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

Az ünnepek ünnepe 

Sok minden eszünkbe jut, ha a húsvétra gondolunk:
fenyőágtevés, locsolás, piros tojás, omlós kalács, bá-
ránysült… Gazdag húsvéti hagyomány örökséggel
rendelkezünk, de nem kell arról megfeledkezni, hogy
a húsvét a Biblia tanítása szerint elsősorban Jézus
Krisztus feltámadásának ünnepe. Lelkipásztorainkat
arra kértük, fogalmazzanak meg egy húsvéti üzenetet
kedves olvasóink számára. 

>>> 3. oldalTársadalom

Orvosjelöltek dr. Benedek Imre
professzornál    
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) a
múlt héten zajló Iskola másként program részeként
lehetőséget biztosított a diákoknak, hogy különböző
szakmák mindennapjaiba tekintsenek be. Így vitte el
a tizenkettedikes bolyais diákok egy csapatát dr. Lo-
renzovici László a dr. prof. Benedek Imre által vezetett
intervenciós kardiológiai klinikára. 

>>> 5. oldal

Elbukott a magyarellenes retorikaMORGÓ 

Az RMDSZ esete 
Vass Leventével    

Mint ismeretes, az RMDSZ kormányralépésekor
a „szövetségnek” osztották az Egészségügyi Mi-
nisztérium államtitkári posztját is, amire a
Maros megyei szervezet döntése alapján Vass
Leventét jelölték. Csakhogy azóta is késik a ki-
nevezése. Egyesek szerint esély sincs rá, hogy
megtörténjék. Tán nem pusztán szóbeszéd,
hogy a háttérben ismét csak Frunda áll...

>>>3. oldal

Vélemény

Alkalmassági 
minimumfeltételek    

A fentről lefele szétosztott helyeket rekord-
gyorsasággal elkapkodták a leghűségesebb
pártkatonák, és egy percig sem merült fel
annak a „veszélye”, hogy a káderosztályt meg-
kerülve, egyszerű „mezei magyarok” is beke-
rüljenek a nagy téttel bíró hatalmi játszmába.
Az első körben kinevezték a minisztereket,
aztán az államtitkárokat, később pedig a köz-
ponti állami-közigazgatási hivatalok vezetőit.
Ennek a névsornak, valamint az EP-jelöltlistá-
nak a tanulmányozása során egy eléggé sajá-
tos földrajzi eloszlást figyelhetünk meg. A
korábbinál nagyobb szerepet kaptak a székely-
földi politikusok, valamint a kolozsvári elnöki
holdudvarhoz tartozó jelöltek, de ugyanúgy,
előtérbe kerültek a szórvány, a Partium és Bu-
karest aspiránsai is. A kártyaosztás nagy vesz-
teseként Marosvásárhelyt említhetjük meg.

>>>4. oldal

>>> 4. oldal

A szerdai önkormányzati tanácsülésen leváltották tisztségéből a PNL színei-
ben politizáló alpolgármestert, Ionela Ciotlăușt, és helyette Claudiu Maiort,
a polgármester tanácsadóját, a város volt alpolgármesterét választották. Peti
András RMDSZ-es alpolgármester elmondta: ezzel az RMDSZ-frakciója olyan
döntést hozott, amely révén csak nyerni fog a magyar közösség.

Sport

Tavaszi 
futóverseny - 
Szováta 2014

>>> 7. oldal

Maior váltja Ciotlăușt 
az alpolgármesteri székben
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Az ajtó
Április 17-én, csütörtökön a

19.30- kor kezdődő Az ajtó című
produkciót tűzte műsorra a
Tompa Miklós Társulat a Nem-
zeti Színház kistermében.

KézMűvész kávézó
KézMűvész kávézó címmel

kézműves- és dizájnvásár nyílik
április 17-én, csütörtökön a ma-
rosvásárhelyi Cuza Voda utcai 
G . Caféban. A csütörtökön és
pénteken 11 órától 19 óráig lá-
togatható vásár különlegessé-
gét a helyszínválasztás mellett
a részt vevő iparművészek, di-
zájnerek adják. A közönség tíz-
tizenkét erdélyi kézműves
munkáiból válogathat, illetve
rendelhet.

Előadás a Philatea Klubban
„Életrevaló" a gyermekem?

Hogyan készíthetem a jövőre?
címmel tart előadást Michael
Kaplan amerikai szakpszicholó-
gus szülőknek, pedagógusok-
nak, az érdekelt felnőttek
számára. Az interaktív előadás
2014. április 23-án, szerdán 18
órakor lesz a Philothea Klubban
(Kossuth u., 2). Szervezők a

Bonus Pastor Alapítvány és a
Philothea Klub. 

Szabó Barna sporttanár 
a Belvárosi szerdák 
meghívottja

Április 23-án este 6 órától a
Belvárosi szerdák rendezvény-
sorozat meghívottja Szabó
Barna sporttanár, egyetemi ok-
tató. Vetített képes előadásának
a címe: Mélység és magasság.
Helyszín a Deus Providebit Ta-
nulmányi Ház Szent Mihály-
terme.

Grafikai kiállítás az unitá-
rius egyházközségnél

Wagner Péter budapesti épí-
tész Utazások a Nyárád mentén
2010–2013 című grafikai kiál-
lításának a megnyitójára került
sor a Bolyai téri unitárius egy-
házközség Dersi János-termé-
ben.

A csíkszeredai Prisma 
fotóklub Marosvásárhelyen

Az 1986-ban alakult
Prisma fotóklub Életképek –
hangulatok címmel mutat be
válogatást Marosvásárhelyen
a Bernády Ház emeleti galé-
riájában. A tárlaton hagyo-

mány és modernség, portrék
és tájak, aktok, életképek és
csendéletek kavalkádjával
találkozhatnak a látogatók. A
kiállításon a klubtagok fotói
mellett helyet kapnak egy
érdekes kísérlet eredményei
is. A Prisma 2013- ban szer-
vezte meg első, oktatással

összekötött fotótáborát Bor-
széken. A közösen eltöltött
napok eredményeképp jött
létre a Borszék fotós szem-
mel című fotókiállítás, mely-
nek reprezentatív képei –
diákok és klubtagok alkotá-
sai egyaránt – helyet kapnak
ezen a kiállításon is.

Festészeti kiállítás
Április 12-én nyílt meg

Kozma Ödön képzőművész
Lovak és tájak című festé-
szeti kiállítása a képzőművé-
szek egyesületének
Köztársaság tér 9. szám alatti
Unirea termében. A tárlat két
hétig látogatható.

Gyűjteményes kiállítás

A képzőművészek egyesü-
letének Unirea termében
megnyílt a tagok gyűjtemé-
nyes kiállítása. Az érdeklő-
dők 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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Április 17. Rudolf, Csongor, Klára
Április 18. Andrea, Ilma, Aladár
Április 19. Emma, Buda, Leó, Gerold
Április 20. Tivadar, Konrád, Töhötöm
Április 21. Konrád, Zelma, Simeon
Április 22. Csilla, Noémi, Kelemen, Noé
Április 23. Béla, Albert, Sándor, Ilma

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Tele van erővel, energiával, nincs olyan feladat, ame-
lyet ne tudna megoldani. Jókedve, optimizmusa ragadós.
Ennek köszönheti, hogy még olyan emberek is keresik
önnel a kapcsolatot, akik korábban elhúzódtak ön mellől.
A házasságokban, régi együttélésekben nyugalmas, sze-
retettel teli időszakot élhet. 
Bika: A higgadt, józan gondolkodás jellemző most önre,
amikor pontosan tudja, hogy kinek, mit kell mondani, kivel
hogyan kell viselkedni. Hiszen ezzel a stílussal arathat si-
kert, és tehet olyan szövetségesekre szert, akiknek a jövő-
ben majd sokat köszönhet. 
Ikrek: Kiváló a hét munkahely változtatásra, állásinterjúra,
felettesével is olyan témákat beszélhet meg, amelyre fő-
nöke talán korábban nem volt nyitott. Soha nem tudta
még annyira jól képviselni a saját érdekeit, mint ezekben
a napokban. 
Rák: Itt az ideje, hogy kimozduljon otthonról. Kiváló a hét
külföldi utazásra, olyan személlyel találkozásra, akiről egy
ideje nem tudott semmit. A most kezdődő szerelmi kap-
csolatok élvezetesek, izgalmasak és rövid életűek lesznek. 
Oroszlán: Boldognak érezheti magát, barátkozó hangu-
latban lesz, és kedve támadhat a flörtölésre. Hajlamossá
válhat túl sokat megengedni magának, amivel kiválthatja
olyan emberek ellenszenvét, akinek a barátságára, támo-
gatására lenne szüksége. 
Szűz: A szerelmi kapcsolatokban felütheti fejét a félté-
kenység zöld szemű szörnyetege. Olyan problémával kell
újra foglakozni, amiről korábban meg volt győződve, hogy
sikerült lezárni. Maradjon higgadt, mert a forrófejűség
anyagi veszteséggel járhat.
Mérleg: Agytekervényei az ötödik sebességbe kapcsolnak,
amelynek hatására úgy vág az esze, mint a borotva. Haj-
lamossá válhat olyan dolgokat is kimondani, amelyeket
inkább el kellene hallgatni. Némi önfegyelemre lenne
szükség, hogy ne aprózza el az energiáját. 
Skorpió: Ezen a héten engedje el magát, lustálkodjon,
több időt szenteljen a hobbijára, vagy arra a tevékenységre,
amely kikapcsolódást jelent. Amennyiben ön szülő, gyer-
meke miatt szerencsésnek és boldognak érezheti magát.
Nyilas: Mielőtt elkezdené tervezgetni kedvesével a közös
jövőt, érdemes lenne a partnerével nyíltan beszélni mind-
arról, ami foglalkoztatja. Mert nem biztos, hogy szerelme
is ugyanúgy gondolkodik kettőjükről, mint ön.
Bak: Ha még nem szerelmes, akkor most minden esély
megvan arra, hogy valaki elcsavarja a fejét. Ha párkapcso-
latban él, és közben más után vágyakozik, a héten állandó
partnere megérzései tökéletesen működhetnek, és rájöhet
arra, ön miről/kiről álmodozik. És ebből veszekedés alakul-
hat ki.
Vízöntő: Szerencsés hétnek néz elébe, amikor olyan pénz
állhat a házhoz, amelyre nem számított, vagy amelyről már
lemondott. Ha nincs állása, akkor ezekben a napokban kel-
lene nyomulni, mert olyan lehetőségre csaphat le, amely
miatt irigyeinek száma hirtelen megduplázódhat. 
Halak: Soha nem volt még annyira igaz a mondás, misze-
rint akinek szerencséje van a szerelemben, annak kevesebb
a szerencséje a pénzügyekben. Ön is így lesz ezzel, mert a
szerelemben boldog, soha vissza nem térő pillanatokat
élhet át, míg a pénzügyek terén őrjítő helyzet alakulhat ki.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

A várás mesterei / Péterfi József grafikája
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Az RMDSZ esete
Vass Leventével   

Közismert, kormánybalépésekor 14 államtitkári vagy
azzal egyenrangú vezetői pozíciót ígértek az RMDSZ-nek.
Köztük az Egészségügyi Minisztérium államtitkári tiszt-
ségét, amelyre Vass Leventét jelölték. A kinevezések
rendre meg is érkeztek, kivéve a Vassé. Valahogy nem
lep meg az eset. Az előzmények ismeretében különösen
nem. 

Emlékezhetnek még – bár a választói memória meg-
lehetősen véges –, hogy 2012-ben Vass polgármester-
jelöltsége körül már-már megvalósulni látszott a magyar
összefogás, ami az eséllyel való indulás előfeltétele. Az
utolsó pillanatban az RMDSZ mégis úgy döntött, hogy
az esélytelen Frunda Györgyöt indítja a hivatalban lévő
Florea versenytársaként. Gyaníthatóan ez volt – magya-
rán: a kudarc tudatos vállalása! – a feltétele annak, hogy
Frunda szenátorjelöltként indulhasson. Úgy tűnt, az
RMDSZ vezető köreiben megijedtek a lehetőségtől, hogy
esetleg nyerhetnek, s inkább választották a kulisszák
mögötti egyezkedések, az elvtelen háttéralkuk folyta-
tását. Erre az időre datálható a kettejük közötti viszony
végleges megromlása is. Ezt látszik alátámasztani az is,
hogy Frunda szerint Vass azt kérte volna az RMDSZ-től,
hogy veresége esetén szenátorjelöltként indulhasson, s
nem akárhol, hanem nyerhető körzetben. Olyan pedig,
a Markó Béláén kívül, köztudomásúlag csak egy volt,
amelyben Frunda indult. Igaz, végül sikertelenül. 

Ezt követően Vass ellen valóságos hajsza indult szak-
mai téren is, amelynek főszereplője kórházbeli feljebb-
valója, dr. Mártha Orsolya, az ex-szenátor felesége volt.
A történet ismerős: Vasst szabályszerűen „kicsinálták”,
az esettől feltételezhetően nem volt idegen maga
Frunda sem. Előbb úgy szervezték át a kegyvesztett ri-
vális által vezetett urológiai osztályt, hogy az a feleség
irányítása alá kerüljön, majd a „vetélytárs” elveszítette
állását is.     

A történet azonban korántsem ért véget. Mint isme-
retes, az RMDSZ kormányralépésekor a „szövetségnek”
osztották az Egészségügyi Minisztérium államtitkári
posztját is, amire a Maros megyei szervezet döntése
alapján Vass Leventét jelölték. Csakhogy azóta is késik a
kinevezése. Egyesek szerint esély sincs rá, hogy megtör-
ténjék. Tán nem pusztán szóbeszéd, hogy a háttérben
ismét csak Frunda áll...

A jelek szerint Vass Leventét az RMDSZ sem lenyelni,
sem kiköpni nem tudja. Bárhogyan is záruljon az ügy, az
igencsak árulkodni fog a „szövetségben”, különösen a
Maros megyei, vásárhelyi szervezetekben uralkodó ál-
lapotokról. Ha netán mégiscsak megtörténik a kineve-
zés, az azt jelentheti majd, hogy az „öregek” veszítettek
befolyásukból, hogy van némi remény a megújulásra;
ha viszont elmarad, akkor arról, hogy minden tisztújítás,
fiatalítás ellenére továbbra is a Markó-Borbély-Frunda-
Kelemen négyes akarata érvényesül, változatlanul ők
osztják az észt. Ahogyan a jól fizető tisztségeket is.   

Szentgyörgyi László 
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Szentgyörgyi László  

Sok minden eszünkbe jut, ha a húsvétra gondolunk: fenyőágtevés, locsolás, piros tojás, omlós kalács, bá-
ránysült… Gazdag húsvéti hagyomány örökséggel rendelkezünk, de nem kell arról megfeledkezni, hogy
a húsvét a Biblia tanítása szerint elsősorban Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. Lelkipásztorainkat
arra kértük, fogalmazzanak meg egy húsvéti üzenetet kedves olvasóink számára. 

Húsvét 

Az ünnepek ünnepe
„Előttetek megy...”  Mk16,1-8

Nagy László unitárius 
lelkész-főjegyző:

Kodolányi János szép gon-
dolatával köszöntöm ünnepre
váró és ünnepet szentelő ke-
resztény testvéreimet. Hiszem,
hogy ez a vallomás megérint
mindenkit, aki a feltámadás ün-
nepében Isten megtartó szere-
tetét érzi és azt a jézusi
példaadást, amely fölött nincs
és nem is lehet elmúlás. „... Az
ünnep: kiemelkedés, fölszár-
nyalás az alantasból, a térből és
az időből, az életből – a létbe.
Abbahagyása minden tevé-
kenységnek, magunkba fordu-
lás, megtisztulás, szellemivé
válás. Az ünnep: a szabadság.
Megszabadulás minden nyűg-
től. S ha ebből szabadulunk,
éppen az az ünnep. Nem vigas-
ság, zabálás, ivás, tombolás az
ünnep, nem csinnadratta. Hi-
szen, ha így volna, nem volná-
nak komor, szomorú, de mégis
fölemelő ünnepek. Az ünnep:
csend. Megállás. Elmerülés az
időtlenségben. Hangtalan uj-
jongás, néma zokogás. Mosoly
a könnyek között. Könny a mo-
solyban. Ahogy a fölkelő, a le-
nyugvó nap ragyog át a felhők
résén. Az ünnep az a pillanat,
amikor álomnak érezzük a való-
ságot. És valóságnak azt, ami
láthatatlan, megfoghatatlan.” 

Minden évben, minden hívő
keresztény végig járja a böjti
időszakot, megpróbál az ön-
maga és egyháza által várt
életet élni, elvégezni a belső
tisztulást. Ott vannak az árulá-
sok, a nagypénteki megalázta-
tások és keresztek, de ott kell
legyen az erős hittel vallott új-
rakezdés lehetősége is. Minden

húsvét ünnepén örömmel va-
gyunk együtt a sírbolthoz meg-
érkező magdalai Máriával,
Máriával a Jakab anyjával és Sa-
lóméval, akik a sírboltot üresen
találták, és akik először hallhat-
ták az üzenetet:" Ne féljetek!...
előttetek megy Galileába, ott
meglátjátok őt, amint meg-
mondta nektek." 

Hitem szerint azóta is előt-
tünk jár és példát mutat.

Istentől áldott, békés hús-
véti ünnepet kívánok minden
ünnepet érző testvéremnek!

Krisztus feltámadt!

László Szabolcs, 
nagyernyei római 
katolikus plébános:

„Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz benne, az el
ne vesszen, hanem örökké
éljen.” Jn: 3, 16

Nem beszélhetünk húsvétról
anélkül, hogy ne tennénk emlí-
tést az azt megelőző időszakról.
Tágabb értelemben ott van a 40
napos nagyböjti szentidő, szű-
kebb értelemben meg a húsvéti
három szent nap. Az utóbbi a
nagycsütörtöki esti misével kez-
dődik és nagyszombati húsvéti
vigíliával végződik. Ezekben a
napokban Krisztus szenvedésé-
ről, kereszthaláláról és feltáma-
dásáról emlékezünk meg. Jézus
szenvedése és kereszthalála
nem volt értelmetlen. Szaba-
don, önként és szeretetből vál-
lalta mindezt és hozta meg
minden ember számára a meg-
váltás örömét. 

A húsvét az ünnepek ün-
nepe. Mély üzenetet hordoz
magában: Krisztus győzelme a

bűn és a halál felett. A zsoltá-
rossal együtt mi is örvendjünk
és vigadjunk, mert a kő, ame-
lyet az építők félredobtak, szeg-
letkővé lett!

Örömmel a szívünkben ki-
áltsuk boldogan a világnak:
Krisztus feltámadt! 

A sírt őrző katonák (Mt.28,11-15)

Papp Noémi 
marosvásárhelyi 
evangélikus lelkész: 

Hadd álljanak előttünk ezen
a húsvéti ünnepen a sírt őrző
katonák. Úgy kerültek a sírhoz,
hogy a zsidó főpapok féltek
attól, hogy a tanítványok ellop-
ják Jézus testét és a feltámadás
hamis hírét keltik, ezért meg-
kérték Pilátust, hogy őriztesse.
Ezek a katonák lehettek volna a
feltámadás hírnökei. Hiszen
annak, amit húsvét reggelén
ember láthatott, tapasztalha-
tott ők tanúi voltak: érezték,
hogy megrendül a föld, láthat-
ták az angyalok jelenését, azt,
hogy a kő el van hengerítve és
üres a gyolcs, amibe Jézus teste
volt tekerve. 

Lehettek volna a feltámadás
hírnökei, de mégsem lettek
azok. Nem éltek az Isten kínálta
lehetőséggel, elpazarolták azt.
Olyan sokszor éljük át mi is
ugyanezt: nem élünk az Isten
által nyújtott lehetőségekkel,
eltékozoljuk azokat. Lehetnénk
Krisztus hírnökei mi is: a család-
ban, ha szeretetről, hosszútű-
résről tanúskodik életünk; a
munkatársi közösségben, ha
szót emelünk a trágár beszéd
ellen; a világban, ha krisztusi az
értékrendünk, szemléletünk. 

Húsvét a győzedelmeskedő

igazság ünnepe. Krisztus feltá-
madt, jelen van. Lehet Vele élni,
Rá építeni életünket.

Húsvéti vízválasztó 

Botos Csaba somosdi 
református lelkipásztor:

Legősibb ünnepünket ké-
szülünk megünnepelni. Olyan
régi, hogy már jóval a 
keresztyénség előtt ünnepelték
a választott nép gyermekei. Ők
az egyiptomi szabadulásra em-
lékeztek. 

A keresztyén/keresztény
világ is szabadulásra emlékezik,
mégpedig a legnagyobb szaba-
dulásra, ami ezen a földön tör-
tént valaha: a bűn és a halál
rabságából szabadító Jézust ün-
nepeljük. 

Túrmezei Erzsébet költőnő
beszél húsvét előtti és utáni
emberről. És valóban: mintegy
vízválasztóként jelenik meg a
húsvét az emberiség életében.
Aki átélte ezt a nagy szabadí-
tást, hogy az ő életében is le-
győzte az Úr a gonosz erejét, az
egészen más szívvel jön-megy
ebben a néhány évtizedben itt
a földön. Látszik rajta, hogy sza-
bad ember! Nem rabja a pénz-
nek és nem rabja a
bevásárlásnak vagy a halálféle-
lemnek. És még nagyon sok
mindennek! Tudja: a legna-
gyobb kérdését, a bűn és kárho-
zat problémáját megoldotta az
Úr, a többi kérdés ehhez képest
semmiség. 

Áldott húsvétot és adjon
Isten közöttünk, sok-sok húsvét
utáni embert! 

Lejegyezte: Nemes Gyula
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A szerdai önkormányzati
tanácsülésen leváltották
tisztségéből a PNL színei-
ben politizáló alpolgár-
mestert, Ionela Ciotlăușt,
és helyette Claudiu Mai-
ort, a polgármester taná-
csadóját, a város volt
alpolgármesterét válasz-
tották.

A szerdai önkormányzati
tanácsülésen leváltották
tisztségéből a PNL színei-
ben politizáló alpolgár-
mestert, Ionela Ciotlăușt,
és helyette Claudiu Mai-
ort, a polgármester taná-
csadóját, a város volt
alpolgármesterét válasz-
tották.

Még a kormányváltás idején
bejelentették az RMDSZ politiku-
sai, hogy az alkutárgyalások nyo-
mán a román kormányfő magyar
prefektust fog kinevezni Maros
megye élére. A nagy dobveréssel
beharangozott helycsere azonban
elmaradt. A nyugdíjkorhatárt is
meghaladó szociáldemokrata-
párti kormánybiztos megőrizte a
beosztását, a romániai magyarok
érdekvédelmi képviseletét fölvál-
laló szövetség pedig – ennek el-
lenére – áldását adta az éppen
hatalmon lévő kormányra. 

A fentről lefele szétosztott he-
lyeket rekordgyorsasággal elkap-
kodták a leghűségesebb
pártkatonák, és egy percig sem
merült fel annak a veszélye, hogy
a káderosztályt megkerülve, egy-
szerű „mezei magyarok” is beke-
rüljenek a nagy téttel bíró hatalmi
játszmába. Az első körben kine-
vezték a minisztereket, aztán az
államtitkárokat, később pedig a
központi állami-közigazgatási hi-
vatalok vezetőit. Ennek a névsor-
nak, valamint az EP-jelöltlistának
a tanulmányozása során egy
eléggé sajátos földrajzi eloszlást
figyelhetünk meg. A korábbinál

nagyobb szerepet kaptak a szé-
kelyföldi politikusok, valamint a
kolozsvári elnöki holdudvarhoz
tartozó jelöltek, de ugyanúgy elő-
térbe kerültek a szórvány, a Par-
tium és Bukarest aspiránsai is. A
kártyaosztás nagy veszteseként
Marosvásárhelyt említhetjük, hi-
szen annak ellenére, hogy itt ta-
lálható a legnagyobb számú, és az
egyik leghűségesebbnek mond-
ható RMDSZ-szavazótábor, még-
sem jutottak helyhez az itteniek.
Ez az aránytalanság még akkor is
feltűnő, ha egyesek azzal érvel-
nek, hogy a mostani felállás a ko-
rábbi „vásárhelyi hegemónia”
megtörése, valamint a helyi poli-
tikusok visszavonulása, kiörege-
dése és hitelvesztése miatt jött
létre.

Természetesen a politikában
nincsenek véletlenek. A megho-
zott döntések mögött minden bi-
zonnyal olyan elemzések állnak,
amelyek a kormányváltás által
megszerezhető szavazatokat, va-
lamint a hatalomgyakorlással
együttjáró – elsősorban anyagi –
előnyöket a lehető legnagyobbra
becsülték. Előfordulhat, hogy az
elemzők kimutatták, a vásárhelyi

választók akkor is az RMDSZ-re
szavaznak, ha a közösségük sorá-
ból nem neveznek ki senkit veze-
tői funkciókra. De az is lehet, hogy
nem találtak olyan alkalmas sze-
mélyt, aki megfelelő intelligencia-
és képlékenységi hányadossal
rendelkezzen ahhoz, hogy a
román kormány csapatába beke-
rüljön. Nem ment át a „képességi”
vizsgán. Ilyen szempontból talán
nem is olyan nagy tragédia, hogy
most az egyszer kihagytak minket
a csapatból. Aki korpa közé keve-
redik, azt megeszik a disznók. 

A még kiosztásra váró mara-
dék helyeket is nagy valószínű-
séggel olyan személyeknek adják
majd oda, akik eleget tesznek az
eddig is előirt alkalmassági mini-
mumfeltételeknek. De mit vár-
hatnánk el a leendő Maros
megyei magyar prefektustól?
Talán azt, hogy a mindenkori
román kormánytól különválaszt-
ható, a táskahordozói múlttól és a
rokoni szálaktól független, a kor-
rupciós ügyektől elhatárolható,
képlékenységi tünetektől mentes
politikai karrierrel rendelkezzen.
Van ilyen az RMDSZ-ben? 

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 

Elbukott a magyarellenes retorika

Maior váltja Ciotlăușt az alpolgármesteri székben

A titkos szavazás eredmé-
nyeként Ionela Ciotlăușt a 22
érvényes szavazatból 16 igennel
menesztették, emellett 5 ellen-
szavazatot és egy tartózkodást
számoltak. Új alpolgármester-
nek két önkormányzati képvi-
selőt jelöltek: a PDL-s Claudiu
Maiort, és a PSD-s Lucian 
Loghint. Maior 16, Loghin 6 vok-
sot gyűjtött be a fülkés szava-
záson, így a szerdai eskületétel
után Claudiu Maior tölti be Ma-
rosvásárhely egyik alpolgármes-
teri tisztségét.

Peti András RMDSZ-es alpol-
gármester az ülés után el-
mondta, hogy az önkormány-
zati képviselőtestület
RMDSZ-frakciója ezzel olyan
döntést hozott, amely révén
csak nyerni fog a magyar közös-
ség. Hozzátette, a következő

időszakban reményei szerint el-
hárulnak az akadályok a már el-
fogadott tervezetek, határoza-
tok megvalósítása elől, illetve
újabb határozatok kerülnek elő-
térbe, például az egyházi ingat-
lanokban működő iskolák kér-
dése, és a kétnyelvű
utcanévtáblák is. 

„Nem kívánunk beleszólni a
román pártok viszályaiba, mi
csak azt tartjuk szem előtt, hogy
mit tudunk tenni a magyar kö-
zösség érdekeiért, hiszen sok
olyan terület van, ahol a Maros-
vásárhely magyar lakossága jo-
gosan vár pozitív irányú lépést.
Remélem, hogy a közeljövőben
az eredményekről és nem a ter-
vekről számolhatok majd be” –
nyilatkozta Peti András.

www.kozpont.ro
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Lesz Sütő András-
szobor 
Marosvásárhelyen

A szerdai tanácsülésen
megszavazta a testület,
hogy július 25-éig Sütő
András írónak szobrot
emelnek a Színház-téren.

A Sütő-szobor már régóta
vágya a vásárhelyi magyar
közösségnek, következés-
képp előrelépés, hogy a 22-
ből 16 vokssal sikerült
elfogadni a határozatot.

A Szociálliberális Szövet-
ség frakciójának képviselői
pénzkidobásnak minősítet-
ték a szoborállítást, a volt al-
polgármester, Ionela Ciotlaus
szerint ez sem a román, sem
a magyar közösség számára
nem jár pozitív hozadékkal,
sőt, párttársa leelvtársozta az
írót. Dr. Benedek István fel-
háborítónak nevezte, hogy a
világhírű írót ezzel a szóval il-
lették, úgy vélte, nagyfokú
műveletlenségéről tesz tanú-
bizonyságot, aki a városunk
hírnevét öregbítő Sütő And-
rással ily módon gúnyolódik.

Amint Peti Andrástól
megtudtuk, május 25-éig
meg kell rendelni és el kell
végezni a tanulmányt, amely
kijelöli a szobor helyét, és a
kőmásnak július 25-ig el is
kell készülnie.  P.P. 



Az iskolapadokból kiszaba-
dult diákok – a támogatók jó-
voltából – olyan változatos
környezetekbe csöppentek,
ahol érdeklődve figyeltek, ön-
feledten kapcsolódtak be a te-
vékenységekbe. Az első és
második osztályos tanulókat a
Talentum Alapítvány alternatív
oktatóprogramjaira kísértük el.

A reggeli napsütésben érke-
zetett meg a zsibongó gyer-
mekcsapat. A Talentum
Alapítvány udvarán, a virágba
borult gyümölcsfák alatt gyüle-
keztek az első osztályos tanulók
Oprea Hajnalka tanító néni kí-
séretében. Kíváncsian várakoz-
tak arra, hogy kiderüljön, vajon
milyen lesz egy nem megszo-
kott iskolai nap a Vihar utca 13.
szám alatt.

Ami azután a Talentum elva-
rázsolt „kastélyának” falai kö-
zött történt, arról Bantta
Annamária képzőművész, a
képességfejlesztő rajztevékeny-
ség oktatója számolt be.

– Az együttlétet ismerke-
déssel kezdtük, majd „színre

léptek” a Művészeti Egyetem
hallgatói, Soós Tünde és Nagy
Botond (önkéntesek a Talen-
tumnál), akik drámajátékokkal
folytatták a mókázást. A játék
után egy nem hagyományos
rajzóra következett. A
gyermeke ket egy képzeletbeli
országba „röpítettem”, ahol a
polgárok csak zenészek és kép-
zőművészek lehettek. Gondo-
latban körbejártunk mindent,
majd a feladat az volt, hogy
mindenki a földön ülve rajzolja
meg ennek az országnak a zász-
lóját, címerét. Hogy útlevelet is
kaphassanak, egy közös rajzot
is kellett készítsenek. Érdekes
alkotások születtek, melyek
gyakran ábrázoltak csellót, zon-
gorát, hangjegyeket. A gyere-
kek legkedveltebb színeiket
használták: a kéket, a narancs-
sárgát és a világoszöldet. Re-
mekül érezték magukat, az óra
végéig önfeledten dolgoztak. A
jelképes útleveleket a Babeș-
Bolyai Tudományegyetem pszi-
chológia-pedagógia szakos
önkéntes diákjai adták át.

Alig búcsúztunk el az első-
söktől, megérkeztek Nemes
Csilla tanító néni második osz-
tályos zenész tanulói. Molnár
Krisztina képzőművész Soós
Tündével együtt köszöntötte
őket szeretettel és vezette be a
Talentum varázslatainak biro-
dalmába. Így hát kezdődött a
játék, vidámság elölről. Az
újabbnál újabb, kreatív, külön-
leges alkotások, szerepjátékok
sorozatáról először Molnár
Krisztina képzőművészt, a Tör-
pingáló Klub oktatóját faggat-
tuk…

– A Művészetek országában
a lónak violinkulcs a farka és
dobistállóban lakik. A villany-
áramot a vonalrendszeren ke-
resztül vezetik, és az autók egy
Mozart dallamot dudálnak. Há-
ború esetén a harsona a fegyver
és hegedűkkel lövöldöznek. Ez
az ország csupa szín, a gyárai-
ban ecseteket gyártanak és a cí-
merállata egy gitározó macska.
A Művészetek országának a fel-
hők felett Istene is van, szakál-
lában hangjegyek. Mindezt ma

tudtam meg a Művészeti Lí-
ceum másodikos tanulóitól,
akik az Iskola másként kereté-
ben a Talentum Alapítvány ven-
dégei voltak, és akik nem csak
hegedülnek, zongoráznak, csel-
lón játszanak, hanem gyönyö-
rűen rajzolnak is. Érdekes
munkák születtek, amikor a
freskófestőket próbáltuk utá-
nozni, és egy teljesen szokatlan
pozícióban, a fejük fölé rögzített
lapra rajzoltak.

Soós Tünde, a Művészeti
Egyetem színész szakos hallga-
tója, a Dráma-tánc-ének tevé-
kenység oktatója így mesélt
tapasztalatairól:

– Nemcsak a mai, hanem a
Talentum Alapítványnál he-
tente tartott dráma-tánc-ének
foglalkozásokra is tökéletesen
illik az iskola másként megne-
vezés. Itt is fontos a tanulás, de
mi a drámapedagógia módsze-
rével próbálunk arra törekedni,
hogy testileg-lelkileg-szellemi-
leg megmozgassuk őket. Mind-
ezt minél játékosabb formában,

hogy a résztvevők elsősorban a
hétköznapokban tudják minél
jobban megállni a helyüket.
Tudtam, hogy osztályonként
csak egy órányi időm lesz az
idelátogató gyermekekre, ezért
az volt a célom, hogy minél
többféle drámajátékból, impro-
vizációs gyakorlatból kapjanak
egy kis ízelítőt, s közben a le-
hető legjobban érezzék magu-
kat. Észre sem vettem, olyan
gyorsan és jó hangulatban tel-
tek el ezek az órák. 

Lapunk olvasóinak Dóczy
Tamás, az Alapítvány elnöke
még elmondja:

– Örvendtünk a lehetőség-
nek, hogy bepillantást enged-
hettünk a művészetis
gyermekeknek a Talentum „for-
mabontó” tevékenységeibe.
Olyan tehetséges magyar gyer-
mekek – ismerős arcok – láto-
gattak hozzánk, akik közül
néhányat a mi oktatóink fedez-
tek fel a rajzolás, zenélés szen-
vedélyének. Ebből az
alkalomból jó lett volna viszont

látni azokat a – gyermekeik
szabadidős tevékenységeire
igényes – szülőket is, akikkel
több éven át együtt munkál-
kodtunk a gyermek különleges
adottságainak fejlesztésén. Kö-
szönhetően a nálunk oktató,
nemcsak a szakmájukban jeles-
kedő, hanem a gyermekekre
nagyon odafigyelő, útjukat sok
szeretettel egyengető pedagó-
gusoknak, szakembereknek. És
még valami: jó szem előtt tar-
tani, hogy vásárhelyi magyar
gyermekekről van szó!

Különleges, élménygazdag
tapasztalatot jelentett gyer-
mekeknek, felnőtteknek egya-
ránt a művészetisek látogatás a
Talentumban. A gyermekek
szemmel láthatóan magukra
találtak az érdeklődési körük-
nek leginkább megfelelő ese-
ményeken. Akárcsak az Iskola
másként többi napján, sikerült
vidámmá és mozgalmassá – és
közben tanulságossá – vará-
zsolni az együttléteket.

Nagy-Bodó Tibor
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A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT)
a múlt héten zajló Iskola másként program része-
ként lehetőséget biztosított a diákoknak, hogy
különböző szakmák mindennapjaiba tekintsenek
be. Így vitte el a tizenkettedikes bolyais diákok
egy csapatát dr. Lorenzovici László a dr. prof. Be-
nedek Imre által vezetett intervenciós kardioló-
giai klinikára. Az összesereglett diákok nagy
része orvosi pályára készül, így a több évtizedes
tapasztalattal rendelkező professzor minden fel-
merülő kérdésükre választ adott, sőt, kivetítőn
egy élőben zajló szívkatéteres beavatkozást is
bemutatott nekik.

Különleges tapasztalatokat jelentett a Művészeti Líceum kisiskolásainak az elmúlt héten az Iskola
másként programsorozata. Köszönhetően a tanítónőknek, akik igen változatos, a nonformális ta-
nulás élménygazdag programját állították össze a gyermekeknek. 

Orvosjelöltek dr. Benedek Imre professzornál

Élményekben gazdag hét az iskolásoknak

Összeegyeztethető 
a családdal?

A beszélgetésen felmerült az
a kérdés is, hogy a gyakran elő-
reláthatatlan munkaprogram-
ban dolgozó orvosok családi
élete mennyire rendelődik alá a
szakmának, avagy hogyan
egyeztethető e kettő össze. Be-

nedek professzor szerint odafi-
gyeléssel nem jelent ez akadályt,
hiszen ő is öt gyerek édesapja. 

Közismert, hogy Benedek
professzor a Maros Megyei Sür-
gősségi Klinikán végzett mun-
kája mellett magánpraxist is
vezet. Így szóba került, hogy mi-
lyen a tendencia a hazai egész-

ségügyben: az állami kórházaké
vagy a magánklinikáké a jövő. A
professzor elmondta, hogy ő
kényszerűségből indította a ma-
gánklinikáját, mert az állami
egészségügyi szektorban folya-
matos bürokratikus-politikai
akadályokba ütközött. Ugyanak-
kor úgy véli, hogy a jövő a ma-

gánklinikáké, mert a román
állam képtelen fenntartani az
egészségügyi rendszert, gyakori
eset, hogy az orvosok csak ma-
gánrendelő működtetésével
tudják megteremteni maguk és
családjuk számára az egziszten-
ciát.

Ezt követően Benedek és ola-

jozottan együttműködő orvos-
csapata egy 76 éves, pacemaker-
rel élő páciens csuklón keresztüli
szívkatéteres műtétét mutatta
be. A gyerekek csodálkozására a
beavatkozás során a koszorúe-
rekbe fecskendezett kontraszt-
anyag segítségével – laikus
számára is jól láthatóan – pon-

tosan feltérképezték az erek ál-
lapotát, meg tudták ítélni egyes
billentyűbetegségek mértékét.  

„Szükség van rátok, tőletek is
függ az erős, magyar orvoskép-
zés és -utánpótlás” – biztatta Be-
nedek professzor búcsúzóul a
fiatalokat.

Pál Piroska
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– Jó napot, Sajókám! Hal-
lotta, hogy valószínűleg nem
úgy feszítették keresztre Jézust,
ahogy eddig gondoltuk?

– Hanem hogyan, a néző-
térnek háttal?

– Évszázadokon át a keresz-
tény világ úgy tudta, hogy Jézus
karjait vízszintesen feszítették
keresztre, ám a Torinói Lepel
(amivel Jézust betakarták a ke-
resztről való levétel után) legú-
jabb vizsgálata után
elképzelhető, hogy a valóság-
ban másképp zajlott a keresztre
feszítés.

– Éspedig?
– A liverpooli John Moores

Egyetem szakemberei szerint
Jézus Krisztus halála sokkal ke-
gyetlenebb lehetett, mint
ahogy eddig tudni véltük, és a
Megváltó kezeit a feje fölött ki-
nyújtva szegezték a keresztre.
Azt állítják a leplen talált vér-
nyomok alapos kielemzése
után, hogy Jézust Y, és nem T
alakban feszítették keresztre,
ahogy az a keresztény ábrázo-
lásokban elterjedt.

– Hagyjon engem ezekkel a
„szakemberekkel”! Nemsokára
azt is kiderítik, hogy Jézus nem
szamárháton vonult be Jeruzsá-
lembe, hanem egy Lada Sama-
rán, az utolsó vacsorán pizzát
meg sört rendeltek, és nem
Júdás dobta fel, hanem a jeru-
zsálemi Szekuritáté emberei
bemérték a mobilját, amiről a
pizzát meg sört rendelték.

– Ökör! Inkább azt mondja
meg, miért van mindig máskor
a húsvét?

– Ezt még Móricka is tudja:
mert mozgóünnep.

– És mi szerint mozog?
– A holdjárás szerint. A ta-

vaszi napéjegyenlőséget követő
első holdtölte utáni vasárnap

tartjuk, tehát mindig március
22. és április 25. közé esik, a ha-
tárokat is beleértve.

– És mi a helyzet a román
húsvéttal? Mert az idén egybe-
esik a miénkkel, de általában
nem.

– Az ortodoxok dátumszá-
mítási módszere a Gergely-nap-
tárreform előtti Julián-eljárás
maradt, de részletesebben nem
megyek bele, úgyse jegyezné
meg. Lényeg, hogy az ő húsvét-
juk kitolódhat egészen május
ötödikéig.

– Akkor az szívás, amikor
május elsejére esik nekik, mert
nem tudják, hogy bárányt
egyenek-e, vagy miccsezni
menjenek.

– Érdekes volna viszont, ha
a karácsony is mozgóünnep
lenne, és a téli napfordulót kö-
vető első holdtöltekor ünnepel-
nénk, például pont
szilveszterkor, vagy valamikor
januárban, jégvirágvasárnap
után.

– Aha, januárban úgyis
mindig olcsóbb a karácsonyfa-
dísz meg a szaloncukor.

– De akkor nem volna ol-
csóbb, ütődött!

– Ja, tényleg. Viszont a hús-
vétnak is megállapíthatnának
már egy fix dátumot, hogy sze-
gény báránykák tudják kiszá-
molni születéskor, pontosan
hány napjuk van még hátra.

– Így is kiszámolhatják! Hát
azt tudta, hogy a magyaroknál
a ló után a juh volt a legfonto-
sabb háziállat a történelem
során? A magyar racka juh jel-
legzetesen magyar állatfajta,
sehol a világon nem található,
csak ahol magyarok laknak.

– Ezek szerint az egész vilá-
gon megtalálható, hiszen ma-
gyarok mindenhol laknak.

– Bizonyára a juhbetegsé-
geket sem ismeri; van például
az ún. „büdös sántaság”, amikor
begyullad a juh, illetve a bárány
körme közé ragadt trágya. Tü-
netei a sántítás, a köröm közötti
gennyes folt és a jellegzetes
szag. A gennyes felület körül a
köröm elválik, ezt a részt addig
kell faragni körmölőkéssel, míg
az el nem ér az egészséges fe-
lületig. Ez majd jusson eszébe a
húsvéti ebédnél.

– Hiába gamatkodik, nem
szeretem a bárányt.

– S akkor mit szoktak bur-
kolni húsvétkor, csihányfőzelé-
ket fürj-tükörtojással?

– Mikor mit. Most bölény-
húst fogunk.

– Azt honnan szerzi be,
élnek cseroki vagy apacs roko-
nai Amerikában? Mert az euró-
pai bölény tudtommal kihalt.

– Nem halt ki, csak a vadon
élő példányai tűntek el, immár
száz éve. Viszont egyre több he-
lyen tenyésztik őket, nemrég
Kolozsvár mellett nyílt meg Eu-
rópa legnagyobb bölényfarmja,
ahol mintegy 300 bölény él ri-
degtartásban. A bölényhús igen
egészséges, például negyed-
annyi zsír meg koleszterin, és
40%-kal több protein található
benne, mint a marhahúsban,
továbbá rengeteg foszfor, réz,
cink és vas.

– Nem vitatom, viszont biz-
tos marha drága.

– Aligha drágább a 100 lejes
bárányhúsnál.

– A bárányhús kilója nem
száz lej, hanem 28-30!

– Csak látszólag, mivel a bá-
rány-karosszéria kábé három-
negyede csont, sőt, a
koponyájának száz százaléka
csont, amit szintén 30 lejes ki-
lónkénti áron sóznak magára

meg a többi urbánparasztra a
mészárszékban.

– Akkor is, a bárány a hús-
véti szimbólum, és nem fogok
húsvétkor bölénytokányt vagy
krokodilflekkent enni csak
azért, mert egészségesebb vagy
olcsóbb, ahogy karácsonykor se
vállfát díszítünk fenyőfa helyett.

– Felőlem akár egész évben
báránysültet rágcsálhat, az se
érdekel. De tudja, minek örü-
lök? Hogy a karácsonyi zenék
mintájára nem találtak ki hús-
véti dalokat is, mert azt már
nem bírnám idegekkel, képzelje
csak el: „Ó, szép tojás, ó, főtt
tojás…” vagy „Csendes nyúl,
szentséges nyúl…”.

– Apropó: olvastam egy ösz-
szeállítást arról, hogy milyen
zenét hallgatnak az erdélyi ma-
gyarok. A legnépszerűbb az
Edda, utána Tamás Gábor és
Zámbó Jimmy következik.

– Hülyéskedik.
– Nem, na, habár én se

akartam hinni a szememnek. A
tízes toplistára felkerült még
Koncz Zsuzsa, az Abba, az
Omega, Kovács Kati, Koós
János, a Republic és a Neoton.

– Atyaisten! Hol kutatták a
közvéleményt, egy öregotthon-
ban?

– Nem, ez állítólag egy, az
erdélyi magyarok kultúrafo-
gyasztási szokásait vizsgáló,
széles körű és reprezentatív fel-
mérés.

– Elmesélem majd az asz-
szonynak is, amikor legköze-
lebb megmecseredve állítok
haza.

– Miért?
– Mert egy jó asszony min-

dent megbocsát…

Molnár Tibor
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XVIII. Marosvásárhelyi Napok 

A 2014. május 12-18. közötti időszak-
ban XVIII. alkalommal szervezik meg a
Marosvásárhelyi Napokat.

Ez alkalomból a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal meghívja a kulturális és
sportrendezvényeken részt venni szándé-
kozó közintézményeket és nemkormány-
zati szervezeteket, hogy a lebonyolítási programra vonatkozó
ajánlataikat nyújtsák be a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal, Kulturális, Sport-, Ifjúsági- és Lakásügyi Tevékenységek
Osztályára – 59-es szoba.

Az ajánlatok benyújtási határideje 2014. április 17.

Dr. Dorin Florea polgármester

Hacsek és Sajó

www.kozpont.ro

Aranylakodalom
Május 12–18. között szervezik meg a
XVIII. Marosvásárhelyi Napokat, melynek
keretében május 16-án, pénteken tartják
az Aranylakodalom rendezvényt.

Az esemény alkalmával megün-
neplik azokat a marosvásárhelyi lakhelyű
párokat, akiknek idén van az 50. házassági évfordulójuk.

Azokat a párokat, akik részt szeretnének venni az ese-
ményen, felkérjük, hogy május 5-ig iratkozzanak fel a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal művelődési, sport- és
ifjúságügyi osztályán, 59-es szoba. Fel kell mutatni az eredeti
személyazonossági iratot, a házasságlevelet és be kell nyúj-
tani ezek fénymásolatát.

Dr. Dorin Florea polgármester

Nyilvános nyílt versenytárgyalás 

Marosvásárhely Municípium Polgár-
mesteri Hivatala nyilvános nyílt verseny-
tárgyalást hirdet 3 négyzetméter felület
bérbeadására a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal épületében, 3 (három) ká-
vékészülék (automata) felállítása céljával.

Az ajánlatok benyújtási határideje
2014. május 7., 12 óra, az intézmény Győ-
zelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 13-as szobában.

Az ajánlatokat 2014. május 8-án 10 órakor bontják fel.
A versenytárgyaláson való részvétel érdekében, az érde-

kelt ajánlattevők forduljanak a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatalhoz, 85-ös szoba, 2014. Április 15-től kezdődően,
a feladatfüzet megvásárlása érdekében.

Dr. Dorin Florea polgármester

A víkendtelep készül a
nyári szezonra… 

Jelenleg, a 2014-es nyári szezon meg-
nyitása előtt a Maros Sport- és Szabadidő-
központpontban „teljes gőzzel” folynak
minden területen a munkálatok: takarítás,
zöldövezetek és medencék gondozása,
karbantartása, a rend megőrzése és fenntartása a komple-
xumban, a műszaki-ellátó rendszerek, valamint a szállítás
hatékony működése stb. terén.

Folyamatban vannak a gyerekeknek elkülönített játékte-
rek, a kerti –és szabadidős bútorzat (Olimpiai medence) ja-
vítási, karbantartási, asztalossági –és festési munkálatai, a
műfűves pályákon zajló munkálatok (futballkapuk, drótke-
rítés), valamint az evezők taván keresztül haladó átkelő
elektromos huzalt érintő munkálatok. Folyamatban van az
a beszerzési eljárás, amely az „Öntözési berendezés kiterjesz-
tését” célozza, és dolgoznak már az üvegszálas optikai huzal
beállításán (RDS-RCS projekt) a komplexum területén belül.
„Lemeszelik a fákat, megigazítják a bokrokat, díszcserjéket,
lekaszálják a füvet, lefestik a padokat és a szabadidős bútor-
zatot, megjavítják a külső fürdőmedencéket, évelő virágokat
ültetnek a virágládákba, eltávolítván a növényi selejteket.
Ezzel egyidőben, foglalkozunk a sportpályák állapotával,
hogy biztosítani tudjuk a versenyek és edzések jó feltételek
közötti lebonyolítását. Biztosítjuk a marosvásárhelyieket
arról, hogy a Víkendtelep ezen a nyáron is a szabadidő eltöl-
tésének ideális helye lesz, távol a város forgalmától és zajá-
tól” – nyilatkozta a Komplexum igazgatója, Ioan Cîrcu
mérnök.

A „Maros” Sport- és Szabadidő-központ 2014-es nyári
szezonjának hivatalos megnyitójára szombaton, május 3-án
kerül sor.  

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Ki az ismeretlen göriző?
A képen látható magas, sovány testalkatú illetőt egyre
több vásárhelyi látta már, amint sportosan beöltözve,
futókorcsolyával vagy görkorcsolyával közlekedik a város
utcáin (főleg a Főtéren és környékén), vagy épp az autók
közt, de kevesen ismerik.  

A minap a Bolyai
utca sarkán szólítottam
meg az 59 éves Dobro-
volschi Jenőt, aki szíve-
sen beszélt a sport
iránti szeretetéről:

,,Marosvásárhelyen
lakom, de csíkszeredai
születésű vagyok. A
szüleim deportálása
után kerültem idővel
Marosvásárhelyre. Úgy
öt éve kezdtem korcso-
lyázni és görizni. Haj-
danán tornáztam,
kosárlabdáztam, majd
birkóztam és vízilab-
dáztam, a sport iránti
szeretetemet az apai
nagybátyámtól örö-
költem, aki kitűnő síző
volt.  

Reggelenként sze-
retek kocogni a So-
mostetőn, 2-3 kört is leszaladok ebben a korban, régebb sokat
kerékpároztam. Naponta 4-5 órát korcsolyázom, de korábban,
amikor kezdtem elsajátítani a korcsolyázás mozgásgyakorlatát,
napi nyolc órát is edztem” – mesélte Dobrovolschi Jenő.

Elmondása szerint az emberek sokat heccelik, csúfolkodnak
vele, hogy ebben a korban még korcsolyázik, utána kiabáltak, hogy
„a halál keres, te meg korcsolyázol?”

Szakmájáról, megélhetési lehetőségéről érdeklődve, érdekes
választ kaptam tőle:

,,Hajdanán voltam szabó, aztán gyári munkás, majd a kőmű-
vességet is megtanultam, jelenleg egy örökölt összegből fedezem
a szükségleteimet. Egykoron nagyapámnak volt egy konzervgyárja
Csíkszeredában, az után örököltem egy nem elhanyagolható ösz-
szeget. Idővel vettem egy lakást, amit majd eladtam részletre, így
70 éves koromig havonta kapok egy bizonyos összeget, amiből jól
megélek. 

Sokat kirándulok, évente elmegyek Görögországba vagy Spa-
nyolországba, de voltam már Portugáliában, Cipruson, Venezue-
lában, Kubában is” – mondta. 

Végezetül a családi állapotáról érdeklődve, azt tudtam meg
Dobrovolschi Jenőtől, hogy barátnője van, viszont amíg élni fog,
a hobbijának, azaz a korcsolyázásnak szeretne hódolni.

Nézeteltérés támadt Szilá-
gyi Loránd, az ASA hátvédje
és a klub elnöke, Daniel
Stanciu között a román lab-
darúgó 2. liga 21. forduló-
beli mérkőzése után. Az
eset komoly következmé-
nyekkel járt az előbbi szá-
mára, hiszen a szezon
végéig elvesztette csapat-
kapitányi szalagját, és
egyelőre a második csapat-
tal edz. 

A felháborodott klubelnök a
hátvédet hibáztatta az egyik
kapott gól miatt, de ezen túl-
menően az ASA vereségét is a
kiváló balhátvéd számlájára
írta. Bár a sajtóhírek felröppe-

nése után az incidens két sze-
replője óvatosan válaszolt az új-
ságírói kérdésekre, a múlt hét
végén sajtóközleményben arról
tájékoztattak, hogy a klub belső
rendszabályának értelmében
szezon végéig megfosztják Szi-
lágyit a csapatkapitányi karsza-
lagtól. Azonban ez nem fogja
befolyásolni az alakulat felké-
szülését, folytatják a munkát az
1. ligába való feljutásért. 

Talán az sem véletlen, hogy
Szilágyi egy másik közlemény-
ben nyilvánosan is bocsánatot
kért a történtekért a klub veze-
tőségétől, akinek döntését nem
vétózza meg.

Kiemelte, hogy nem tett a

klub hírnevét csonkító nyilatko-
zatot: „Ennél a klubnál nevel-
kedtem, amikor a csapat 3.
ligából feljutott a másodikba,
majd az élvonalba, és nem tud-
nék ilyent tenni” – olvasható a
Szilágyi közleményében. Hoz-
záfűzte, minden erejével azon
lesz, hogy az együttes felkerül-
jön az 1. ligába, amihez termé-
szetesen a szurkolók
támogatására is szükség van. 

Április 18-án, pénteken
kerül sor a rájátszás első fordu-
lójára, az ASA hazai pályán fo-
gadja a resicabányai Metalul
együttesét. A találkozóra 17
órától kerül sor a Sziget utcá-
ban. 

2.forduló, április 26.
CSM Râmnicu Vâlcea – ASA

3.forduló, május 3.
ASA - CS U Craiova

4.forduló, május 7.
Gloria Beszterce - ASA

5.forduló, május 10.
ASA - FC Olt

6. forduló, május 17.
Metalul Resicabánya - ASA 

7.forduló, május 24.
ASA  - CSM Râmnicu Vâlcea

8.forduló, május 28.
CS U Craiova - ASA 

9. forduló, május 31.
ASA - Gloria Beszterce

10. forduló, június 7.
FC Olt - ASA 

Mint köztudott, az együttesek
oda-vissza alapon játszanak
egymás ellen, majd az első két
helyezett mindkét csoportból
felkerül az 1. ligába. 

Labdarúgó 2. liga

Csapatkapitányi karszalag nélkül maradt Szilágyi Lóránd

Tavaszi futóverseny - Szováta 2014
A Szovátai Hegyimentő Egyesület, a Polgármesteri Hivatal és a Maros Megyei
Sportigazgatóság támogatásával szombaton sikeresen szervezték meg a XX.
jubileumi Szovátai Tavaszi Futóversenyt.

A hűvös és esős idő ellenére
151 versenyző állt rajthoz, akik
Magyarországról és az ország
több településéről (Medgyes, Te-
kerőpatak, Szováta, Marosvásár-
hely, Csíkszentdomokos,
Nagykároly, Gyergyószentmiklós,
Székelyudvarhely, Gyergyóújfalu,
Gyergyóremete, Brassó, Csík-
szentdomokos, Tusnád, Libán-
falva, Segesvár stb.) érkeztek.

Ezúttal kisebb volt az érdek-

lődés, mint az előző években,
amikor 300-400 sportoló neve-
zett be, de az idén Gyergyó vidé-
kéről többen álltak rajthoz. Jelen
voltak többek közt Gyulai Béla sí-
edző tanítványai, valamint Ked-
ves Botond sporttanár is elhozta
újfalvi diákjait.

Az idén is a fürdőváros ut-
cáin szaladtak a versenyzők,
ahol nagyon sok kaptatót kel-
lett legyőzzenek. 

Mint Baczó László atlétika-
edző, a Marosvásárhelyi Szász Al-
bert Sportlíceum katedravezető
szaktanára értesítette lapunkat,
a verseny abszolút győztese: Căl-
borean Claudiu Brassóból, aki 13
perc alatt teljesítette a 4,2 km-es
távot. 

A legfiatalabb versenyző az 5
éves Kokos Botond Szovátárol,
míg a legidősebb 73 éves Keresz-
tes Gyula Csíkszeredából. 

Íme, a tabella állása a rájátszás előtt és az ASA következő mérkőzései:
1. CS Universitatea Craiova 10    5    2    3    13-10    17    +2
2. Gloria Beszterce 10    4    4    2    11-9      16    +1
3. ASA Marosvásárhely 0    4    3    3    10-8      15         0
4. Metalul Resicabánya 10    4    1    5    10-11     13    -2
5. CSM Râmnicu Vâlcea 10    3    3    4    9-11 12         -3
6. FC Olt Slatina 10    2    3    5    5-9    9          -6
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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 számunk helyes megfejtése: – Szép tiszta városunk lesz. Amit kidob az egyik, a szomszédja hazaviszi!

www.kozpont.ro
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