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

Vélemény 

Olcsó dumaszínház
Az érdekvédelmi szövetség legnagyobb
problémája abból adódik, hogy alig létezik
civil-közéleti tevékenysége. A szervezet ve-
zetői és aktív tagjai szinte kizárólag a poli-
tikai hatalom gyakorlásával vannak
elfoglalva. A zsíros gallérú, izzadtságszagú
gyűlésekkel, a sajtómanipulációval, a sem-
mitmondó tárgyalásokkal, a fölösleges
jövés-menéssel. A számunkra jelentéktelen,
de a nagyratörő buzgó mócsingoknak élet-
bevágóan fontos pozíciókkal, a sajtónak jól
eladható jelöltállításokkal, a gusztustalan
pöffeszkedéssel. A láthatatlan, de érezhető
háttéralkukkal, a kétbanis állami megren-
delésekkel, az azonnali haszonnal. Minden-
kinek vaj van a fején, elkötelezte magát a
párt „öregjeinek” vagy valamelyik „udvari
vállalkozójának”, senki sem szólalhat meg a
saját hangján. Mindenkit vezényelnek, táv-
irányítanak, rövid pórázon tartanak. 

>>> 4. oldal

Társadalom

Minden vásárhelyi iskola 
indít előkészítő osztályt
Jövő héttől kez-
dődően lehet a
gyerekeket előké-
szítő osztályokba
beíratni. Az irat-
kozás február 24-
én kezdődik és
március 14-ig tart. Ebben az időszakban
hétköznap 8 és 20 óra között, szombaton
pedig 9 és 13 óra között fogadják a szülőket
a titkárságon. Amint megtudtuk, Marosvá-
sárhelyen minden iskolában indítanak elő-
készítő osztályt, és vidéken sincs
fennakadás, illetve teremhiány. Egy osz-
tályba legfennebb 25 gyerek jelentkezhet.
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Sport

Lendületben a Richter Gedeon! 
Szovátán került sor a Hargita Megyei Kézilabda
Szövetség égisze alatt zajló női amatőr megyei
bajnokság 10-ik fordulójában a Richter Gedeon-
Csíkdánfalvi Felcsík mérkőzésre. A vásárhelyi lá-
nyok edzője, a rendkívül tapasztalt Kulcsár László
a következő szavakkal bíztatta tanítványait: 
„Figyeljünk a védelemre, majd ellentámadásokkal
lepjük meg ellenfelünket!”

>>> 7. oldalTársadalom

A lerombolt kolostor
Előző lapszámainkban a Vártemplomról, továbbá
a várról és az Óvárosról írtunk. Tekintettel arra,
hogy újra érdekes adatokra és információkra buk-
kantunk, úgy döntöttünk, hogy ezen a héten
még ezen a környéken maradunk.

>>> 5. oldal

„Marosvásárhelyen nehéz
a kezdő művészeknek”

Csejd Marosvásárhelytől 
légvonalban alig 

8 kilométerre fekszik. 
Úgymond közel van, 

de mégis távol. A Virgó 
patak völgyében húzódó kis 

falucskában nincs 
aszfaltozott út, nincs 

vezetékes vízhálózat, nincs 
térerő, nincs internet. Itt szüle-

tett 1990. július 18-án, és itt 
él Lőrinczi Izabella, fiatal
festőművész, akit eddigi 

életéről, a művészlét 
anyagi vonzatáról, 

példaképeiről kérdeztük. 

>>> 3. oldal



Előadások az 
Ariel színházban

Február 20-án, csütörtökön
délelőtt 10.30-tól és déli 12
órától a Ludas Matyi című me-
sejátékot nézhetik meg a gye-
rekek a marosvásárhelyi Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínház
Nyomda utcai székhelyén. Szin-
tén 20-án, este 7 órától a 12
éven felülieknek szóló Az em-
berke tragédiája című előadás
látható az Ariel színházban. 21-
én, pénteken délelőtt 9.30-tól
és 11 órától újra a Ludas Matyit
játssza a magyar társulat.

Keresztes 
Ildikó Band-koncert

Február 20-án, csütörtökön,
este 7 órától Keresztes Ildikó
Band-koncertre kerül sor a
Jazz&Blues Clubban. Az együt-
tes tagjai: Keresztes Ildikó
(ének), Popper Péter (billen-
tyűk, ének), Szűcs János (gitá-
rok, ének), Lőrincz Viktor
(basszusgitár, ének) és Borbély
Zsolt (dobok). Jegyek kaphatók
elővételben a Traffic House-
ban, a Petőfi-tér, 1. szám alatt
20 lejért, illetve megvásárolha-
tók a helyszínen 25 lejért. Asz-

talfoglalásért hívják a 0724-
400322-es telefonszámot.

Szerelem – bemutató 
a Stúdióban

Február 21-én, pénteken 19
órától Barta Lajos Szerelem
című művének bemutatójára
kerül sor a Stúdió Színházban.
Az előadásban a Művészeti
Egyetem másodéves magiszteri
színészosztályának diákjai –
Köllő Nándor, Bogár Barbara,
Kovács Nikolett, Bokor Andrea,
Sándor Anna, Kovács Károly, Oz-
vald Enikő –, illetve az I. éves
magiszteri színészosztály diákjai
– Sebestyén Hunor és Csíki Sza-
bolcs – szerepelnek. Rendező:
Sebestyén Aba, rendezőasszisz-
tens: László Beáta Lídia, II. éves
teatrológia szakos hallgató, dísz-
let-jelmeztervező: Erdély Kinga,
III. éves látványtervező szakos
diák. Jegyek a Stúdió Színház
jegypénztáránál vásárolhatók
minden kedden 14–18 óra kö-
zött, illetve az előadás helyszí-
nén, kezdés előtt egy órával.
Jegyfoglalás a 0736-350-686-os
telefonszámon, illetve a
jegy@szini.ro e-mail címen. A
lefoglalt jegyeket legkésőbb
előadás előtt egy fél órával át
kell venni.

A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia műsora

Február 20-án, csütörtökön
este 7 órától szimfonikus kon-
certre várják a zenebarátokat a
Kultúrpalota nagytermébe. Ve-

zényel a spanyolországi Octav
Calleya, Nagy Kálmán hegedűn,
György Róbert nagybőgőn ját-
szik. Műsoron: Mozart – Zenei
tréfa, Bottesini – Hegedű-nagy-
bőgő kettősverseny, Beethoven
– 7. Á-dúr szimfónia. A koncertre
a 17-es számú bérletek érvénye-
sek. 21-én, pénteken déli 12 órá-
tól román, 13 órától magyar
nyelvű leckehangversenyre, 17
órától román, 18 órától magyar
nevelőhangversenyre kerül sor a
Kultúrpalota nagytermében.
Téma: Egy tökéletes hangzású
hangszeres együttes – a vonós-
négyes. Közreműködik a Tiberius
vonósnégyes. Az együttes tagjai:
Molnár Tibor (I. hegedű), Lokodi
Károly (II. hegedű), Molnár Jó-

zsef (brácsa), Zágoni Előd (gor-
donka). Bemutatják: dr. Dorina
Pop és Fülöp Klára.

Újra Hahota
A népszerű Hahota Színtársu-

lat február 23-án, vasárnap  este
7 órától, a Maros Művészegyüttes
előadótermében újra színre viszi
A pénz beszél... című  erdély szerte
nagy sikernek örvendő  kabarée-
lőadását.

Kép-elmélkedések
Ezzel a címmel nyílt kiállítás

Incze Anna-Mária és Incze István
alkotásaiból a marosvásárhelyi
Deus Providebit Tanulmányi Ház
kiállítótermében. A tárlat március
9-ig látogatható.
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Február 20. Aladár, Álmos, Leona, Elemér
Február 21. Eleonóra, Leona, Bódog
Február 22. Gerzson, Pál, Tas, Margit
Február 23. Alfréd, Ottó, Lázár, Péter
Február 24. Mátyás, János, Hedvig
Február 25. Géza, Vanda, Cézár
Február 26. Edina, Géza, Sándor, Viktor

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: A házasságokban, régi együttélésekben tökéletes lesz
az összhang. Partnere végre nem viselkedik elfogultan, és
önnek ad igazat egy témában, ami eddig tabunak számított.
A munkában sikereket érhet el. Ha vannak titkai, azokat jól
őrizze, mert ha kiderül, óriási botrány lesz belőle.
Bika: Még az a csoda is megtörténhet, hogy aki korábban el-
lenségesen viselkedett önnel szemben, most barátságos és
talán még a tömjénezésre is képes. Fogadja mindezt kedve-
sen, de azért ne dőljön be neki, mert biztos lehet benne, hogy
kedvessége mögött kérés lapul. Utazáskor fantasztikus él-
ményben lesz része. 
Ikrek: Jusson eszébe, hogy a jó beszélgetés alkotóelemei az
igazság, a jó érzék, a humor és a szellemesség. Ha így kom-
munikál a héten, akkor olyan kapcsolatokat ápolhat, illetve
alakíthat ki, amelyekről később kiderülhet, hogy fontos sze-
repet játszhatnak a megélhetésének alakulásában. 
Rák: Egyetlen pillanatra se felejtse el, hogy a boldogság nem
más, mint egészség és gyenge emlékezőtehetség. Ezért fi-
gyeljen a testi és a lelki állapotára, lehetőleg olyan dolgokat
tegyen, amelyek miatt kiegyensúlyozottnak érezheti az életét.
És csak a szépre emlékezzen. 
Oroszlán: Vannak olyan dolgok, amelyeket már nem tarthat
sokáig titokban. Illetve ezen a héten talán még homokba
dugja a fejét, de a sors nagyon gyorsan rá fogja ébreszteni,
hogy változtatnia kell az életén, mert így nem folytathatja
tovább. 
Szűz: Ha egy kicsit nagyvonalúbban viselkedik, ha a másik
érdekeit megpróbálja figyelembe venni, akkor a kapcsolatai
miatt nem kell csalódást elszenvedni, illetve megmaradnak
azok a viszonyai, amelyek fontosak önnek. A szerelmi kapcso-
latokban felszabadultnak érezhetik magukat, és élvezhetnek
minden együtt töltött percet.
Mérleg: Agytekervényei csigalassúsággal forognak, ennek
köszönhetően a reflexei sem úgy működnek, ahogyan kellene.
És vannak dolgok, amelyeket talán kétszer is meg kell kérdez-
nie, mire megérti, hogy mit várnak öntől. Jó lenne, ha nem
akarnak az igazság bajnokának szerepében tündökölni, mert
ezzel csak az ellenségei számát növelheti.
Skorpió: Csak bátran kösse az ebet a karóhoz, tartson ki az
mellett, amit szeretne, mert a következetességének siker lesz
az eredménye. Ha a szerelmi életére eddig az állóvíz volt a jel-
lemző, akkor most készüljön: minden idők legfantasztikusabb
kapcsolatának kialakítására nyújt a sors lehetőséget.
Nyilas: A sors lehetőséget kínál olyan jövedelem megkere-
sésére, amely a hatóság előtt titokban maradhat. Kihasznál-
hatja a kínálkozó alkalmat, hiszen a pénznek most ezer helye
van. A kollégái között vannak olyanok, akik a kákán is csomót
keresnek, és akiktől a falra tudna mászni.
Bak: Még az is lehet, hogy barátságból, ismeretségből sze-
relem lesz. Különösen, ha új környezetbe, vagy új társaságba
kerül, ahol összetalálkozhat valakivel, akibe az első pillantásra
beleszerethet. Amennyiben házasságban, tartós kapcsolatban
él, úgy érezheti, mintha lőporos hordón ülne. 
Vízöntő: Erőt kell vennie magán, és a munkahelyén úgy vi-
selkedni, hogy a felettese elégedett legyen önnel. Mert sajnos
sok múlik most a főnöke jóindulatán. A szabályokat tartsa be,
így elkerülheti a nagyobb anyagi veszteséget. A szerelem úgy
köszönthet be az életébe, mint a hegyekből alázúduló kövek.
Halak: Egyre erősebb lehet önben az érzés, hogy változtasson
az életét, mert a jelenlegi állapot szinte felőrli. Amennyiben
párkapcsolatban él, akkor erre a hétre ne tervezzen nagy és
őszinte beszélgetést, mert a partnere nem érti meg, illetve
még az is megtörténhet, hogy érzelmi zsaroláshoz folyamod-
hat. 

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

Identitászavarban 

Meglehet, hosszúnak tűnhet a nekifutás, s akár a korai ki-
merülés kockázatával is járhat, de a téma megérdemli, hogy
a tágabb összefüggések néhány elemét felvillantsuk.   

Induljunk ki onnan, hogy Marosvásárhely évszázadokig
Székelyföld fővárosa volt. Gazdasági, kulturális téren minden-
képp. Aztán változott a világ, a huszadik században a magyar-
ságot ért történelmi kataklizmák, az impériumváltás, a román
nacionál-kommunista rezsim etnikai homogenizációs törek-
vései nyomán megváltozott – olykor a felismerhetetlenségig
– a város is. 

Az 1990 márciusi, titkosszolgálati eszközökkel kirobban-
tott magyarellenes pogromkísérlet után a gazdasági élet tel-
jesen szétzilálódott, a helyi kiskirályok martalékává vált. Hogy
csupán következmény volt, esetleg maga a cél a befektetések
távol tartása, az még eldöntendő. 

Az ideológiáktól függetlenül folytatott betelepítés oda ve-
zetett, hogy az ezredfordulóra megfordultak az etnikai ará-
nyok, román többségűvé vált az egyetlen székelyföldi
nagyváros. Tegyük hozzá: a legnépesebb magyar közösség
által lakott település. 

A jelenlegi állás szerint Marosvásárhely egyre távolodik
Székelyudvarhelytől, s egyre közelebb kerül Kolozsvárhoz. Ma-
gyarán: szinte végérvényesen lesodródott a képzeletbeli Szé-
kelyföld térképéről. Jó lenne tudni, hányan tartják magukat
ma székelynek a vásárhelyi magyarok közül. 

Tekintve a jelenlegi állapotokat, beleértve a romániai po-
litikai helyzetet, azt kell mondanunk: ha netán meg is való-
sulna a Székelyföld régió mint közigazgatási egység, akkor is
kétséges, hogy Marosvásárhely része lehetne annak. Gondol-
junk csak arra, hogy egy esetleges referendumon – ez lenne
a legdemokratikusabb módja annak, hogy ne a közösség aka-
rata ellen hozzanak döntést – hogyan voksolna a többség,
azaz a város román lakossága?

Mindezt annak apropóján mondom, hogy a sepsiszent-
györgyi polgármester a minap abbéli aggodalmának adott
hangot, hogy Marosvásárhely „furcsán lavírozva” kihátrálni
látszik a Székelyföld Európa Kulturális Fővárosa projekt körül
korábban kibontakozni látszó összefogásból. Antal Árpád úgy
vélte, bár Dorin Florea korábban – igaz, csak szóban – támo-
gatta a pályázatot, most mégis mintha visszatáncolna. 

Reményre ad okot, hogy a félreértések tisztázása, és to-
vábbi egyeztetések végett a vásárhelyi polgármester Sepsi-
szentgyörgyre küldte személyes tanácsosát, Csegzi Sándort. 

Mindenesetre örvendetes, hogy a közérdeklődés Székely-
földre terelődik újfent. Igaz, ezúttal kulturális összefüggésben
beszélnek a régióról, de a lényeg, hogy beszélnek. Merthogy
az ismert mondás szerint mindegy, hogy jót vagy rosszat, csak
beszéljenek, írjanak rólunk… 

Szentgyörgyi László  „Marosvásárhelyen nehéz
a kezdő művészeknek”

Csejd Marosvásárhelytől légvonalban alig 8 kilométerre fekszik. Úgymond közel van, de mégis távol. A
Virgó patak völgyében húzódó kis, közigazgatásilag Marosszentgyörgyhöz tartozó falucskában nincs asz-
faltozott út, nincs vezetékes vízhálózat, nincs térerő, nincs internet. Itt született 1990. július 18-án, és itt
él Lőrinczi Izabella, aki a felsoroltak ellenére, tehetségének, kitartásának, szorgalmának köszönhetően
művészeti líceumot, majd képzőművészeti egyetemet végzett. A fiatal festőművészt eddigi életéről, a
művészlét anyagi vonzatáról, példaképeiről kérdeztük. 

– Beszélgetés Lőrinczi Izabella fiatal festőművésszel –

– Először 2004-ben olvashat-
tunk rólad az újságban, amikor
hatodik lettél egy nemzetközi ver-
senyen. Hogyan történt ez?

– Az első osztályt még Csej-
den kezdtem, de másodiktól
már Marosvásárhelyre jártam a
Művészeti Líceumba. Ötödiktől
képzőművészet szakra kerültem,
majd tizenegyedikben szako-
sodtam grafikára. 2004 áprilisá-
ban a marosvásárhelyi
Művészeti Líceum hetedikes di-
ákjaként részt vettem a Fantázia
Olimpia elnevezést viselő, 9-13
éveseknek szervezett képzőmű-
vészeti pályázaton. Itt a mun-
kám első díjat nyert 1 300
pályamunka közül. A pályázat
témája így hangzott: „hogyan
járulnak hozzá az olimpiai játé-
kok a jövő jobbításához, hogyan
népszerűsíthetők a fiatal gene-
rációk körében célkitűzései, ide-
áljai.” Ezt követően egy
hatnapos, Athénban megszer-
vezett rendezvénysorozaton ve-
hettem részt, ahol az alkotásom
hatodik helyezést ért el a nem-
zetközi versenyen. A pályázatot
egy kínai kislány nyerte. Szép él-
mény volt ott lenni az athéni
nyári olimpián, a díjat személye-
sen II. Albert monacói herceg
kezéből vehettük át. 

– Hol folytattad tanulmánya-
idat érettségi után?

– 2009-ben érettségiztem a
Művészeti Líceumban, majd a
Kolozsvári Képzőművészeti
Egyetem festőszakos diákja let-
tem. Itt 2010-ben sikeresen pá-
lyáztam, és Erasmus-ösztöndíjat
nyertem el, amellyel cserediák-

ként tanultam négy hónapot
Spanyolországban, Bilbaóban. A
pályázathoz egy mappát kellet
összeállítani, amely tartalmazta
addigi munkáinkat, figyelembe
vették első éves tanulmányaink
eredményeit, valamint minimá-
lis angol nyelvtudásról kellett bi-
zonyságot tenni. Egy zsűri
döntött arról, hogy kik is tanul-
hatnak a spanyolországi egyete-
men. (Universidad del Pais
Vasco-Leioa) 

– Voltál-e alkotótáborban di-
ákéveid alatt?

– Igen. A Pro Csejd Egyesület
a Maros Megyei Tanács és a
Communitas Alapítvány segít-
ségével 2011 és 2012 nyarán is
festőtábort szervezett szülőfa-
lumban. Öt évfolyamtársammal
vettünk részt az eseményen. Itt
a csendes, szép környezetben
hamar talál ihletet a festő, mun-

káinkat a helyi művelődési ott-
honban állítottuk ki. A helyiek
kedvesen fogadtak, de főleg a
gyermekek érdeklődtek a mun-
káink iránt. 

– Hány tárlaton, kiállításon
vettél részt eddig munkáiddal?

– Első egyéni festmény- és
grafikatárlatomra 2010-ben ke-
rült sor a marosszentgyörgyi
római katolikus egyházközség
tanácstermében. A kiállítás
házi gazdája Baricz Lajos plébá-
nos volt, munkáimat Járay Fe-
kete Katalin méltatta. Ezen kívül
több közös kiállításon vettem
részt: 2011-ben a kolozsvári
Apáczai Galériában csoportos ki-
állításon lehettünk jelen évfo-
lyamtársaimmal. Ugyancsak
2011-ben a marosvásárhelyi G.
kávézóban állítottuk ki munká-
inkat. 2012-ben a végzősök ki-
állításán, az Expo Transilvania

galériájában kerültek közszem-
lére az alkotásaink. 2013 dec-
emberében pedig Fábián
Emőkével volt közös tárlatunk a
már említett kávézóban. 

Az érvényesülés 
a kapcsolatoktól függ

– Meg tud ma élni egy fiatal
képzőművész az alkotásaiból?

– Ez elsősorban attól függ,
hogy a művésznek milyen kap-
csolatai vannak. De függ a vá-
rostól is ahol él és dolgozik.
Például Kolozsváron több a le-
hetőség. Ott jobb esélyekkel
indul a kezdő művész, ott
pezsgő egyetemi élet van, és
más a közönség. Itthon, Maros-
vásárhelyen kevesebb a lehető-
ség, kezdőknek meg különösen
nehéz. Nincs még elég mun-
kánk, nincs amivel kitölteni egy
galériát. Talán ha többen társul-
nánk, nagyobb esélyeink lenné-
nek. Gondolkodtunk már ezen
egyébként. 

Egyetem után rövid ideig
dolgoztam egy kis marosvásár-
helyi vitrál-cégnél. Szép alkotá-
sokat készítettünk ott.
Dolgoztunk például a bukaresti
Sabionnak, két kolléganővel egy
kitörő vulkánt ábrázoló alkotást
készítettünk, amit a főnökünk
tervezett. 

– Lehet-e vásárolni a festmé-
nyeidből? Mennyi az ára?

– Az ár függ a technikától,

amellyel az alkotás készül, függ
a festmény méretétől, és a meg-
festendő témától. De dolgoztam
már megrendelésre is, három al-
kotást készítettem így ismerő-
söknek. 

„A realisták 
tudását irigylem”

– Vannak példaképeid a szak-
mában? Vagy valaki, akire felné-
zel ezen a téren, aki inspirál?

– Azt nem mondhatom,
hogy példaképeim, de sok ked-
vencem van. Függ a kortól is,
például csodálom a realisták
munkáit, ők mindent meg tud-
tak festeni, irigylem a tudá sukat.
Ma már másak az igények,

engem leginkább az absztrakt
vonz. Igen közel áll hozzám pél-
dául Wassily Kandinsky orosz
festő művészete, vagy Egon
Schiele osztrák festő munkás-
sága. De Vincent van Gogh mun-
kái is inspirálnak. A kortársak
munkáit kevésbé ismerem, az
egyetemen is mindössze fél évet
tanultunk kortársművészetet. 

– Min dolgozol jelenleg?
-A közelmúltban Baricz Lajos

marosszentgyörgyi papköltő
kért fel arra, hogy illusztráljam
a legújabb, készülőben levő ver-
seskötetét. Szívesen vállaltam,
már el is küldte nekem a verse-
ket, most ezen dolgozom.

Nemes Gyula



4. oldal >> Társadalom 2014.február 20–26.

C M
Y B

C M
Y B

Jövő héttől kezdődően lehet a gyerekeket előkészítő osztályokba beíratni. Az iratkozás február 24-én kez-
dődik és március 14-ig tart. Ebben az időszakban hétköznap 8 és 20 óra között, szombaton pedig 9 és 13
óra között fogadják a szülőket a titkárságon. Amint megtudtuk, Marosvásárhelyen minden iskolában in-
dítanak előkészítő osztályt, és vidéken sincs fennakadás, illetve teremhiány. Egy osztályba legfennebb
25 gyerek jelentkezhet.

Olcsó dumaszínház
Az érdekvédelmi szövetség legnagyobb problémája abból

adódik, hogy alig létezik civil-közéleti tevékenysége. A szervezet
vezetői és aktív tagjai szinte kizárólag a politikai hatalom gya-
korlásával vannak elfoglalva. A zsíros gallérú, izzadtságszagú
gyűlésekkel, a sajtómanipulációval, a semmitmondó tárgyalá-
sokkal, a fölösleges jövés-menéssel. A számunkra jelentéktelen,
de a nagyratörő buzgómócsingoknak életbevágóan fontos po-
zíciókkal, a sajtónak jól eladható jelöltállításokkal, a gusztustalan
pöffeszkedéssel. A láthatatlan, de érezhető háttéralkukkal, a két-
banis állami megrendelésekkel, az azonnali haszonnal. Minden-
kinek vaj van a fején, elkötelezte magát a párt „öregjeinek” vagy
valamelyik „udvari vállalkozójának”, senki sem szólalhat meg a
saját hangján. Mindenkit vezényelnek, távirányítanak, rövid pó-
rázon tartanak. A szabad szájúaknak pedig nincs keresnivalójuk
abban a „magas rangú” diplomáciai közegben, amelyet többek
között a Román Parlament, a Kormány, az Elnöki Hivatal és az
Alkotmánybíróság tart állandó „rettegésben”. Még ide sem ke-
rülhetett be normál erdélyi magyar, aki tiszta lappal, rokoni szá-
lak és „táskahordozói” múlt nélkül közéleti munkára adta volna
a fejét. Persze jutott hely neki bőven az önkéntesek sorában, a
bólogatók kórusában, a „lúzerek” társaságában.

Ilyen körülmények között érthető, hogy az erdélyi magyar
politikusok nem képesek konkrét értelemben vett érdekképvi-
seleti munkát folytatni. Nem tudják a feladataikat elvégezni, a
kortesbeszédeiket a tetteikkel összehangolni és egy célratörő
stratégiát követni. El kell fogadnunk, hogy a nagy megfelelési
kényszer hatása alatt eltorzul az optikájuk, előáll a „tudathasa-
dásos elmezavaruk”, és végső soron összekeverik az érdekképvi-
seleti munkát a dumaszínházzal. Azt remélik, hogy poénokkal,
nagyotmondással és a valóság kozmetikázásával olyan jól szó-
rakoztatják majd a közönséget, hogy az mindig jegyet fog váltani
a következő előadásra, szavazni fog az újabb és újabb „vicceik”
végighallgatására. Főleg az utóbbi időben vált egyértelművé,
hogy az erdélyi magyar közélet valójában egy nagy „showder-
klub”, ahol minden szereplő azzal van elfoglalva, hogy bedumálja
a nézőket. Ennek ellenére alig találunk a közéletben olyan te-
hetséges „előadókat”, akik valódi képességgel rendelkeznének a
beszéd általi megnevettetésben. Úgy is mondhatnánk, hogy va-
lamilyen okból kifolyólag, poénjaik mindig elmaradnak.

Így fordulhatott elő az a komikus jelenet, hogy az utóbbi évek
szinte egyetlen valamirevaló politikai sikereként elkönyvelt, a
kisebbségiek számára oly fontos alkotmánymódosító javaslatok
előterjesztését az Alkotmánybíróság egy tollvonással visszauta-
sította. A szövetségi elnök sajnálkozó nyilatkozata és a „saját” al-
kotmányjogászuk tétlen szemlélődése mellett. Mint egy igazi
kabaréjelenetben. A közönség pedig csak ámult-bámult, amint
ismét el(ő)adtak neki egy újabb füstbe ment tervet.

Ferencz Zsombor

Minden vásárhelyi iskola 
indít előkészítő osztályt

„Maros megyében 318 elő-
készítő osztályt indítanak,
amelyből 116 magyar tagozatú,
és 4, illetve egy szimultán osz-
tály német tagozatú, a fennma-
radó pedig román nyelvű
osztály lesz. Egyébként ez a
szám igen hasonló a tavalyi
évben indított nulladik osztá-
lyos csoportok számához” –
mondta el lapunknak Fejes
Réka, a marosvásárhelyi ma-
gyar elemi oktatásért felelős
tanfelügyelő.

Azt is megtudtuk, hogy vi-
déken sincs probléma: ahol ösz-
szegyűlt a megfelelő létszámú
gyerek, ott külön osztályt indí-
tanak, ahol viszont nincs elég-
séges számú gyerek, ott
összevont osztályba szervezik
az leendő elsős, illetve a nulla-
dikos tanulókat. Csak Régenben
problémás a helyzet, hisz a kis-
városban négy magyar iskola
működik, és nincs annyi magyar
anyanyelvű gyerek, hogy indul-
jon minden tanintézményben
előkészítő osztály.

„Maros megyében összesen
5964 előkészítőbe iratkozó di-
ákra számítunk, amelyből 2170
magyar, valamint 108 német
nyelvű. Nyilván ez a szám vál-
tozhat, mert a törvény megen-

gedi, hogy a 6-7 év közötti diá-
kok választhassanak előkészítő,
illetve első osztály között” –
mondta Fejes Réka.

A tanfelügyelő kérésünkre
azt is kifejtette, hogy a már har-
madik éve működő előkészítő
osztállyal kapcsolatos szülői
idegenkedés fölöslegesnek bi-
zonyult, és kizárólag pozitív
visszhangja van a reformnak.

Ahogyan az a tavaly is volt,
az elfogadott módszertan sze-
rint azokat a gyerekeket lehet a
nulladik osztályba íratni, akik
2014. szeptember 1-je és 2014.
december 31-e között betöltöt-
ték a hatodik életévüket, illetve
a szülők kérésére azokat is, akik
december 31-e után lesznek
hatévesek, amennyiben a pszi-
chológiai felmérésen érettnek

nyilvánítják erre. Mint ismere-
tes, nem kötelező a lakóhely
szerinti, körzeti iskolát válasz-
tani, a szülők másik intéz-
ménybe is írathatják a gyereket,
de csak abban az esetben, ha
marad ott számára hely az el-
sőbbséget élvező körzethez tar-
tozók felvétele után.

Pál Piroska

A halálról konferenciáznak Marosvásárhelyen
A Szent Balázs Alapítvány,
a Studium Alapítvány, az
MMDSZ és a MOGYE tanato-
lógia konferenciát szervez
február 28-a és március 2-
a között a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában. A konfe-
rencia fő témái a halálféle-
lem, a halál megjelenése a
művészetekben, hospice,
eutanázia, fájdalomcsilla-
pítás, a halál pszichológi-
ája. 

„A konferencia hiánypótló.
Az elmúlt évtizedekben a hal-
doklás színhelye egyre inkább
az egészségügyi intézmény és
egyre kevésbé az otthon. Az
egészségügyi személyzet lett a
haldokló kísérője, erre azonban
az orvosok, az ápolók nincse-
nek felkészítve. Ugyanakkor a
beteg utolsó perceinek intimi-

tásigényét a modern, gépesí-
tett medicína korában nehéz
biztosítani” – állítják a szerve-
zők.

A konferencián külföldi és
hazai meghívottak, a szakma
elismert képviselői bepillantást
nyújtanak a haldoklás, gyász

folyamatával kapcsolatos fo-
galmakba: az eutanázia, a fáj-
dalomcsillapítás kérdéskörébe,
a hospice rendszer működé-
sébe, valamint a haldoklás pszi-
chológiai vetületeibe. 

Részvételi díj a konferencia
teljes időtartamára: orvosok-
nak (kreditpontos konferencia)
100 lej, rezidens orvosoknak 50
lej, érdeklődőknek 50 lej, diá-
koknak 25 lej. A részvételi díj
tartalmazza a konferencia
mappát, a koncertre való belé-
pést és az állófogadáson való
részvételt. Napi jegy a konfe-
rencián: orvosoknak 40 lej, re-
zidens orvosoknak 20 lej,
érdeklődőknek 20 lej, diákok-
nak 10 lej. Az állófogadáson
való részvétel 15 lejbe kerül. A
részvételi díj kifizetése a konfe-
rencia helyszínén történik. P.P.

www.kozpont.ro
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Előző lapszámainkban a Vártemplomról, továbbá a várról és az Óvárosról 
írtunk. Tekintettel arra, hogy újra érdekes adatokra és információkra bukkan-
tunk, úgy döntöttünk, hogy ezen a héten még ezen a környéken maradunk.
Innen azonban a következő lapszámainkban a Bolyaiak terét célozzuk meg.
Hogy melyik épületről fogunk írni, az egyelőre maradjon meglepetés.

A lerombolt kolostor

Emlékeztető
A marosvásárhelyi vár két idő-

szakban épült. Az első vár nem
védelmi céllal készült, azt Báthori
István erdélyi vajda a székelyek
féken tartására építtette 1492-
ben. Lényegében várkastély volt,
a templomot és kolostort zárta
körül magas fallal és védőbás-
tyákkal. Basta és Mihály vajda
idején lerombolták. 

A mai formában is látható
várat, a hadjáratok idején Bras-
sóba menekült Borsos Tamás,
Nagy Szabó Ferenc és társaik ja-
vaslatára kezdték el építeni
1602-ben. 1658 körül fejezték
be. A vár építését Bocskai István,
Báthori Gábor és Bethlen Gábor
engedélyezte. 

A vár alaprajza szabálytalan
ötszög és hét bástyája van. A
bástyák jellegzetes középkori
bástyák képét mutatják: az ere-
szek alatti főpárkány magassá-
gában szuroköntő nyílásokat és
szintenként kilövőnyílásokat
építettek. 

A várat a város polgárainak
áldozatkészsége építette fel, de
különösen kivették részüket az

egyes céhek. A század elejéig, a
nyugati fal kivételével, védőárok
vette körül, de az 1910-es város-
rendezés során azt betemették.
Hét kúttal rendelkezett, innen
vezették a vizet a Bodor-kúthoz. 

A vár 1704-ben a kurucok ke-
zére került, majd 1711-es nagy-
majtényi fegyverletétel után az
osztrák katonaság vette át.
1775-től katonai célokra a várat
lefoglalják, kaszárnyák létesül-
nek, a várbeli házak lebontásra
kerültek. 1962-ig katonai célokat
szolgál, ekkor indult meg a hely-
reállítása, de ez a munka tíz év
múlva pénzhiány miatt leállt. 

1575-ben a kerelőszentpáli
csatában fogságba esett Balassi
Bálintot itt őrizték. Az 1596-os
székely farsang után itt csonkí-
tották meg a résztvevők egy ré-
szét. Az 1854-ben kivégzett
székely vértanúk, a Vargák bás-
tyájában töltötték utolsó éjsza-
kájukat. 

Erdély egyik 
legjelentősebb kolostora

Maradjunk még egy kicsit a
kolostornál is. Erről meglehető-

sen kevés dokumentum maradt
fenn. A tárgyi leletek azonban
sokat mesélnek arról, hogy mi-
ként is zajlott az élet csaknem
hétszáz évvel ezelőtt Erdély egyik
legjelentősebb kolostorában.

Egy 1535-ből származó irat
szerint huszonöt szerzetes élt
akkor a kolostorban, azonban a
szakemberek azt állítják, hogy
a tizenötödik században ennél
sokkal többen voltak. 1530-ban
ugyanis Erdélyt és főleg az itteni
szász és magyar lakosságot is
elérte a reformáció szele. 

Drasztikusan megváltoztak a
vallási viszonyok, húsz éven belül,
vagyis 1556-ig a ferencesek el-
tűntek, 1557-ben pedig már
egész Vásárhely kálvinista volt.

Az új eszmék 
vernek gyökeret 

Sokan felteszik a kérdést,
miként mehet végbe ilyen rövid
idő alatt ekkora méretű válto-
zás. A választ A város meséi
című adatgyűjtésben kapjuk
meg. Mint kiderül ez a jelenség
nem csak Marosvásárhelyt érin-
tette. Nagyszeben lakossága

például szintén egyik napról a
másikra vált lutheránussá.
Nehéz megérteni, hogy ötszáz-
hatszáz éves uralom után ho-
gyan tűnt el a katolicizmus.

A tizenhatodik század nagy
földindulása volt ez. Többféle
magyarázat is létezik. Elsősor-
ban a katolikus egyházon belül
óriási korrupció, a szervezési
problémák és a tartalom hiá-
nya.  Az emberek keresték is-
tent, és próbáltak választ találni
kérdéseikre, de mivel az egyház
szinte kizárólag az anyagi érde-
kekre összpontosított, más esz-
mék is kezdtek gyökeret verni.
Luther kezdetben nem is akart
új vallást teremteni: ő a katoli-
kus egyházat szerette volna
megreformálni, ez azonban
nem sikerült neki, s így született
meg a lutheránus, majd pedig
a református egyház.

A román falvakban 
az egyházat a magyar 
nemesség vezeti!

A tizenhatodik században
teret hódított magának a
nemzet fogalma. A vallási re-
form egyik nagy újdonsága
éppen az volt, hogy a vallási
ceremóniák keretében a latint
felavatták nemzeti nyelvnek.
Ugyanakkor ez volt az oka
annak is, hogy a románság kö-
rében nem járt sikerrel a refor-
máció. A román falvakban a
református egyházat a magyar
nemesség vezette, ez pedig,
ahelyett, hogy román anya-
nyelvű papokat képezett volna
ki, mindenhova magyar lelké-
szeket helyezett. 

Az emberek azonban nem
értettek semmit a szertartá-
sokból, s a reformáció körük-
ben csődöt mondott. Így jelent
meg aztán a görög katoliciz-
mus, amely a birtokunkban
lévő leírások szerint nem val-
lási reform eredménye, hanem
sokkal inkább politikai töltetű.

Az események
Ami még a kolostort illeti: a

reformáció térhódításával egy-
időben a kolostort református
templommá alakították, a
hozzá tartozó épületeket és
egyéb javakat pedig szétosztot-
ták a helybéli nemesek között.

A jövedelmi források meg-
szűntek tehát, a város pedig
nem volt olyan gazdag, hogy
fenn tudja tartani az egykori
kolostor épületét. Később be-
költöztek a mesteremberek,
akik jól-rosszul rendben tartot-
ták, de a méretei miatt nem
tudtak mit kezdeni vele.

A fent leírtak mellett még
egy másik esemény is közbe-
szólt a kolostor történetének
alakulásába. 

Erdély is részt vett a tizenöt
éves háborúban, és 1601-ben,
amikor Giorgio Basta generális
serege megtámadta a várost, a
templomot és a kolostort is fel-
égették, s utóbbit többé nem
építették vissza. Nem anyagi
okok miatt, egyszerűen azért,
mert a helybéliek nem tudtak
kihasználni egy akkora épületet.
Így inkább teljesen lerombolták,
az építőanyagot pedig felhasz-
nálták a várfalak emelésekor. 

Az utolsó középkori 
elem is megsemmisül

Maradjunk még egy kicsit a
templomnál. Az épület haszná-

latban maradt még a tizenhe-
tedik században, ugyanis ez volt
a város egyetlen temploma, mi-
után a Bolyai téri istenházát le-
rombolták és bástyává
alakították. Minden fontos épít-
kezési anyagot a várba hordott
a lakosság, és felhasználták a
várfalak emelésekor. 

A templomot pedig átalakí-
tották, a református ízlésvilág-
nak megfelelően. Eltűntek a
freskók, a dekorációk, az oltár és
minden, ami a katolikus szer-
tartás velejárója volt. Csak a fes-
tett üvegablakokat hagyták
meg, amelyekről a város neves
krónikása Nagy Szabó Ferenc
azt írja, hogy olyan szépek vol-
tak, hogy sajnálták összetörni
őket. Az 1601-es ostrom azon-
ban sajnos ezeket sem kímélte.
Helyükbe egyszerű, bármiféle
dekorációk nélküli üvegablako-
kat helyeztek, és így az utolsó
középkori elem is eltűnt a jelen-
legi templomról. Csak a torony
és a sekrestye maradt meg,
amelyben 1557-től protestáns
iskola működött. 

Az oktatási tevékenység
csak a kommunista rezsim ide-
jén szakadt meg, amikor min-
den felekezeti iskolát bezártak.

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

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

Új hőközpontok 
a város iskoláiban

A 2013-as év egyik legjelentősebb be-
ruházása a hőközpontok felszerelése volt
13 tanügyi intézetben. A munkálatok jú-
lius elején kezdődtek el, és október folyamán fejeződtek be.
Ezen munkálatokkal egyidőben megvalósult a bentlakások
és az étkezdék mérő-órákkal való egyéni felszerelése.

A következő tanintézetekbe szereltek hőkozpontot: Elect-
romureş Műszaki Középiskola, Gheorghe Şincai Műszaki Kö-
zépiskola, Al.Ioan Cuza Gimnázium, Liviu Rebreanu
Gimnázium, Dacia Gimnázium (A épülettest), Mihai Viteazul
Gimnázium és a Dumbrava Minunată Hosszított Programú
Óvoda,  Méhecske Hosszított Programú Óvoda, Fecske Hosz-
szított Programú Óvoda, Tücsök Hosszított Programú Óvoda,
A Gyermekkor Paradicsoma Hosszított Programú Óvoda, a
12. számú Hosszított Programú Óvoda, Valamint a Napközik
Igazgatósága.

BZN-koncert  Marosvásárhelyen 

A Nők Nemzetközi Napja alkalmából, március 7-én, pén-
teken 18 órától BZN-koncertre hívja Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatala a város hölgyeit. A BZN a 80-90-es években
Hollandiában az egyik legkedveltebb együttes volt. Romá-
niai turnéja során Marosvásárhelyen is koncerteznek. Sláge-
reik: Blue Eyes, Dance Dance, Mon Amour stb., amelyeket
városunkban is élőben előad Jan Keizer és Anny Schilder szó-
lista. Az előadásra a Sportcsarnokban kerül sor.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

– Jó napot, Sajókám! Tudta,
hogy 2014 a kurvák éve?

– Nem, de mondhatná szeb-
ben, például bérnőstények vagy
testkereskedők.

– Dehogy mondom szebben,
a BBC-nél se finomkodtak.

– Hogy jön ide a BBC?
– Úgy, hogy a kínai újévről

szóló riportjukat a ló éve (year of
the horse) helyett a kurvák éve
(year of the whores) felirattal lát-
ták el, és így ment ki adásba. A
kínai újév néhány hete kezdő-
dött, ezzel kapcsolatosan szólta
el magát a BBC, magyarra for-
dítva egész pontosan ezt pattin-
tották ki a képernyőre:
„Üdvözöljük a kurvák évében, a
világ népe ünnepel!”.

– Hát, ha már a kurvák évét
se ünnepli a világ, akkor mit?

– Ráadásul nem ez az első
ilyen elírásuk: a Canterbury érse-
ket egyszer már lekurvázták,
amikor Archbishop of Canterbury
helyett Arch bitch of Canterburyt
írtak véletlenül, ami Canterbury
főkurváját jelenti.

– Nem is biztos, hogy elírás
volt, hiszen nem tudhatjuk, mivel
foglalatoskodik szabadidejé-
ben…

– Na nehogy már a Canter-
bury érsek strichelne!

– Ezekkel a perverz bíborcsi-
gákkal sose lehet tudni. 

– Az is igaz. Továbbra se nézi
a téli olimpiát?

– Nem, mert idegel a román
kommentár, a magyarok pedig
továbbra is kódolják.

– Sajnos igen, de nem
vágom, miért írják ki olyankor
angolul is a képernyőre azt, hogy

„Szerzői jogi korlátozás miatt je-
lenlegi műsorunk kizárólag Ma-
gyarország területén látható”,
hiszen ha valaki határon túli, de
nem magyar, akkor mégis mi a
túróért akarná az M1-en nézni az
olimpiát?

– Kár, hogy mindig ilyen ök-
örségeken gondolkodik. Lapoz-
zunk: tudja, milyen nap lesz
holnap?

– Péntek.
– Igen, de amellett február

huszonegyedike, az idegenveze-
tők világnapja!

– Roppant érdekes.
– Úgy szokták megünne-

pelni, hogy saját honfitársaiknak
mutatják be városukat ellenszol-
gáltatás nélkül, hogy azok a vá-
rosuk érdekességeit jobban
megismerjék.

– Majd akkor szóljon, amikor
a pincérek és bárosok világnapja
lesz, és ingyen lehet enni-inni.

– Nem hiszem, hogy lenne
olyan, habár nem ártana beve-
zetni ezt egyéb területeken is:
például a pizza világnapján in-
gyen lehetne pizzát rendelni, a
BBC-s lányok taksálás nélkül ven-
nék kezelésbe a célszerszámot a
bérnőstények nemzetközi nap-
ján, és a parasztok világnapján
ingyen vásárolnánk a piacon.

– Na azt megnézném, amikor a
smucián paraszt akár egy szál fony-
nyadt petrezselyemgyökeret is in-
gyen adna, világnap ide vagy oda.

– Apropó: hallotta, hogy a
kormány parasztbarát intézkedé-
seket tervez bevezetni?

– Szabad lesz köpködni az
utcán és tökmagozni a színház-
ban?

– Azokat most is szabad. A hi-
permarketeket készül meglőni a
parlament agrárbizottsága: már
ki is dolgoztak egy törvényterve-
zetet, mely szerint minden hiper-
market szombat délután 2-től
hétfő reggelig kötelezően zárva
kéne tartson, ezzel bátorítván a
lakosságot arra, hogy a piacokon,
kistermelőktől vásároljon.

– Szerintem ez ellen nemcsak
a hipermarketek, hanem a lakos-
ság is tiltakozna, hiszen a popor
legfőbb hétvégi szórakozása a
nagybevásárlás, pláné ilyenkor,
amikor még „járbövérdézni” se
lehet.

– Ja. Vagy, ha már ennyire vé-
deni akarják a hazai termelőket,
akkor elég, ha leláncolják a zöld-
ség- és gyümölcsrészlegeket hét-
végére, mivel a vásárlók zöme
nem retekért meg almáért fárad
el a bevásárlóközpontba, hanem
ásványvízért, sörért, miccshúsért,
nyakas karajért, pacalért meg
egyéb vitaminforrásokért.

– Lehet, már azokért se so-
káig, mivel a húsipari termékek
akár 50 százalékos drágulásához,
számos romániai húsfeldolgozó
kisüzem bezárásához vezethet az
Európai Parlament nemrégiben
elfogadott, árucímkézésre vonat-
kozó ajánlása, amely kötelezővé
teszi a forgalomba hozott húster-
mékek eredetének, valamint az
állat származási és feldolgozási
helyének feltüntetését.

– Viccel?
– Nem. Amennyiben az aján-

lásra az Európai Bizottság is rábó-
lint, a román húsfeldolgozók
(egyenként) több százezer eurót
kellene befektessenek olyan szá-

mítógépes nyilvántartó rendsze-
rekbe, melyek lehetővé tennék a
feldolgozandó hústermékek ere-
detének és feldolgozási helyének
visszakövetését.

– Meg vannak azok veszve a
sok hülye szabályozásukkal? Las-
san már a parasztot is arra fogják
kötelezni, hogy vezessen etetési
naplót arról, hogy naponta hány-
szor, mit és mennyit ad enni a
disznóknak, a moslék százalékos
összetételének feltüntetésével, és
a húsvéti bárányt is csak saját
kézzel írott önéletrajzzal árulhat-
ják majd a piacon.

– Az állatokról jutott
eszembe: képzelje, ügyészségi
vizsgálatot sürgetett a Székely
Nemzeti Tanács ellen Marius Pas-
can PDL-s szenátor, Maros megye
volt prefektusa múlt csütörtökön,
mivel hazaárulásnak tartja, hogy
az SZNT autonómiapárti határo-
zatok elfogadására szólította fel
a székelyföldi települések önkor-
mányzati testületeit. Idézem
pontosan: „Ez már hazaárulás,
amikor összehangolt akciókkal
Románia szuverenitása, függet-
lensége és egységes nemzetál-
lam-jellege ellen irányuló területi
autonómiát követelnek. Akcióikat
Budapestről pénzelik: a magyar
állam nyíltan támogatja az úgy-
nevezett székelyek akcióit”.

– Kíváncsi lennék ennek a
Pascannak az önéletrajzára…

– Az interneten biztos meg-
találja. De miért?

– Hogy lássam: a „locul nas-
terii” helyett vajon nem a szár-
mazási helye van feltüntetve?

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Felügyelő-asszisztens az 
építkezési engedélyezé-
sek  osztályra 

Marosvásárhely Polgármesteri Hiva-
tala versenyvizsgát hirdet végrehajtó köz-
tisztség, felügyelő-asszisztens állás betöltésére a Főépítész
Igazgatósága keretében működő Építkezési engedélyezések
osztályon.

A versenyvizsgára az intézmény Marosvásárhely, Győze-
lem 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 Köz-
löny 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 ira-
tokat, valamint a könyvészetet az intézmény székhelyén füg-
gesztik ki, vagy elérhetők a www.tirgumures.ro honlapon.

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

Dr. Dorin Florea polgármester



kerültünk az Electromureshez,
ahol a jelenlegi csapat több tag-
jával kézilabdáztunk együtt.
Erre a mérkőzésre jól felkészült
a Felcsík, de szerencsém volt,
hogy jól ment a védés, és fon-
tos, hogy nyert a csapat.

Kádár Kinga:
– Ötödikes koromban, az 5-

ös Általános Iskolában kezdtem
el kézilabdázni, Francu Mariana
tanárnő volt az edzőm. Utána
átmentem a Szász Albert Sport-
iskolához, majd onnan kerül-
tem a Mureşulhoz. Ott hat évet
játszottam, a mostani gárdából
csapattársam volt Evi Mihaela,
Conţiu Loredana is. Egy rövid
ideig abbahagytam a kézilab-
dát, majd a Richter Gedeonnál
kötöttem ki. 

Időközben sporttanári okle-
velet szereztem, jelenleg Nyá-
rádremetén tanítok, ahol
osztályfőnök is vagyok. 

Örvendek, hogy ennél a csa-
patnál játszom, mind a lányok-
kal, mind Kuli bácsival öröm
együtt lenni. A fő vágyam, hogy
bajnokságot nyerjünk!

Biró (Peres) Zita:
– A bajnokság góllövőlistá-

ján a negyedik helyen vagyok,
de nem ez a fontos. Hanem az,
hogy minden hátralévő mérké-
zést megnyerjünk (beleértve a
tavaszi, Székelyudvarhelyi SZKF
elleni találkozót is), hogy baj-
nokok lehessünk. 

Fekete Árpád Zsombor,
szovátai sportvezető:

– Ebben a bajnokságban
megérdemelten a második
(egyelőre) a Richter Gedeon, hi-
szen tartják a lépést a színvonal,

a tapasztalat és a felkészülés
szempontjából a székelyudvar-
helyi együttessel, ők a bajnok-
ság legidősebb átlagéletkorú,
és a legtapasztaltabb együt-
tese. 

Én a játéktudásukat tartom
erélyüknek, nagyon hosszú a
kispadjuk és tisztelet előttük,
hogy minden meccset idegen-
ben játszanak, Három éve a baj-
nokságot a Székelyudvarhelyi
SZKF nyerte, de a tavaly bekap-
csolódott Szovátai Sóvidéknek
és a Martosvásárhelyi Richter
Gedeonnak köszönhetően nyílt
lett a bajnoki cím sorsa.  

Ebből a kilenc együttesből,
ha lenne, ki lehetne alakítani
egy nagyon masszív országos
második ligás bajnokságot, sőt,
ha megfelelő anyagi és szakmai
háttér lenne, akkor ennél töb-
bet is ki lehetne hozni a bajnok-
ságból...
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Lendületben a Richter Gedeon! 

– Figyeljünk a védelemre,
majd ellentámadásokkal lepjük
meg ellenfelünket! Nyugodtak
legyünk, hogy ne hibázzunk,
jól passzoljunk, majd gólokat
szerezzünk. Minden három
hiba után cserélünk! – mondta
a szakember.  

A mérkőzés 10-ik percében
már 7-1-re vezettek a hazaiak,
ennek tudatában alacsonyabb
sebességre kapcsoltak a lányok,
így sikerült ellenfelüknek felzár-
kózni előbb 8-4-re, majd 10-6-
ra. A következő percekben
Kulcsár tanár úr lányai több tiszta
gólhelyzetet puskáztak el.  

Jámbor Margit hálóőrnek (is)
köszönhetően, az első félidő
végén, ha nehezen is, de sikerült
17-6 arányú eredménnyel zár-
niuk a félidőt.

A második játékrészben
megváltozott a játék képe, Bíró
(Peres) Zita jobbszélsőnek, a
bajnokság negyedik gólgyárosá-
nak, illetve Inţa Alina játékirá-
nyítónak is sikerült fontos
gólokat szerezzenek, majd 29-
18 arányban megnyerték a mér-
kőzést. 

A bántó az, hogy három hét-
tel korábban, az őszi idény
utolsó fordulójában, a Richter
Gedeon 25-18 arányú vereséget

szenvedett a székelyudvarhelyi
SZKF-től, így a tavaszi idény
utolsó fordulójának utolsó mér-
kőzése lesz a legfontosabb min-
den szempontból, a
Marosvásárhelyi Richter Gedeon
kézilabdázói szemszögéből.

Richter Gedeon Marosvásár-
hely: Jámbor Margit és Zsók
Gyöngyvér kapusok, Inţa Alina
csk., Biró (Peres) Zita, Dán Me-
linda, Orbán Mária, Kádár Kinga,
Moldovan Annamária, Sălăgean
Ana, Evi Mihaela, Conţiu Lore-
dana, Şerban Rozália, Vasilescu
Erzsébet, Ormenişan Veronica,
Cerghizan Anamaria és  Farkas
Krisztina mezőnyjátékosok.

Edző: Kulcsár László
Játékvezetők: Zsombori

László (Székelyudvarhely) és
Kopacz István (Csíkszereda).

Gólszerzők a marosvásárhe-
lyiek részéről: Bíró (10), Moldo-
van (4), Inţa (4), Conţiu (3),
Ormenişan (3), Fazakas (2), Dán
(1), Evi (1) és Cerghizan (1).

Inţa Alina, a Richter Gedeon
irányítója, csapatkapitánya: 

– Tornaszervezők voltunk
ma, ami abban áll, hogy itthon
(Szovátán) fogadtuk a bajnok-
ság együtteseit, mi fizettük a

játékvezetőket, az orvost,
emellett ásványvizet is biztosí-
tottunk az együttesek játéko-
sainak. 

Én nagyon büszke vagyok,
hogy a Richter Gedeon öreglá-
nyok kézilabda együttesének
vagyok a tagja, hiszen a csalá-
dom mellett, a kézilabda a
mindenem. 

Gyerekeim, a 8 éves 
Alexandra és a 10 éves Alexandru
Claudiu is kézilabdáznak, ők a
Marosvásárhelyi Olimpic jövőbeli
reménységei, így otthon, a kézi-
labda folyik még a csapból is...

Orbán Mária:
– Én az egykori ISK-nál ját-

szottam, akkor is Kulcsár László
volt az edzőm, majd 22 év után
(!) fogtam neki újra kézilab-
dázni, ami hihetetlen! Szinte
mindannyian 40 év fölöttiek
vagyunk, mégis minden mér-
kőzésen lámpalázunk van. Re-
mélem, hogy a visszavágón
meg tudjuk verni a Székelyud-
varhelyt, így bajnokcsapat le-
hetünk.  

Jámbor Margit:
– Hajdanán én is és Orme-

nişan Veronica is, az egykori
Marosvásárhelyi Armedicától

Szovátán került sor a Hargita Megyei Kézilabda Szövetség égisze alatt zajló
női amatőr megyei bajnokság 10-ik fordulójában a Richter Gedeon-Csíkdán-
falvi Felcsík mérkőzésre. A vásárhelyi lányok edzője, a rendkívül tapasztalt
Kulcsár László a következő szavakkal bíztatta tanítványait: 

Az Aranygeneráció 
Marosvásárhelyen lobbizott

A Román Labdarúgó Szövetség elnöki
tisztségére pályázó sportember, a román
válogatott és a Barcelona korábbi csapat-
kapitánya, Gheorghe Popescu a múlt
héten, szerdán délelőtt a President szál-
lóban találkozott a Maros és Hargita me-
gyei labdarúgó-egyesületek vezetőivel,
valamint a két megye választói joggal
rendelkező küldötteivel.

Popescu kampánystábjának több tag-
jával érkezett Marosvásárhelyre, vele volt
Miodrag Belodedici, Ilie Dumitrescu és
Cristian Bivolaru is. 

A találkozón jelen voltak a Maros és
Hargita megyében működő jelentősebb
klubok, egyesületek – Marosvásárhelyi
ASA, City’us, Sportlíceum és Ladies, a
Szászrégeni Avântul, Lucian Blaga Szak-
középiskola és Viitorul FCM, a Székelyud-
varhelyi FK, Infopress SK és Vasas Femina,
a Csíkszeredai FK, a Segesvári Pro Tineret,
a valamint a Gyergyószentmiklósi Inter –

képviselői. Korábbi és jelenlegi futballis-
tákat, edzőket, játékvezetőket is meghív-
tak a találkozóra, így jelen volt Fodor
János, George Ciorcei, Cseh Gábor és Szé-
kes Károly is.

A Román Labdarúgó Szövetség elnöki
tisztségére pályázó Gheorghe Popescu
változtatni szeretne a sportág imidzsén.
Ugyanakkor elmondta, legfontosabbnak
azt tartja, hogy új alapokra helyezzék az
utánpótlásnevelést, és ne hagyják veszni
a tehetségeket. Ennek szellemében a kor-
osztályos csapatoknál munkálkodó edzők
rendszeresen látogatnák az iskolákat,
megtekintenék az iskolai mérkőzéseket,
hogy felfedezhessék a tehetséges gyere-
keket. Következő lépésben városi és regi-
onális válogatottakat hoznának létre, így
kialakulnának annak feltételei, hogy a va-
lóban rátermettek megfelelő színvonalú
képzésben és edzésmunkában részesülje-
nek, és ennek megfelelően fejlődjenek. 

Mindezekre a megválasztása esetén
újonnan létrejövő nyolc regionális futball-
központban nyílna majd lehetőség – erről
már a Városházán rendezett sajtótájékoz-
tatón beszélt Popescu. Claudiu Maior pol-
gármesteri tanácsadó ehhez
kapcsolódóan azt mondta, reméli, az
egyik ilyen regionális centrumot Maros-
vásárhelyen alakítják majd ki. ,,Nem lehet
eltekinteni a futball itteni hagyományai-
tól, a sportágnak szép története van a Ma-
rosvásárhelyen. Remek a már létező
infrastruktúra, és nagyon örvendetes,
hogy a polgármesteri hivatal ennyire el-
kötelezett a fejlesztés mellett” – mondta
Popescu. 

Az egykori kiváló labdarúgó viszont
arra is felhívta a figyelmet: ők is csak
akkor lehetnek sikeresek, ha az ifjúság ne-
velését országosan átszervezik, és minde-
nütt az új koncepciónak megfelelően
dolgoznak tovább. 

A vasárnap délutáni, második mérkőzésen: Richter Ge-
deon–Szentegyáza 47-16

Góllövők: Biró (15), Inţa (7), Dán (4), Kádár (4), Evi (4), Or-
menişan (3),Conţiu (2),Vasilescu (2), Farkas (2), Moldovan (2),
Şerban (1) és Sălăgean (1).

További eredmények: Csíkszeredai VSK–Csíkszeredai NKSZ
17-15, Szovátai Sóvidék -Zetelaka 20-26, Székelykeresztúr–
Székelyudvarhelyi KF 22-28, Csíkdánfalvi Felcsik-Sóvidék 21-
17, Székelyudvarhelyi KF–VSK 35-22,
Zetelaka–Székelykeresztúr 39-22.

A bajnokságot a Székelyudvarhelyi KF vezeti 33 ponttal
(11 győzelem, 320-208-as gólarány), a második helyezett, 30
pontot teljesített Marosvásárhelyi Richter Gedeon előtt (10
győzelem, 328-205-as gólarány).

Kádár Kinga

Gagyi Erika
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Valentin-napi séta c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Mielőtt cserélnél velük, tudd meg, hogy nincs lakásuk és munkahelyük!


