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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…”

(Márai Sándor)

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

>>> Maros megyei közéleti hetilap <<<
F
I Pályázatunk
G folytatódik!
Y
REJTVÉNYKEDVELŐK
L Februári vetélkedőnk második
M rejtvényét a szokásos helyen
találja. Olvassa el ﬁgyelmesen
É a hozzácsatolt magyarázatot, a
B pályázat szabályait, egyéb tudnivalókat!
Jó szórakozást! Kellemes időtöltést, sok
E szerencsét!
(Tudnivalók a 8. oldalon)
!
Vélemény

A politikum árt
az egészségnek!

>>> 3. oldal

A halál diplomáciája
Vétkesek között cinkos, aki hallgat. A betegek
kiszolgáltatottságából pedig sokan tetemes
hasznot húznak. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között, ha kerül egy beavatott személy,
aki nyilvánosságra hozza a hiányosságokat, aki
megfogalmazza azt a kritikát, amelyet a beteg
nem mer és nem is tud elmondani, akkor azt a
legrövidebb úton eltávolítják a rendszerből.
Nincs szükség az ilyenféle tények feltárására,
csak a halált hozó mosolydiplomáciára.

Felkeltette valami a ﬁgyelmét?
Netalán

sérti valami?

Látott valami érdekeset?
Fényképezze le,
vagy írja meg
és küldje el nekünk!

kozpont@kozpont.ro
Az észrevételekből sorsolunk majd

díjazunk.

Már ettől a lapszámtól. Sok sikert, jó munkát!

Ma már köztudott, hogy Dr. Benedek István professzort leváltották a Maros Megyei Sürgősségi Kórház
csontvelő-átültetési programjának vezetői tisztségéből, és helyébe Dr. Lázár Erzsébetet nevezték ki.
l Jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy miért történt ez ilyen sürgősen? l Nicolăescu miniszter vélt és
mondvacsinált okok miatt menesztette Benedeket l A tárcavezető összekeverte a szezont a fazonnal,
vagyis az onkológiai programot a csontvelő-átültetési programmal l A minisztériumi bürokrácia és
időhúzás emberi életeket követel l Félő, hogy Benedek politikai tisztogatás áldozata >>> 3. oldal
>>> 4. oldal

Társadalom

Kultúra

Újra a 15-ös országút
siralmas állapotáról

„...gondolatokat és érzelmeket
szeretnék sugározni”

A Marosszentgyörgy községet átszelő 15-ös számú országút a Román Országos Út- és Autópálya Vállalat
adminisztrálása alatt áll. Ezért a törvény értelmében
az úttest, a hozzátartozó járdák, hidak, padkák és sáncok karbantartása és korszerűsítése teljes mértékben
az említett vállalat feladata. Az út rossz állapota miatt
tehát a CNADNR a felelős.

„A Börtönnapló mintha saját gyermekem lenne: én
hordtam ki, én szültem meg, én pátyolgattam-nevelgettem, ezt tőlem senki nem veheti el, és már két
éves. Emellett nagyképűség nélkül állíthatom, hogy
Veszprémben is siker volt az előadás” – vallja Farkas
Ibolya a Veszprémi Petőﬁ Színházban játszott vendégelőadásáról.

CM
YB

>>> 5. oldal

2. oldal >> Naptár

2013. február 21–27.

Kár kihagyni
Hangverseny
Február 21-én, csütörtökön este 7 órától
szimfonikus koncertre kerül sor a Kultúrpalotában. Vezényel: Mihail Agaﬁta, klarinéton
játszik Bartha Géza (Németország). Műsoron: Adrian Pop, C. M. von Weber, Brahms
művei. A koncertre a 17-es számú bérletek
érvényesek. Február 22-én, pénteken déli
12 órától román, 13 órától magyar nyelvű
leckehangverseny, 17 órától román, 18 órától magyar nyelvű nevelőhangverseny lesz
a Kultúrpalota nagytermében, melynek témája: állatos zenék. Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Szimfonikus Zenekara. Vezényel: Remus Grama.
Zongorán játszik Carmen Mihaescu és Andrada Badi, bemutatják dr. Carmen Mihaescu
és Fülöp Klára tanárnők. Műsoron: C. SaintSaëns: Állatok farsangja.
XX. Bocskai-napok
A nyárádszeredai önkormányzat szervezésében február 21-én, csütörtökön veszi kezdetét a XX. Bocskai napok rendezvénysorozat, melynek résztvevői az 1605. február
21-én Erdély fejedelmévé választott Bocskai
István emléke előtt tisztelegnek. Csütörtökön délelőtt 10 órától a bekecsalji diákok A
Fejedelem és kora című történelmi vetélkedőjével indul a rendezvénysorozat. 22én, pénteken 13 órától a Bekecs Néptáncegyüttes Csongor és Tünde című előadására
kerül sor. 23-án, szombaton 7.30-kor az ün-

órakor a református templomban ünnepi
istentiszteletet tartanak, közreműködik a
Bocskai dalkar. Ezt követően a Bocskai-szobornál az alkotó szobrászművész, Horváth
Géza halálának 65. évfordulójára emlékeznek.
Könyvbemutató
Február 26-án, kedden 17 órától Barabássy
Sándor (Budapest) Egy reneszánsz mecénás
főúr a 15–16. századi Erdélyben című könyvének bemutatójára kerül sor a marosvásárhelyi Bolyai utca 13. szám alatti unitárius
egyházközség Dersi János termében. Házigazda: Nagy László főjegyző. Bemutatja:
Haller Béla, a Castellum Alapítvány elnöke.

neplők Gyulafehérváron megkoszorúzzák
Bocskai sírhelyét, déli harangszókor Hunyadi
János sírjánál gyülekeznek. Nyárádszeredában délelőtt 9 órakor kezdődik a BocskaiKupa, a marosszéki magyar középiskolások
teremlabdarúgó tornája. 18 órától a kultúrotthonban a nyárádszeredai városgazda, illetve a testvértelepülések polgármesterei
köszöntik az egybegyűlteket a kultúrotthonban, ezt követően 50 év munkássága
címmel kiállításra és könyvbemutatóra kerül
sor ugyanitt. A szombati rendezvénysorozat
a diákok A véres farsangtól Bocskai békés
koráig című zenés-táncos irodalmi összeállításával zárul. 24-én, vasárnap délelőtt 11
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Névnapok

Anna Zavileiskaia
fotókiállítása
Megnyílt Anna Zavileiskaia Magyarországon
élő orosz fotóművész Sho(r)t stories című
kiállítása a marosvásárhelyi Horea utcai Bernády Házban.
Hivatása: kisebbségmentő
Február 22-én 17 órától Nóvé Béla Hivatása:
kisebbségmentő, Pásint Ödön pályaképe
című könyvének a bemutatójára kerül sor
Marosvásárhelyen, a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János-tanácstermében.
Közreműködik Nóvé Béla, Spielmann Mihály
és H. Szabó Gyula.

Február 21.
Február 22.
Február 23.
Február 24.
Február 25.
Február 26.
Február 27.

Eleonóra, Leona, Bódog, Leonóra, György
Gerzson, Pál, Tas, Margit, Péter
Alfréd, Ottó, Lázár, Péter, Alfréda
Mátyás, János, Hedvig
Géza, Vanda, Cézár
Edina, Géza, Sándor, Viktor, Győző
Ákos, Bátor, László, Éneás, Gábor

Horoszkóp
Kos: Nyugodt hét elé néz, ha nem sürgeti az eseményeket.
Bár úgy tűnhet, most nem jönnek könnyen az eredmények,
ne csüggedjen, mert ez még nem az aratás, hanem a befektetett munka ideje. Viszont a kapcsolataiban kellemes pillanatokra számíthat, és egy régi ismerőse is előkerülhet.
Bika: A hét a társasági események és új ismeretségek jegyében telhet ön számára. A Vénusznak köszönhetően igencsak megnő a népszerűsége az ismerősei körében. Ez a
magánéletét és a karrierjét is előrébb lendítheti. Érdemes erre
a hétre megbeszéléseket, randikat időzítenie.
Ikrek: Szakmai szempontból igazán mozgalmas hét elé néz.
Áttörés várhat önre a karrierjében, de legalábbis jó híreket kaphat a munka frontján. A csütörtök különösen alkalmas állásinterjúra, illetve a hétvége is pozitív energiákat hoz ahhoz,
hogy felkészüljön az új kihívásokra.
Rák: Elsősorban az anyagiak terén ígér szerencsét a hét. Ha
kölcsönt adott valakinek, most visszakaphatja, és ha valamilyen kiﬁzetésre várt, az is a tenyerében landolhat. Romantikus
pillanatok is lesznek, melyek inkább kellemesnek, mint szenvedélyesnek tűnnek, de nem lesz elégedetlen.
Oroszlán: Igazán szerencsés bolygóállások egyengetik az
útját, szinte minden arannyá válik, amihez hozzányúl. Különösen a szerelmi életében várhatják fontos változások. Ha
egyedül él, a héten találkozhat a szerelmes jelölttel.
Szűz: Szűzként a kapcsolatai állnak a héten a fókuszában.
Megoldottnak hitt ügyek kerülhetnek újra terítékre, és kénytelen lesz más szempontból is megvizsgálni egy adott helyzetet. Félreértések adódhatnak, ha nem hallgatja meg a másik
fél véleményét, próbáljon belehelyezkedni az ő nézőpontjába.
Mérleg: Ez a hét csupa jó hírt hoz ön számára, és új energiákkal tölti fel. Kedvező napok ezek az új ismeretségekre, melyek hosszú távon is meghatározóak lehetnek az életében.
Valószínűleg új társaságot ismer meg, és még a szerelem is
önre találhat. Az alkotásra és az önkifejezésre szintén remek
alkalom nyílik.
Skorpió: Ez a nagy változások és a rendteremtés ideje ön számára. Valószínűleg élete legalább egy frontján mélyreható felismeréseket tesz, melyek hatására radikális változtatásokra
szánja el magát, az új dolgok pedig már készülőben vannak,
akár munkáról, akár szerelemről van szó. Hallgasson az intuícióira!
Nyilas: A kreativitása szárnyakat kaphat a héten, melynek hatására talán meglepő döntést hoz, de lehet, hogy egy nem
mindennapi ötlet sugallatára hallgat. Utazás van ön számára
kilátásban, az üdülés mellett lehet, hogy családi ügy, lakhelyváltás vagy más, ingatlannal kapcsolatos dolog érkezik a
képbe.
Bak: A csillagok környezetváltozást jósolnak ön számára. A
legvalószínűbb, hogy utazásra kap meghívást, vagy nagyobb
kirándulást tesz, de akár a lakhelyváltoztatás gondolata is
megfogalmazódhat önben. A szerelmi életében is pozitív energiák jelennek meg, és ha még egyedülálló, ezen a héten ígéretes udvarlóval találkozhat.
Vízöntő: Kedvező bolygóállások veszik körül, melyek élete
minden területén szerencsét és új lehetőségeket hoznak. Számíthat előrelépésre a karrierjében, a bevételei növekedésére,
de a szerelemben is új időszak köszönthet önre. Az alkotótevékenységre most érdemes több időt szánnia, mert a befektetett energia megtérül.
Halak: Ez a befelé és az önmagára ﬁgyelés időszaka ön számára. Látszólag talán kevés dolog zajlik odakint, és szívesebben tölti az időt egyedül, de nagy változásokat előlegezhetnek
a kisebb belső történések is. Jó hír, hogy az anyagiak terén pozitív változásokra számíthat.

Írjon nekünk!
A gondolkodó – Péterfi József grafikája

Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.
szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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A politikum árt az egészségnek!
Gyakran mondják, hogy a világon minden mozgásban van. És ha mozgásban, akkor egyben változásban
is. A kérdés csak az, hogy ez a változás milyen irányba mutat? Olvasóink zöme már biztosan hallott és olvasott arról, hogy hétfőn Eugen Nicolăescu szaktárcavezető leváltotta Dr. Benedek István professzort a
Maros Megyei Sürgősségi Kórház csontvelő-átültetési programjának a vezetői tisztségéből, és Dr. Lázár
Erzsébetet nevezte ki helyébe.
Bevezetőként elmondanánk: élmény,
amikor az ember megszületik. Öröm, amikor a kisgyerek azt hallja, hogy szülei anyanyelvén szólnak hozzá; számára így minden
világos, átlátható, érthető. Ez egyben a természet rendje is. A forma: megszületünk,
cseperedünk, majd óvodába, iskolába és
egyetemre pályázunk. Igaz, akkor vagyunk
többek, ha sok nyelvet beszélünk, azonban
bármilyen formában szólalunk meg,
agyunk úgyis az anyanyelvünkön gondolkodik. Ez az a nyelv, ami végigvezet minket
az egész életünkön. Ezen a nyelven keresztelnek, házasítanak, majd… temetnek.
Anyanyelvünkön tanulunk, ezzel udvarolunk, szeretünk, és igyekszünk ezen a nyelven nevelni gyermekeinket, unokáinkat,
utódainkat. Ez az a nyelv, mely segítségünkre van akkor is, amikor betegek vagyunk. És ha már erről beszélünk, akkor
éljünk példával. A fenti gondolat a gyakorlatban is megﬁgyelhető a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház Hematológiai és Csontvelő-átültetési Központjában… Mi tagadás, azok a betegek, akiket oda utaltak be
és felépültek, a saját nyelvükön mondhatták el problémájukat, betegségüket. És ami
a legfontosabb: ezen a nyelven kapták meg
a választ professzortól, orvostól, asszisztenstől és ápolótól! Ne feledjük, hogy az
anyanyelv használata ebben az esetben (is)
nélkülözhetetlen. Az említett formai használat maga a fél gyógyulás.
A továbbiakban kiderül, hogy mindezt
miért is írtuk le…
Benedek leváltásának előzménye, az
indító „ok” és a helyzet alakulása…
Nicolăescu tárcavezető a médiának nyilatkozva kifejtette: Benedek professzor„a kinevezése óta nem végezte megfelelően a
dolgát, továbbá, elmulasztotta jelezni, hogy
az egészségügyi intézmény nem rendelkezik
a kezelések megfelelő lebonyolításához
szükséges, kulcsfontosságú gyógyszerekkel.”
Dr. Benedek István, a Maros Megyei Sürgősségi Kórház Hematológiai és Csontvelőátültetési Központjának vezetője lapunknak
ezzel kapcsolatban elmondta:
– Bár a kormány jelentős összeggel támogatta a fontos gyógyszerek beszerzését,
jelenleg hét-nyolc, a leukémia kezelésére és
a csontvelő-átültetés során használatos
gyógyszer hiányzik. E tényt a klinika szakemberei jelezni fogják az áprilisban, Londonban sorra kerülő Nemzetközi
Transzplantációs Kongresszuson, annak reményében, hogy brüsszeli beavatkozással
esetleg megoldódhat a probléma.
Mi tagadás, az a szakmai munka, ami a
Maros Megyei Sürgősségi Kórház Hematológiai és Csontvelővelő-átültetési Központjában folyik évek óta nem mindennapi. Épp
ezért jogos az abbéli remény, hogy az intézet szakemberei Benedek professzor vezetésével a londoni kongresszuson
megoldhatták volna a gyógyszerhiány

okozta gondot.
De ha valaki eredményeket ér el –
amire még a világ is felﬁgyel –, ha valaki
dolgozik, méghozzá úgy, hogy azt külföldön
is jegyzik, annak irigyei is teremnek. A vásárhelyi klinikán 2012-ben negyvenhat
transzplantációs beavatkozást végeztek,
ebben az évben pedig már hatot. A szakmai
irigység azonban ezúttal is megmutatkozott. Állításunk alátámasztása végett, íme,
Nicolăescu kijelentése: „Ha a különböző
egészségügyi programok vezetői nem tájékoztatják megfelelőképpen az Egészségügyi Minisztériumot a különböző
hiányosságokról, nem várhatják el a tárcától, hogy az magától kitalálja.”
Nicolaescu miniszter azt nyilatkozta,
hogy a megyei kórház nem rendelt az Unifarm Országos Gyógyszerforgalmazó Vállalattól azokból a hiányzó gyógyszerekből, s
szerinte arra is volt példa, hogy a kórház patikájában addig álltak azok bizonyos hiányolt gyógyszerek, ameddig szavatosságuk
lejárt.
A miniszter összekeverte a
szezont a fazonnal, vagyis
az onkológiai programot a
csontvelő-átültetési programmal
„Nicolaescu összekeverte az onkológiai
programot a csontvelő-átültetési programmal, az ezen területeken használatos
gyógyszerek is eltérnek, ám a miniszter úr
ezek közt sem tud különbséget tenni. A kórház gyógyszertárában talált lejárt szavatosságú orvosságok az onkológiai programban
használatosak, és semmiképpen az átültetési programban” – hívta fel a ﬁgyelmünket
Benedek István a tárcavezető szakmai járatlanságára, tájékozatlanságára. Hozzátette:
„a gyógyszerekért benyújtott kérvényekről
másolatom van a kórházban, bármikor be
tudom bizonyítani, hogy hosszú ideje folyamodunk már az életbevágóan fontos orvosságokért.”
Benedek professzor lapunknak még azt
is elmondta, hogy a leukémiás betegek kezeléséhez szükséges gyógyszerek, illetve a
transzplantáción átesett betegek számára

elengedhetetlen orvosságok hiánya miatt
veszélybe került a páciensek élete. Megemlítendő, hogy nem kevesebb mint nyolcféle
citosztatikum hiányzik, de hosszú hónapok
óta nem rendelkeznek még a kezeléshez
szükséges alapvető gyógyszerekkel sem.
Ezzel kapcsolatban Benedek doktor kifejtette:
- Mindenik transzplantációs központban
hasonló a helyzet, de senki nem meri felemelni a szavát. A miniszter úrnak az fáj,
hogy a sajtóban nyilvánosságra hoztam ezt
az ügyet, azok után, hogy szinte napi gyakorisággal jeleztem a helyzetet feletteseimnek. Közel egy hónappal ezelőtt dr. Raed
Arafat államtitkárt is tájékoztattam, ő azt
tanácsolta, a szóban forgó orvosságokat az
Unifarm Országos Gyógyszerforgalmazó
Vállalattól rendeljem meg. A szükséges
gyógyszerek jegyzékét továbbítottam a
Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház
vezetésének.
„A minisztériumi
bürokrácia, az értelmetlen és bűnös
időhúzás emberi életeket követel!”
Megkérdeztük Benedek professzort, hogyan vélekedik a programkoordinátori tisztségből való menesztéséről.
„Mára már köztudott, mit műveltek
velem. Sajnálom, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik nem merik kinyitni a szájukat, és nem harcolnak a nélkülözhetetlen
dolgokért. Világéletemben a betegekért
küzdöttem, és azért, hogy minél több embert meggyógyíthassak. Tudásomat, kapcsolataimat a betegek érdekében
gyarapítottam, fejlesztettem. Ha a rászorulóknak, vagyis a betegeknek az én leváltásom árán ezentúl lesz gyógyszerük, akkor
részemről minden rendben. Abban az esetben viszont, ha nem oldódik meg a gyógyszerhiány, a betegek semmiképp se engem
okoljanak, hanem forduljanak a tárcavezetőhöz magyarázatért. Felhívnám a ﬁgyelmet arra is, hogy a minisztériumi
bürokrácia, az értelmetlen és bűnös időhúzás emberi életeket követel! Aki pedig orvosként akar, próbál valamit tenni, azt
előbb vagy utóbb vakvágányra helyezik” –
szögezte le Benedek.
Politikai tisztogatás
áldozata Benedek?
De vajon, mi van az ügy háttérben? Köztudott, hogy Benedek professzort nemrég
menesztették a marosvásárhelyi RMDSZ
éléről. Arra a kérdésre, hogy lát-e összefüggést a pártbeli kegyvesztése és Nicolăescu
döntése között, Benedek István a következőket mondta:
– Nagyon szeretném elhinni, hogy a
kettőnek semmi köze egymáshoz!
Nagy-Bodó Tibor
Pál Piroska

3. oldal

Ferencz Zsombor

A halál
diplomáciája

Az egészségügyi rendszer működését meghatározó
politikai erők az elmúlt évtizedekben minden elképzelést fölülmúló hanyagsággal, rosszindulattal és felelőtlenséggel viselkedtek. Egy olyan rendszert dolgoztak
ki számunkra, amelyben a betegnek egyetlen joga maradt: ﬁzetni. Nagyon jó érzékkel kihasználták azt a
tényt, hogy a beteg ember, valamint a hozzátartozói
annyira kétségbeesettek, hogy bármekkora áldozatot
is meghoznának a gyógyulás érdekében. Ilyenkor pedig
nem kell kérni a pénzt a betegtől, hiszen adja ő magától
is, akinek csak éri, mert úgy érzi, pontosabban úgy
éreztetik vele, hogy az orvosaitól és az ápolóitól függ
az élete. Ilyen körülmények között nem fontos, hogy
mekkora az orvosi személyzet hivatalos ﬁzetése, hiszen
a juttatás nagyobbik része közvetlenül vándorol a beteg
pénztárcájából a fehér köpeny zsebébe. A gyógyszertárak esetében hasonló helyzet alakult ki. Hiába lobogtatjuk az ingyenes vagy ártámogatott receptjeinket a
gyógyszerészek előtt, ők csak vállvonogatva visszaintenek, hogy nem tudják kiadni a kért terméket, mivel
nincs meg az említett gyógyszer, vagy éppen elfogyott
az „alap”, de van nagyon jó (és nagyon drága) szer, amit
jó pénzért elvihetünk. És milyen a beteg ember? Mindent megtesz az egészségéért, jó mélyen a pénztárcájába nyúl, és hazaballag betegen, üres zsebbel,
testileg-lelkileg leszegényedve. Kell-e ennél kiszolgáltatottabb, nyúzhatóbb társadalmi réteg a haszonlesőknek? Itt is, akár a vadvilágban, a „ragadozók” a
megsebzett, gyenge áldozatokat veszik célba.
Ha esetleg felemelnénk a szavunkat az embertelen
szolgáltatások ellen, ha számonkérnénk attól az intézménytől, amelyhez a pénzünket hivatalosan eljuttattuk
(a biztosító háztól), hogy miért nem kapunk méltányos
orvosi ellátást, akkor azt válaszolják, hogy ők nem tehetnek arról, hogy nincs anyagi alapjuk a gyógyszertáraknak, ha pedig éppen kivizsgálásra van
szükségünk, akkor iratkozzunk fel a várólistára, vagyis
maradjunk nyugodtan, várjuk meg, amíg értünk jön a
halál. Tudomásom szerint egyetlen egy esetben látnak
el „feltétel nélkül” a korházak: ha sürgősségileg utalnak
be, ha nagyon súlyos és heveny baj ér utol, magyarán:
ha a halál torkába kerülünk. A többi esetben, ha esetleg
krónikus betegséggel küszködünk, vagy megelőzés végett valamilyen kivizsgálásra volna szükségünk, akkor
a várólistás-ﬁzetős változatot kell választanunk. A kórházaknak és a gyógyszertáraknak mindig elfogyhat a
pénzük, de a beteg ember még a halála után is megnyúzható. Ez lenne a román egészségügyi rendszer működési elve. Akár ezt a helyzetet is elfogadhatnánk,
csak akkor nyíltan ki kellene mondaniuk: spártai időket
élünk, és csak az marad életben, aki erre érdemes.
Nincs szükségünk mosolydiplomáciára.
Ebben az egészségpolitikai környezetben, amelyben a betegnek nincs semmilyen joga a szavát a rendszer ellen felemelni, amelyben csak a kiszolgáltatottság
és a kétségbeesés uralkodik, a „fehér maﬃa” gépezete
mégis olajozottan működik. Pedig a vétkesek között
cinkos, aki hallgat. A betegek kiszolgáltatottságából
pedig sokan tetemes hasznot húznak. Nyilvánvaló,
hogy ilyen körülmények között, ha kerül egy beavatott
személy, aki nyilvánosságra hozza a hiányosságokat,
aki megfogalmazza azt a kritikát, amelyet a beteg nem
mer és nem is tud elmondani, akkor azt a legrövidebb
úton eltávolítják a rendszerből. Nincs szükség az ilyenféle tények feltárására, csak a halált hozó mosolydiplomáciára.
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>> Társadalom

2013. február 21–27.

Oroszlán, Muskátli, Maros…
A városközpont nevezetesebb, egykori szóhasználattal élve: vendéglátóipari egységeiről is ejtsünk
néhány szót. A 89-es úgynevezett rendszerváltás
előtti években, évtizedekben, különösen a hetvenes évekre jellemző módon, rendszerint körbe kellett járni a város vendéglőit, teraszait ahhoz, hogy
üres asztalt találjon az emberﬁa.
A Bolyai téren, az unitárius
templom szomszédságában
működő egykori Oroszlánban –
egyébként Trianon óta nevezték
így, korábban Mátyás király
névre hallgatott – gyakori volt
a cigányzene, vendégköréhez,
az akkori idők szabadosabb
gondolkodású és életvitelű ﬁataljai mellett, művészek, írók
tartoztak. Itt találkoztam először Bözödi Györggyel, de a novellista Nemess Lászlóval, és a
festő Zsigmond Attilával is
gyakran ülhettem egy asztal
mellett. A főtéri Muskátli azóta
vált kedvenc helyemmé, amióta
megtudtam, hogy vezetője,
Szabó Ferenc a már akkor legendának számító udvarhelyi
Szabó Károly leszármazottja, s
aki, miután osztályidegenként
nemkívánt személlyé vált szülővárosában, apám közreműködésével került Vásárhelyre.
Jellegzetes kerek asztalai mellett jól esett az üldögélés, különösen mert mindig megvolt
hozzá a megfelelő társaság is.

Mennyei ízű roston sültjeit
azóta sem tudja utánozni senki,
de lehet, hogy csak a nosztalgia
mondatja ezt velem. Kiemelt
hely volt a Maros – korábban
Royal, Hungária, New York –,
nem is számított igazi vásárhelyinek az, aki meg nem fordult
ott. Ezért most nem neves vendégeit sorolom fel, nem is lenne
elég terem hozzá, hanem a portására, Szikszai bácsira emlékeznék. Neki köszönhetően
mindig hozzá lehetett jutni a
korszak éppen aktuális hiánycikkeihez – cigarettára, lengyel
vodkára, jó borokra, sörre gondolok. Éjfél közeledtével, a hivatalos záróra előtt, amikor már
oltogatni kezdték a villanyt, jelezvén, hogy ideje szedelőzködni, Szikszai bácsi megjelent
a teremben és hangosan, inkább kedélyesen, mint egyenruhájához illő szigorral
ﬁgyelmeztetett: „Uraim, negyedóra múlva éjfél, aki távol lakik,
indulhat haza”.
Kép és szöveg: Sz. L.

Újra a 15-ös országút siralmas állapotáról
A 2013. február 7-én megjelent lapszámunkban írtunk a marosszentgyörgyi főútvonal siralmas állapotáról.
Most ismét visszatérünk a témához, ezúttal a község polgármesterének, Sófalvi Sándor Szabolcsnak a feltett kérdéseinkre adott válaszait közöljük.
– Marosszentgyörgyön a
Főút állapota igen siralmas
képet mutat. Ki, vagy kik a felelősek ezért?

tesítette a Polgármesteri Hivatalt, hogy ez az út felújítás alá
kerül-e vagy sem, nem kértek
véleményt, sem beleegyezést.
Csak a kész tények elé kerültünk, amikor észrevettük, nekilátnak a mamut szegélykövek
elhelyezésének.
A község bejáratánál táblákat helyezett el valaki, amelyeken tudomásunkra adja, hogy
az országút felújítási munkálatai 2013. február végéig(!) tartanak, az viszont, hogy ki a
kivitelező és ki a megrendelő,
nem derül ki.

– A Marosszentgyörgyöt átszelő 15-ös számú országút a
Román Országos Út- és Autópálya Vállalat (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România) adminisztrálása alatt áll. Ezért a törvény értelmében az úttest, a
hozzátartozó járdák, hidak,
padkák és sáncok karbantartása
és korszerűsítése teljes mértékben az említett vállalat feladata! Az út rossz állapota miatt
tehát a CNADNR a felelős.

– A szegélyköveket miért kellett visszabontani?

– Mikorra várható az út felújítása, rendbetétele? Hozzávetőlegesen mennyi időt vesz majd
ez igénybe?

– Mert tiltakoztunk! Autóvezetők, gyalogosok, átutazók,
rendőrség, tűzoltóság, mentők,
cégek képviselői és más megyei
intézmények is egyértelműen
azt mondták, életveszélyesek
ezek a szegélykövek, a magas-

– Őszintén szólva: fogalmam sincs! Mivel senki nem ér-
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ságuk miatt és amiatt, hogy
megszűkítették az amúgy is
keskeny úttestet. De igazából
senki nem tett semmit, csak beszélt. A Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal számos
hivatalos levelet intézett az Országos Útügynek, a kivitelezőnek, a konzultáns cégnek, a
tervező cégnek, de nem kaptunk választ. Ezért személyesen
mentem el a Szállításügyi Minisztériumba tiltakozni. Onnan
egy bizottságot küldött ki az államtitkár. Közben a Prefektúra
és a Maros Megyei Tanács részéről is érkezett tiltakozó levél a
szaktárcához, ahol, a bizottság
véleményezése után, úgy döntöttek, hogy megváltoztatják a
kivitelezési tervet, és visszaszedetik nemcsak Marosszentgyörgyön, hanem máshol is a magas
szegélyköveket. Most én vagyok
a fekete bárány a kivitelező szemében és a késlekedésért is
engem akarnak okolni. De ettől

én nyugodt vagyok, mert
tudom, hogy egy jó dolgot sikerült elérnem a köz javára.
– Úgy tudom, próbáltak javítani az úton és járdán, de az Útügyi Vállalat felszólította, hogy
ne tegyék. Igaz ez?
– Igen. 2012 tavaszán új járdák építésébe kezdtünk a Főút
mentén, de felszólítottak, hogy
nem a mi hatáskörünkbe tartozik az országút és a mellette
levő járda felújítása és hagyjuk
abba. Abbahagytuk. Azóta várjuk, hogy ők tegyék meg. Hiába.
– Nemrég azt nyilatkozta,
hogy elzárja az utat, ha nem javítják meg. Ez a ﬁgyelmeztetés
meg érvényes?
– Igen! És nemsokára megtesszük.
Nemes Gyula
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„Nem csak szavakat akarok mondani
a színpadon, hanem gondolatokat és
érzelmeket szeretnék sugározni”
A Farkas Ibolya által dramatizált, rendezett és eljátszott Börtönnapló című monodráma a múlt héten Veszprémben is óriási sikert aratott. A Fedák Sári: Te csak
most aludjál, Liliom című emlékirat alapján szerkesztett előadás jelmezeit, díszletét Szabó Annamária tervezte, a zenét pedig Csíky Csaba szerezte. A művésznő
– aki e darabra saját gyermekeként tekint, és aki ötven év színpadi szereplés után is sikeresen elkerülte a színjátszás rutinná válását – magyarországi élményeiről
és a szóban forgó darabról mesélt.
– Néhány napja érkezett
haza Veszprémből, hogyan került megszervezésre a magyarországi vendégjáték?
– Eredetileg Székely János
Hugenották című darabját szerették volna színre vinni a
veszprémiek, de ez egyeztetési
problémák miatt meghiúsult,
így esett a választás az én darabomra. Ez az előadás a Marosvásárhelyi Tompa Miklós
Társulattól teljesen függetlenül,
a Veszprémi Petőﬁ Színház önálló produkciójaként született
újra. Az előadás címe is változott, a Börtönnapló helyett az
eredeti, Fedák Sári: Te csak most
aludjál, Liliom címet kapta.
– Milyen tapasztalatokkal
gazdagodott a külföldi vendégszereplés során?
– Bérletben, négy teltházas
előadást játsztam, nagyszerű
közönséggel és meghatóan
szép visszajelzésekkel. Merem
hinni, hogy a Börtönnapló egy
olyan színmű, amelyet nyugodtan vallhatok életem egyik legkiemelkedőbb
művészi
eseményének. A darab mintha
saját gyermekem lenne, hisz én
választottam ki, írtam meg,
rendeztem és játsztam. Azaz:
én hordtam ki, én szültem meg,
én pátyolgattam-nevelgettem,
ezt tőlem senki nem veheti el,

„Merem hinni, hogy a
Börtönnapló egy olyan
színmű, amelyet nyugodtan vallhatok életem
egyik legkiemelkedőbb
művészi eseményének.”

és már két éves!
– Miben tér el a magyarországi közönség az erdélyitől?
Van-e egyáltalán észlelhető különbség?
– Bevallom, tartottam attól,
hogy egy „idegen” közönség hogyan fogja fogadni a darabot,
hogyan viszonyul majd ehhez a
történethez. De el kell mondanom, semmi különbséget nem
észleltem, pont olyan lélegzetelállító csend volt a nézőtéren,
döbbenet és áhítat a szemekben, és hatalmas taps a végén,
mint a vásárhelyi előadásokon.
Mivel nem voltak ismerősök a
közönség soraiban, hiányoltam
az elején a közvetlen, szóbeli
visszajelzést, de végül ebben is
részem volt: a harmadik előadás után néhány néző megvárt, mert nem tudtak anélkül
elmenni, hogy meg ne öleljenek. Sőt, a nézősereg tagjai többen a jegypénztáros hölgynek
vallották meg, hogy életre szóló
élmény volt számukra a színdarab. Nagyképűség nélkül állíthatom, hogy Veszprémben is
siker volt az előadás. Már jövőbeni meghívások is szóba kerültek, ám erről egyelőre korai
lenne részleteket elárulni…
– Ön egy majdnem két órás
előadást teljesen egyedül játszik
végig. Mennyire fárasztó a színpad ki- és betöltése?
– Fáradtságot az előadások
után természetesen érzek, éreztem, hisz Veszprémben négyszer, egymást követő napokon
játszottam, ezt megelőzően
pedig három, teljes értékű próbát kellett tartanom a műszaki
egyeztetések végett. Gyakorlatilag hét fellépésem volt öt nap
alatt… És a harmadik konkrét
előadás után nagyon kimerültem, főleg lelkileg, éreztem,
hogy a másnapi előadás nem
lesz könnyű, de összeszedtem
magam, és tudatosan készültem arra, hogy ezt végig kell

csinálnom, ugyanolyan színvonalú teljesítményt kell nyújtanom, mint korábban. Nem
lehet, nem szabad lazítani,
mert a színjátszásnak csak így
van értelme.
– Monodrámát, gondolom,
megerőltetőbb játszani, mint
színjátékot.
– Így van, mert az egyéni
előadásban mindenért én felelek, sőt, ebben a darabban még
súgóm sincs. Az a színész, aki
egyedül lép színpadra, csak
saját magára támaszkodhat.
Egy színházi előadásban, ha a
partner elvéti a szöveget, a
társa kisegíti, itt csak én húzhatom ki saját magam a „csávából”. Nagyon nagy felelősség
monodrámát játszani, viszont
nagyon nagy élmény.

napi lelkiállapotától függ. Ha a
láng pislákol, nem túl nagy baj,
mert legalább létezik. Ha viszont lobog, az fantasztikus
estét teremt. De arra is vigyázni
kell, hogy ne vesse szét a burát.
Nem szabad sosem azzal a gondolattal színpadra lépni, hogy
„hú, a tegnap milyen jó volt, ma
megint ugyanolyan jónak kell
lennie”. Viszont biztonságot jelent, hogy tudom, mi a dolgom,
hogy mit követel tőlem a szerep. Nem a tegnapi eredmény,
vagy a holnapi elvárás a lényeg.
Az a fontos, hogy milyen az aznapi előadás.

– Hogyan készül fel egy-egy
előadásra? Van-e valamiféle rituálé vagy szakmai titok, amely
segít előadás előtt bebújni önnek
az eljátszandó szereplő bőrébe?
– Erre az előadásra a „rituálé” a hangom bemelegítése,
ezért skálázom a darab előtt.
Egyébként nagyon egyszerű:
gyümölcslevet iszom, vagy narancsot eszem a játék előtt,
utána pedig mérhetetlenül sok
folyadékot fogyasztok.
A lelki felkészülés, nos, az a
nagyobb kihívás. Grotowski –
aki Szegény színház atyja –
egyik jeles színészének, Ryszard
Cieslaknak van egy zseniális
partitúra-elmélete, amivel teljesen egyetértek. A partitúra
tulajdonképpen a bura, ami körülveszi a szerepet. Azt meg kell
teremteni, ezen a bizonyos kereten belül kell a szerepet megépíteni. Minden este úgy
megyek be az előadásra, hogy
a partitúrában bízom. Az megvan, az létezik, az határozott
irányt ad arra nézve, hogy mit
kell csinálnom. De hogy az a
láng, ami az üvegburán belül
van, milyen lesz, az a színész az-

– Lámpaláz van-e még ötven
év után?
– Nem nevezném lámpaláznak, inkább egy egészséges felfokozott lelkiállapotnak. Mielőtt
színpadra lépek, tudom, hogy
ma is jól kell végeznem a dolgom, ez egyfajta színészi teljesítményorientációs attitűd. De
amint deszkára lépek, ez teljesen elmúlik, megnyugszom.
– Miért esett a választása
épp erre a műre? Mi a közös
Fedák Sáriban és Farkas Ibolyában? Adódik a kérdés, hisz a darabban tökéletesen eleveníti meg
Fedákot, aki korának egyik legismertebb és legsikeresebb színésznője volt, ellentmondásos,
de ugyanakkor hihetetlenül érdekfeszítő és vonzó személyiség-
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gel megáldva…
– Az „operettprimadonna”
mögötti ember az, akit én nagyon közel érzek magamhoz.
Azt az emberséget, hitet, bátorságot, karakánságát érzem a
magaménak, amelyet kiolvastam az emlékirataiból. Fedák
Sári a minden helyzetben való
helytállásáról tett tanúságot, a
bántásokat szemrebbenés nélkül viselte, és a sikereket is úgy
élte meg, hogy nem telt el önmagától. A magyarságtudata, a
színpad iránti alázata, a szenvedélyessége, becsületessége is
megragadott, és a fenti tulajdonságait nagyon sok pontban
közösnek érzem a saját élettörténetemmel és gondolkodásmódommal.
– Én többször megnéztem a
Börtönnaplót, és minden alkalommal fedeztem fel új részeket,
új érzéseket váltott ki belőlem.
Így van magával a színművésszel
is? Ahányszor játssza a darabot,
mindig kicsit többet, kissé másat
ad magából? Hogyan lehet sikeresen elkerülni azt, hogy rutinná
váljon egy-egy darab előadása,
hisz csak a Börtönnaplót több
mint két éve folyamatosan
játssza különböző színházakban?
– A színjátszás rutinná, modorossá válásának a lehetősége
adott. Erre minden művésznek
igen kell vigyáznia, és bizony

„Az előadáson többször
is visszatapsoltak, sőt,
mint a rock koncerteken,
bekiabálásokkal jelezték
a tetszésüket. Ez nagyon
jól esett.”
szükséges dolgozni az elkerülésén. Örülök, hogy minden alkalommal felfedeztél valami
mást, újat a darabban, mert valóban ez történik és talán ez is
a cél. Magam is érzem, hogy
ebben az előadásban kiemelt
szerepet kap a pillanatnyi lelkiállapotom. Egy-egy jelenet érzelmileg jobban megérint ma,
mint tegnap, egy másik mozzanat pedig kevésbé tűnik fontosnak, mint a tegnap, vagy
esetleg holnap. De az a csodálatos benne, hogy élőben zajlik,
megismételhetetlen, és a színész kedélyállapota lenyomatot
hagy a darab minden egyes előadásán. El szeretném kerülni a
rutint, mert minden szó mögött
tartalomnak, gondolatnak és
üzenetnek kell lennie.
Pál Piroska
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Mit
szól hezzá, hogy javult Románia
országimázsa?
– Nocsak! Lejjebb kerültünk
a korrupciós listán? Nem lehetett olcsó…
– Ugyan! Kiderült, hogy
nem mi árasztottuk el Európát
azzal a sok mázsa lóhússal. Illetve mi, de nem zsákbamacskát, azaz nem zsákbalovat
árultunk: a hazai vágóhidak lóhúsként adták el a lóhúst, a
franciák és a svédek sumákoltak
vele, és tolták tovább marhahúsként.
– Biztos ledarálták, különben kilógott volna a lóláb.
– Azt nem vágom, a briteknek hogy nem tűnt fel, milyen
lóhúsban vannak a Romániából
származó, egy lóerős marhák.
– Én meg azt nem tudtam,
hogy ilyen ló-nagyhatalom vagyunk. Állítólag már a Keresztapába is mi küldtük a lófejet
Coppolának. Már csak az érdekelne, hogy a ló is fej és lábak
nélkül távozik-e exportra, mint
Ceausescu idején a disznók,

vagy itthon marad egy másik
testrésze is…
– Itthon marad. És mindig
másképp címkézik fel, ahogy a
helyzet megkívánja: hol nyugdíjemelésnek, hol adócsökkentésnek, hol egyéb szociális
intézkedésnek.
– Na jó, ez a lóhús-ügy már
lerágott csont.
– Még csak annyit, hogy az
angolok úgy berágtak a franciákra a lóvá tevés miatt, hogy ezután már L’oreal sampont se
vesznek tőlük.
– Lehet. De tudja, mi javítana igazán Románia országos
imázsán? Ha kiderülne, hogy a
Franciaországot és Olaszországot elözönlő vendégmunkanélküliek
és
Koldusopera-statiszták nem itteni romák, hanem valójában
apacs meg irokéz indiánok.
– Persze, Jócka meg Winnetou unokavértestvére, mi?
– Az indiánokról jutott
eszembe az Auchan…
– Miért, már bölényhúst
vagy ülő bikát is árulnak?

– Pontosabban a vásárhelyi
áruházuk igazgatója, Leonard
Nistor.
– Hacsek még mindig nem
látja összefüggés, uff. Ma minden szót skalpolókéssel kell kipiszkálni magából.
– Az indiánok többek közt
arról voltak híresek, hogy gyakran megszegték a fehér embernek tett ígéreteiket, akárcsak ez
a Leonard Nistor, alias Hazug
Majom.
– Amennyiben?
– A múlt év végén létrejött
Többnyelvű Marosvásárhely –
Targu Muresul Bilingv nevű
szervezet még decemberben
sérelmezte, hogy néhány hónapja a marosvásárhelyi Auchanban szinte kizárólag csak
román nyelvű feliratokat találni.
– Valami rémlik, még online
aláírásgyűjtést is kezdeményeztek a magyar feliratok visszakerülése érdekében…
– Igen. Látom, még nem
itta el az agyát teljesen, vagy
vett egy új memóriakártyát.
Szóval, úgy másfél hónappal ezelőtt ez a csumpálák hivatalos
közleményben reagált a petícióra, és ígéretet tett arra, hogy
pótolják a pofázmányváltáskor
köddé vált magyar feliratokat.
Persze, ez azóta se történt meg.
– Biztos úgy gondolkozik,
ahogy nagyanyám, amikor
nyolcvanéves korában új protkót akartunk csináltatni neki…
– Éspedig?
– Azt mondta: á, arra a kis
időre már nem érdemes!
– Nem értem, hogy jön ide
a nagyanyja.
– Már sehogy szegény. A két
szatmári szocdem hatökörre
utaltam, akik egy olyan törvénytervezet benyújtását kezdeményezik, amelynek alapján
büntethetővé válnának azon
román állampolgárok, akik intézményekben, üzletekben,

Szentgyörgyi László

nyilvános helyeken nem beszélnek románul. Sőt, a szlovák
minta alapján megvonnák a
román állampolgárságot azoktól, akik magyar állampolgárságot kértek.
– Ja, olvastam egy interjút
az egyik marhával, Valer Mariannal. Ennek is rengeteg a magyar barátja, akárcsak Vécé
Tudornak. Sőt, elmesélése szerint a családja is vegyes: az
anyai dédnagyanyja német, az
apósa ukrán, az anyósa pedig
magyar.
– Na, így már deriválom,
miért imád bennünket ennyire
a korcsítúra.
– Ama riporteri kérdésre,
hogy miért sújtaná pénzbírsággal azokat, akik közintézményekben,
iskolákban,
üzletekben, gyógyszertárakban
nu vorbésté romünyésté, ezt felelte, idézem: „Ezekben az intézményekben
alapvető
szükségleti cikkeket forgalmaznak, és velem is megtörtént
már, hogy „tessékkel” fogadtak.
Tíz évvel ezelőtt, amikor fájt a
fogam, Hargita megyében nem
értették, milyen gyógyszert
kérek”.
– Miért, az Algocalmint
hogy nevezik a székelyek, Fájásszűntetidin? A Furazolidon
meg Antikakilon? Üzenem neki,
ha legközelebb itt Vásárhelyen
talál megfájdulni az agyara, fáradjon be a központi B&B
gyógyszertárba, és megoldjuk…
– És mit szól a Benedekes
cirkuszhoz?
– Nem szólok én az égvilágon semmit! Rájöttem, az a
legjobb, ha befogom a pofámat, és nem politizálok, abból
nem lehet baj.
– XVI. Benedekre gondoltam!
– Az más. Hallottam éppen,
hogy lemondta a (szent)széket,
ahogy az alpolgármesterünk fo-

Esély, avagy a
székelyzászlóügy és annak
hozadéka
Még mindig a székelyzászló-ügyön rágódik a román
politikum és közélet, no meg a média, azt osztja-szorozza irigylésre méltó kitartással. Persze besegít ebbe
a hatalom is, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy elterelje a ﬁgyelmet a költségvetésről, arról, hogy továbbra sem számíthatunk jelentősebb bér- és
nyugdíjemelésre, annál inkább további megszorításokra. Igazolván a tételt, miszerint minden rosszban
van valami jó is, megvan a történetnek számunkra is a
hozadéka: mára már az a többségi nemzethez tartozó
állampolgártársunk is tud az „úgynevezett” Székelyföldről, aki korábban harangozni sem hallott felőle, s
ha mégis, akkor úgy tudta, annyian vannak, amennyien
a népszámlálás során annak vallották magukat. Az,
hogy hirtelen megnőtt a kereslet a székely zászló iránt,
s lassan iparággá növi ki magát a lobogógyártás, már
csupán ráadás, hab a tortán.
Továbbgondolva: az adott körülmények között igencsak
felértékelődött a március 10-re meghirdetett autonómia-tüntetés. Most, hogy lassan már nemzetköziesült
a botrány, (cirkusz, ügy, stb), igen nagy felelősség hárul
a szervezőkre, mondhatnám: a demonstráció sikerén
áll vagy bukik az autonómiatörekvések sorsa, támogatottsága, legalábbis a következő legalább két évtizedben. Egy sikeres, komoly részvétel mellett lezajló, a
nyugati médiák ﬁgyelmét is felkeltő rendezvény esetén
felgyorsulhatnak az események, önbizalmat, lendületet, erőt meríthet az autonomista mozgalom, s feltételezhetően támogatást is a külföld részéről. A
kudarcra, a gyér részvétel esetleges következményeire
gondolni sem jó...
Március 10-e tehát akár fordulópont is lehet az erdélyi
magyar politizálásban. Mire is gondolok? Ha sikerül a
magyar politikai erőknek – RMDSZ, MPP, EMNP – és
egyéb szervezeteknek együttműködve kellőképpen
mozgósítaniuk, biztosítva ezáltal a megfelelő részvételt, akkor az olyan sikerélményt jelenthet, ami jövőbeni együttműködésük alapja, kiindulópontja is lehet.

galmazna. Elfáradt a kisöreg,
na.
– Meglehet, de én a helyében egyeztettem volna előzőleg
a főnökömmel, mert még a bejelentés napján ráküldött egy
hatalmas villámot a Szent
Péter-bazilikára. Ami így, feb-

Gyógyszerek
(ingyenes és ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag tesztelt
hipoallergén kozmetikumok
(Avene, Ducray, Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 - 22.00

Egészséget!
Cím: Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 0265-260.103

ruár elején, ráadásul ohne vihar
meg dörgés…, hát minimum
érdekes.
– Én úgy tudom, hogy azt az
Oroszországban becsattant,
párszáz kilós meteort is Benedek bának címezték, csak hiba
csúszott a röppálya-számításba.
– Jó hír viszont, hogy a lehetséges utódok között szerepel
egy magyar bíboros is, Erdő
Péter. Képzelje el, magyar pápa!
– Elképzeltem. A román híradókban majd biztos Petre Padureannak fogják nevezni.
Viszont van egy afrikai jelölt is,
a ghánai Peter Kodwo Appiah.
– Mindig csak a pia! Egyéb
se hiányzik már nekünk, mint
egy néger pápa…
– Miért? Tán rasszista?
– Én nem aztán! De úgy
nézne ki abban a hófehér reverendában, mint Batman fürdőköpenyben!
Molnár Tibor
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Futballtorna Nagyernyében
A helyi polgármesteri hivatalnak és a Kádár Barna Zsolt által vezetett Alkotói Ifjúsági Egyesületnek köszönhetően rangos kispályás teremlabdarúgó tornát szerveztek szombaton a nagyernyei sportcsarnokban,
amelyen a négy helyi együttes mellett, részt vett három sáromberki és egy székelykáli csapat is.
A nyolc csapat mintegy nyolcvan amatőr labdarúgója két csoportban mérkőzött meg egymással, majd a
selejtezők után, a kis- és nagydöntőkre került sor. A tornát a sáromberki Honvéd csapata nyerte meg,
amely a nagyernyei Ciuc United ellen diadalmaskodott, míg harmadikok a sáromberki Öregﬁúk lettek,
akik a nagyernyei Fortunát győzték le.
A futballtorna legidősebb, ugyanakkor
a legjobb játékosának György Dénes (Dédi)
bizonyult, aki hajdanán a marosvásárhelyi
Constructorul, Transportul, aztán a megyei
bajnokságban szereplő nagyernyei Stăruinţa játékosa, majd edzője volt.
Az 53 éves labdarúgó már 40 éve futballozik, ő Nagyernye történetének talán
legismertebb sportolója, aki készségesen
mesélt a nagyernyei labdarúgó- és sportélet történetéről:
– A múlt század ötvenes éveiben alakult az első futballcsapat a községben. A
pályát a kultúrotthon mögött alakították
ki, innen később átköltözött a jelenlegi
sportcsarnok helyére.
Már kisgyerekként megszerettem a
focit, 13 éves koromban léptem először pályára a nagyernyei labdarúgó csapatban.
Soványka serdülő voltam, nem volt még
futballcsukám, tornacipőben játszottam az

első meccsemet. Egy évvel később, nagy
örömömre, leigazoltak, és lassan kezdőember lettem a csapatban. Középcsatárként
kezdtem, s elég gyakran betaláltam az ellenfél hálójába. Jó kis csapatunk volt, tehetséges játékosokkal, de a feljutás sehogy
sem jött össze. A Stăruinţa – Törekvés nevet
viselő együttes hosszú ideig volt a falusi
bajnokság állandó szereplője. A csapat az
első jelentősebb eredményét 1980-ban
érte el, amikor Bátoson Nyári Kupát nyert.
Ekkor kezdődött a nagyernyei „aranycsapat”
kialakulása, amely 1984-ben Segesváron,
a helyi Unirea Tricolor ellen, Moldován
György góljával kiharcolta a megyei bajnokságban való szereplés jogát. Abban az
időben, az alapszakasz befejeződése után
a csoportok dobogósainak 7-8 osztályozó
mérkőzést kellett játszani a megyei bajnokságba jutásért.
Idővel Portik Karcsi és Márkus Pál veze-

tésével próbálkozott visszajutni a csapat,
de sikertelenül, majd 1995-ben elvállaltam
az együttes vezetését, és sikerült kiharcolni,
hogy ismét egy osztállyal fennebb játszhassunk. A sikerben és a későbbi jó eredményekben nagy szerepe volt Koréh
Józsefnek, aki a csapat támogatója, szponzora volt. Én edző-játékosként tevékenykedtem 1999-ig. Visszavonulásom után az
együttes még egy évet szerepelt a megyeiben, aztán felbomlott, és az óta sincsen
nagypályás focicsapat Nagyernyében.
Örvendetes, hogy ilyen kaliberű tornát
rendeztek, hiszen összetartóbbá kovácsolja
a ﬁatalságot.
Amúgy, községünkben mindig is rendeztek síversenyeket, atlétikai vetélkedőket, különböző sportrendezvényeket
hajdanán, amelyek aktív résztvevője voltam, s amelyeken legtöbbször sikerült is diadalmaskodnom.

Női labdarúgás

Egy ígéretes, ﬁatal generáció van kibontakozóban
A marosvásárhelyi FCM első
osztályos női labdarúgócsapatában több helyi nevelésű, tehetséges lány is
játszik, akik a vezetőedző,
Székes Károly szerint a jövő
generációját képezik. Amellett, hogy szépek és tehetségesek, roppant szerények is,
és ami még fontosabb: nagyon szorgalmasan készülnek, néhányan közülük már
biztos csapattagnak számítanak, pedig mindössze 15
évesek.
Róluk, az együttes jövőbeli
terveiről, s nem utolsó sorban a
bajnoki évad folytatásáról kérdeztük a vezetőedzőt.
– Néhány éve Marosvásárhelynek egy jó képességű együttese van, amely 2010-ben a
Champions League csoportköreiben is érdekelt volt. Jelenleg egy
újabb, tehetséges generáció bontogatja szárnyait. Kikről is van
szó?
– Ez így van, de pontosítani
szeretnék. Valóban sok tehetséges lány fordult meg a FCM női
együttesében. Az első tehetséges generációt (amelynek tagjai
közé tartoztak a Sinka-ikrek is),
lassan egy újabb, ígéretesebb
korosztály követi. Ami a legfontosabb, hogy mind saját neve-

lésű labdarúgókról van szó, akik
képességeikben felülmúlják az
első, általam edzett generációt.
Samu Krisztinára, Ambrus Beátára, Boroş Alinára, Dávid Mártára és Barabási Kingára
gondolok elsősorban, akik
amellett, hogy helyi nevelésűek,
már kezdő sportágként is a labdarúgást űzték, ellentétben például a Sinka-ikrekkel, akik más
sportágból váltottak a focira.
– Ez azt jelenti, hogy az említett játékosok rövidesen a
nagycsapat kezdő emberei, hasznos kerettagjai lesznek?
– Igen, higgyék el, hogy
szorgalmas, tehetséges, ígéretes
lányokról van szó, akik két éven
belül egy olyan ütőképes csapatot alkothatnak, amely eredményekben is túlszárnyalhatja a
2010-es együttest. Én nagyon

örvendek annak is, hogy a vezetőség mindenben támogat minket. A jövőben főleg a helyi
nevelésű, ﬁatal tehetségekre
alapozunk. Két év múlva a legidősebb csapattagok kb. 24 évesek lesznek, a csapat
átlagéletkora 18-19 év lesz, ami
örvendetes az együttes jövőjét
tekintve.
– A jövőben nagyobb ﬁgyelmet fognak szentelni a ﬁataloknak?
– Igen, az RLSZ keretén belül
működő, a női labdarúgásért felelő bizottság egy ﬁatalokat támogató programmal rukkolt
elő, melyet az UEFA-nak is bemutattak. A program értelmében a 14 év alatti gyermekek
számára kispályás iskolás bajnokságokat szerveznek a városokban meg vidéken, majd

helyi, aztán területi tornákat is
rendeznek. A felbukkanó tehetséges labdarúgókat majd leigazolják. Azt tervezik, hogy a
jelenlegi, mintegy 500 hazai női
labdarúgói létszámát 1500-ra
emeljék. Ugyanakkor a legtehetségesebbek számára labdarúgó akadémiát fognak
alapítani. Hazánkban egyelőre
Maros, Máramaros és Arad megyékben indul el márciustól ez a
projekt, amelyet az UEFA négyévenként 100 ezer euróval támogat.
Maros megyében az induló
program során felbukkanó legjobb képességű lányok egy új
klubban, a Ladiesben fognak tömörülni, amely az 1. Ligában
indul majd, ami gyakorlatilag a
második vonal. Az élvonalat, a
Szuperligát a 2013/2014-es bajnoki évadtól nyolc együttes
fogja alkotni.

Sikeres sportgála
Szászrégenben
A sorrendben negyedik
alkalommal megrendezett szászrégeni sportgálán több kategóriában
díjazták az egykori és jelenlegi helyi sportolókat.
Íme, a díjazottak:
Csapatok:
–Viitorul Szászrégen, labdarúgás; az ISK női és férﬁ
kosárlabdacsapata; az ISK
kézilabda együttese; a Sport
Combat asztalitenisz szakosztálya.
Szászrégeni illetőségű,
vagy onnan elszármazott
sportolók:
– Dóczi Vasile, önvédelmi
harcok (Egyesült Államok);
Toncean Mirona, sporttánc
edző (Spanyolország); Puşcaş Cristian, labdarúgás (Steaua); Mironcic Enikő,
kajakozás (Steaua); Florea
Adela Paula, torna (Cetate
Deva); Pop Emil Pavel, kick
box (Spanyolország); Anton
Teodor, sakk (Medicina Timişoara); Sasebeş Alexandra,
kosárlabda (CSS Bega Timisoara).
Sportszemélyiségek:
– Kántor Zoltán, asztalitenisz; Enyedi Adrian, labdarúgás; Vass János és
Georgeta, kosárlabda; Győri
Tibor, ju-jitsu; Budai Barna
Lóránt, sporttanár; Peres
Miklós, birkózás; Marginean
Ovidiu, labdarúgás.
Post Mortem:
– Budai Sándor, sportlövészet; Butiurcă Ioan, kosár-

labda; Maiogan Gheorghe,
labdarúgás.
Öregﬁúk:
– Faluvégi István, kosárlabda; Ghergel Mihai, atlétika-cross; Ormenişan Ioan,
tenisz.
Gyerek kategória:
– Mureşan Tudor, sporttánc; Ognean Mihnea, sakk;
Elvedi Rareş, karate; Boga
Delia, karate.
Junior kategória:
– Pop Cristina, labdarúgás (Viitorul); Tudor Marius,
labdarúgás (Avântul); Dézsi
Lóránd, labdarúgás (ISK);
Raﬁ Daniela, szabadfogású
birkózás (ISK); Luca Anamaria, tenisz (CSU); Vultur Florina, kosárlabda (ISK); Szabó
Alexandru, ju-jitsu (Red Dragon Five); Alexandru Rareş,
karate (Master Karate Do) és
Elvedi Raul, karate (Master
Karate Do); Toncean Doru,
labdarúgás (Avantul); Zidar
Victor, asztalitenisz (Sport
Combat 3); Suciu Andrea,
sporttánc (Dansul Viorilor);
Győri Norbert, ju-jitsu (Red
Dragon Five); Forgatch Horaţiu, testépítés (Sebastiano);
Uţa Rares, kosárlabda (volt
ISK) és Boga Adriana, karate
(Master Karate Do és Sportul
Studenţesc-kettős leigazolás).
A rendezvény alkalmával
felléptek az Augustin Maior
zeneiskola
növendékei,
sporttánc és fotókiállítás bemutatóra is sor került.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Tisztelt rejtvénykedvelők!
E heti pályázati rejtvényünket
50 éve elhunyt kiváló zeneszerzőnk, népzenekutatónk, Lajtha László emlékének szenteljük. A
neves zongoraművész,
karmester, hangszertörténeti szakember egyben
a magyar zenekultúra európai nagykövete is volt.
A 20. század első felének
egyik legjelentősebb magyar zenei szakembere.
Rejtvényünk fősoraiban
Lajtha László néhány művé-

nek címét rejtettük el. Ezeket
kérjük beküldeni a jövő héten
megjelenő pályázati szelvényre átmásolva! No, persze,
és ne feledje el kivágni és
megőrizni a 3-as számot, melyet rá kell majd illesztenie a
szelvényre!
Díjaink:
1. díj: tápszer-kiegészítő csomag – a B&B gyógyszertár
ajándéka
2. díj: féléves előﬁzetés
3. díj: negyedéves előﬁzetés
Sikeres rejtvényfejtést!

A Központ hetilap a következő

e té s i
Előfiz ! előﬁzetési csomagokat ajánlja
akció kedves olvasóinak:
Előﬁzetés:
3 hónapra
6 hónapra
12 hónapra

13 RON
25 RON
50 RON

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

Nők napja a President
komplexumban
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a
nemzetközi nőnap alkalmából március 7én, csütörtökön 17 órától ünnepséget szervez a President komplexumban. Az eseményen azok a párok
vehetnek részt, akik több mint 35 éve kötöttek házasságot, illetve azok a személyek, akik ebbe a helyzetbe sorolhatók. Iratkozni február 18-tól lehet naponta 9-13 óra
között a hivatal Művelődési, Sport- és Ifjúsági Osztályán, a
Nicolae Grigorescu út 17-19. szám alatt, II. emelet 8-as
terem, a helyek függvényében. Telefon: 0365-882-066.
A jelentkezőknek a személyi igazolványt, a házasságlevelet
és a nyugdíjszelvényt kell felmutatniuk. Részvételi díj 10
lej. Az esemény előtt 16 órakor a város nagyobb lakónegyedeiből buszjáratokat indítanak, majd 22 órakor ugyanezek az autóbuszok hazaszállítják a résztvevőket.

Nyerjen kétszemélyes
meghívót az Operettissimora!
A Kolozsvári Magyar Opera és a Kolozsvári Állami Filharmónia művészei közreműködésében magyar zenés estre hívják az érdeklődőket. Az Operettissimo nevet viselő eseményre
március 1-én, pénteken 19 órától, a marosvásárhelyi Kultúrpalotában kerül sor, ahol közkedvelt magyar operetteket
kísérhet ﬁgyelemmel a nagyérdemű. Ha ön szeretne egy kétszemélyes meghívót nyerni a rendezvényre, küldjön egy emailt a kozpont@kozpont.ro drótpostacímre a nevével és
telefonszámával.
A jegyek kisorsolására február 28-án 12 órakor kerül sor.
Sok sikert!
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