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

Palecian Judit újra szorítóba lép?

A marosvásárhelyi születésű, de évek óta Győrben élő
és versenyző, volt kétszeres profi ökölvívó világbajnok,
Palecian Judit – aki az idén élete legjobb formáját érte
el és két világszervezet Európa-bajnoki és három verzió
világbajnoki címét is megnyerte fitneszben – újra a szo-
rítóba lépne.  Erről és a sikeres tavaszi szezonjáról be-
szélgettem vele a minap, amikor néhány napra
hazalátogatott.

Társadalom

Fontos a fogyatékkal 
élők társadalmi beilleszkedése 

Az elmúlt hétvégén a HIFA Románia Egyesület Együtt,
egymásért címmel szervezett kerekasztal-beszélge-
tést és workshopot a fogyatékkal élők aktív szerep-
vállalása a társadalomban témakörben. A
marosvásárhelyi Deus Providebit Ház megtelt fogya-
tékkal élő érdeklődőkkel, illetve hozzátartozóikkal.

>>> 3. oldal

MORGÓ 

Kiszorítósdi   

A jelek szerint meghatározó RMDSZ-körökben
is mintha belátták volna, hogy az erdélyi ma-
gyar nemzeti közösség megmaradásának
egyetlen biztosítéka az autonómia. Szerintem
tudták ezt sokan korábban is, csak tenni nem
igen akartak érte. Merthogy az éppen aktuális
„helyzet” nem hatott kényszerítőleg. Márpedig
a politikus általában olyan, hogy mindig a
könnyebb utat választja, többnyire a status
quo fenntartásában érdekelt, merthát ahhoz
nem szükségeltetik különösebb erőfeszítés,
munka. Ha pedig változik a helyzet, akkor – a
demokrácia dicsőségére! – mindig az alacso-
nyabb közegellenállás mentén halad. Vala-
hogy így történt ez az autonómiával is. 
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Vélemény 

Kutyaszalonna

Vásárhelyen újabb idill született. Az városháza
és a megyeháza vezetői, akik nemrégiben még
egymás ádáz ellenségei voltak, egy keresztény-
liberális szövetség, valamint annak államelnök-
jelöltje támogatása kapcsán olyannyira egy-
másba szerettek, hogy „kéz a kézben” intézik a
kampánnyal járó feladatokat, együtt vezényelik
az őszi szimfóniákat, és ha kell, együtt harcolnak
a magyar önrendelkezési jogok ellen. Ugyan-
ilyen „bajtársi” viszony alakult ki a kolozsvári
helyi és megyei önkormányzatok között is, aktív
magyar jelenléttel. Ha figyelembe vesszük azt
a tényt, hogy „képviseleti szövetségünk” orszá-
gos szinten a baloldaliakkal, a városi vezetésben
a volt demokrata-liberálisokkal, a megyeiben
pedig a nemzeti-liberálisokkal szövetkezett,
nyugodtan kijelenthetjük, hogy a szerelem öl,
butít és a nyomorba dönt. 
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Társadalom

A vásárhelyi Vármegyeháza

>>>5. oldal

>>> 7. oldal

w w w . k o z p o n t . r o

>>> 4. oldal

„Teljes odaadással végezzük a dolgunkat,
emberi és szakmai önérzetből”

1969. november
23-án sugárzott
először a Román
Televízió magyar
nyelvű műsort. 
A negyvenöt
éves jubileumot
a szerkesztőség
nagyszabású,
több stációs 
rendezvénysoro-
zattal ünnepli
meg. A Magyar
Adás múltjáról,
jelenéről és jö-
vőjéről, a 
műsorkészítés
nehézségeiről, a
közszolgálatiság
fontosságáról és
az ünnepi – töb-
bek között ma-
rosvásárhelyi –
rendezvényekről
Mosoni Emőke
főszerkesztővel
beszélgettünk.



My Fair Lady

Október 18-án, szombaton,
este 7 órától a My Fair Ladyt
játssza a Marosvásárhelyi Tompa
Miklós Társulat a Nemzeti Szín-
ház Nagytermében. 

Beszélgetőkönyv 
dr. Bocskay István 
professzorral

A Cserepestanyától Sem-
melweisig című, dr. Bocskay Ist-
ván nyugalmazott fogorvospro-
fesszorral készített
beszélgetőkönyv bemutatójára
kerül sor október 16-án,  csü-
törtökön 17 órától a marosvá-
sárhelyi Bernády Házban. A
Mentor Kiadó gondozásában
megjelent könyv szerzője Nagy
Székely Ildikó.

Kádár Tibor kiállítása 
Marosvásárhelyen

A Bernády Ház látja vendé-
gül a Kolozsvárról 1988-ban
Magyarországra áttelepedett
festőművész alkotásainak vá-
logatott anyagát. A Veszprém-
ben élő alkotó a figuratív fes-

tészet jeles képviselője, Eu-
rópa-szerte sokfelé aratott si-
kert az erdélyi hagyomá-
nyokba ágyazott modern
műveivel. Legutóbb a Kolozs-
vári Magyar Napokon volt
nagy visszhangú egyéni kiál-
lítása a Szépművészeti Mú-
zeum termeiben, a Bánffy-pa-
lotában. A tárlat október
20-áig látogatható.

Segítség 
szenvedélybetegeknek

November 3–14. között a
Bonus Pastor Alapítvány rövid
terápiás programot szervez
szenvedélybetegeknek és fel-
nőtt hozzátartozóiknak. Azok je-

lentkezését várják, akik változ-
tatni szeretnének alkohol-,
drog-, nikotin-, játék- vagy társ-
függőségükkel terhelt életmód-
jukon. Jelentkezési határidő: ok-
tóber 27. Bővebb információk a
www.bonuspastor.ro webolda-
lon. Az érdekeltek keressék az
alapítvány munkatársait a kö-
vetkező telefonszámokon:
0740-056-691, 0743-039-255.

Kirándulás Jászvásárra

A Maros Megyei Nyugdíjasok
Egyesülete október 20-án kirán-
dulást szervez Jászvásárra, ahol
részt vesznek a Szent Piroska-
zarándoklaton. Érdeklődni, fel-
iratkozni az egyesület Bolyai

utca 36. szám alatti székházá-
ban naponta 10–13 óra között
lehet.

Marosvásárhely é
s a háború írásban 
és képben, 1914–1918

Ezzel a címmel nyílik meg a
Teleki-Bolyai Könyvtár és a Te-
leki Téka Alapítvány újabb kiál-
lítása október 17-én, pénteken
18 órakor a marosvásárhelyi Te-
leki Tékában.

Pincér- és angol 
nyelvtanfolyam indul

A Tabula Felnőttképző Köz-
pontnál pincérképzés és kezdő
angol nyelvtanfolyam indul. Ok-
tóber folyamán a következő
képzésekre lehet beiratkozni:
szakács-, német és angol nyelv-
tanfolyamok haladóknak,
könyvkötő-, logisztikai ügyin-
téző-, virágkötő- és menedzser-
asszisztensi képzések, könyvelői
valamint munkahelyi elsőse-
gélynyújtó tréning. A hallgatók
a tanügy- és a munkaügyi mi-
nisztérium által elismert okle-
velet szereznek, amely az Euró-
pai Unió országaiban is
érvényes. Hallgatói kérésre Eu-
ropass-keretrendszerbe illesz-
kedő bizonyítvány-kiegészítő is
igényelhető. Az érdeklődők kér-
jenek ingyenes tájékoztatót a
Tabula Felnőttképző Központ tit-
kárságán (Marosvásárhely,
1918. December 1. út 86 F
szám) hétköznaponként 9-17
óra között. Telefonszám:
0365/430-148, mobilszám:
0743-476-373, honlap:www.atab.ro
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>> A megjelent írások nem
feltétlenül a szerkesztőség véle -
ményét tükrözik!
>> Szerkesztőségünk fenntartja a
jogot, hogy a be érkezett le velek és
másféle írások köz léséről döntsön.
>> Kéziratokat nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

Telefon:  0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Október 16. Gál, Aranka, Margit, Gellért, Hedvig,
Október 17. Hedvig, Leó, Rudolf, Margit
Október 18. Lukács, Ignác, Ambrus
Október 19. Nándor, Friderika, Sára
Október 20. Vendel, Fülöp, János
Október 21. Orsolya, Kende, Zsolt
Október 22. Előd, Mária, Kornélia

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: A most kezdődő szerelmi kapcsolatokban mindketten
úgy érezhetik, a sors a tenyerén hordozza önöket, hiszen
ilyen összhangot talán még sohasem éreztek senkivel. Ba-
ráti kapcsolatban újabb nézeteltérésre van kilátás, sőt az
is lehet, hogy 2-3 héttel ezelőtti probléma ismét terítékre
kerül.
Bika: Teljes mellszélességgel a munka frontján! – legyen
ez a jelmondata, mert így érhet el sikereket a felettesénél.
Főnökének nemcsak jól esne ezekben a napokban a dicsé-
ret, hanem egyenesen elvárja, hogy ajnározza, amelynek
a bizonytalan helyzetben fantasztikus eredménye lesz. 
Ikrek: Olyan események történhetnek, amelyek kihatnak
a jövőjére, sőt, azt alaposan átformálják. Megtörténhet,
hogy olyan dolgok lesznek fontosak, amelyek korábban
nem érdekelték, illetve olyan személlyel találkozhat, aki
nagy hatást gyakorol önre.
Rák: A káprázat hete következik, amikor sok minden csak
megjátszott, sok ember hazudozik. Nagy erőfeszítéseket
kell tennie azért, hogy feszültséggel teli kapcsolatában hi-
hetően játssza el a megértőt, a külvilág felé pedig azt, hogy
minden rendben önök között. 
Oroszlán: Soha nem volt még annyira igaz a mondás, mi-
szerint az életben a legfontosabb az egészség. Többet fog-
lalkozhat ezzel a témával, megtörténhet, hogy nem a saját
lelki és fizikai állapota okoz gondot, hanem a környezeté-
ben egy olyan személynél merülhet fel a probléma, aki fon-
tos önnek. 
Szűz: Összeszedettnek kell lennie, mert ha a munkahelyén
hibázik, ez kapóra jön egy olyan kollégának, akivel nem
szívlelik egymást. Ez a kolléga az ön háta mögött aknásít-
hatja a terepet. A szerelmi kapcsolatokban régi probléma
újra gondot okozhat.
Mérleg: Több munkáért kevesebb bért! – lehet a jelmon-
dat a munkahelyén ezen a héten. Éppen ezért nem aján-
latos most állást változtatni, mert az új helyen a
későbbiekben csőd helyzet állhat elő, és nem kapja meg
azt, ami jár. Nosztalgikus hangulatba kerülhet, amikor csak
a szépre emlékezhet.
Skorpió: Agytekervényei mintha berozsdásodtak volna,
lassan mozognak, ezért vannak dolgok, amelyeket nehe-
zebben ért meg. Ami nem egyértelmű, arra kérdezzen rá,
mert így nem hibázhat. A házasságokban, együttélésekben
a partnerének munkahelyén nehéz helyzet jöhet létre. 
Nyilas: Erotikus kisugárzása kilométerekben mérhető, így
aztán nem csoda, hogy úgy vonzódnak önhöz az emberek,
mint mágnes a vashoz. Érdemes most a vonzás törvénye
alapján cselekedni, mert amit szeretne elérni/megkapni,
az most sikerülhet.
Bak: Hihetetlen erővel rendelkezik, ennek köszönhetően
olyan eredményt érhet el, amely miatt irigyeinek megtrip-
lázódhat. Azoktól a személyektől tartson távolságot, akik
azzal kezdik a mondókájuk: csak a javadat akarom!
Vízöntő: Ragyogó hete lesz! Csak kapkodja a fejét, hiszen
egymást érik a jobbnál jobb helyzetek, amikor még az is
megtörténhet, hogy egy régi vágya – amelyről talán már
le is mondott – valóra válik. A munkahelyén maradjon ki
a pletykálkodásból, illetve aki rangban ön fölött áll, arra
ne tegyen negatív tartalmú megjegyzést, mert ön húzhatja
majd a rövidebbet.
Halak: Házas vagy élettársa nehéz helyzetbe kerülhet,
amikor az ön együttérzésére van szüksége, hogy ezt a kel-
lemetlen szituációt gyorsan fel tudja dolgozni, túl tudja
tenni magát rajta. Sajnos újra és újra el kell valakinek is-
mételnie, hogy mit szeretne, illetve mire van szüksége,
mert az illető nem akarja ezt meghallani.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

A család  / Péterfi József grafikája

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
minden csütörtökön 15-17 óra
között ingyenes jogi tanácsadást
biztosít a kedves érdeklődők szá-
mára. Helyszín: EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 40. Jogász: Novák
Venczel. További információ a
0744-798235-es telefonszá-
mon kérhető.

www.kozpont.ro



Kutyaszalonna

Vásárhelyen újabb idill
született. Az városháza és a
megyeháza vezetői, akik
nemrégiben még egymás ádáz ellenségei voltak, egy keresz-
tény-liberális szövetség, valamint annak államelnök-jelöltje
támogatása kapcsán olyannyira egymásba szerettek, hogy
„kéz a kézben” intézik a kampánnyal járó feladatokat, együtt
vezényelik az őszi szimfóniákat, és ha kell, együtt harcolnak
a magyar önrendelkezési jogok ellen. Ugyanilyen „bajtársi”
viszony alakult ki a kolozsvári helyi és megyei önkormányza-
tok között is, aktív magyar jelenléttel. Ha figyelembe vesszük
azt a tényt, hogy „képviseleti szövetségünk” országos szinten
a baloldaliakkal, a városi vezetésben a volt demokrata-libe-
rálisokkal, a megyeiben pedig a nemzeti-liberálisokkal szö-
vetkezett, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a szerelem öl, butít
és a nyomorba dönt. 

De hogyan következtek be az említett pálfordulások? Ho-
gyan lett a kutyából szalonna? Az utóbbi évek politikai fejle-
ményei átalakították a közigazgatási rendszerünket. A
hatalom kétpólusúvá vált. A központi szervek hatásköre le-
csökkent, a helyiek szerepe pedig egyre nagyobb teret nyert.
A beruházásokat mindinkább a helyi önkormányzatokra bíz-
ták. A kormány háttérbe szorult a lokális helytartókkal szem-
ben. Ma már nem tudják olyan hatékonyan „leosztani” a
szerepeket, mint ahogyan azt korábban megtehették. 

A központból jövő befolyás első sorban attól függ, hogy
melyik párt, milyen beleszólási joggal rendelkezik a kormány-
ban és a parlamentben. Ilyen szempontból megfigyelhető az
a lényeges különbség, amely elválasztja a román pártokat a
magyar „érdekképviselettől”. Ha felsőbb utasítások alapján a
narancssárgát kékre kell átfesteniük, a román pártok szolga-
lelkűen alávetik magukat ennek az ukáznak, hiszen jól tudják,
hogy busásan megfizetik majd ezt nekik, sőt még marad is a
pénzből „télire”. A tulipános szervezet azonban nem tud ilyen
jól dirigálni. Az egyezségeik mindössze az aprópénzes ha-
szonlesőknek, valamint a megzsarolt, korrupciógyanús sze-
mélyeknek kedveznek. Az önkormányzati vezetőink tisztában
vannak ezzel a helyzettel, és nem kötnek baloldali szövetsé-
geket, csak akkor, ha garantáltan kapnak pénzt a „piros rózsák
köztéri felfestésére”.

A román(iai) pártok homogenitása időben nem, de térben
tettenérhető. A vezetőik döntését az éppen aktuális politikai
konjunktúrának megfelelően vakon követik a tanácselnökök
és a polgármesterek, bárhol az országban. A magyar politi-
kusok esetében azonban nemcsak az számít, hogy éppen me-
lyik párt van kormányon, hanem az is,  hogy földrajzilag hol
tevékenykednek. Számukra a Kárpátoktól délre eső területe-
ken más szelek fújnak, mint Erdélyben. A kormányzati gyű-
léseken meghozott – számunkra kedvező – döntéseiket helyi
szinten letagadják, a helyben hozott határozataikat pedig
kormányrendelettel megtiltják. Kutyából lett szalonnává vált
a képviseletünk, kutyaszalonnából pedig nem kérünk.
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Ferencz Zsombor

Az elmúlt hétvégén a HIFA Románia Egyesület Együtt, egymásért címmel szervezett kerekasztal-beszél-
getést és workshopot a fogyatékkal élők aktív szerepvállalása a társadalomban témakörben. A marosvá-
sárhelyi Deus Providebit Ház megtelt fogyatékkal élő érdeklődőkkel, illetve hozzátartozóikkal.

Fontos a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedése 

Bodoni Tünde és Tőkés
Tímea, az Alpha Transilvana
Alapítvány munkatársai el-
mondták, hogy minden szüksé-
geset megtesznek ahhoz, hogy
az intézményükbe beiratkozott,
fogyatékkal élő személyeknek
mihamarabb állást találjanak,
ezáltal integrálva őket a társa-
dalomba. „Nem egyszerű fel-
adat megtalálni a megfelelő
állást minden személy számára.
Előfordul, hogy hosszú hóna-
pokba kerül, amíg olyan mun-
kát találunk, amelyekben
teljesíteni képesek, illetve ők is
el szeretnék vállalni. Nem be-
szélve arról, hogy nap mint nap
szembesülünk azzal, hogy az al-
kalmazók az orrunkra csapják
az ajtót, amikor előhozakodunk
azzal, hogy korlátozott képessé-
gekkel élő személyeket alkal-
mazzon. Szerencsére pozitív
példa is említhető, amikor
éppen a cégek keresnek meg,
mert fogyatékkal élő személye-
ket foglalkozatnának” –
mondta el Bodoni Tünde.

Megtudtuk, hogy mielőtt a
fogyatékkal élő személy állást
vállalna, több tesztnek is aláve-
tik az Alpha Transilvana munka-
társai, felmérik képességeit,
felkészítik az esetleges nehéz-
ségekre, és csak utána javasol-
ják a munkába állást. „Miután
megtaláljuk a megfelelő mun-
kahelyet, addig segítjük a fo-
gyatékkal élő személyt, és
kísérjük az új munkahelyére,
amíg minden szükségeset meg

nem tanul az önálló boldogu-
láshoz és munkavégzéshez.”

Arra a kérdésre, hogy az al-
kalmazó, illetve a munkatársak
miként fogadják a fogyatékkal
élő új kollégát, az alphások el-
mondták, hogy a felettes felké-
szíti a munkatársakat, hogy
milyen kompetenciákkal rendel-
kező kollégájuk érkezik, így nem
kellene rossz szemmel nézzék az
esetleges pozitív diszkriminá-
ciót, ha például gyakrabban kap
szünetet egy munkanap során a
fogyatékkal élő személy. Sőt, az
Alpha Transilvana munkatársai
az állás betöltése után havonta
konzultálnak a felettessel és a
kollégákkal, hogy meggyőződ-
jenek, jól érzi magát a munka-
helyen. Ám tapasztalatairól,
egy, már több helyen is dolgozó
kevéssé fogyatékos kislány me-
sélte, hogy nem volt éppen zök-

kenőmentes a beilleszkedése az
előző munkahelyére.

Féltik a hozzátartozók 
a sérült személyeket

Azt is megtudtuk, hogy a fo-
gyatékosok szülei, családja nem
mindig viszonyul támogatólag
a munkába álláshoz. „Gyakori
jelenség, hogy a hozzátartozók
túlságosan féltik őket, és emiatt
nem szeretnék, ha dolgozná-
nak, de ezzel éppen attól foszt-
ják meg őket, hogy a
társadalom teljes értékű tagja-
ivá váljanak” – állítják a szak-
emberek. 

A törvények nehezítik 
az integrációt

Magdó Orsolya, az Ügyes
Kezek Alapítvány igazgatója fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a
román törvénykezés megnehe-

zíti a fogyatékkal élők integrálá-
sát. „A fogyatékkal élők 350 lej
nyugdíjat kapnak az államtól,
mi pedig sajnos nem tudunk
ilyen összegű fizetést ajánlani,
így sokan inkább otthon marad-
nak, és a nyugdíjjal pótolják a
havi jövedelmüket. Úgy vélem,
hogy a társadalomba való beil-
leszkedés, és az akkénti pénzke-
resés fontosabb a fogyatékkal
élők számára, mint az államtól
kapott pénzösszeg. Ez alapítvá-
nyunk számára olyan következ-
ményekkel járhat, hogy
munkavégzésre képes szemé-
lyek nem jelentkeznek, nem al-
kalmazhatjuk őket, ez pedig
jelentősen csorbítja az Ügyes
Kezek bevételét, amelyből a
munkavégzésre képtelen sze-
mélyeket tartjuk el” – sorolta
aggodalmait Magdó Orsolya.

Pál Piroska

Megújuló örökségünk: kiállítás a Deusban
Érdekes kiállítás nyílik meg
ma a délután 17 órától a ma-
rosvásárhelyi Deus Providebit
Tanulmányi Házban. A Teleki
László Alapítvány és a Ma-
gyarság Háza (Budapest) ál-
tal szervezett kiállítás címe
sokat elárul az esemény lé-
nyegéről: Megújuló épített
örökségünk – Értékmentés a
Kárpát-medencében.

Az első Orbán-kormány
egyik legnagyobb sikernek ör-
vendő támogatási programja
volt a Határainkon túli magyar
vonatkozású kulturális örökség
megóvása és felújítása című
projekt, amelyet 1999 és 2006
között a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma finan-
szírozásával a Teleki László Ala-
pítvány bonyolított le.

Az összesen kb. 1,3 milliárd
forint állami támogatásból több
mint 300 műemléknek nyilvá-
nított épületen történtek állag-

megóvási, restaurálási munká-
latok, és húsz műemlék teljes
körű felújítása fejeződött be.

Az örökség megőrzése,
ápolása az utódok feladata

A programot bemutató első
kiállítást 2013 tavaszán a Budai
Várban található Magyarság Há-
zában rendezték meg. A szer-
vezők – a Bethlen Gábor Alap
és a Teleki László Alapítvány
munkatársai – már akkor úgy
döntöttek, hogy a tárlatot elvi-
szik azokra a helyekre is, ame-
lyeken a tulajdonképpeni mun-
kálatok folytak: Erdélybe,
Felvidékre és Kárpátaljára is.
Egyik célkitűzésük ezzel az volt,
hogy a Magyarország határain
kívül szakadt emberek is láthas-
sák, milyen csodálatos kincsek
birtokosai. A kiállítás ezeket az
értékeket mutatja be, de arra is
felhívja a figyelmet, hogy az
örökség gondozása az utódok

becsületbeli kötelessége és fel-
adata. 

A tárlat képein csak kevés
látható abból a közel 400 mű-
emlékből, amelyen az elmúlt
években munkálatok folytak. A
kiállítás létrehozói a tablók mel-
lett igazi kuriózumokkal is ké-
szültek. Az eredeti mérettel
megegyező fotómásolatban lát-
ható az éppen restaurálás alatt
lévő székelydályai református
templom festett famennyeze-
tének néhány kazettája és kar-
zatának mellvédje, a kárpátaljai
Visk református templomának
gyönyörűen kifestett barokk
padjai. Továbbá megtekinthető

a huszti református templom
helyreállított toronysisakja egyik
fiatornyával és a gyulafehérvári
Szent Mihály Székesegyház fa-
lait díszítő kőből faragott dom-
borművek másolata.

Erdélyben Nagyváradon,
Kolozsváron és ma Maros-
vásárhelyen mutatkozik
be a kiállítás

A kiállítás eddig már több
helyszínen mutatkozott be: Kár-
pátalján Técsőben, Beregszá-
szon, Munkácson és Ungváron;
Felvidéken Kassán és Rima-
szombaton; Erdélyben, Nagyvá-
rad és Kolozsvár után, ma Ma-

rosvásárhelyen nyitja meg ka-
puit. 

A tárlat összeállításában köz-
reműködtek: S. Sebestyén József
építész, fotós, a kiállítás művé-
szeti vezetője, dr. Diószegi László
igazgató, a kiállítás kreatív szer-
kesztője, Káldi Gyula szakmai ta-
nácsadó, Jeszenszky Gyula gra-
fikus, Mihály Ferenc restaurátor
(Erdély), Stark István építőmér-
nök (Kárpátalja), Antal Árpád
film- és média szakértő (Erdély),
Mudrák Attila fotóművész.

„A marosvásárhelyi kiállítást
Csibi Krisztina, a Magyarság Ház
igazgatója és Márton Judit, a
Gyulafehérvári Érsekség egy-
házművészeti és építészeti iro-

dájának vezetője nyitja meg,
majd dr. Diószegi László, a Teleki
László Alapítvány igazgatója
mutatja be. A tárlat megnyitó-
ján megjelenő érdeklődőknek
érdekes élményben lehet ré-
szük, hiszen betekintést nyer-
hetnek néhány ritka és szép
mesterség rejtelmeibe is. Ezen
a napon bemutatót tart Mihály
Ferenc faanyag-restaurátor, Kiss
Lóránd falkép-restaurátor, Varga
Sándor zsindelykészítő, és Lovas
Dániel kőrestaurátor. A kiállítás
egy hónapig lesz látogatható”
– tájékoztatta lapunkat Barabás
Kisanna művészettörténész, a
kiállítás egyik szervezője. 

Nemes Gyula
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Kiszorítósdi   
A jelek szerint meghatározó RMDSZ-körökben is mintha

belátták volna, hogy az erdélyi magyar nemzeti közösség
megmaradásának egyetlen biztosítéka az autonómia. Sze-
rintem tudták ezt sokan korábban is, csak tenni nem igen
akartak érte. Merthogy az éppen aktuális „helyzet” nem ha-
tott kényszerítőleg. Márpedig a politikus általában olyan,
hogy mindig a könnyebb utat választja, többnyire a status
quo fenntartásában érdekelt, merthát ahhoz nem szüksé-
geltetik különösebb erőfeszítés, munka. Ha pedig változik
a helyzet, akkor – a demokrácia dicsőségére! – mindig az
alacsonyabb közegellenállás mentén halad. Valahogy így
történt ez az autonómiával is. 

Az RMDSZ bő két évtizeden keresztül altatta az ügyet,
néha-néha, különösen választási kampányok idején auto-
nómiázott egy sort, aztán folyt minden a Neptunon meg-
határozott mederben. Csakhát időközben változtak az idők,
azaz a geopolitikai helyzet, s változott maga az erdélyi ma-
gyar politikai élet is. Az RMDSZ mellett megjelentek azok a
társadalmi és politikai erők – Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács, Székely Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Néppárt –,
amelyeknek elsőrendű célja a különböző autonómiaformák
kiharcolása. 

Az autonomista erők által szervezett legutóbbi látványos
megmozdulások, a 2013-as székely menetelés, illetve a ma-
rosvásárhelyi márciusi tüntetések után lépéskényszerbe ke-
rült RMDSZ azonnal reagált a megváltozott helyzetre. Úgy
tűnik, felismerték, hogy nem tudják már az autonómia el-
szabadult szellemét a palackba visszazárni, ezért megpró-
bálják a mozgalom élére állva azt kisajátítani. Közben a már
megszokott kiszorítósdit játsszák: államelnök-jelöltjük nem
vállalja a vitát a néppárti vetélytársával, a PER közvetítésével
kezdődött román-magyar tárgyalásokról meg – amelynek
fő témája állítólag az autonómia – kizárják az autonomis-
tákat. 

Megszokott jelenség, szinte természetes, hogy egy hely-
zeti előnyben lévő párt, alakulat ragaszkodik az ezzel járó
előnyökhöz, élni akar az ezzel járó előjogokkal. Való igaz, az
RMDSZ az egyetlen magyar parlamenti erő Romániában, de
erre hivatkozva megtagadni mások jogát arra, hogy részt
vegyenek azon a tárgyaláson, amelyet az általuk képviselt
nemzeti közösség sorsáról folytatnak, teljességgel elfogad-
hatatlan. Talán azon is elgondolkodhatnának a kiszorítós-
diban érdekeltek, hogy egyszer az RMDSZ is kiszorulhat a
törvényhozásból… 

Tagadhatatlan, az egyetlen parlamenti képviselettel ren-
delkező alakulatként jelenleg az RMDSZ a legerősebb erdélyi
magyar politikai párt. Ebből következően a felelőssége is
óriási, hisz elsősorban rajta múlik, hogy megvalósul-e az az
összefogás, ami nélkül olyan, a közösség szempontjából lét-
fontosságú célért, mint az autonómia, képtelenség a siker
esélyével kiállni. Meg kell barátkozni a gondolattal, hogy az
érdekvédelemben mind a mérsékeltekre, mind a radikáli-
sokra szükség van. Továbbá a közösségi jogokért folytatott
küzdelemben a két harcmodor  – mérsékelt és radikális –
tudatos váltogatása által kerülhetünk közelebb a célhoz. 

Az összefogáshoz pedig a partnerek elfogadásán, a ko-
rábbi sérelmeken való felülemelkedésen, horribile dictu: az
önkorlátozáson, az okos kompromisszumon keresztül vezet
az út. Az eldöntendő kérdés: képes-e, hajlandó-e erre az
RMDSZ?  

Szentgyörgyi László    

1969. november 23-án sugárzott először a Román Televízió magyar nyelvű
műsort. A negyvenöt éves jubileumot a szerkesztőség nagyszabású, több stá-
ciós rendezvénysorozattal ünnepli meg. A Magyar Adás múltjáról, jelenéről
és jövőjéről, a műsorkészítés nehézségeiről, a közszolgálatiság fontosságáról
és az ünnepi – többek között marosvásárhelyi – rendezvényekről Mosoni
Emőke főszerkesztővel beszélgettünk.

„Teljes odaadással végezzük a dolgunkat, emberi és szakmai önérzetből”

– Immár tizenhat éve, 1998 óta
vagy tagja a Román Televízió buka-
resti magyar szerkesztőségének,
2000-től állandó munkatársként,
tavaly februártól pedig a Magyar
Adás főszerkesztőjeként. Tudatosan
készültél a televíziós pályára?

– Hirtelen olyan ijesztő, így le-
írva látni, hogy immár 16 éve…
Nem, dehogy készültem tudato-
san.  Tizennyolc évesen az ember
úgy érzi, hogy övé a világ. Én is így
voltam vele. Fogalmam sem volt,
hogy mit akarok, ráadásul egy sze-
rencsés véletlen folytán rögtön az
érettségi után Hollandiában vaká-
ciózhattam. S megláttam egy új,
és igazán vagány világot. Gondolj
bele… Visszatérve, épphogy elér-
tem az egyetemre való beiratko-
zást. Turisztikára mentem, ki tudja,
miért. De nem vettek fel; meg is
érdemeltem, persze. Kapóra jött,
hogy a nagyváradi Ady Endre Saj-
tókollégiumban később, valamikor
októberben volt a felvételi. Persze,
tudtam én akkor is, hogy van „írói
vénám”, hogy van bennem kíván-
csiság, van szóbőségem meg ilye-
nek. A Kollégiumban vendégtanár
volt Boros Zoltán, a Magyar Adás
akkori főszerkesztője, ő hívott Bu-
karestbe. Az adáshoz kerültem, és
megtetszett ez az egész tévézé-
sesdi. S közben elvégeztem az új-
ságírói egyetemet is.

– Főszerkesztővé való kinevezé-
seddel egy időben az RTV drasztiku-
san, mintegy 700 fővel csökkentette
alkalmazottai létszámát, 3200-ról
körülbelül 2500-ra. Egy akkori in-
terjúban elmondtad, hogy nincs
költségvetésetek, amiből új műso-
rokat gyárthatnátok, azóta ez vala-
melyest változott; nehéz volt
kiharcolni?

– Jelezni szeretném, hogy
nincs közvetlen összefüggés a ki-
nevezésem és a kirúgások között.
És azt is, hogy az „evaluálási pro-
cedúra” lidérce a mai napig kísért.
Bár a román átszervezési minta va-
lamennyi kínját elszenvedtük, a
folyamat még korántsem ért
véget. Költségvetés már van
ugyan, de ez köszönő viszonyban
sincs a szükségessel. Mindeddig
valahogy feltaláltuk magunkat, de
most, úgy érzem, romlik a helyzet.

– A megszorító intézkedések
meghozatalakor vezetőségi szinten
nem merült fel a Magyar Adás meg-
szüntetése?

– Nem. Így, hogy megszüntet-
nék, nem. Teljesen másként vető-
dik fel ez a kérdés. Lehetetlenné
válik a munka, a műsorgyártás. A
költségvetés nagyon kicsi, akár-
hogy is gazdálkodna az ember,
nem fedezi a szükséget. Nade,
még ennél is nagyobb baj, hogy
igazából azt a kicsit sem tudod el-
költeni, mert lépten-nyomon abba
ütközöl, hogy például nincs teljes
forgatócsoportod. A műszaki sze-

mélyzet nem dolgozhat hétvégén,
mert a kollektív munkaszerződés
értelmében szombat-vasárnapra
is kellene fizetni őket. A kocsik sem
járhatnak szombaton és vasárnap,
csak ha a sofőr maga fizeti az
üzemanyagot. Ez egy ilyen körkö-
rös nyavalya: mire kibogozod az
egyik részét, összegubancolódik a
másik. Nem, senki sem akarja
megszüntetni a Magyar Adást,
senki sem akarja bezárni a közszol-
gálati tévét. Csak valahogy egyre
lehetetlenebb működtetni. Aki tud
olvasni a sorok között, az láthatja,
hogy irtó kacifántos jelenséggel
állunk szemben.

– A közhiedelem szerint a köz-
szolgálati televízió „a mi taxáinkból
és adólejeinkből él”, holott ez nem
teljesen így van.

– A hiedelem nagymértékben
megalapozott. A köztévé három tí-
pusú bevételi forrása közül a fő be-
vételi forrás valóban a tévéilleték.
Igaz, hogy ez Európa-szerte a leg-
kisebb, családonként 4 lej havonta,
de mégiscsak ez az elsőszámú be-
vétel. Az állami költségvetésből
kapott összeg mondhatni teljes
egészében a földi sugárzást bizto-
sító, korábban állami, majd priva-
tizált részvénytársasághoz, a
Rádiókommunikációs Társasághoz
kerül. Bár a tévének utalják ki az
összeget, a kizárólagos haszonél-
vező ez a részvénytársaság. A har-
madik bevételi forrás a
reklámokból származik, de a köz-
tévére vonatkozó reklámsugárzási
szabályok értelmében ez nem iga-
zán mérvadó. Hiedelem ide vagy
oda, a köztévé fenntartása valóban
az állampolgárok és az állami költ-
ségvetés kötelessége. Erre van is
törvény, tehát nem ezzel van a
gond, hanem azzal, hogy az RTV
mindenkori vezetőségének mind a
mai napig nem sikerült elmagya-
ráznia az embereknek, hogy mit
jelent a televíziós közszolgálatiság.
Hogy ez az adófizetői kötelesség
milyen formában térül meg az ő
számukra. Hogy mennyire fontos,
hogy egy tévécsatorna ne legyen
kitéve a különféle magánérdekek
szolgálatának, hanem valóban a
köz szolgálatában álljon. Tudatá-
ban vagyok annak, hogy a fenti
sorok sokakat felkavarnak, és sok-
féle értelmezésre adnak lehetősé-
get. Mégis: én ebben a
passzivitásban látom az okát
annak, hogy a közszolgálati tévé,
és általában a közszolgálatiság el-
lenes propaganda ma ennyire mű-
ködik.

– Kvázi napra pontosan
negyven öt évvel ezelőtt, 1969. no-

vember 23-án sugárzott először a
Román Televízió magyar nyelvű
műsort. A majd’ félévszázados év-
fordulót rendhagyóan ünnepeltétek
augusztus végén: a magyar szer-
kesztőség két napra kitelepedett a
Hargita megyei Hidegségbe, a IX.
Csángó Túrós Puliszka Fesztiválra,
ahol a riporterek, operatőrök,
vágók, gyártásvezetők a nézőkkel
közösen tekintették meg a több
mint négy évtized legjobb, Gyimes-
ben forgatott pillanatait…

– Nagyon szép műsort állítot-
tunk össze a gyimesi Hidegségben.
Hála érte a kollégáknak és a fesz-
tivál szervezőjének, Csilip Árpád-
nak. 45 év van annyira múlt, és van
annyira kerek, hogy megérje meg-
ünnepelni. A Magyar Adás az
egyetlen hazai televíziós műsor,
amelynek közel félévszázados ré-
gisége van, és amely ezt a múltat
fel is tudja mutatni. A kollégák
ugyanis 1969-től rögzítik mindazt,
ami arra érdemes. Ennek jórésze
megmaradt, és úgy döntöttünk,
megéri megmutatni a nagyközön-
ségnek, hiszen az archívumnak 
tagadhatatlanul dokumentumér-
téke van.

– „Termésünk legjavát mutatjuk
be Hidegségben, sőt, felkerestük és
idehívtuk azokat, akik a felvétele-
ken annak idején szerepeltek, hi-
szen a tapasztalatunk azt mutatja,
hogy az emberek nagy szeretettel
fogadják a múltat, mintha mosta-
nában felértékelődött volna” – nyi-
latkoztad volt ott a helyszínen. Jó
az, ha felértékelődik a múlt?

– Miért lenne rossz? Bármilyen
közhelyesen is hangzik, minden-
nek el kell jöjjön az ideje. A múlt-
nak is. A Magyar Adás múltja most
érik be igazán. A több évtizeddel
ezelőtt lefilmezett, akkor, mondjuk
úgy, hétköznapi történetek mára
ünnepivé lettek. Akárhol vetítjük
ezeket a régi riportokat, vasárnapi
hangulat teremtődik…

– A tavaly februári átstrukturá-
lás után sem szűntek meg az RTV
anyagi gondjai, jelenleg is a
csődszakadék szélén ballanszírozik,
a műsorgyártás napi szintű problé-
mát jelent…

– Igen. Utaltam már rá, hogy
szinte lehetetlen gyártani. Az a
tény, hogy a nézők friss műsorokat
is kapnak tőlünk, igazából a kol-
légáknak köszönhető. Mi nem nor-
mát teljesítünk. Teljes odaadással
végezzük a dolgunkat, emberi és
szakmai önérzetből. Kicsi fizeté-
sért, állandó bizonytalanságban.
Én ezért nagyon hálás vagyok a
kollégáimnak.

– A Magyar Adás készítőivel
Nagyszebenben találkozhat legkö-
zelebb a közönség, ugyanis meghí-
vást kaptatok az idén kilencedik
alkalommal megrendezett Ars
HUNGARICA fesztiválra, amelyre
zenei felvételekkel, pontosabban
jazzmuzsikával érkeztek majd. Erre
mikor kerül sor, illetve készültök-e
egyéb jubileumi rendezvényekkel
is?

– Az Ars HUNGARICA-t novem-
ber 12-16. között szervezik meg.
Hálás köszönet, hogy a szervezők
itt is vendégül látnak. Nem érke-
zünk üres kézzel. November 14-én,
pénteken a MAGYARADÁS45:
Nagyszeben a tévében című ren-
dezvényünkön a Nagyszebenhez
kötődő anyagokból vetítünk. Meg-
hívtuk Boros Zoltán volt főszer-
kesztőt, hiszen a Magyar Adásban
sugárzott zenei műsorok, azok is,
amelyek Szebenben készültek, el-
sősorban az ő nevéhez fűződnek.

Ezenkívül még három évfordu-
lós rendezvényünk lesz november-
ben: 15-én, szombaton a
Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásár zárónapján bemutat-
juk a régi Magyar Adásról szóló ki-
adványt, A MI MAGYAR ADÁSUNK
címmel. A könyv szerkesztői Józsa
Erika, Simonffy Katalin és Tomcsá-
nyi Mária. Nagyon izgalmas kötet,
a kollégák személyes élményein
alapulva az 1969-1985 közötti
időszaknak állít emléket. Novem-
ber 16-ára, vasárnapra Boros Zol-
tán hívott meg egy különleges
szülinapi rendezvényre a marosvá-
sárhelyi Jazz&Blues Clubba, ame-
lyen a legendás és szintén a
Magyar Adáshoz köthető Metropol
együttes is jelen lesz. Végül, az első
sugárzás napját jelző november
23-án tartjuk meg a zárógálát, a
tervek szerint Sepsiszentgyörgyön.
Rendezvényeinkről felvételek is
készülnek, így a nézők is velünk
ünnepelhetnek.

Szép dolog, hogy vannak, akik
segítséget ajánlanak fel a Magyar
Adás számára. Tekintettel arra,
hogy a tévéadó továbbra is bekerül
az intézménybe, nem természetes,
hogy külső segítségre szorulunk.
Ám az anyagiak leosztása, keze-
lése nem rajtunk múlik. Rajtunk az
múlik, hogy a körülményektől füg-
getlenül ne tántorodjunk el attól,
amit felvállaltunk. Ez pedig a köz-
szolgálatiság elvének megfelelő
műsorszolgáltatás. Akkor is, ha ka-
pitalista szóhasználattal a főszer-
kesztőt managernek, a tisztelt
nézőt pedig haszonélvezőnek titu-
lálja a köztévé mai vezetősége.

Molnár Tibor

Interjú 
Mosoni 

Emőkével
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A Városháza előtti tér harmadik épületeként a Vármegyeházát vették tervbe,
melyre többek között Komor Marcell és Jakab Dezső építész készített pályamű
tervet. Amint azt a múlt heti lapszámunkban már említettük, e terv kivitele-
zése elmaradt. A tervezett kétemeletes épület főhomlokzata összhangban ké-
szült a meglévő két épület homlokzataival. Befejezésül ezen a héten még erről
az épületről, vagyis a Vármegyeházáról írunk. 

A vásárhelyi Vármegyeháza

A nyertes: a Zandriham 
jeligés pályázati terv

Sokáig nem lehetett tudni,
hol fog felépülni az épület.
Ezennel végül az illetékes: a vá-
rosi tanács dönt. A fent említett
tanács később a székház elhe-
lyezésének helyét megváltoz-
tatta, és a tervpályázatot a
Köteles Sámuel és a Mikszáth
Kálmán utca által határolt sa-
roktelekre írta ki, az akkori Tor-
nakert szomszédságába. Ma ott
park van. 

Keresztes Gyula, a Marosvá-
sárhely szecessziós épületei
című könyvében tesz említést
arról, hogy a tervpályázatot Kós
Károly Thoroczkai-Wigand Edé-
vel közösen készítette. A Zand-
riham jeligés tervükkel

megnyerték ugyan a pályáza-
tot, de az építkezés a háború
miatt elmaradt. A harmincas
években a megyei tanács a
székház építését újra tervbe
vette, és helyét a Városháza te-
rének déli oldalára határozta
meg. 

A feljegyzésekből az is kide-
rül, hogy az építkezéssel negy-
venben részben elkészültek, és
egyes részeit használatba is vet-
ték.

Harmincötben Porubski 
kormánybiztos meghirdeti
a pályázatot a tervek 
elkészítésre

A kormánybiztosi hivatalnak
az új székhely építésére vonat-
kozó beadványát 1934. novem-

ber 16-án hagyta jóvá az önkor-
mányzat. 

Ekkor rendelték el, hogy:
„…legkésőbb 1937. december har-
mincegyedikéig a Maros Megyei Pre-
fektúra építse fel saját közigazgatási
palotáját…”. 

Mielőtt meghirdették volna
az új pályázatot, a prefektúra
lekérte az önkormányzattól az
épület műszaki-gazdasági mu-
tatóit. A válaszként érkezett át-
iratban az állt, hogy az ingatlan
legkevesebb tizenöt méter
magas kell legyen, ami pedig a
kiterjedését illeti, négy méterre
kell kinyúlnia a mai Ifjúság utca
és tíz méterre a Győzelem tér
felé.

Lévén, hogy a telekcserét jó-
váhagyta a miniszteri bizottság,
és a tervhez szükséges adatok is

megvoltak, 1935. január 14-én
Francisc Porubski kormánybiz-
tos meghirdette a pályázatot a
tervek elkészítésére. 

Magyarázat arra, hogy az
épület miért kell kötelező
módon a román stílus jegyeit
hordozza…

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból tisztán
kiderül, hogy feltételként szab-
ták meg többek között azt is,
hogy: „…román stílusú legyen
az épület, és hogy a kivitelezési
költségek ne haladják meg a
húsz millió lejt.…”. 

A kiírás szerint 50 ezer járt az
első díjas tervnek, 30 ezer a má-
sodik helyezettnek és 20 ezer a
harmadiknak. Tizennégy tervet
neveztek be a versenyre, melyet
végül egy bukaresti műépítész,
név szerint: Eugen Grosu nyert
meg… A harmadik helyen a
marosvásárhelyi Váradi Árpád
végzett, akinek a jelenleg a
Román Kereskedelmi banknak
helyet adó egykori Agrár Bank,
illetve az Enescu utca 2. szám
alatt levő Nyugdíjpalota épü-
lete is a nevéhez fűződik.

A teljesen ismeretlen 
stílus fittyet hány a 
nyugaton bevált 
stílusok jegyeire

A kötelezőként megszabott
román stílus teljesen ismeretlen
volt nemcsak a környékbeli épí-
tészeknek, hanem a lakosság
számára is, merthogy a város
összes épülete a nyugaton be-
vált stílusok jegyeit viselte. A
helybéliek próbáltak ugyan al-
kalmazkodni az új követelmé-
nyekhez. 

A város főépítésze, Metz
Ervin ebben a stílusban tervez-
tette például a jelenleg a Területi
Munkaügyi Felügyelőségnek

helyet adó egykori iparos ta-
noncotthon épületét, közülük
azonban senki nem tudott fel-
emelkedni a román tervezőis-
kola legnagyobbjainak
szintjére. Hát ezért esett a vá-
lasztás egy bukaresti műépí-
tészre…

A bécsi döntés: Lerombolni
vagy átalakítani a román
műemlékeket!

A város meséi című könyv-
ben olvasható, hogy 1935. no-
vember 29-én el is fogadták
Eugen Grosu ajánlatát. A me-
gyei tanács kérte a műépítész-
től, hogy módosítsa az eredeti
terveken a belső tagolást,
ugyanakkor pedig megegyez-
tek, hogy Grosu a munkálatok
költségeinek 3,3 százalékát
kapja majd fizetésképpen. 

El is kezdték az építést, és
negyvenben már pirosban állt
az épület, rajta az erkély, a be-
járat és az ablakkeretek kőde-
korációival. 

Még ugyanabban az évben
azonban aláírták a bécsi dön-
tést, és az elfoglalt területeken
lerombolták vagy átalakították
a román műemlékeket. Ez alól
a prefektúra épülete sem volt
kivétel. 

Radó Sándor 
és Kocsis Iván ajánlata…

Ez esetben azonban nem az
épület lerombolására, hanem
az átalakítására tettek javasla-
tokat. A mai Szakszervezetek
Házának és a Petru Maior Egye-
tem épületének a tervezője,
Radó Sándor például azt aján-
lotta, hogy tartsák meg az ere-
deti formákat, a román stílusra
jellemző dekorációkat azonban
távolítsák el, és inkább a jelen-
legi megyeházán is látható ke-
rámiadíszítéseket alkalmazzák.

Kocsis Iván két javaslattal is
előállt. Az egyik szerint teljesen
át kellett volna alakítani az épü-
letet. Tetszett is az ötlet a ható-
ságoknak, de elvetették, mivel
túl költséges lett volna a kivite-
lezése.

Mindent eltüntetni,  ami a
román stílusra emlékeztet!

Végül eltávolították az épü-
letről a kődekorációkat és a ku-
polát, átalakították a
homlokzatot, és beépítették az
erkélyt. Vagyis eltüntettek min-
dent, ami a román stílusra em-
lékeztetett.

Az építési munkálatokat
negyvenkettőben fejezték be,
vagyis öt évvel az eredetileg
megszabott határidő lejárta
után. Felavatása nem számított
különleges eseménynek, a ko-
rabeli sajtó legalábbis erről ta-
núskodik. Ráadásul: dúlt a
háború akkortájt.

1992-ben elrendelik 
az épület restaurálását

Létesítettek egy bizottságot,
melynek az épülettel kapcsola-
tos adatokat és metszetek jó ré-
szét Eugen Man
műépítész-technikus szolgál-
tatta. Amint az ma is megfigyel-
hető, végül nem restaurálták
teljesen az ingatlant. Példa erre,
hogy nem építették vissza az ol-
dalsó bejárat fölötti erkélyt, és
az árkádok fölé sem rakták visz-
sza a dekorációkat. Ettől függet-
lenül, noha a két világháború
között emelt épületekre a mo-
numentálisra való törekvés a jel-
lemző, a volt prefektúra, és a
jelenlegi polgármesteri hivatal
épülete nem lépi túl az építé-
szeti jóérzés határait. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

fotó: Nagy-Bodó Szilárd

(folytatás előző lapszámunkból)

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
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Nyitvatartási idő:
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A hét hasonlata. Frunda
György, Victor Ponta tanácsa-
dója a Rádió Gagában (arra re-
agálva, hogy az EMNP közle-
ményben szólította fel az
RMDSZ-t: hozza nyilvánosságra
azoknak a tárgyalásoknak a té-
máját, melyek keretében a ro-
mán pártok képviselőivel egyez-
tettek a román–magyar
viszonyról a Project of Ethnic Re-
lations (PER) nevű szervezet
közvetítésével): „Ez olyan,
mintha a nyárádszeredai Hala-
dás felszólítaná a Bayern Mün-
chent, hogy hozzák nyilvános-
ságra az edzési taktikájukat”.

Erre mondaná a székely
(azaz erre mondhatná az
EMNP), hogy: nem becsülsz túl,
komám.

A hét (le)festői. A somos-
tetői állatkert kőoroszlánjait is
elérte a lépcsőfestési láz: a be-
járatnál lévő két nagymacska-
szobor szürke színét megunva
„oroszlánszínűre” festették őket,
továbbá szemeket és ijesztő té-
pőfogakat is kaptak.

A lépcsőfestési akció idén
nyáron kezdődött – a Digitális
Erdély közösség tagjai előbb a
Rákóczi, majd a Furnica lépcsőre
festettek színes (román) motí-
vumokat, nemrég pedig a Ma-
lomkő utcai lépcsőt „díszítették”
román és magyar személyiségek
arcképeivel.

Na szóval; a vásárhelyi
RMDSZ, EMNP, a CEMO és más
helyi civil szervezetek figyel-
mébe: baromi gyorsan meg

kéne fékezni ezt a pingálósdit
– amelynek titkolt, rejtett,
ugyanakkor nyilvánvaló célja
Marosvásárhely régi arculatának
lassú, de biztos és teljes meg-
változtatása –, különben hama-
rosan arra fogunk ébredni egy
ködös őszi reggelen, hogy a két
Bolyai arcára dák harci színeket
tetováltak, a Bolyai lici homlok-
zatát telebaszkurálták román
népi motívumokkal, Bernády
körmeit dédaikékre lakkozták,
Bartók Béla fejére trikolór kor-
delucát pacsmagoltak, a Teleki
Téka baglyát átkenték csiricsáré
papagájjá, piros-sárga-kékre
mázolták a Kultúrpalota abla-
kait, és ördögöket festettek
templomaink falaira.

Mert ezek nem totojáznak;
ha senki sem állítja meg őket,
megcsinálják, cat ai zice ciorba
de burta!

(Az, hogy – mint utólag ki-
derült – a kőoroszlánok eltor-
zítása nem a „Digitális Erdély”
tagjainak az ötlete volt, hanem
az állatkert új román igazgató-
jáé, a lényeg szempontjából lé-
nyegtelen.)

A hét stratégája. Egy ko-
lozsvári pódiumbeszélgetésen
Kelemen Hunor, az RMDSZ ál-
lamelnökjelöltje (ama kérdésre,
hogyan kezeli a negatív véle-
ményeket) elárulta: a kilencve-
nes évek végén kezdőként meg-
viselték a támadások, de
védelmi stratégiákat dolgozott
ki: nem néz tévét, és csak azt
olvassa, amit az alattvalói elé

tesznek, így elkerüli azokat a
kommentárokat, amelyek
„megviselnék”.

Akinek van némi pszicholó-
giai érzéke, az eddig is sejthette,
hogy a zord, marcona, borostás
külső vélhetően érző szívet és
mimózalelket takar; hogy a ri-
degnek és magabiztosnak tűnő
államférfi valójában egy gátlá-
sos, rémült kisfiú, aki lefekvés-
kor minden este mesét mond
magának, hogy ne féljen el-
aludni; hogy ez a „szövetségi”
elnök, ez a kétszeres művelő-
désügyi miniszter és egyszeres
miniszterelnök-helyettes „író,
költő, újságíró, politikus” (Wiki-
pédia) úgy szomjúhozza a po-
zitív visszajelzést, az elismerést,
a lelki simogatást, mint egy el-
hagyott, gazos udvaron felejtett,
csonttá száradt rózsabokorcsonk
a nyári záport, és jobban parázik
a bírálattól, a kritikától, mint

mostanában a romániai politi-
kusok bármelyike a DNA (kor-
rupcióellenes ügyészség) vizs-
gálódásaitól.

De így azért egészen más,
nem, hogy ki is mondta?

A hét nemzete. Az euró-
paiak a világ nemzetei közül a
románokban bíznak a legke-
vésbé – derül ki a Reader's Di-
gest tíz európai országban ké-
szített felméréséből. A
kérdezettek még az irániakban
és az oroszokban is jobban bíz-
nak, mint a románokban, és a
svájciakat és a svédeket tartják
a legmegbízhatóbbaknak; a ro-
mánokban az osztrákok, a szlo-
vének és a svájciak bíznak a leg-
kevésbé. Saját nemzetükkel
szemben a franciák bizonyultak
a legönkritikusabbaknak, akik-
nek mindössze 27%-a bízik a
franciákban. Önkritikusak a ro-

mánok is: kevesebb, mint a felük
bízik a sajátjaiban. 

A felmérés 784 ezer személy
internetes megkérdezésével ké-
szült Ausztriában, Svájcban,
Finnországban, Franciaország-
ban, Németországban, Lengyel-
országban, Portugáliában, Ro-
mániában, Oroszországban és
Szlovéniában. 24 nemzet meg-
bízhatóságáról kellett nyilatkoz-
niuk, a magyar nem szerepelt
közöttük.

Na, erre legyen büszke
Ponta!

A hét idegesítői. A nyilvá-
nosan közzétett szerelmes üze-
netek a legidegesítőbbek a Fa-
cebookon – derül ki egy brit(!)
felmérésből; a megkérdezettek
26%-át ez enerválja a legjobban
a közösségi oldalon.

„Nincs annál rosszabb, mint
amikor fellépek az oldalra, és
azt látom, hogy valaki a barát-
nőjével vagy a barátjával enye-
leg” – írta egyikük. A válaszolók
szerint a második legrosszabb
a saját sikereivel dicsekvő fel-
használó (22%), míg a 3. helyre
a megszállott módon, folyama-
tosan állapotjelzéseket posztoló
került, 19%-kal.

Tehát, ha szándékosan ide-
gelni szeretnénk fészbukos em-
bertársainkat, akkor kizárólag
enyelgős képeket toljunk fel, di-
csekvős szövegekkel megspé-
kelve, félóránként.

A hét mondása. Radu Ban-
ciu, a B1 TV nem kimondottan
magyarbarát „pamfletistája”:
„Ha, valamilyen csoda folytán,
Ghita Funar és Szilágyi Zsolt ke-
rülne be az elnökválasztás má-
sodik fordulójába, az utóbbira
szavaznék”.

Nyilván nem kell ettől le-
menni vágóhídba, de maga a
tény, hogy van legalább egy ro-
mán ember(szabású), akit még
nálunk is jobban rühell eme de-
rék buggyant fasiszta, minden-
képpen örvendetes.

A hét bulvárhíre. A Dél-Af-
rikában forgatott Celeb vagyok,
ments ki innen! című dzsungel-
valóságshow szereplői annyira
ostobák, érdektelenek és unal-
masak, hogy a stáb napok óta
komolyan fontolgatja: lecserélik
az egész bagázst cerkófmaj-
mokra.

Molnár Tibor
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Franciaország nagykövete, 
Sa Francois Saint-Paul Őexcelenciája
látogatóban a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatalban

Franciaország bukaresti nagykövete, Sa Francois Saint-
Paul Őexcellenciája Marosvásárhelyen tett látogatást, ahol
2014. október 9-én, csütörtökön Dorin Florea polgármester-
rel találkozott a Marosvásáhelyi Polgármesteri Hivatalban.

A tárgyalások során szó esett a gazdasági, turisztikai,
kulturális , és nem utolsó sorban a kutatás területén való
együttműködésről, a vendéggel ismertették a folyamatban
levő legfontosabb projekteket, illetve az önkormányzat mun-
katervében szereplő regionális projekteket, amelyek külföldi
befektetőkkel kötött partnerségeken keresztül megvalósít-
hatók.

A maga során, a francia hivatalosság örömmel fogadta,
hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal nyitottságot
tanúsít együttműködési lehetőségek azonosításában, külön-
böző területeken, illetve, hogy hajlandóságot mutat egy
Francia Kulturális Intézmény létrehozására, a marosvásár-
helyi Mihai Eminescu Kulturális Központban.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

HETI HETES



– Üdvözöllek újra itthon, és
gratulálok a kiváló tavaszi ered-
ményeidhez! Te hogyan értéke-
led az idei teljesítményed?

– Valóban sikeres szezon-
ban volt részem, a legsikere-
sebb eddigi sportpályafutásom
során. Eb- és vb-címeket sze-
reztem, nem beszélve a ma-
gyar kvalifikációs versenyekről,
a nemzetközi megméretteté-
sekről, amelyeken szintén jó
eredményeket értem el. A ta-
vaszi szezon folyamán összesen
17 serleget gyűjtöttem össze,
és büszkén (de nem nagyké-
pűen) kijelenthetem, hogy a vi-
lágon kevés olyan versenyző
van, aki ennyi díjat, trófeát
szerzett fitneszben egy idény
folyamán. Tehát sűrű, de
ugyanakkor nagyon sikeres volt
számomra az első fél év.

– Ritka teljesítménynek szá-
mít, hogy végig tartani tudtad
az idény elején mutatott jó for-
mádat.

– Igen, de nem csak tarta-
nom kellett, hanem javítanom
is versenyről versenyre. Akik
ebben a sportágban jártasak,
tudják, mennyire nehéz meg-
tartani, sőt javítani a jó formát,
hiszen a rettenetes diéta és az

emberfeletti edzések mérvadó
szempontok, de úgy látszik,
hogy „elkaptam a fonalat”, és a
jó eredményeimmel kivívtam a
világ fitnesz szakmájának az el-
ismerését, felfigyelt rám a
sportvilág elitje. 

– Újabb nehéz szezon előtt
állsz. Milyen fontosabb nemzet-
közi megmérettetéseken fogsz
részt venni a soron következő
idényben?

– Vida Zoltánnak, a NAC
testépítő szövetség magyaror-
szági elnökének sugallatára
bevállaltam az őszi szezont is,
hiszen érzek még annyi affini-
tást, erőt, energiát és sport
iránti elhivatottságot magam-
ban, hogy folytathassam a fit-
neszben eddig mutatott jó
formámat. 

Az őszi versenyek során
részt szeretnék venni többek
közt két kiemelkedő világver-
senyen is. Az egyik a VI. alka-
lommal megrendezett WBPF
verziójú világbajnokság, amit
Mumbaiban (India) szerveznek
meg december 5-10-e között
és a hamburgi NAC Univerzum
világversenyén (ami talán egy
fokkal a világbajnokság fölött
is áll jellegét és értékét te-

kintve) is versenyezni szeret-
nék, amelyre november 29-én
kerül sor.  

Emellett két pénzdíjas ver-
senyen szeretnék részt venni,
az egyik Riminiben (Olaszor-
szág), a másik Svájcban (Svájci
Open) lesz, az utóbbi a NAC
verziója alatt zajlik.

Ha tartani tudom a jó for-
mám, akkor a jövő tavasszal az
IBFF verziójú világbajnokságon
Rómában és IBFA világszerve-
zet világbajnokságán Tarantó-
ban ( Dél-Olaszországban) is
részt vehetek.

– Egy-egy ilyen „kiszállás-
nak” nagyok a költségei. Ezekre
a versenyekre hogyan sikerül fe-
dezni az anyagiakat?

– Meg kell említenem,
hogy Bognár Gábor, a Győri Tro-
pikál Fit Stúdió klub vezetőjé-
nek támogatását élvezem, aki
megígérte, hogy ha az ősz fo-
lyamán is hozom a tavaszi jó
formámat, akkor továbbra is
állja a nem kis költségvetésű
utazások kiadásait, ami dicsé-
retes és egyáltalán nem elha-
nyagolandó áldozat, amit
ezúton is köszönök neki.

– Hajdanán, amikor még
profi ökölvívó voltál, egy interjú
alkalmával a bokszkesztyűidet
„pofonosztogató kesztyűknek”
nevezted, amelyektől akkor ret-
tegtek a világ ökölvívásának női
kiválóságai. Amióta testépítés-
sel, azon belül fitnesszel is fog-
lalkozol, az izmaidtól rettegnek
a versenyzők a megmérettetése-
ken. 

Apropó ökölvívás, elképzel-

hető, hogy te még újra leakaszd
a szegről és újra felvedd a „po-
fonosztogató kesztyűidet”, ame-
lyekkel hajdanán világsikereket
értél el?

– Elképzelhető, hiszen sokat
gondoltam erre. Tavasszal majd
elválik. Az igazság az, hogy
gondolok arra, hogy újra az
ökölvívásnak hódoljak, sőt akár
egy világbajnoki címért is
ringbe állnék.  

– Judit, jelenleg olyan sport-
ágban remekelsz, ahol főleg az
izomzatodra fektetetsz nagy
hangsúlyt. Ha visszatérnél a
szorítóba, akkor meglesz a kellő
gyorsaságod, ami létfontosságú
az ökölvívásban, de a testépítés
miatt megkopott?

– Az ökölvívás „teljes” em-
bert igényel, akkor tudnék iga-
zán felkészülni egy
világbajnoki, vagy bármilyen
ökölvívó mérkőzésre, ha a fit-
neszt mint versenysportágat
egyelőre hanyagolnám, azaz
mellőzném, akár egy ideig ki-
hagynám, így más jellegű ed-
zéseket tarthatnék, amelyek
specifikusabbak, dinamikusab-
bak, pörgősebbek, tehát az izo-
merősítés mellett a
gyorsaságra is összpontosíta-
nék. 

Az ökölvívás csak egy „állo-
más” lehet számomra, utána
mindenképpen folytatnám a
fitneszt, de úgy érzem, van
annyi bennem, hogy még egy-
szer világbajnoki döntőn álljak
a szorítóba.

Egy biztos, ha visszatérek az
ökölvíváshoz, akkor a Győri Tro-
pikál Fit Stúdió vezetője, Bog-

nár Gábor is mellettem állna,
támogatna anyagilag, emellett
Sebestyén Péter, a WBPF szö-
vetség magyar elnöke is támo-
gatna, meg menedzselne, és
persze Győri József menedzser
is besegítene megszervezni
egy ilyen mérkőzést. 

Az ökölvívásról egyelőre
csak ennyit mondanék, addig is
a legfontosabb számomra,
hogy edzőmmel, a tízszeres fel-
nőtt- és masters testépítő ma-
gyar bajnokkal, a NAC szervezet
50 év feletti Masters kategória
volt világbajnokával, Lakatos
Misivel maximálisan felkészül-
jek a soron következő fitnesz
versenyeimre, ahol a legjobb
formám szeretném hozni. 

Mit mond edzője, Lakatos
Misi Judit fantasztikus
évadjáról?

A köbölkúti születésű, az
egykori Constructorul egyesü-
letnél formálódott, kőkemény
testalkatú Lakatos a következő-
ket mondta: 

– Nem akarok nagyképű
lenni, de óriási elégtétel szá-
momra, hogy sikerült tanítvá-
nyomnak az idén két
világszervezet Európa-bajnoki

és három verzió világbajnoki
címét is elhódítania. Judit pél-
damutatóan készült fel a sze-
zonra, végig nagyot produkált
a színpadon, így a szakma, meg
a sportvilág kiválóságainak el-
ismerését is kivívta.

Az ő eredményeivel párhu-
zamosan engem edzőként is el-
ismertek a fitnesz nagyjai,
miután sportolóként is világ-
bajnoki címet szereztem, így
nagyobb erkölcsi és emberi el-
ismerés nekem nem kell... –
jegyezte meg Lakatos Misi. 

Mikor is volt kétszeres profi
ökölvívó világbajnok Palecian?

Palecian Judit először 2002.
április 20-án a németországi
Torgauban hazai versenyzővel
szemben (Aynour Senouglu
52,16 súlycsoportban) hódí-
totta el a világbajnoki címet, idő
előtt befejezvén a mérkőzést,
hiszen már a 3. menetben TKO-
val semmisítette meg kőke-
mény német-török ellenfelét.

Ezt követően 2003. augusz-
tus 30-án, Ózdon megvédte vi-
lágbajnoki címét, a buldog
szívósságát meghazudtoló iz-
raeli hölgy, Hagar Smoulfeld
nagy bánatára.
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A marosvásárhelyi születésű, de évek óta Győrben élő és versenyző, volt kétszeres profi ökölvívó
világbajnok, Palecian Judit – aki az idén élete legjobb formáját érte el és két világszervezet Eu-
rópa-bajnoki és három verzió világbajnoki címét is megnyerte fitneszben – újra a szorítóba lépne. 
Erről és a sikeres tavaszi szezonjáról beszélgettem vele a minap, amikor néhány napra hazaláto-
gatott:

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Palecian Judit újra szorítóba lép?
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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: – Úgy érzem, angyalom, már nekem is innovációra lenne szükségem!


