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

Vélemény 

Hatalomvágy, 
másnaposság, mókuskerék
Egyesek annyira szeretik a ferde éjszaká-
kat, hogy hajlamosak elfeledni a másna-
posság kellemetlenségeit. Nem jegyzik
meg, hogy milyen gyomorbántalmakat
okozott a mértéktelenül fogyasztott alko-
hol. Hogy milyen társadalmi hatásai, kö-
vetkezményei voltak az önfeledt
szórakozásnak. Hogy milyen kellemetlen
volt az ivócimboráikkal való utólagos ta-
lálkozás. Hogy mennyi pénzükbe került az
a néhány órás mámor. Hogy hány napig
kellett várniuk a teljes kijózanodásra. Hogy
semmilyen jó hatással nem volt a minden-
napjaikra. És az összes ilyen és ehhez ha-
sonló józan érv ellenére, újra és újra
engednek az éjszaka csábításának, képte-
lenek kilépni a mókuskerékből. 

>>> 4. oldal

Társadalom

Kettős évfordulóra készül 
a Marosvásárhelyi Rádió 
Vasárnap kettős
születésnapot
ünnepel a Ma-
ro s v á s á r h e l y i
Rádió: fennállá-
sának 56. évét,
valamint az
egész napos ma-
gyar nyelvű adás első évfordulóját. A rádió
munkatársai játékokkal, nyereményekkel
és meglepetésekkel készültek ez alkalom-
ból, ugyanakkor a rendhagyó műsor mel-
lett a szülinapi ajándékot is az ünnepelt
adja: március 2-ától elindul a rádió mobil-
telefonos applikációja. Interjú Szász Atti-
lával, a Marosvásárhelyi Rádió magyar
nyelvű adásának főszerkesztőjével.
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Társadalom

Idéntől a Sportlíceumban 
is indul nulladik osztály
A Szász Adalbert Sportlíceumban is indítanak
idéntől előkészítő osztályt. Fontos, hogy a kisdi-
ákok időben, szakemberek felügyelete mellett és
segítségével elkezdjék a sportolást. Egy román
és egy magyar nyelvű osztály indul, ezekbe leg-
fennebb húsz-húsz gyerek iratkozhat, és nincs
felvételi a nebulók számára. 

>>> 4. oldalTársadalom 

Vásárhely egyik legszebb épülete,
a Kendeffy-palota 
Az épület 1789-ben épült késő – klasszicizáló – ba-
rokk stílusban. Gróf bethleni Bethlen Krisztina,
néhai gróf Malomvizi Kendeffy Elek, az erdélyi Gu-
bernium titkos tanácsosának özvegye megbízásá-
ból. Ezt jelzi az előcsarnokban elhelyezett
márványtábla is. Az épület a család téli szállása volt,
de 1827-től a Királyi Ítélőtáblának lett az otthona. 

>>> 5. oldal

Kultúra szigete a
betontengerben 
– A marosvásárhelyi Színház-térre tervezett kulturális helyszínről –

A csütörtöki tanácsülés napirendi pontjai között olyan határozatterve-
zet szerepel, amely szerint a Színház-térre kulturális, közéleti kávéhá-
zat hoznának létre, valamint egy nyári színpadot, ahol különböző
szabadtéri fesztiválok, rendezvények, kiállítások kerülnének megren-
dezésre. Peti András alpolgármestert a projekt részleteiről kérdeztük. 

>>> 4. oldal



A Vitéz lélek 
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Spect-
rum Színház legújabb da-
rabját, a Vitéz lélek című
misztériumjátékot február
27-én, csütörtökön este 7
órakor a marosvásárhelyi
Mihai Eminescu Ifjúsági
Házban lehet megtekinteni.
Tamási Áron darabját Török
Viola rendező állította szín-
padra. Jegyek a 0744-301-
875-ös telefonszámon
foglalhatók, a lefoglalt 
jegyeket a helyszínen lehet
kiváltani előadás előtt. A
nyugdíjasok számára a be-
lépés díjtalan. A további
előadásokra március 2-án,
vasárnap délután 5 órakor
és 4-én, kedden este 7 óra-
kor kerül sor az Ifjúság Ház-
ban.

Utolsó két alkalommal – 
A pénz beszél

A népszerű Hahota színtársu-
lat március 2-án, vasárnap és
március 9-én, szintén vasárnap
este 7 órától a Maros Művész-

együttes előadótermében utolsó
két alkalommal viszi színre A
pénz beszél… című nagy sikerű
kabaré- előadását.  Jegyek elő-
vételben Marosvásárhelyen, a
Maros Művészegyüttes terménél
(elérhetőség: 0746-540292,
nyitva tartás: hétfőtől péntekig
13–14 és 17–18 óra között), a
Kultúrpalota jegypénztáránál
(elérhetőség: 0265-261420,
nyitva tartás: hétfőtől péntekig
10–13 óra között, kedden, szer-
dán, csütörtökön 17–19 óra kö-
zött).

Az emberke tragédiája 

Az emberke tragédiája című
darabot játssza a magyar társu-
lat marosvásárhelyi Nyomda
utcai Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színházban 28-án, pénteken este
7 órától.

A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia műsora

Február 27-én, csütörtö-
kön 19 órától az Itt a tavasz!
című rendkívüli koncertre
kerül sor a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel:
Adrian Petrescu, hegedűn
játszik: Cristina Anghelescu.
Műsoron: Mozart, Strauss,
Bizet, Brahms, Brediceanu,
L. Anderson, Gimenez,
Bernstein művei. A kon-
certre a 18-as számú bérle-

tek érvényesek.

Aranyosi Péter és Kovács
András Péter humorestje

Március 5-én a humoré a fő-
szerep. A Showder Klub humo-
ristái Zsók Levente
műsorvezetésével különleges
humorestet tartanak. Aranyosi
Péter és Kovács András Péter szó-
rakoztatja majd a marosvásárhe-
lyi közönséget a Kultúrpalota
nagytermében március 5-én 19
órától. Jegyek elővételben a Kul-
túrpalota jegypénztáránál (Ge-
orge Enescu utca 2. szám, 
nyitvatartás 9-16 óra között
keddtől vasárnapig), illetve a
Traffic Háznál (Petőfi tér 1. szám, 
nyitvatartás hétköznaponként
9–17 óra között) vásárolhatók. A
rendezvény szervezője a Duma-
színház és a Live Projekt Kft.

Farsangi folknap 
a Jazz Clubban

Március elsején, szombaton
farsangi folknapot tartanak a
marosvásárhelyi Sinaia utcai
Jazz&Blues Clubban. A rendez-
vény délelőtt 10 órakor magyar-
szentbenedeki (küküllőmenti)
táncok tanításával kezdődik, ok-
tató Fazakas János. 15 órakor
újra magyarszentbenedeki tán-
cokat tanulhatnak az érdeklő-
dők, majd 18 órától bábukészítés
kezdődik felnőttekkel. Ugyaneb-

ben az időpontban gyerektán-
cházat is tartanak Sándor Csaba
„Cigány" vezetésével, a tánchá-
zat bábuégetés követi. 20.30-kor
a Kedves zenekar várja tán-
cházba a vendégeket, ekkor Sán-
dor Csaba farsangi szokásokat
mutat be, majd a Kedves zenekar
koncertezik. A farsangozók jel-
mezben, modern szerelésben
vagy népviseletben is mehetnek
a mulatságra. A belépő a teljes
rendezvényre felnőtteknek 20
lejbe, diákoknak 15 lejbe kerül,
az esti belépő ára felnőtteknek
15, diákoknak 10 lej, a gyerek-
táncházi belépő 5 lej.

Kiállítások a Néprajzi és
Népművészeti Múzeumban

A Néprajzi és Népművészeti
Múzeum székhelyén, a Rózsák
tere 11. szám alatt időszakos ki-
állítást lehet megtekinteni
Maros megyei vásárok és falvak
világa címmel. A tárlat a husza-
dik század első felének vásárait,
illetve az ehhez kapcsolódó tár-
sadalmi és kulturális megnyilvá-
nulásokat mutatja be, azt, hogy
a vásárokon hogyan terjesztették
a vásárosok a híreket, hogyan
szórakoztak a fiatalok, és a gyer-
mekek hogyan játszottak.
Ugyanott tekinthető meg Cenan
Ciprian fiatal fényképész 40 szí-
nes és fekete-fehér fényképből
álló kiállítása, amely szülőfaluját,
Mezőzáhot mutatja be.
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Február 27. Ákos, Bátor, László, Gábor
Február 28. Elemér, Antónia, Román
Március 1. Albin, Félix, Dávid
Március 2. Lujza, Károly, Henrietta
Március 3. Kornélia, Frigyes, Kamilla
Március 4. Kázmér, Adrienn, Adrián
Március 5. Adrián, Adorján, Adrienn

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: A most induló szerelmi kapcsolatokra a romantikus ra-
jongás lehet a jellemző. Ajánlott lenne a kapcsolatot egyelőre
titokban tartani, és amikor minden elrendeződött, akkor nyíl-
tan felvállalni. Amennyiben ön szülő, gyermeke egészsége
legyen az első, illetve figyeljen, mi okozza hangulatingado-
zását.
Bika: Pompás hétnek néz elébe, amikor olyan helyzetbe
kerül, hogy régi, talán titkos vágyát válthatja valóra. A mun-
kahelyén olyan dolgok történnek, amelyek elgondolkodtat-
ják, és újra rájöhet arra, hogy Isten hatalmas állatkertjében
még mindig vannak szabad helyek.
Ikrek: Gyermek kerül a figyelmének középpontjába, és képes
lesz miatta olyan terheket vállalni, amely miatt át kell alakí-
tani a családi költségvetés, illetve fontos dologról kell lemon-
dani. A munkahelyén elégedettek lesznek önnel, talán glória
fog ragyogni a feje fölött. 
Rák: Kiváló a hét utazásra, vizsgára, felvételire, állásinterjúra.
Vitás kérdésben szakember bevonása nélkül megállapodhat,
amivel pénzt takaríthat meg. Soha nem volt még annyira igaz
a mondás, mint ezen a héten, miszerint az egészség a legfon-
tosabb.
Oroszlán: Hangulatára a szélsőségesség lehet leginkább a
jellemző. Mindennek több oka lehet. Az első helyen állhat a
munkahelye, ahol minden bizonytalanná válhat. Illetve egy
betegség – talán nem is az öné, hanem egy családtagé, jó is-
merősére – miatt lehet lelkiállapotát válságosnak nevezni.
Szűz: A megérzései a héten, átlagon felül, jól működnek,
ezért hagyatkozzon a hatodik érzékére, különösen akkor, ha
fontos döntést kell hozni. Illetve valaki mellett ki kell állnia.
Még az is lehet, hogy a munkahelyén olyan jó lehetőséghez
jut, amelytől a bankszámláján lévő összeg hízásnak indul. 
Mérleg: Szerelmi kapcsolatokra a megértés, a problémák
megoldása lehet a jellemző akkor, ha nem akarja a partnerére
kényszeríteni az akaratát. Hallgassa meg őt, és próbálja be-
leképzelni magát a helyzetébe, meglátja, hogy nem lesz
olyan, amit ne tudnának megoldani. 
Skorpió: Teljesen mindegy, hogy szingli, vagy párkapcsolat-
ban él, Ámor nyila eltalálhatja ezen a héten. Ennek hatására
felkerülhet szemére a rózsaszínű szemüveg, és a föld felett
lebeghet két-három lépéssel. Amennyiben ön szülő, cseme-
téjével a kapcsolata a most történő események hatására még
mélyebb és intenzívebb lesz.
Nyilas: Külföldi utazás fantasztikus lesz. Ha az utazás már
megtörtént, élménybeszámolót tarthat, vagy ápolhatja az
utazás során szerzett új ismeretségeit. Változnak a hétköz-
napjai, amitől az egyik szeme sír, a másik nevet. De így van
jól, mert talán ezzel a változással lehet a segítségére annak,
akit mindennél jobban szeret.
Bak: Az lenne az igazi, ha a munkájába és nem a felettesébe,
vagy egy kollégába lenne szerelmes! Ha elégedetlen a fize-
tésével, akkor ennek bátran hangot adhat a héten, mert fő-
nöke nyitott lesz arra, hogy a tudását és a szorgalmát
anyagilag elismerje.
Vízöntő: Kiváló az idő tanulmányok kezdésére, illetve ha visz-
szaült már az iskolapadba, fantasztikus eredményeket érhet
el. Amely annak is köszönhető, hogy amit tanul, igazán ér-
dekli, szereti, és nagy hajtóerőt jelent: tudja, amit most elsa-
játít, attól a jövője, az egzisztenciája függ. 
Halak: A csodák hetét élheti, amikor olyan dolgok történnek,
hogy csak kapkodja a fejét. Az egyik örömteli pillanatot követi
a másik. A szerelem édes angyalkája telepszik a vállára: a sors
olyan partnert sodor az útjába, aki miatt egészen más színben
látja a világot.

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 

Feladta 
a nemzeti oldal?

Vasárnap eldőlt: nem állít jelöltlistát az Erdélyi Magyar
Néppárt a májusi európai parlamenti választásokra, mivel
úgymond nem akarja kockáztatni az erdélyi magyarság EP-
képviseletét. A 2012-es parlamenti választásokkor nem voltak
ilyen természetű aggodalmai. Ugyanakkor felkérte a párt véd-
nökét, Tőkés Lászlót, fogadja el a magyar kormánypárt felké-
rését, és induljon Fidesz-listán az újabb brüsszeli
mandátumért. 

Arról, hogy valójában milyen meggondolások, kulisszák
mögötti egyeztetések alapján döntöttek így, csak találgatások
folynak. Hogy miért vonták meg az erdélyi magyar választó-
polgártól a választás lehetőségét, azt hogy eldöntse: a poszt-
kommunista RMDSZ-t támogatja továbbra is, vagy annak
jobboldali, nemzeti elkötelezettségű ellenzékét; az elpuská-
zott nemzetpolitikai lehetőségektől terhes elmúlt huszonöt
esztendő folytatását, vagy valami új kezdetét, az látszólag
senkit nem foglalkoztat. Az viszont, hogy a választási ered-
mények előzetes várakozásaik szerint alakultak-e vagy sem,
már a szavazatszámlálás után kiderül. 

Addig is, ami talán a legfontosabb: mivel a néppárt telje-
sen átengedte a terepet, az RMDSZ egyedüli erdélyi magyar
pártként indulhat a brüsszeli mandátumokért. Ebből követ-
kezően, ha veszi az akadályokat, akkor kizárólag övé a dicső-
ség, ha elbukik, akkor viszont a felelősség. Egy korábbi
jegyzetben azt írtam, mi sem lenne természetesebb, mint az,
hogy Tőkés László, az EMNP védnöke az általa fémjelzett ala-
kulat jelöltjeként induljon. Ezáltal kapásból cáfolhatta volna
az ellenfelei, ellenségei által hangoztatott feltételezést, mi-
szerint mindenáron egy újabb mandátumot szeretne, ezért
inkább az anyaországi Fidesz-listán való indulást választja,
mintsem a bizonytalan kimenetelű egyéni, vagy néppárti je-
löltséget. 

Ha Tőkés valóban Fidesz-jelöltként indul, akkor ezáltal igen
nehéz helyzetbe sodorhatja a néppártot. A legnehezebben
megválaszolható kérdés, amit nekik szegeznek majd a követ-
kező: milyen párt az, amelynek sikerében védnöke sem bízik?
Mindenesetre rossz előjel ez a jövőre nézvést. Merthogy köz-
tudomású, a néppárt 2016-ra, elsősorban a helyhatósági vá-
lasztásokra gyúr. Ezért nem mellékes – saját sorsának
alakulása szempontjából sem, s az erdélyi nemzeti, jobboldali
politizálás jövőjét tekintve sem –, hogy ezúttal a lehető leg-
rosszabb döntést hozta. 

Ilyenkor döbbenhetnének rá az érintettek – ha egyáltalán
fontos még számukra a választás szabadsága, az erdélyi ma-
gyar politikai rendszerváltás –, hogy ha még idejében félre-
teszik a felelős politikusokhoz méltatlan személyi
ellentéteket, a kicsinyes torzsalkodásokat, s egymással kie-
gyezve megteremtik az erdélyi magyar politikai jobboldal
egységét, akkor ma nem itt tartanánk. 

Szentgyörgyi László  

Vasárnap kettős születésnapot ünnepel a Marosvásárhelyi Rádió: fennállásának 56. évét, valamint az
egész napos magyar nyelvű adás első évfordulóját. A rádió munkatársai játékokkal, nyereményekkel és
meglepetésekkel készültek ez alkalomból, ugyanakkor a rendhagyó műsor mellett a szülinapi ajándékot
is az ünnepelt adja: március 2-ától elindul a rádió mobiltelefonos applikációja. Továbbá a közeljövő tervei
között szerepel a lefedettség minőségének javítása, és a rádió online arculatának ráncfelvarrása. Interjú
Szász Attilával, a Marosvásárhelyi Rádió magyar nyelvű adásának főszerkesztőjével.

– Március 2-án 56 éves lesz a
Marosvásárhelyi Rádió, illetve egy
éves az egész napos magyar
nyelvű adás. Mivel készülnek az
alkalomra?

– Tavaly ilyenkor vált egész
napossá a rádió magyar nyelvű
adása, így értelemszerűen in-
kább a kerek, egyéves évforduló
lesz a hangsúlyosabb, mint az
56-ik. Vasárnapra főleg az elmúlt
egy év adásaiból összeállított vá-
logatással készülünk. Emellett
persze egész héten nyeremé-
nyekkel tarkított játékokat szer-
veztünk a hallgatók számára.
Mivel a rádió pártfogolja a kul-
turális életet és főleg a színházat,
valamint kiemelt médiapartnere
ezen eseményeknek, a székely-
földi teátrumok március 2-a
körül játszott előadásai alatt a rá-
diót is felköszöntik. 

– Egy éve működik már az
egész napos magyar nyelvű adás.
Milyenek a hallgatók visszajelzé-
sei?

– Ez elmúlt egy év visszajel-
zései egyértelműen pozitívak.
Már régóta várták székelyföldi
hallgatóink, hogy bővüljön az
adásidő. Megszereztük a reggeli
és az esti idősávot is, amely meg-
határozó időintervallum a rádió-
zás szempontjából. Ennek
eredményeként jelentősen meg-
nőtt nemcsak a hallgatottsága a
rádiónak, hanem a befolyása is.
Akik eddig hűségesen hallgattak
minket napi 7 órát, azok most
naponta 10-12 órát töltenek a
rádió mellett. Nyilván leginkább
vidéken élő, nyugdíjas szemé-
lyekről beszélünk, de a visszajel-
zések szerint az új idősávokkal
sikerült megszólítani az aktí-
vabb, fiatalabb réteget is.

– Induláskor személyzethiány-
ból fakadó nehézségek léptek fel.
Azóta sikerült-e a csapatot elégsé-
ges számúra bővíteni?

– Ugyanakkora létszámú
csapattal dolgozunk, mint pár
évvel ezelőtt, és a hozzávetőle-
gesen – bedolgozókkal együtt –
harmincfős munkaközösség
programja nagyon feszes, mivel
sajnos a költségvetés terén nagy
előrelépések nem történtek. Úgy
vélem, hogy mindezek ellenére

a viszonylag stabil szerkesztősé-
günk tartja a szintet. Ez termé-
szetesen megfeszített munkát
jelent, ami időnként a minőség
rovására is mehet, de igyekszünk
nem túl nagy kompromisszumo-
kat kötni.

– Célközönség-korrekció tör-
tént-e az elmúlt egy évben?

– Az idősávbeli terjeszkedé-
sünk következményeként sike-
rült megszólítanunk a fiatalabb
korosztályt is. Ugyanakkor a hall-
gatók átlagéletkorát is csökken-
tettük olyan műsorok által,
amelyek leginkább a fiatal gene-
rációhoz szólnak. Ilyen a hétvégi
Trendetlenség, ahol divatról be-
szélünk főleg hölgyeknek, de a
Top 30 és a Kotta projekt zenei
műsorok is rádió mellé szögez-
hetik a fiatalokat.

– Történt-e zenei újrapozicio-
nálás az egész napos magyar
nyelvű sugárzás végett?

– Természetesen, hisz ha fi-
atalabb hallgatókat akarunk be-
vonni a rádióhallgatók körébe,
akkor a hangzásvilágot is 
upgrade-elni kell, de nyilván
nem szeretnénk ezzel a moder-
nizálással az eddigi stabil hallga-
tóink elveszítését kockáztatni.
Továbbra is próbálunk olyan
egyensúlyt fenntartani, amely
megőrzi a konstans hallgatókat,
viszont fokozatosan egyre több
új rádiófogyasztónak kerülünk
be a napi programjába.

– Milyen a vásárhelyi közszol-
gálati rádió pozíciója a kereske-
delmi adókhoz képest? Sikerül-e
a hallgatóságot megtartani, nö-
velni számukat?

– Leszögezném, hogy nem
tekintjük versenytársnak a keres-
kedelmi adókat, hisz mi nem va-
gyunk piacfüggők, elsősorban
nem reklámokból tartjuk fent
magunkat, hanem a mindenki
által fizetett tévé- és rádióilleték-
ből. Éppen emiatt kötelességünk
mindenkihez szólni. A másik
szempont, amiért nem lenne
korrekt bármiféle versenyhely-
zetről beszélni, hogy nagyon
nagy teljesítményű adókkal mű-
ködünk, és monopolhelyzetben
vagyunk. A kereskedelmi adók
nagy része urbánus közegben
szorult meg, nem terjednek túl a
városhatáron, peremvidékeken,
a vidék pedig általuk szinte tel-
jesen lefedetlen. Nagyon sok
olyan régió van Erdélyben, ahol
még mi sem szólunk, ám még
annál is több, ahol csak a Maros-
vásárhelyi Rádió szól. A hallga-
tóság tekintetében magasan
vezetjük a piacot: Erdély leghall-
gatottabb magyar nyelvű rádiója
vagyunk. Kihangsúlyoznám,
hogy ez nem kizárólag a rádió
tartalmának érdeme, de bízom
benne, hogy ez is nagymérték-
ben hozzájárul. Tagadhatatlan,
hogy regionális rádióadóként
nagy a helyzetelőnyünk, teljes

Székelyföldet és Brassó megyét
is lefedjük, ugyanakkor a frek-
venciák nem állnak meg a me-
gyehatárnál, így Kolozs, Szeben
és Fehér megyében is hallgatnak
minket.

– Amióta ön áll a rádiót élén,
az adásoknak Facebook-profilja is
van, azaz a rádió a közösségi fe-
lületeken is reklámozza magát.
Közelebb hozzák-e ezek a fiata-
labb generációt?

– Tény, hogy a Facebook
nagy segítség a népszerűsítés-
ben. A rádió hivatalos oldalán
több mint hatezer barátunk van,
de minden műsornak van saját
Facebook-oldala, amit a hallga-
tók kedvelnek és követnek. A kö-
zeljövőben külön hangsúlyt
fordítunk az online jelenlétre,
hisz érzékelhetően a média vi-
lága ebbe az irányba tart, és mi
sem nem szeretnénk lemaradni.

– Milyen lehet a közszolgálati
médiumok sorsa a digitális kor-
ban?

– Úgy vélem, hogy a közszol-
gálati médiumoknak a szerepe
nem kellene változzon, függet-
lenül attól, hogy online, avagy
bármilyen hagyományos formá-
ban jelenik az meg. A különbsé-
get elsősorban a tartalomnak és
a stílusnak kell meghatároznia,
és mivel adófizetők pénzéből
működik, a legfontosabb fel-
adata az, hogy igyekezzen min-
den rádióhallgató elvárásának

megfelelni. Ez nagyon nehéz fel-
adat, mert a rádió, amely egy-
szerre próbál mindenkinek
tartalmat nyújtani, azt is kockáz-
tatja, hogy nem szól senkihez. A
közszolgálatiság sikerének nyitja
a műsorpolitikában és a műsor-
rácsban rejlik. Akképp ajánlott
azt összeállítani, hogy az egyes
tartalmak kiegészítsék és ne ki-
oltsák egymást. Ez pedig komoly
odafigyelést követel, továbbá a
hallgatói visszajelzések számba-
vételét és a konstruktív kritikával
szembeni nyitottságot igényli.

– Melyek a rádió jövőbeni ter-
vei?

– Első lépésként épp a szüle-
tésnapon indul el a rádió mobil-
telefonos applikációja, amellyel

elsősorban az okostelefont hasz-
náló fiatalokat célozzuk meg.
Emellett a rádió online jelenléte
is fog modernizálódni, és bár az
elmúlt egy évben e téren nem
történt gyökeres változás, a kö-
zeljövőben teljesen új honlap
várja majd az érdeklődőket.
Ugyanakkor a rádiólefedettség
és annak minősége több helyen
is hagy kívánnivalót maga után,
ezt szeretnénk második lépés-
ként korrigálni: cél a minél na-
gyobb ultrarövid hullámú
lefedettség megszerzése. Emel-
lett pedig éjszaka is saját tartal-
mat szeretnénk sugározni,
állandó célkitűzésünk pedig a
minőség folyamatos javítása.

Pál Piroska 

Ötvenhatosok  

Kettős évfordulóra készül
a Marosvásárhelyi Rádió 
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Csütörtökön önkormányzati képviselőink újra találkoznak, hogy megvitassák városunk ügyes-bajos dol-
gait. A napirendre tűzött 25 határozattervezet közül a 23. így hangzik: „Határozattervezet egyes Színház-
téri munkálatok költségeinek fedezéséről a helyi költségvetésből.” Peti András alpolgármestert arról
kérdeztük, mit is kell tudnunk a térre tervezett további munkálatokról, és mi a marosvásárhelyi RMDSZ-
frakció álláspontja az e célra becsült költségvetéssel kapcsolatban. 

Hatalomvágy, 
másnaposság, mókuskerék

Az aktuálpolitikai eseményeknek köszönhetően talán most
előbújhatnak az árnyékból azok a személyek, akik már több éve
várják a kormányra kerülés pillanatát. Az ők utcájukban is kisüt-
het a nap. Nem lehet tudni, meddig tart a koalíciós együttmű-
ködés, de az biztos, hogy nekik minden perc, minden nap számít,
amelyet a közpénzek szétosztásával tölthetnek el. Erdélyben
nemcsak a román, hanem a magyar államnak is vannak érde-
keltségei, és annak ellenére, hogy lényeges különbségek vannak
a más és más érdekkörökhöz tartozó pénznyelő intézmények kö-
zött, összességében mégis valamennyien a sóhivatalok benyo-
mását keltik.

Gondoljunk arra, hogy a mindennapos vagy a hétvégi bevá-
sárlásainkhoz egyaránt komoly erőforrásra van szükségünk, és
ha lehetne, leginkább kihagynánk az életünkből. Olyankor nem
jut eszünkbe, hogy mekkora öröm kellene legyen számunkra,
hogy egészségesek vagyunk, és el tudunk menni az üzletbe, sőt,
még van is rá valamennyi pénzünk, hanem inkább az foglalkoz-
tat, hogy milyen bonyodalmakkal jár a feladat. Nagyjából ezzel
hasonlítható össze a kormányzó pártok munkája. Az eredmény-
telen bevásárlás során általában összegyűjtjük a fölösleges és
drága árucikkeket, és ilyen módon vesztegetjük el a pénzünket,
míg jobb esetben, körültekintő munkával, egy rögtönzött piac-
kutatással, a lehető legjobb és legolcsóbb termékeket választjuk
ki. Na jó, lássuk be, enyhe túlzás a román kormányzati munkát
a vásárlói „munkakörrel” összevetni, de ha mégis ezt tennénk,
akkor azt az „eredménytelen” kategóriába kellene sorolnunk. 

Valójában pedig egy olyan haszontalan és költséges, de él-
vezetes és emlékezetes tevékenységről van szó, mint amilyen
egy kiadós éjszakai mulatság. Egy „szórakozás”, amely sok evés-
sel-ivással, duhajkodással és nagy fogyasztói számlával jár. Aztán
jelentkezik a fejfájás és a másnaposság, a bulis ismerősök furcsa
viselkedése, az adósság nyilvántartásba vétele, a lelkiismeret-
furdalás. Akik átéltek már ilyen éjszakákat, általában megbánják,
és megfogadják, hogy többé soha nem tesznek ilyent. 

Ugyanakkor egyesek annyira szeretik a ferde éjszakákat, hogy
hajlamosak elfeledni a másnaposság kellemetlenségeit. Nem
jegyzik meg, hogy milyen gyomorbántalmakat okozott a mér-
téktelenül fogyasztott alkohol. Hogy milyen társadalmi hatásai,
következményei voltak az önfeledt szórakozásnak. Hogy milyen
kellemetlen volt az ivócimboráikkal való utólagos találkozás.
Hogy mennyi pénzükbe került az a néhány órás mámor. Hogy
hány napig kellett várniuk a teljes kijózanodásra. Hogy ez sem-
milyen jó hatással nem volt a mindennapjaikra. És az összes ilyen
és ehhez hasonló józan érv ellenére, újra és újra engednek az éj-
szaka csábításának, képtelenek kilépni a mókuskerékből.

Ferencz Zsombor 

Kultúra szigete 
a betontengerben 

www.kozpont.ro
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Idéntől a Sportlíceumban
is indul nulladik osztály
A Szász Adalbert Sportlíce-
umban is indítanak idéntől
előkészítő osztályt. Fontos,
hogy a kisdiákok időben,
szakemberek felügyelete
mellett és segítségével el-
kezdjék a sportolást. Egy
román és egy magyar
nyelvű osztály indul, ezekbe
legfennebb húsz-húsz gye-
rek iratkozhat, és nincs fel-
vételi a nebulók számára. 

„Nem sokban tér el a más is-
kolák megszokott tanrendjétől
az általunk indított előkészítő
osztály, a sportbarátoknak ezál-
tal megvan a lehetőségük, hogy
a gyerekeiket már egész kicsi

koruktól a sportos életmódra
neveljék. Ugyanakkor ez nem
körzeti iskola, és a város bárme-
lyik részéről hozhatnak gyereket
a tanintézménybe, ami a jelen-
legi iskolákért folyó harcban
előnyt jelent” – mondta el la-
punknak Csíki Zsolt, a Sportlí-
ceum igazgatója.

Felvételi vizsgát nem szer-
veznek a kicsiknek, majd első
osztályba való iratkozáskor fog-
ják kiszűrni a diákokat, akik egy
év előkészítő után egyértel-
műen előnnyel vágnak neki a
felvételinek. 

A tanintézményt és a nulla-
dik osztályt a hét folyamán a
Légy te is bajnok! című rendez-

vénysorozat által népszerűsítik,
amelyek során edzések, vetél-
kedők, interaktív foglalkozások
várják a gyerekeket, emellett
bepillantást nyerhetnek az at-
létika, foci, kézi-, illetve kosár-
labda, művész- és ritmikus
torna világába. Ugyanakkor
jelen lesznek a tanítók, akikkel
beszélgethetnek a szülők, és
bemutatják az iskola épületét
az érdeklődőknek. 

Az iratkozással kapcsolatos
további információkért az iskola
titkárságához fordulhatnak, a
0365882519-es telefonszámot
tárcsázva.

Pál Piroska

– A marosvásárhelyi Színház-térre tervezett kulturális helyszínről –

A Színház-teret néhány éve
újították fel. A lakosság vélemé-
nye a végeredménnyel kapcso-
latosan megoszló. Van, aki
szerint előrelépés történt, mások
giccsesnek találják a tér egyes ré-
szeit. Abban viszont nagyvona-
lakban mindenki egyetért, hogy
kevés a zöldövezet, virág, fa. A
munkálatok azonban még ko-
rántsem fejeződtek be. Peti And-
rás alpolgármester elmondása
szerint a Színház-tér felújítása
2008-tól folyik, ennek részeként
még két helyszínt szeretnének
kialakítani, ahol a kultúráé lenne
a főszerep. 

Nyári színpad a szabadtéri
rendezvényeknek 

„Olyan helyet tervezünk ki-
alakítani, ahol egy kulturális,
közéleti kávéházat lehetne lét-
rehozni, valamint egy nyári
színpadszerűséget, ahol külön-
böző szabadtéri fesztiválok,
rendezvények, kiállítások kerül-
nének megrendezésre. Itt sze-
retnénk teret biztosítani a

művészetis diákoknak is a be-
mutatkozásra. De a terv szerint,
ameddig a közönség a kultúrát
élvezi, elfogyaszthat közben
egy kávét, teát, üdítőt is” –
mondta lapunknak Peti András
alpolgármester.

A kultúrán van a hangsúly,
nem a kávézón!

A kialakítandó, kultúrának
otthont adó térről már készült

terv, de az RMDSZ-nek egyelőre
fenntartásai vannak mind a
pontos helyszínnel, mind a be-
csült költséggel kapcsolatban.
„Mi egy, a Színház és a Conti-
nental Szálló között kialakított
amfiteátrumot látnánk megfe-
lelő helyszínként, nem a másik
javasoltat, amely az Astoria kö-
zelében lenne. Úgy gondoljuk,
hogy itt elsősorban a kulturális
rendezvényeken kellene legyen
a hangsúly, nem a kávézón!” –

nyilatkozta továbbá az alpol-
gármester.. 

A tervezett projektre a város
idei költségvetéséből 186.000
lejt különítenének el.

Peti András azt is megemlí-
tette, hogy a Sütő-szoborról
sem mondtak le, továbbra is
dolgoznak azon, hogy az írót
megformázó alkotás méltó he-
lyen, a Színház-téren kapjon
helyet.

Nemes Gyula
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Az épület 1789-ben épült késő – klasszicizáló – barokk stílusban. Gróf bethleni
Bethlen Krisztina, néhai gróf Malomvizi Kendeffy Elek, az erdélyi Gubernium
titkos tanácsosának özvegye megbízásából. Ezt jelzi az előcsarnokban elhe-
lyezett márványtábla is. Az épület a család téli szállása volt, de 1827-től a Ki-
rályi Ítélőtáblának lett az otthona. 

Vásárhely egyik legszebb
épülete, a Kendeffy-palota 

Erdély első közkönyvtára

Orbán János művészettörté-
nész a következőképpen beszél
a Kendeffy házról: „…amellett,
hogy a város egyik legszebb
épülete, itt székelt az az intéz-
mény, amelynek köszönhetően
egyik napról a másikra egy na-
gyobbacska faluból fontos kul-
turális központtá vált
Marosvásárhely”.

Amikor a tizennyolcadik szá-
zadban ide költözött a Királyi
Tábla, több mint száz bíró,
ügyvéd, tisztviselő telepedett
meg a városban, amely így már
kezdte felkelteni számos ne-
mesi család és építőmester ér-
deklődését. 

Szintén a Királyi Táblának
köszönhető, hogy Marosvásár-
helyen épült meg Erdély első
közkönyvtára.

Itt tevékenykedett 
Aranka György is

Az 1754-ben a Medgyesről
Marosvásárhelyre helyezett íté-
lőtábla rövid ideig a főtéri Város-
házán, majd a Steibel- és
Dudutz-féle házban, végül a régi
Vármegyeházában székelt, míg
a Kendeffy-házban végleges
otthonra nem lelt.

Amint azt már említettük a
sok kiváló jogásza és több mint

negyven kancellistája megpezs-
dítette a város társadalmi életét. 

A Marosvásárhelyi útikalauz-
ban is olvasni, hogy hosszú időn
át itt tevékenykedett Aranka
György (1737-1817), a Királyi
Tábla ülnöke, és az EMNYT meg-
alapítója. 

Az Erdélyi Magyar Nyelvmi-
velő Társaság célja a magyar
nyelv ápolásán kívül a társada-
lom és természettudományok
művelése és népszerűsítése volt.

Információnk van arról is,
hogy 1993 decemberében a
hálás utókor háromnyelvű em-
léktáblát akart elhelyezni az
épület falán, de ezt a hatóság
megakadályozta. Az emléktáb-
lát azóta a Vártemplomban
őrzik. 

Ki kell emeljük azt, hogy itt
tanult Kemény Zsigmond regé-
nyíró, Dósa Elek jogtudós, Szilá-
gyi Sándor és Kővári László
történész, valamint Urházi
György, Avram Iancu és Al. Papiu
Ilarian. Az utóbbi kettőre az
épület falán 1968-ban elhelye-
zett márványtábla emlékeztet. 

A székely és a magyar 
lobbi hozza Vásárhelyre 
az intézményt

De lépjünk vissza még egy
kicsit az időben. Ahogyan az A
város meséi című könyvben is

olvasható, a Királyi Táblát 1542-
ben létesítették. Kezdetben az
erdélyi vajdák ítélőszékeként
működött, és itt főleg a neme-
sek pereit tárgyalták. 

1754-ben tehát Medgyesről
Marosvásárhelyre költöztették
az intézményt, elsősorban ma-
gyar és székely nyomásra. Az
utóbbiaknak ugyanis érdekük-
ben állt, hogy valamelyik szé-
kely városban működjön a
tábla. 

Kolozsvár lett volna a másik
opció, és Bánffy gróf más arisz-
tokratákkal egyetemben köz-
ben is járt ennek érdekében,
végül azonban a székely lobbi
erősebbnek bizonyult, és Ma-
rosvásárhely nyert, noha nem
volt felkészülve egy ilyen mé-
retű intézmény befogadására. 

Az otthont adó épületek

A birtokunkban lévő doku-
mentumokból az is kiderül,
hogy Vásárhely magisztrátusá-
nak kötelessége volt kijelölni
egy ingatlant a Királyi Tábla szá-
mára. Megfelelő épület hiányá-
ban, Marosszék székházában, a
Bolyai Líceummal szembeni in-
gatlanban helyezték el a szóban
forgó intézményt.

Hat-hét évig működött itt,
utána ugyanis vásároltak egy
telket, és építettek egy székhá-
zat a jelenlegi Rózsák tere 4.
szám alatt. 

Erre 1760 és 1761-ben ke-
rült sor, majd a hetvenes és
nyolcvanas években új szár-
nyakkal bővítették, amelynek
néhány része máig fennmaradt.

A Királyi Tábla 1814-ig szé-
kelt itt, ekkorra azonban any-
nyira leromlott az épület állaga,
hogy az intézményt ki kellett
költöztetni. Akkor vásárolták
meg a második székhelyül szol-
gáló ingatlant, amelyet azon-
ban eleve ideiglenesnek
szántak (a Rózsák tere 54. szám
alatti épületről van szó, amely

gróf Bethlen László tulajdona
volt.) A Tábla a gróf fiától vásá-
rolta meg az ingatlant.

Az állam cseréje

Amint az Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédelmi szak-
mérnök összegyűjtött és nekünk
átadott dokumentációjából ki-
derül, az Ítélőtáblának helyet
adó Kendeffy-palota megvásár-
lási folyamata végül 1826 körül
kezdődött el. 

Össze lehet számolni azt,
hogy ez volt a Királyi Tábla har-
madik székhelye, és ez is maradt
meg a köztudatban. 

A fentiekben említettük már,
hogy a palotát 1788 és 1789 kö-
zött építtette gróf Kendeffy Elek
özvegye, Bethlen Krisztina. A
tágas, reprezentatív épület töké-
letesen megfelelt erre a célra.
Gyakorlatilag cserét hajtott végre
az állam: a Királyi Tábla a Ken-
deffy családnak adta a városköz-
pontban levő első két székhelyt,
a gróf leszármazottjai pedig cse-

rében az intézmény rendelkezé-
sére bocsátották a palotát. Erről
a folyamatról azonban elég ke-
veset lehet tudni.

Lapunkban helyet kell ad-
junk annak az információnak is,
hogy az épületben van egy em-
léktábla, amelyen fel van tün-
tetve az építés éve, illetve még
azt is tudjuk, hogy amikor ide-
költözött a Királyi Tábla kibőví-
tették az ingatlant. 

A ránk bízott leírásokból ki-
derül, hogy 1827 és 1828 között
Schaffner Ignác kőműves pallér
és Thomas Rupert ácspallér ve-
zetésével csatoltak új szárnya-
kat az épülethez, amely
azonban ennek ellenére is meg-
őrizte a barokk jellegét. Ez
annak köszönhető, hogy a szak-
emberek nem nyúltak a hom-
lokzathoz. 

A palotához több mellék-
épület, valamint egy kert is tar-
tozott, amely a mai Retyezát
utcáig nyúlt. Ezek helyére épí-
tették később a bíróságot és a
börtönt.

A legújabb kor

A második világháború után
egy ideig a bíróság, később a
Színművészeti Intézet, az OGYE,
vagyis az Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem diákotthona, a
Székely Népi Együttes, a Pártka-
binet és 1989-től különböző
pártok és szervezetek székhelye
volt. 

1990. március 19-én ez az
épület volt a marosvásárhelyi
fekete március egyik színhelye.
Ide menekült Sütő András, aki a
bántalmazások során elvesz-
tette egyik szemét.

1995-ben hozzákezdtek az
épület felújításához, belső át-
építéséhez, és így megfelelő
feltételeket biztosítottak az ide
visszaköltöző Ítélőtábla szá-
mára.

Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:  Nagy-Bodó Szilárd
A régi képekért 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

Most délután is 
kifizetheted a helyi 
adókat és illetékeket, 
illetve a bírságokat 

Gyere március 31-ig a Promenada Mallba, naponta 16 és
20 óra között, s fizess bankkártyával a főbejárat mellett be-
rendezett standnál. A 2014-es évi illetékek és adók TELJES
kifizetése esetén a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 10
százalékos kedvezményt nyújt.

Mindössze a személyazonossági igazolványra és a bank-
kártyára van szükséged!

Élj a VISA-ajánlattal, és ne feledkezz el a Ghişeul.ro-ról!

Alexandru Tomescu 
Stradivarius koncertje 
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Rotary Klub, a mol-
dovai 2241-es tartomány, a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatallal partnerségben február 28-án,
pénteken 18 órától a Kultúrpalota kistermébe várja a klasszi-
kus zene kedvelőit. Alexandru Tomescu hegedűművész má-
sodik alkalommal nyerte el a jogot, hogy Stradivarius
Elder-Voicu hegedűn játszon. Műsoron: N.Paganini-,
G.Enescu-, F.Kreisler-művek.

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, kedves Sajókám! 
– Kedves?! Mióta vagyok én

magának kedves?
– Nem az, csak hallgattam

délelőtt a Rádió Gagában Peti
Andrást, akinek mindenki kedves:
kedves rádióhallgatók, kedves la-
kosok, kedves betelefonáló, ked-
ves műsorszerkesztő úr satöbbi, és
beakadt. De milyen újságot bön-
gészget ottan, az Erdélyi Taplót?

– Maga erdélyi tapló, ez az Er-
délyi Napló.

– Aztán mi érdekeset írnak?
– Sok mindent. Például, a Bu-

siness Insider című gazdasági lap
összeállított egy listát arról, hogy
miképpen kezdik a napot a világ
legsikeresebb emberei.

– Nem vagyok én egy íkúbaj-
nok, de vélhetően azzal, hogy fel-
kelnek.

– Fel, persze, de korán.
– Ez startból hülyeség, felcse-

rélték az okot az okozattal.
– Amennyiben?
– Hát szerintem nem attól si-

keres valaki, hogy korán kel – a
börtönökben is reggel hatkor éb-
resztik a csávókat –, hanem azért
kel korán, mert sikeres, ergo sok a
tennivalója.

– Olvasom tovább: Bob Iger, a
Disney vezérigazgatója minden
hajnalban fél ötkor kipattan az
ágyból, hogy egy fél órát kocog-
hasson.

– Én ezt egyszerűbben oldom
meg: felkelés előtt mindig azt ál-
modom, hogy futok.

– Harmadik pont: a nagy
munkákat reggel készítik elő. A
hasadó hajnal csendjében meg-
szakítás nélkül lehet dolgozni, és
kipihent aggyal minden egysze-
rűbb.

– A nagy munkákat én nem-
hogy reggel készítem elő, hanem
akkor is végzem el, közvetlenül
kávézás után beindul a bélműkö-
désem.

– Sokan alkotnak reggel, ami-
kor még nem szóródnak szana-
szét a gondolatok; mások olyan
hobbitevékenységre fordítanak
szűk órácskányi időt, amire a napi
futás alatt-után már nem futná
szuszból.

– Az én esetemben ez bajos

lenne…
– Miért?
– Mert az én egyetlen hobbim

a horgászat, s ha reggelente hó-
dolnék neki, délre se érnék be a
munkahelyemre. Csak az út más-
fél óra a kedvenc halastavamig s
vissza.

– A következő: minőségi időt
töltenek a családjukkal.

– Na látja, ezért ülök én annyit
a kocsmában.

– Miért is?
– Nehogy az otthon töltött idő

mennyisége a minőség rovására
menjen.

– Ökör! Még van: a sikeres
emberek tudatosítják, hogy
minek és kiknek lehetnek hálásak.
A hálaérzés tudatosítása nagy-
szerű mód arra, hogy az ember
összeszedje magát, és megfelelő
irányt szabjon az életének.

– Aláírom. Például én most
baromira hálás lennék magának,
ha abbahagyná ezt a Sikerkalauz-
szagú blődséget, és rendelne még
két sört.

– A sikeresek kora reggel ter-
veznek, amikor a legenergikusab-
bak. Idézem: „a harmatos
reggeleken vagyunk a leginkább
képesek arra, hogy tisztán lás-
sunk”.

– Mindjárt gondoltam, hogy
nem a ködös hajnalokon.

– Na eredjen a szeme vilá-
gába, maga negativista, nihilisz-
tikus gyökér!

– Esetleg nihilista. A halálkon-
ferenciára nem megy?

– Menjen a halál! Miféle hal-
álkonferenciára?

– Pontosabban a február 28.
és március 2. között zajló Tanato-
lógia konferenciára, a Kultúrpalo-
tába. A Szent Balázs Alapítvány, a
Studium Alapítvány, az MMDSZ és
a MOGYE szervezi, és fő témái a
halálfélelem, a halál megjelenése
a művészetekben, az eutanázia, a
fájdalomcsillapítás, valamint a
halál pszichológiája.

– A halálnak arról a bizonyos
testrészéről nem lesz szó, amit úti
célként szoktak felajánlani heve-
sebb vitákban?

– Csak 50 lej a részvételi díj a
konferencia egész időtartamára,

ami tartalmazza a konferencia-
mappát, a koncertre való belépést
és az állófogadáson való részvé-
telt.

– Milyen koncert lesz? Gondo-
lom valami death metal: Cannibal
Corpse, Pestilence, Dying Fetus,
ilyesmi.

– Inkább arról pampogjon,
hogy mit szól a sorsoláshoz.

– Mihez?
– Vasárnap kisorsolták a

2016-os labdarúgó Európa-baj-
nokság selejtezőcsoportjait, és
Magyarország megint egy cso-
portba került Romániával, to-
vábbá Görögországgal,
Finnországgal, Észak-Írországgal
és a Feröer-szigetekkel.

– Mit mondjak, nem egy ha-
lálcsoport. Ha a feröerek nem vi-
szik túlzásba az edzést,
Magyarországnak simán megle-
het az ötödik hely.

– Az sajnos nem elég, hiába
lesz 24 csapatos a franciaországi
Eb, viszont a második hely is jó
lenne, mert minden csoportból az
első kettő pótselejtező nélkül jut
tovább.

– Biró Zsolték beérnék a har-
madik hellyel is, az RMDSZ EP-vá-
lasztási listáján.

– Épp olvastam. Olyan veszet-
tül dörgölőznek hozzájuk mosta-
nában, mármint az MPP az
RMDSZ-hez, mint rühes macska a

fatörzshöz. Viszont az EMNP nem
állít saját listát.

– Még szép! Annyi esélyük se
lenne az 5% megcsípéséhez, mint
egy rövidzárlatos éti csigának ki-
menekülni a lakástűzből. Arról
már nem is beszélve, hogy az in-
duláshoz szükséges kétszázezer
támogató aláírást még úgy se
tudnák összegyűjteni, ha Toró T.
Tibor személyesen csengetne be
minden magyar családhoz, Orbán
Viktorral a hóna alatt.

– Továbbá azt javasolják a párt
védnökének, Tőkés Lászlónak,
hogy fogadja el a Fidesz felkéré-
sét, és annak jelöltlistáján indul-
jon.

– Neves erdélyi magyar értel-
miségiek ugyanakkor azt kérték
egy felhívásban az erdélyi magyar
szervezetektől, hogy működjenek
együtt, és az erdélyi magyarság
európai képviseletét fémjelezze
továbbra is Tőkés László neve.

– Láttam ama aláírók listá-
ját…, többek közt olyan „neves
erdélyi magyar értelmiségiek”
szerepelnek rajta, mint Fodor Imre
vagy Lakó Péterfi Tünde.

– Csak nehogy végül Tünde
nénit küldjék az EP-be…

– Miért?
– Mert ott is kiviselné magát,

s aztán gyűjthetnénk neki az eu-
rócenteket repülőjegyre!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Karnevál a marosvásárhelyi Állatkertben 
Március 2-án, vasárnap 11 órától a marosvásárhelyi Állatkertben oktató jellegű tevékenységet tartanak Kar-

nevál az Állatkertben címmel. A rendezvényen román és magyar nyelvű bemutatók hangzanak el, 11.30 órától
felvonultatják a jelmezeket, amelyet parádé követ. A gyerekek jelmezekbe öltözhetnek vagy álarcot viselhetnek.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

Versenyvizsga a Helyi Rendőrség 
Igazgatóságán betöltendő kereske-
delmi ellenőrzési irodavezetői tisztségre 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát hirdet a helyi rendőrség igaz-
gatóságán betöltendő kereskedelmi ellenőr-
zési irodavezetői tisztségre.

A versenyvizsgára az intézmény Marosvá-
sárhely, Győzelem tér 3. szám alatti székhe-
lyén kerül sor: 2014. március 24-én 10 órától az írásbelit,
március 26-án 12 órakor a szóbeli meghallgatást tartják.

A beiratkozási dossziékat a hirdetésnek Románia Hiva-
talos Közlönye III. fejezetében történő megjelenésétől szá-
mított 20 napon belül kell letenni az intézmény székhelyén,
a 87-es szobában, és a 611/2008-as kormányhatározat 49.
cikkelye 1. bekezdésében , valamint a 192/2013-as rendelet
2. cikkelyében előírt dokumentumokat kell tartalmaznia.

A versenyvizsgán való részvétel feltételeit és a megálla-
pított szakirodalmat az intézmény székhelyén függesztik ki.

Bővebb felvilágosítás a 0365-801.866-os telefonszámon
8-14 óra között vagy a www.tirgumures.ro honlapon. 

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

Idénykezdet előtt az ASA felnőtt csapatai

A Marosvásárhelyi ASA-Szászrégeni Avăntul (3-1)
felkészítő férfi labdarúgó mérkőzés szünetében,
Székes Károllyal, az ASA lánycsapatának edzőjé-
vel beszélgettünk, aki érdekes információkkal
szolgált a Központnak. A szakember elmondta,
hogy az általa edzett együttes felkészülve várja
a tavaszi bajnoki idényt. A csapat első találkozó-
ját március 14-én játssza 15 órai kezdettel Kolozs-
váron, a bajnok Olimpia otthonában. 

Eb 2016: 
egy csoportban 
a románok a 
magyarokkal

Vasárnap Nizzában kisor-
solták a 2016-os franciaor-
szági Európa-bajnokság
selejtezőcsoportjait. Romá-
nia válogatottja az F-cso-
portban kapott helyet, ahol
Görögországgal, Magyaror-
szággal, Finnországgal,
Észak-Írországgal és Feröer-
rel találkozik majd.

A csoportbeli első
román-magyar párharcra
október 11-én kerül sor,
amikor a román labdarúgó-
válogatott Bukarestben, 18
órai kezdettel Magyarország
nemzeti tizenegyét látja
vendégül, majd 2015. szep-
tember 4-én, Budapesten
kerül sor a visszavágóra.

„Görögország esetében
nem beszélnék a revans le-
hetőségéről. Kijuthattunk
volna a világbajnokságra, de
sajnos nem sikerült, ezért a
2016-os Eb-re ki kell jut-
nunk. Ugyanakkor az oda-
visszavágós mérkőzések
nem hasonlíthatóak össze a
csoportmérkőzésekkel. Ma-
gyarország is nagyon erős, a
legutolsó budapesti találko-
zón szerencsével egyenlítet-
tünk, és a magyarok
megérdemelték, hogy a má-
sodik értékcsoportba kaptak
besorolást. De nem csak a
görögök és a magyarok a mi
ellenfeleink, a többiekkel
szemben is óvatosnak kell
lennünk” – értékelte a sor-
solást Victor Piţurca, az Euró-
pai Labdarúgó-szövetség
hivatalos honlapján.

Labdarúgó 1. liga, női csapat

Erősödött és egyben 
fiatalodott a lánycsapat 

Tíz forduló után az ASA a 4-
ik helyet foglalja el a tabellán.

Herczeg Andrea 
Temesváron folytatja

Az együttestől távozott
Púpos Ildikó hátvéd, aki család-
alapítás céljából hazatért Ma-
gyarországra, és Herczeg
Andrea csatár, aki a Temesvári
CFR csapatánál folytatja karri-
erjét.

Utóbbiról Székes Károly a
következőképpen vélekedett:

– Elengedtem Andreát,
hogy a temesvári együttesnél
játsszon. Ha nem akar szívvel-
lélekkel itthon játszani, akkor
miért akadályozzuk meg
abban, hogy céljait elérje – vé-
lekedett az egykori hálóőrből
lett labdarúgóedző. 

Három magyarországi 
labdarúgóval bővült 
az együttes

Székes azt is elmondta la-
punknak, hogy az ASA és a bu-
dapesti MTK női labdarúgó
együttesei közötti jó, baráti vi-
szonynak is köszönhetően,
három fiatal magyar válogatott
játékos jött az ASA-hoz, akik ta-
pasztalatukkal segíthetik a csa-
patot a bajnokság hátralévő
mérkőzésein.

A 24 éves Zágor Bernadett
csatár, a 20 éves Csiszár Henri-
ette középpályás és a 20 éves
Pinczi Anita középhátvéd Ma-
gyarország legtehetségesebb
női labdarúgói közé tartoznak.
A három magyarországi illető-
ségű játékossal nemcsak erősö-
dött az ASA, hanem meg is
fiatalodott.  

A veszprémi illetőségű
Zágor Bernadett 23-szoros ma-
gyar válogatott egy évet az
Ajka-Padragkút, egy évet a Gi-

zella Veszprémi SE együttesénél
játszott, hat évet a Ferencváros
csapatánál focizott és 2011-
2013 között az MTK játékosa
volt, mely csapattal kétszeres
magyar bajnoki címet és egy-
szeres Magyar-kupagyőzelmet
szerzett.

A hajdúnánási születésű,
23-szoros magyar válogatott,
Csiszár Henrietta, a Hajdúná-
nási FK együttesénél nevelke-
dett, majd négy évig volt a
Ferencváros játékosa. 2012-ben
a Belvárosi NLC színeiben, 13
mérkőzésen 17 gólt szerzett,
aztán egy éven keresztül az
MTK-t erősítette.

A budapesti Pinczi Anita
2004-2009 között a Grund 1986
FC színeiben focizott, majd
2009-2013 közt az MTK játé-
kosa volt, amely együttessel
négyszeres magyar bajnok és
kétszeres Magyar-kupagyőztes
lett. 

A cél: két éven belül 
a bajnoki cím

Székes Károly azt is megem-
lítette, hogy ezzel a fiatal keret-
tel, két éven belül bajnokságot
szeretne nyerni, hiszen a fiatal
játékosai két év alatt kellő ta-
pasztalatokat, rutint is szerez-
hetnek a már meglévő
játéktudásuk mellé.

Az ASA lányai nemrég kettős
felkészítő mérkőzésen, a 2. ligás
éllovas besztercei Heniu Prundu
Bărgau csapatát fektették két
vállra, mindkét találkozón 13-1
arányban diadalmaskodtak.

Székes a következő játékoso-
kat használta: Părăluţă-Sárosi,
Göder, Barabási, Costaş, Jáhn,
Csiszár, B. Sandu, Gorea, Zágor
és Ambrus. A második játék-
részben játszott még: A. Boroş,
Máthé, David, Bajkó, Fleşariu, C.

Sandu, M. Boroş és C. Tămaş.

Labdarúgó 2. liga, 
férfi csapat

A téli szünidő utolsó két felké-
szítő mérkőzését játszta az elmúlt
hétvégén Marosvásárhelyen az
ASA, miután az antalyai edzőtá-
borban több ellenféllel is meg-
küzdöttek. 

A felkészülési mérkőzések
mérlege: 4 győzelem, 
2 döntetlen és 2 vereség

Először a grúz első ligás baj-
nokság 6-ik helyén lévő Meta-
lurg Rustavi ellen vesztett 2-0
arányban, majd a szintén grúz,
első osztályos, a bajnokság 12-
ik helyén tanyázó Merani Mart-
vili-t verték 3-1-re.  

A harmadik felkészítő talál-
kozón, a román Mircea Lucescu
által edzett, ukrán bajnok Sah-
tior Donetsk csapatától 2-0 ará-
nyú vereséget szenvedtek,
aztán a kazahsztáni első osztá-
lyos FK Gefest Karagandy
együttesével játsztak 2-2-es
döntetlenre.  

Az utolsó antalyai edzőmér-
kőzésen 5-5 arányú döntetlent
értek el a Sahtior Donetsk má-
sodik csapatával, majd itthon,
Marosvásárhelyen 5-1 arányú
győzelmet arattak a  magyar
első ligás Kaposvári Rákóczi
együttese ellen, amely csapatot
a balánbányai születésű, a Bu-

karesti Dinamónál, majd a
belga Cercle Brugge-nél is légi-
óskodó Selymes Tibor készítette
fel, aki korábban Vásárhelyen is
edzősködött már. 

Az elmúlt hétvégén, szom-
baton, a Sziget utcai edzőpá-
lyán, ha nehezen is, de 3-2
arányban legyőzték a 3-ik ligás
kovásznai FC Zágon csapatát
(ezen a mérkőzésen főleg a tar-
talékokat szerepeltette Sabău),
majd vasárnap, a Víkendtelepi
Sportakadémia egyik pályáján,
inkább kezdőjátékosokra ala-
pozva, 3-1 arányban legyőzték
a szintén 3-ik ligás szászrégeni
Avăntul csapatát.

N’Doye lehet 
az ASA húzóembere

Az Avăntul elleni találkozón
körvonalazódott a kezdő csapat
is, amely a következő lehet:

Botoşer-Hanca, Sepsi (Heil),
Vârtic, Szilágyi-Bumba, Onicaş,
N’Doye, Voiculeţ-Huiban,Verdeş
(Hora).

A marosvásárhelyi kettős
felkészítő mérkőzésen kitűnt a
Dinamót meg a Vasluit is meg-
járt N’Doye, akinek kitűnt a pre-
cíz kispasszos játéka,
bizonyítva, hogy nagy játéktu-
dással és tapasztalattal rendel-
kezik, így az együttes
húzóembere lehet a tavaszi
idényben.

Sabau elégedett a 
játékosok felkészülésével

A Zágont 3-2-re, míg az
Avăntult 3-1 arányban győzte le
az ASA az elmúlt hétvégén, így
befejezte a felkészítő mérkőzé-
sek sorozatát. Az utolsó találkozó
után, Ovidiu Sabau a következő-
ket mondta a játékosok felkészü-

Zagor Bernadette

lésével kapcsolatosan:
– Nem az eredmények, vagy

a gólarányok volt a fontosak szá-
momra. Engem a játékosok fizi-
kai felkészültsége érdekelt a
legjobban és fontos, hogy nem
sérült meg egyetlen játékos sem.
Van ugyan még néhány labda-
rúgó, akinek erőnlétén javítani
kell, de bízom abban, hogy já-
téktudásuk és tapasztalatuk
meghatározó lesz a tavaszi
idényben is. Fontos, hogy ezen az
utolsó héten, a szombati, CS Cra-
iova elleni mérkőzésig ne sérül-
jön meg senki. Én az együttest
jól felkészültnek látom minden
szempontból. Ugyanakkor jó
csapatnak tartom a CS Craiovát
is. Szerintem nekik, a Besztercé-
nek és nekünk van esélyünk az 1.
ligába való feljutásra. 

fotó: www.wikipedia.com

Csiszér Henrietta Pinczi Anita
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Róma szelleme című rejtvényünk helyes megfejtése: – Van a Szenátustól engedélyed, hogy a Fórumban turkálj?


