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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 hetilap <<<

MÁRCIUSI
REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

Sorsfordító március

(Tudnivalók a 8. oldalon)

Vélemény

>>> 3. oldal

Régió vagy gyarmat?
A tüntetéseken és a civil megmozdulásokon kinyilvánított tömegakaratot van-e, aki eljuttassa
a megfelelő hatalmi körökhöz? Persze jól jön a
mentség, hogy ezt kérik, ezt kérték tőlünk,
mintha tényleg egy összeesküvés-elmélet alanyai lennénk, ahol senkinek sincs szava, és úgy
terelgetnek minket az egyik legelőről a másikra,
mint egy juhnyájat, de ennél azért többet érdemelünk. Politikai hatalommal rendelkező képviselőink, az Európai Parlamentben és idehaza,
gyakoroljátok a jogaitokat, intézzétek az ügyeinket úgy, ahogyan azt elvárjuk tőletek!

Társadalom

„Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.”
(Petőﬁ Sándor: Föltámadott a tenger)

>>> 4. oldal

Omladozóban a nagyernyei
Bálintitt-kastély

A nagyernyei Bálintitt-kastély és szűk környéke
igen lehangoló látványt nyújt manapság. Hajdani pompája megcsorbult, méltóságából is
sokat veszített. Ha ezelőtt száz évvel a környék
dísze volt, ma már szerényen húzódik meg a
még ki nem pusztult fák árnyékában. Felújítására a legsürgősebben szükség lenne, hogy
visszanyerje régi arculatát, és újra éke legyen a
falunak, büszkesége a helyieknek.

Társadalom

>>> 3. oldal

Sport

„Szükség van a végzettjeinkre!”

Öreglányok, nem vén lányok
– viszont jól kézilabdáznak!

Dr. Kelemen Andrást, a marosvásárhelyi Sapientia EMTE
frissen választott dékánját faggattuk jövőbeni terveiről,
a mandátuma alatt megvalósuló projektekről, és arra
is rákérdeztünk, hogy számíthat-e az intézmény a
román állam anyagi támogatására. Ugyanakkor elárulta
azt is, hogy az egyetem elkezdte a vertikális építkezést,
és akár már a jövő tanévtől indulhat mesterképzés az
intézményben, illetve nyáron nekifognak a régóta tervezett bentlakás és oktatási felület megépítésének.

1992-ben a népszerű kézilabdaedző, Kulcsár László
(Kuli) vezetésével az ISK iﬁ lánycsapata begyűjtötte a
marosvásárhelyi kézilabdasport mindmáig utolsó
érmét, egy bronzot az országos bajnokságon. Az együttes tagjainak nagy többsége a hajdani Electromureşhez
igazolt, ahol a klub felbomlásáig, 1995-ig játsztak. Azóta
sokan abbahagyták a versenysportot, voltak, akik tovább folytatták.
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Kár kihagyni

Névnapok

Nádas György
Marosvásárhelyen
Ahogyan én látom címmel kerül
sor Nádas György Karinthy-gyűrűs humorista önálló humoros
estjére március 19-én 20 órától
a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban. Jegyek elővételben
a színház jegypénztárában kaphatók. Egy jegy ára 20 lej. Szervező a Régió Magazin.
A tengerkék kutyus
Március 14-én, csütörtökön
9.30-tól és 11 órától, 15-én,
pénteken 10 órától és 11.30-tól
az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház marosvásárhelyi Nyomda
utcai székhelyén látható A tengerkék kutyus című mesejáték.
Hagyományőrző tábor
a tavaszi vakációban
Az Outward Bound Romania hagyományőrző tábort szervez április 8-13. között Szovátán V-VII.
osztályosok számára. Olyan érdekes tevékenységekkel várják
a résztvevőket, mint ostorfonás,
ostorozás, íjászat, kenyérsütés,
rovásírás-tanulás, kötélkerti tevékenységek, kincskeresés és
sok játék. Részletekről érdek-
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hangversenyre a 20-as bérlet
érvényes.
A roma asszony
A romák társadalmi integrációját segítő központ (CISPER)
szervezésében A roma asszony
címmel nyílt fotókiállítás a központ marosvásárhelyi Kossuth
utca 34. szám alatti székhelyén.

lődni lehet az info@outwardbound.ro címen vagy a 0265- 250939,
0365-407-673-as
telefonszámokon. Jelentkezési
határidő: március 20.

nika: Göllner Károly. Producer:
Hompot Szilárd. Az előadás
március 18-án, hétfőn a marosvásárhelyi Kultúrpalotában 19
órától kerül bemutatásra.

Gruppen-Hecc-kabaré
A világvége elmarad? című kabaré- előadás új fejezetet nyit a
Gruppen-Hecc társulat életében,
amint azt alcíme is jelzi: Csücscsen Sie Comedy. A produkció
egyik újdonsága az élőzenei kíséret és ének. Meghívott vendég: Nyágai István. A kabaré
szerzője: Molnár Tibor „Tájbi” és
Nagy István. Hang- és fénytech-

Szimfonikus
hangvereseny
Március 14-én, csütörtökön 19
órától rendkívüli szimfonikus
koncertre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel:
Kelemen Barnabás (Magyarország), hegedűn játszik: Kokas
Katalin (Magyarország). Műsoron: Bartók – 2. hegedűverseny,
Beethoven – F-dúr szimfónia. A

Medjugorjei zarándoklat
Hitet az életbe, életet a hitbe! –
ez a témája az idei medjugorjei
zarándoklatnak, amelyre április
10-15. között kerül sor a Segítő
Nővérek Kongregációjának égisze alatt. A részvételi díj 150
euró+150 lej, ami az összes
költséget tartalmazza, a résztvevőket kolostorban, 2-3 ágyas
szobákban szállásolják el. A zarándoklat idején bekapcsolódhatnak
a
medjugorjei
programokba, valamint meglátogathatják a Podrodo (Jelenések) és a Krizsevác hegyét.
Indulás április 10-én délelőtt, a
résztvevőknek nem szükséges
útlevél, egészségügyi biztosítás
viszont igen. Jelentkezni a 0742698-166-os telefonszámon Hajlák Attila-Istvánnál.

kolta. Még a legközelebbi barátai elől is. Szívátültetés,
mondták az orvosok. Nem kért
belőle. Az már nem ő lenne,
mondta. Igaza lehetett. Az Ő
szívét kellene átültetni belénk,
mindannyiunkba. Magunkba,
szeretteinkbe, utáltjainkba. Az
ő egyszerűségét, tisztaságát,
emberségét. Azt, amit a dalain
keresztül próbált átadni nekünk.

Éjszaka írta a dalszövegeit.
Éjszaka, amikor csend van.
Amikor elcsitulnak a külső
zajok, és meghalljuk a belsőt. A
belső csendet. Amit szóba önteni, dallá írni nem egyszerű.
Neki sikerült.
„Elbúcsúzom, de ott leszek…”. Nem búcsúzott el. De
itt lesz. Itt van. Mindig is velünk
lesz. És mi vele.
Tájbi

Cipő
Ötven. Ezt válaszolta nemrég ama riporteri kérdésre,
hogy hány évig akar élni.
Ha valakinek, akkor Neki
lett volna miért, mitől „elszállnia magától”. A Republic kis
híján negyedszázados töretlen
népszerűsége sikersztori a javából. Talán az egyetlen a Nagy
Generáció óta. Nem tette.
Sose pózolt, sose „játszotta
a fejét”, sose voltak sztárallűrjei. Sose láttuk az Activity-ben
bohóckodni, a Szombat esti
lázban botladozni, A nagy duettben valamilyen celebnek titulált szénalapú életforma
mellett statisztálni, a Vacsoracsatában kotyvasztani vagy
egyéb ízlésellenes műsorban
idétlenkedni.
Dalainak zöme a halálról
szól. Ez csak most, utólag tudatosult bennünk. Most, hogy elment.
A világot – saját bevallása
szerint – misztikus helynek
látta. Pedig a világ nem az. A
világ egyáltalán nem misztikus
hely. A világ mocskos, a világ
borzalmas. De az ő dalai hallgatása közben mi is annak látjuk, véljük, érezzük. Általa azzá
válik. Általa válik azzá. Egy
jobb, tisztább, élhetőbb hellyé.
Súlyos szívbetegségét eltit-

Március 14.
Március 15.
Március 16.
Március 17.
Március 18.
Március 19.
Március 20.

Matild, Méta, Jára, Jarmila, Tilda, Paulina
Kristóf, Zakariás, Lujza, Kelemen
Henrietta, Bálint, Valentin, Henrik
Gertrúd, Patrik, József
Sándor, Ede, Alexandra, Nárcisz
József, Bánk, Jozefa
Klaudia, Irma, Alexandra, Mór

Horoszkóp
Kos: Szárnyakat ad önnek a tavasz közeledte, ami nemcsak
a szakmai teljesítményében, de a szerelmi életében is megmutatkozik. Ha munkahelyi változtatásokat tervez, most érdemes lépéseket tennie, a magánéletében pedig kedvező
fordulatok várják. Minden oka megvan az optimizmusra.
Bika: Kedvező eseményekre számíthat ezen a héten. Egy rég
várt válasz érkezhet most meg valamilyen fontos kérdésére,
ami egy meghatározó döntés előkészítésében is szerepet játszik. Lehet, hogy olyan ügyében történik előrelépés, melynek
a megoldásáról már kezdett lemondani.
Ikrek: A bolygók magánéleti változásokat jósolnak ön számára a hétre. Amennyiben kapcsolatban él, lehet, hogy titokra derül fény, vagy a párja meglepő ötlettel áll elő. Ha
még egyedülálló, egy önként jelentkezőről kiderülhet, hogy
nem teljesen az, akinek látszik.
Rák: Igazán romantikus napok várnak önre, amennyiben
még nincs párja, a bolygók szerint most beköszönt a szerelem az életébe. Ezzel párhuzamosan nehézségekre számíthat
a munkahelyén, főleg, ha a munkaideje nagy részét a szerelméről való fantáziálással tölti. Találja meg az egyensúlyt!
Oroszlán: A bolygók szakmai nehézségeket ígérnek, de lehetséges, hogy új munkahely kerül kilátásba ön számára, és
nehéz dönteni, hogy menjen vagy maradjon. A magánéletében nem várják mélyreható változások, de lehet, hogy szeretné kicsit felkavarni az állóvizet maga körül.
Szűz: Kellemes meglepetések várnak önre a héten, melyek
elsősorban a szakmai életét érintik, de az is lehet, hogy a kollégáihoz kapcsolódnak. A héten a munkája kapcsán új ismeretségekre tehet szert, vagy egy utazás lehetősége kerül
kilátásba. Használja ki a pozitív lendületet, hogy megvalósítsa az elképzeléseit!
Mérleg: Kalandokkal teli, eseménydús hét vár önre. Szakmai
téren biztató híreket kap, és valószínűleg új munka is kilátásban van ön számára, amely hozzájárul ahhoz, hogy régi
álmát megvalósítsa. A magánéletét sem hagyják érintetlenül
a pozitív változások. Ha még nincs párja, önre találhat a szerelem.
Skorpió: Úgy érezheti, rendeződnek ön körül a viszonyok.
Olyan döntések születhetnek meg önben, amelyek meghozatalához eddig hiányoztak a kellő információk, de még arra
is rájöhet, hogy a válasz mindig is az orra előtt volt. A magánéletében pozitív változásokat ígérnek a bolygók.
Nyilas: Kissé energiahiányosan indulhat ez a hét, ez viszont
fontos ﬁgyelmeztetés lehet arra, hogy foglalkozzon többet
magával és a testi-lelki egészségével. Talán úgy érzi, túl sokat
dolgozik, pedig lehet, hogy csak nemet kellene mondania
az időrabló kollégáknak.
Bak: Zsúfolt hetet ígérnek a bolygók, és úgy érezheti, hogy
a munkája miatt nem jut ideje a szeretteire. Lehet, hogy
mindez arra sarkallja, hogy átgondolja, mit csinálhatna másképp, és talán radikális lépést tesz. Elkerülhetetlen, hogy felállítsa életében a fontossági sorrendet.
Vízöntő: A bolygók szerint fordulóponthoz érkezett az életében. Ha művészeti területen alkot, áttörés várja, és jó híreket
kaphat valamelyik műve fogadtatásáról. A magánéletében
is pozitív eseményekre számíthat, most kedvező az időszak
arra, hogy a következő szintre lépjen, akár párban, akár egyedül él.
Halak: Elsősorban a magánéletében történhetnek pozitív
változások a héten, illetve egy ismerősével tisztázódhat valamilyen nézeteltérés - még az is kiderülhet, hogy egy félreértésnek estek áldozatául. A napokban találkozhat egy
érdekes férﬁval, akivel romantikus szálak szövődhetnek, ha
még keresi a párját.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.
szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

Társadalom <<
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„Szükség van a végzettjeinkre!”
- Interjú dr. Kelemen Andrással, a marosvásárhelyi Sapientia EMTE új dékánjával –
– Hogyan történt az ön előléptetése? Ki javasolta önt, illetve
milyen procedúra révén nyerte el
a tisztséget, hisz ellenjelöltje is
volt, Bakó László személyében?

Kelemen András 1964ben született Gyergyóremetén. A középiskolát a
csíkszeredai Márton Áron
Gimnáziumban, villamosmérnöki egyetemi tanulmányait Brassóban
végezte. Szűkebb szakterülete a teljesítményelektronika. Szakmai
gyakorlatra a Marosvásárhelyi Áramszolgáltató
Vállalatnál, a Bukaresti
Elektrotechnikai Kutatóintézet Marosvásárhelyi Fiókjánál, az AAGES és
TETRONIC teljesítményelektronikai cégeknél tett
szert. 2003-tól a Sapientia EMTE marosvásárhelyi
műszaki és humántudományok karának oktatója, egyetemi adjunktus.

– A tanügyi törvény értelmében minimum két jelöltnek
kell pályáznia a dékáni tisztségre, a jelöléseket a kari tanácsnak kell elfogadnia,
amiként a menedzsment-programokat is. Ezt megelőzően viszont a kuratóriumnak kell a
támogatásáról biztosítania a
pályázókat. Ezután minden dékánjelölt szenátusi bizottsági
meghallgatáson esik át, amely
támogatja vagy elutasítja a jelölteket. A választási szabályzat
értelmében a rektoré a döntési
jog, de azt a Szenátusnak is jóvá
kell hagynia.
– Ön két hete vette át hivatalát. Milyen újításokat készül bevezetni négy éves mandátuma
alatt?
– Mindenekelőtt zökkenőmentesen akarom folytatni elődeim munkáját. Ne feledjük,
hogy én tulajdonképpen egy jó
alapozás után veszem át az intézmény vezetését, így nem
látom szükségesnek a gyökeres
változtatásokat. Az elvek, célkitűzések a régiek maradnak, az
újítások jelentős része pedig
részletkérdésekre vonatkozik.
Nyilván egy intézmény működtetése nagyon sok aprómunkával jár, hisz minden feladat
sikeres elvégzésének a kulcsa a
részletkérdések helyes megoldása, kezelése.
– Akkor mit szeretne megvalósulva látni mandátuma végén?
– A már korábban megfogalmazott elképzelések, tervek
megvalósítása, gyakorlatba ültetése: nyitás, sőt, mindennapi
együttműködés a gazdasági
szereplőkkel és a középiskolákkal. A líceumok, a felsőoktatási
intézmények és a gazdasági
szereplők folyamatos kooperáció révén fel kell építsenek egy
jól működő rendszert. Az oktatási intézmények megfelelő
együttműködése révén képezhetők a jó szakemberek, akiktől
a gazdasági élet fellendítése
várható majd. A megfelelő
szakemberképzés feltétele
pedig, hogy odaﬁgyeljünk és
megértsük azt, mit is igényelnek a gazdasági szereplők, a
társadalomnak milyen munkaerőre van szüksége. Ennek
megvalósítása nem csak szoci-

ológiai felmérések révén történik, hanem a gyakorlati igények
feltérképezése, a folyamatos
párbeszéd, és miért ne, a jövőbe
látás által. A képzésnek a pillanatnyi helyzethez is alkalmazkodnia kell, de olyan embereket
kell „kinevelnünk”, akik képesek
lesznek a változó, számunkra
egyelőre nem teljesen belátható, jövőbeni társadalomban
is megállni a helyüket. Gondolkodni, tájékozódni kell megtanítanunk diákjainkat.
– Milyen érzés az intézményépítő dr. Hollanda Dénes
nyomdokaiba lépni?
– Elsősorban az óriási megtiszteltetést, de a kihívást is
látom ebben a funkcióban,
amelynek megpróbálok megfelelni. Úgy vélem, a legfontosabb mindig az adott
lehetőségekkel való maximális
élni tudás képessége. Hollanda
Dénes egy bizonyos helyzetben
„játszta el” az akkor szükséges
szerepet, Székely Gyula, volt
dékán eltérő élethelyzetben
tette a dolgát, jómagamnak
pedig más szituációban kell
megállnom a helyem. Különböző képességeket, stratégiát
igényel akkreditációt kiharcolni
egy felsőoktatási intézménynek, és más feladatkör hárul
egy olyan vezetőre, aki már
akkreditált egyetem számára
adott lehetőségekkel élhet.
Jelen pillanatban kedvezőek a
körülmények, hisz a ﬁnanszírozási feltételek is megfelelőek és
az egyetem is elnyerte az akkreditációt. Nem mondanám,
hogy könnyebb vagy nehezebb
lenne a dolgom, mint előde-

imé, hanem inkább más.
– Miként, mikor lesz a Sapientia EMTE önellátó egyetem?
– Ez az egyik fő kihívása az
intézménynek, viszont teljesen
önellátó nem lehet egy egyetem, csak olyan formában, hogy
a társadalmi igény, támogatás
látja azt el. Egy egyetemnek kutatási, oktatási feladatai vannak, ez pedig nem képes olyan
anyagi hasznot hozni, hogy
önellátóvá tegyen egy intézményt. Nyilván kutatási projektekből származó ﬁnanszírozási
lehetőségek léteznek, de ezek
mindig csak töredékét képezik a
költségvetésnek. Olyan mértékű
kell legyen az intézmény társadalmi elfogadottsága, hogy az
fenntartsa az egyetemet.

gyarországi felsőoktatási intézményekkel, mint az ELTE, a Miskolci Egyetem, a Debreceni
Egyetem, a Corvinus Egyetem.
Mindenik tanszék nekifogott e
vertikális építkezésnek. Kulcskérdés viszont ennek az infrastruktúrája, az oktatók
toborzása, csoportosítása.
– Köztudomású, hogy a műszaki képzés igen erős Vásárhelyen. Milyen kutatótevékenységek
bontakozhatnak ki ebből?
– Már léteznek komoly és
szerteágazó kutatótevékenységek. Számos kolléga vesz részt,
illetve vezet olyan kutatási projekteket, amelyek az Országos
Kutatási Alapprogram támogat,
sőt számos diákot is bevontak
különböző projektekbe.

– A román államtól való
anyagi támogatás igénylése
megtörtént-e?

– Milyen stádiumban van a
bentlakás és oktatási felület
megépítése?

– A törvény szerint akkreditáció hiányában nem részesülhettünk állami támogatásban.
Ez viszont nem jelenti automatikusan azt, hogy az akkreditáció birtokában részesülünk is
belőle. Mindenképp jól időzített, megfontolt, körültekintő
lépés kell legyen a ﬁnanszírozás
igénylése.

– Tavaly Orbán Viktor miniszterelnök látogatásakor vált
bizonyossá az a magyar állami
támogatás, amelyből a bentlakás építését is ﬁnanszírozni tudjuk. Tulajdonképpen egy
bentlakást, étkezdét, oktatási
felületet és konferenciatermeket is magába foglaló épületről
van szó. A nyár elején fogunk
neki az építkezéseknek, jövő év
végéig pedig be kell fejeznünk
a létesítményt.

– Tervezik-e új szakok indítását a 2013/2014-es tanévben,
esetleg mesterképzést?
– Alapképzésen nem lesznek új szakok, ám mesterképzés
biztosan indul, akár már jövő
tanévtől is, és folyamatban vannak a tárgyalások olyan ma-

– Hogyha öt, az egyetemre
vonatkozó célkitűzést kellene
megfogalmaznia a következő
évekre, melyek lennének azok?
– A kampusz bővítése, szoros
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Ferencz Zsombor

Régió vagy
gyarmat?
Erdély közigazgatási újjászervezéséről az Európai Unióval
való tárgyalások idején, a kilencvenes évek második felében
kezdtek beszélni. Azzal a mondvacsinált ürüggyel, hogy
Románia alkalmassá váljék az uniós alapok lehívására,
honatyáink nyolc fejlesztési régiót hoztak létre. Székelyföldet
a Közép Régióba sorolták, ez azonban csak azoknak a vállalkozóknak jelentett valamit, akiknek pályázati ügyekben
a gyulafehérvári irodához kellett fordulniuk. Mivel a lakosság
többségére ez a régiósítás csak minimális hatást gyakorolt,
annak idején pedig az internet gyerekcipőben járt, és a hírtelevíziók is csak „hírmondóban léteztek”, a tájékozatlanságnak és az érdektelenségnek köszönhetően, az akkori területi felosztás nem ütközött lakossági ellenállásba.
Az átszervezés körülbelül két-három évvel ezelőtt került
megint a köztudatba, többek között azáltal, hogy az „éppen”
kormányon lévő RMDSZ ellene agitált. Pontosabban olyan
feltételeket akartak szabni politikusaink, amelyek a székely
megyék összetartozását szavatolta volna. A romániai magyar
parlamenti érdekképviselet azóta ellenzékbe került. Az unió
által „előírt” elvárások pedig folyamatosan feszültséget
okoztak. Hol szabják meg a régiók határait? Melyek legyenek
ezek központjai? Ki szerezzen nagyobb hatalmat, befolyást
és tőkét? Íme, a leggyakrabban felmerülő kérdések. Az
uniós csatlakozás eddigi dézsmái (a kőolaj- és földgáztartalékok „átadása”, a monopolhelyzetben lévő vállalatok „elajándékozása”, valamint a fogyasztói piac egyoldalú – számunkra hátrányos – megnyitása) mellett, most egy újabb
jogfosztó folyamatnak lehetünk szenvedő alanyai: az ország
gyarmatosításának. Átrajzolják a fejünk felett a közigazgatási
határokat, olyan skatulyákba helyeznek, amelyekbe nem
állt szándékunkban beállni. A régiókat a lakosság megkérdezése nélkül a gyarmatosítók szabják meg önkényesen.
Olyan kényszerfeltételek elé állítanak, amelyek a többi uniós
államban sem léteznek.
A régiók azonos mérete nem lehet alapfeltétel, hiszen
Németországban például, ahol egy föderatív, vagyis félszuverén államokból felépülő államforma működik, megtaláljuk
a tizenkét millió lakost számláló Bajorországot, és az egymilliós Saar-vidéket is. Bajorország fővárosa, München tízszer akkora, mint Saarbrücken. Bajorország területe több
mint húszszor nagyobb, mint a Saar-vidéké. Ennek ellenére,
a Német Szövetségi Tanácsban, az előbbi tartomány hat
képviselővel, míg az utóbbi hárommal rendelkezik. Kell ennél jobb példa a Székelyföldnek?
Az autonómiatüntetések, a zászlóharcok és „az erős képviselet” által nyújtott lehetőségek mellett léteznek-e olyan
erdélyi magyar politikusok, akik az említett célok mentén
egyeztetéseket folytatnának a minket éppen derékba törni
óhajtó európai döntéshozó tényezőkkel? A tüntetéseken és
a civil megmozdulásokon kinyilvánított tömegakaratot vane, aki eljuttassa a megfelelő hatalmi körökhöz? Persze jól
jön a mentség, hogy ezt kérik, ezt kérték tőlünk, mintha
tényleg egy összeesküvés-elmélet alanyai lennénk, ahol
senkinek sincs szava, és úgy terelgetnek minket az egyik
legelőről a másikra, mint egy juhnyájat, de ennél azért többet érdemelünk. Politikai hatalommal rendelkező képviselőink, az Európai Parlamentben és idehaza, gyakoroljátok
a jogaitokat, intézzétek az ügyeinket úgy, ahogyan azt elvárjuk tőletek!

együttműködés a gazdasági élet
szereplőivel, folyamatos párbeszéd a középiskolákkal, magas
fokú, következetes oktatási te-

vékenység és utoljára, de nem
utolsó sorban minőségi kutatási
tevékenység megvalósítása.
Pál Piroska
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Omladozóban a nagyernyei Bálintitt-kastély
A tövisi Bálintitt család nagyernyei birtokához házasság révén jutott, ugyanis Bálintitt György Petki Terézt,
a másik György Petki Margitot vette feleségül. A családot Mária Terézia emelte bárói rangra 1742-ben.
Nagyernyében való letelepedésük a 18. század legvégére tehető, ekkor kezdték el a kastély építését. Az
épület az 1800-as évek legelejére készült el.
Keresztes Gyula építészmérnök a kastélyt a következőképpen jellemezte: „A nagyernyei
kastély az újgótika, klasszicista
modorában épült. Homlokzatán
a gótika vonása az eredeti ablakformákon, a klasszicizmusé
a karcsú oszlopos tornác kiképzésén ismerhető fel.”
Ez azonban nem volt maradandó, mert a későbbi átalakítások során az épület elveszítette gótikus jellegét és barokk
formát öltött. Az eredetileg U
alaprajzú kastély főhomlokzati
hosszán, a bal kéz felőli sarkot
emeletesnek építették ki, és az
emeleten a rizalit tengelyében
egy öntöttvas-konzolos erkély
is készült, amelynek az ajtónyílását később ablakká alakították. A főhomlokzat ablaknyílásainak elrendezése nem
szimmetrikus. A két dór oszlopos fedett veranda, amelyből a
kastély főbejárata nyílott, a
szimmetria tengelyéből kiesett
a későbbi toldások és homlokzat
átalítások során. Feltételezhető,
hogy a kastélyt szimmetrikus
elrendezésűnek tervezték, de a
jobb oldali emeletes részről lemondtak.
„A szalon nagy és szép volt,
két dór oszloppal és az ősök
arcképeivel”
A kastély belső berendezését
báró Bálintitt Károly (sz: 1911)
lírai hangú visszaemlékezéséből
ismerhetjük meg: „Nagyernyén
a ház 18 szobából állott. A szalon nagy és szép volt, két dór
oszloppal és az ősök arcképeivel.
A könyvtár kb. 15 000 könyvet
tartalmazott: magyar, német,
francia és angol nyelvűeket, de
sok régi orosz író műveit is német fordításban. Elől a teraszt
szarvasagancsok és kitömött siketfajdok díszítették. Nyáron

A kép 1954-ben készült, amikor iskolává alakították a kastélyt. Előtérben az első tanari kar.

meg sok, sok virág.”
A kastélyt dendrológiai park
vette körül, amelyben Erdély
szerte ritkaságszámban menő
fafajták éltek, mint például a
Fekete dió, a Páfrányfenyő, a
Nyugati ostorfa, a Szivarfa és
mások. A park nyugati részén,
közvetlenül az út mellett egy
kis mesterséges tavat ástak,
amelyet két csorgó táplált.
A II. világháborútól kezdődően aztán megváltozott a kastély és környékének rendeltetése, sorsa. A beszállásolt
katonaság, majd a háború után
hatalomra törő kommunista
rendszer emberei feldúlták a Bálintitt-kastélyt, a hatalmas
könyvtár állományát széthordták, megsemmisítették, a még
ott maradt iratokat elégették.
Meg kell itt jegyeznünk, hogy a
Bálintitt család levéltárának
1435-tel kezdődő anyaga a székely birtokokra, a 16–17. századi jogi szokásokra vonatkozó
adatokban volt gazdag, de ott
őrizték Kovacsóczy Farkas erdélyi kancellár több iratát, levelét
is a 16. század végétől. (A levéltár egy részét Bálintitt József
báró 1913-ban az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek adta át

megőrzésre és kezelésre.)

tették, az örökösök visszaigényelték a kastélyt és az ahhoz
tartozó telket. A helyi önkormányzat és az örökösök közötti
pereskedés miatt a tényleges
birtokátvétel a mai napig nem
történt meg. A jelenlegi tényállásról Jánosi Ferenc, Nagyernye
község polgármestere a következőképpen vélekedik:
- A kastély jelen pillanatban
még gazdátlan, ez az oka annak,
hogy senki nem javít rajta. A helyi
önkormányzat és az örökösök
közt már hét éve folyik a per és
ameddig törvényszéki eljárás
alatt áll az ügy, és nincs tisztázva
a tulajdon, addig a törvény nem
engedi meg, hogy bárki is tatarozzon rajta.
Jánosi elmondta, hogy az
örökösök a kastély épületén kívül olyan területeket is igényelnek, amiket nem lehet visszaszolgáltatni, mint például azt a
helyet, amelyre az új iskola
épült, vagy ahol az Állami Gazdaság épületei vannak. Ebből
kifolyólag alakult ki a nézeteltérés a felek között, ez képezi a
törvényszéki eljárás alapját.
A közelmúltban az iskola teljes mértékben átköltözött az új
épületbe.

1954-től a kastélyban
működött a nagyernyei
iskola
Az 1949-ben államosított
kastélyba 1954-től kezdték el
berendezni a helyi iskola tantermeit. 1976-ig teljes egészében itt működött az ernyei iskola, amelynek köszönhetően
nem omlott össze az épület, hiszen kisebb-nagyobb mértékben folyamatosan javítottak
rajta. 1976-ban új iskolaszárny
épült, amit a helyi önkormányzat 2000 után két ízben is kibővített. A falu hajdani tantestületének dicséretére legyen
mondva, a kommunista időszakban a kastély és környéke
aránylag megőrizte állapotát.
Szabó László biológia szakos tanár mindig szívügyének tekintette az épület javítását és a kastélypark
rendezését,
gyarapítását.
A kastély jelen
pillanatban gazdátlan
Az 1989-es változások után,
amint azt a törvények lehetővé

MORGÓ
Szentgyörgyi László

Tisztul a kép
Bár bosszantó a vasárnapi autonómiatüntetés körüli
számháború, azért, valljuk be, nem szokatlan, mondhatnák
akár azt is, szinte természetes. Attól függően, ki honnan
nézi, az egyik oldal, a szervező, szokás szerint felfelé kerekít,
az ellenérdekelt oldal pedig lefelé. Nos, egyezzünk meg
abban, ha harmincezren nem is, de azért ötezernél sokkalta
többen voltunk. Ezzel bárki, aki valaha járt futballmeccsen,
például a vásárhelyi stadionban – a régire gondolok persze
– egyetérthet.
Az akció sikere minden eddiginél nagyobb lendületet
adhat az autonomista mozgalomnak. Az RMDSZ viszont
meglehetősen kényes helyzetbe manőverezte magát. Köztudott: országos vezetői – Markó, Kelemen, Borbély, Verestóy – elutasítólag nyilatkoztak, mondván „nem akarnak
mások utánfutói lenni”, s a távolmaradásra biztatták a tagságot. Nos, a jelek szerint elszámították magukat – nem is
kicsit, nagyon! Ezek után az RMDSZ-nek le kell mondania
arról a tévhitről, hogy az erdélyi magyarság egyetlen „legitim képvislőjeként” kizárólag ők képesek tömegeket megmozgatni, egyedül nekik van tömegbázisuk. Azért az sem
hallgatható el, hogy a központi sugallat ellenére is – belső
meggyőződésből vagy csupán számításból – voltak, akik
megjelentek a Postaréten. Tamás Sándor és Borboly Csaba,
Kovászna, illetve Hargita megye önkormányzati elnökökre,
illetve Antal Árpád sepsiszentgyörgyi és Ráduly Róbert csíkszeredai polgármesterekre gondolok elsősorban, meg a
mezei tagokra, akik szép számban vettek részt a tüntetésen.
Ide sorolhatók a vásárhelyi „alternatívok” is, akik az új városi
elnökkel szembemenve, maguk is a részvételt választották.
A vasárnapi esemény után tisztult a kép, körvonalazódnak a frontok, jól látszik, mely oldalon kik és ki, mi mellett
sorakoznak fel. Az RMDSZ – feltehetőleg az újabb kormányzati részvétel reményében – a Ponta-kormány, a posztkommunista PSD kegyeit keresve szembement az erdélyi
magyar fősodorral, az autonómia, különösen Székelyföld
autonómiája mellett hitet tevők táborával. Abból, hogy korábban Mesterházyt látták vendégül Kolozsváron, abból,
hogy az MSZP éppen a PSD-elnök Pontát hívta meg kampánynyitó „évértékelőjére”, nos mindebből világosan kitűnik
az RMDSZ posztkommunisták iránti elkötelezettsége. Ez,
gondolom, tiszta sor.
Amiről ajánlatos lesz nem megfeledkezni majd a jövőben. Különös tekintettel a következő évben esedékes EPválasztásokra. Meg úgy általában.

- A tantermeket biztonsági
okokból költöztettük ki a kastélyból, hiszen a kastély állaga
igen megromlott, több helyen
megomlott, a mennyezet is
beszakadt. De a könyvtár és a
kis helyi múzeum az épületben
marad – mondta a polgármester.
A jövő kilátásait illetően az
elöljáró a következőket mondta:
– Reménykedünk abban,
hogy az idén lezárul a pereskedés. Hogy mi lesz a kastély és
környékének a jövője, az attól
függ, ki nyeri meg a pert. A kastély épületét nem tudja az önkormányzat megnyerni, erre
nem is tartunk igényt. Ezért,
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hogy mi lesz a sorsa, nem tudom, ezt majd az örökösök döntik el.
A kastély és szűk környéke
igen lehangoló látványt nyújt
manapság, a közelmúltban
melléje felhúzott új építmények
szomszédságában. Hajdani
pompája megcsorbult, méltóságából is sokat veszített. Ha
ezelőtt száz évvel a környék
dísze volt, ma már szerényen
húzódik meg a még ki nem
pusztult fák árnyékában. Felújítására a legsürgősebben szükség lenne, hogy visszanyerje
régi arculatát, és újra éke legyen
a falunak, büszkesége a helyieknek.
Nemes Gyula
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Autonómiatüntetés képekben
Fotók: MTI, Transindex, Facebook

Azt a viccet ismered, amikor két Toró megy a sivatagban...

A hargitai kocsikra román parkolóőrök vigyáztak

Az RMDSZ két becsületes embere
MEN IN BLACK

Manuál-faciális szinkron

Székely Svejk

Márciusi ifjak

A tökömbe, megint egy rovásírásos SMS!

A végére Szász Jenő is befut, gömbvillám képében

Szép székely lyánytól az öreg kard is bemoccan

A híres zászlóátnemadás

CM
YB

6. oldal>> Társadalom

2013. március 14–20.

„Átkelőpontok” a Márton Áron utcában
Köztudott: mindent tönkre lehet tenni, ami elkészült, mindent el lehet rondítani, ami szép. Néhány nappal ezelőtt N. Kálmán hívta fel a
ﬁgyelmünket arra, amit az alábbiakban foglalunk össze.
A helyszín a marosvásárhelyi
Márton Áron utca, amelyet
évekkel ezelőtt, a régi szülészettől lefelé lebetonoztak – hogy
miért nem a Bolyai-tértől, azt
mindenki sejtheti...
Nos, a történet másfél-két
évvel ezelőtt kezdődött. Illetékes szakemberek e keskeny
zsákutcát több helyen átvágták
új gázvezeték szerelése végett.
Ezeket a sáncokat a beavatkozás után vissza is tömték, valamelyest le is döngölték, majd
a legfelső felületet visszabetonozták. A jelek szerint nem
éppen szakszerűen, hiszen ezek
az átvágások megereszkedek,
besüllyedtek. Olyannyira, hogy
autóval már alig lehet áthajtani,
áthaladni rajtuk. A munkálatokat végző cégek be is zsebelték
az ezért járó gázsit, mégis az
egész helyzet arra emlékeztet,
amikor a kutya valamit maga
mögött hagy...
A környéken lakók már ismerik az áldatlan állapot velejáróit.

Ezt kihasználva járművükkel lelassítanak, és megkeresik a már
kialakult „átkelőpontokat”.
A kérdés jelen esetben is hasonló a múltkorihoz. Ki a felelős
a szóban forgó állapotért, illetve
ki fog lépni annak érdekében,
hogy akinek ezt rendbe kell hoznia, az meg is tegye?
Felﬁgyelve olvasónk észrevételére el is mentünk a Márton
Áron utcába. Lefényképeztük, és
bizony, egyértelműen igazat kell
adnunk N. Kálmánnak, aki különben a lapunknak még azt is
elmondta, hogy ebben az utcában napközben teljesen lehetetlen a parkolás.
Nem csoda. A zsákutca végében van a volt Telefonpalota
épülete, a CEC Bank, és a 112-es
sürgősségi diszpécserszolgálat.
Gondoljuk, nem kell nagy tudomány és éles észjárás ahhoz,
hogy ki lehessen számolni: az
említett intézetekben hányan
dolgoznak, hányan mennek a
taposómalomba autóval.

Ez, mondjuk, mindenütt így
van: aki teheti, ma már nem
gyalogol. Ellenben a megnevezett cégek vezetői is jelezhetnék
illetékes helyeken a leírtakat, hiszen az utcát egyértelműen jobban igénybe veszik, mint a
környéken lakók!
Megjegyzendő még, hogy
addig, amíg a 112-es diszpécserszolgálat épülete nem léte-

Főhajtás Bözödi György emléke előtt
„Rajongók földjén születtem. Egy kicsit én is rajongó voltam világéletemben,
s az vagyok ma is. Nem tagadom, és nem szégyellem. Bár tudom, hogy a rajongás nem tartozik a legfőbb erények közé. De rajongás nélkül kietlen és
puszta az élet” – vallotta Bözödi György, aki 100 évvel ezelőtt Bözödön látta
meg a napvilágot.
Valóban rajongó volt a szó
legnemesebb értelmében. Rajongással kutatta a székelység
valódi múltját, és kereste, hirdette az igazságot.
A 100 éves író, költő, szociográfus, történész tiszteletére az
erdőszentgyörgyi Bodor Péter
Művelődési Egyesület és a Bözödi Unitárius Egyházközség emlékünnepélyt tartott vasárnap,
március 10-én a szülőfaluban.
Az unitárius templomban
kezdődött a megemlékezés, ahol
Kecskés Csaba marosvásárhelyi
unitárius esperes hirdetett igét
és imádkozott az egybegyűltekkel a szónak, az anyanyelvnek
nagy mesteréért.„Itt él, itt lobog
közöttünk a bözödiek Jakab urának, Bözödi Györgynek a szelleme, aki megértésre és
megértetésre törekedett. Harcolt
munkáival népének megmaradásáért, mert rajongásig szerette
ezt a népet, amelyből vétetett”
– hangzott a beszédében.
A Bözödi György Általános Iskola tanulói Fülöp Tünde és Fülöp
Noémi pedagógusok irányításá-

val ünnepi műsorral állítottak
emléket falujuk nagy szülöttének.
A megemlékezés az író szülőházában folytatódott. Kovrig
Magdolna tanárnő, a Bodor
Péter Művelődési Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket,
majd Tar Endre alpolgármester
szólt az emlékezőkhöz. Tóth Domokos, az erdőszentgyörgyi
Szent György Technológiai Líceum igazgatója röviden ismertette az író életét és
munkásságát.
Színvonalas előadást láthattunk-hallhattunk ismét. Bözödi
György verseit Szilágyi MáriaMagdolna tanárnő, Meleg
Emőke és Fülöp Dorottya diákok
tolmácsolták, gyönyörű novelláját László Otília mondta el,
népdalt énekelt Balázsi Annamária, és csodálatos fuvolaszólót hallhattunk Csizmadia
Kingától. Igazi meglepetés volt
Csifó János ajándéka, akinek jóvoltából CD-ről hallgathattunk
meg egy Bözödi György-interjút. Hallottuk a hangját, élvez-

hettük humorát, velünk, közöttünk volt Jakab úr.
Kötetlen beszélgetésre is sor
került, az író személyes ismerősei osztották meg emlékeiket a
jelenlevőkkel. Józsa Béla, Somodi Béla, Vajda Dénes, Berei
József bözödi lakosok nevettettek meg történeteikkel, de
Nády János nyugalmazott tanár
is szeretettel idézte fel találkozásait Bözödi Györggyel.
Kovrig Magdolna javasolta a
Bözödi György Baráti Társaság
létrehozását, melynek feladata
lenne összegyűjteni az író szétszóródott munkáit, a róla szóló
anekdotákat, és emlékhellyé
tenni a szülőházat.
Az ünnepség koszorúzással
ért véget. Koszorút helyeztek el
a háznál és az író sírjánál az erdőszentgyörgyi Polgármesteri
Hivatal, a Bodor Péter Művelődési Egyesület, az erdőszentgyörgyi RMDSZ, a bözödi
unitárius egyház, és a bözödi faluközösség képviselői.
Jakab Éva
Fotó: Kovrig Zoltán

zett, a parkolásért ﬁzetni kellett.
Még az ott lakóknak is. Amint a
sürgősségi szolgálat elkezdte tevékenységét, leszerelték a táblákat, és most mindenki
kénye-kedve szerint parkolhat,
méghozzá ﬁzetség nélkül.
Hát ezek a Márton Áron utca
gondjai. Hadd soroljuk: átvágott
utca, leereszkedett sáncok, a
parkolás lehetetlensége, a for-

galom. Ráadásul, mint már
írtuk, még zsákutca is. Feltennénk a kérdést: mi lenne akkor,
ha a szóban forgó helyen megkétszereződne, vagy akár megháromszorozódna a forgalom.
Erre még gondolni is rossz!
Az észrevételt ebben az esetben is fényképpel igazoljuk. Továbbá nem marad más hátra,
minthogy bízzunk abban, hogy

soraink az illetékesek szeme elé
is elkerülnek. Hátha lépni fog
valaki, hátha elvégzik a szükséges javításokat, növelik a parkolási lehetőségeket, satöbbi. Vagy
talán túlontúl optimisták vagyunk?
Kép és szöveg:
Nagy-Bodó Tibor
(Az észrevételért olvasónkat, N. Kálmánt
két hónapi előﬁzetéssel jutalmazzuk.)
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Öreglányok, nem vén lányok
– viszont jól kézilabdáznak!
1992-ben a népszerű kézilabdaedző, Kulcsár László (Kuli) vezetésével az ISK iﬁ lánycsapata begyűjtötte a
marosvásárhelyi kézilabdasport mindmáig utolsó érmét, egy bronzot az országos bajnokságon. Az együttes
tagjainak nagy többsége a hajdani Electromureşhez igazolt, ahol a klub felbomlásáig, 1995-ig játsztak.
Azóta sokan abbahagyták a versenysportot, voltak, akik tovább folytatták, majd 2010-ben néhányan elhatározták, hogy újra edzésbe állnak. Idővel beneveztek a Szovátán első alkalommal megrendezett amatőr
városi kézilabda bajnokságba. Az idei kiírásban a csapat – amely Gedeon Richter néven szerepel – a tabella
első helyén áll.
2012 nyarán a kiváló tehetségeket felsorakoztató generáció 20
éves találkozójára meghívták egykori trénerüket, Kulcsár Lászlót is,
aki azóta az együttes edzőjeként
tevékenykedik.
Az egyik edzés után az egykori
Electromureş jobbszélsőjét, a 39
éves Bíró (Peres) Zitát, meg több
egykori és jelenlegi társát és nem
utolsó sorban edzőjüket, Kulcsár
Lászlót kérdeztük a Richterről.
– Zita, Marosvásárhelyen a
sportrajongók úgy tudták, hogy eddig csak az Apollo Old Boys nevű,
egykori sportolókat magába tömörítő öregﬁúk labdarúgó együttes létezik. 2010. óta viszont létezik az
„öreg” lányokat foglalkoztató kézilabdacsapat is. Mikor is alakult meg
a Gedeon Richter együttese?
– Annak idején többedmagammal én is tagja voltam az ISK
1992-ben országos bronzérmet
nyert iﬁ lánycsapatának, amelyet
Kulcsár László edzett. Közülünk a
későbbiekben sokan a hajdani
Electromureşnél, a Mureşulnál
vagy az Armedicánál folytatták a
kézilabdát.
2010. március 8-án, egy nőnapi
buli alkalmával merült fel az ötlet,
hogy hetente egy alkalommal jó
lenne, ha találkoznánk, játszanánk.
Egy ideig a gernyeszegi sportcsarnokba jártunk ki edzésekre,
majd utána beneveztünk a Szovátán megrendezett városi kézilabda
bajnokságba, ahol rajtunk kívül
még négy együttes szerepelt. Mivel a bajnokság már meg volt kezdődve, a szervezők megengedték,
hogy a bajnokságon kívül szerepeljünk, sőt meg is nyertünk minden mérkőzést!
– A csapat edzéseit a tapasztalt
Kulcsár László vezeti. Hogyan került
ő az együtteshez?
– 2012 nyarán mi, az ISK iﬁ
együttesének azon játékosai, akik
országos bronzérmesek lettünk,
megszerveztük a 20 éves találkozót, ahová elhívtuk az igen kedvelt
Kulcsár házaspárt, akik szívesen
fogadták meghívásunkat és azóta
az együttes felkészítésével is foglalkoznak.
– Korabeli megsárgult helyi újságok hasábjain olvastam, hogy
igen tehetséges generáció sportolt
akkoriban az ISK-nál, majd az Electromureşnél. Te mikor hagytad abba
a kézilabdát, azaz mennyi idő után
kezdtél el újra játszani?

7. oldal

Kosárlabda Országos Liga

Nagyszerű győzelem a listavezető ellen
Maros KK - Nagyváradi MSK 81-48 (20-20, 19-7, 22-12, 20-8)
Szenzációs győzelmet aratott hazai pályán a Maros Kosárlabda
Klub, amely a 25. fordulóban legyőzte az éllovas nagyváradi
MSK együttesét. A marosvásárhelyi együttes eddig 43 pontot
teljesített és a tabella harmadik fokáról várja a folytatást.
A Maros KK kosarait Navickas 21 (2x3), Csirics 17 (3x3), Peciukas 13 (3x3), Dumitru 10, Kandics 3, Barro 2 és Păltinişanu
szerezték.

Szrecsko Szekulovics, a Maros KK vezetőedzője:
– Kockáztattam, de bejött. Gedi és Cseszkovics között kellett választanom, Navickst választottam és nem tévedtem. Általában,
aki volt csapata ellen játszik, nagyon jó, vagy nagyon pocsék
napot fog ki. Örülök, hogy jól döntöttem, mert éreztem, hogy
bizonyítani akar egykori csapata ellen. Jó meccset játszottunk,
a pad remekül hozta a pontokat és jól táplált energiával. Köszönöm a nézők támogatását.
Labdarúgás, 2. Liga

Megingott Isăilă széke?

– Tizenegy éves voltam, amikor
Peteley Attila keze alatt úsztam,
majd kézilabdázni kezdtem iskolás
szinten. Idővel harmadikok lettünk
az iskolák közötti országos bajnokságon, Temesváron, aztán az ISKnál, majd az Electromureşnél folytattam, ahol 1996-ben hagytam
abba (21 évesen), az együttes felbomlása után. 17 év távollét után
kezdtem el újra kézilabdázni.
– Sugárzik belőletek a kézilabda
iránti szeretet, az összetartozás, a
barátság még akkor is, ha lövéseitek
célt tévesztenek, ha adogatásaitok
néha pontatlanok. Tévedek?
– Nem, ez valóban így van. Ha
azt mondom, hogy összetartóbbak
vagyunk, mint valaha, nem sokan
hiszik el, pedig így van. Együtt járunk a Mureşul meccseire, együtt
vagyunk a pályán kívül is. Ami igazán boldogsággal tölt el, hogy anynyi év után a barátság és a sport
iránti szeretet köztünk töretlen maradt.
– Amint az edzésmunkádból is
kitűnik, jó ﬁzikumnak örvendesz,
az együttes gólkirálya vagy, gondolom, felsőbb szinten is megállnád
a helyed…
– Köszi. Az idő azért telik felettünk is. Lehet, ha akkor nem
hagytam volna abba és lett
volna, ahol kézilabdázzunk, akkor
játszhattam volna még néhány
évet, akár felsőbb szinten is. Nekem is, a csapattársaimnak is
kedvező ez a szovátai bajnokság,
ahol több amatőr szintű, vagy
egykori kézilabdázó játszik. A
legfontosabb, hogy mindenikünk
igazi családtagként érzi magát a

csapaton belül, boldogak vagyunk együtt.
– Jelenleg hányadikak vagytok
a bajnokságban?
– Négy mérkőzés után – 3211-re vertük Parajdot, 28-10-re
Szovátát, 42-10-re Korondot és
51-11-re a korondi Juniort – az
első helyen vagyunk, remélem,
megnyerjük a bajnokságot. Ezzel
lejárt a bajnokság első fele, majd
áprilisban kezdődik a tavaszi
idény számunkra.
– Kérlek, sorold fel az együttes
tagjait is…
– Zsók Gyöngyvér és Jámbor
(lánykori nevén Incze) Margit,
Cămpean Aluniţa és Covrig Daniela kapusok; Orbán Mária, Dan
(Rendes) Melinda, Inţa (Milăşan)
Alina, Kádár Kinga, Ormenişan
(Székely) Veronica, Sălăgean Ana,
Moldovan (Balla) Annamária,
Şerban Rozália, Simon (Szántó)
Ida, Borşa Zita, Sfâriac Florina,
Német Enikő, Vasilescu Erzsébet
Enikő, Lucuţa (Crişan) Imola, Postelnicu Emilia, Mihaiu Carmen,
Cerghizan Anamaria, Conţiu Loredana és jómagam mezőnyjátékosok.
Kulcsár László, edző:
–A gond az, hogy sokuknak
nem kellett volna abbahagyniuk
a kézilabdát 1992-ben. Szívesen
edzem őket, előre megmondtam,
ha komolyan vesszük magunkat,
nyert ügyünk van: bizonyíték erre,
hogy elsők vagyunk a bajnokságban. Persze, hogy ismerem és szeretem őket, hisz nagy többségük
egykori játékosom volt.

Moldovan (Balla) Annamária:
– Én úgy érzem, hogy „visszaﬁatalodtam”, amikor 17 év után
újra elkezdtem kézilabdázni, hiszen odaadással, győzni akarással
álltunk fel hajdanán is a pályára,
akárcsak most, sőt, mi nem pénzért játszottunk, mint a mai sportolók, számunkra az eredmény volt
a legfontosabb. Gondolom, a jelenlévő csapattársaim mindenikét
ez motiválja…
Orbán Mária:
– Emlékszem, gyermekfejjel
milyen nagy lelki traumát okozott
nekünk, ha gyengébb jegyet kaptunk és a szüleink addig nem engedtek kézilabdázni, amíg ki nem
javítottuk a minősítést. A mai generációt ez nem érdekli, mi több,
nehogy megdorgálja a tanár a tanulót, mert a szülő máris ott terem,
hogy kérdőre vonja a pedagógust.
Bezzeg, a szüleim nem is tudták,
hogy mi hol tartjuk az edzéseket…
Dan (Rendes) Melinda:
– Az Electromureş megszűnése
után, 1997-ben megszültem lányomat, Edinát, majd idővel, 26
évesen még játsztam 3 évet a Mureşulnál, sőt hívtak a Transilvániához is, de nem mentem. A lányom
vízilabdázik a Torpinál, velem jön
edzésekre, bíztat, támogat, amiként a családom is. Masszőri képesítést szereztem, mellette sportegyetemet végeztem és
pszichológiából mesteriztem, sőt
az ősztől kinetoterápiára akarok
beiratkozni, hiszen ez is a sporttal
kapcsolatos.

FCM-Damila Măciuca 0-2 (0-1)
Elvesztette a tavaszi idény első hazai mérkőzését a FCM együttese, amely gyenge játékot produkált a mintegy 1000 kíváncsiskodó néző előtt.
Ezzel a vereséggel a FCM a tabella 5. helyére esett vissza (20
pontot teljesítve, akár az UTA), a listavezető brassói Corona,
a temesvári Poli és a Damila mögött.
A következő fordulóban, március 16-án, Nagyváradon, a Luceafărul otthonában lép pályára a csapat.
FCM: Balauru - Peteleu, Nicu, Vârtic, Cucu – Hanca (Huiban
46.p), Precup (Pădureţu 66.p.), Stere (cpt.), Şaim - C. Cristea
(Ganea 46.p), Punosevac.
Gólszerző: Lircă (28.p) és Negruţ (59.p).
Isăilă Daniel, a FCM vezetőedzője:
–Minden edző állása veszélyben forog a mérkőzések előtt, akár
az enyém is. A meccs után meggondolom, mi a megfelelőbb
megoldás, s cselekedni fogok. Van mit tenni, helyrehozni, hiszen
nem játszott jól csapatom…
Kézilabda, női A-osztály

Jobb volt az éllovas
SC Muresul–CSM Cetate Deva 24-33 (14-13)
Fej-fej mellett haladt mindkét csapat a második félidő 15.
percéig, amikor a helyi ISK színeiben nevelkedett Tóth Melinda
vezényletével, a mérkőzés során első alkalommal, 22-21-es
vezetéshez jutott a tapasztaltabb játékosok alkotta, jobb játékerőt képviselő dévai együttes, amely végül 33-24 arányban
győzött Marosvásárhelyen. A Mureşul ezzel a vereséggel és a
24 pontjával maradt a tabella 4. helyén, tíz ponttal lemaradva
az éllovas Cetate Deva mögött.
Salagean Ani:
– Annyi év után is büszkék,
boldogak vagyunk, hogy újra csapattársak lehetünk. Segítőkészek,
jó barátnők vagyunk a csapaton
kívül is, olyan, mintha az idő megállt volna számunkra a kilencvenes
években…
Zsók Gyöngyi:
– Azzal együtt, hogy 52 évesen
az együttes rangidőse vagyok, úgy
érzem, hogy a kor nem számít kö-

zöttünk, ha komolyan végezzük a
dolgunkat. Mindenikünknél felgyűlnek a mindennapi gondokbajok, amelyektől az edzések,
mérkőzések folyamán válunk
meg.
A kézilabda életformánkká
vált, az összetartozás a legfontosabb az együttesen belül. Boldogok vagyunk mindannyian, hogy
újra csapattársak lehettünk!

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Tisztelt rejtvénybarátok!
E heti feladványunk az
1848-49-es forradalom és
szabadságharc 165. évfordulójának tiszteletére készült. Fősorai a 19. századi
magyar festészet jelentős
alakjának nevét és egyik ismert művének címét tartalmazzák; alkotás, mely a
szabadságharc csúcspontját eleveníti fel.
A pályázni óhajtóktól a fősorok
megfejtését kérjük: a művész
nevét, valamint a kép címét! A
megfejtéseket a hónap utolsó
számában megjelenő pályázati szelvényen kell beküldeniük, és ami nagyon fontos, ne
feledjék el gondosan összegyűjteni a rejtvényhez tartozó
számokat, mert amint tudják
előző pályázatunk szabályza-

tából, ezeket fel kell majd ragasztaniuk a szelvényen megjelölt helyre! Csak így vehetnek
részt a sorshúzáson!
Márciusi díjainkat a Peter’s
Beauty Shop, kozmetikai
cikkeket forgalmazó szaküzlet ajándékozza!

2

1. díj: egy-egy nagy doboz
REUMA GÉL és ICE GÉL (ízületi
fájdalmak ellen)
2. díj: GESZTENYE GÉL
(kitűnő lábápoló gél)
3. díj: féléves előﬁzetés a Központ hetilapra
Februári rejtvénypályázatunk
nyerteseinek nevét, valamint a
helyes megfejtéseket a Központ jövő heti számában közöljük!
Ezúttal is sok sikert kívánunk
minden kedves pályázónak!
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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
CM
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Ünnepi fejtörő

