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

Társadalom

Civilek a zöldövezet-kezelő bizottságban

„A vásárhelyi lakosok 
érdekeit képviseljük!”

Marosvásárhely zöldövezet-kezelő bizott-
ságának újra van két, a civil társadalmat
képviselő teljes jogú tagja Szilágyi Zoltán
kertészmérnök és Szakács László ökológus
személyében. Az utóbbit kérdeztük hatás-
köreikről, feladataikról, illetve a várható
pozitív változásokról.
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Sport

Megoldódott a kapusprobléma 
A 27 éves Juverdeanu Mariant, a CIP Déva, a Con-
cordia Chiajna és a Bukaresti Smart volt kapusát
igazolta le a Marosvásárhelyi City’us teremlab-
darúgó együttese.  Mint Kacsó Endre, az együttes
vezetőedzője lapunknak elmondta, a tehetséges
bukaresti futsal játékos másfél évre igazolt Ma-
rosvásárhelyre, és reméli, hogy vele egy bizonyos
időre megoldódott a kapusprobléma.

>>> 7. oldalTársadalom

A templom, melyet kicsinek neveznek, de nagy:

A vásárhelyi Református Kistemplom

A Gecse Dániel utca 22. szám alatti templom épí-
tését 1815-ben kezdték meg, és 1818-ban végez-
tek a falazási munkálatokkal. 1829-ben Nemes
János anyagi támogatásával folytatták az építke-
zést, felépítve a tornyot is. Az épület negyven
méter hosszú, tizenhárom méter széles..

>>> 5. oldal

A fekete március eseményeiről

„Sütő Andrással 
voltam a padláson…”

Az RMDSZ székházának padlására szorult 79 magyar között volt a nagyernyei Ferenczi
József is, aki mai napig fájdalommal gondol vissza az akkori eseményekre. „Nagyon sok
román gyülekezett ott, a magyarok közül többen elmentek. Sütő András többször szólt
az emberekhez, hogy menjenek haza, ne szálljanak szembe a támadókkal. Így aztán a
románok többségbe kerültek. Engem egy adott pillanatban úgy a székház falához szo-
rítottak, hogy mozdulni sem tudtam. Ez fájdalmas volt, de talán még fájdalmasabb volt
számomra, hogy a felbujtott, üvöltő tömegben román munkatársaimat is láttam” –
mondta el lapunknak Ferenczi József. További részletek a 4. oldalon. 

MORGÓ 

Hallgassunk Băsescura: 
beszéljünk az autonómiáról!
A magyar szélsőségesség, irredentizmus el-
leni „országos” küzdelembe – a kormánye-
rők mellett – beszállt maga az államelnök
is. Amióta az RMDSZ újra kormányzati té-
nyezővé vált, aktuálpolitikai meggondolás-
ból, Băsescu újra a magyarságban véli
felfedezni legnagyobb ellenségét.

>>>3. oldal
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Barabási Rozália részt vesz a
Budapesten megrendezésre
kerülő Veterán Atlétika 
Világbajnokságon

>>>7. oldal



Az ajtó a nemzetiben
Március 21-én, pénteken

19.30-tól Az ajtó című darab lát-
ható a színház kistermében.

Közkívánatra Hahota-kabaré
A népszerű Hahota színtár-

sulat március 23-án, vasárnap
este 7 órától Marosvásárhelyen,
a Maros Művészegyüttes elő-
adótermében – a közönség ké-
résére – még egyszer színre viszi
A pénz beszél… című nagy si-
kerű kabaré-előadását. Szerep-
lők: Puskás Győző, Székely M.
Éva, Kelemen Barna, Cseke
Péter, Gönczi Katalin, Szőlősi P.
Szilárd és Bordos Nagy Csilla.
Szakmai tanácsadó Kovács Le-
vente. Jegyek elővételben a
Maros Művészegyüttes székhe-
lyén (tel. 0746-540-292, hétfő-
től péntekig 13-14 és 17-18 óra
között), illetve a Kultúrpalota
jegypénztáránál (tel. 0265/261-
420, hétfőtől péntekig 10-13 óra
között és kedden, szerdán, csü-
törtökön 17-19 óra között).

Bábszínházi világnap
Március 21-én, pénteken a

marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház megünnepli a

bábszínház világnapját. A várat-
lanság jegyében zajló, happe-
ningszerű rendezvényre a
főtéren kerül sor.

Szimfonikus hangverseny
Március 20-án, csütörtökön

19 órától szimfonikus hangver-
senyre várják a zenebarátokat a
Kultúrpalota nagytermébe. Ve-
zényel: Horia Andreescu, hege-
dűn játszik Alexandru Tomescu.
A koncertre a 21-es számú bér-
letek érvényesek. 21-én, jövő
pénteken 12 órától román, 13
órától magyar leckehangver-
seny, 17 órától román, 18 órától
magyar nevelőhangverseny lesz
a Kultúrpalota nagytermében
Táncok a zenében, a reneszánsz-
tól napjainkig címmel. Közre-
működik a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia fúvósok-
tettje, bemutatják dr. Dorina
Pop és Fülöp Klára tanárnők.

Túrakalauz magyar 
nyelvű útvonalakkal

Március 20-án, csütörtökön
18 órától a Bolyai téri unitárius
templom tanácstermében be-
mutatják Székely Árpád Páring
– a Retyezát testvére című
könyvét. A négy fejezetből álló
turistakalauzt élménybeszámo-
lóval és vetítéssel egybekötött
előadás keretében Balás Árpád
földrajztanár méltatja. A kalauz
egyik újdonsága a túraútvona-
lak első ízben magyar nyelven
történő bemutatása.

Új média és az 
ifjúsági hálózatok

Ezzel a címmel szervezi meg
a Sapientia EMTE marosvásárhe-
lyi Műszaki és Humántudomá-
nyok Kara március 21-én,
pénteken 10 órától az egyetem
székházában a nyolcadik Új
média konferenciát. A tanácsko-
zás témáját körbejáró előadások
vendégelőadói dr. Glózer Rita,
dr. Guld Ádám, dr. Maksa Gyula
a Pécsi Tudományegyetem Kom-
munikáció és Médiatudományi
Tanszékének munkatársai. Elő-
adnak még meghívott kutatók,
egyetemi tanárok, akik többek
között a közösségi portálok ha-
tását, megjelenítését, a fiatal
nemzedék internethasználatát
vizsgálták.

Növények 
a kozmetikumokban

Ezzel a címmel nyílt kiállítás
a marosvásárhelyi múzeum ter-
mészetrajzi részlegén (Horea
utca 24. szám). A MOGYE gyógy-
szerészeti karának a közreműkö-
désével létrejött kiállításon
olyan gyógynövényeket mutat-
nak be, amelyekből kozmetiku-
mok készülnek. A megnyitón
ingyenes a belépő, ezt követően
a látogatás felnőtteknek 6, gye-
rekeknek, diákoknak 3 lej, illetve
nyugdíjasoknak 2 lej.

Hagyományos vásárok
Ezzel a címmel nyílik festé-

szeti kiállítás a Mures Mall kiál-

lítótermében. A munkák a Ha-
gyományok háza által tavaly ok-
tóberben Szovátán szervezett
alkotótáborban készültek, több
községben zajlott hagyományos
vásárokat ábrázolnak. A kiállí-
tók: Rodica Pop, Neagoi Sofia,
Cristina Petria, Violeta Petica,
Kulcsár Parvu Marina, Kárt
Klára, Gheorghe Pop, Cristina
Muresan, Takács Judith, Benkó
István, Rodica Vescan.

Albert Olga egyéni tárlata
A Maros Megyei Képzőművé-

szek Egyesületének szervezésé-
ben megnyílt Albert Olga egyéni
kiállítása a kövesdombi unitárius
templom tanácstermében. A
tárlat április 4-ig naponta 9-13
óra között látogatható.

Kiállítás identitásról 
és kultúráról

Identitás és kultúra. Három
téma, tizenegy terv. Gondolatok
a római limes-örökségről cím-
mel nyílt kiállítás a marosvásár-
helyi Néprajzi és Népművészeti
Múzeumban (Rózsák tere 11.
szám). A kiállított munkák alap-
anyaga a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Ipari és Mezőgazdasági Épület-
tervezési Tanszékének hallgatói
és oktatói együttműködésével
zajlott négyhetes szovátai fel-
mérő tábor eredményeként állt
össze. A tárlat március 30-ig lá-
togatható.
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Horoszkóp
Kos: Sok furcsaság történhet a héten, és olyan társaságba is
kerülhet, ahol egészen elképesztő dolgokról szerezhet tudo-
mást. Befolyásos személy jóindulatát, támogatását szerezheti
meg. Munkalehetőség is adódhat, amivel az egyre apadó be-
vételeit végre növelheti. 
Bika: Olyan elismerésben lehet része, amely miatt a büszke-
ség járja át minden porcikáját. Ügyesen bonyolíthat le egy
olyan ügyet, amelyet korábban nem tudott, mert másokon,
a külső körülmények alakulásán múlott a siker. 
Ikrek: Külföldi utazás remekül sikerülhet abban az esetben,
ha az értéktárgyait nem veszíti szem elől, és ha távol tartja
magát az egy éjszakás szerelmi kalandtól, amely antibioti-
kum-kúrával fejeződhet be. Kaphat egy remek munkaaján-
latot, vagy olyan dolgot jelenthetnek be a munkahelyén,
amely jókedvre deríti.
Rák: A figyelem középpontjában lehet, élvezheti az ön felé
áradó szeretetet, figyelmet. Talán még olyan valaki is jelent-
kezik, akiben az elmúlt időszakban csalódott. Ha egészségi
problémája van, olyan hírt hallhat, amely megnyugtatja. 
Oroszlán: Váratlanul találkozhat valakivel, akire titokban
sokat gondol, és ez az összefutás olyan jól sikerül, hogy to-
vábbiak is követhetik, új szerelem bontakozhat ki. Ha házas,
ügyeljen arra, hogy ezt a partnere ne szúrja ki, mert óriási
botrányra számíthat.
Szűz: Fantasztikus lehetőség adódik a munkában. Talán olyan
kolléga segítségére számíthat, ami nagy előnyt jelent, akiről
ezt korábban nem gondolta volna. Esetleg olyan új munka
adódik, amely különleges, és igazi kihívást jelent.
Mérleg: Pompás a hét pályázat benyújtására, felvételire,
munkamegbeszélésre, utazásra, nyaralás befizetésére. A
munkahelyén értékelik a tudását, talán még dicséretben is
részesül. Ha nincs állása, itt az idő, keressen, mert az elkép-
zeléseinek megfelelőt találhat. 
Skorpió: Boldognak és elégedettnek érezheti magát, mert a
szerelemben fantasztikus pillanatokat élhet át, és a gyermeke
miatt is olyan öröm érheti, hogy olykor azt sem tudja, hogy
fiú-e vagy lány. Utazáskor remekül érezheti magát.
Nyilas: Önnél senki sem tudja jobban, hogy a szerelem csak
a szabadság talaján tud kibontakozni. Azzal a személlyel tud
kijönni, és élvezhetik együtt az életet, aki nem ellenőrzi, és
nem számoltatja el önt. A héten eredeti lesz, humoros, de egy
kicsit kötekedő, amely jólesik a lelkének.
Bak: A munkahelyén olyan dolgok hangoznak el, amelyet
nem tud elfogadni, és a kollégáival is torkig lesz. Különösen,
hogy nagy ízlésbeli különbségek adódhatnak önök között,
amely a héten áthidalhatatlan. Anyagi ügyei nem állnak va-
lami fényesen, még jó hogy van a közvetlen környezetében
olyan személy, akik támogatni tudják önt anyagilag.
Vízöntő: Fantasztikus hete lesz, tele izgalmakkal, különle-
gességekkel, olyan dolgokkal, amelyeket eddig még talán so-
hasem élt át. Ingatlanügyben is szerencséje lehet. Adódik egy
nem mindennapi lehetőség, amelyet ki kell használnia, mert
ez az, amivel anyagilag megalapozhatja a jövőjét.
Halak: A szerelem édes angyalkája köröz a feje fölött. Bol-
dognak és elégedettnek érezheti magát, hiszen szeret, és vi-
szont szeretik, hódító és ellenállhatatlan, ami persze a
meglévő kapcsolatában némi féltékenységre ad okot. Pénz-
ügyek terén nem lesz oka panaszra, mert vagy plusz bevételre
tesz szert.

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 
Hallgassunk 
Băsescura: 
beszéljünk az 
autonómiáról!

Igen lassan csitulnak a március 10-ei vásárhelyi pol-
gári séta által kiváltott magyarellenes indulatok. A ha-
tékony médiasegédlettel „kavart” és kitartóan táplált
általános politikai hisztéria elérte célját: a román köz-
vélemény nem a Székely Szabadság Napja legfontosabb
üzenetével, a székelyföldi magyarság autonómiaigényé-
vel foglalkozik, hanem a magyarországi úgynevezett
szélsőséges nacionalisták, különösen a Jobbik pocskon-
diázásával van elfoglalva. Tanítani lehetne – valószínű-
leg tanítják is –, ahogyan manipulálták a román
közvéleményt, elterelték a figyelmét a valós problémá-
ról. Úgy szidják, gyalázzák mindenütt a magyarországi
politikusokat – beleértve a kormánytagokat is –, akik
szájukra merészelik venni az autonómia szót, hogy abból
a romániai magyarok is értsenek. Az üzenet világos: au-
tonómia – főleg etnikai alapon – nuku! S hogy nyoma-
tékot is adjanak kijelentéseiknek, egy esztendőre
kitiltanak négy magyar állampolgárságú személyt Ro-
mániából, igaz, közülük csak kettő számítható politikus-
nak. Mindenesetre szokatlan, hogy politikai nézetei
miatt nemkívánatos személynek nyilvánítsanak valakit
a XXI. század Európájában. 

A magyar szélsőségesség, irredentizmus elleni „or-
szágos” küzdelembe – a kormányerők mellett – beszállt
maga az államelnök is. Amióta az RMDSZ újra kormány-
zati tényezővé vált, aktuálpolitikai meggondolásból, Bă-
sescu újra a magyarságban véli felfedezni legnagyobb
ellenségét. Egy hírportálnak adott interjújában arról
szólt, az ország területi-közigazgatási átalakítása kizá-
rólag a román állampolgárokra tartozik, kívülről szerinte
illetlenség abba beavatkozni. Az államelnök utalt arra
is, hogy március 15-én nemcsak a Jobbik képviselője,
hanem Magyarország miniszterelnök-helyettese, Sem-
jén Zsolt is Székelyföld autonómiájáról beszélt, amit ud-
variatlan gesztusnak minősített. 

Băsescu szerint a fogalom értelmezésével is „játsza-
doznak”, és felrója, hogy senki sem tisztázta, milyen au-
tonómiát akarnak a székelyföldi politikai vezetők, „ahhoz
képest, amivel már rendelkeznek”. Nos, hajlok arra, hogy
ebben az esetben némileg igazat adjak az államelnök-
nek, mert az autonómia fogalmának tisztázásával, pon-
tosabban azzal, hogy ki mit ért alatta, valóban adósok
a magyar politikusok, közéleti szereplők, mindazok, akik
elkötelezettjei a székely önrendelkezésnek. Amiként a
románok is. Tehát eljött az ideje, hogy a közbeszéd, a
magyar-román párbeszéd tárgyává tegyük az autonó-
miát. Már csak a tájékozatlanságból, vagy a szándékos
félremagyarázásokból adódó félreértések elkerülése vé-
gett is!

Szentgyörgyi László  

Marosvásárhely zöldövezet-kezelő bizottságának újra van két, a civil társadalmat képviselő teljes jogú
tagja Szilágyi Zoltán kertészmérnök és Szakács László ökológus személyében. A szakértők a zöldövezet-
kezelési munkálatokat felügyelő városi kertészet alkalmazottaival közösen fametszési alapelveket fognak
rögzíteni, amelyek bekerülnek a szabályzatba, és a kivitelező cégekkel is ismertetni fogják, akiknek kö-
telező módon be kell tartaniuk ezeket. Szakácz Lászlót, a Rhododendron Környezetvédő Egyesület veze-
tőjét kérdeztük.

Civilek a zöldövezet-kezelő bizottságban

„A vásárhelyi lakosok érdekeit képviseljük!”

– Mostanáig a környezet-
védő civil szervezeteknek csupán
konzultatív szerepük volt a zöld-
övezet-kezelő bizottságban. Ho-
gyan sikerült ez az előrelépés? 

– 2005-től 2010-ig teljes
jogú tagjai voltunk a városháza
zöldövezet-kezelő bizottságá-
nak, aztán az utóbbi négy
évben a tagságunk megszűnt,
és csak véleményező szerepünk
volt a testületben. Azóta folya-
matosan lobbiztunk és kerestük
a kapcsolatot a helyi önkor-
mányzat tagjaival, hogy újra
helyet kapjanak a környezet-
védő civil szervezetek a komisz-
szióban. Aztán Peti András
alpolgármesternek köszönhe-
tően, egy idei februári tanácsi
határozat értelmében mi, a kör-
nyezetvédők is döntési hely-
zetbe kerültünk, és szavazati
joggal is rendelkezünk.

– Mi az önök hatásköre, fel-
adata? Konkrétan mibe szólhat-
nak bele?

– Feladatunk, hogy a város
zöldövezeteit, fáit helyesen,
ökológiai, kertészeti és esztéti-
kai szempontokat is figyelembe
véve gondozza a városvezetés
felelős alosztálya. Eddig ezen a
téren a döntéshozatal úgy zaj-
lott, hogy a városi kertészet
képviselői érkeztek a javaslatok-
kal, hogy hol kell vágni, vala-
mint metszeni, a bizottság
pedig rábólintott. A szakmai,
környezetvédelmi szempontok
háttérbe szorultak. Ezután úgy
történik majd, hogy a kivá-

gásra, metszésre javasolt fákról
fényképet kell bemutatni, és ha
az nem győzi meg egyértel-
műen a bizottságot, akkor hely-
színi kiszállás során döntjük el a
szóban forgó zöldövezet to-
vábbi sorsát. Továbbá a bizott-
ság tagjai írásban kell
szavazzanak arról, hogy egyet -
értenek vagy sem a kijelölt fa
kivágásával, megnyesésével.

Emellett nagyon fontos,
mentalitásbeli változást szeret-
nénk elérni, éspedig, hogy a
szakosztály ne pusztán díszként
tekintsen  a zöldövezetre,
hanem az ökológia és biológiai
szerepét is figyelembe vegye. A
városi zöldövezet rendeltetése,
hogy csökkentse a szennyezett-
séget, visszatartsa a port, felja-
vítsa a mikroklímát, nyáron
hűvösebb levegőt biztosítson,
madaraknak élőhelyet adjon, és
csupán e szerepek után követ-
kezik az esztétikai funkciójuk.
Viszont ha kontár metszésekkel
állandóan csorbítják a fákat,
akkor azok nem tudják a felada-
tukat ellátni. Nem mellesleg ez
egy ördögi kör: a gyakran met-
szett fák könnyen tönkremen-
nek, és akkor erre hivatkozva ki
is vágják azokat. Félreértés ne
essék, nem nevelni akarjuk a
szakosztály tagjait, mert dol-
goznak ott hozzáértő szemé-
lyek is, hanem azt szeretnénk,
ha elismernék, hogy ezen mun-
kálatokat szakszerűen kell elvé-
gezni. Ezt bemutatandó: az
elkövetkező napokban egy
minta-fametszést rendezünk a

polgármesteri hivatal zöldöve-
zet kezelésért felelős alkalma-
zottai és a vágásokat kivitelező
cégek képviselői jelenlétében.
Ezen az eseményen az elméleti
alapelvek gyakorlati alkalmazá-
sáról fogunk megegyezni.

– Hogyan néz ki egy szakér-
tők által optimálisnak vélt fa-
metszés? Kell-e ezután és milyen
eszközökkel kezelni a visszamet-
szett ágakat?

– Mindenképp fertőtlení-
tett, éles eszközzel kell met-
szeni fákat, a másik fontos
szempont, hogy ezeket köve-
tően kezelni kellene a felületet,
hogy a gombák, fertőzések ne
támadják meg, mert ezek indít-
ják el a korhadást. Viszont erre
eddig senki sem figyelt oda. Re-
méljük, ez változni fog a közel-
jövőben.

– Figyelembe tudják-e venni
a lakosok véleményét? Hol, mi-
lyen címen értesíthetik a lakosok
önöket  a favágásokat illetően?

– Természetesen, hisz öröm-
mel tapasztalom, hogy a lako-
sok hallatják a hangjukat az
ügyben, és úgy a kivágás kérel-
mezésével, mint a szakszerűt-
len metszések értesítésével
megkeresnek minket, de közös-
ségi portálokon is értesítik a
közvéleményt. Továbbá meg-
kérjük a lakosokat, hogy segít-
sék a munkánkat, és
tájékoztassanak ezirányú prob-
lémáikról, hisz a bizottságban
az ők érdekeiket szeretnénk

képviselni. Egyfajta híd szerepet
töltünk be a vásárhelyiek és a
zöldövezet-kezelő bizottság
tagjai között. Felhívnám ezúton
a lakosok figyelmét, ha bármi-
féle kihágást vagy kérelmezést
szeretnének iktatni, akkor ezt a
Polgármesteri Hivatalban meg-
tehetik, illetve minket is értesít-
hetnek a következő
telefonszámokon, illetve 
e-mailcímeken. Szakács László
ökológus, 0745 614606, e-mail:
sz.rhodo@gmail.com, Kósa Ist-
ván ökológus, 0740 132665, e-
mail: istvan_kosa@yahoo.com,
Szilágyi Zoltán kertészmérnök,
e-mail: kunti@freemail.hu, Fe-
renczy István kertészmérnök, e-
mail: jotaxus@yahoo.com. 

Pál Piroska



A Marosvásárhelyen 1990
márciusában történtekről első-
sorban publicisztikai jellegű ösz-
szefoglalások láttak napvilágot,
illetve az események résztvevői
írták meg visszaemlékezéseiket.
Az események értelmezése igen
szubjektív módon történt meg,
egymástól nagyon eltérő ma-
gyarázatok léteznek. A románok
a magyarok szeparatizmusra
való törekvésével magyarázzák a
kialakult helyzetet, míg a ma-
gyarok tervszerűen végrehajtott
pogromról beszélnek. 2012-ben
jelent meg az első szakmunka
két marosvásárhelyi fiatal törté-
nész tollából, amely a fekete
márciusi történéseket levéltári
források alapján ismerteti: László
Márton – Novák Csaba Zoltán: A
szabadság terhe, Marosvásár-
hely, 1990. március 16-21. A
könyv utolsó fejezete kronológiai

sorrendben mutatja be Maros
megye és Marosvásárhely közé-
leti eseményeit 1989. december
22-től 1990. március 21-ig. 

Sütő Andrással a padláson

„1990. március 19-én dél
körül, a Görgény-völgyi telepü-
lésekről két-három autóbusz és
két DAC típusú billenőplatós te-
hergépkocsi ütő- és vágó eszkö-
zökkel felfegyverzett román
nemzetiségű vidékieket hozott
Marosvásárhelyre. (…) A Vatra
Românească székháztól csatla-
kozott hozzájuk mintegy 50-60
személy, akik a Bolyai utca felé
irányították őket. (…) A több-
ségben levő román tömeg beha-
tolt az épületbe (RMDSZ
székházba), az emeletről is kiszo-
rították a magyarokat, akik a
padlásra menekültek, ahol elba-

rikádozták magukat. (…) Sütő
András fél szemére megvakult”
– olvasható a könyvben. 

Az RMDSZ székházának pad-
lására szorult 79 magyar között
volt a nagyernyei Ferenczi József
is, aki mai napig fájdalommal
gondol vissza az akkori esemé-
nyekre. Ferenczi József az IRA
vállalatnál dolgozott abban az
időben, kollégáit keresve érke-
zett 1990. március 19-én fél
három körül a székházhoz. „Na-
gyon sok román gyülekezett ott,
a magyarok közül többen el-
mentek. Sütő András többször
szólt az emberekhez, hogy men-
jenek haza, ne szálljanak szembe
a támadókkal. Így aztán a romá-
nok többségbe kerültek. Engem
egy adott pillanatban úgy a
székház falához szorítottak, hogy
mozdulni sem tudtam. Ez fájdal-
mas volt, de talán még fájdal-
masabb volt számomra, hogy a
felbujtott, üvöltő tömegben
román munkatársaimat is lát-
tam” – mondta el lapunknak Fe-
renczi József. Ezt követően ő is
beszorult a székházba, ahol át-
menetileg eltorlaszolták a bejá-
rati ajtót. De a túlerővel szemben
nem tudták tartani a frontot, és
a padlásra kényszerültek. „Mikor
odaért Judea, azt ígérte, ha Sütő
lemegy, senkinek nem lesz bán-
tódása, de ha nem, akkor nem
vállalja a felelősséget. Elsőnek
Káli Király István ért le, őt követte
Sütő András és Juhász Ilona. Én
a hatodiknak távoztam, előttem
Nagy Árpáddal, a sógorommal.
Felmásztunk az odaállított pony-
vás autóra, de arról hamarosan
letépték a ponyvát, és elkezdtek
ütni-verni bennünket minden
oldalról. Sógoromnak sikerült el-
vegyülni a tömegben, én is leug-
rottam, de Sütőt és Juhász Ilonát
iszonyatosan elverték” – emlé-
kezett vissza Ferenczi József. 

Felfegyverzett románok 
támadtak a magyar 
tüntetőkre

„1990. március 20-án reggel
az üzemek magyar nemzetiségű
dolgozói sztrájkba léptek, majd
elhagyták munkahelyeiket, és a
Főtérre, a megyeháza elé men-
tek, tiltakozni a március 19-i ese-
mények miatt” – olvasható a
további eseményekről az emlí-
tett könyvben. Dél körül az
Avram Iancu szobor körül és a
Grand Hotel környékén román
nemzetiségű személyekből álló
csoportok gyülekeztek, magyar-
ellenes jelszavakat kiabálva. Dél-
után a Maros Felső szakasza
menti és Görgény-völgyi közsé-
gekből felfegyverzett románok
érkeztek és csatlakoztak a ma-
rosvásárhelyiek csoportjához. A
további román konvojok beme-
netelét Marosvásárhelyre Sá-
romberkén, Nagyernyén és
Marosszentgyörgyön megaka-
dályozták a magyar és cigány
lakók. Marosvásárhely főterén 17
óra 38 perckor a román tüntetők
egy felfegyverzett csoportja
megtámadta a magyar tüntető-
ket. Ekkor kezdődtek el az utcai
harcok. Este negyed nyolckor a
marosvásárhelyi 2. harckocsiez-
red tíz harckocsija elválasztotta a
két tábort, de az összecsapásokat
megszüntetni nem tudták. Végül
aztán a Nyárád-menti és Szováta
környéki települések lakóival és
a marosvásárhelyi romák egy
csoportjával kiegészülve, a ma-
gyaroknak sikerült áttörni a

román tábor sorait és szétker-
getni a támadókat. 

„Kulcsfontosságú katonai,
rendőrségi dokumentumok
nem elérhetőek"

László Márton történész-le-
véltárost arról kérdeztük, milyen
forrásokat, adatokat sikerült ta-
lálni, összegyűjteni a fekete már-
ciussal kapcsolatban, amik a
könyv megírásának alapjául
szolgáltak. „Mi igyekeztünk ösz-
szegyűjteni és felhasználni a té-
mára vonatkozó, a kutatók
számára elérhető minden for-
rást, de a gyűjtés során azzal kel-
lett szembesülnünk, hogy egyes
kulcsfontosságú katonai, rendőr-
ségi dokumentumok nem elér-
hetőek, és egyhamar nem is
válnak kutathatóvá. A román és
a magyar országos levéltárakban
rendkívül hasznos iratanyagot
találtunk, de sok alternatív for-
rásanyag is rendelkezésünkre
állt. Ilyenek az RMDSZ marosvá-
sárhelyi szervezetének iratai, a
történtekről készült filmfelvéte-
lek és a korabeli írott sajtó.
Ugyanakkor a közelmúlt kutatá-
sának egyik fontos forrásfeltáró
módszere az úgynevezett oral
history. Könyvünk összeállításá-
hoz több interjút készítettünk az
események egykori szereplőivel,
szemtanúival, illetve felhasznál-
tuk a már elkészült interjúkat is.
Külön szakmai kihívást jelentett
a filmes anyag feldolgozása.
Román, magyar és más tévéstá-
bok rögzítették az 1989 és 1990

közötti történteket, melyek se-
gítségével szó szerint képet kap-
tunk olyan eseményekről is,
amelyeket a klasszikus források
nem közölnek" – tájékoztatta la-
punkat László Márton.

„Látens történelmi örökségből
fakadó feszültség létezett
a két etnikum között"

Novák Csaba Zoltán törté-
nészt, a Román Akadémia maros-
vásárhelyi Gheorghe Şincai
kutatóintézetének tudományos
munkatársát arra kértük, foglalja
össze hogyan és miért alakult ki a
konfliktushelyzet románok és
magyarok között 1990 márciusá-
ban, valamint, hogy milyen kon-
textusba helyezhetjük a
marosvásárhelyi eseményeket:
„Látens történelmi örökségből fa-
kadó feszültség létezett a két et-
nikum között, és ezt a fajta
feszültséget a 80-as évek, a meg-
torpant átmenet csak generálta.
Az 1990 elején kialakult helyzetet
bizonyos politikai érdekcsoporto-
sulások konfliktusként vitték be a
politikába. A Vatra Românescă
szervezet, hogyha azt is nyilat-
kozta, hogy nyíltan nem buzdított
a radikális megnyilvánulásokra,
olyan ideológiát termelt, szállított
és éltetett akkor Marosvásárhe-
lyen és Maros megyében, de Er-
dély-szinten is, amelyben
elégséges volt, ha bizonyos poli-
tikai csoportok vagy más elemek
bevisznek különböző hangulato-
kat” – vélekedik a történész. 

Nemes Gyula 
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1989 végén lezárult a „szocialista építés” korszaka, és egy új rendszer vette
kezdetét nemcsak Romániában, hanem a többi volt kommunista országban
is. 1990-től nagyot fordult, és más irányt váltott az élet minden téren. Így a
közigazgatás is átszerveződött, és másfajta alapokra került. A kezdeti idő-
szakban a szabadság ízét kóstolgató nép nem volt még egészen tisztában a
„demokrácia” fogalmával, a régi rendszer kiszolgálói diverziót, gyűlöletet tud-
tak szítani az etnikumok között szűkebb hazánkban, Erdélyben.  A magyarok
őszintén hitték azt, hogy végre lerázták a láncokat, és most már ugyanolyan
jogaik lesznek, mint a románoknak, ezért követelték vissza iskoláikat, intéz-
ményeiket. Talán túl naivak voltak, vagy igen nagyot haraptak egyből a sza-
badság édes gyümölcséből, és ez megakadt a torkukon, kellemetlen utóízt
hagyva mai napig a szájukban. 1990 márciusában a továbbra is félrevezetett,
indulatokra, magyarok elleni gyűlöletre buzdított román parasztokat Maros-
vásárhelyre szállították, ami véres eseményekhez vezetett. A békésen tün-
tető, jogaikat követelő magyarság és a város főterét elözönlő Görgény-völgyi
és Felső-Maros menti román parasztság között polgárháború hangulatú ösz-
szecsapásra került sor, melynek a végeredménye a sok sebesült és több halott.
A román „igazságszolgáltatás” csak magyar és cigány résztvevőket hurcolt
meg, a valódi bűnösök ellen mai napig nem indított eljárást. 

A fekete március eseményeiről

„Sütő Andrással voltam a padláson…”



Régi sírköveket 
használnak a templom
alapjainak építésekor

A templomot kicsinek neve-
zik, pedig nagy. Színházi előadá-
sokkal és bibliaárusítással pró-
báltak pénzt szerezni a
megépítéséhez. A buzgó hívek
mellett Teleki gróf is hozzájárult
a kétszáz évvel ezelőtt végzett
munkálatokhoz.

Lakatos Péter lelkész nagyon
sokat tud a szóban forgó temp-
lomról, a város szociális ottho-
naként működött ispotályról, és
a református temető régi sírkö-
veiről, melyeket felhasználtak a
templom alapjainak építésekor. 

Az elveszett legrégebbi 
síremlékek és a lebontott
ispotálytemplom

Sajnálatos, hogy annak ide-
jén az egyházi tanács jóvá-
hagyta, hogy az alap lerakásakor
felhasználják a református te-
mető azon sírköveit is, amelye-
ken nem látszott már a régi fel-
irat. Így veszett el néhány a város
legrégebbi síremlékei közül.
Amint az ismeretes a templomot
két alakalommal is felszentelték.
Másodjára a negyvennyolcas for-
radalmat követő periódusban
került erre sor. 

1854 nyarán ugyanis a kato-
naság lefoglalta és kórházzá ala-

kította a templomot, télen pedig
gabonaraktárként használta. 

Egy évvel később aztán visz-
szakapták a hívek, és a templo-
mot 1857-ben újraszentelték. Ez
idő alatt a bútorokat átköltöz-
tették az ispotálytemplomba, és
ott tartották az istentiszteleteket
is. Az ispotálytemplomot 1857-
ben bontották le. 

Az Ispotály és a fatemplom
Benkő Károly Marosvásárhely

leírása című művében megem-
líti, hogy a telket, ahol jelenleg
a templom áll, egy Sásvári nevű
hajadon adományozta, azzal a
meghagyással, hogy ott a sze-
gények számára gondozóházat
tartsanak fenn.

1638-ban hozzákezdtek az
Ispotálynak nevezett szegény-
gondozó építéséhez, és a tizen-
hetedik század végén, a tizen-
nyolcadik század elején egy
fatemplomot is építettek, ha-
ranglábbal. 

1788-ban az Ispotály és an-
nak területe a város tulajdonába
került, amely anyagi okokra hi-
vatkozva megszüntette az intéz-
ményt. A református egyházé
maradt a régi fatemplom, a ha-
rangláb és annak környéke,
ahova 1815 és 1830 között fel-
építették a mai Kistemplomot,
valamint a papi lakot, a rektori

házat és az iskolát, fiúk és lányok
számára. 

1929 és 1930-ban a templo-
mot renoválták, majd 1938-ban
a templommal szemben új pa-
rókiát is építettek.

Amiért szükségszerű a na-
gyobb és tágasabb templom

A város meséi című könyv
szerzője is említi, hogy egészen
pontosan nem tudni, hogy az
említett adományozó végrende-
letében szereplő első kistemp-
lom mikor épült meg. Az viszont,
amely 1857-ig állt, az 1720-as
években emelték, és valószínű-
leg nem ez volt az első Isten-
háza, amely az ispotály mellett
állt. Nem csak az ápoldában el-
látottak látogatták, hanem azok
is idejártak, akik a városnak ezen
a részén laktak. 

A josefiniánus térkép szerint
– a Habsburg Birodalom 1756-
1763 között készült katonai tér-
képét II. József császárról nevez-
ték el – ez a városrész
perifériának számított akkor, de
aztán fejlődésnek indult a tele-
pülés és ezzel egy időben ter-
jeszkedett is. 

Az 1765-ös népszámlálás
adatai szerint 2.418 református
felekezetű lakosa volt Marosvá-
sárhelynek. 1827-re már 4401-
re nőtt a számuk, emellett 1926
római katolikus és 454 görög ka-
tolikus és ortodox vallású lakost
tartottak számon. Ez azt jelenti,
hogy hat évtized alatt szinte
megduplázódott a reformátusok
száma. Érthető tehát, hogy miért
volt szükség nagyobb, tágasabb
templomra.

A templom tervezőjéről
nem maradtak fenn adatok

Az egyházi tanács 1811-ben
hoz határozatot az új templom
építéséről. A tervezőről sajnos
nincsenek adatok, csupán az épí-
tőmesterről lehet tudni egyet s
mást. A templom alapkövét

1815. július 31-én helyezték el,
ünnepélyes keretek között. Há-
rom évvel később már készen
volt a tető, és a tornyot is meg-
építették tíz méter magasságig.
Ekkor azonban anyagi okok miatt
felfüggesztették a munkálatokat,
egészen pontosan 1827-ig. 

A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentumokból egyértel-
műen kiderül, hogy még ebben
az évben, vagyis 1827-ben meg-
tartották az első istentiszteletet
az új templomban. A munkálatok
azonban csak 1930-ban fejeződ-
tek be teljesen. 

Erdély első színi társulata és
Teleki gróf több száz bibliája

A leírt adatgyűjtések azon-
ban még tartogatnak meglepe-
téseket. Íme, pár érdekes adat a
templom építéséről: 

Amint azt már említettük, is-
meretes például az, hogy szín-
házi előadással próbáltak támo-
gatást szerezni a költségek
fedezésére. 

A gyülekezet akkori lelkésze,
név szerint Péterfy Károly, aki fi-
lozófiatanár is volt a Református
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A Gecse Dániel utca 22. szám alatti templom építését 1815-ben kezdték meg,
és 1818-ban végeztek a falazási munkálatokkal. 1829-ben Nemes János
anyagi támogatásával folytatták az építkezést, felépítve a tornyot is. Az épü-
let negyven méter hosszú, tizenhárom méter széles. Ezen a héten erről, a csak-
nem kétszáz éves empire stílusban épült, igencsak ismert templomról szólunk
lapunk olvasóinak.

A templom, melyet kicsinek neveznek, de nagy:
Fo

tó
: N

a
g

y
-B

o
d

ó
 S

zilá
rd

a vásárhelyi Református Kistemplom

Kollégiumban, magyarra átül-
tetett egy azokban az években
igencsak népszerű német dara-
bot. 

Ezt 1817-ben vitte színpadra
Erdély első színi társulata, és a
jegyek eladásából származó ezer
forintos bevételt a templomnak
adományozták.

Fennmaradt ugyanakkor a
Teleki Téka alapítójának, Teleki
Sámuel grófnak is egy levele,
amelyből kiderül, hogy 1820-
ban kilencszázötven bibliát kül-
dött a templomnak, azzal az
utasítással, hogy az eladásukból
nyert összeget fordítsák az épít-
kezésre. 

A templom majdnem 
egy évtizeden keresztül
„pusztán és bévégzetlenül” áll

Amint az még a leírtakból a
napvilágra kerül, a Kistemplom
építésnek gondolata a források-
ban már 1811-től jelen van, de
a munkálatok csak 1815-ben
kezdődtek el. A templom alap-
kövét Kemény Sámuel, a Királyi
Tábla elnökének és feleségének,
valamint az egyházközség főku-
rátorának, Borosnyai Lukács Já-
nosnak a jelenlétében tették le.
Az ünnepi szertartást Székely
Márton helyi református lelkész
tartotta.

Az építkezés munkálatveze-
tője, a vásárhelyi Schaffner Ignác
kőművespallér folyamatosan je-
len volt az építőtelepen, vice-
pallérjai Winkler Leopold, majd

Kaszás Sámuel voltak. 1818. feb-
ruár 27-én szerződtették Gratus
Gramert, a fedélszéket, a meny-
nyezetet és a toronyba vezető
lépcsőt elkészítő segesvári ács-
pallért. 

A templom toronygomb irata
szerint az építkezés 1815-ben,
1816-ban és 1818-ban zajló sza-
kaszában a hajó fedél alá került,
a torony azonban csak mintegy
5 bécsi öl magasságig emelke-
dett. 1818 után, anyagi erőfor-
rások hiányában, a munkálatok
mintegy kilenc évig szüneteltek,
az épület „pusztán és bévégzet-
lenül” állt.

Az építkezés 1827-ben ka-
pott újabb lendületet. Ekkor „a
gyermektelen özv. Nemes János”
marosvásárhelyi polgár, a pres-
bitérium tagja 400 ezüstforintot
adományozott ennek folytatá-
sára. Így kezdődhetett el a belső
munkálatainak befejezése. 

1828-ban folytatták a torony
építését: ennek kőművesmun-
káit 1829. július 11-én fejezték
be, Lantos András kőművespallér
vezetésével. A toronysisakot
Szász András ácsmester készí-
tette és kivitelezte, július 25-én
pedig a toronygomb is a helyére
kerülhetett, a mozzanat egyben
a munkálatok befejezését is je-
lentette.

Nagy-Bodó Tibor

A régi képekért köszönet:
Madaras Józsefnek
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Versenyvizsga egy főfel-
ügyelői állás betöltésére a
Gazdasági Igazgatóságban

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal versenyvizsgát szervez egy főfelügyelői
állás betöltésére a Gazdasági Igazgatóság keretében mű-
ködő, bérbeadással és szerződéskötéssel foglalkozó osztályra.

A vizsga a polgármesteri hivatal Győzelem tér. 3 szám
alatti székhelyén lesz április 8-án, 10 órától (írásbeli), illetve
április 10-én 10 órától (interjú).

Az iratkozási iratcsomókat a felhívásnak a Hivatalos Köz-
löny III. részében történő megjelenése utáni 20 napon belül
lehet leadni az intézmény székhelyén, és tartalmaznia kell
a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyében
előírt iratokat.

A vizsgán való részvétel feltételeit, a beiratkozáshoz szük-
séges iratokat és a könyvészetet az intézmény székhelyén,
illetve a www.tirgumures.ro honlapon is közzéteszik.

Bővebb tájékoztatás a 0365/801-866-os telefonszámon
naponta 8 és 14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester

Versenyvizsga egy főfelügyelői állás
betöltésére a Lakosság-nyilvántartó
Közszolgálatnál

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal versenyvizsgát szervez egy főfelügyelői
állás betöltésére a Lakosság-nyilvántartó
Közszolgálat keretében működő, a szemé-
lyek informatizált nyilvántartásával foglal-
kozó osztályra.

A vizsga a polgármesteri hivatal Győzelem tér. 3 szám
alatti székhelyén lesz április 9-én, 10 órától (írásbeli), illetve
április 11-én 10 órától (interjú).

Az iratkozási iratcsomókat a felhívásnak a Hivatalos Köz-
löny III. részében történő megjelenése utáni 20 napon belül
lehet leadni az intézmény székhelyén, és tartalmaznia kell
a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyében
előírt iratokat.

A vizsgán való részvétel feltételeit, a beiratkozáshoz szük-
séges iratokat és a könyvészetet az intézmény székhelyén,
illetve a www.tirgumures.ro honlapon is közzéteszik.

Bővebb tájékoztatás a 0365/801-866-os telefonszámon
naponta 8 és 14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester

– Jó napot, Sajókám! Óriási
ötletem támadt ma reggel: kel-
lene csinálni egy álmos rádió-
műsort!

– Csak ne álmosítót, mert
abból minden rádiónál túlkíná-
lat van. Aztán hogy képzeli el?

– Pofonegyszerűen: éjszakai
műsor lenne, természetesen, a
műsorvezető, vagyis én nyo-
matnám a csilles zenéket, a
hallgatók betelefonálnának és
elmesélnék, hogy mit álmod-
tak, én pedig megfejteném
őket.

– A normális emberek éjjel
alszanak, nem rádióznak, pláné
nem telefonálgatnak. De egyál-
talán ért maga az álomfejtés-
hez?

– Még szép, én mindenhez
értek. Tegyen próbára: mit ál-
modott az éjjel?

– Azt, hogy Bukarestben
voltam…, ej, milyen szép álom
volt…

– Mitől volt szép? Tán Bi-
anca Dragusanuna is szerepelt
benne, különféle pózokban?

– Attól, hogy útlevél kellett
hozzá! De akkor mondja, mit je-
lent.

– Hát ez evidens: még tudat
alatt is folyton az autonómiával
foglalkozik. Mesélje el egy
másik álmát.

– Álmodtam a minap Dancs
Annamarival egy majdnem ero-
tikusat…

– Hogyhogy majdnem? Már
álmában is potenciazavarokkal
küszködik?

– Én még ébren sem. De
amikor kezdtünk volna rátérni a
komolyabb dolgokra, akkor ki-
derült, hogy nem az van neki
ott, ami a nőknek lenni szokott,
hanem egy USB bemenet. Na,
ezt fejtse meg!

– Marha! Először azt kellene

megfejteni, hogy mi van magá-
nak ott, ahol az embereknek az
agyuk szokott lenni. Erről jut
eszembe: tudta, hogy Nastase
egy kretén?

– Kretén vagy sem, annyi
esze azért volt, hogy gennyesre
lopja magát, még ha le is ültet-
ték érte, másodjára is.

– Nem arról a Nastaséról be-
szélek, hanem az egykori teni-
szezőről, Ilie Nastaséról.
Olyanokat mondott egyik este
a Realitatea TV-ben, hogy ki-
nyílt a bicska az asztalfiókban.

– Miket?
– Többek közt azt, hogy

Tőkés Lászlót utasítsák ki Romá-
niából, valamint előállt egy
olyan ötlettel is, hogy Hargita és
Kovászna megyékbe telepítse-
nek cigányokat, nagy számban,
ezzel változtatva meg a két
megye etnikai összetételét.

– Érdekes. Eddig úgy tud-
tam, hogy a bokszolók szoktak
elhülyülni vén korukra, nem a
teniszezők.

– S arról mi a véleménye,
hogy Semjén Zsolt magyar mi-
niszterelnök-helyettes a tavaly-
hoz hasonlóan ismét huszár
hagyományőrzők élén, lóháton
érkezett Kézdivásárhely főterére
március tizenötödikén, az ün-
neplő tömeg közé?

– Jól tette, a magyar lóra
termett! De kíváncsi vagyok,
hogy Pontáék vajon csak őt fog-
ják kitiltani Romániából e
miatt, vagy a lovat is? Vagy csak
a lovat?

– Majd elválik. Egyelőre
„csak” négy magyar állampol-
gárt tiltottak ki egy évre az or-
szágból: a Jobbik két
országgyűlési képviselőjét, Szá-
vay Istvánt és Zagyva György
Gyulát, továbbá Tyirityán Zsol-
tot, a Betyársereg tagját és Mi-

kola Bélát, az Új Magyar Gárda
tagját.

– De milyen szörnyűséget
követtek el itt az ősi román föl-
dön, amivel kiérdemelték ezt a
büntit?

– A hivatalos indoklás sze-
rint „szélsőségesen nacionalista
tevékenységet folytató szerve-
zetek tagjai, amelyek Románia
nemzetbiztonságát és közrend-
jét veszélyeztetik”.

– Akkor viszont vagy tiltsák
ki a Jobbik, illetve a Betyársereg
és az Új Magyar Gárda minden
tagját, vagy egyiküket se, mert
ez így nem fair.

– Jut is, marad is alapon
cselekedtek: Victor Ponta szerint
túlzás lett volna nagyszámú
magyar állampolgár beutazását
megtiltani, ugyanakkor azt sem
tehették meg, hogy ne alkal-
mazzák a törvényt. De van az a
mulatós „sztár”, a jó Laci betyár,
ő sem jöhet ezután erdélyi falu-
napokra gajdolni?

– Szerintem jöhet, a romá-
nok számára Tőkés a Laci betyár.

– Lapozzunk; azt hallotta,
hogy Dorin Florea szégyellné
magát, ha magyar lenne?

– Nem, de akkor én is szé-
gyellném magam. Ezt mikor
mondta?

– Múlt héten nyilatkozta,
hogy ezután semmilyen felvo-
nulást nem fog engedélyezni a
városban, mivel azok interetni-
kai konfliktust gerjeszthetnek,
majd megfejelte azzal, hogy ha
magyar lenne, „szégyellné
magát” a Székely szabadság
napján történtek miatt.

– Szerintem annyi minden
miatt szégyellhetné magát, fö-
lösleges új apropókat keresnie.

– Azt is mondta, hogy mos-
tantól kezdve minden, a polgár-
mesteri hivatalban kibocsátott

iraton ez a szöveg szerepel
majd: „Marosvásárhely a har-
mónia, és nem a konfliktusok
városa”. Már ki is pattintottak
egy kétnyelvű bannert a pol-
gármesteri hivatal épületére,
ezzel a szöveggel: „TIRGU
MURES – ARMONIE, NU CONF-
LICT!” – MAROSVÁSÁRHELY –
HARMÓNIA, NEM KONFLIKTUS!”.

– Hihetetlen ez a pasas! Ál-
landóan játssza a tolerancia-
bajnokot, holott valójában ő
kelti a legtöbb feszültséget a
városban.

– Hát ahhoz mit szól, hogy
az RMDSZ megnevezte az ál-
lamtitkár- és államtitkárhelyet-
tes-jelöltjeit, akiket várhatóan
jövő héten neveznek ki a kor-
mányba? Az egészségügyi ál-
lamtitkári poszt várományosa
Vass Levente!

– Azt szólom, hogy várjuk ki
a vásárt a napjáig.

– Csak nem bomlik fel a ko-
alíció jövő hétig…

– Vass Leventével kapcso-
latban mondtam, hogy ne
örömködjünk előre.

– Miért ne?
– Mivel két évvel korábban

is már mindannyian polgár-
mesterjelöltnek hittük, s aztán
az utolsó pillanatban mást indí-
tottak helyette.

– Maga szerint Vass Levente
le tudta volna győzni Floreát?

– Nem valószínű. De valójá-
ban tökmindegy, ki a magyar
jelölt: ameddig a vásárhelyi
magyarok legalább tíz száza-
léka is mindig Floreára szavaz,
addig sansztalan kiütni a szék-
ből.

– Ezt honnan szedi?
– Tudom, és kész.
– De miért szavaznak rá?
– Mert idióták!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

www.kozpont.ro
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A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL/VÉLEMÉ-
NYEZÉSSEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓK FIGYELMÉBE

- A 2014 –ES ÉVRE VONATKOZÓ LÁTTA-
MOZÁSI ILLETÉK BEFIZETÉSE A SAAE FEL-
ÜGYELŐ - 13-AS SZOBA – CIC ÁLTAL
ÖSSZEÁLLÍTOTT SZÁMLA ALAPJÁN TÖRTÉNIK. 

- A SZÁMLÁT A LÁTTAMOZÁS IDŐPONTJÁBAN ÉRVÉNYES, TE-
RÜLET BIRTOKLÁSÁNÁK BIZONYÍTÉKÁRA VONATKOZÓ IRAT FEL-
MUTATÁSÁT ÉS ELLENŐRZÉSÉT KÖVETŐEN ÁLLÍTJÁK ÖSSZE: 

- A FOLYÓ ÉVRE ÉRVÉNYES BÉRLETI SZERZŐDÉS, HASZON-
KÖLCSÖN-SZERZŐDÉS VAGY MÁS TERÜLET-BIRTOKLÁSI FOR-
MÁK; 

- TELEKKÖNYVI KIVONAT, ABBAN AZ ESETBEN, HA A TERÜLET
TULAJDONOSA, AZ AKIGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET FOLYTAT. 

- AZ ILLETÉK BEFIZETÉSE UTÁN A GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ
MEG KELL JELENJEN A 13-AS SZOBÁBAN A MŰKÖDÉSI ENGE-
DÉLY/VÉLEMÉNYEZÉS EREDETIJÉVEL, HOGY EZT LÁTTAMOZ-
TASSA A 2014-ES ÉVRE.

„Véglegesítettük a Dévai
és Cseresznye utcákat”

Március 12-én, szerdán Claudiu
Maior meglátogatta a kövesdombi
Dévai és Cseresznye utcákat. „Meg-
ígértük az utcák lakóinak, hogy felújítjuk a környéket.
Bár az utcában családi házak, és nem tömbházak van-
nak, fontosnak tartottuk a felújítást. Marosvásárhe-
lyen több mint 470 utca van, amit szépen sorjában
véglegesítünk. A Cseresznye utca hossza 125 méter,
amit aszfaltréteggel vontunk be. A Dévai utca hossza
182 méter, amit szintén felújítottunk és elláttunk a
szükséges jelzésekkel. A munkálatok összértéke eléri
a 114.000 lejt. Beszéltem az itteni lakókkal, akik elé-
gedettek az utcák új arculatával. Most a városi építő-
telepre összpontosítunk. Sok a tennivaló. A polgárok
állandó jelleggel tájékoztatnak valamilyen javítani-
valóról”, mondta Claudiu Maior tanácsadó.

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!
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A 27 éves Juverdeanu Mariant, a CIP Déva, a Concordia Chiajna és a Bukaresti Smart volt kapusát igazolta le a
Marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó együttese.  Mint Kacsó Endre, az együttes vezetőedzője lapunknak
elmondta, a tehetséges bukaresti futsal játékos másfél évre igazolt Marosvásárhelyre, és reméli, hogy vele
egy bizonyos időre megoldódott a kapusprobléma.  

Labdarúgó 2. Liga
FC Olt-ASA 1-0 (0-0)

Miután az őszi idényben csak 0-0-ás döntetlenre futotta
hazai pályán a FC Olt Slatina ellen, a visszavágón, a 17. forduló-
ban 1-0 arányú vereséget szenvedett az ASA idegenben.

A találkozó egyetlen találatát Bancu szerezte a 20. percben.
Mivel a CSM Râmnicu Vâlcea 1-0-ás győzelmet aratott a CSU

Craiova ellen, beérte az éllovast a táblázaton, mindketten 32
pontot teljesítve. 

Együttesünk 28 ponttal maradt a 3. helyen, őt követi három
25 pontos csapat, a CS Metalul Reşita, a Szatmárnámeti Olimpia
és a Besztercei Gloria.

A bajnokságból még öt találkozó van hátra, az ASA legköze-
lebb szombaton, március 22-én a FC Bihor együttesét fogadja a
Sziget utcában.

A Muresul három győzelemre a feljutástól 

Még három győzelemre van szüksége a Mureşul A-osztályos
kézilabda-együttesének ahhoz, hogy feljusson a Nemzeti Li-
gába, miután az elmúlt hétvégén idegenben 29-27 arányban
sikerült legyőznie az éllovas CSU Slatina csapatát.

Ha a következő három mérkőzésen is diadalmaskodik a Bu-
karesti József által edzett marosvásárhelyi csapat, akkor minden
bizonnyal az A-osztály Nyugati csoportjának élén végez és jo-
gosult a feljutásra. 

A Mureşul góljait Bodor 7, Biţis 6, Moloci 5, Cioban 5, Serediuc
5 és Nagy Beáta szerezték. 

A győzelem után a Mureşul két pontra közelítette meg a Sla-
tinát, amely azonban egy mérkőzéssel többet játszott, tehát
amennyiben megnyeri a hátramaradt három találkozóját (Besz-
terce és Piteşti ellen hazai pályán és a Rm. Vâlcea ellen idegen-
ben), akkor biztos lehet az első helyben. Egyáltalán nem lesznek
könnyű mérkőzések, hiszen a csoport erős csapatairól van szó,
azonban ha Slatina kikap Besztercén – miután Piteşti nyert Szás-
zsebes ellen –, akár egy vereség is beleférhet. Ezekre a találko-
zókra azonban májusig kell várni, addig a bajnokság a különböző
szintű válogatottak mérkőzései miatt szünetel. Április végén
pedig megrendezik a Románia-kupát, amelybe a Mureşul is be-
nevezett, s élvonalbeli csapatokkal szemben mérheti fel, hogy
mennyi választja el a legjobb együttesek szintjétől. 

Megoldódott a kapusprobléma a City’usnál

A többszörös hazai bajnok és
Románia-kupagyőztes terem-
labdarúgó-csapatnak több ki-
váló hálóőre volt az évek során.
Gondoljunk csak a brazil Carla-
óra, aki kiváló lövéstechnikával
is rendelkezett, vagy a székely-
keresztúri illetőségű, biztoskezű
Klein Lászlóra, aki több mint
száz alkalommal szerepelt a ro-
mán válogatottban is, vagy Pal-
lai Gáborra, a 33 éves magyar-
országi portásra, akinek nagy
érdeme volt az utolsó bajnoki
cím megszerzésében.

Pallai a téli szünidőben szer-
ződést bontott a marosvásárhe-
lyi együttessel, majd Debre-
cenbe igazolt, az 1. ligás DEAC
Futsal Clubhoz.

Azóta a City’us csak a ke-

vésbé tapasztalt Moldovanra,
Cătineanra és Aszalos Csongorra
számíthatott, ez meg is látszott
a csapat teljesítményén, hiszen
a tavaszi idény eddigi mérkőzé-
sein rendszerint azon együtte-
sektől kapott több gólt, amelyek
a tabella második felében ta-
nyáznak. 

Így háromszor talált be Mol-
dovan kapujába a sereghajtó
Clujana és a Progresul Focşani,
ötször a Jászvásár, illetve leg-
utóbb nyolcszor a középme-
zőnyben található Dunărea Că-
lăraşi is. A kapott nyolc gólból
öt-hat kapushibának tudható
be.

A mérkőzés után a követke-
zőket mondta Kacsó Endre edző:

„A kapus poszttal van a leg-

nagyobb gondunk. Hiába gya-
korolunk sokat az edzéseken, a
meccsen is a legtöbb gólnál a
kapus vétett. Még ezen a héten
le akarunk igazolni egy új ka-
pust az országból. Szeretném,
ha mihamarabb megérkezne az
együtteshez, hogy fel tudjuk ké-
szíteni a Déva elleni találkozóra.
Nem természetes ilyen sok gólt
kapni, főleg hazai pályán. 

A másik probléma a védeke-
zésben van, ugyanis mindenki
védekezik ellenünk, és így köny-
nyen gólt szerezhetnek ellentá-
madásból, ezen is dolgozunk ”
– mondta Kacsó Endre. 

Az elmúlt hét végén végre
sikerült a kapus leigazolása, Ju-
verdeanu Marian csütörtökön
már részt vett a csapat edzésén.

Róla, így vélekedett Kacsó: 
– Remélem, hogy érkezésé-

vel megoldódott a kapusprob-
léma az együttesnél. Marian
másfél éves szerződést kötött
velünk. Ügyes, tehetséges, biz-
tos kezű hálóőr, én bízom
benne. 

Nekünk a legfontosabb,
hogy az Autobergamo Déva el-
leni, hazai mérkőzést megnyer-
jük, remélem, sikerült a játéko-
sokat pszichikailag is
felkészítenem erre a találkozóra,
bízom abban, hogy Juverdeanu
Marian is nagy segítségünkre
lesz – mondta el a City’us ed-
zője. 

Juverdeanu Marian pénte-
ken, a második marosvásárhelyi
edzés előtt a következőket
mondta el a Központnak:

– Jól ismerem a City’ust, an-
nak edzőjét, meg a játékosokat
is, hiszen több alkalommal ját-
szottam ellenük. Abban is tisz-
tában vagyok, hogy egy több-
szörös bajnok, Románia-kupát
elnyert együtteshez szerződ-
tem, amely jelenleg is harcban
van a bajnoki címért, ezért na-
gyok az elvárások is. Remélem,
sikerül hamar beilleszkednem a
csapatba, és újabb bajnoki cím
megszerzéséhez segíthetem az
együttest. 

A City’us–Autobergamo
Déva 1. ligás teremlabdarúgó
mérkőzésre, március 25-én kerül
sor a Marosvásárhelyi Sportcsar-
nokban, 18 órai kezdettel. 

Ezen a találkozón már rész-
ben eldőlhet a bajnoki cím
sorsa.

Miért távozott Pallai?

A City’us  keretéhez tartozott a téli szünet
kezdetéig Pallai Gábor kapus is, azonban a baj-
nokság újraindulásával már nem tért vissza a
Maros-parti klubhoz. A magyar bajnokságban
szereplő DEAC-nál védő (Debreceni Egyetemi
Atlétikai Club) és a magyar teremlabdarúgó-
válogatottba is gyakran behívót kapó hálóőr,
a téli szünetben, kisebb sérülése miatt, haza-
utazott a belgiumi Európa-bajnokság után,
ahonnan február 15-én kellett volna visszatér-
nie Marosvásárhelyre. 

Senki nem tudta a klubnál, hogy Pallai mit
akar valójában. Kacsó Endre ez ügyben akkor
így nyilatkozott:

„Minden téren segítettük Pallai Gábort,
anyagilag is, de ő nem szeretett volna vissza-
jönni, erőszakkal pedig nem akartuk itt tartani.
Sajnálom, mert jó kapus volt, de nem viselke-
dett jól, és cserbenhagyta a csapatot.”

Pallai a Rangadó.hu honlapnak adott nyi-
latkozatában, a következőket mondta a Ma-
rosvásárhelyről Debrecenbe való kerülésével
kapcsolatosan:

,,Úgy alakult az életem, hogy a párommal
Debrecenben szeretnénk letelepedni és csalá-
dot alapítani, ezért hazaigazoltam” – mondta
el a teremlabdarúgó kapus. 

Az említett honlapon, a Marosvásárhelyen
eltöltött időszakról a következőképpen véle-
kedett Pallai Gábor:

,,Mindenképp nagyon jó tapasztalatszerzés
volt, és előrelépés is, mert tudtam még fejlődni
is. Nagyon profi körülmények voltak, minden
adott a jó szerepléshez. Nem mellesleg tudtunk
játszani a Bajnokok Ligájában is, ahol bekerül-
tünk az elitkörbe. Ott már nem értünk el szép
eredményeket, de nagy élmény volt a Barce-
lona, vagy az ukrán bajnok ellen védeni.’’

Barabási Rozália részt vesz a Budapesten megrendezésre
kerülő Veterán Atlétika Világbajnokságon

A bukaresti Lia Manoliu fedett pályás at-
létikai csarnokban tartották meg nemrég a
13. alkalommal kiírt Veterán Atlétikai Orszá-
gos Bajnokságot, amelyen Románia 194 spor-
tolója (148 férfi, 46 női versenyző) 18
versenyszámban mérkőzött meg az érmekért.

A marosvásárhelyi illetőségű Barabási Ro-
zália, aki a csíkszeredai  Kárpátok SK és a Iaşi-
i Athletics Masters igazolt sportolója, a 40-44
évesek kategóriájában indult, a 60 méteres
síkfutásban a II. helyen, a 100 méteres síkfu-
tásban az I. helyen, míg a 200 méteres síkfu-
tásban is az I. helyen végzett. 

A 40 éves Barabási Rozália részt kíván
venni a budapesti fedett pályás Veterán Atlé-
tikai Világbajnokságon a 60 méteres gátfu-
tásban, amelyre 2014. március. 25-30-a
között kerül sor.
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Szép a huszár, ha felül a lovára, / Fényes kardját köti az oldalára.


