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Társadalom

A vásárhelyi matematikusok 
otthona: a Bolyai-ház

A Köteles Sámuel utca 5. szám alatti emlékházat 1901-
ben a Református Kollégium építette eklektikus és
szecessziós stílusban. A munkálatokat az összeállítá-
sainkban már sokszor említett Soós Pál építőmester
irányította. Ez az épület annak az ősi háznak a helyén
áll, amelyben sok-sok évvel ezelőtt a két Bolyai lakott. 

Társadalom

Húsvét a lelkipásztor, a néprajzku-
tató és a gasztroblogger szemével

Ha a húsvétra gondolunk, sok minden eszünkbe vil-
lan. Elsősorban az, hogy egyik legfontosabb egyházi
ünnepünk: Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe.
Másodsorban az, hogy itt a tavasz, „feltámad” a tetsz-
halált alakító természet, virágvasárnap, húsvét első
napján zöldággal díszíthetjük templomunk.

>>> 4. oldal >>> 5. oldal

Vélemény

Kései megvilágosodás  

Az alpolgármester „megvilágosodása” és kiállása
teljesen jogos, csak az a baj, hogy – enyhén szólva
– későn reagált a 2000 óta hatalmon lévő város-
vezető már korábban is megfigyelhető kettős
üzenetére. Hiszen a harmónia egyesek számára
azt jelenti, hogy azt művelnek el ellenünk, amit
csak akarnak. Azok, akik szerint a közügyekhez
való „helyes” hozzáállás nem lehet más, mint az
alázat, a szolgalelkűség és a teljes önfeladás. Fel-
merülhet annak a gyanúja, hogy létezik valami-
lyen összefüggés az említett fellépés és az elő-
választásokon való szereplés lemondása között,
de bármilyen szándék is vezérelte, nyugodtan el-
mondhatjuk, hogy ez a reakció túl későn érkezett.
Annyira egybeforrt a helyi magyar politikum a
hivatalos városvezetéssel, hogy az „érdekképvi-
seleti” múlttal rendelkező jelöltek esély nélkül
maradtak az önkormányzati megmérettetésen.

>>> 4. oldal

Mondom a magunkét

Előválasztást, de nem így! 

Amióta bejelentették a vásárhelyi előválasztás
szándékát, örömmámorban úszik a szinte teljes
erdélyi magyar közösség. Legalábbis annak azon
része, amely véleményének általában hangot
ad a különböző közösségi és kevésbé közösségi
oldalakon. A témában azóta elhangzott politi-
kusi és közemberi megszólalások egyértelműen
a hurráoptimizmus jeleire utalnak. Az embernek
az a benyomása, hogy itt valakik azt hiszik, fel-
találták a spanyolviaszt. De az is megtörténhet,
hogy egészen másról van szó... 

>3. oldal

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

Nyugdíjba 
vonult 
Aurel Rațiu 

>>> 7. oldal

Kár lenne elhamarkodni

Tisztázatlanságok 
az előválasztás körül

Mint ismeretes, az RMDSZ, az EMNP, valamint az MPP Maros megyei és marosvá-
sárhelyi szervezeteinek elnökei szándéknyilatkozatot írtak alá arra vonatkozóan,
hogy előválasztásokat szerveznek Marosvásárhelyen, amelynek célja: megnevezni
a magyar közösség polgármesterjelöltjét a 2016-ban sorra kerülő helyhatósági vá-
lasztásokra. A vokson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az 
elovalasztas.ro honlapon, illetve a fent említett politikai szervezetek székházában
tehetnek meg. >>> 3. oldal



Bartis Attila: A nyugalom

Csütörtökön Bartis Attila: A
nyugalom című előadását viszik
színre a Tompa Miklós Társulat
színészei 19 óra 30 pertől a Nem-
zeti Színház kistermében. Az elő-
adásnak nem célja a
tabudöntögetés; érzelmileg kí-
vánja megérinteni nézőjét: 

érzelmeket, erotikát, humort,
zenét, szövevényes cselekményt,
valamint anya-fiú, nő-férfi kap-
csolatokat mutat be a szétesés, a
szexualitás viszonylatában.  Az
érzelmileg felforgató előadás a
nézői értelmezést, gondolkodást
provokálja. 

Marosvásárhelyen 
a Las Vegas cirkusz

A Las Vegas cirkusz Marosvá-
sárhelyen, a Promenada Mall
parkolójában vendégszerepel.
Az előadások március 27–ápri-
lis 5. között hétköznapokon 18,
szombaton 15 és 18 órától, va-
sárnap 11 és 15 órától kezdőd-
nek. A műsorban bengáli
tigriseket, fehér tigriseket és
egy gyönyörű fehér oroszlánt
láthatunk, ezenkívül sok más

állat és akrobaták színesítik a
programot.

Kirándulás Félixfürdőre
A Romániai Nyugdíjasok

Egyesületének Maros megyei fi-
ókja felhívja a tagok figyelmét,
hogy április utolsó hetében
kedvezményes áron kirándulást
szerveznek Félixfürdőre. A ki-
rándulás egynapos magyaror-
szági, debreceni látogatást is
magába foglal. Az érdeklődők
keddtől péntekig 10 és 13 óra
között iratkozhatnak fel a Maros
megyei fiók Bolyai utca 36.
szám alatti, emeleti székhelyén.

Marosvásárhely 
és a háború írásban 
és képben, 1914–1918

A Teleki-Bolyai Könyvtár és
a Teleki Téka Alapítvány Maros-
vásárhely és a háború írásban és
képben, 1914–1918: könyvek,
dokumentumok, képek és tár-
gyak városunk életéről és a
Nagy Háborúról című időszakos
kiállítása a marosvásárhelyi Te-
leki Tékában tekinthető meg
keddtől péntekig 10-18 óra kö-
zött, szombaton és vasárnap 10
órától 13 óráig.

A Barabás Miklós 
Céh Maros megyei 
csoportjának tárlata

A  Barabás Miklós Céh
Maros  megyei csoportjának
festő, grafikus, szobrász, ipar-
művész, fotóművész tagjai mu-
tatkoznak meg alkotásaikkal a
marosvásárhelyi közönség
előtt. A közös tárlat a Bernády
Ház földszinti termében tekint-
hető meg.

3 utazás – festészeti 
kiállítás

Csatlós Levente 3
utazás  című kiállítása tekint-
hető meg a Kultúrpalota kiállí-
tótermében. A tárlat április
14-éig látogatható.

18. századi örmény hétköz-
napok a Maros Megyei Mú-
zeumban

Szemétbe írt történelem.
Csiki Márton háza és a régi ör-
mény hétköznapok címmel idő-
szakos kiállítás tekinthető meg
a marosvásárhelyi várban, a
megyei múzeum épületének
földszinti kiállítótermeiben.

2. oldal >> Naptár 2015. április 2–8.
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Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

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

Április 2. Áron, Mária, Tünde
Április 3. Buda, Richárd, Irén
Április 4. Izidor
Április 5. Vince, Irén, Teodóra
Április 6. Bíborka, Vilmos, Dénes
Április 7. Herman, József, Ármin
Április 8. Dénes, Valter

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Valaki, aki az utóbbi időkben távol él, újra felveszi
a kapcsolatot önnel, ami nagyon sok örömet tartogat
mindkettőjüknek. Az utóbbi hetek okoztak némi fejtö-
rést, melyek most már oldódni látszanak.
BIKA: Most már lassan az élete kezd jó kerékvágásba
kerülni, amire már várt egy ideje. Nagyobb döntéseinél
fontos a meggondoltság, mert egyszerre szeretne több
lovat is megülni. Ez okozhat némi figyelmetlenséget.
IKREK: Fontos, hogy alaposan vizsgálja meg az időigé-
nyét. Szüksége van arra, hogy meg legyen a szabad
mozgása az időgazdálkodásában. Amennyiben nem fi-
gyel erre, türelmetlenné és figyelmetlenné válhat.
RÁK: Van egy pár dolog, amit meg szeretne venni. Óva-
kodjon a túlköltekezéstől. Ezen a héten ragyogóan áll-
nak az égen a csillagai. Zseniális ötletei támadnak,
melyek rövidesen meg is valósulnak.
OROSZLÁN: Anyagi vonatkozásban egy ajánlat meg-
fontolásával jobb pozícióba kerülhet. Ezen a héten egy
kicsit felpörögnek ön körül az események. Sok elintéz-
nivalója akad. Egy váratlan utazás is valószínű a napok-
ban.
SZŰZ: A magánéletére és önmagára is több figyelmet
kellene szentelni. A munkahelyén kisebb álmeneti fe-
szültséget tapasztalhat a hét közepén. A türelmének kö-
szönhetően egyik fontos ügyének sikeres lesz a
kimenetele.
MÉRLEG: Amennyiben valamilyen hatósági ügye van,
kedvezően alakul a kimenetele. Ez egy olyan időszak,
amikor a rövid határidős elképzeléseit igen nagy sikerrel
meg tudja oldani. Kérésére szövetségesek támogatására
is számíthat.
SKORPIÓ: Ön körül olyan beszélgetések is elhangoz-
hatnak, melyek önnek is fontos információkat tartal-
maznak. Így hát kivételesen hallja meg őket. Amúgy
nincs türelme mások beszédét végighallgatni az utóbbi
időben. 
NYILAS: Egy kicsit több figyelmet kellene mostanság
szentelnie a pénzügyei alakulására. Hosszú távú terve-
ket dolgozhat ki, melyeknek itt az ideje, hogy elindítson
a gyakorlatban. Ezen a héten az otthoni teendőire, a ba-
ráti kapcsolataira, a szerelmi életének javítására kerül a
fókuszpont.
BAK: Szakmai téren előmenetelre számíthat. Most csak
az önnek előnyös ajánlatokra, felkérésekre mondhat
igent. Ez hosszútávon kedvező hatással lesz egziszten-
ciájára. Több lehetőség is felkínálkozhat arra, hogy élete
minőségének javításán dolgozhasson.
VÍZÖNTŐ: A munkahelyén új feladatokkal bízhatják
meg, ami nem jelent különösebb kihívást önnek. Elis-
merésnek is veheti ezt a kiemelkedő megbízást. Szak-
mailag emelkedő periódusban van. A halaszthatatlan
ügyeit ezen a héten el tudja intézni.
HALAK: Rövid időn belül az anyagi életterülete is lénye-
ges javulásnak indul. Amennyiben  változásokat tervez
az életében, most még nem látszik elérkezettnek az idő
a cselekvésre. Egy kicsit még várnia kell.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
továbbra is ingyenes jogi taná-
csadást biztosít minden érdeklő-
dők számára, ám a helyszín
változott. Az EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 10. Jogász: Novák
Venczel. Időpont egyeztetésért a
0754-061240-es telefonszá-
mot hívhatják.

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

Carioca Club / Marosvásárhely
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Mint ismeretes, az RMDSZ, az EMNP, valamint az MPP Maros megyei és marosvásárhelyi szervezeteinek elnökei szándéknyilatkozatot írtak alá arra vonatkozóan, hogy
előválasztásokat szerveznek Marosvásárhelyen, amelynek célja: megnevezni a magyar közösség polgármesterjelöltjét a 2016-ban sorra kerülő helyhatósági választásokra.
A vokson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az elovalasztas.ro honlapon, illetve a fent említett politikai szervezetek székházában tehetnek meg.

Kár lenne 
elhamarkodni Tisztázatlanságok az előválasztás körül 

Amióta bejelentették a vásárhelyi
előválasztás szándékát, örömmámor-
ban úszik a szinte teljes erdélyi magyar
közösség. Legalábbis annak azon része,
amely véleményének általában hangot
ad a különböző közösségi és kevésbé
közösségi oldalakon. A témában azóta
elhangzott politikusi és közemberi
megszólalások egyértelműen a hurrá-
optimizmus jeleire utalnak. Az ember-
nek az a benyomása, hogy itt valakik
azt hiszik, feltalálták a spanyolviaszt. De
az is megtörténhet, hogy egészen más-
ról van szó... 

Mielőtt bárki is kekeckedéssel, a
kákán is csomót keresés szándékával
vádolna, hadd emlékeztessek: magam
is évek óta az előválasztás szorgalmazói
közé tartozom. Azok közé, akik szerint
a körültekintően, hibátlanul, azaz az
utólagos szemrehányásokat, kölcsönös
vádaskodásokat kizáró módon meg-

szervezett előválasztásnak nincs elfo-
gadható alternatívája. Marosvásárhe-
lyen semmiképpen. Akkor most mégis
mit kifogásolok, ahelyett, hogy üdvö-
zölném, támogatnám a szándékot?
Megpróbálom elmagyarázni. 

Kezdeném azzal, hogy nem belső
választásról lévén szó, teljesen fölösle-
gesnek, végeredményben demobilizáló
hatásúnak tartom az előzetes regiszt-
rációt. Ha amúgy is mindenki részt
vehet rajta, minek előre jelezni eme
szándékot? Hacsak nem az a cél, hogy
kizárólag csak egy szokványosnak, kor-
rektnek nem nevezhető eszközökkel
mobilizálható réteg vehessen részt a
voksoláson, a többiek pedig maradja-
nak távol.  

Az sem tisztázott, mekkorának kel-
lene lennie a részvételnek ahhoz, hogy
mindenkire kötelezőnek, megkérdője-
lezhetetlennek tekinthető legyen az

aktus végeredménye. Ha elfogadjuk,
hogy az indulási jogot 1350 támogatói
aláíráshoz kötik, akkor szerintem joggal

elvárható lenne, hogy ennek minimum
az ötszörösét elérje a leadott voksok
összlétszáma. Dehát ezt elmulasztották
tisztázni a szervezők. 

Mint ahogyan azt is, hogy a befutó
függetlenként, vagy az RMDSZ jelöltje-
ként, annak színeiben indul majd? És
mit kapnak cserében a támogatásért a
többiek, az úgynevezett zsebpártok?
Esetleg biztosítanak nekik is egy-egy
befutó helyet az önkormányzati képvi-
selői jelöltlistán? Azt meg az RMDSZ je-
löltlistájának kell-e majd tekinteni,
vagy összmagyar jelöltlistának, s az

utóbbit minek alapján? Arról nem hal-
lottunk, hogy választási pártot hozná-
nak létre ebből a célból. 

Ha sikeresen le is zajlik az előválasz-
tás, mi lehet a garancia arra, hogy az
RMDSZ felső vezetése tiszteletben tartja
annak eredményét? Volt már arra példa
az utóbbi években, hogy az országos
vezetés felülbírálta a helyi szinten ho-
zott döntéseket. Legutóbb Vass Levente
helyett Frunda György, korábban Csegzi
Sándor helyett Borbély László indult
hasonló beavatkozás után polgármes-
terjelöltként. Mi a biztosíték arra, hogy
ezúttal is nem ez történik majd? 

Különösen, hogy a múlt heti zilahi
SZKT-n maga Kelemen Hunor nyilat-
kozta azt, hogy számára korainak tűnik,
hogy már most megnevezzék a szat-
márnémeti polgármesterjelölt szemé-
lyét. Ezzel egybecsengően nyilatkozott
korábban Pataki Csaba Szatmár megyei

RMDSZ-elnök is, aki szerint SZKT-dön-
tés határoz majd – feltehetően 2016
tavaszán – a jelöltállítás módját ille-
tően. 

Korábban azt írtam, hogy a körülte-
kintően, hibátlanul, azaz az utólagos
szemrehányásokat, kölcsönös vádasko-
dásokat kizáró módon megszervezett
előválasztásnak nincs elfogadható al-
ternatívája. Az elmondottak fényében
az a benyomásom, hogy elhamarko-
dottan, a szükséges előkészítés hiányá-
ban jelentették be a vásárhelyi
előválasztást. 

Azt pedig, hogy a vonatkozó proto-
kollum aláírói milyen kényszernek en-
gedve látták el kézjegyükkel a
dokumentumot, milyen esetleges mö-
göttes szándékok vezérelhették őket
ebben, nos, arról legfönnebb csak sej-
téseink lehetnek. 

Szentgyörgyi László

Előválasztást, de nem így! 

Mondom 
a magunkét

Karácsony Erdei Etel tanácsost
kérdeztük, miért is van szükség
a regisztrációra, amely hátráltat-
hatja a folyamatot, esetleg ne-
hézséget is jelentene egyes, sza-
vazni kívánó lakosoknak.
„Szer vezés szempontjából így
sokkal egyszerűbb, sőt, mond-
hatni szükségszerű. Nem enged-
hetjük meg magunknak anyagi-
lag és infrastrukturálisan sem,
hogy akkora előválasztást szer-
vezzünk, mint amekkora egy
helyhatósági lenne. Tudnunk kell
előre, hogy hozzávetőlegesen há-
nyan élnének szavazati jogukkal,
és eszerint döntjük el, milyen mó-
dozatban fog történni, hány kör-
zetet alakítunk ki” – tájékoztatott. 

Portik Vilmos, az EMNP me-
gyei elnöke a közösségi portálon
így fogalmazott a regisztrációról:
„Célja az, hogy időben kifejezzék
a véleménynyilvánítási szándé-
kukat mindazok a felelős maros-
vásárhelyiek, akik bele akarnak
szólni abba, hogy mi, magyarok,
milyen formában veselkedjünk
neki a jövő évi választásoknak, s
az ő véleményüket ne defor-
málja, ne manipulálja az elővá-
lasztás napján „valakik által” oda-
csődített vásárhelyi illetőségű,
de ügyeinkben meglehetősen il-
letéktelen tömeg.”

Arra a kérdésünkre, hogy az
előválasztást megnyerő jelölt mi-
lyen pártszínezetben mérettetné
meg magát a jövő évi választá-
sokon, Karácsony Erdei Etel el-
mondta, hogy erről még nem
született döntés, de elképzelhető

az is, hogy RMDSZ-színekben, de
választási szövetség is szóba jö-
het és a független jelölt indítását
sem zárja ki. 

„Van tapasztalatunk ebben”
Kelemen Atilla képviselőt is

megkerestük az ügyben, hisz ő
a 2000-ben megszervezett elő-
választáskor is aktív RMDSZ-tag
volt, és úgy véli, az akkori tapasz-
talatokból levonták a pozitív és
negatív tanulságokat is. Elmon-
dása szerint egyelőre csak a pol-
gármester személyéről szól az
előválasztás, hogy lesz-e a kép-
viselőtestületi jelöltlistára vonat-
kozóan is hasonló, még nem
tudni. Kérdésünkre azt is hozzá-
tette, hogy az RMDSZ alapsza-
bályzatában nem szerepel az elő-
választásra vonatkozó rész, illetve
annak lebonyolításáról szóló
módszertan. 

„Kelemen Atilla 
megtiltotta az eredeti 
lista leadását”

Visszatekintőként Kincses
Előd ügyvédet kerestük meg, aki
a 2000-ben megszervezett elő-
választásokkor állt a Maros me-
gyei RMDSZ szervezet élén, és
vezetése alatt zajlott az első ilyen
választás a szövetség életében.
Marosvásárhelyen, 15 éve – mi-
vel akkor csak megyei szervezet
létezett – a városi körzetek szer-
vezték meg az állóurnás elővá-
lasztásokat, amelyen csak a ta-
nácsosi listát alakították ki. Az
akkori álláspont szerint Fodor Im-

rét okafogyott volt megméret-
tetni, mert széleskörű elismert-
ségnek örvendett polgármesteri
tevékenysége. „Az előválasztáson
7800 személy fejezte ki preferen-
ciáját, azaz a magyar szavazóbá-
zis egynegyede. Ennek során ki-
alakult egy tanácsosi lista, de
erről hiányoztak a Markó Béla,
Borbély László és társainak egyes
„csókosai”. Így Kelemen Atilla –
aki akkor a megyei Területi Kép-
viselők Tanácsának volt az elnöke
– Bukarestből felhívott, és meg-
tiltotta, hogy közzétegyem azt a
sorrendet, amely az előválasztá-
son kialakult. Természetesen én
erre nem voltam hajlandó, hisz
elsősorban az eredmény tükrözte
a választók akaratát, másrészt
nem űzhettem csúfot azokból az
emberekből, akik szabadidejük
feláldozásával urnák elé járultak”
– emlékezett vissza a történtekre
Kincses.

Az RMDSZ miatt nincs ma
magyar polgármester 
Marosvásárhelyen

Elmondta továbbá, hogy ezek
után a megyei TKT egy határo-
zattal megváltoztatta a sorren-
det, és rá akarták kényszeríteni
Kincsest arra, hogy ezt, a maros-
vásárhelyiek akaratát semmibe

vevő listát adja le. „Én ezt nem
tettem meg, és benyújtottam azt
a listát, ami eredetileg kialakult,
ám ezek után az országos ope-
ratív tanács egyetlen ellenszava-
zattal – amely Tőkés Lászlótól
származott – felfüggesztett el-
nöki tisztségemből, és hasonlóan
alapszabályzat-ellenesen nem az
akkori ügyvezető elnökre ruházta
át az elnöki feladatok ellátását,
hanem Kelemen Atillára” – vá-
zolta. 

Kincses elmondása szerint
Kelemen állatorvosként nem ren-
delkezett megfelelő tapasztalat-
tal ahhoz, hogy felkészítse a vok-
soláson résztvevő választási
bizottsági tagokat, ezért azok
nem voltak tisztában azzal, hogy
amennyiben rendellenességet
tapasztalnak, kötelező módon a
szavazatszámláló bizottságban
kell azt megóvni.  Így nem szü-
letett óvás, noha 2500 szavazatot
semmisítettek meg, és Fodor Im-
rének csak 168 szavazata hiány-
zott ahhoz, hogy az első fordu-
lóban megszerezze a fele plusz
egy többséget, és polgármester
maradjon.

A szarvashibájukról azóta
mélyen hallgatnak

„Az RMDSZ a városi választási

bizottságban megóvta ezeket a
megsemmisített szavazatokat,
és kérte az újraszámlálást, de ezt
a bizottság elutasította. Viszont
a szövetség ezt úgy kommuni-
kálta a vásárhelyiekkel, hogy „a
románok elutasították a szavazat
újraszámlálását”. Arról pedig
hallgatnak, hogy mekkora szar-
vashibát követtek el, hogy nem
az illetékeseknél óvták az újra-
számlálást. Ezért nincs ma Ma-
rosvásárhelynek magyar polgár-
mestere” – fogalmazta meg
sommás véleményét az ügyvéd.

A tanácsosi lista 
is ugyanolyan fontos

Kincses egyébként üdvözli az
előválasztás megszervezését, de
ugyanolyan fontosnak tartja,
hogy a tanácsosi listát is ekképp
alakítsák ki, és minél szélesebb
körből merítsenek, ne csak
RMDSZ-tagokból. Úgy véli, va-
lamennyi magyar lakos, pártpre-
ferenciától függetlenül meg kell
találja azt a személyt a képvise-
lőtestületi listán, aki az ő politi-
kai nézeteinek megfelel. „Na-
gyon remélem, hogy most már
a régi gárdának nem lesz annyi
ereje, hogy csúfot űzzön a ma-
rosvásárhelyiek akaratából, és
tiszteletben fogják tartani az
előválasztás eredményét” – re-
méli.

„A regisztráció csökkenteni
fogja a szavazók számát” - 

vallja Kincses,  hiszen épp az
idős vásárhelyiek dolgát nehe-

zíti ez meg, holott őket érdekli
inkább a politika. „Én mindenkit
odaengednék, aki szavazni sze-
retne, akár a románokat is, mert
egész biztos, hogy közöttük is
vannak olyanok, akik pontosan
látják, hogy Floreáéktól meg
kellene szabadítani Marosvásár-
helyt” – szögezte le az ügyvéd.

Kik jelölhetik magukat?
Az illetékesek elmondása

szerint az előválasztást a teljes
nyitottság és tisztességes ver-
seny szellemében szervezik meg.
Polgármesterjelölt lehet az a
magyar nemzetiségű személy,
aki összegyűjt 1350 támogató
aláírást, büntetlen előéletű, il-
letve társadalmi támogatottsá-
gát egyházak és civil szervezetek
ajánlásaival is bizonyítani tudja.
A jelöléseket április 30-ig lehet
leadni valamely politikai szer-
vezet székhelyén.

Ki szavazhat?
Az összmagyar előválasztá-

son bárki szavazhat, aki betöl-
tötte 18. életévét, marosvásár-
helyi állandó lakhellyel
rendelkezik és regisztrált, hisz
választói névjegyzékbe való fel-
vétel regisztrációhoz kötött,
amely március 30-tól indult és
május 29-én zárul. Hétfőtől kez-
dődően jelentkezni lehet online
az elovalasztas.ro oldalon vala-
mint egyelőre a politikai szerve-
zetek székházában.

Pál Piroska



Kovács-Szabó Levente mező-
méhesi református lelkipásztor:
„Hogy megismerjem Őt, és
az Ő feltámadásának erejét”
(Filippi 3,10) Az olyan nagy ke-
resztény ünnepek, mint a kará-
csony, a nagypéntek, a húsvét,
illetve a pünkösd nemcsak arra
való alkalmak, hogy egyszerűen
megemlékezzünk bizonyos rég-
múlt eseményekről, hanem kü-
lönösen arra, hogy mindig újra
feltöltődjünk az evangélium erő-
ivel. Elgondolkoztunk-e már va-
laha is azon, hogy micsoda rend-
kívüli erő volt az, amelyik Jézus
feltámadásában működött? A
húsvéti esemény éppen olyan
egyedülálló cselekedete Isten-
nek, mint a világ teremtése. Va-
laki, Aki igazán meghalt: feltá-
madt. Egy haldokló
embertársának az életét képes
meghosszabbítani az ember, de
ha egyszer bekövetkezett a halál,
nincs az a lángoló szeretet vagy
orvosi tudomány, amelyik a kia-
ludt élet szövétnekét újra lángra
tudná lobbantani. A legforrób-
ban szerető szív is kénytelen be-
letörődni abba, hogy a már be-
következett halálon változtatni
lehetetlen. És éppen ez a lehe-
tetlen történt meg húsvétkor. Az
elhunyt feltámadott! Elképzel-
hetetlen számunkra az az isteni
erő, amelyik szétfeszítette a ha-
lált, és kiragadta onnan Jézust.

„Jézus Krisztus 
feltámadása valóban 
megtörtént esemény!”

Pál apostol számára az a tény,
hogy Krisztus föltámadott, nem
volt kétséges. A mi számunkra a
problémát az okozza, hogy az
egész tudományos nevelteté-
sünk, gondolkodásunk ellene
mondanak a feltámadás hírének.
Hogyan lehetne ezt a tényt a
gondolkodó ember számára el-
fogadhatóvá tenni? A Jézus Krisz-
tus feltámadásáról szóló hír nem
leegyszerűsítendő szimbólum,
mítosz, költői kép, példázat, ha-
nem valóság! Nem eszme, ha-
nem valóban megtörtént ese-

mény! Még, ha minden emberi
tudomány, elképzelés, tapaszta-
lat csak azt mondja rá, hogy va-
lószínűtlen, sőt lehetetlen – ak-
kor is ez történt. Ez a lehetetlen.
Ezt a tényt maguk az apostolok
sem értették, nem is magyaráz-
ták, sőt hinni sem akarták, ha-
nem egyszerűen bizonyságot tet-
tek a tényről, miután
meggyőződtek róla, hogy mégis
igaz. Krisztus feltámadása erejé-
nek a megismerése nem annyira
a fej dolga, hanem a szívé. Amíg
a feltámadott Jézusnak az éle -
tünk fölött való uralmát gyakor-
latilag nem vállaljuk, addig min-
dig találunk olyan értelmi
akadályokat, amelyek miatt nem
tudunk hinni Benne, arra hivat-
kozva, hogy mindez csak egy
szép eszme. A kereszténység
azonban nemcsak szép eszme,
hanem azon túl még erőnket
meghaladó vállalkozás is. Ha va-
laki igazán követni akarja Jézust,
hamarosan megtapasztalja azt,
hogy nem képes rá. Krisztusi lel-
külettel, szeretettel, alázattal, hű-
séggel, szolgálattal élni a nem
krisztusi lelkületű emberek kö-
zött, emberfeletti feladat. Mind-
ezek ellenére én mégis azt kívá-
nom mindannyiunknak, hogy
merjünk hinni abban, hogy Krisz-
tus feltámadásának az erejéből
futja arra, amire az ember képes-
sége, jó szándéka nem elég. Én
azt tapasztaltam ugyanis, hogy
a keresztény életet éppen az teszi
egyfelől érdekessé, hogy meg-
oldhatatlan problémák elé állít
folytonosan bennünket, másfelől

pedig nagyszerűvé is, hogy ezek
a problémák mégis megoldód-
nak Krisztus által. Ámen.

„Húsvéti népszokásaink jó
része a feltámadáshoz kap-
csolódik”

Dr. Barabás László néprajzku-
tató szerint a húsvéti ünnepkör
sok eleme, szimbolikus tartalmú
mozzanata egyházi jellegű rítus-
ból vált népszokássá. Húsvéti
népszokásaink jó része a feltá-
madáshoz, az élet újjászületésé-
hez, a tavaszhoz kapcsolódik. A
fenyőágazást és öntözést a be-
sorozott legények szervezik, a
szokásnak évenkénti életbe ját-
szásával ők a közösségi ünnep
ceremóniamesterei. Régebben a
határkerülés után, napjainkban
húsvét szombatján éjszaka a ka-
pukra szegzik az előkészített fe-
nyőágakat. Falvanként változik,
hogy melyik házra milyen ág ke-
rül. Szentháromságon például a
leányos házakhoz tetőágat tesz-
nek, ahol nincs leány, oda ol -
dalágat. A legény külön is aján-
dékozhat szalagokkal díszített
fenyőt a szeretőjének. Fenyőá-
gakkal díszítik a középületeket,
templomokat, még a malmokat
is. A zöld ágak szimbolikája azt
sugallja, hogy az egész teremtett
világ részese a húsvéti feltáma-
dásnak, újjászületésnek. És min-
denki a közösség tagja, minden-
kinek kijár a köszöntés.

Nyúlgerinc pikáns mártás-
sal és zsemlegombóccal

Berkeszi Kinga marosvásár-

helyi gasztroblogger: Hozzáva-
lók: 1 nagyobb nyúl gerince, sza-
lonna; a páchoz: 2-3 dl vörösbor,
1 vékony karikákra vágott mu-
rok, 1vékony karikákra vágott
petrezselyemgyökér, 1 fej
hagyma, 3 cikk fokhagyma, só,
bors, babérlevél, kis cukor; a
zsemlegombóchoz: zsiradék, 1
nagy szelet kenyér, petrezse-
lyemzöld, 1 tojás, liszt, víz.

Elkészítés: A megtisztított
nyúl gerincét vörösboros pácba
tesszük néhány órára. Amikor a
nyulat a pácléből kivesszük,
megtűzdeljük szalonnával. A
zöldségeket kihalásszuk a pác-
léből, egy serpenyőbe tesszük,
rátesszük a nyúlgerincet, meg-
locsoljuk egy kis olívaolajjal és
fedő alatt lassú tűzön megpá-
roljuk, néha egy kis páclével lo-
csolgatva. Amikor elkészül, ki-
vesszük a gerincet, egy tepsibe
tesszük, megkenjük olívaolajjal
és betesszük a lerbe (grillezőre
állítva) 5 percre. A mártáshoz a
zöldségeket botmixerrel pépe-
sítjük. Egy serpenyőben olajat
melegítünk, karamellizálunk
benne egy csapott evőkanál cuk-
rot, rászórunk egy csapott evő-
kanál lisztet, elkavarjuk. Felönt-
jük a maradék páclével,
belekavarjuk a pépesített zöld-
ségeket és kiforraljuk. Egy kis vi-
zet lehet hozzáadni, ha vastag.
A végén balzsamecettel ízesítjük.
Lehet még sózni, borsozni, ha
szükséges és lehet egy kis tej-
föllel vagy tejszínnel lágyítani,
mert egy eléggé tömény szósz.
Petrezselymes zsemlegombóc -
hoz apró kockákra vágjuk a ke-
nyeret és kevés zsiradékon meg-
pirítjuk. 1 tojásból, lisztből és
kevés vízből nokedli sűrűségű
tésztát kavarunk, belekavarjuk
a pirított kenyérkockákat és sós
vízbe szaggatva kifőzzük.

Összeállította: 
Nemes Gyula

Húsvét a lelkipásztor, a néprajzkutató
és a gasztroblogger szemével
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Ha a húsvétra gondolunk, sok minden eszünkbe villan. Elsősorban az, hogy
egyik legfontosabb egyházi ünnepünk: Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe.
Másodsorban az, hogy itt a tavasz, „feltámad” a tetszhalált alakító természet,
virágvasárnap, húsvét első napján zöldággal díszíthetjük templomunk, otthoni
hajlékunk, vendégségbe mehetünk, vendégeket fogadhatunk. Gazdag, év-
századokon át ápolt, továbbadott hagyomány- és szokáskörrel rendelkezünk.
Harmadsorban pedig akaratlanul is a sült, az omlós kalács íze, illata ötlik fel
bennünk, ha a húsvétra gondolunk. Mai lapszámunkban ezt a hármat igyek-
szünk ötvözni, lelkipásztor, néprajzkutató és gasztroblogger üzenetét tolmá-
csoljuk. 

Kései megvilágosodás  

Kikérte magának Marosvásárhely alpolgármestere, a
város elöljárója által, a magyar lakossághoz intézett üzene-
tében használt alpári hangnemet. A városvezető kifejtette,
hogy bizony rossz úton haladnak azok, akik önállósodást
emlegetnek, akik nem úgy képzelik el a város harmóniáját,
amint azt ő eddig megteremtette, akik a megelégedettség
helyett mindegyre kritikákat fogalmaznak meg. A polgár-
mester azt is megemlítette, hogy egy fejlett régióhoz való
felzárkózás a környék fellendüléséhez vezetne.

A sajtótájékoztató, amelyen ezek a kijelentések elhang-
zottak, annyira kioktató hangnemben zajlott le, hogy nem
lehetett feltenni azokat a kényes kérdéseket, amelyekre vá-
laszolnia kellett volna a farizeus városvezetőnek. Többek kö-
zött arra kellett volna válaszolnia, hogy miért bojkottálja
olyan erőszakosan a valódi kétnyelvűsítést célzó törekvése-
ket.  Miért kell olyan megalázó módon lekezelnie a jogos el-
várásaink mellett kiálló civileket? Ha pedig városunk
gazdasági elmaradottságról beszél, miért nem néz inkább
szét a saját háza táján, hiszen sokadik mandátumát tölti a
polgármesteri székben, és éveken keresztül párttársa, cim-
borája volt a központi hatalmat gyakorló miniszterelnöknek,
vagy akárcsak most is, az államelnöknek. Ilyen körülmények
között miért nem tudta a várost „felvirágoztatni”? Miért csak
a sírás-rívás, vádaskodás volt a kenyere a konkrét megvaló-
sítások helyett? Persze, érthető, hogy nem hagyta a temp-
lomot és az iskolát (lásd például a magyar egyházak fele
intézett támadásait, az Unirea és a MOGYE „megvédését”
stb.), de azt a „gazdasági genocídiumot”, amelyet a mandá-
tumai alatt átélt ez a város, már nem lehet a szőnyeg alá se-
perni. Nem épített egy méter kerülőutat sem, nem
valósította meg az „orvosi-informatikai kutatóbázist”, nem
támogatta a helyi vállalkozókat, nem karolta fel a befekte-
tőket. A város és a megye továbbra is teret veszített a szom-
szédos régiókkal szemben. Ezek a jelenleg is felmutatható
„eredmények”. Hogyan legyen még bizalmunk az általa és
a cinkostársai által megálmodott „rózsaszín jövőképben”?

Az alpolgármester „megvilágosodása” és kiállása teljesen
jogos, csak az a baj, hogy – enyhén szólva – későn reagált
a 2000 óta hatalmon lévő városvezető már korábban is meg-
figyelhető kettős üzenetére. Hiszen a harmónia egyesek szá-
mára azt jelenti, hogy azt művelnek el ellenünk, amit csak
akarnak. Azok, akik szerint a közügyekhez való „helyes” hoz-
záállás nem lehet más, mint az alázat, a szolgalelkűség és
a teljes önfeladás. Felmerülhet annak a gyanúja, hogy léte-
zik valamilyen összefüggés az említett fellépés és az elővá-
lasztásokon való szereplés lemondása között, de bármilyen
szándék is vezérelte, nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a
reakció túl későn érkezett. Annyira egybeforrt a helyi ma-
gyar politikum a hivatalos városvezetéssel, hogy az „érdek-
képviseleti” múlttal rendelkező jelöltek esély nélkül
maradtak az önkormányzati megmérettetésen.

Ferencz Zsombor Berkeszi nyúlsült

Kovács Szabó Levente
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A Köteles Sámuel utca 5. szám alatti emlékházat 1901-ben a Református Kollégium építette eklektikus és
szecessziós stílusban. A munkálatokat az összeállításainkban már sokszor említett Soós Pál építőmester
irányította. Ez az épület annak az ősi háznak a helyén áll, amelyben sok-sok évvel ezelőtt a két Bolyai
lakott. Ezen a héten ezt az épületet mutatjuk be olvasóinknak.

A vásárhelyi matematikusok 
otthona: a Bolyai-ház

Bolyai Farkas 
Vásárhelyre érkezik 

A marosvásárhelyi Reformá-
tus Kollégium igazgatósága
1804-ben Bolyai Farkasnak
ajánlotta fel a matematikai tan-
szék tanári állását.

Bolyai Farkas Vásárhelyre ér-
kezése után a fent említett kol-
légium gondnokságának tulaj-
donában lévő házba költözött
be, és ott lakott 1856-ban be-
következett haláláig.  

Keresztes Gyula, a Marosvá-
sárhely régi házai című könyvé-
ben leírja, hogy a földszintes la-
kóház magas tetőzetével a
kollégium közelében lévő utcá-
ban állt, szép virágos- és vete-
ményeskerttel. 

Az új ház 
és a matematikus kertje

1806-ban az iskola elöljáró-
sága a régi ház helyére egy újat
építtetett. Az egy lakást magába
foglaló ház a vásárhelyi két-há-
rom szobás lakóházak hason-
mására készült. Bolyai Farkas la-
kása és kertje gyakorlati

nevelőmunkának színhelye is
volt, ahol a legkiválóbb tanít-
ványait külön elméleti és gya-
korlati oktatásban részesítette.
1851. október 8-án kérte nyug-
díjazását, de továbbra is bejárt
az iskolába, hogy tovább fog-
lalkozhasson a tanítványaival. 

Molter Károly otthona

Keresztes Gyula arra is rávi-
lágít, hogy egy század eleji fény-
kép örökítette meg az épületet,
melynek lebontása után, az utca
vonalában épült fel 1901-ben
az új tanári lakás, melyben év-
tizedeken át Molter Károly, kol-
légiumi tanár és író lakott. 

A ház homlokzatán lévő
márványtábla felirata így em-
lékeztet: 

„E helyen állott az a ház,
melyben Bolyai Farkas 1804. év-
től 1856. évében bekövetkezett

haláláig lakott, s melyben fia,
bolyai Bolyai János gyermek- és
ifjúkori éveit töltötte. Az ősi Bo-
lyai-házat az utca nyitása miatt
lebontatta s helyébe az új házat
az Ev. Ref. Kollégium 1901. évé-
ben építtette.”.

Keresztes tudni véli még azt
is, hogy az 1876-os tűzvész
után, amikor a református pa-
rókia is leégett, az ott lakó Tolnai
Lajos író, a Kemény Zsigmond
Társaság megszervezője, vár-
templomi lelkész, szükségmeg-
oldásként a Bolyai-házba költö-
zött be.

A világhírű matematikus:
Bolyai, és amit róla tudni kell

A Bolyaiak emlékháza tehát
a vásárhelyi Köteles Sámuel ut-
cában, az 5. szám alatt áll. Ez
egy keményen megépített vá-
rosi lakóház. Ma ezt nevezzük

Bolyai-háznak. Nagy kapuja fe-
lett díszeleg az a márványtábla,
melynek tartalmát már ismer-
tettük. 

Bolyai Farkas, a marosvásár-
helyi Református Kollégium haj-
dani tanára, korának egyik leg -
első, hazájának egyik
legnagyobb matematikusa volt.
1775-ben Bolyán született. Gyer-
mekkorát az ősi birtokon, Bolyán
és Szeben környékén, anyja bir-
tokán, Domáldon töltötte. Erről
különben Barabás István is meg-
emlékezik a harmincas években
megjelent Domáldi jegenyék
című könyvében. 

A csodagyermek
mint tanuló

Tanulmányait Nagyenyeden
kezdi, ahol azonnal kitűnik ki-
váló számolókészségével és
gyors felfogásával. Mi tagadás,
csodagyermekként kezelik, és
ennek meg is lesz a lelki hatása.
Szinte pillanatok alatt tanul
meg latinul, görögül és héberül.
A nyelvismereteknek köszönhe-
tően a későbbiekben tanulmá-
nyait is idegen nyelven írja. 

Sipos Lajos, a Marosvásárhe-
lyi mesélő házak című könyvé-
ben írja le, hogy miután befejezi
az enyedi, főiskolai rangban lévő
iskolát, a kor szokása szerint egy
főúri tanítványával nyugati kör-
útra megy, hogy végiglátogat-
hassák a matematikával foglal-
kozó tudósokat. Ekkor
ismerkedik meg Gauss-szal is,
akivel barátságot köt, és élete
végéig levelezik vele. 

folytatás a 6. oldalon

Nem, nem, Şova! 

Dan Şova a napokban kijelentette: „Nem vagyok antisze-
mita, mivel nem utálom a zsidókat. Igaz, hogy utálom a ci-
gányokat és a bozgorokat, emiatt lehet engem xenofóbiával
vádolni ugyan, de ettől én még semmiképp sem leszek an-
tiszemita. Egyébként is minden román utalja a hazátlanokat
és a cigányokat, ettől még én egy normális ember vagyok”. 

A fenti nyilván álhír, Dan Şova soha nem mondott ilyet
vagy ehhez hasonlót, de még vadimtudor vagy funargyurka
sem. Nem mintha nehezére esne orbitális böszmeségeket
hangoztatni, néhány éve egy tévéműsorban például azt ál-
lította, hogy a második nagy verekedés (így nevezik a csán-
gók a világháborút) idején egyetlen zsidót sem bántottak
Romániában. Ami azért nem teljesen igaz: az 1941 júniu-
sában lezajlott, szörnyű jászvárosi pogromban hivatalos
román adatok szerint 13 236 zsidót öltek meg rettenetes
kegyetlenséggel, három nap alatt román csendőrök, rend-
őrök, katonák, de még a civil lakosság is besegített; egyike
a valaha volt legvéresebb pogromoknak a zsidóság törté-
nelmében. Az áldozatok nagy részét, úgy 8000 embert az
utcán és otthonaikban gyilkolták le, további kábé ötezret
letartóztattak, majd az úgynevezett halálvonatokba terelték
őket, amelyek sokáig céltalanul bolyongtak az országban;
a marhavagonokba zsúfolt emberek több nap múltán, bor-
zalmas kínok között vagy megfulladtak, vagy szomjan vesz-
tek. De visszatérve: ilyesmit, hogy a pokolba kívánna
bennünket, magyarokat, tényleg nem mondott. 

A „hír” eredetije a román Times New Roman humorpor-
tálon jelent meg (a magyar Hírcsárda hazai verziója), onnan
vették át, fordították le és terjesztették múlt héten, elsősor-
ban a fészbukon meg különféle nagymagyar oldalakon.
Megdöbbentő volt olvasni a hozzászólásokat, kommenteket,
és nem elsősorban azok minősíthetetlen stílusa, alpárisága
és vehemenciája miatt, hanem amiatt, hogy szinte min-
denki bevette, fel sem tevődött bennük, hogy egy vezető
román politikus már csak azért se mond ilyet, mert egysze-
rűen nem mondhat, még ha esetleg hasonlókat gondolna
is. És nemcsak bicskaagyú szilajszékelyek, kommentkény-
szeres degeneráltak meg nyolcosztályos randomhülyék
szopták be gondolkodás nélkül, hanem (legalábbis a fész-
buk-adatlapjuk szerint) egyetemisták és egyetemet végzet-
tek is, szép számmal. Azt az egy-két nyomorultat pedig, akik
szintén hozzászóltak, hogy: ébresztő, atyafiak, lincsparti le-
fújva, az egész csak vicc, úgy szedték ízekre pillanatok alatt,
mint kiéhezett piranharaj a menstruáló delfinlányt, hogy
magyar létére nem átallja védelmezni ezt a „sovén görényt”
(hogy csak a leglájtosabb megnevezést említsük). 

De nemcsak a magyarok agya borult el a „nyilatkozat”
olvasatán. Habár a Times New Roman köztudottan egy
„pamflet”-oldal – amely elsősorban a sajátjait figurázza ki,
például a mottója a románokat dicsőítő dal refrénjének: „Do-
amne, ocroteste-i pe romani” (Uram, védelmezd a románo-
kat) a vicces elferdítése: „Doamne, ocoleste-i pe romani
(Uram, kerüld el a románokat) –, az ottani román hozzá-
szólok nagy hányada is komolyan vette, és teljes mértékben
egyetértett a tartalmával, sőt, még rá(nk) is dobtak néhány
lapáttal…

Félelmetes, hogy az emberek zöme ilyen könnyűszerrel
megvezethető, manipulálható, képtelen különbséget tenni
hír és álhír között. A „biztos igaz, az újságban olvastam”
mondás napjainkra így módosult: „biztos igaz, az interneten
olvastam”. Ami azért roppant veszélyes, mert a neten volu-
menében és arányaiban is mérhetetlenül több kamu hír je-
lenik meg, értelemszerűen, mint az írott sajtóban. S ha egy
ilyen evidens marhaságra ekkora számban ráharapnak, be-
legondolni is rossz, hányan ugranának be egy szintén ma-
nipulatív célzatú, de sokkal plauzibilisebben
megfogalmazott ál- vagy rémhírnek. Kiváltképp a mostani
zűrös közhangulatban egy hasonló, a magyar-román ellen-
tét (tovább) szító „átverés” beláthatatlanul súlyos következ-
ményekkel is járhatna, hiszen ne felejtsük el, hogy az
egyébként ártalmatlan flashmobok is a fészbukon szerve-
ződnek, akár órák alatt. 

Tessék kicsinyég jobban odafigyelmezni az olvasottakra!

Molnár Tibor
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A sok mindenhez 
értő matematikus

Bármennyire is hihetetlen,
amikor hazakerül, mindenekelőtt
gazdálkodáshoz kezd. Tekintettel
arra, hogy igencsak nehéz idők
jártak akkor (is) a mezőgazdá-
ságra, igyekezett jövedelme-
zőbbé tenni a birtokát. Nevéhez
főződik a domáldi pónyik alma
termesztése, népszerűsítése.

Később azonban részben fel-
hagy a gazdálkodással, és a te-
lepülésen, az ottani Bolyai-ház-
ban faiskolát indít, majd pár év
múlva Marosvásárhelyre költözik. 

Vásárhelyen végre kimon-
dottan csak a szakmájával, va-
gyis szenvedélyével, a matema-
tikával és tanítással foglalkozik.

1832-1833-ban adja ki a
Tentamen című kétkötetes
munkáját, mely világhírűvé te-
szi. Gondolataival új távlatokat
nyitott a matematikai tudomá-
nyok fejlődésében.

Bolyai Farkasról azt is tudni,
hogy szépirodalommal is fog-
lalkozott. Verseket fordított an-
golból és németből, mi több,
még drámákat is írt. Az emlí-
tetteken kívül gyűjtötte, majd
pedig kiadta a marosszéki lako-
dalmas szokásokat. És még ez
sem minden: német és magyar
versek írásával is próbálkozott.
Ahogyan azt a történelem be-
bizonyítja, nem is akármilyen
szinten. Sipos Lajos tudomása
szerint szívesen fogalmazott
meg prózában gyászjelenté -
seket és halotti beszédeket. 

Amint az más dokumentu-
mokból is kiderül, Bolyait az élet
gyakorlati része, oldala is érde-
kelte. Példa erre az a cserép-

kályha, melyet egy mester ba-
rátjával rakott össze. Ez a kályha
ugyanis több hőt adott ki, és
több ideig tartotta a meleget,
mint amiket addig építettek.

A Teleki Tékában működő
Bolyai múzeumban is meg lehet
nézni egy ilyen kályhát. A szó-
beszéd szerint, az elmúlt század
elején, ugyanezzel a rendszerrel,
Alsó- és Felső-Sófalván is készí-
tettek hasonlóan szép és jól me-
legítő csempekályhákat. 

A párhuzamosok a 
végtelenben találkoznak

Bolyai Farkas fiáról – a szin-
tén világhírű matematikus –, Bo-
lyai Jánosról tudni kell, hogy fé-
lelmetes vívó, kiváló hegedűs…
A sors viszont úgy hozza, hogy
lemond hadmérnöki állásáról, és
hazajön, hogy alapszakmájával,

vagyis a matematikával foglal-
kozhasson. 

Szakértők szerint korának vi-
lágviszonylatban is egyik legki-
válóbb matematikusa volt. 

Ő volt a párhuzamosok sze-
relmese, a modern matematika
megalapozója. Ő volt, aki apja
Tentamen című művéhez toldott
Appendixében bebizonyította,
hogy a párhuzamosak a végte-
lenben találkoznak. 

A Bolyai család egyik leszár-
mazottja, Bolyai Gáspár váro-
sunk lakója. A nagy Bolyaiak
életét kutató tudósok mindegyre
felkeresik őt, és a nála lévő csa-
ládi emlékeket tanulmányozni.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek: 
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek



Aurel Rațiu 
sporttevékenységéről

Az 1950. április 1-jén Kissár-
máson született riporter Kolozs-
váron végezte el a líceumot,
majd Marosvásárhelyen a Test-
nevelési Főiskolát, ahol a röp-
labdára szakosodott. Sportripor-
terként 1051 helyszíni
közvetítést hagyott hátra az
utókornak, 2 Nyári, egy Téli
Olimpiai Játékokról közvetített
(Athén 2004 és Peking 2008, il-
letve Torinó 2006), tudósított az
1998-as franciaországi labda-
rúgó-világbajnokságról, emel-
lett 3 teremben megtartott at-
l é t i k a i - v i l á g b a j n o k s á g o n
(Budapest 2004, Isztambul
2012 és Sopot – Lengyelország
2014) volt jelen, de két díjug-
rató, egy korcsolya, 7 jégkorong,
egy ritmikus sportgimnasztika,
egy röplapba-világbajnokságról
is értesítette a hallgatókat, jelen
volt kézilabda, röplabda, ritmi-
kus sportgimnasztika, egy rö-
vidpályás gyorskorcsolya EB-n

is, sőt részt vett 3 műkorcsolya
Grand Prix-versenyen, meg több
hazai és nemzetközi megméret-
tetésen is. 

Karrierje során 25 országban
járt, 9 sporttémájú könyvet írt,
ő volt, aki a Marosvásárhelyi Rá-
dióban indítványozta az „Évszá-
zad Sportolója” díjazást, amely
Maros, Hargita, Brassó  és Ko-
vászna megyét öleli fel, ugyan-
akkor ő az „Iskolai sport gálája”
rendezvény kezdeményezője
(Maros és Hargita megye). 

Több rádiófelvételt és min-
tegy 60 CD-t hagyott a Maros-
vásárhelyi Rádiónak. 

Elmondása szerint egyet saj-
nál, hogy két évvel korábban
megszűnt a Marosvásárhelyi Rá-
diónál a Sport Club Radio című
műsor, amely a hazai 2. ligás
labdarúgó mérkőzésekről tudó-
sított.

Aurel Rațiu tagja a Romániai
Hivatásos Újságírók Egyesületé-
nek, a Romániai Sportújságírók
Egyesületének és a Nemzetközi
Sportújságírók Egyesületének is.

A minap Rațiu a következő-
ket mondta a Központ sport-
szerkesztőjének:

– Sportszerető családból
származom, fiatalkoromban
röplabdáztam Kolozsváron, ahol
juniorként országos bajnok vol-
tam, majd a 2. ligában szere-
peltem, de két térdsérülés miatt
abba kellett hagynom a röplab-
dázást.

Feleségem is röplabdázott a
marosvásárhelyi ISK-nál, majd
a 2. ligás Metalotehnicánál és a
CSU-nál folytatta. Ő sporttanári
oklevéllel rendelkezik, előbb a
röplabdára, majd a tollaslabdára
és asztaliteniszre szakosodott,
utóbbi két szakágat tanítja a
Marosvásárhelyi Gyermekek Pa-
lotájánál.   

– Sportriporterként melyik
sporteseményen örvendett a leg-
jobban a hazai versenyzők telje-
sítményeinek?

– A 2008-as Pekingi Nyári
Olimpiai Játékokon, amikor élő-
ben közvetítettem a női kormá-

nyos nélküli kettes versenyszám
döntőjét, ahol Georgeta Andru-
nache és Viorica Susanu világ-
bajnokok lettek. Akkor még a
Marosvásárhelyi Rádióban élő-
ben közvetítették a labdarúgó
2. liga mérkőzéseit, a világver-
seny romániai idő szerint épp
akkor volt, így én a hallgatókkal
oszthattam meg örömömet.

Ugyanakkor Alina Dumitru
cselgáncsozó olimpiai döntőjét
is figyelemmel kísérhettem,
majd én voltam a világ első
sportriportere, aki gratulált
neki, majd meginterjúvolta őt. 

– Kik azok a világhírű sport-
személyiségek, akikkel találkoz-
hatott, interjút vehetett tőlük az
évek során?

– A Torinóban megrende-
zett 2004-es téli olimpiai já-
tékokon interjút készíthettem
Wayne Gretzky-vel, minden
idők legponterősebb jégko-
rongozójával, továbbá talál-
koztam többek közt Michael
Phelps úszóval – aki a legtöbb
olimpiai aranyérmet nyert
sportoló rekordját tartja (14)
–, Serghei Bubka rúdugróval,
aki pályafutása során 35-ször
állított fel új világrekordot,
Usain Bolt olimpiai és világ-
bajnok atlétázóval, aki jelen-
leg is a 100 és 200 méteres
síkfutás világcsúcstartója. 

– Melyik volt karrierjének leg-
szebb állomása?

– Mindenhol jól éreztem
magam, de a rádió áll a legkö-
zelebb a lelkemhez, az összes
kollégával együtt, akikkel köl-
csönösen jól dolgoztunk.

– Hogy érzi magát most,
hogy nyugdíjas lesz?

– Köszönöm, jól, örvendek,
hogy egészséges vagyok.
Életem egyik szép szakaszát zár-

tam le, de továbbra is megma-
radok a sajtó mellett, hiszen a
rövidesen megalakuló
www.muresmedia.ro honlap
egyik szerkesztője leszek, így ez-
után is a mikrofont fogom hasz-
nálni, hogy hírekkel, informáci-
ókkal lássam el az olvasókat.
Ugyanakkor újabb két könyv írá-
sába is kezdtem, tehát nem fo-
gok unatkozni…
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Tegnap, április 1-jén, születésnapján vonult nyugdíjba a Marosvásárhelyi
Rádió sportriportere és műsorszerkesztője, Aurel Rațiu.  A népszerű rádiós
korábban a tanügyben 10 évet, majd a megyei testnevelési és sporttanácsnál
4 évet, aztán a Mureșul klubnál egy évet tevékenykedett, végül 1990-ben ke-
rült a Marosvásárhelyi Rádióhoz került, ahol 25 évet dolgozott.

Nyugdíjba vonult Aurel Rațiu 

Maradnak a vásárhelyiek a 2. helyen?
A helyi és központi sajtóban

megjelent hírek szerint bűnügyi
eljárást indított az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyosztály (DNA)
Dorin Florea, Marosvásárhely
polgármestere, valamint az ön-
kormányzat gazdasági igazga-
tója, jogásza, jegyzője és a helyi
tanács 19 tagja ellen a Maros-
vásárhelyi ASA futballklub köz-
pénzből való támogatása ügyé-
ben.

A vád szerint Dorin Florea
2013. július 18-án törvénytele-
nül utalt át négymillió lejt a he-

lyi költségvetésből a marosvá-
sárhelyi FCM labdarúgóklubnak,
mivel ennek adóhátralékai vol-
tak. 

A hazai törvények értelmé-
ben nem folyósítható közpénz
olyan jogi személyeknek, ame-
lyek köztartozással rendelkez-
nek, márpedig a futballklub ko-
rábban jelentős tartozást
halmozott fel az állam felé. 

Az 1. ligás bajnokságban je-
lenleg a második helyen álló
marosvásárhelyi ASA támoga-
tására a klub és a polgármesteri

hivatal társulási szerződése
nyújtott lehetőséget.

Ha az ASA a bajnokság végén
a tabella második helyén marad,
a televíziós közvetítésekből 3,5
millió eurót kap a 2015-2016-os
idényre, ami bizonyos időszakra
megoldaná anyagi gondjait.

A marosvásárhelyi alakulat
holnap, április 3-án, pénteken 18
órai kezdettel a Iași-i CSMS
együttesét látja vendégül a Szi-
get utcában, a hazai labdarúgó
1. liga 24. fordulójának nyitó-
mérkőzésén.

A ,,nagyok''társaságában-Raţiu 
Cristian Ţopescu és  Bölöni László közt

Ivan Patzaichin 
és Aurel Raţiu

Aurel Raţiu, Pekingi Nyári Olimpia, 2008.
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Dehogy loptam! Ezt csak kiselejtezték, mert elavult!

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetés

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON


