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

Több ajánlata is van 
Májerinek a folytatásra 
Marosvásárhely minden idők legsikeresebb ké-
zilabdakapusa, a Lyonban született Májeri Zoltán
2011 nyarán szerződést írt alá a svájci US Yverdon
Handball klubbal.  Azóta a férfi, női és a férfi if-
júsági csapat edzőjeként sikeresen tevékenyke-
dik, kiváló eredményeket ért el a kantonok
országában. 

>>> 7. oldalTársadalom

Magyarul is szólhat 
a rádió a Víkenden
A marosvásárhelyi önkormányzati képviselőtestület keddi,
rendkívüli tanácsülésén jóváhagyta, hogy a Víkendtelepen
sugárzó vakációs rádióadón a segélykérő, illetve a közér-
dekű hirdetések magyarul is elhangozhassanak. Emellett
a honatyák arra is voksoltak, hogy 19-22 óra között 2 lejes
díj ellenében lehessen belépni a Víkendtelepre, holott ezen
időszakban eddig ingyen lehetett fürdőzni vagy sétálni a
szabadidőközpontban.

>>> 4. oldal

Áldás vagy átok?MORGÓ 

A Fidesz és mi    
A 2010-es földcsuszamlásszerű Fidesz-
KDNP-győzelem után sokan felkapták a fe-
jüket, ilyen arányú győzelmet még
egyetlen erő sem aratott a második világ-
háború utáni Európában. Egyöntetű volt a
vélemény, hogy a kiütéses győzelemhez
kellett az ellenfél katasztrofális nyolcéves
kormányzása is, de az elemzők abban is
megegyeztek, hogy az újrázásra, a hasonló
arányú újabb győzelemre nem sok az
esély. Aztán láss csodát, vasárnap megtör-
tént, amire kevesen számítottak: újra két-
harmados (vagy ahhoz közeli) győzelmet
aratott a polgári oldal! 

>>>3. oldal

Vélemény

Szövetségi leszámolás

Hosszú ideig úgy tűnt, hogy az érintettek – a
médiamunkások korábbi szolgálatainak kö-
szönhetően – egy különleges dicsfénnyel, va-
lamint a korrupció elleni védettséggel lettek
felvértezve. A jól megfizetett ügyvédeik szinte
az összes ügyészségi vádat megsemmisítették.
A pereket formai kifogásokkal, halasztási és át-
helyezési kérésekkel késleltették. A felmerülő
rágalmak ellenére minden maradt a régiben,
hiszen valamennyiüket megillette az ártatlan-
ság vélelme. A vádlottak szabadlábon véde-
keztek és tovább folytatták az elkezdett
tevékenységüket. Aztán a sorozatos halasztá-
sokat követően megszülettek az első, végle-
ges, kedvezőtlen ítéletek.

>>>4. oldal

>>> 3. oldal

A napokban hír röppent fel a médiában, miszerint a marosvásárhelyi vegyi-
pari kombinát vezetősége lehetőségként pendítette meg a nagyüzem idő-
szakos bezárását, amennyiben nem oldódnak meg a gázárak körül felmerült
nézeteltérések. Mihai Aniţei, az Azomaros vezérigazgatója szerint megtör-
ténhet, hogy be kell zárni az üzemet, ha a kormány nem tisztázza a földgá-
zárakat. Ennek hatásairól kérdeztünk üzemi munkást, de vásárhelyi
környezetvédőt is.

Társadalom

A marosvásárhelyi sorok és glosszák őrzője:

a Teleki-Bolyai Könyvtár

(folytatás előző lapszámunkból)

>>> 5. oldal

Lakat alá kerülhet a kombinát



Túl a Maszat-hegyen 
10-én, csütörtökön délelőtt

11 órától a Túl a Maszat-hegyen
című zenés kalandjátékra várják
a gyerekeket a színház nagyter-
mébe. 11-én, pénteken szintén
11 órától a Kényszerleszállás
látható a Kisteremben.

A szenvedés és a jó Isten
Három, egymással össze-

függő beszélgetőestre kerül sor
kreatív módszerekkel A viskó
című bestseller alapján április
10-én, 11-én, illetve 12-én
18.30-tól a marosvásárhelyi
Forradalom/Revolutiei utca 8.
szám alatti Ama Deus kávézó-
ban.

Filmzene a Kultúrpalotában
Április 10-én, csütörtökön és

11- én, pénteken este 7 órától
filmzenéket felvonultató rend-
kívüli szimfonikus koncertre
kerül sor a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota nagytermében. Vezé-
nyel: Shinya Ozaki. A csütörtöki
koncertre a 24-es számú bérle-
tek érvényesek.

Versest
Április 10-én, csütörtökön

délután 6 órától verses-zenés
felolvasóestre kerül sor az Ego
Sum Duo közreműködésével a
marosvásárhelyi, a Kossuth utca
2. szám alatti Philothea Klub-
ban. A nagyérdemű József At-
tila-verseket, megzenésített
költeményeket hallgathat meg,
a rímek, gondolatok bakelitle-
mezről is megszólalnak. A ren-
dezvény alatt bárki
felolvashatja kedvenc versét.

Előadás az emlőrákról
Április 10-én, csütörtökön

19 órától a vártemplomi Házas
bibliaórák keretében a Vár-
templom diakóniai otthonának
Bocskai-termében (Eminescu,
volt Jókai utca 28. szám) dr.
Bara Tivadar az emlőrák sebé-
szeti kezeléséről tart előadást.

Bartis Attila a Látó irodalmi
játékok vendége

A Látó Irodalmi Játékok
meghívottja Bartis Attila író,
akivel Demény Péter beszélget
április 11-én, pénteken 19 órá-
tól a marosvásárhelyi G. Café-
ban. Bartis Attila 1968-ban
született Marosvásárhelyen,
1984 óta Budapesten él.

Bernády – 150
Bernády György születésé-

nek 150. évfordulója alkalmá-
ból a Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány tu-
dományos rendezvénnyel idézi
meg Marosvásárhely legendás
polgármesterének alakját. Áp-
rilis 11-én, pénteken délután 6

órakor Bernády György, az
ember és a közéleti személyiség
címmel történészek – Pál
Antal- Sándor akadémikus, Se-
bestyén Mihály, Fodor János és
Józsa András – idézik fel az egy-
kori városatya sokoldalú mun-
kásságát, rendkívüli
egyéniségét a marosvásárhelyi
Bernády Házban.

Elutazni önmagunkhoz
Ezzel a címmel szerveznek

verses-zenés József Attila- estet
április 12-én, szombaton 18
órától a Maros Művészegyüttes
előadótermében az Artecotur
Egyesület színitanodájának di-
ákjai. Az RMDSZ és az egyesület
közös produkciójának – a ma-
gyar költészet napja tiszteletére
bemutatott – műsorát dr. Gyé-
resi Júlia egyetemi előadótanár
állította össze és rendezte.

Gyűjteményes kiállítás
A képzőművészek egyesüle-

tének Unirea termében meg-
nyílt a tagok gyűjteményes
kiállítása. Az érdeklődők Sabina
Purcariu, Fábián Margit, Vochita
Cecalacean, Kulcsár Erzsébet,
Hadnagy Gabriella, Czirjék
Lajos, Ioan Rusu, Radu Florea,
Korodi Szász Albert és Stef Liviu
műveit tekinthetik meg.
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Horoszkóp
Kos: Ingatlanügyletben, rokoni kapcsolatokban előrelépés
várható. Akivel korábban haragban volt, kibékülhetnek. Ami-
hez ezekben a napokban a nevét adja, abban sikert, és nem
mindennapi eredményt érhet el. A párkapcsolatokban fontos,
hogy a párját elismerő szavakkal támogassa.
Bika: Lazítania kellene, pihenőt beiktatni, mert már csak az
hiányzik, hogy a kórházban kössön ki. Pénz váratlanul megy
ezekben a napokban, de jön is. Így aztán lesz miből fedezni
gyermeke, szeretője, újabb igényeit. Szakmájában sikert érhet
el, felettese elismeri a tudását, és értékeli a szorgalmát. 
Ikrek: Még az a csoda is megtörténhet, hogy nem egy,
hanem több munkaajánlatot kap ezekben a napokban, ame-
lyek közül a másodikat kellene elfogadnia. Ha a pénzügyek-
ben köti az ebet a karóhoz, akkor könyvelése bevétel oldala
lendül nagyobb mozgásba. Gyermeke vagy szerelme optimis-
tává teszi. 
Rák: Házas- vagy üzlettársának nagy szüksége van most az
ön támogatására, ezért kevesebb figyelem irányulhat a sze-
retőjére, vagy a gyermekére, akikből ez féltékenységet válhat
ki. De ezt jól tudja kezelni. Ne ellenkezzék, ha valaki adómen-
tes jövedelmet, vagy ajándékot kíván a zsebébe csúsztatni.
Oroszlán: Nagy ígéretek hangozhatnak el, amelyek miatt
szerencsésnek érezheti magát. Baráti kapcsolat miatt nyereg-
ben lehet és bármihez adhatja a nevét, sikeres lesz. A szen-
vedélyt élje meg, mert ha elfojtja, belebetegedhet. Vigyázzon
a pénzére, mert meglophatják.
Szűz: Életkedve újra a régi, mert sikeres lesz a munkában.
Jobb pozíció vagy pénz ütheti a markát, és olyan emberrel is
találkozhat, akinek a lelkesedése önre is átragadhat. Nehéz
szerelmi kapcsolata az ön szerelmének köszönhetően meg-
szilárdulhat, és ha ön szülő, a gyermekére büszke lehet.
Mérleg: A munkában fordulhat a kocka. Ami eddig nem
ment, az kitartásának köszönhetően sikerül, és így magasabb
pozíció várományosa lehet. Külföldi utazáskor varázslatos sze-
relmet élhet át. Ne hozza megalázó helyzetbe házastársát,
kollégával szemben nem engedheti meg magának, hogy az
utálat kiüljön az arcára!
Skorpió: Egy régi kapcsolat, melyre eddig a hallgatás volt a
jellemző, most megváltozik. Képes lehet olyasmiről is be-
szélni, amiről korábban nem mert. A családtagok iránti sze-
retete erősödhet, érzéseit öntse szavakba. Szerelmi
kapcsolatot a féltékenység, barátságot az irigység és egy titok
napvilágra kerülése teheti tönkre.
Nyilas: Ha kerüli a politizálást, vagy a politizálókat, akkor kel-
lemetlen helyzet elől térhet ki. Gyermeke elég állítson kisebb
akadályt! Amennyiben vitás, netán jogi ügye van, akkor
abban nyertes lehet. Mint derült égből a villámcsapás, úgy
érheti egy hír.
Bak: Munkahelyén emelkedhet az ázsiója, és fontos pozíció
betöltésére kérhetik fel. Felettes bizalmát élvezheti, és biz-
tonságban érezheti magát, még akkor is, amikor elképesztő
hírek kelnek szárnyra. Munkahelyén sokan az ön magánéle-
tével, szerelmi ügyeivel foglalkozhatnak. 
Vízöntő: Nyertese lehet peres ügynek, elképesztő módon
mászhat ki a slamasztikából, és elhitetheti környezetével,
hogy ön teljesen ártatlan. Amennyiben ön szülő, gyermeké -
nek nagyobb figyelemre van szüksége! Házastársát egy elha-
tározásában támogassa.
Halak: Változás várható régi szerelmi kapcsolatában, amely-
ben több volt az érzelmek elfojtása, mint kiélése. Kitartásának
köszönhetően a szerelemben is, és a gyermekvállalás vagy –
nevelés terén is nagy eredményt érhet el. Ha úgy érzi, hogy a
munkahelye olyan, mint a pokol, akkor nem téved.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

A város sétálói / Péterfi József grafikája



MORGÓ

A Fidesz 
és mi    

A 2010-es földcsuszamlásszerű Fidesz-KDNP-győze-
lem után sokan felkapták a fejüket, ilyen arányú győzel-
met még egyetlen erő sem aratott a második
világháború utáni Európában. Egyöntetű volt a véle-
mény, hogy a kiütéses győzelemhez kellett az ellenfél
katasztrofális nyolcéves kormányzása is, de az elemzők
abban is megegyeztek, hogy az újrázásra, a hasonló ará-
nyú újabb győzelemre nem sok az esély. Aztán láss cso-
dát, vasárnap megtörtént, amire kevesen számítottak:
újra kétharmados (vagy ahhoz közeli) győzelmet aratott
a polgári oldal! 

A választások óta született kommentárok, elemzések
szerzői szerint az újabb kategorikus jobboldali győze-
lemhez, a négyéves kormányzás sikeres teljesítménye
mellett, a szétesett, s csak a kényszer által alkalmilag
egybeterelt, de minduntalan egymásra acsarkodó bal-
liberális oldal szánalmasan gyatra szereplése is jócskán
hozzájárult. Úgy tűnik, hosszú időre állandósult a poli-
tikai mező, és az erőviszonyok is: a kétharmados több-
séggel bíró centrális erő, a Fidesz-KDNP két oldalán a
magát összeszedni, újjászervezni nem tudó balliberális
oldallal, illetve a folyamatosan erősödő nemzeti radikális
jobboldallal. 

A napokban leggyakrabban elhangzó kérdésre – mi
várható a következő négy évben a kormánytól? – vi-
szonylag egyszerű a válasz: a folytatás. Ilyen erős legiti-
mitással, támogatással rendelkező kormánynak, mint
amilyen hamarosan feláll nem lesz nehéz folytatnia, ki-
teljesítenie azt, amit elődje elkezdett: a globális hatalmi
elvárásokkal szembemenő, a nemzeti érdekeket előtérbe
helyező gazdaságpolitika folytatását. Ebből a szemszög-
ből tekintve nő meg a kétharmados – vagy ahhoz közeli
– támogatottság jelentősége. 

És hogyan alakulhat majd Magyarország és a határon
kívüli nemzetrészek, az új kormány és határon túli ma-
gyar pártok kapcsolata? Hát a Fidesz és az RMDSZ viszo-
nya? Az állampolgárság könnyített felvétele
lehetőségének megteremtése, s a választójog kiterjesz-
tése által a magyar nemzet közjogi értelemben vett
egyesítése jelzi a csapást, amerre a polgári, nemzeti, ke-
resztény kormány haladni kíván. A cél továbbra is egy
lehet: a Nemzeti Együttműködés Rendszerében foglaltak
szellemében cselekedve erősíteni a nemzeti összetarto-
zást a Kárpát-medencében és a világban szétszórtan élő
magyarságban.

Ami pedig a Fidesz és az RMDSZ kapcsolatát illeti,
azon bizony van mit javítani. Azt talán a „szövetség” leg-
felsőbb vezető köreiben is tudják, érzik, hogy a ballibe-
rális oldal iránti nyílt vonzalom, a Kádár-rendszer
kulturális életében meghatározó szerepet játszó figu-
rákkal ápolt barátság, a vadprivatizálás nyomán szüle-
tett posztkommunista kötődésű üzleti körökkel
kialakított üzleti kapcsolatok nem a legjobb ajánlóleve-
lek a Fidesz kulcsfontosságú vezetőihez. 

Evidenciának számít, hogy az RMDSZ vezető köreire
ráférne a generációváltás. És nem kizárólag azért, mert
a Markó-Borbély-Frunda-Verestóy négyes fogat nem
számít szalonképesnek a Fidesznél. Talán ezért tolják
előtérbe a székelyföldieket – Tamást, Antalt, Borbolyt,
Rádulyt –, a Fidesz-vezetőkkel való kapcsolattartáskor.
Mindez nem több amolyan kényszer szülte reálpolitikai
fogásnál. Az igazi az RMDSZ-en belüli teljes generáció-
váltás lenne. Hogy a mentalitásváltás szükségességéről
most szót se ejtsek. 

3. oldalTársadalom  <<2014. április 10-16.

Szentgyörgyi László  

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát az 1960-as évek legelején létesült és 1966-ban kezdte el a termelést.
A kezdetben államilag patronált nagyüzemet 1998-ban egy török cég vette át, majd a közelmúltban egy
svájci cég kezelésébe került. Az évtizedek során a kombinát Maros megye és a térség legnagyobb lég-
szennyezőjévé nőtte ki magát. Az utóbbi években a környezetvédelmi hatóság több ízben büntette meg
a céget légszennyezés miatt. Az Azomaros műtrágyákat gyárt: ammónium-nitrátot, mészammon salét-
romot, karbamidot, NPK (nitrogén-foszfor-kálium) kompakt műtrágyákat, kalcium-nitrátot, folyékony
műtrágyát. A műtrágya mellett a gáznemű és folyékony nitrogén, kalcium-karbonát és melamin is szerepel
a termékajánlatán. A gyártási folyamatokhoz évente nagy mennyiségű földgázt, több millió köbméter
vizet és egyéb alapanyagokat használ a 12 termelőegységében. A termelés során nitrogén-oxidok, kén-
dioxid, szén-monoxid, szén-dioxid, ammónia, szilárd részecskék és illékony szerves vegyületek távoznak
a természetbe. A napokban egy hír röppent fel a médiában, miszerint a kombinát vezetősége lehetőség-
ként pendítette meg a nagyüzem időszakos bezárását, amennyiben nem oldódnak meg a gázárak körül
felmerült nézeteltérések. 

Áldás vagy átok?

Lakat alá kerülhet 
a kombinát

Mihai Aniţei a marosvásár-
helyi Azomaros vegyipari kom-
binát vezérigazgatója szerint
megtörténhet, hogy be kell
zárni az üzemet, ha a kormány
nem tisztázza a földgázárakat.
Az elmúlt egy év és két hónap
alatt 60%-al nőtt a gáz ára az
ipari fogyasztók számára, és a
helyi piac képtelen feldolgozni
az ilyen gyors áremelkedéseket.
Sőt, újabban a kormány három
nap alatt döntött a földgáz árá-
nak növeléséről, ennyi idő alatt
nem alakulhat ki a szabad piac
és a termelőkkel sem lehet
egyeztetni – vélekedik az igaz-
gató.

A szakszervezet elnöke az al-
kalmazottak kényszerszabad-
ságra küldése mellett azt is
kilátásba helyezte, hogy a költ-

ségek növelése miatt a 200 mil-
lió eurós felújítási projektet is le
kellene fújni.

A gyár szóvivője, Ovidiu
Maior úgy véli, a marosvásárhe-
lyi óriásüzem bezárása elsősor-
ban azoktól a tárgyalásoktól
függ, amelyeket jelenleg is foly-
tatnak a gyárvezetők és a gáz-
termelők.

A vállalat teljes 
kapacitással dolgozik

A nagyernyei György Géza
1982 óta dolgozik a marosvá-
sárhelyi vegyipari kombinát-
ban. Elmondása szerint
szombaton megjelent a vállalat
kapuján egy tájékoztató, mely
szerint, ha nem sikerül a veze-
tőségnek olcsóbb gázhoz jutni,
megtörténhet, hogy az alkal-

mazottakat technikai munka-
nélküliségre küldik. A papírt a
hét elején azonban már levet-
ték. „A vállalat egyelőre teljes
kapacitással dolgozik, a felette-
seink nem mondanak semmi
konkrétumot. Remélem, csak
szóbeszéd ez az egész az üzem
bezárásáról, ha mégis megtör-
ténne, akkor az sokunkat hátrá-
nyosan érintene. El sem tudom
képzelni, mihez kezdenék most,
32 év után hová mehetnék, 50
évesen ki venne fel dolgozni?”
– aggodalmaskodik György
Géza. 

Veszteség vagy nyereség
lenne a bezárás?

Kósa István ökológust arról
kérdeztük, lát-e reális esélyt
arra, hogy lakatot tegyenek a

nagyvállalat kapujára, és hogy
szerinte nagy veszteség lenne-e
a város számára ez a bezárás.
„Személyes véleményem szerint
nem áll fenn a veszélye annak,
hogy a vegyipari kombinát be-
zárjon, ez csak egy zsarolási
módszer. Így próbálja sarokba
szorítani a vállalat vezetősége a
kormányt. Hogy Marosvásárhely
számára veszteség vagy nyere-
ség lenne-e az üzem bezárása?
Ha abból a szempontból nézzük,
hogy sok ember maradna mun-
kahely nélkül, mindenképpen
veszteség, ha arra gondolunk,
hogy megszűnne ez az óriási
légszennyezés, akkor természe-
tesen hatalmas haszon” –
mondta el lapunknak az ökoló-
gus. 

Nemes Gyula



Szövetségi leszámolás
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A marosvásárhelyi önkormányzati képviselőtes-
tület keddi, rendkívüli tanácsülésén jóváhagyta,
hogy a Víkendtelepen sugárzó vakációs rádió-
adón a segélykérő, illetve a közérdekű hirdetések
magyarul is elhangozhassanak. 

Néhány évtizeddel ezelőtt
még jól mentek a dolgok. Min-
denkiben tombolt a munka-
kedv, a lelkesedés és az ambíció.
Az eredmények nem voltak túl
látványosak, de az emberek így
is elégedettnek tűntek. Nem
adták fel a reményt, minden-
ben a jót keresték. Az adott eu-
fórikus helyzettel azonban
visszaéltek a mindenkori veze-
tők, és az idők folyamán bebe-
tonozták magukat a hatalmi
szerepkörbe. Kerestek egy-egy
olyan beosztást, amely haté-
kony eszköznek bizonyult az
anyagi javak előteremtésére és
a számonkérhetőség elkerülé-
sére. Ezzel egyidőben eltávolí-
tották a köreikből azokat a
kényelmetlen személyeket,
amelyek veszélyt jelenthettek
volna a további előretörésükre.
Egy olyan lojális holdudvarra
tettek szert, amely gondolkodás
nélkül megszavazta az egyéni
érdekekre alapuló határozatai-
kat, és a végsőkig kitartott az őt
kinevező feletteseik mellett. A
beígért demokratikus rendszer
helyett egy zárt, önkényuralmi
szervezetet építettek fel. A kez-

detekre jellemző lelkesedés
emiatt megszűnt, a helyét
pedig a szkeptikus magatartás
vette át. Az addig nagyra be-
csült vezetőket, képviselőket
már nem övezte tisztelet, sőt
még korrupciós ügyekbe is be-
lekeveredtek. 

Hosszú ideig úgy tűnt, az
érintettek – a médiamunkások
korábbi szolgálatainak köszön-
hetően – egy különleges dics-
fénnyel, valamint a korrupció
elleni védettséggel lettek fel-
vértezve. A jól megfizetett
ügyvédeik szinte az összes
ügyészségi vádat megsemmisí-
tették. A pereket formai kifogá-
sokkal, halasztási és áthelyezési
kérésekkel késleltették. A fel-
merülő rágalmak ellenére min-
den maradt a régiben, hiszen
valamennyiüket megillette az
ártatlanság vélelme. A vádlot-
tak szabadlábon védekeztek és
tovább folytatták az elkezdett
tevékenységüket. Aztán a soro-
zatos halasztásokat követően
megszülettek az első, végleges,
kedvezőtlen ítéletek. A szóban
forgó személyek sajtónyilatko-
zatban tudatták a közvéle-

ménnyel, hogy egy elfogult
igazságszolgáltatási rendszer
áldozataivá váltak. Az elítéltek
támogatói polgári megmozdu-
lásokat kezdeményeztek, nyi-
latkozatokat adtak ki,
aláírásokat gyűjtöttek. Face-
book-csoportot hoztak létre,
hogy felhívják a figyelmet az
igazságtalanságokra. Közvetett
módon a hatalmi beavatkozást
is jó néven vették volna a fel-
mentés megszerzéséért.

De a szentnek – vagy leg-
alábbis kikezdhetetlennek –
hitt személyek nem kapták
meg a kegyelmet. Mi több, to-
vább folytatódott ellenük a le-
számolás, a korrupciós ügyek
felgöngyölítése, a sikkasztások
felderítése. A jelenség egyre na-
gyobb méreteket öltött. Senki
sem lehetett nyugodt afelől,
hogy megmenekül. Bárkiről is
legyen szó, a Korrupcióellenes
Ügynökség nem kegyelmezett.
Még a szövetség legnagyobb-
nak vélt szentjének, a Román
Labdarugó Szövetség korábbi
elnökének, Él Korléonénak sem.

Ferencz Zsombor

 
 
 

 

                         

Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice” 
-co-finan at prin Fondul European de Dezvoltare Regional   

„Investi ii pentru viitorul dumneavoastr ” 

 

Începerea proiectului “Dezvoltarea societ ii Tiboo S.R.L.  
prin implementarea unui magazin online” 

 
Târgu Mure , 11.03.2014 

SC Tiboo SRL, cu sediul în Târgu Mure , deruleaz , începând cu data de 19.02.2014, proiectul 
“Dezvoltarea societ ii Tiboo S.R.L. prin implementarea unui magazin online “, co-finan at 
prin Fondul European de Dezvoltare Regional , în baza contractului de finan are încheiat cu 
Ministerul pentru Societatea Informa ional . 
Valoarea total  a proiectului este de 116.981,60 lei, din care asisten a financiar  nerambursabil  
este de 66.038,00 lei.  

Proiectul se implementeaz  în localitatea/localit ile Târgu Mure  pe o durat  de 10 luni.  
Obiectivul proiectului este cre terea productivit ii întreprinderilor române ti, cu asigurarea 

principiilor dezvolt rii durabile i reducerea decalajelor fa  de productivitatea la nivelul Uniunii 
Europene prin implementarea unui sistem de comer  electronic la societatea Tiboo SRL. 
 
Detalii suplimentare pute i ob ine de la:  
Nume persoan  contact: Imreh Barna 
Func ie: administrator 
Tel. 0726 263 147, Fax: 0365 816 957, e-mail: office@tiboo.ro 

Magyarul is szólhat a rádió a Víkenden

Karácsony Erdei Etel RMDSZ-
es tanácsos rukkolt elő a javas-
lattal, amely értelmében a Ví-
kendtelepen működtetett
rádióban a bajba jutott személy
által beszélt nyelven lehessen
segítséget kérni. Erre Maria Cio-
ban, a polgármesteri hivatal
jegyzőjének beszólása, miszerint
egy gyerek, ha elvesztődik, nem
lehet tudni, hogy milyen nyelven
beszél, megnevettette az önkor-
mányzat képviselőit, de a jelen
lévő újságírókat is. Karácsony ja-
vaslatát Bakos Levente, a szö-
vetség színeiben politizáló kép-
viselő azzal egészítette ki, hogy
a segélykérésen kívül minden
közérdekű hirdetés a szóban
forgó rádióban román és magyar
nyelven egyaránt elhangozzon. 

Tanácskozás és vita után vé-
gül megszavazták a honatyák az
RMDSZ-frakció tagjainak javas-
latát.

Mint ismeretes, a víkendte-
lepi vakációs rádió egy munka-
társa tavaly nyáron megtagadta,
hogy magyarul vagy németül
szóljon a mikrofonba, amikor
egy nagyapa a strandon eltévedt

németországi unokájának sze-
retett volna üzenni. A történtek
után a nagyapa az ügyben a pol-
gármesteri hivatalhoz fordult,
ám Dorin Florea akkori válasza
az volt, hogy a vakációs rádió
képtelen olyan személyt alkal-
mazni, aki a földkerekség mind
az összes, 6800 nyelvét ismerje.
Ezután a felháborodott nagyapa
az Országos Diszkriminációelle-
nes Tanácshoz és a bírósághoz
fordult, következésképp a testü-
let ezer-ezer lejes pénzbírság ki-
fizetésére kötelezte a vétkesnek
talált személyeket, többek között
a műsorvezetőt.

Este is kell belépőt 
fizetni 

A keddi tanácsülésen a ho-
natyák arra is voksoltak, hogy
19-22 óra között 2 lejes díj elle-
nében lehessen belépni a Ví-
kendtelepre, holott ezen idő-
szakban eddig ingyen lehetett
fürdőzni vagy sétálni a szabad-
időközpontban.

Bár PNL-s képviselők szerint
nem lenne üdvös bevezetni az

este 7 óra utáni 2 lejes belépti
díjat, Ioana Roman PDL-s taná-
csos elmondta, azért javasolják
ezt, mert gyakori jelenség, hogy
többen várakoznak a Víkend ka-
puja előtt, várva a 19 óra 5 per-
cet, hogy bérmentve végezhes-
sék a medencékbe az esti

tisztálkodásukat. Roman úgy
véli, ez nem méltányos azokkal
szemben, akik becsületesen ki-
fizetik a beugrót. 

Haller Béla arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy bár tiltó tábla van
kihelyezve, a medencébe ugráló
fürdőzők sértik a pihenni vágyók

nyugalmát, és az ezt felügyelő
személyzet hiányát kifogásolta.

A testület végül megszavazta
a 2 lejes belépődíjat, emellett
pedig arra is igennel voksoltak ,
hogy a Víkend területén levő
vendéglátóipari-egységek, te-
raszhelyiségek hétköznap reggel

8 és éjfél között tarthassanak
nyitva, pénteken és szombaton
pedig két órával tovább: azaz
reggel 8 és éjszaka 2 között fo-
gadhassák a vendégeket.

Pál Piroska

www.kozpont.ro
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A barokk építészeti 
műemlékek rajongója

Amint azt már említettük,
gróf Teleki Sámuel ifjúkorától
gyűjtötte a könyveket, itthon és
a külföldön megjelenteket,
klasszikusokat és a tudományos
műveket. Teleki gróf a felvilágo-
sodás híveként és a klasszicizáló
barokk építészeti műemlékek
rajongójaként új könyvesház
építését tervezte egy bécsi épí-
tész és saját rajzai alapján, a ki-
vitelezést a már említett Schlaff
építőmester végezte. 

Keresztes Gyula, a Marosvá-
sárhely régi épületei című köny-
vében leírja, hogy a műemlék
alapkövét 1799-ben tették le. A
könyvesházat a meglévő L alakú
Wesselényi épülethez építették
úgy, hogy azok együttesen egy-
séges épületet eredményezze-
nek. Az udvari könyvtári
szárnyban van az emeletre ve-
zető impozáns lépcsőház és a
bejárat ajtaja, mely fölött kő-
tábla az alapító nevével: 

Musis Patriis Gratisque
Posteris D.D.Samuel S.R.T.
Comes Teleki.

A könyvtárterem nagy mé-
retei, klasszicizáló építészeti ki-
alakítása, a falak és a pillérek
körül beépített könyvszekré-
nyek ünnepélyes hangulatot

adnak a helyiségnek. A három -
ajtós nagy belmagasságú ter-
met két sor pillérre és a
kerítőfalakra támaszkodó ke-
rengő két szintre osztja, a sza-
badon maradt középső részén
csehsüveg-boltozatos mennye-
zet. A nagyterembe belépő lá-
togató szembetalálja magát
Teleki Sámuel kancellár nagy
méretű, füzérkoszorúval díszí-
tett és aranyozott rámába he-
lyezett képével –Tusch János
festette –, melyet az emelet
magasságában helyeztek el. 

A könyvszekrényeken elhe-
lyezett görög bölcsek és szép-
írók szobrai díszítik az egyszerű,
de finom ízlésű profilokkal dí-
szített termet. Az éveken át
Bécsből hazaküldött könyveket
Teleki utasítása szerint helyez-
ték el a dróthálós szekrényekbe.
Az épületben levő lakások át-
alakításával az Akadémia helyi
fiókjának könyvtárát és olvasó-
termeit is idetelepítették. 

A régi Wesselényi-ház föld-
szinti belső ajtókerete fölött ma
is látható a kőbe faragott csa-
ládi címer és a család kezdőbe-
tűi. Teleki Sámuel létesítménye
a város legfőbb nevezetessége,
könyvtárterme a magyarlakta
területek legszebb empire stí-
lusú csarnokterme, és szekré-
nyeiben az európai művelődés
leggazdagabb hagyatékát
őrzik. Az épület földszinti ter-

mében helyezték el a Bolyai
Farkas és János Emlékmúzeum
kiállítási anyagát. 

Az egykori 
Rhédey-Wesselényi 
szárny arculata

Ami a műemlék építészeti
leírását illeti, arról az Erdélyi
Magyar Elektronikus Könyvtár-
ban, az Adatbankban kaptunk
leírást. 

Egyemeletes, U alaprajzú
épület, tizenkét tengelyes fő-
homlokzattal, amelyet függőle-
gesen 6 egyszerű lizéna oszt
egy négytengelyes központi va-
lamint két-két, egyenként két-
tengelyes szélső mezőre. A
négytengelyes központi rész
alsó szintjén a két szélső ten-
gelyben valamikor két félkörí-
ves bejárat nyílt, mára a
jobboldalit befalazták. Az alsó
szint ablakait keskeny, vakolt
szalagkeret övezi, a felsőt
ugyanilyen egyszerű, könyöklő-
párkányokra leszaladó vakolt
füleskeretek díszítik. Az emele-
tet övpárkány választja el a
földszinttől, a lizénák vonalá-
ban enyhe golyvázással. 

Az udvari homlokzatok össz-
képére az építési fázisok kü-
lönbségei alapvetően
rányomják bélyegüket. Az egy-
kori Rhédey-Wesselényi szárny
arculatát a kétszintes udvari ár-

kádsor határozza meg, míg az
újonnan épült könyvtárszárny a
főhomlokzat egyszerű kialakí-
tását idézi. 

A régi szárny utca felőli ud-
vari homlokzatát eredetileg
nem díszítették árkádok, ez
csak a könyvtárépítés bővítései
során került oda, amint ez a
fennmaradt tervrajzokból és az
árkádok régi szárnyhoz való il-
leszkedéséből kitűnik. 

Az eredeti barokk 
belsőépítészi részek őrzője

Fontosnak tartjuk azonban,
hogy pár mondat erejéig még
rávilágítsunk néhány nagyon
fontos dologra, ami természe-
tesen az épületet illeti. A mű-
emléknek kettős szerepe volt,
egyrészt megvolt benne a kora-
beli városi palota összes tarto-
zéka - főúri lakosztály,
reprezentatív nagyterem, női
lakosztály, személyzeti és ház-
tartási helyiségek a földszinten,
gazdasági egységek a hátsó ud-
varban -, másrészt pedig az
alapterület csaknem fele
könyvtárként szolgált. 

A földszinten, a könyvtár
nagyterme mellett kapott he-
lyet az olvasóterem, és ugyan-
azon a szinten volt a könyvtáros
külön lakrésze is. A nemesi pa-
lota lakóhelyiségei, a kancellár
lakosztályával együtt az emele-
ten volt.  

Marosvásárhelyen egyéb-
ként ebben az épületben ma-
radt fenn a legtöbb eredeti
barokk belsőépítészi részlet:
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A tizenhatodik-tizenhetedik században könyvtárak csak az iskolák mellett lé-
tesültek. A tizennyolcadik században lángra lobbant a könyvgyűjtés szenve-
délye. Akkor létesült többek között a gyulafehérvári Batthyáneum – 1792-ben
Batthyány Ignác alapította – és a nagyszebeni Brukenthal-múzeum is. 
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A marosvásárhelyi sorok és glosszák őrzője:

a Teleki-Bolyai Könyvtár

padlók, ajtók, ablakok, kályhák,
falfestés, stukkókeretek. Ugyan-
akkor néhány helyiségben még
vannak darabok az eredeti bú-
torzatból is. 

A könyvtáralapítás 
mint divat

A Könyvtárban található
képgalériáról A város meséi
című könyv szerzője is megem-
lékezik. 1822-ben, Teleki gróf
halála után berendeztek a
könyvtárban egy galériát a kor
és Erdély történelmének neves
személyiségeiről készült port-
rékból. Köztük volt Bethlen
Gábor fejedelem, Mátyás király,
Samuel von Brukenthal, aki a ti-
zennyolcadik század második
felében Erdély kormányzója
volt, Széchényi Ferenc, aki
1802-ben maga is közkönyvtá-
rat nyitott Pesten, és nem
utolsó sorban Savoyai Jenő, aki
szintén könyvtártulajdonos
volt. Ezek alapján nyugodtan ki-
jelenthetjük, hogy akkoriban
nagy divatja volt a könyvtárala-
pításnak.

Dokumentumok állítják:
1780-ban merül fel a 
könyvtár alapításának ötlete!

Teleki a kezdetektől tudatá-
ban volt az általa alapított
könyvtár jelentőségének. A
nyilvános könyvtárakról egyéb-
ként az 1780-as évekből szár-
mazó dokumentumokban
olvashatunk először, és ugyan-
ebben az évben merült fel a
marosvásárhelyi könyvtár ala-
pításának ötlete is.

A Téka rendkívül fontos volt
a város számára, tekintetbe
véve, hogy Kolozsvár vagy
Nagyszeben sokkal nagyobb és
jelentősebb kulturális központ-
nak számítottak. Mondhatni
szerencsénk volt…

A kérdés az, hogy miért épp

Marosvásárhelyre esett Teleki
választása? Mindez feltehetően
azért történt így, mert itt szé-
kelt a Királyi Tábla, és olyan tan-
intézmények voltak a városban,
mint a Református Kollégium,
vagy a katolikus iskolák, tele
potenciális olvasókkal. És való-
ban, a könyvtárba betérők
többsége a Királyi Tábla és a Re-
formátus Kollégium diákjai
közül kerültek ki. 

Teleki fia nem vesz új 
könyveket. Így a Téka
„könyvmúzeummá” 
alakul…

A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentumokból még ki-
derül, hogy magánkönyvtárról
lévén szó, a könyveket saját pén-
zén vásárolta Teleki. Mivel azon-
ban halála után a fia nemigen
szerzett be új kiadványokat, a ti-
zenkilencedik század második
felére a könyvtár egyfajta
„könyvmúzeummá” alakult,
amelyben sok régi kiadványt
megtalálhatott az érdeklődő, új-
donságok azonban nem voltak.
Így ment ez a két világháború
közötti időszakig. 

A harmincas évek végén a
könyvtári élet fellendítése érde-
kében létrehoztak egy alapít-
ványt, amely megpróbálta
kivonni a Tékát a család tulajdo-
nából. Telt az idő, változtak a
korok, az állam is elkezdett nyil-
vános könyvtárakat létesíteni, és
a magántulajdonban lévő
könyvtár eszméje lassacskán
túlhaladottá vált. 

A Teleki Téka művelődési
szempontból mérföldkő marad,
de olyan kisugárzása, mint ala-
pítója, gróf Teleki Sámuel idején,
feltehetőleg sosem lesz már. 

Nagy-Bodó Tibor

A régi képekért köszönet 
Madaras Józsefnek

(folytatás előző lapszámunkból)



– Jó napot, Sajókám! Érez
maga averziót a homoszexuáli-
sokkal szemben, vagy egysze-
rűbben: homofób?

– Hát, amikor így nyíltan rá-
kérdeznek, akkor természete-
sen mindig azt mondom, hogy
nem, holott tulajdonképpen
igen, ahogy szinte mindenki. De
miért érdekli, csak nem most
akar kamingautolni nekem itt,
annyi év barátság után? Mert
én még a maga kedvéért se
megyek túl a barátságon.

– Kaming-micsinálni?
– Coming out, nincs rá jó

magyar kifejezés, talán előbú-
jásnak lehetne fordítani. Arra
utal, amikor valaki elmondja
egy másik embernek, vagy nyil-
vánosan felvállalja, hogy
meleg, leszbikus, biszexuális
vagy transznemű.

– Még hogy én?! Marhája!
Tulajdonképpen csak bevezető
kérdés volt, valójában arra va-
gyok kíváncsi, hogyan viszonyul
a semleges nemű emberekhez.

– Ejsze már olyanok is van-
nak?

– Egyelőre hivatalosan csak
egy, de biztos lesznek többen is.

– És ki az, nem Angela Mer-
kel? Nekem mindig is gyanús
volt…

– Nem. Egy ausztrál pofa,
bizonyos Norrie, akit az Auszt-
ráliai Legfelsőbb Bíróság nem-
rég törvényesen elismert mint
az első semleges nemű embert.
Az eredetileg férfiként született
Norrie nemi átalakító műtéten
esett át, ami nem sikerült, ezért
kérvényezte, hogy a semleges
nem szerepeljen a személyijé-
ben.

– Egészségére! De akkor ho-
gyan könnyít magán ezután,
például egy étteremben? Mert-

hogy így már se a férfimos-
dóba, se a nőibe nem mehet be.

– Mittudomén…, majd ki-
tesznek neki egy bilit a kettő
közé. Viszont olvastam ennél is
durvábbat: egy svédországi
óvodába „semleges nemű” gye-
rekek járnak, vagyis nincsenek
kisfiúk vagy kislányok, csak „ba-
rátok”.

– S a szüleik hagyják ezt az
ökörséget?

– Mi az hogy, óriási a túlje-
lentkezés! A fiúk együtt főznek
a lányokkal a játékkonyhában,
de a tűzhely mellé gondosan
oda van készítve a Lego és más
építőjáték is, hogy „a gyerekek-
ben ne épüljön fal a kétféle te-
vékenység között.
Hangsúlyozottan ügyelnek arra,
hogy toleranciát alakítsanak ki
a kicsikben a homoszexuális,
leszbikus, biszexuális és nem-
váltó emberekkel szemben”.

– Akkor jó sok kis Norrie
kerül majd ki onnan…

– Még van: „a könyvespol-
con a mesék között egy olyan
történetet tartalmazó köny-
vecske is helyet kapott, amely-
ben két fiúzsiráf azon kesereg,
hogy nem lehet kiszsiráfjuk, ám
később megvigasztalódnak,
amikor találnak egy magányos
krokodiltojást. A Hófehérke-
vagy a Csipkerózsika-féle mese-
könyvek hiányoznak, hiszen
ezek a klasszikus mesék éppen-
séggel aláhúzzák a nemi szte-
reotípiákat, ellenben a
polcokon sorakozó kötetek
majdnem mindegyike foglalko-
zik a meleg párokkal, egyedü-
lálló szülőkkel vagy
örökbefogadott gyerekekkel”.

– Nem vagyok én pszicholó-
gus, hálistennek, de szerintem
nem minden sztereotípia rossz.

– Hát ja, ezek összekeverik
jézuskát a géppuskával s a szte-
reotípiát az előítélettel. Beszél-
jünk inkább férfias dolgokról:
múlt héten megjelent a Nőileg.

– Hülye! Az meg micsoda,
az RMDSZ horgolótagozatának
a periodikája?

– Az első erdélyi női havibaj,
izé, havilap, amely értelemsze-
rűen az erdélyi nőkről és nőknek
szól, és tízezer példányszámban
nyomtatják.

– Vélhetően csak az első
számot… Apropó, RMDSZ: hal-
lotta, hogy a vásárhelyi szerve-
zet bekeményített?

– Már éppen ideje volt. Mi-
lyen értelemben?

– Kiadtak egy sajtóközle-
ményt, amelyben határozott
fellépést követelnek a hatósá-
goktól az utóbbi időben ag-
gasztóan fokozódó
magyarellenesség megfékezé-
sére, lásd március tizenkilence-
dikei vátrás tüntetés, a Nemzeti
Színház pannójának megrongá-
lása, több helységnévtábla fe-
ketére mázolása a város
környékén, az egykori barátok
temploma főtéri tornyának be-
horogkeresztezése, illetve a
Maros Kosárlabdaklub mérkő-
zésén történt gyalázatos inci-
dens, amikor a nagyszebeni
szutykosok, pardon, szurkolók
nagyvonalúan felkínálták ne-
künk a micsodájukat egy, a sta-
dionba bevitt óriásbanneren.

– Én mindig örvendek, ami-
kor román fiatalok magyarul ta-
nulnak, sőt, még írnak is,
függetlenül attól, hogy mit. Kí-
váncsi vagyok, lesz-e valami-
lyen következménye, mert
szerintem aligha. Ugyanakkor a
hatóságokat fölösleges noszo-
gatni, elég határozottan lépnek

fel mostanában, csak kár, hogy
szinte kizárólag velünk, magya-
rokkal szemben: hol a főtéri fa-
ölelgetős villámbődület
részvevőit igazoltatják, nyilván-
valóan megfélemlítési szándék-
kal, hol a (nagy)piaci –
zömében magyar – kofákat ro-
hanják le a fekete maszkos
csendőrnindzsák.

– Épp hallottam. Tündi néni
nagy barátja, a városi piacigaz-
gatóság vezetője, Vasile Filimon
elmondta: ő sem tudott a raz-
ziáról, és enyhe túlzásnak
tartja, hogy a kora reggeli órák-
ban a piacon levő 25 árust 50
fekete álarcos és rendőr ellen-
őrizze.

– Maholnap az ócskapiaci
rongyos máriskókat is tenge-
részgyalogosok, idegenlégiósok
vagy elit kommandósok fogják
kontrollálni. Szegény zöldség-
árus mámiknak még egy cingár
újpetrezselyem se fért volna be,
úgy beparáztak a Zorro-brigád-
tól, egyikük pedig azt hitte,
hogy itt forgatják a Men in
Black – Sötét zsaruk negyedik
részét.

– Aztán hány veszedelmes
pityókacsempészt, galád zöld-
hagymaüzért és körözött karfi-
oldílert füleltek le?

– Természetesen egyet sem.
Kiszabtak néhány kisebb pénz-
bírságot, jobbára a látszat ked-
véért, és eredtek dolgukra.

– Ezekről a csókákról jutott
eszembe: képzelje, olvastam
egy történelmi portálon, hogy
Napóleonnak töpörödött,
mindössze négy centiméteres
pénisze volt. Mit szól hozzá?

– Lehet, viszont megcsi-
nálta egész Európát!

Molnár Tibor
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Claudiu Maior: Köszöntjük a marosvásárhelyi cigány közösséget!

Tavaszi nagytakarítás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal a 2014. március 11–április 18. közötti
időszakban megszervezi a tavaszi nagyta-
karítást, ami a lerakott hulladékok elszál-
lítását jelenti. Figyelem! Az elszállításra
kihelyezett nagymennyiségű hulladék
miatt, a következőképpen módosul a csa-
patok munkaprogramja és az utcák beosz-
tása:

Az április 14–18. időszakra tervezett utcák:
Április 14. – Hősök temetője park, Somostő (erdő tisz-

títása), Sziget, Raktár, Meggyesfalvi negyed erdőszéle, Fel-
szabadulás;

Április 15. – Hidegvölgy, Segesvári terelőút – legelő és
erdőszéle tisztítása, Belvedere negyed, Kishegyszőlő, Hidos
Adrian, Unomáj, Bodonhegy szőlő;

Április 16. – Remeteszeg (Bese övezet tisztítása),
Csángó, Alsókönyök, Lóhere, Lucerna, Len, Görgény.

Felkérjük a lakókat és a tulajdonosi társulásokat, hogy
tisztítsák meg ingatlanjaikat, valamint az ezekhez tartozó
területeket és zöldövezeteket.

Ugyanakkor a meghirdetett dátum előtti napon tegyék
a hulladékot a járda szélére (halmokba, kivétel az építke-
zési/bontási munkálatból származó hulladék), a szállítási
járművek számára könnyen megközelíthető helyre. Ezt a kö-
zölt napon fogják elszállítani.

Florin Moldovan, ADP igazgató
Kagan Ildikó osztályvezető

Hacsek és Sajó Claudiu Maior a Merészség – 
Gyémánt övezet lakóival találkozott

Néhány napja, a lakosok felkérésére,
Claudiu Maior tanácsos részt vett a Me-
részség – Gyémánt övezet 196-os tulaj-
donosi társulásának közgyűlésén,
amelyet a Tudor Vladimirescu Gimnázi-
umban (20-as számú iskola) tartottak
és ahol az alábbi problémák kerültek te-
rítékre: a Merészség utcai 23-29. számú
tömbházak előtti járda aszfaltozása, a Rodniciei utca 16.
szám alatti tömbház mögött található játszópark felújítása
és új játszóelemekkel való felszerelése, fedett parkoló lét-
rehozása a Merészség utca 43-45. szám alatt levő tömbhá-
zak övezetében, valamint koronaalakítási munkálatok az
övezetben. A lakosok által felvetett problémákra Claudiu
Maior pontos válaszokkal szolgált, a jelenlévőknek meg-
ígérte, hogy a következő időszakban elkezdik a munkálato-
kat. A 196-os számú tulajdonosi társulás elnöke, Sabadi
Ioan elmondta: „Köszönöm Claudiu Maior úrnak, hogy a
gyűlésen megtisztelt jelenlétével és értékelem a marosvá-
sárhelyiek problémáinak megoldására tett erőfeszítéseit.
Az övezet lakosaival együtt türelmetlenül várom a munká-
latok elkezdését. Ugyanakkor köszönetemet fejezem ki
Maior úrnak, hogy a Gyémánt övezetet választotta kísérleti
pontnak a földalatti konténereket illetően, a programot az
egész városra ki kellene terjeszteni. Hatékonyságuk azon-
nal bebizonyosodott. Büszkék vagyunk, hogy mindezen
korszerű megoldásoknak mi lehettünk az első haszonélve-
zői.”

A Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal sajtóirodája

Az 1971-ben,  Londonban megtartott
Első Nemzetközi Roma Kongresszus alkal-
mából, április 8-át a Romák Nemzetközi
Napjává nyilvánították.  Hagyománnyá
vált, hogy a cigányokat Marosvásárhelyen
is megünnepeljük, a rendezvényre ez
évben a Szivárvány Alapítványnál került
sor. Ily módon 2014. április 4-én, kedden
Claudiu Maior tanácsos a Polgármesteri
Hivatal nevében köszöntötte a közössé-
get.  A gyerekek örültek a legjobban az
önkormányzatot képviselők látogatásá-
nak, ugyanis nem kevesebb mint 350 hi-
degvölgyi tanuló kapott
tanfelszereléseket tartalmazó csomagot.
„Köszöntöm a cigány közösséget! Mint
helyi hatóság, mellettük vagyunk és tá-
mogatjuk őket, mint bármelyik marosvá-
sárhelyit, míg ma annál is inkább
szeretném, ha éreznék, hogy támogatjuk

a társadalomba való beilleszkedésüket és
segítséget nyújtunk a tanulásban.”, jelen-
tette ki Claudiu Maior tanácsos. Ugyanak-
kor elégedettségét fejezte ki, hogy a
cigányok az  utóbbi években nem okoznak
problémát Marosvásárhelyen.

A polgármesteri 
hivatal sajtóirodája
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Kisiklott a City’us Galacon!
A román teremlabdarúgó 1. liga 21. fordulójában csúfos, 7-

0 (4-0) arányú vereséget szenvedett a marosvásárhelyi City’us
Galacon, a helyi United együttesétől. 

A találkozó másnapján, Csoma Ferencet, az együttes szovátai
illetőségű játékosát kérdeztük:

- Nem tudom megmagyarázni, hogy mi történt velünk. Már
az első és a harmadik percben is gólt kaptunk, a félidőben már
négygólos előnyre tett szert az United. Nekünk semmi sem jött
össze, nagyon rosszul ment a játék. Érzésem szerint elbíztuk ma-
gunkat, miután a Dévával 6-6-ra játszottunk Marosvásárhelyen,
majd a Székelyudvarhelyi FK-t is 6-5-re vertük Déván, így lépés-
előnybe kerültünk. Szerencsénkre legyen mondva, a legutolsó
esélyünk április 15-én lesz, amikor hazai pályán mindenképp le
kell győznünk az udvarhelyieket, hogy az első helyről kerüljünk
a rájátszásba. A vereség mindig fájó, főleg, hogy ilyen arányban
kaptunk ki, most sem jön, hogy elhiggyem... Ennek ellenére
bízom a társaimban, abban, hogy sikerül legyőznünk a Székely-
udvarhelyi FK-t, és éllovasként kerülünk a rájátszásba! - mondta
el Csoma Ferenc.

Az utolsó játéknapon hazai közönség előtt fog szerepelni
City'us, április 15-én, kedden este 6 órától, a Dévát verő Székely-
udvarhely látogat a ligeti sportcsarnokba. 

Hazai győzelem esetén a City’us éllovasként zárja az alap-
szakaszt, még abban az esetben is, ha a Déva győz a Kézdivá-
sárhelyi KS otthonában, mivel a két csapat közötti közvetlen
találkozó eredménye – Déván 7-7-re, Marosvásárhelyen 6-6-ra
végződött a mérkőzés – a vásárhelyi együttesnek kedvez. 

A bajnokság élmezőnye: 
1. City'us 50 pont (19 mérkőzés)
2. FK Székelyudvarhely 47 (19)
3. Dévai Autobergamo 47 (18) 
4. Galaci United 36 (19) 
5. Spicom 30 (18) 
6. Dunărea Călăraşi 21 (18).

Slatina és Râmnicu Vâlcea után Besz-
tercén is vereséget szenvedett az ASA
a hazai labdarúgó másodosztály II. cso-
portjának 21-ik, utolsó előtti forduló-
jában. Verdeş a mérkőzés végén
szerzett büntetőgólja nagymértékben
biztosítja a rájátszásba jutást az ASA
számára.

Az utolsó fordulóban már nem kell pá-
lyára lépnie Adrian Falub legénységének,
mivel a FC Universitatea Craiova hivatalosan
is visszalépett a bajnokságból, és így 3-0
megnyerik a mérkőzést.

Az alapszakasz utolsó találkozóján a Glo-
ria Szatmárnémetiben lép pályára. 

Hazai győzelem esetén, az ASA az eddig
33 pontot teljesített Olimpia után, a 6. hely-
ről kerül a rájátszásba, ha pedig a Gloria di-
adalmaskodik idegenben, akkor az ASA az
5. helyen zárja az alapszakaszt, őt követi
majd a Gloria, mindamellett, hogy egyenlő
pontszámot (34) teljesítenek, mi több, a ket-
tőjük közti közvetlen mérkőzések eredmé-
nye is döntetlen (2-1 Marosvásárhelyen és
2-1 Besztercén), viszont az ASA gólaránya
jobb, mint a beszterceieké. 

A rájátszásra a következő állásból vág-
hatnak neki:

1. CS U Craiova 20 p., 2. ASA 15 p., 3. Râm-
nicu Vâlcea 13 p., 4. FC Olt 12 p. (5-6), 5. Olim-
pia 12 p. (7-10), 6. Resicabánya 11 p. 

Ugyancsak az ASA-val kapcsolatos hír,
miszerint a klub vezetősége hétfőn szerző-

dést kötött a Kolozsvári CFR 33 éves kapusá-
val, a szabadon igazolható Eduard Stancio-
iuval. 

Szilágyi Lórit kizárták 
az elsős csapatból!

A besztercei vesztes mérkőzés után, a
klub vezetősége drasztikus intézkedésekhez
folyamodott és az ASA csapatkapitányát,
Szilágyi Lórándot a második csapathoz
küldte Daniel Stanciu klubigazgató, azzal ér-
velve, hogy nincs keresnivalója a felnőtt
együttesnél.

Stanciu állítólag azzal vádolta a játéko-
sokat, hogy nem is akarják a feljutást az első
ligába. Újságírói megkeresésre a klubigaz-
gató tagadta a hírek valódiságát. 

A csapatkapitány azzal vádolja Stanciut,
hogy már első pillanattól ki akarta túrni őt,
s inkább a tévés megjelenések érdeklik.
Stanciu a besztercei nézeteltérés után Te-
mesvárra utazott megnézni az ASC Poli–Ste-

aua mérkőzést.
A fejlemények után, a szurkolók ked-

vence, a kiváló marosvásárhelyi balhátvéd,
Szilágyi Lóránd a következőket mondta el a
Központnak:

– Nem akarok az ügyről a sajtóban nyi-
latkozni, mert nem szabad beszélnem, meg-
büntetnek, ha ezt teszem.  Annyit azonban
elmondok, valóban volt a mérkőzés után
konfliktus köztem és Stanciu klubigazgató
közt. Engem okolt a mérkőzés elvesztéséért,
habár, akik ismernek engem – főleg a szur-
kolókra gondolok –, azok tudják, hogy min-
den mérkőzésen a maximumot adom ki
magamból, és nem rajtam múlt a találkozó
elvesztése. 

Egyelőre „szabadságra”, azaz a második
csapathoz küldött a klubigazgató, de én nem
vállaltam el, ezért kizárt a csapatból meg
nem határozott ideig.  Majd meglátom, mi
lesz, de egyelőre nem akarok erről be-
szélni...” – mondta az ASA csapatkapitánya. 

Szilágyi beismerte, hogy a találkozó
másnapján megkereste Claudiu Maiort, az
ASA vezetőtanácsának tagját, de nem volt
hajlandó elmondani, hogy mit beszéltek.
Lapzártánk után összeült a klub igazgatóta-
nácsa, és határozott Szilágy Lóránd sorsáról,
hogy visszakerül-e az első csapathoz, vagy
kizárják az együttesből.

A témára és főleg a fejleményekre követ-
kező lapszámunkban visszatérünk.

Labdarúgó 2. liga

Gloria Beszterce-ASA 2-0 (1-0)

Több ajánlata is van Májerinek a folytatásra 

– Szervusz Zoltán, milyen hí-
rekről számolhatsz be magadról,
illetve az általad edzett klub csa-
patairól?

– Köszönöm, jól vagyok, si-
keresen folytatom az edzői tevé-
kenységem az US Yverdon
Handball klubnál. Elmondha-
tom, hogy a női csapat veretle-
nül vezeti a másodosztályt,
miután feljutott a harmadosz-
tályból, zsinórban tizenkilenc
győzelmet aratott ebben a baj-
nokságban, és a kupában is si-
került a legjobb nyolc közé
kerülnünk. A férfi csapat is na-
gyon jól szerepel az első, Elite-
ligában, elméletileg a 4. vagy 5.

helyen fogunk végezni ebben az
évadban. 

Miután feljutottunk az 1. li-
gába, az első évben tízedikek, a
második évben kilencedikek vol-
tunk, az idén pedig az első öt
együttes között végzünk. Jelen-
leg a 4. helyen állunk a 12 csa-
patos ligában.  

A férfi ifjúsági együttes is jól
szerepel a 11 csapatos bajnok-
ságban, ahol a középmezőny-
ben vagyunk jelenleg. Igaz, az
együttes játékosainak zöme 18-
21 év körüli, én pedig a helyi fi-
atal játékosokra építek. 

A férfi ifjúsági együttessel
április 17-21-e között, egy nagy-

méretű nemzetközi tornán ve-
szünk részt Prágában, ami egy
klubvilágbajnokságnak is beillik.
Ott számos európai és világszin-
ten előkelő kézilabda ligákból
(német, dán, svéd, finn, olasz,
szlovák, cseh stb.) érkező együt-
tessel fogunk megmérkőzni. 

Ezzel a csapattal a tavaly is
sikerült egy fontos olaszországi
nemzetközi tornán diadalmas-
kodnunk. 

– Rövidesen megkaphatod a
svájci állampolgárságot is. Mikor
kerülhet erre sor?

– Valóban, de most még erre
nem gondolok. Egyelőre a
klubcsapataim eredményes-

sége, ami a legfontosabb szá-
momra, ezt helyezem előtérbe. 

Amikor a klubhoz kerültem,
78 kézilabdajátékosa volt, jelen-
leg 200 körül vannak, ami több
mint a duplája, tehát nagyon
fontos, hogy a legkisebb korosz-
tálytól a legnagyobbig, minde -
nikkel elszántan és
hozzáértéssel foglalkozzunk.

–  Számos elismert európai
kézilabdacsapat vezetősége
ajánlott fel szerződést neked, de
te egyelőre sikeresen dolgozol a
kantonok országában. Mennyi
ideig számítasz még Svájcban

maradni?
– Jelenleg is sok ajánlatom

van, mind Svájcból, mind azon
kívülről. Főleg első osztályú, ki-
váló németországi és franciaor-
szági együttesek ajánlataira
gondolok, de egyelőre a jelen-
legi munkámra összpontosítok,
számomra ez a legfontosabb.
Ebben a klubban olyan ember-
ekkel találkoztam, akikkel igazi
baráti viszonyt sikerült kialakí-
tanunk, nagyon szeretnek
engem, ez komoly többletet je-
lent számomra, tehát nem csak
az anyagi részt helyezem elő-

térbe. Aztán még van egy iga-
zán fontos tényező számomra a
svájci tartózkodásommal kap-
csolatosan, amire nagy hang-
súlyt fektetek...

– Mi az, elárulod a Központ
olvasóinak?

– A kislányom, Brianna már
óvodába jár, jól beszéli a francia
nyelvet. Nagyon ügyes, értel-
mes, nagyon megszerette itt.
Amíg a családom boldog és jól
érzi magát Svájcban, addig én is
jól vagyok, így rájuk meg a
munkámra koncentrálok.  

Marosvásárhely minden idők legsikeresebb kézilabdakapusa, a Lyonban szü-
letett Májeri Zoltán 2011 nyarán szerződést írt alá a svájci US Yverdon Hand-
ball klubbal.  Azóta a férfi, női és a férfi ifjúsági csapat edzőjeként sikeresen
tevékenykedik, kiváló eredményeket ért el a kantonok országában. 
Az elmúlt hétvégén telefonon sikerült elérnünk.  A 42 éves sikeredző, aki haj-
danán a Marosvásárhelyi ISK színeiben kezdte el a kézilabda pályafutását,
majd idővel a tunéziai Club Africane, a győri Rába ETO, a makedón VV Tikes
Kavarci, az izlandi Fram Reykjavik, a kuwaiti Szulibihat, az ukrán ZTR Zapo-
rozhje, a német Vfl Potsdam, aztán a svájci Grasshopers Amiticia Zürich, végül
a dán Aarhus M/THY Handbold MT  színeiben is szerepelt, az általa edzett
együttesek jelenlegi helyzetéről, pályafutásának a jövőjéről és nem utolsó-
sorban családjáról beszélt a Központnak. 
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A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Régi barátságunk tiszteletére valami aprót tudok adni a nyugdíjig.

www.kozpont.ro
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