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

Sport

Két évtizede tartó sikersorozat 

A 62 éves Horváth Attilát, a keleti harcművészetek első
fokozatú mesteredzőjét joggal nevezhetjük talán min-
den idők legsikeresebb Maros megyei edzőjének. Egy
mester, 16 vb-cím, 11 Eb-serleg és 104 országos bajnoki
arany… Továbbá: az általa edzett sportolók 1991-2012
között nem kevesebb, mint 390 érmet szereztek, ehhez
adódna még hozzá 36 érem, amit a válogatott verseny-
zői nyertek az ő irányítása alatt. Az elérteket még sorol-
hatnánk, de ezt hadd tegyük meg a hetedik oldalon!

Társadalom

Dr. Bernády György iskolája

A Marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola
magyar ajkú diákjainak szülei 2011-ben egy ak-
ciócsoportot alakítottak azzal a céllal, hogy a
tanintézet a Dr. Bernády György nevet vegye fel.
Annak ellenére, hogy a helyi tanács már 2011
decemberében elfogadta és jóváhagyta a név-
módosítást, hosszú hercehurca vette kezdetét
az ügy kapcsán. 2012 decemberében a névadást
kezdeményezők és az RMDSZ politikusai arra a
megállapodásra jutottak, hogy névváltoztatási
procedúrát újra kell kezdeni. 2013. január 24-
én ülésezett a tanintézet iskolaszéke ahol elfo-
gadták, hogy az iskola felvegye, hajdani
építtetőjének, Dr. Bernády György polgármes-
ternek a nevét.
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Társadalom

Biztonságos kirándulások, 
avagy az utazási irodák diadala?

Idéntől az iskolai kirándulásokat kizárólag turisztikai
irodákon keresztül szervezhetik meg a tanárok. A tör-
vény még nem hatályos, de már komoly vitát fakasz-
tott az érintettek között. Az illetékeseket arról
kérdeztük, milyen előnyei, hátrányai vannak a meg-
állapodásnak, illetve járnak-e majd többletköltséggel
a kirándulások. 

>>> 3. oldal

l Lassan halad az RMDSZ-tagság aktualizálása l Naponta változnak a
regisztrációs szabályok l A lakosoknak nem tetszik az újbóli nyilvántar-
tásba vétel l A volt körzeti elnökök felháborodottak, és megtagadják az
együttműködést l RMDSZ-ből kizárt tagok csak a felsővezetés beleegye-
zésével regisztrálhatnak

Hegyezze meg ceruzáját, 
törülje le a port a 
szótárakról, lexikonokról, 
mert MÁR CSAK EGY HÉT VAN
HÁTRA REJTVÉNYPÁLYÁZATUNK
INDULÁSÁIG!

(Tudnivalók a 8. oldalon)
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Bizalomvisszaszerzés
- csigalassú regisztrációval?
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Január 31. Marcella, János, Lujza, Péter, Ludovika
Február 1. Ignác, Kincső, Brigitta
Február 2. Karolina, Aida, Mária, Gergely
Február 3. Balázs, Oszkár
Február 4. Csenge, Jára, Jarmila, Johanna, Andrea
Február 5. Ágota, Ingrid, Kolos, Albin
Február 6. Dóra, Dorottya, Tódor, Titusz

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp

Bányavakság 
a Kisteremben
Február elsején, pénteken
19.30-tól a Bányavakság látható
újra a Kisteremben, az előadásra
a szabadbérletek érvényesek.

Előadások a Bábstúdióban
Január 31-én, csütörtökön déli
12 órakor és február elsején,
pénteken 17 órakor a Minden
egér szereti a sajtot című mese-
játék látható a Bábstúdióban.
Rendező: Lőrinczi Máthé Rozá-
lia. Jegyek elővételben megvá-
sárolhatók a Stúdió Színház
jegypénztárában kedden és csü-
törtökön 12-14 óra között, il-
letve az előadás helyszínén,
kezdés előtt egy órával. Jegyfog-
lalás: 0265-260-362, 0745-526-
959.

Vannak vidékek 
A Maros Művészegyüttes újra

színpadra viszi a Vannak vidékek
című néptánc- színházi produk-
cióját. Az előadást január 31-én,
csütörtökön este 7 órától és feb-
ruár elsején, pénteken 13 órától
tekintheti meg a közönség. A
belépő felnőtteknek 12 lej, diá-
koknak és nyugdíjasoknak 5 lej.
Helyfoglalás a 0746-540292-es
telefonszámon lehetséges.

Szereplőválogatás 
a Művészkuckónál
A marosvásárhelyi Művészkuckó
Egyesület szereplőválogatást
szervez a Valahol Európában
című musical színreviteléhez. A
meghallgatásra február 2-án,
szombaton 10 és 18 óra között
kerül sor a Kossuth utca 34.
szám alatt. A szervezők iskolá-
sok jelentkezését várják. A gye-
rekeknek egy monológot vagy
verset, illetve egy dalt kell elő-
adniuk, ajánlott a musical egy

részletét bemutatni, elsősorban
az énektudás és a mozgáskész-
ség számít. A jelentkezők a mu-
veszkuckoegyesulet@yahoo.co
m e-mail címre január 31-éig
küldjék el nevüket, életkorukat
és azt, hogy hányadik osztályba
járnak.

Szimfonikus koncert
Január 31-én, csütörtökön este
7 órától az Ifjú művészek és szó-
rakoztató zenéjük című szimfo-
nikus koncertre várják a
zenebarátokat a nagyterembe.
Vezényel: Sebastian Cazan. Fel-
lép: a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Líceum szimfonikus
zenekara. A hangversenyre a 14-
es számú bérletek érvényesek.

Síhétvége kicsiknek 
és nagyoknak
Az Outward Bound Romania sí-
hétvégét szervez február 1-3.

között kezdők, középhaladók és
haladók számára Szovátán és a
Havas Bucsinon. Felnőtteket,
családtagokat is szeretettel vár-
nak. Jelentkezni lehet az
info@outwardbound.ro e-mail
címen vagy a 0265-250-939 és
a 0365-407-673-as telefonszá-
mokon.

Kettős Mentor-könyvbemu-
tató a Bernádyban
Január 31-én, csütörtökön 18
órától a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban kerül sor a Mentor
Kiadónál megjelent két tanul-
mánykötet, A Maros megyei
magyarság történetéből III., il-
letve a Marosvásárhely történe-
téből III. bemutatására. A
köteteket a szerkesztők – Pál-
Antal Sándor és Simon Zsolt –,
illetve a tanulmányokat író szer-
zők nagy részének jelenlétében
Sebestyén Mihály méltatja.

Kos: Több ügyében is előrelépés történik a héten, különösen
a szerelmi élete lendül fel. Egy barátja részéről csodálatos
meglepetés vár önre. A hét alkalmas lehet a nagyobb vásár-
lásokra is.
Bika: A héten a szakmai életében várhatnak önre változások,
jó híreket kaphat egy új állásról, vagy előléptetés híre érkezhet
önhöz. Lehet, hogy ingatlannal kapcsolatos ügyekben kell ki-
mondania az utolsó szót, és kedvező körülményekre számíthat
a döntésében.
Ikrek: Lehetőségekkel teli hét vár önre, amely kirángatja a
süppedésből. Egy utazás lehetősége vagy meghívás kerülhet
az útjába, fogadja el. Új állásajánlatot kaphat, vagy valaki fel-
figyel a tehetségére, és feladatot ajánl. Ennek kapcsán meg-
ismerhet valakit, akivel akár romantikusra is fűződhet a
viszonya.
Rák: Lehet, hogy ezt a hetet kissé nehéznek éli meg, nem ki-
zárt, hogy anyagi gondokkal küzd. Megtanul bánni a pénzzel,
de arra is rájöhet, hogy nem az a legfontosabb dolog. Lehet,
hogy meg kell osztania valaki mással a javait. Viszont rájön,
hogy milyen sokan állnak ön mellett, és segítik a nehézségek
között.
Oroszlán: Különösen inspiráló hete lesz, és most könnyen el-
hintheti az ötleteit. Jó híreket kaphat a pénzügyeit és a mun-
káját érintően, és egy külföldi utazás lehetősége is megtalálja.
A hétvége majd elsősorban a szerelemről szól ön számára, ro-
mantikus pillanatok várják.
Szűz: A hét kedvező ön számára, ha fontos döntést kell meg-
hoznia valamilyen családi vagy szakmai ügyben. Ha állásin-
terjúra megy, valószínűleg sikerrel jár. A hétvége viszont
maradjon a pihenésé, és megajándékozhatja magát valami-
vel, amire régóta vágyik.
Mérleg: Ezen a héten külföldi utazás lehetőségéről kaphat
hírt, és a szerelemben is kellemes meglepetések várnak önre.
Ha még keresi a párját, ez a hét különösen alkalmas arra, hogy
megtalálja. Ha párban él, romantikus napok várják, esetleg
egy közös utazás.
Skorpió: A lakhelyét érintő kérdések kerülnek terítékre a
héten. Talán egyre fontosabb kérdés lesz ön számára az élet-
módváltás, az, hogy hol éljen és kivel, és most ehhez a dön-
téshez adnak segítséget az önre váró események. 
Nyilas: Ez a hét szakmai téren hozhat jó híreket ön számára.
Lehet, hogy egy ötlete kap szárnyakat, és elindítja a saját
útján. A szerelemben szerencse vár önre, és megvalósulhat-
nak az elképzelései, ha keresi a párját, vagy több figyelmet
szeretne a társától, esetleg babát terveznek.
Bak: Elsősorban a pénzügyekben várják jó hírek a héten, és
ha ingatlant akar eladni, megtalálja az ügyfelét. Ebből szár-
mazhat most a legnagyobb eséllyel extra bevétele, de ha más
vállalkozása van, ott is fellendülésre számíthat. Ne vesszen el
azonban a munkában teljesen, kapcsolódjon ki a családjával.
Vízöntő: A hét fellendülést hozhat a szerelmi életében. Iga-
zán romantikus napok elé néz, és ha keresi a párját, minden
esélye megvan rá, hogy belefusson a nagy Ő-be. Ha már kap-
csolatban él, most több figyelmet kap a párjától, és szoro-
sabbá válik az önök között lévő kötelék. 
Halak: Elsősorban az otthonát illetően, valamint a szerelem-
ben várják jó hírek. Ha kapcsolatban él, olyasvalamiben kap-
hat segítséget a párjától, melyre nem gondolt volna. Ha keresi
a párját, valakivel kölcsönösen felkeltik egymás érdeklődését,
ez egy kapcsolat kezdete is lehet. Szerencse várja a pénz-
ügyekben is.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.

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

A marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola névváltoztatásának a gondolata már 2011-ben megszületett.
Ekkor ugyanis az iskola magyar ajkú diákjainak szülei egy akciócsoportot alakítottak azzal a céllal, hogy a
tanintézet a Dr. Bernády György nevet vegye fel. Annak ellenére, hogy a helyi tanács már 2011 decemberé-
ben elfogadta és jóváhagyta a névmódosítást, hosszú hercehurca vette kezdetét az ügy kapcsán. 

Dr. Bernády György iskolája

Az iskola román pedagógu-
sai aláírásgyűjtésbe kezdtek,
hogy a tanintézetet, Ceauşescu
egykori udvari költőjéről, Adrian
Pănescuról nevezzék el, egy non
profit szervezet pert indított a
Polgármesteri Hivatal ellen, a
román igazgatónő a kétnyelvű
iskolanévtábla adományozása-
kor visszaélt hatalmával, és így
tovább. Hosszan sorolhatnánk
az akadályokat, amelyeket a
névadási eljárás útjába gördí-
tettek. Mindezekkel szemben a
Bernády iskolanévért küzdők
folytatták harcukat és 2012 no-
vemberében saját költségükön
készíttettek iskolanévtáblát,
amit a szülői bizottságnak ado-
mányoztak. A tavalyi év utolsó
fejleményeként a névadást kez-
deményezők és az RMDSZ poli-
tikusai arra a megállapodásra
jutottak, hogy a névváltoztatási
procedúrát újra kell kezdeni. 

A tanintézet kéri, 
hogy felvehesse a 
Dr. Bernády György 
Általános Iskola nevet

„Első” lépésként 2013. ja-
nuár 24-én a tanintézet iskola-
széke ülésezett, ahol 5–4
arányban elfogadták, hogy az
iskola felvegye hajdani építte-
tőjének, dr. Bernády György
polgármesternek a nevét. Az itt
elért eredményről és a további
teendőkről Csegzi Sándor,
Florea polgármester tanácsosa

és az ügy megbízottja számolt
be lapunknak:  

„Amit ígértünk Benedek Ist-
ván doktor úrral, sikerült meg-
valósítani. A szülők, illetve a
tanár kollégák segítségével, tá-
mogatásával az iskola vezető-
ségi tanácsában megtörtént a
döntés, és a tanintézet kéri,
hogy felvehesse a Dr. Bernády
György Általános Iskola nevet. A
dokumentumot én már eljut-
tattam a Polgármesteri Hiva-
talba, de ez hivatalosan is meg
kell érkezzen az iskola vezetősé-
gétől. Következő lépésként a
névadó bizottságoknak városi
és megyei szinten is tárgyalniuk
és véleményezniük kell a kérést.
Ezeknek nincs döntő jellege,
csak véleményezések, amelyek-
nek a figyelembe vételével dönt
a helyi tanács. Az lesz a végle-
ges döntés, amit a képviselő-
testület hoz. Remélem, nem
adódnak akadályok, és az isko-
lában is feloldódnak a feszült-
ségek. Azt ígértük, hogy ha

problémák merülnek fel ebből
adódóan a diákok, tanárok,
vagy szülők között, mi segítünk
a konfliktus kezelésében." 

A névváltoztatás 
formailag a jövő tanévtől
válhat hivatalossá  

„A következő tanácsülésen
az kerül majd terítékre, hogy az
új tanügyi törvény értelmében
minden marosvásárhelyi isko-
lára helyezzenek kétnyelvű táb-
lát. A Bernády név felvétele
formailag még nem kivitelez-
hető, mert két bizottságnak kell
azt még véleményeznie. Legha-
marabb a jövő tanév szeptem-
berétől viselheti az iskola a
Bernády nevet. Nem akarjuk
húzni az időt, de a törvény által
előírt lépéseket rendre meg kell
tennünk, hogy semmi ne le-
gyen utólag megtámadható” –
nyilatkozta lapunknak Csegzi
Sándor.

Nemes Gyula
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Mint ismeretes, a protokol-
lum szerint csakis azok az uta-
zási irodák szervezhetnek
kirándulásokat, amelyeket
tour-operátorként definiál a ro-
mániai törvénykezés, és ezek-
nek az ügynökségeknek
működési engedéllyel és ide-
genvezetővel kell rendelkez-
niük. 

Hajdú Zoltánt, a marosvá-
sárhelyi Thomas Hux turisztikai
iroda vezetőjét kerestük meg,
aki nem mellesleg a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum tanára is, és
több éves tapasztalata van isko-
lai kirándulások szervezésében.
„Nagyon jó ötletnek tartom ezt
a kezdeményezést, hisz az el-
múlt időszakban több elret-
tentő példának is tanúi
tehettünk. A lerobbant autóbu-
szért, a nem megfelelő vagy
nem biztosított szállás miatt
senki nem vállalta a felelőssé-
get. Abban a pillanatban, ami-
kor egy-egy ilyen kirándulás
mögött egy licenccel bíró turisz-
tikai iroda áll, nem csak felelős-
ségre lehet vonni azt a
rendellenességekért, de záros
időn belül meg is oldja a prob-
lémát” – mondta el Hajdú. 

„A gyerekek biztonságát
növelné a törvény”

Az ügynökség vezetője el-
mesélte, hogy nemrégiben épp
egy vásárhelyi iskola által szer-
vezett kiránduláson elromlott
az autóbusz, és a diákok Né-
metországban az autópályán
várakoztak két napot, és mire
nehézkesen a helyszínre értek,
nem volt szálláshelyük bizto-
sítva. „Elsősorban a gyerekek
biztonságát fogja növelni ez a
törvény. Ha ezeket a kirándulá-
sokat ügynökségeken keresztül
szervezték volna, ilyesmi nem
fordulhatott volna elő. Nem be-
szélve arról, hogy például a ki-
rándulás egy apró komponense,
a sofőr utazásért vállalt felelős-
ség is jogilag sántít. Az autó-
buszvezető – aki biztosítja a
zavartalan megérkezést a hely-
színre –, azaz egyetlen ember
jogilag nem vállalhatja a fele-
lősséget negyven személy biz-
tonságáért, ezért kell egy

professzionális, tapasztalattal
rendelkező szervezetnek állnia
a kirándulások mögött” –
hangsúlyozza a Thomas Hux ve-
zetője.

Többletköltség…

A törvénytervezet leginkább
vitatott része a többletköltség.
A tanárok szerint az utazási iro-
dák is kapnak egy jókora részt a
Bukarestben hozott törvény al-
kalmazásának feltételezett
hasznából. Körtesi Sándor, a
7-es Számú Általános Iskola ta-
nára szerint ez egy jól virágzó
üzlet lesz majd.  „Valószínűleg
van néhány turizmusban dol-
gozó barátja a miniszternek,
akiknek kezdett befuccsolni az
üzlete, így pont kapóra jön ez a
törvénytervezet. A kérdésem az,
hogy miért is lesz jobb a turisz-
tikai irodák által szervezett ki-
rándulás? Miért lesz az
biztonságosabb a gyerekeknek?
Jobban ismerik netán az ügynö-
kök azt a 28 tanulót, akit az osz-
tályomból kirándulni viszek? Ha
eddig csak kínkeservesen tud-
ták kifizetni egyes diákjaim azt
a minimális összeget, amely
egy 2-3 napos kirándulásra kel-
lett, akkor hogy fogják tudni ez-
után kifizetni azt, amire még
rátesznek egy becsületes illeté-
ket is? A szülők előtt mindig
tiszta lelkiismerettel el tudtam
számolni a költségekről, nem
tartozom azon tanárok közé,
akik egy kisebb autót vesznek

egy-egy külföldre rendezett ki-
rándulás után” – fejezte ki fel-
háborodását a német-földrajz
szakos tanár.

…vagy mégsem?

Hajdú szerint viszont a tu-
risztikai irodák által szervezett
kirándulások nem fognak –
vagy csupán elenyésző mérték-
ben – többe kerülni, mint a ma-
gánúton szervezettek. „Érdekes
ugyan, de gyakran az ügynök-
ségek által szervezett kirándu-
lás semmivel sem drágább,
mint a tanárok magánúton
szervezett kiruccanása. Úgy-
hogy az anyagi hátrányra vo-
natkozó ellenérv nem áll a
lábán. De ha mégis, én azt
mondom: inkább fizessük 10-
20-50 euróval többet azért,
hogy biztonságban tudjuk a
gyerekünket” – szögezi le
Hajdú.

Dragoş Horhocea, a turisz-
tikai ügynökség alelnöke szerint
a „fekete” úton történő turizmus
és az adócsalás megszüntetésé-
ért jött létre ez megállapodás,
hisz senki számára nem új in-
formáció, hogy vannak olyan
tanárok, akik egy-egy iskolai ki-
ruccanás megszervezése révén
jó kis summát vágtak zsebre.

Ki biztosít a barlangba
idegenvezetőt?

Körtesi arra világított rá,
hogy mi a helyzet a belföldi, sá-

toros, túrázós kirándulásokkal.
„Én a diákjaimat nem szoktam
városokba vinni kirándulni. A
célom az, hogy a természetet
hozzam közelebb hozzájuk, is-
merjék meg azt az oldalát is,
ami nincs leaszfaltozva, reflek-
torokkal kivilágítva. Most kér-
dem én: melyik turisztikai iroda
biztosít nekem olyan ügynököt,
amelyik nemcsak hogy felmá-
szik velünk a Zászpás csúcsra,
de még magyarázni is tud a
csúcson? Hogy ne beszéljek a ki-
építetlen barlangokról, ahova
hason kúszva, fejlámpával kell
bejutni ahhoz, hogy bent meg-
láthasd azt a csodát, amelyet a
kocaturisták még nem tettek
tönkre. Biztos vagyok benne,
hogy egy talpraesett tanár tud
minőségi és olcsó szállást ta-
lálni, meg tudja szervezni a
szállítást, és nem utolsó sorban
fel tud készülni a meglátoga-
tandó terület földrajzából, tör-
ténelméből” – állítja Körtesi.

Méltányosság 
és Románia

Arról még semmi biztosat
nem lehet tudni, hogy a külön-
böző iskolák mely ügynökségek
szolgáltatásait veszik majd
igénybe, vagy egyáltalán ki ha-
tározza meg a partneri viszo-
nyokat. Hajdú reméli, hogy a
korrekt, egészséges verseny-
helyzet működni fog, és nem
tartja valószínűnek, hogy poli-
tikai, ideológiai szempontok

Kincsesek, 
Tőkések, 
Benedekek 

A címben említett családok politizáló tagjai – Marosvá-
sárhely közismert személyiségei – sorra elhagyták az
RMDSZ táborát. Távoztak a párt kötelékéből, de nem mene-
kültek világgá és nem tűntek el teljesen a közéletből. Van,
aki ügyvédként továbbra is ádáz szélmalomharcot folytat
minden nemzeti vagy becsületbeli ügyért – több-kevesebb
sikerrel. Teszi ezt abban a román igazságszolgáltatási rend-
szerben, amely még a törvényalkotói előjogokkal megál-
dott, hatalom közeli „sztárügyvédeket” sem kényezteti el
túlzott elfogulatlansággal. Van, aki még mindig a pedagó-
gusi pálya elkopott ösvényeit tapossa rendületlenül. Hű ma-
radt ahhoz a tanügyi rendszerhez, amelyből szinte már
mindenki elmenekült, vagy menekülni készül, ahol nem ré-
szesül megbecsülésben sem diák, sem tanár. Amelyben
mára ismeretlen fogalommá vált a „tanári hivatás”, amely-
ben egymásra mutogatnak a felek, és futószalagon gyártják
a kilátástalan fiatalokat. És van, aki az orvosi pályán maradt,
annak ellenére is, hogy minden idők legsúlyosabb exodu-
sával kell szembenéznie a szakmának. Aki a magyarokat ki-
szorító „beteges” hangulat ellenére sem hátrált meg.
Természetesen az említett személyek esetében is kimutat-
hatók a gyarlóság tünetei, akár közösségi munkájuk haté-
konysága is vitatható, de egyvalami vitathatatlan: nem
hagyhatók figyelmen kívül. Ha már „minden magyar szá-
mít”.

És itt tévedett az RMDSZ a legnagyobbat. A kirekesztő
politizálással, az „aki nincs velünk, az ellenünk van” elv alap-
ján könyörtelen tisztogatásokat hajtott végre a párton belül.
Rendre elutasította az előválasztásokat, és egy olyan 
jelöltállítási és döntéshozói rendszert vezetett be, amelyben
már semmilyen szerep sem jut a választóknak. Bizonyos cso-
portérdekek elvárásainak megfelelően megváltak azoktól a
személyektől, akik egy hatékonyabb politikai stratégia mel-
lett továbbra is a közösségépítés szolgálatában maradhattak
volna. Kiüresítették és érdekvédelmi jellegétől megfosztot-
ták az alakulatot. Mára már csak a Facebook-nyilatkozatok,
az öntömjénező sajtótájékoztatók, és a kihalt irodák jelentik
az RMDSZ-t. Miközben kétségbeesetten keresgélik a kám-
forrá változott aktív tagságot.

Annak ellenére, hogy évtizedeken keresztül vásárhelyi
vezérkara volt az RMDSZ-nek, az igazi politikai „sikereiket”
inkább a Fekete tenger partján (Neptunon), vagy Bukarest-
ben érték el. A vásárhelyi gombóc mindig fennakadt a tor-
kukon. Ilyenkor pedig jól fogott egy formai kifogás, amellyel
a pályán kívülre lehetett helyezni az „akadékoskodó” sze-
mélyeket. A legutóbbi tisztújításon egy világbajnok harc-
művész próbálta meghódítani a várost a felső vezetés
számára. Sikertelenül. Az azóta tartó „kényszerhelyzet” ál-
landósult. Úgy próbálják átalakítani a városi szervezetet,
hogy abban „racionális” kerületek jöjjenek létre. Akárcsak az
ország regionális felosztásában, itt is komoly háttérérdekek
ütközésére lehet számítani. Az önkéntes-, illetve a profi
(azaz fizetett) aktivisták nagy lelkesedéssel láttak „munká-
hoz”, és gyakran szerveznek zárt ajtós gyűléseket, sajtótá-
jékoztatókat. Minden kétséget kizáróan olyan durva hatalmi
harc előtt állunk, amelynek legfőbb vesztesei kizárólag a
vásárhelyi magyarok lesznek.

Ferencz Zsombor
Kérdéses együttműködés:

Az Oktatási Minisztérium szerződést írt alá a Turisztikai Irodák Országos Ügynökségével, amely szerint ez
évtől kezdődően az iskolai kirándulásokat kizárólag turisztikai irodákon keresztül szervezhetik. Bár a törvény
még nem lépett érvénybe, a megegyezés több kérdést is felvet. Amíg az utazási irodák tulajdonosai biz-
tonságot szavatoló, jó ötletnek találják ezt, a tanárok háttérben meghúzódó politikai érdekeket sejtenek,
és a diákok bőrén való haszonszerzési kísérletre gyanakodnak. 

miatt egyes irodák hátrányba,
illetve előnybe kerülnének.

„Külföldön évek óta van ha-
sonló jogszabály. Ott úgy mű-
ködik, hogy a tanév elején
meghatározzák az oktatók, ka-
tedrák, hogy az iskolák hova
szeretnének kirándulni, és ver-
senykiíráshoz hasonlóan a tu-
risztikai irodák zárt borítékban

adják le az ajánlatokat, és a leg-
jobb ajánlatot választja ki az is-
kola vezetősége” – világított rá
Hajdú, aki reményét fejezte ki
aziránt, hogy Romániában is
hasonlóan fog történni az iro-
dák és a tanintézmények
együttműködése.

Pál Piroska

Biztonságos kirándulások,
avagy az utazási irodák diadala?
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Bizalomvisszaszerzés - csigalassú
Mint ismeretes, már két hete elkezdődött a Maros megyei és marosvásárhelyi RMDSZ újraszervezése. A procedúra szerint minden tagnak szemé-
lyesen kell a székházba járulnia, űrlapot kitöltenie, így juthat az új tagsági könyv birtokába.  Eddig mintegy százan regisztráltak. Az RMDSZ-ből
kizárt tagok – Csegzi Sándor, ifj. Dr. Benedek István, Kirsch Attila – „különleges” elbírálásban részesülnek, a körzeti elnökök pedig nyílt levélben
tiltakoznak, és elzárkóznak az együttműködéstől. De minderről, lássuk, mi a véleménye azoknak, akik érintettek a most kialakult helyzetben.

Az RMDSZ-tagság 
személyes ügy

Mindenek előtt Brassai Zsombor,
a szervezésért felelős megyei
ügyvezető alelnök válaszol kér-
déseinkre… 

– Miért szükséges az új regisztráció?

– Két nyomós okunk van ezt az el-
járást levezényelni. Elsősorban át kell
hidalnunk a részleges tagnyilvántar-
tásból származó legitimációs nehézsé-
geket. A kérdés így tevődik fel: ki vehet
részt választói és választhatói joggal az
RMDSZ közgyűlésén? Természetesen
csak azok, akik megfelelnek az Orszá-
gos Alapszabályzat 12. cikkelye által
meghatározott tagsági feltételeknek,
azaz be vannak jelentkezve az RMDSZ
tagnyilvántartójába és eleget tesznek
a tagsággal járó kötelezettségnek, va-
gyis befizetik a tagdíjat. Nos, az újra-
szervezéssel megbízott testület kérte
az egykori körzetektől a tagnyilvántar-
tást, de sajnos ennek a felkérésnek
senki sem tett eleget. Egyetlen körzet-
ből hoztak be valamiféle nyilvántar-
tást, de abban az adatbázisban csak a
körzet utcáiban lakó tagok száma van
feltüntetve. A tavaly, amikor a Területi
Állandó Tanács felkért minket a helyi
szervezet tevékenységének átvilágítá-
sára, megállapítást nyert, hogy a tizen-
három körzetből mindössze
három-négyben vezették a tagok nyil-
vántartását, illetve az esetek többsé-
gében megszűnt a tagokkal a
rendszeres kapcsolattartás. A szabály-
szerű közgyűlés megszervezése érde-
kében elsősorban egy hiteles
tagnyilvántartást kellett létrehozzunk.
Elsősorban ez indokolja a regisztrációs
eljárást. Másrészt azt sem hallgathat-
juk el, hogy a legutóbbi tisztújítás al-
kalmával, szintén a hiányos és
pontatlan tagnyilvántartás miatt,
rendkívül sok konfliktus adódott a köz-
gyűléseken: tagsági könyvek nélkül
jöttek, olykor csapatostól, vagy éppen

hamisított tagkönyvekkel a közgyűlé-
sekre. Akkor nagyon sok jóhiszemű
hajdani RMDSZ-tag megbotránkozott
és elveszítette az RMDSZ iránti bizal-
mát. Mivel egyértelműen a szervezeti
megújulásnak, a lakosság bizalmának
a visszaszerzése a cél, fontos, hogy
tiszta lapokkal lássunk hozzá a folya-
mathoz. Hangsúlyozom, senki sem ve-
szítette el a tagságát, de csak az élhet
választói vagy választhatói jogával a
közgyűlésen, aki regisztrálta magát a
megyei székházban. A március 5-i ha-
táridővel megszervezendő alakuló köz-
gyűlésen ellenőrizni fogjuk a
közgyűlésre jelentkezőket. Azt gondo-
lom, hogy ez így tisztességes! 

– Vannak, akiknek nehézséget okoz
eljutni a székházba… Eddig hányan re-
gisztráltak?

– Több mint egy hete indult a fo-
lyamat, ennek megfelelően eddig min-
tegy százan regisztrálták magukat.
Tudom, többeknek nehézséget jelent
az a feltétel, hogy személyesen kell el-
jönniük a szervezet Dózsa György úti
székházába, de kénytelenek vagyunk
ezt az elvárást támasztani a regisztrá-
cióra jelentkezőkkel szemben. Sajnála-
tos módon, alighogy meghirdettük a
tagtoborzást, máris csalók jelentek
meg a városban, akik hamisított tag-
könyvekkel felszerelkezve, úgymond
tagokat és tagdíjakat kezdtek el gyűj-
teni. A csalást és a csalafintaságot csak
így tudjuk elkerülni. Meggyőződésem,
hogy akinek fontos az RMDSZ sorsa,
képes ennyi áldozatot, fáradtságot vál-
lalni a szervezet érdekében. Továbbá
fontosnak tartom jelezni, hogy a köz-
gyűlés időpontjáig tervezett regisztrá-
ció nem zárja le a folyamatot, hiszen az
újonnan választott elnökség majd foly-
tatja a tagtoborzást és a szervezetépí-
tést. A későbbiekben természetesen
lakásukon fogják majd megkeresni a
marosvásárhelyi magyarokat.    

– Miért szükséges az új tagsági
könyv kiállítása? 

– Csak azoknak állítunk ki új tag-
sági könyvet, akik elveszítették a régit,
vagy netán nem hiteles könyvvel ren-
delkeznek. Továbbá azoknak, akik most
lépnek be a szervezetbe.

– Ha egy családból többen regiszt-
rálnak, újítanak, úgy miért kell minden-
kinek személyesen megjelennie?

– Mert az RMDSZ tagság személyes ügy.

– Pár mondatot a fenti  kérdé-

sek Határozatáról…

– A TKT döntött arról, hogy a re-
gisztrációs folyamatot a fenti módon
kell lebonyolítani, illetve szabta a meg
az alakuló közgyűlés határidejét.

– Tisztújítás, átszervezés. Újdonsá-
gok ezen a téren…  

– A megyében az Ügyvezető Elnök-
ség által meghatározott ütemterv sze-
rint folynak a tisztújítások, azaz előbb
minden településen, majd önkor-
mányzati szinten, végül kerületi kül-
döttgyűlésen. A marosvásárhelyi
közgyűlést legkésőbb március 5-ig kell
megszervezni, a vidéki gyűléseket leg-
később március közepéig kell befe-
jezni, ugyanis március 28-ig
összehívásra kerül a megyei küldött-
gyűlés. Általában nagy érdeklődés
övezi a helyi közgyűléseket, több eset-
ben a helyi Választmányok taglétszá-
mának növelését kérik, tekintettel arra,
hogy a helyiek megítélése szerint a kö-
vetkező időszakban nagyobb volu-
menű munkát terveznek. Ez a jelenség
rendkívül biztató, tudniillik a következő
négy évben, a tavalyi választási év
eredményei alapján, komoly szervezet-
építési munkát kell minden szinten
megvalósítani. Úgy tűnik, a helyi szer-
vezetek vezetői és mozgalmárai felis-
merték, hogy jobb választási sikereket
csak úgy tudunk elérni, ha a helyi
RMDSZ-ekben két választás között in-
tenzív munka folyik. 

A kézhez kapott, majd
visszakért tagsági
könyv esete

Ifj. Dr. Benedek István, aki az önkor-
mányzati választásokon MPP-színek-
ben méretkezett meg, újra regisztrált
az RMDSZ-be, kézhez kapta az új tag-
sági könyvét, viszont fél órával később
visszakövetelték azt tőle. „Azok, akik az
RMDSZ ellen indultak a választásokon,

automatikusan elvesztették a tagságu-
kat, újrafelvételüket az Szövetségi Ál-
landó Tanácsának kell jóváhagynia” –
kapta a választ. „Nem tartom korrekt-
nek, hogy egy tagsági könyvet kibo-
csátás után visszakérjenek, és azt sem,
hogy a felsővezetés ilyen mértékben
beleszól egy helyi szervezet életébe” –
mondta Benedek.

„Nem vagyok 
politikai kalandor”

Kirsch Attila, az RMDSZ városi taná-
csosa volt, aki a 2012-es helyhatósági
választásokon az EMNP tanácsosi listá-
ján méretkezett meg kizártnak véli,
hogy újra Szövetség-tag legyen. „Tudok
róla, hogy elkezdődött az RMDSZ újra-
szervezése, és hogy mindenkinek sze-
mélyesen kell újra regisztrálnia, illetve
felújítania a tagsági könyvét. Én vi-
szont nem szándékozom újra besorolni
a Szövetségbe. Nyáron hoztam egy
döntést, miszerint a Néppárt színeiben
méretkezem meg, és ehhez tartom
magam. Nem vagyok politikai kalan-
dor” – mondta el Kirsch.

A folyamat későn indult
be, és talán nem úgy,
ahogy kellene 

Csegzi Sándor, Marosvásárhely volt
RMDSZ-es alpolgármestere is nyi-
latkozott lapunknak. Hogy ő mikre
világít rá, az az alábbiakban olvas-
ható. 

– Átszervezés, tisztújítás, új tagsági
könyvek és regisztrálás. Egy összetett fo-
lyamat, mely sokak észrevétele szerint
nagyon lassan halad előre…

– Erről a folyamatról nem azt kell
mondani, hogy lassú, hanem azt, hogy
későn indult be. És talán nem ott, és
nem úgy, ahogy kellene. A szóban
forgó átszervezés tulajdonképpen egy
végső nyilvántartást alakít, azonban
ami a tagságot illeti, szerintem nem
lesz reális. Példa erre, hogy az elmúlt
két évben ugyanezt már megpróbál-
tuk, és meglepően negatív élmények-
kel kellett szembesülnünk.   Személyes
véleményem az, hogy az utat minden-
képpen végig kell járni, azonban na-
gyon fontos, hogy a folyamat minden
szinten megtörténjen. Vagyis lentről
egész fel, vagy ha úgy tetszik, akkor
fentről le, hiszen a szövetségen belül
csakis így alakulhat ki egy tökéletesebb
kommunikációs rendszer. 

– Vegyük figyelembe azt, hogy az
RMDSZ-ben nem a tagsággal van a
baj…

– Igen, ezt is szem előtt kell tartani.
A szövetségben a különböző szintű ve-
zetők közötti kommunikációval van
baj. Jó tudni azt, hogy ha az RMDSZ ezt
a dolgot nem rendezi kellőképpen a
tagsággal, akkor nem fog előrelépni.
Például ha a városban elmennek negy-
ven ezren, és az RMDSZ-re szavaznak,
az egyáltalán nem jelenti azt, hogy a
szövetségnek ugyanennyi tagja van!
Azt jelenti csupán, hogy ennyi szimpa-
tizánsa van. Hogy a hiteles tagsági
könyvek alapján hányan lesznek majd,
hamarosan ki fog derülni. Nagyon re-
mélem, hogy az illetékesek egy valós
számot fognak majd lekommunikálni.
Az pedig, hogy a továbbiakban, avagy
a közeljövőben miként fog alakulni a
szimpatizánsok és az RMDSZ-re szava-
zók száma, egészen biztos, nem ettől
az újraszervezéstől fog függni. 

– Beszéljünk egy kicsit a tisztújítás-
ról. Vezetőként kire, kikre voksolna, il-
letve ebben a pillanatban lehet-e
ilyesmire gondolni? 

– A legjobb, ha egy példával élek.
A parlamentben az RMDSZ jelöltjeinek
nyolcvan százaléka hatvan év feletti.
Így könnyű kiszámolni, hogy ezek a po-
litikusok hány évesek lesznek akkor,
amikor lejár a mandátumuk. Ez egy
nagyon komoly ügy. 

Remélem, hogy a jövőben be tud-
nak majd oda jutni olyanok is, akik
ezért a közösségért már valamit tettek,
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Tisztújítás 
RMDSZ-módra  

Folyik a vásárhelyi RMDSZ tagrevízióval, tisztújítással egybekötött
átszervezése. Egy demokratikusan működtetett párt, politikai alakulat
életében nem számít ez egetrengető esetnek, nem is tulajdonítanak
neki különösebb jelentőséget, általában az illető szervezetek belső
ügyeként kezeli mind a tagság, mind a sajtó. Ami viszont az átszervezés
ürügyén a vásárhelyi, Maros megyei RMDSZ-ben történik, nos, az nem
más, mint a pártdemokrácia megcsúfolása. Akár azt is mondhatnám:
a maradék tagság arculcsapása. Mert minek nevezhető az a tény, hogy
idős embereket télvíz idején a székházba rángatnának, ha teljes jogú,
a tisztújítási folyamatban is résztvenni kívánó tagok szeretnének ma-
radni?  

Jobb helyeken, különösen egy választási kudarc, vagy nem kielégítő
eredmények esetén a tisztújítást alulról felfele, azaz a körzeti, területi
szervezetektől a csúcsvezetőség felé haladva szokták megejteni, sem-
miképpen sem fordítva. Közérthetőbben: a házépítést nem a fedéllel
kezdik, hanem az alappal. Nem úgy az RMDSZ-ben, legalábbis Vásár-
helyen. Itt először valakik, valahol döntöttek a „vezető” személyét ille-
tően, most pedig toborozzák a megválasztásához szükséges „tömeget”.
Feltételezhetően ezt a célt szolgálja a tagrevízió, de főképp a kötelező
regisztráció, ezáltal igyekeznek kizárni annak a lehetőségét, hogy az
akció netán ne az előre megírt forgatókönyv szerint történjék. 

A felsoroltak alapján újra bizonyítást nyert, hogy az RMDSZ-ben to-
vábbra is kettős mércével mérnek: vannak tagok, és vannak úgymond
tagabbak. Magyarán: a belső körhöz tartozók, azok, akikre az átszer-
vezést levezénylő megyei ügyvezető alelnök elsősorban számít, s akik-
nek a kiszemelt új városi elnök mindenáron történő megkoronázása a
feladata, s végül a népség és katonaság, akikre – pontosabban csak
voksaikra – majd a következő választásokkor számítanak. Ez van. 

Szentgyörgyi László  regisztrációval?
és új tapasztalatokkal, illetve argumen-
tumokkal tudják a szervezet valós
megújulását elősegíteni.  

Én azt látom, hogy nagyon sokan,
akik eddig „letettek valamit az asztalra”,
a közösségért éltek, és a közösség érzé-
sei szerint próbáltak cselekedni, mára

kiszorultak a szervezetből. 
Olyan személyek kerültek külön-

böző szintű vezetői pozíciókba, akiknek
legfőbb „érdemük” a rokoni vagy egyéb
természetű kapcsolataik voltak.  Én
nem tudom, hogy más pártnál, szerve-
zetnél, avagy szövetségnél ez miként

van, de nem is érdekel. A lényeg az,
hogy én ezt a magam szempontjából
semmiképp sem tudom pozitívumként
értékelni!

Nagy-Bodó Tibor, Pál Piroska

Közlemény

Tisztelt marosvásárhelyiek,

Kötelességünknek érezzük, hogy közöljük Önökkel azt a tényt, hogy Dr. Benedek Ist-
ván, a vásárhelyi RMDSZ volt elnöke felkért bennünket, hogy a tagnyilvántartást a városi
szervezet felszámolása után adjuk át a Maros megyei szervezetnek, mi a körzeti elnökök
visszautasítottuk, ugyanis a városi szervezet ilyen módon  történt  felszámolása után
már a tagság iránti tiszteletből sem adhattuk ezt át. Nem beszélve arról, hogy Kovács
Péter főtitkár egyenesen károsnak minősítette a munkánkat, amit önkéntesen és önzet-
lenül annyi éven keresztül végeztünk.     

Szeretnénk azt is az önök tudomására hozni, hogy elfogadhatatlannak tartjuk ezt
az új beiktatási módszert is, hiszen ezzel azt a tömeget sértik, akik huszonhárom éve
következetesen kitartottak a szervezet mellett, tagjai a szervezetnek, tagsági könyvvel
rendelkeznek. Ezeknek a szavahihetőségét vonják kétségbe!

Magyari Károly, Zöld István, Kacsó Bodó Csaba, 
Dr. Kovács István, Gál Éva, Boros Gyula, Szilágyi László
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Ma már a természet sem viselkedik
természetesen. Emlékszem, a régi
időkben is megállt a hó az árnyékos
háztetőn, de csak néhány napig. Jött
egy unatkozó varjú, leszállt a ké-
ményre, s a sértődött futballista moz-
dulatával belerúgott a hóba. A diónyi
hó elgurult a tetőről, le a csatornáig,
közben akkorára nőtt, mint egy jókora
labda. Ez a jókora labda pedig sokat
nem időzött a csatorna peremén,
könnyed mozdulattal ledobta magát
az udvarra.

Másnap vége is lett a télnek.
Valamerre elcsámborogtak a var-

jak, nincs, aki leszálljon a kéményre,
puha hólabdák sem gurulnak le a ház-
tetőn, megfagy a hó és konokul vár.

Tegnap, hogy kisütött a nap, a ház-
tetőről hatalmas jégtáblák zuhantak
az udvarra. Szétvertek mindent. Össze-
törték a nyárról ott maradt asztalt, szé-
ket, virágcserepet. Úgy törték össze,
mintha megharagudtak volna, miért
kellett kint hagyni asztalt, széket, vi-
rágcserepet, tudhattam volna, jön a
tél.

De az is lehet, nem erre haragudtak
meg. Hanem arra, miért nem tettem
ki az udvarra több asztalt, több széket
és több virágcserepet. Hogy nagyobb

legyen a csörömpölés, amikor levetik
magukat a magasból. Egy jégtáblának
is van annyi önérzete, nem zuhan le a
magasból csöndben, észrevétlen, vi-
gyázva, nehogy összetörjön asztalt,
széket, virágcserepet. Alattomosan,
sunyi módon nem illik zuhanni, ha már
a megfagyással annyi időt eltöltött a
huzatos tetőn. Legyen látszatja is
annak a zuhanásnak!

Ezek a tetőről leomlott jégtáblák
mintha El Kazovszkij képeiről kerültek
volna ide: szilánkosak, félelmetesek és
fenyegetők. A hegyes, háromszög
alakú táblák mind mutatnak vala-
merre, ahol valamit össze lehet törni,
el lehet pusztítani.

Nem véletlenül jut most eszembe
El Kazovszkij. Újabb korunkban talán ő
ásta be magát legmélyebbre a rövidre
szabott görög kultúra világába, ő vette
körül magát örökös félelemmel és bi-
zonytalansággal, mely ott van a végső
megsemmisülés felé vezető út elején,
mint valami eligazító tábla.

Plutarkhosz írja a Párhuzamos élet-
rajzok című művében:

„Ez a kor olyan férfiakat szült, akik-
nek kézügyessége és gyorsasága már-
már felülmúlta az emberi mértéket, a

fáradtságot híréből sem ismerték; saj-
nos azonban ezeket a természeti ado-
mányokat nem fordították
tisztességes és hasznos célokra. Erejü-
ket vad és kegyetlen dolgokra használ-
ták gőgös örömükben; megrontottak
és elpusztítottak mindent, ami kezük
ügyébe esett. Úgy gondolták, hogy
szeméremmel, igazságossággal, mél-
tányossággal és emberiességgel
semmi gondja az erőseknek: ezeket az
erényeket csak azok magasztalják,
akik maguk nem mernek igazságta-
lanságot elkövetni, és félnek az igaz-
ságtalanságtól”. (Máthé Elek fordítása)

Nem mondhatnók, hogy a régi,
görög kultúra eltűnésével odalettek az
ügyes kezű, erős férfiak. Azt sem, hogy
természeti adományaikat valameny-
nyien haszontalanságokra, tisztesség-
telen célokra használnák. Mert
látnivalóan megsokasodtak a találmá-
nyok, s főleg a technológia mezején
csodálatos dolgokat művelnek. Ők al-
kották meg azokat a műszereket,
amelyek tisztább, fölismerhetőbb
fényképeket küldenek a Mars felszíné-
ről, mint amilyenekkel a bankrablókat
figyelik a forgalmas utcán, itt, lent a
földön.

Itt, lent a földön mégis azt látjuk,
vad és kegyetlen dolgok történnek. Az
erős és serény férfiak nem félnek az
igazságtalanságtól, szeméremmel,
méltányossággal, emberiességgel

nem törődnek. Az erősek csak a hata-
lommal vannak elfoglalva, azt tartják
erénynek, ha valaki más fölött győz-
hetnek. 

Csak rá kell nézni egy győztes poli-
tikus arcának vonásaira, amikor beje-
lenti a tévében, hogy ő győzött, nem
a másik. Csak rá kell nézni: El Kazovsz-
kij képeinek szúrós, hegyes háromszö-
geit látjuk megbújva a szájuk
szögletében. A káröröm, a dac, a fölé-
nyesség, a magabiztosság, a számítás
vonásait látjuk.

Ezek a férfiak valamennyien Plu-
tarkhosz idejéből valók, onnan támad-
tak föl.

Ha van föltámadás, akkor épp ez a
föltámadás!

A jó gyönge. A hitvány erős. A ke-

gyetlenségben több erő van, mint a
lagymatag jóságban és szemérmes
erényben.

Erre a következtetésre jutok, amint
elnézem az udvaron összetört asztalt,
széket, virágcserepet. Már kedvem
sincs ahhoz, hogy szerszámot vegyek
a kezembe, s elhányjam a sok, szilán-
kos jégtáblát, elindulok a fal mellett a
kapu felé.

Akár egy régi, római bölcs, úgy in-
dulok el, vissza se nézek. De nem érek
el a kapuig. Egy idegen, apró termetű
madár előmbe áll, megrázza tollazatát
és néz. Úgy néz, mintha azt kérdezné,
mi van veled, öreg? Látod, most jövök
a leomlott, nehéz jégtáblák alól.
Onnan szabadultam meg.

Elekes Ferenc

– Jó napot, Sajókám! Hol a búbá-
natban kujtorgott, hogy hálistennek
több mint egy hónapja nem láttam?

– Kiosontunk az asszonnyal Finn-
országba még karácsony előtt, a lá-
nyomékhoz.

– Nem is tudtam, hogy Finniában
él a lánya. Aztán mit csinál ott?

– Semmit. A férje rendszermérnök
a Nokiánál, és annyit keres, hogy min-
den szobájukban szauna van, és há-
romhavonta új kocsit vesznek.

– És hol tartják azt a rengeteg kocsit?
– Nem úgy értettem, maga elme-

bajnok, hanem hogy mindig lecserélik
egy újabbra.

– Finnországról jutott eszembe:
tudja, mit dúdolgatott Hitler, amikor el-
döntötte, hogy Norvégiát is lerohanják?

– Mit?
– Azt a Zorán-slágert, hogy: Kell

ott fenn egy ország…
– Látom, egy dekával se lett nor-

málisabb az elmúlt hetekben. Inkább
arról referáljon, történt-e valami ér-
dekes mostanság idehaza.

– Sok nem. De például múlt héten
kidőlt egy villanypózna a volt Lenin ut-
cában, a Rákóczi-lépcsőnél.

– Tudom, akkor már itthon voltam.
A válság miatt dőlhetett ki, az 
embereknek egyre kevesebb jut
piára…

– És hol az összefüggés?
– Ott, hogy a kocsmából hazafelé

nem öntözték rendesen a tövét, és
kiszáradt.

– Akkor megkínálom egy kulturális
hírrel: képzelje, kötelezővé tették az
Erdély TV műsorainak a sugárzását!

– Hol?
– Hol, hol! Üzbegisztánban! Hásze’

itt, Erdélyben. Az Országos Audiovizu-
ális Tanács, azaz a CNA döntése szerint
a magyarok által is lakott települések
televíziós műsorterjesztői kötelesek
betenni alapcsomagjukba az Erdélyi
Magyar Televíziót.

– Még jó, hogy nem a műsoraik
nézését tették kötelezővé, csak a su-
gárzását.

– Mi a baja az Erdély TV-vel?
– Csak annyi, hogy kissé belterjes.
– Amennyiben?
– Amannyiban, hogy a műsorve-

zetők mindig egymást hívják meg a
műsoraikba.

– Visszatérve a kidőlt villanyosz-
lopra: eztán jobban teszi, ha körülte-
kintőbben locsolgatja őket, mert
nemrég újabb huszonöt térfigyelő ka-
merát szereltek fel városszerte, a köz-
biztonság javítása céljából.

– Inkább az autóbuszokba tenné-
nek kamerákat, azokon a legnagyobb
a közbizonytalanság. Valamelyik nap
a négyesen lenyúlták a buxtárcámat.
Pénz alig volt benne, és a lejárt jogsi-
mat se sajnálom, viszont a Frundás
zsebnaptáromat nagyon.

– Vigyázzon, mert idéntől a hajtási
cserénél újra el kell végeztetni az or-
vosi vizsgálatokat.

– Az gáz, mert én színvak vagyok,
meg farkasvakságom is van.

– Miben nyilvánul az meg?
– Este nem látom a farkast. Akkor

derült ki, amikor egyik éjjel azt vettem
észre a Bolyai-szobornál, hogy János
egyedül szobrozik ottan, az öreg sehol.
Megijedtem, hogy ellopták, mint a
Borsos Tamás szobrot.

– Ökör! De apropó: hamarosan egy
új szobrot fognak állítani a főtéren!

– Sütő Andrásnak?
– Hideg.
– Wass Albertnek?
– Még hidegebb.
– Akkor…, Dorin Floreának?
– Ez már langyos. De nem neki,

legalábbis egyelőre még nem. Viszont
azt találta ki, hogy a főtérre kellenék
költöztetni Alexandru Ioan Cuza szob-
rát a Maros  Megyei Rendőrfelügyelő-
ség udvaráról. Elmondta, azt szeretné,
ha a jövőben bárki leróhatná kegyele-
tét a szobor előtt, főként az ünnepna-
pok alkalmával.

– Én akár most azonnal lerónám,
de hideg is van, és az imént mondta,
hogy be van kamerázva az egész
város.

– Idézek a január 24-ei ünnepi be-
szélyéből…

– Mit ünnepeltünk akkor?

– A román fejedelemségek egye-
sítésének 154. évfordulóját. Szóval,
imígyen szóla Zarathustra helyett a
polgármester: „Örülök, hogy ezen a
gyönyörű napon a rendőrség udvarán
lehetek. Most is, mint mindig, felaján-
lom a lehetőséget arra, hogy Cuza fe-
jedelmet a főtérre helyezzék. Ez egy
bőkezű gesztus, amelyért nem hin-
ném, hogy bárki is megharagudna. A
Polgármesteri Hivatal pedig állni fogja
a másolat költségeit”.

– Én viszont annak örülnék, ha
ama intézmény udvarán lenne,
amelynek az ablakába soha nem süt
be a nap.

– Van egy jó hírem is: a kettes iskola
vezetősége múlt csütörtökön ülésezett,
és elfogadták a névváltoztatásra vo-
natkozó határozatot. A Bernády név
felvételét kezdeményező szülők cso-
portja szerint most már a politikusokon
múlik, hogy sikerül-e hivatalosan is át-
nevezni az iskolát.

– Jókon múlik!
– Felkérték az RMDSZ politikusait,

hogy nevezzenek meg egy személyt,
aki felel a politikai tárgyalások és az
adminisztratív tánclépések betartásá-
ért, hogy a suli legkésőbb szeptem-
bertől felvehesse a Dr. Bernády György
Általános Iskola nevet.

– Melyik szeptembertől? Van most
RMDSZ-éknek épp elég bajuk, olvas-
tam, hogy ezerrel folynak az újraszer-

vezési munkálatok.
– Arról már nem is beszélve, hogy

csalók házalnak az RMDSZ nevé-
ben…

– És fonnyadt tulipánt próbálnak
rásózni a gyanútlan polgárokra?

– Nem. Ismeretlen személyek az
RMDSZ Maros megyei szervezetének
elnökségére hivatkozva, hamisított
tagkönyvekkel járnak házról-házra,
tagtoborzás ürügyén.

– Mi nekik ebben a buli?
– Nem tudom, biztos beszedik a

tagdíjakat.
– Hozzám egy ál-jehovista zörge-

tett be szombaton, de hamar kiszúr-
tam, hogy kókler.

– Miből?
– Abból, hogy azok mindig páro-

sával járnak, mint a sziámi ikrek.
– Attól még lehetett igazi.
– Nem, mert nem Őrtorony volt

nála, és nem azt kérdezte, amit szoktak.
– Hanem?
– Egy Toró T. Tibor kép lógott a nya-

kában, és a felől érdeklődött, hogy
nem volna-e kedvem belépni a Nép-
pártba.

– Erre maga?
– Elkergettem.
– Miért?
– Mert mi van, ha be(le)lépek, és

utólag kiderül, hogy hamis Néppárt-
ügynök volt?

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Az idegen madár
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Két évtizede tartó sikersorozat 
A 62 éves Horváth Attilát, a keleti harcművészetek első fokozatú mesteredzőjét joggal nevezhetjük talán minden idők legsikeresebb Maros megyei edzőjének. Az
évek során hat – Gombos Csaba, Gombos Attila, Rus Traian, Mátyus Ervin, Papp Csaba és Hallai Cătălin – többszörös világ- és Európa-bajnokot nevelt. 

Az általa felkészített sportolók 1992
óta húsz alkalommal voltak jelen
Maros megye legjobb tíz sportolója lis-
táján, tíz alkalommal az első helyen,
sőt egyik tanítványa – Mátyus Ervin –
az egyetlen Maros megyei, aki három
egymás utáni alkalommal lett az év
sportolója.

Horváth Attila egykori és jelenlegi
tanítványainak sikereiről, eredménye-
iről, a wu-shu és a kempo jelenlegi
hazai helyzetéről, illetve a wu-shunak
a 2020-as olimpia versenyszámai közé
való felvételéről mesélt részletesen.

Egy edző, 16 vb-cím, 11 Eb-serleg
és 104 országos bajnoki arany

A fent említett címek mellé, ha
még odaszámítjuk a 17 világbajnoki
ezüstöt, a 12 bronzérmet, a négy Eu-
rópa-bajnoki ezüstöt, 2 bronzérmet, a
Világkupákon nyert 30, vagy a hazai és
nemzetközi versenyeken szerzett 189
(!) érmet (nem számítva azokat, ame-
lyeket nem saját nevelésű sportolókkal
szerzett), akkor meggyőződhetünk
afelől, hogy Maros megye legsikere-
sebb edzőjével állunk szemben. Az ál-
tala edzett sportolók 1991-2012 között
nem kevesebb mint 390 érmet szerez-
tek, ehhez adódna még hozzá 36 érem,
amit a válogatott versenyzői nyertek az
ő irányítása alatt. 

Egy sikerekben gazdag edzői karrier
legfontosabb időszakait próbáljuk fel-
eleveníteni.  

–  Ön 4 danos kempo, 6 danos wu-
shu edző, a Román Harcművészeti Szö-
vetség (1990), a Román Kempo
Szövetség (2010) a Magyar Wu-shu
Szövetség, a székelyudvarhelyi Full Con-
tact harcművészeti klub alapító tagja,
1995-1998 között rendezője, 
menedzsere, a Free Style és Street Fight
gálák szervezője volt. Emellett 19 éve te-
vékenykedik mint harcművészeti edző,
2002-ben a magyar wu-shu válogatot-
tat készítette fel, 2003-tól a román wu-
shu válogatott szakmai irányítója is volt.

Munkája elismeréseként 2004-ben
és 2012-ben a Sport érdemrendje díjjal,
1992-2012 között tíz alkalommal a
Megye legjobb edzője címmel, négyszer
az Erdélyi Sport legjobb edzője címmel
jutalmazták.  

– 1992-ben elvégeztem a sportmi-
nisztérium égisze alatt működő harc-
művészeti edzői iskolát, majd hazai és
nemzetközi bírói oklevelet szereztem,
aztán több hazai és nemzetközi wu-
shu meg kempo továbbképző tanfolya-
mon, nemzetközi bírói továbbképzésen
vettem részt. 

– Edzői karrierje alatt számos hazai
és nemzetközi versenyen díjazott bajno-
kot készített fel. Kik azok a sportolók,
akikre igazán büszke?

– Őszintén szólva, mindenikükre
büszke vagyok. A mostaniakra (Rus
Traian, Mátyus Ervin, Hallai Cătălin)
úgy, mint azokra a bajnokokra, akik
már abbahagyták a versenysportot
(Papp Csaba, Szabó Erika Andrea), vagy
az általam edzett első generáció két is-
mert sportolójára, Gombos Csabára és
Attilára, akik 1995-ben Baltimore-ban
wu-shu világbajnokok lettek. Egyéb-
ként a mai napig sem sikerült egyetlen
román sportolónak sem wu-shuban
(sanda, vagyis full kontakt harcban) vi-
lágbajnoki címet szerezni. Ugyanakkor
ők az egyetlen testvérpár a wu-shu vi-
lágában, akik ugyanazon a világbaj-
nokságon mindketten bajnoki címet
szereztek. Ők még az általam edzett
első harcművész generáció (1990-
2001) sportolóihoz tartoztak. A máso-
dik generációhoz sorolhatók a maiak:
Rus Traian, Mátyus Ervin és Hallai Că-
tălin. Ők azok, akik mindent megnyer-
tek, amit meg lehetett nyerni,
mindenikük többszörös világ- és Eu-
rópa-bajnok. 

Egy generációt, attól a pillanattól
kezdve, hogy belépnek a ver-
senysportba, mintegy 11-12 évig lehet
versenyeztetni, körülbelül ennyi ideig
teljesíthetnek a maximumon. Ezt meg-
előzi egy 5-6 éves felkészülési időszak,
tehát összesen 15-20 évig dolgozunk
együtt a sikerekért. 

– Mennyire ígéretes az úgynevezett
harmadik generáció? Vannak tehetsé-
ges gyerekek Marosvásárhelyen, akik
idővel híres elődjeik nyomaiba léphet-
nek?

– Egy kicsit megváltozott a felfo-
gása a mai fiatalságnak a sporttal kap-
csolatban. Bunyózni akarnak, sikereket
szeretnének, de edzeni, dolgozni ezért
nem mindegyik hajlandó. Az élspor-
toló élete nem könnyű, rengeteg áldo-
zatot kíván. Lemondásról, fájdalomról,
a család háttérbe szorításáról is szól.
Ezért nincs sok világbajnokunk. Ők
hatan megértették, hogy rengeteget
kell dolgozniuk, 10-12 éven keresztül
kitartóan kell készülniük, ha sikeresek
akarnak lenni. Nagyon sokat tanultak
az évek során, mindent elkövettek a
siker érdekében, s mindezt egy olyan
sportágban, amely nem biztosította a
megélhetést számukra. 

Azt szoktam nekik mondani, hogy
kétféle ember van a világon: azok, akik
„csinálják” a történelmet és azok, akik
kommentálják. Én azt szeretném, hogy
az első kategóriába tartozzanak, nem
pedig a tévé előtt kommentálók közé.

A világbajnokaim ezt megértették, és
igyekeztek ezt tettekkel is bizonyítani. 

– Mindannak dacára, hogy a wu-
shu meg a karaté világszinten elismer-
tek, eddig még nem sorolták az olimpiai
sportágak közé. A 2020-as olimpia hely-
színét majd csak idén szeptember hete-
dikén jelentik be. A rendezés jogáért
Isztambul, Madrid és Tokió verseng, bő
hét évvel a játékok előtt számos sportág
képviselői lobbiznak azért, hogy beke-
rülhessenek az olimpiai sportágak közé.
Ezek között vannak a wu-shu és a karate
támogatói és gyakorlói is, de ugyanúgy
próbálkoznak például a wakeboard
(szörfdeszka), tollaslabda, softball (a
baseball női változata), falmászás vagy
a görkorcsolyázás támogatói is... Mivel
magyarázható, hogy ennyire későn lesz
a wu-shu is olimpiai sportág?

– Az olimpiai játékok rendezési jo-
gáért versengő ország ajánlhat az
olimpiára egy új sportágat, amiben a
saját versenyzői jeleskednek, így lob-
bizni szoktak olyan sportágak felvéte-
léért, amelyek az illető országban
őshonosak, vagyis nemzeti sportként
tartják ott számon. A kínaiak már a
2008-as pekingi olimpiai játékok meg-
szervezése előtt javasolták és küzdöt-
tek azért, hogy országuk
legelterjedtebb sportága, a wu-shu
felvételt nyerjen az olimpiai játékokra. 

1936-ban egyszer már volt megfi-
gyelt sportág a wu-shu, s ha megtar-
tották volna az 1940-es olimpiát, akkor
már rég olimpiai sportág lenne. A II. vi-
lágháború után, Mao világpolitikájából
kifolyólag, a sportpolitikájuk egyre zár-
tabb lett, ezen belül a wu-shu okta-
tása is tilos volt külföldiek
számára. Mao halála után a
kínaiak nyitottak a világ felé,
mert rájöttek mekkora
lehetőségek, rejtőznek
a wu-shuban mint
kínai nemzeti sport-

ban. 
A 2008-as olimpia előtt a kínaiak

megváltoztatták a versenyszabályokat,
hogy látványosabbá tegyék a verse-
nyeket, a doppingtesztekre is nagy
hangsúlyt fektettek, majd jobban rek-
lámozták a sportágat világszinten,
akár a japánok a karatét.

Meg is jelent a wu-shu a pekingi
olimpiai játékokon, a játékok mellett
szervezett olimpiai turnén jelenlévő
sportágként, ahol összevonták a súly-
csoportokat, így lecsökkentették a ver-
senyzők létszámát is. Romániából
három versenyző volt jelen, köztük volt
Rus Traian, az én versenyzőm is, aki 5.
lett. Érdekességként el kell monda-
nom, hogy mi voltunk az elsők a wu-
shu sportolók közül, akik a svájci
Lausanneban levő Olimpiai Múzeum-
nak emléktárgyat adományoztunk. Aki
ezt a múzeumot meglátogatja, meg-
keresheti Rus Traian
aláírt kesztyű-
jét, amellyel a
pekingi tur-
nén har-
colt.

Sport-
politikai
s ze m -
p o n t o k
miatt nem
lett még a
wu-shu olim-
piai sportág,
mivel a sport-
n a g y h a t a l m a k
megvétózták a felvé-
telét. 

Pekingben így is Kína nyerte a leg-
több aranyérmet, gondoljuk el, miként
festett volna az éremtáblázat, ha a
nemzeti sportjuk, a wu-shu is bekerül
az olimpiai sportágak közé.

Így az elkövetkező évek során, a
többi sportnagyhatalom wu-shut gya-
korlói is felzárkózhatnak tudásban a
kínai versenyzők mellé, bár még egyál-
talán nem biztos, hogy a 2020-as olim-
piára felveszik mint sportágat.

– Van esély arra, hogy 2020-ban,
vagy később marosvásárhelyi is kijusson
az olimpiai játékokra wu-shu-ban? 

–  Ha tehetséges, áldozatkész és el-
szánt fiatalok kezdik el idejében a fel-
készülést a nemzetközi versenyekre,
akkor van arra esély, hogy valamelyik
közülük részt vegyen az olimpiai játé-
kokon. Ami engem illet, ha eldöntöm

magamban és a harmadik
generációval is nekivá-

gok a felkészülés-
nek, akkor
m e g p ró b á l o m
őket is felvinni a
csúcsra. Eddigi
munkám meg-
k o r o n á z á s a

lenne egy olim-
piai érem. 

Egy kicsit megváltozott a felfogása a mai fia-
talságnak a sporttal kapcsolatban. Bunyózni
akarnak, sikereket szeretnének, de edzeni, 
dolgozni ezért nem mindegyik hajlandó.Mátyus Ervinnel

Rus Traiannal

... kétféle ember van a világon: azok,
akik „csinálják” a történelmet és azok,
akik kommentálják.

Czimbalmos Ferenc-Attila
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Buzgó portörlés című rejtvényünk helyes megfejtése: – Nincs mese, mama, levonjuk a nyugdíjadból!

Kedves rejtvényfejtők!
Már csak egy hét, és rajtol pályá-
zatunk! Lapunk következő szá-
mában máris fejtheti első
pályázati rejtvényünket! Össze-
sen NÉGY lesz (minden héten
egy), melyeknek MEGFEJTÉSEIT
EGYSZERRE, a hónap utolsó szá-
mában megjelenő pályázati
szelvényen kell majd beküldeni,
a rajta feltüntetett határidőig,
név és pontos cím kíséretében.
Vigyázzon, ne szalassza el

egyik februári számunkat sem,
mivel csak azok vehetnek részt a
sorshúzáson, akik mind a négy
rejtvény helyes megfejtését be-
küldik!
A sorshúzásról, díjainkról, egyéb
tudnivalókról következő száma-
inkban tudósítjuk Önöket!
Nos, Tisztelt Olvasóink! Fölké-
szültek? Indulhatunk?

Ne feledje! Jövő héten!

A Központ hetilap a következő előfizetési
csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy. tel.: 0744.253.026.

Előfizetés:

3 hónapra 13 RON

6 hónapra 25 RON

12 hónapra 50 RON


