, sze-
mélyesen Dorin Florea polgármesternek a sportmozgalomba
való bekapcsolódásáért. Jelentős rajongói tábor alakult ki a
helyi csapat körül, sok néző van jelen a BC Mureş meccsein,
a terem tele van, és teli termeket, hasonló támogatást vá-
runk Románia válogatottja számára is” – nyilatkozta Horia
Păun, a Román Kosárlabda-szövetség elnöke.

Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatalának sajtóirodája

A marosvásárhelyi 
oktatási intézmények 
figyelmébe

Marosvásárhely Polgármesteri Hiva-
tala 2014. február 27. és március 9.
között szervezi meg a 2014. évi márciuska ünnepét.

Ez alkalomból felkérjük az érdekelt oktatási egysége-
ket, hogy február 27. és március 9. között a gyerekek által
készített márciuskák kiállításával és árusításával vegyenek
részt ezen a rendezvényen.

Az ilyen jellegű kéréseket intézményünk székhelyére, a
gazdasági tevékenységeket engedélyező osztályra, a
0365/801-852-es faxszámra küldhetik be 2014. február
17-ig.

Dr. Dorin Florea polgármester

– Jó napot, Sajókám! Miért
vág ilyen gyászos pofát, mint aki
vattacukor helyett vattasót ka-
pott?

– Nem tudom nézni a téli
olimpiát.

– Megtiltotta a felesége,
mert mindig eszébe jut a Sani-
uta-vodka, és elhúz a kocs-
mába?

– Francokat! A jogtulajdonos
tiltotta le, illetve korlátozta Ma-
gyarország területére a téli olim-
pia közvetítési jogait és
sugárzását, ezért a közmédia
határon túl is fogható csatornáin
nem láthatóak az olimpiai mű-
sorszámok.

– Akkor ezért feketedik el
néha nálunk is órákra az M1;
már azt hittem, az eldzsínk ké-
szül kipurcanni. Nézze a román
tévében, az közvetíti.

– Azért se! Magának amúgy
melyik a kedvenc száma a téli
olimpián?

– Az orjás műlesiklás sava-
nyú káposztával, sok tejföllel.

– Marha!
– Nézni mindegyiket unom,

viszont valamelyik női gyorskor-
csolya-váltóba szívesen beáll-
nék…

– Nőibe?!
– Persze. Minden kör végén

megmarkolják az előttük pu-
csító csapattárs tomporát, és ta-
szajtanak rajta egy nagyot.

– Ami azt illeti, még a férfi
gyorskorcsolya is elég feminin
sport, például megfigyeltem,
hogy minden holland gyorskor-
csolyázó csávó szőke és hosszú
hajú.

– Viszont a skandináv síző-
punettik szinte kivétel nélkül
olyan szépek, hogy smink nélkül
is bármilyen szépségversenyen
dobogósok lennének; kár, hogy

nem látszik belőlük semmi a sí-
ruha és a sisak miatt.

– Akkor honnan tudja, hogy
szépek?

– Néztem a megnyitót. Min-
den ország zászlóvivőjét közelről
mutatták pár másodpercig, ki-
véve Tófalvi Évát, aki a román
zászlót vitte.

– Őt valóban nem mutatták.
Pedig én még az ismétlést is
megnéztem, de akkor sem.

– Egyébként mióta lett ilyen
nagy sportember? Hiszen olyan
lusta, hogy az önkiszolgáló kocs-
mában kettesével veszi a sörö-
ket, a három kilósnál kisebb
pontyot ülve fárasztja, és ha
nem horgászni kell menni, akkor
hétvégén nehezebb felébresz-
teni, mint Michael Schuma-
chert.

– Nana! Ha tudni akarja, szil-
veszterkor megfogadtam, hogy
ezentúl többet fogok mozogni,
és be is tartom.

– Elromlott a tévé távirányí-
tója?

– Ökör!
– Hát akkor? Csak nem kez-

dett el kocogni?
– Ott még nem tartok, de ja-

nuár elején bezárt a tőlünk húsz
méterre lévő élelmiszerüzlet,
ezért reggelente a másikban ve-
szem a cigit, ami kétszer olyan
messze van.

– Lapozzunk; tippelje meg,
mivel etetik a koppenhágai ál-
latkert oroszlánjait és tigriseit.

– Valszeg nem tejbegrízzel.
Hússal, mi egyébbel?

– Jó jó, de nem akármilyen-
nel: zsiráfhússal!

– Úgy elszaporodtak Dániá-
ban a zsiráfok? Vagy Afrikából
rendelnek nekik vacsorára zsirá-
fos pizzát?

– Egyik sem. Megoldják

házon belül…
– Éspedig?
– Nem hallott szerencsétlen

Mariusról?
– Mi köze Marius Pascannak

a koppenhágai állatkerthez?
– Semmi! Sajnos. Ez a Ma-

rius, akiről én beszélek, egy
másfél éves, egészséges zsiráf-
borjú volt, akit múlt vasárnap
végeztek ki a koppenhágok. Az
állatkert vezetése azzal indo-
kolta döntését, hogy kevés
náluk a hely, valamint el akarják
kerülni a beltenyészet kialaku-
lását. 

– Pedig a zsiráf vertikális
állat, csak felfelé foglal sok he-
lyet.

– A nyomorultat fejbelőtték,
majd utána a kifutóban, a nagy-
részt gyerekekből álló közönség
előtt feldarabolták, a húsát
pedig az állatkert oroszlánjai,
tigrisei és jegesmedvéi elé ve-
tették, mert az állatkert szóvi-
vője szerint „hülyeség lett volna
több száz kilogrammnyi húst
csak úgy kivágni az ablakon”.

– Ha már ilyen nagy spór-
májszterek, megspórolhatták
volna a lövedéket is, ha csak
simán beküldik az oroszlánket-
recbe. De apropó: a berlini szex-
állatkertekről hallott?

– Nem, de a németekből
bármit kinézek.

– Képzelje, Németország
annyira szabad ország, hogy ál-
latszexes pornót tilos gyártani,
viszont állatokkal közösülni nem
számít bűncselekménynek. Az
erotikus állatkert néven futó he-
lyek valójában kisebb állatfar-
mok, ahol a tulajdonosok –
természetesen pénzért cserébe
– különböző állatokat (kutyá-
kat, kecskéket, lámákat, lovakat)
kölcsönöznek zoofil „érdeklő-

dőknek”, büntetlenül.
– Remélem a pedofília azért

még ott is bűncselekmény, és
nem nyitnak majd ezek mintá-
jára azoknak a beteg állatoknak
is hasonlókat, csecsemőházzal,
oviskifutóval és tinilány-simo-
gatóval.

– Akkor már inkább a geron-
tofilokat céloznák meg: Töltsön
egy hosszú hétvégét a Ránc-
kuckó öregotthonban! Erotikus
mama-masszázs, bio-jacuzzi ro-
tyogós vénasszonyokkal, garan-
táltan harapásmentes or…

– Elég a gamatkodásból,
pláné, hogy még nem is ebédel-
tem!

– Erről jut eszembe: nemrég
kiderült, hogy nem csak négy
alapíz (édes, savanyú, sós, ke-
serű) létezik, hanem egy ötödik
is, az ún. „umami”, amit a japá-
nok fedeztek fel, és körülbelül
„finom ízet” jelent.

– A cunami meg finom vizet,
mi?

– Komolyan. Megtalálható
például a paradicsomban, a saj-
tokban, egyes halfélékben vagy
a spenótban, de az ízfokozóként
használt nátrium-glutamát is
képes az umami kiváltására.

– Akkor a gyerkőcök biztos
ezért mondják a nagyanyjuk
spenótfőzelékére, hogy „ú,
mami, ezt a fost én meg nem
eszem!”.

– Azt ismeri, amikor találko-
zik két falusi nagymama, akik
rég nem látták egymást, és
egyikük megkérdi: mekkorák az
unokák?

– És?
– Erre a másik: hát, a na-

gyobbik már a mellemig ér…,
de ha leveszem a melltartómat,
akkor a kisebbik is!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Rég volt, szép volt, igaz is volt!

– Ön volt az első vásárhelyi
korcsolyázó, aki kijutott az olim-
piára. 

– Hat éves kemény munká-
nak az eredményeként sikerült.
Elmondhatom, hogy nagyon szi-
gorúak voltak azok az időnor-
mák, amiket teljesítenünk kellett
ahhoz, hogy kijussunk egy olim-
piára. Akkoriban én voltam az
első romániai férfi gyorskorcso-
lyázó, aki teljesíteni tudta ezeket.
Idővel elfelejtődik a rengeteg
munka, megmaradnak viszont
a kellemes emlékek. Ma is szí-
vesen emlékszem vissza arra,
hogy a világ legjobb futókorcso-
lyázói közé tartoztam, hiszen az
500 méteres távon a 27-ikként
sikerült végeznem a 38 sportoló
közül, míg az 1000 m-en 31-ik-
ként jutottam célba a 42 részt-
vevő közül. Már ott lenni is nagy-
dolog volt, hiszen akkor sem volt
Romániában 400 méteres mű-
jégpálya, s most sincs...

– Ön minek köszönheti ezt a
kiváló teljesítményét, tehetségé-
nek, vagy elszántságának?

– A sportolóknak a tehetsé-
gük meg az akaratuk mellett,
szükségük van a szerencsére is.
Az 1979-es inzelli világbajnok-
ság elég jól sikerült számomra,
hiszen az összetettben a 17-ik
voltam, pedig a világrekord 500
méteren már akkor is 37.5 volt,
amit Alma Atában, az akkori vi-
lágbajnok orosz Evgenij Kulikov
ért el. Én 1.5 másodpercre vol-
tam az akkori világrekordtól, ami
egyáltalán nem volt rossz ered-
mény. A vb után, az Aranykor-
csolya nemzetközi versenyen, az
500 méteres távon már új orszá-
gos csúcsot állítottam fel, 38,88-
as időeredménnyel. Azt csak
1993-ban, egy volt sportolóm,
a jelenleg Kanadában élő Máthé
Tibor döntötte meg, 38.38-as
időeredménnyel.

De van egy dolog, amiről
még nem nagyon beszéltek

azóta sem az újságokban...

– Miről lenne szó?
– 1979 decemberében egy

elég komoly sérülést szenved-
tem, megsérült az Achillesz-
inam, így két hétig orvosi keze-
lésben részesültem. Aztán Lake
Placid-ben az 500 méteres távon
már megszakadt az Achilleszem,
az utolsó 200 métert szinte fél
lábon tettem meg, nehezen
csúsztam be a rajthoz. Két nap
múlva – az érzéstelenítő injek-
ciónak és annak köszönhetően,
hogy felvágtuk a korcsolyát,
hogy bele férjen a lábam –  az
1000 méteres távot is végig kín-
lódtam. Csak én tudom, milyen
fájdalmaim voltak. De megpró-
báltam az emberfelettit is, hi-
szen tudatában voltam annak,
hogy ritkán adatik meg egy
sportolónak az olimpiai részvétel
lehetősége. Úgy gondolom, ha
nem jött volna közbe az a sérü-
lésem, az első tíz között végez-
tem volna mindkét távon. 

– Akkor még kik képviselték
Romániát futókorcsolyában az
olimpián?

– Ott volt a sepsiszentgyörgyi
IMASA futókorcsolyázója, Jenei
Dezső rövidtávokon és a Brassói
Traktor versenyzője, Erdélyi And-
rás hosszútávokon. Az akkori
eredményeinkkel „bevittük” Ro-
mániát a futókorcsolya olimpiai
történetébe.

– Mi az, ami örökre megma-
rad az emlékezetében az 1980-
as Lake Placid-i Téli Olimpiával
kapcsolatosan?

– Természetesen örök él-
mény marad számomra az a lég-
kör, amiben a versenyek zajlot-
tak. Az, hogy ott lehetett az
olimpián, minden sportoló szá-
mára a beteljesülést, sportpá-
lyafutásának a csúcsát jelentette.
Mindig szívesen emlékszünk
vissza mindannyian, hiszen

azóta is baráti szálakat ápolunk
sokakkal az egykori sportolók
közül. 

– Ön után kik volt azok a ro-
mániai gyorskorcsolyázók, aki
részt vettek téli olimpián?

– Mihaela Dascălu (Albert-
ville–1992, Lillehammer–1994
és Nagano–1998) és Cerasela
Hordobeţiu (Albertville–1992,
Lillehammer–1994), majd Ko-
pacz Tibor (Sarajevo–1984)  is
részt vett Románia színeiben téli
olimpián, aztán Jakab Andrea
(Salt Lake City–2002  és Oltean
Daniela (kétszer is, Salt Lake
City–2002  és Torino–2006 ) is
kijutott téli olimpiára, marosvá-
sárhelyi színeket képviselve, de
csak Jakab Andrea volt közülük
marosvásárhelyi illetőségű. 

– Azóta fejlődött-e Románi-
ában a korcsolyasport?

– Azóta nem sokat fejlőd-
tünk. A sízést, a futókorcsolyát,
a műkorcsolyát, a jégkorongot,
ha összehasonlítjuk más olimpiai
sportágak sportbázisainak
szempontjából, akkor azt kell
mondanom, hozzájuk képest
Hamupipőke cipőben járunk.
Évek óta nem sikerül befejez-
nünk a csíkszeredai nyílt műjég-
pálya építését, ami 90 %-ban
ugyan megvan, és nagyot len-
dítene a gyorskorcsolya fejlődé-
sén.

Időközben sikerült Brassóban
megrendezni az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált (FOTE), épült
egy komoly síugró trambulin
Brassóban, tehát, fel lehet mu-
tatni valamit, de ez nem mond-
ható el a korcsolyáról. Kínlódunk
a műkorcsolyával, a pályákkal.

Remélem, hogy rövidesen Ma-
rosvásárhelyen is befejeződik a
Jégcsarnok építése, ami fellen-
dítené újra a téli sportágak iránti
érdeklődést. Marosvásárhelyen
van 30-35 ezer beiskolázott gye-
rek, ami nagyon komoly alapot
jelenthetne a válogatáshoz. Test-
nevelési Főiskola Romániában
van kb. 30-40, de sehol nem hal-
lottam, hogy képeznének téli
sportokra specializált szakem-
bereket. Szakedzők nélkül ezek
a sportágak megszűnésre van-
nak ítélve. Az edzőnek nagyon
jó pszichológusnak kell lennie,
édesapának, barátnak, szakács-
nak, masszőrnek egy személy-
ben, de ami a legfontosabb: is-
mernie kell a szakmát ahhoz,
hogy eredmények szülessenek.
S még nem beszéltünk a felté-
telekről, az anyagiakról sem! S
még van valami... Sokan elfe-
lejtették, hogy az olimpiára ké-
szülő sportolók legalább évente
tíz hónapot edzőtáborokban töl-
töttek hajdanán. Ma már csak a
nemzetközi élvonalhoz tartozó
országokban van ez így, igaz, ott
megvannak az eredmények is. 

Mára nálunk a minőségi
sport vesztett tekintélyéből. Van-
nak komoly edzők, akik ezt elis-
merik, de sajnos, akiktől ma az
előrelépést várnánk, elnapolják,
húzzák-halasztják a dolgok ren-
dezését. 

– Hogyan látja a román
sportolók esélyeit a 2014-es téli
olimpián?

– Értékelem az edzőknek
és a szövetségeknek a munká-
ját, fontosnak vélem, hogy a
hátrányos helyzet ellenére, si-
került 24 embert kvalifikálni

az olimpiai játékokra. Ellenben,
ha az első tíz sportoló közt tud
végezni bármelyikük, azt fan-
tasztikus eredménynek tarta-
nám. Az a tény, hogy Románi-
ának csak 24 sportolója vesz
részt az idei Téli Olimpián, sze-
rintem szégyen. Még Tófalvi
Évát sem látom az első tízben,
bár már az ötödik téli olimpián
vesz részt, hiszen nagyon erős
a mezőny, és más körülmények
között készült fel, mint ellen-
felei.

Az olimpia után a szövet-
ségnek le kell vonnia a követ-
keztetést, hogy mit szeretne
elérni az elkövetkező 12 évben.
A legfontosabb probléma,
hogy hiányoznak a szükséges
sportbázisok, ezért sokat kell
fizetni külföldön ezek bérlé-
sére. Az anyagiak meg a sport-
bázisok stabilitásának hiányá-
ban az eredmények is nehezen
fognak jönni, nem beszélve az
edzők és a sportolók felkészü-
léséről.

– Most újra téli olimpia van,
ezúttal Szocsiban. Figyeli az ese-
ményeket? 

– Persze, a sportágak tele-
víziós közvetítéseit figyelem,
érdekel a román sportolók tel-
jesítménye. Ha a Fennvaló is
úgy akarja, akkor a vásárhelyi
Jégcsarnokot is befejezik, így
újra fellendülhet a korcsolya,
a gyorskorcsolya, a jégkorong
is városunkban. Még a sport-
pályafutásom elején álmod-
tam arról, hogy egyszer kiváló
minőségű jégpályánk lesz,
most, mielőtt nyugdíjba men-
nék, szeretném, ha az álmom
beteljesülhetne.  

Mint ismeretes, február 7-én elkezdődtek a XXII.
Téli Olimpiai Játékok az oroszországi Szocsiban,
amelyek február 23-ig tartanak. A mai sportol-
dalunkban Maros megye legelső téli olimpikon-
ját, a Muresul sportklub igazgatóját, Coroş Vasilét
ismerhetjük meg, aki az 1980-as, amerikai egye-
sült államokbeli, Lake Placid-i Téli Olimpiai Játé-
kokon vett részt az 500 és 1000 m-es távon, ahol
27-ikként, illetve 31-ikként ért célba.  Az akkori
felkészüléséről, az olimpiai játékokról, a helyi
korcsolyasport jelenéről és nem utolsósorban a
sportág jövőjéről beszélgettünk a minap Coroş
Vasiléval.

- Interjú Maros megye első téli olimpikonjával - 

Oltean Daniela Szocsi-i
szereplése két tizedmá-
sodpercen múlott!

A Mureşul egyetlen gyors-
korcsolyázója, a klozsvári szü-
letésű Oltean Daniela, aki két
téli olimpián is részt vett, vi-
szont hajszálón múlott, hogy
nem kvalifikálódott a harma-
dikra. Minderről Gáll Károly, a
Mureşul SK egyetlen gyors-
korcsolya edzője a következő-
ket mondta:

– Nagyon későn kerül-
tünk jégre (október 1-jén), a
Román Korcsolya Szövetség
egyáltalán nem tudott segí-
teni anyagilag, mert már két
éve nem kap finanszírozást a
minisztériumtól, teljesen a
Mureşul klub érdeme, hogy
Oltean Daniela kijutott a Cal-
gary-i és a Salt Lake City-i Vi-
lágkupára. Emellett az egyik
sportolónk édesapjának
anyagi támogatásának kö-
szönhetően sikerült kimen-
nünk Inzellbe, ahol december
9-ig készültünk. 

Időközben a Román Olim-
piai Bizottság vállalta, hogy
anyagilag támogat minket,
aminek köszönhetően Dani-
ela december 9-től és január
9-ig folytathatta a felkészü-
lést Inzellben. Ez a finanszíro-
zás is csupán az ígéret
szintjén maradt, hiszen a mai
napig nem utalták át a klub
számlájára. 

Aztán úgy nézett ki, hogy
az anyagiak hiánya miatt,
kérdéses lesz a Berlini Világ-
kupára való kiutazás, de sze-
rencsénkre, egy hollandiai
lelkes magánszemélynek kö-
szönhetően, sikerült végül ki-
jussunk Németországba. 

A  másik probléma, hogy
nem volt akivel edzeni. Az,
aki szakember, tudja, hogy a
gyorskorcsolyában (akárcsak
az atlétikában, vagy a kerék-
pározásban), egyedül nem
lehet felkészülni, hiszen min-
den kiváló sportolónak kell,
hogy legyen egy üldözője, aki
szintén kiváló sportoló. 

Daniela Calgaryban is na-
gyon jól indult, főleg a 3000
méteren (ami a kedvenc
száma is) a 7-ik körig, de az
utolsó félkörben két másod-
percet vesztett, ami nagyon
sok volt. Mindössze két tized-
másodpercen múlott (ami
egy korcsolya hosszat jelent),
hogy nem jutott ki Daniela
Szocsiba –ősszegezett a ta-
pasztalt korcsolyaedző. 
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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

Szűkölködő kórházak c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Te is hallottad ezt, Zsófi? A betegek jajgatnak, vagy tán az orvosok?


