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

(Márai Sándor)
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Vásárhely,
az RMDSZ-gyarmat
Rengeteg kritikát érdemel Marosvásárhely, de a demográﬁai változások ellenére még mindig itt él a legnagyobb számú magyar közösség. Nálunk találhatók a legemblematikusabb magyar épületek, mint például a
Kultúrpalota, a (régi) Városháza vagy a Teleki Téka. A város
nagyjai között van Erdély egyik leghíresebb tudós-matematikusa, Bolyai János, a városépítő Bernády György, valamint olyan neves írók és költők, mint például Sütő András,
Székely János vagy Molter Károly. A kortárs irodalom nevezetes személyiségei közül is vannak, akik ennek a városnak az utcáit koptatják, mint például Kovács András
Ferenc, de itt él„Pityú”, sőt, még Markó Béla is. És örök vásárhelyi marad Bölöni László is. Van magyar nyelvű képzést
nyújtó „orvosink”, „művészetink” és „Sapientiánk”. Vannak
rendezvényeink, egyházközösségeink, civil szervezeteink,
szakmai társulásaink, művészeink, vállalkozóink.
Ennek ellenére, ha részletesebben megvizsgáljuk a városban rejlő kincsek értékesítési arányát, akkor be kell ismernünk, hogy nem tudtuk„eladni” sem a pszeudoszférát,
sem Bernády sétapálcáját, sem a Kultúrpalota üvegberakásait, de még a Teleki Téka pergamenjeit sem. A szándékosan mellőzött értékek méltatlanul porosodnak körülöttünk, pedig nagyobb pompát, reﬂektorfényt és odaﬁgyelést
érdemelnének a közösségi érdekeink érvényesítéséért. Az
egykori ﬁatal tehetségek sorra hagyták el a városunkat,
és ma már csak egy meggyérült értelmiségi rétegről beszélhetünk.
A kivándorlás folyamatos, mivel nem találunk olyan
gazdasági vagy kulturális megtartó erőt a városban, amely
megállítaná az exodust és az elöregedést. A politikai hatalom alattomos nyomás alatt tartja a várost, mert szinte
minden családban találunk olyan személyt, aki anyagilag
RMDSZ-függőségben szenved, valamilyen pártfunkciót élvez vagy politikailag támogatott cégekben érdekelt. Ezek
a kiszolgáltatott személyek a politikai manipuláció áldozatai, és a város „elnémítását” hivatottak szolgálni. Nekik
„köszönhetjük”, hogy még mindig tilos kerékpárral közlekedni a főtéren, hogy mindenki beletörődött a kombinát
szennyezésébe vagy a kerülőutak hiányába, valamint a
városi tanács alárendeltségébe tartozó iskolák „egynyelvűségébe”.
Úgy is mondhatnánk, hogy Vásárhely elnémított
„RMDSZ-gyarmattá”, a kishitűség áldozatává vált, amelyet
egyesek aprópénzzel kisajátítottak maguknak. Ez rövidtávon a kiváltságos személyek mindennapi megélhetését
vagy meggazdagodását, hosszú távon pedig a város magyar közösségének a halálát eredményezi. Az anyagi„megfélemlítés” az önálló gondolatok kiirtását vonja maga után.
Ilyenkor az emberek nem az eszükkel, hanem a zsebükkel
gondolkoznak. Megszűnik az emberi mivoltuk lényege,
és befásult robotokká, parancskövető közkatonákká válnak.
Pedig ha helyt akarunk állni a túlélésért vívott harcban,
nagyobb szükségünk lenne a magasabb képzettségű„tisztekre”, a hatékony stratégiákat kidolgozó „kapitányokra”,
vagy a merész és harcedzett„hadnagyokra”, mint az RMDSZ
által kinevelt „néma leventékre”.

Ferencz Zsombor
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> Maros megyei hetilap <<<

Új magyar utcanév
Marosvásárhelyen

Hazudnék, ha ezt mondanám: nem örülök annak, hogy a Lupény utcát Márton Áronnak hívják. Igenis,
örvendek! Nem írnék valóságot, ha azt vetném papírra, hogy zavar a tény, hogy már nincs Ilie Pintilie,
hanem helyette Széchenyi István utca van. Azonban, ha Marosvásárhely egykori egyéniségeire gondolok,
joggal állíthatom, hogy ennyi bizony egyáltalán nem elég! Több kell, és ez a „több” nem csak az utcane>>> 4. oldal
veket jelenti. Ezen a héten azonban hadd szóljunk a dr. Kozma Béla utcájáról.

Társadalom

>>> 3. oldal

Interjú

>>> 5. oldal

„Ez az év legjobb hete!”

Számonkérhetőséget vinni a politikába

Április 2-a és 5-e között
szervezik meg a tanintézmények a rendhagyó iskolai programot, mely
idén a Tudj többet, légy
jobb! elnevezést viseli.
Bár a 2012-ben debütáló
kezdeményezés tavaly hagyott kívánnivalót maga
után, utánajártunk, hogy
idén kiküszöbölték-e a
szervezésből adódó problémákat. A tanintézmények reprezentativitása érdekében nulladik osztályt oktató tanítónénit,
általános iskolában tanító pedagógust, illetve líceumigazgatót is kérdeztünk.

„Politikai vezető beosztást a következő három
évben nem kívánok a
szervezeten belül elfoglalni. Teszem mindezt
azért, hogy kétség se férjen akarásunk és megnyilvánulásaink demokratikus
és alulról építkező jellegéhez” – mondta el dr. Vass
Levente, akivel e heti lapszámunkban interjút olvashatnak. Az orvos-politikus az
RMDSZ-el való hektikus kapcsolatáról és MOGYÉ-n őt érő támadásokról beszél, de arról is vall, hogy miként látja saját
politikai jövőjét.
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Kár kihagyni

Névnapok

Háry János obsitos
A Tudj többet, légy jobb! iskolai
hét keretében április 4-én, csütörtökön délelőtt 10 és déli 12
órától a dicsőszentmártoni Kökényes néptáncegyüttes, illetve Tollas Gábor és Kovács Botond színművészek előadásában kerül
bemutatásra a Háry János obsitos
a marosvásárhelyi Stúdió Színházban. Az előadást rendezte:
Varró Huba.
A Jazz Club
6. születésnapi bulija
A marosvásárhelyi Jazz & Blues
Club 6. születésnapja alkalmából
április 7-én este 8 órától ünnepi
koncertre és bulira kerül sor a klub
termeiben. A koncertet az Ovi &
The Vagabonds együttes, illetve
különleges meghívottjuk, Vizi Imre
tartja. A Piano teremben Demeter
Ottó zongorázik. A belépő 10 lejbe
kerül.
Jancsi és Juliska az Arielben
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági
és Gyermekszínház a Jancsi és Juliska című előadásra várja a gyerekeket április 4-én, csütörtökön
és 5-én, pénteken délelőtt 9.30tól és 11 órától. Az előadás mind-
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Nyugdíjasok klubnapja
A Nyugdíjasok Egyesülete április
11-én szervezi meg a klubnapot, melynek alkalmából felköszöntik azokat a tagokat, akik
az első negyedévben ünnepelték születésnapjukat. Az érdekeltek április másodikától, keddtől péntekig 10-13 óra között
jelentkezhetnek az egyesület
Bolyai tér 36. szám alatti székházában, tájékoztatott Kovács
Irma, az egyesület elnöke.
Bélyeggyűjtők szemléje
A Maros Megyei Bélyeggyűjtők
Egyesülete vásárral egybekötött
bélyegkiállítást szervez április
6-án reggel 7 és déli 13 óra között a marosvásárhelyi Mihai
Eminescu Ifjúsági Házban.
két alkalommal a bábszínház
Nyomda utcai székhelyén kerül
bemutatásra.
Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia műsora
Április 4-én, csütörtökön este 7
órai kezdettel szimfonikus hangversenyre kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében.
Műsoron: Selmeczi György – Bulgakov – szimfonikus költemény,
Beethoven – 4. G-dúr zongoraverseny, Orbán György – 4. szerenád, Ravel – Nemes és érzelmes
keringők. Április 5-én, pénteken

déli 12 órától román, 13 órától
magyar nyelvű leckehangverseny,
délelőtt 11 órától román, 18 órától magyar nyelvű nevelőhangverseny lesz a Kultúrpalota nagytermében. Téma: rajzﬁlmzenék.
Bemutatják: dr. Dorina Pop és Fülöp Klára tanárnők.
Siklódy Tibor
festőművész kiállítása
Látogatható Siklódy Tibor festőművész kiállítása a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, a Képzőművészek Szövetségének
kiállítótermében.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi ﬁókja Nagyinet programjának keretében újabb kirándulást szerveznek. Április
13-án, szombaton reggel 8 órakor középkori kincsek nyomába
indulnak, felfedezőútjuk során
Szászkézd várát tekintik meg,
majd Miklóstelkére, Erkedre, Berethalomra, Segesvárra látogatnak a kalandvágyó szépkorúak.
Érdeklődni, feliratkozni a kövesdombi könyvtárban, illetve a
0748-741507-as telefonszámon
lehet.

Hasznos telefonszámok
Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, Csendőrség, Mentőállomás)
Rendőrség
Rendőrség: (megyei) ügyeletes rendőr
Rendőrség: (városi) ügyeletes rendőr
Rendőrség: útlevélosztály
Rendőrség: személyazonossági iratok osztálya
Rendőrség: közlekedés, járműbejegyzés
Csendőrség
Tűzoltók
Mentők
SMURD (betegekkel kapcsolatos információk)
Megyei kórház
Sürgősségi szolgálat gyermekeknek
Felnőtt sürgősségi szolgálat
Carit-San
Sürgősségi fogászat
Családi erőszak áldozatai
Antidrog
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Prefektúra
Maros Megyei Tanács
Maros Megyei Tanfelügyelőség
RCS–RDS
Romtelecom
Felvonó (hibaelhárítás)
Katasztrófavédelem
Áramszolgáltató vállalat
Áramszolgáltató vállalat – vidék
Gázszolgáltató vállalat
Aquaserv – hideg víz–csatorna
Aquaserv – közönségszolgálat
Aquaserv központ

112
955, 0265-202.305
0265-202.300
0265-202.312
0265-218.366
0265-202.525
0265-202.597
956
981
961, 0265-215.131
0265-210.110
0265-212.111
0265-210.177
0265-215.131
0265-266.249, 0265-269.172
0265-261.351
983
934
0265-268.330
0265-266.801
0265– 263.211
0265-213.779
0365-400.401, 0365-400.404
921
0265-269.887
982
929
0265-269.667
0265-200.928, 0800-800.928
0265-215.702
0265-208.888
0265-208.800, 0800-208.888

Április 4.
Április 5.
Április 6.
Április 7.
Április 8.
Április 9.
Április 10.

Izidor
Vince, Irén, Teodóra
Bíborka, Vilmos, Dénes, Taksony
Herman, József, Ármin, Mária, Árpád
Dénes, Valter
Erhard, Malvin, Vince, Dömötör, Lél
Zsolt

Horoszkóp
Kos: Igazán szerencsés időszak elé néz. A Vénusz a jegyében
tartózkodik, ami az anyagi és a szerelmi életét is felpörgetheti,
ha rábízza magát a körülményekre, és nem akarja túl görcsösen a sikert. Figyelje, illetve fogadja nyitottan az új lehetőségeket.
Bika: A héten úgy érezheti, akarata ellenére rángatják bele
bizonyos helyzetekbe, vagy mások munkáját kell végeznie.
Azonban megkönnyíti a saját dolgát, ha nem zárja magába
az érzéseit, hanem elmondja, ami a szívét nyomja. Így sok félreértést elkerülhet.
Ikrek: Ez a hét a társasági élet jegyében telhet ön számára.
Sok támogatást kaphat a barátaitól egy ön számára fontos
ügyben, és úgy érezheti, mindenki ön mellé áll céljai megvalósításában. Alkalmas ez a hét szerződéskötésre és randizásra
is, mert karizmája most mindenkit elbűvöl.
Rák: A hét a távolságok áthidalásáról szólhat ön számára.
Talán messzi, külföldi ismerőseivel veszi fel újra a kapcsolatot,
vagy ön utazik. Nem kizárt, hogy egy, a munkájával kapcsolatos ügyben kerekedik fel, vagy tanulmányútra indul. Mindez
valószínűleg a szerelmi életét sem hagyja érintetlenül.
Oroszlán: Jó híreket hoz ön számára ez a hét. Egy régi vágya
teljesüléséhez találhatja meg a hiányzó láncszemet, és a kapcsolataiban is fellendülés várja. Ha már van párja, szorosabbra
fűzhetik a kettejük közötti köteléket, ha pedig még keresi az
igazit, valaki mélyen megérintheti.
Szűz: Fontos érzelmi felismerése támadhat ezen a héten.
Lehet, hogy tudatosul önben valami, ami már egy ideje nyomasztja, ennek az információnak pedig nagy hasznát veheti
a kapcsolataiban. Kedvező alkalom nyílik egy mély beszélgetésre egy családtagjával vagy barátjával, melynek során a szőnyeg alá söpört dolgok kerülhetnek terítékre.
Mérleg: A hét fontos eseményei közé tartozik ön számára a
kapcsolatok építése. Új ismeretségeket köthet, melyek üzleti
alapon születnek, de lehet, hogy némi romantikától sem lesznek mentesek. Ha keresi a párját, ezen a héten valakivel megdobogtatják egymás szívét.
Skorpió: A munka frontján hozhat jó híreket ön számára ez
a hét. A bolygók energiái most támogatják a csapatmunkát,
illetve a munkahelyi konﬂiktusok elsimítását. Lehet, hogy új
barátságot köt a munkahelyén.
Nyilas:A kreativitása szárnyakat kap ezen a héten, ami abban
is segíti, hogy jó benyomást keltsen másokban. Egyúttal
kedve támad a társasági élethez is - jó alkalom ez, hogy vendégeket fogadjon. A családjával való viszonyába egyensúlyt
hoznak a bolygók, és ha ezelőtt konﬂiktusok adódtak önök
között, azok most elsimulhatnak.
Bak: Az otthonával kapcsolatos ügyek kerülhetnek terítékre
ezen a héten. Lehet, hogy egy ingatlanügyből proﬁtál, vagy
a lakhelyét csinosítgatja. Jó alkalom nyílik családi, baráti események szervezésre. Egy régi barátja bukkanhat fel, és nosztalgikus érzések kerítik hatalmába.
Vízöntő: Ez a hét az alkotói területen hozhat kibontakozást.
Talán egy művével kapcsolatban kaphat jó híreket. A kapcsolatai is szárnyakat kapnak, és a bolygók támogatják abban,
hogy megtalálja a lélektársait, akár barátokról, akár szerelemről van szó. Ha kapcsolatban él, különösen harmonikusnak
élheti meg ezt a hetet.
Halak: Remek hírek várják az anyagiak területén. A Vénusz
most könnyebbséget és segítséget hoz ezen a területen, és új
bevételi forrást, új utat is nyithat a pénzkeresethez. Ne felejtse
el azonban használni is mindezt, és értékelje, amije van, mert
most ez vezethet a növekedéshez.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.
szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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„Ez az év legjobb hete!”
Iskola másként: játék, kirándulás, kincskeresés és horgászás
Április 2-a és 5-e között szervezik meg a tanintézmények a rendhagyó iskolai programot, mely idén a Tudj többet, légy jobb! elnevezést viseli, és az ország minden
preuniverzitáris tanodája csatlakozik hozzá. Az Oktatási Minisztérium kezdeményezésére indított akció keretében ez a hét az iskolai tevékenységen kívüli programok hete, amikoris a tanórák helyett különböző tevékenységeken vehetnek részt a diákok. A foglalkozások a hét minden napján zajlanak, ahol tanároknak és
tanulóknak egyaránt kötelező a jelenlét. Az akció célja, hogy bevonja a nebulókat olyan tevékenységekbe, amelyek megfelelnek érdeklődési körüknek, továbbá
a diákok mozgósítását, valamint a nonformális tanulás előtérbe helyezését is szem előtt tartja.
Bár a 2012-ben debütáló kezdeményezés tavaly hagyott kívánnivalót
maga után, utánajártunk, hogy idén kiküszöbölték-e a szervezésből adódó
problémákat. A tanintézmények reprezentativitása érdekében megkérdeztük
Cseke Erzsébet nulladik osztályt oktató tanítónénit, Körtesi Sándor általános iskolában tanító pedagógust,
illetve Csíki Zsoltot, a Szász Adalbert
Sportlíceum igazgatóját.
Az előkészítősök
kizárólag játszanak
Cseke Erzsébetet, a jobbágytelki
Petres Kálmán Általános Iskola előkészítő osztályának tanítónőjét arról faggattuk, hogy a kicsik számára milyen
tevékenységekkel készültek, illetve az
amúgy is játékos tanterv miben változik
ezen a rendhagyó héten.
„Az első napokban húsvéti hagyományőrző tevékenységeket tartottunk
a Marosszentkirályi Általános Iskolával
közösen: a szalmafonás rejtélyeibe vezettük be a kisdiákokat az édesanyák és
nagymamák segítségével, bemutattuk
a partner iskolának a falumúzeumunkat, és közös focizással lazítottunk. A
környezettudatosságot sosem túl korai
elkezdeni, így hulladékgyűjtéssel, erdei
nappal tarkítottuk a tevékenységek
sorát, emellett „te is lehetsz tanító”
programmal és a „tavasz üzenete” előadással folytattuk a hetet. Fontos, hogy
ezen a héten az előkészítősök nem tanulnak, hanem kizárólag játszanak,
mozognak”– mesélte Cseke tanítónéni.
Azt is elmondta, hogy civil szervezetek, kulturális intézmények semmiféle együttműködési ajánlattal nem
fordultak az iskolához, viszont a falumúzeumba való belépő árát negyedére
csökkentették az illetékesek. Ugyanakkor hozzátette, hogy sem a városi, sem

a helyi önkormányzat semmiféle ﬁnanszírozási lehetőséget nem ajánlott fel
erre a hétre.
Pénzhiány –
az önkormányzat nem támogat
A marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola német-földrajz szakos tanára elmondta, hogy az idén jóval
hamarabb fogtak neki összeállítani a
programokat, mint tavaly, így már február elején pontosan tudták, hogy ki
mit fog szervezni. „A mi iskolánkban az
a szokás, hogy az osztályfőnökök nem
csak a saját osztályuknak szervezik a tevékenységeket, hanem ezek nyitottak,
és bárki csatlakozhat az iskolából a
megengedett felső létszámig. Sajnos,
ami a tavaly is gond volt és az idén is az:
a pénz. Az önkormányzat semmiféle
anyagi támogatást nem nyújt a diákoknak, tanároknak erre a hétre, mindenki
úgy osztja-szorozza a pénzt, ahogyan
tudja” – mondta el Körtesi.

„A város múzeumai sem biztosítanak kedvezményt erre a hétre a diákoknak, viszont létezik egy olyan internetes
oldal, ahova, ha időben feliratkozunk,
akkor országos szinten 250 múzeumba,
állatkertbe, turisták által látogatott helyekre ingyenes a belépés bizonyos létszámnak. Nyilván az iskolánkban
többen is kihasználták ezt a lehetőséget” – hívta fel a ﬁgyelmünket a tanár
a ﬁgyelmes pedagógusok alternatív lehetőségére.
Körtesi elmondta, hogy idén bővítették, színesebbé tették a„felhozatalt”.
Most sem hiányoznak a programból kirándulások (és szerencsére egyelőre turisztikai irodák „segítsége” nélkül is
megszervezhették ezeket – így sokkal
olcsóbban kirándultak) mindenfelé az
országban. Emellett játékok, versenyek,
városnézés, fotóverseny, kutyakiállítás,
koncert és kincskeresés is a rendhagyó
iskolai hét része.„Különleges öröm számunkra, hogy csütörtökön és pénteken
vendégünk lesz a két testvériskolánk –
Kecskemétről és Kisinyovból –, akikkel
együtt gazdag programban veszünk
részt kirándulással, kerekasztallal,
sportvetélkedőkkel, városnézéssel tarkítva” – így Körtesi.
Már a diákok is
segítenek a szervezésben
„El kell mondanom, hogy a gyerekeknél még nagyobb a lelkesedés, mint
a tavaly. Az előző évben még nem tudták, mire számítsanak, most viszont
már előre tudták, minek örülhetnek.
Senki sem tekinti vakációnak, senki

sem úgy gondolja, hogy ezen a héten
nem kötelező iskolába jönnie, mindenkinek megvan már az előre megszabott
programja, sőt, a legtöbb diák részt
vesz a szervezésben is” – állítja a tanár.
Bár voltak felkéréseik civil szervezetek, kulturális intézmények részéről
partnerség kialakítása érdekében – valamivel kevesebb, mint a tavaly –, Körtesiék ﬁgyelembe vették a gyerekek
érdeklődési területeit, és ennek alapján
választották ki a megfelelő ajánlatokat.
„Összességében egy nagyon színes,
mozgalmas hét ez, amely mindenkit kifáraszt, de kárpótolja a diákok öröme és
a kijelentésük, miszerint az év legjobb
hete az „Iskola másként” hét” – állítja
az osztályfőnök-tanár.
A „sportlicisek”
horgászni is mennek
Csíki Zsolt, a Szász Adalbert Sportlíceum igazgatója elmondta, hogy bár

a délutáni sportfelkészítőket órarend
szerint megtartják, a többi tanóra helyett minden osztály valami rendhagyó
tevékenységet tervezett be erre a
hétre: színházlátogatás, somostetői kirándulás, kreatív csoportos tevékenységek. „Egyik napra például a
tanintézményünkben végzett sportolókat hívtunk meg beszélgetni a diákokkal, de egy másik csoport éppen
Székelyföld-körúton van. Mivel a tanárok teljesen szabadkezet kaptak a
programok megszervezésében, így a
diákokkal konzultálva alakították ki a
programot, például pénteken egy kis
csapat horgászni megy” – mondta el a
líceum igazgatója.
Csíki hozzátette, hogy a diákok nagyon szeretik ezt a hetet, de ezt a tavalyi kiértékelés is bizonyítja. „Flexibilis
a program, és hát melyik diák ne szeretne könyv és füzet nélkül jönni iskolába?”
Pál Piroska

CM
YB

4. oldal

>> Társadalom

2013. április 4–10.

Egyoldalú egyezség?
A 2012 júniusában lezajlott önkormányzati választások után a marosvásárhelyi RMDSZ-frakció politikai protokollumot, egyezséget kötött az USL-s
városatyákkal, hogy tanácsosi többséget alkotva
kedvező határozatokat hozhassanak a jövőben a két
alakulat számára. Mint ismeretes, a választások előtt
az RMDSZ a PDL-vel alkotott közös érdekcsoportot.
A szinonimaszótárakban azt olvashatjuk, hogy az egyezség annyi, mint kompromisszum, alku, megállapodás. Az
értelmező szótárak szerint az egyezség egyetértést, összhangot, békességet jelent. Hát ez az utóbbi három nem igazán jellemzi a marosvásárhelyi RMDSZ- és Szociálliberális
Szövetség-frakció közötti kapcsolatot. A problémákat nem
minden esetben sikerül egyetértésben, összhangban, békességben megvitatni az önkormányzati tanácsüléseken.
Főleg hogyha azoknak etnikai alapjuk is van. Az ilyen jellegű
határozattervezeteket éppen az USL-s tanácsosok támadják
a legvehemensebben, éppen ők gáncsolnak, tesznek keresztbe az RMDSZ-es partnereknek. Milyen egyezség ez?
Nagyon úgy tűnik, hogy csak az egyik félre vonatkozik a
megállapodás… Problémamentes a helyzet addig, amíg
nincs szó arról, hogy a helyi magyarság számára kellene kedvező döntést hozni. Addig működik az egyezség. Mikor efféle
napirendi pont kerül terítékre, már nem. Elég, hogyha csak
két példát említünk, amikor nem működött a politikai alku:
kétnyelvű utcanév-táblák, Sütő-szobor.
A PDL-s kormányzás idején kihelyezett „kétnyelvű” táblák
csak az utca vagy a tér román nevét tartalmazzák, ami mögé
odabiggyesztették a „tér”, vagy „utca” szócskát. Mint például
Piaţa Trandaﬁrilor tér, csak éppen nem derül ki ebből, hogy
mi az a trandaﬁr… Ezt szerette volna az RMDSZ-frakció javítani egy újabb határozattervezettel, amit azonban az USLs kollégák leszavaztak képtelen, nevetséges okok
felhozatalával.
A Sütő András író szobrának felállítását még nem utasították el végérvényesen az USL-s önkormányzati képviselők,
csak elhalasztották ugyancsak alaptalan érvek felsorakoztatásával.
A kérdés az, hogy egyáltalán szükségünk van ilyen „megállapodásra”? Nem hasonlít ez a múlt század elején és derekán kötött egyezségekre, amiket minden esetben
egyoldalúan felrúgtak?
Szomorú és elgondolkodtató dolog az, hogy egy Európai
Unióhoz tartozó térségben ilyen problémák merülnek fel.
Ahol a kisebbségeknek napi harcot kell folytatni, vívni olyan
elemi jogokért, amelyek talán mások számára, más helyeken egyértelműek: kétnyelvű utcanév-táblák, önálló egyetem, intézmények névadása, szimbólumok szabad
használata és a sort folytathatnánk...
Nemes Gyula

Új magyar utcanév
Marosvásárhelyen
Azt rebesgetik, hogy Marásvásárhelyen utcát neveznek el a Bolyai Farkas Elméleti Líceum volt igazgatójáról, dr. Kozma Béláról. Bizony jólesik ilyeneket hallani, és mi tagadás, melengeti önérzetünket az is, ha
hasonló dolgok jóváhagyására, illetve a teljes megvalósításra várnunk kell. Annak érdekében, hogy ne
csak híresztelésről beszéljünk, megkerestük az elképzelés megálmodóit. Kérdéseinkkel Kirsch Attilát, az
Öregdiákok Baráti Körének vezetőjét, Brassai Zsombort, az RMDSZ Maros megyei elnökét, és Peti Andrást,
a marosvásárhelyi RMDSZ elnökét kerestük meg.
A Baráti Kör vezetője, Kirsch
Attila elmondta, hogy Kozma
Béla a Bolyai Farkas Líceum
egyik legkiemelkedőbb egyénisége, akire a vásárhelyiek
büszkék lehetnek. Nem csak
kutatóként alkotott maradandót, hanem: tanári, igazgatói
példaképe is örökre követendő.
Azt is megtudtuk, hogy a
folyamat kezdeményezője Kiss
József, nyugalmazott biológia
szakos tanár, aki jelen pillanatban az Öregdiákok Baráti Körének tiszteletbeli elnöke.

Vásárhelyen vannak olyan
utcák, amelyeknek a nevét meg
lehet változtatni, és – ahogy
szokott lenni – vannak, amelyekét nem.
Az illetékesektől azt is megkérdeztük, hogy miért nem a
Horea utcát nevezik el Kozma
Béla utcának… Ugyanis a
neves magyar nyelv és irodalom
szakos tanár éveken keresztül
ebben az utcában lakott. Erre a
kérdésünkre is válaszolt Kirsch
Attila, őt idézve:„dr. Kozma Béla
igazából a legjobban a Régi Kórház utcához kötődik, ahol született, és gyerekkori éveit töltötte”.
Amúgy azt is le kell írnunk, hogy
ezt a civil kezdeményezést – politikai nézettől függetlenül – a
Baráti Kör minden tagja.

De lássuk, jelen pillanatban
milyen stádiumban van az
utcaelnevezési folyamat.
A kérést a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatalban 2013.
március 18-án 14.346-os számmal iktatták. A kezdeményező
aláírók pedig a Baráti Kör vezetőségének tagjai.
E nemes ügyért létrehoztak
egy bizottságot is, amelynek vezetője a fent már említett tanár,
Kiss József.
Továbbá mindenképpen
hírül kell adjuk azt is, hogy az
Öregdiákok Baráti Körének a javaslata hét, az iskolához közeli
utcára vonatkozik. Ezekből megemlítenék az alábbiakat: a
Fürdő, a Hargita, a Fenyő, a Forrás, és a Régi Kórház utcákat.
Nos, a választék nem igazán
nagy. Közismert azonban, hogy

Az RMDSZ marosvásárhelyi
vezetőjét is megkerestük.
Peti András elmondta, hogy

ő maga is a Bolyai Farkas Elméleti Líceum Öregdiákok Baráti
Körének a tagja, és kimondottan örvendetesnek tartja a
szervezet kezdeményezését.
– Bolyais éveim alatt abban
a különös megtiszteltetésben
volt részem, hogy tőle tanultam meg merészet álmodni, és
ő kalauzolt el a magyar nyelv és
irodalom birodalmába. Nemcsak tanárom, hanem példaképem is. Neki köszönhetjük,
hogy 1956-ban, az akkor 400
éves Református Kollégium felvette a világhírű tudós-profeszszor Bolyai Farkas nevét.
Továbbá dr. Kozma Bélának köszönhetjük azt is, hogy az iskola
előtti parkban ugyancsak
1956-ban szobrot állítottak a
két világhírű matematikusnak,
és hogy teret neveztek el a Bolyaiakról – fogalmazott Peti.
A két RMDSZ-es vezetőtől,

Brassai Zsombortól és Peti Andrástól azt is megtudtuk, hogy
az Öregdiákok Baráti Körének a
kérése a főépítésznél van, hogy
végig járja a törvény által előírt
névadási folyamatot, vagyis a
63/2002-es Kormányrendelet
előírásait.
Peti András szerint az Öregdiákok Baráti Körének kinyilatkozott óhaja az volt, hogy a
Régi Kórház utca nevét módosítsák, hiszen itt született és
töltötte gyermekkorát, a mai
napig a családhoz tartozik az
utcában található ingatlan.
Mindenképpen megemlítendő még az a tény is, hogy
Marosvásárhelyen 461 utca található. Ennek mintegy negyede viseli személyiségek
nevét, ezen belül pedig körülbelül 60-40 százalékban oszlik
meg a román és magyar nemzetiségű személyek aránya.
A válaszok értelmében az
RMDSZ kiemelten támogatja a
hasonló kezdeményezéseket,
mint például a 2-es iskola Dr.
Bernády György polgármesterről való elnevezését, a Kinizsi
Pál, Liszt Ferenc és a Dózsa
György utca magyar helyesírással kiírt utcaneveket, a kétnyelvű utcanévtáblákat, a
kétnyelvű tanintézmény-táblákat, a Sütő András szoborállítást Marosvásárhely főterén.
– Hát akkor: így legyen!
Nagy-Bodó Tibor
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Számonkérhetőséget vinni a politikába
Beszélgetés dr. Vass Leventével
– Lassan egy esztendeje,
hogy két fronton – egyrészt politikai, másrészt szakmai téren –
küzd a Frunda család ellen. Mi
volt az első: a tyúk vagy a tojás?
Pontosabban: ön szerint mi volt
a konﬂiktus kiváltó oka?
– A Marosvásárhelyi Magyar
Diákszövetség 90-es évekbeli
alelnökeként, elnökeként, majd
az Országos Diákszövetség elnökeként számtalan programot
bonyolítottunk, így nyomon követhettem, hogy melyik marosvásárhelyi magyar politikus
próbált civil szervezeteinken
önzetlenül segíteni, vagy saját
kezdeményezésekkel rukkolni
elő. Aki nem volt fogékony erre,
az nem tudta később sem átérezni a közösségünk gondjait,
nehézségeit.
Akkoriban az urológián csak
Bakos János volt adjunktusi
tisztségben, neki köszönhetően
választottam az urológiát a bukaresti sikeres rezidens vizsgámat
követően.
Bakos
nyugdíjazása után gyakornoki,
tanársegédi vizsgáimon kizárólag román emberek vettek
részt, egyetemi szárnysegédként egyedül és becsülettel
szolgáltam a két román orvosprofesszort és az útközben doktorátust is szerzett, adjunktussá
előléptetett magyar egyetemi
előadásokat tartó oktatót is. Az
urológusi szakvizsgámra is
egyedüli erdélyiként Bukarestben, Sinescu tanárhoz jelentkeztem
és
dicsérettel
vizsgáztam. Rezidens éveim
alatt ösztöndíjat, támogatást
nem kaptam, sőt egy franciaor-

szági továbbképzés után is
megrovásban részesültem a
magyar vonalon, amire a klinika
akkori román vezetője csak anynyit mondott biztatásként,
négyszemközt, hogy „ez a képzés és Párizs megért ennyit”.
Engedje meg, hogy még két
gondolattal kiegészítsem válaszom. Három gyermekes családból származva, három
gyermek édesapjaként egy kicsit élcelődve csak annyit, hogy
zsák a foltját megkapja; de a
család az több mint a szülők, a
család a gyerekek hazája.
– A szakmánál maradva, milyen a MOGYE magyar oktatóinak
hangulata, tekintettel az intézmény vezetősége részéről sokakat
– köztük önt is – ért támadásokra, megtorló intézkedésekre?
– Nem jó a hangulat. A kis
lépések politikájának megoldásait szeptemberben ráerőltették a magyar vezetőségre, és
így egy lehetetlen állapot fele
halad a rendszer. A segíteni
akaró román vezetőség kényszerpályán van tartva a kevésbé
látszó radikális belső véleményformálók által, ezért nehezen
tud a jóindulat mellett hiteles
garanciáit felmutatni.
A magyar képviseletet pedig
kénytelen-kelletlen a szeptemberi döntés értelmében két különböző tanári kar választotta
meg. Az egyiket a magyar a
másikat a román anyanyelvű
oktatók választották, és ezek
külön csoportok is maradtak
annak ellenére, hogy van közöttük is olyan, akinek velünk,

mellettünk lenne a helye. Tovább gyengíti a képviseletet,
hogy néhányan személyes elfoglaltságukra hivatkozva vonják
ki
magukat
a
kockázatvállalás alól. Nem elhanyagolható, hogy az ön által
is említett megtorlások szervezett formája, mértéke, a melléje
társult dobverés és ezek ismétlődése is hozzájárul a gerillahangulat kialakulásához. Az én
esetemre térve egyszerű a válasz és nem rendhagyó, mert az
ellenem felhozott koholt vádakat egy magyar oktató szolgáltatja. Céljuk: a politikából
kölcsönvett eszközökkel egyéni
és közösségi megbélyegzés, lejáratás. Nagyon nehéz ellene
harcolni, de mindent megteszek én is azért, hogy lábon maradjak,
maradjunk.
A
támadások jellege és forrásának az azonosítása megerősítik
bennem azt a hitet, hogy ezt to-

vább kell bírni és azt is, hogy jó
úton járok.
– Kanyarodjunk vissza a politikához. Februárban önt a vásárhelyi szervezet tisztújításakor
egy, az RMDSZ-ben a demokrácia elvei mellett síkra szállni
szándékozó „alternatív” csoport
tanácsadójává választották. Alig
néhány nappal később azonban
– legalábbis az SZKT-n mondott
beszéde ezt látszik bizonyítani –
ön mintha letette volna a fegyvert. Miért?
– Rendelkezünk azzal a politikai bölcsességgel, hogy egy
lendületes, célba jutott SZKTbeszéd ne szoruljon magyarázkodásra, sőt a nálunk nagyobb
politikai tapasztalattal rendelkezők számára is azt sugallja,
hogy egy olyan okosan szerveződő ellenállással van dolguk,
amely ha kell, politikai eszközö-
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ket is képes használni közösségi
céljai eléréséért. A vásárhelyi
magyarság megvezetése ellen,
egy antidemokratikus, félelemre alapozott színlelt választás ellen emeltük fel a
hangunkat úgy, hogy nem volt
aláírási jogunk és pecsétünk
sem. A 48 óra alatt regisztrált
hatszáz marosvásárhelyi aláírása és a szép számban megjelentek bátorsága, demokrácia
iránti igénye dicséretes és pozitív fogadtatásban részesült. A
beszédemet megelőzően az
RMDSZ elnöke bejelentette,
hogy a történtek ellenére
marad a megválasztott elnökük, de azóta már megyei elnököt és TKT-elnököt is
választottak úgy, hogy mind a
hárman tagjai voltak a marosvásárhelyi átszervező bizottságnak. A marosvásárhelyiek
ﬁgyelnek, és nem ezekben a
hónapokban fogják a hangjukat
hallatni, eljön majd annak az
ideje is. Azt hiszem, nem férhet
senkinek kétsége ahhoz, hogy
nekem mi a véleményem, de
azt is látnunk kell, hogy ha
hosszú távra akarunk berendezkedni, akkor szükségünk van
arra, hogy az emberek megbizonyosodjanak afelől, hogy tudunk csatát veszteni a
körülmények miatt, de képesek
vagyunk abból megerősödve
talpra is állni. Minden politikai
akciónak megvan a hozadéka.
A felelős hozzáállás azt bizonyítja, hogy az amúgy is megkeseredett emberekben a
feszültséget egy akció során
nem kívánjuk sokáig fenntartani, és nem próbáljuk meg belőle a lehetetlent is kisajtolni.
De minden lezárás egy lehetőség is a számonkérésre, és én
ezt teszem most is, amikor arra
emlékeztetem őket, hogy ígéretükkel ellentétben az együttgondolkodás érdekében nem
kerestek meg egyetlen „alternatív” körzeti elnököt sem, olyan
embereket, akik Kerekes Károly
kampányát önkéntesként, igazi
mozgalmárként támogatták.
– Egyelőre nagy a csend az
„alternatívok” körül. Egyáltalán
létezik még a csoport? Milyen tanácsokkal látja el őket? És ami a
legfontosabb, milyen lépések
várhatók részükről a közeljövőben?
– Azt hiszem, erre a kérdésre részben választ adnak az
előbb elmondottak. Mi hittünk
és hiszünk abban, hogy minden

magyar számít, még akkor is,
ha ezt most elfelejteni próbálja
néhány ﬁatal újdonsült vezető.
Megnyugodhatnak, nem fogunk rendezvényeikre ellenrendezvényeket szervezni, sőt
örvendenénk, ha megértenék a
valós civil önkéntesség fontosságát, új támogatásokat vonnának be a civilek számára, és
nem a már létező forrásokat
próbálják politikára hangolni. A
két választás között fogjuk az
ellenzékiség megjelenítésével
kivívni az emberek elismerését,
és a választás körüli időpontban
elősegíteni a politikai normalitás, rendeződés folyamatát. Az
emberekhez fordulunk nap
mint nap. Azokkal ellentétben,
akik azt mondják, „majd az EPválasztásokon meglátják!”, én
azt hangoztatom, hogy az egy
jó lehetőség lesz majd arra,
hogy a képviseleti helyeink
megszerzéséért ellenzéki retorikával szálljunk síkra, de mutatókat építsünk be annak
bizonyítására, hogy a mi mozgósító erőnk jelentősebb egy
erdélyi közös „európai néppárti
érdekérvényesítésben”, mint a
ma látszó előretolt helyőrségük.
A politikai egyesület formáján
már ma dolgozunk.
– Hamarosan kongresszust
tart az RMDSZ. Mit remél ettől az
eseménytől, illetve hogyan látja
saját politikai jövőjét?
– Világosan bejelentettem,
hogy politikai vezető beosztást
a következő három évben nem
kívánok a szervezeten belül elfoglalni. Teszem mindezt azért,
hogy kétség se férjen akarásunk
és megnyilvánulásaink demokratikus és alulról építkező jellegéhez. Jelenleg SZKT-tag
vagyok és a továbbiakban is
megpróbálom ezt a képviseleti
helyemet megtartani. Ha nem
sikerül, akkor még több időt
tudok majd a családomra, a
szakmámra és a formák kidolgozására fordítani.
Erdélyi, marosvásárhelyi
magyar értelmiségiként szeretném, ha egyszer egy kongreszszus előtt arról beszélhetnénk
majd, hogy milyen reményeket
válthat ki erdélyi magyar közösségünkben a következetesen
végigvitt program, illetve milyen, a megvalósítás folyamatában is követhető mutatókat kell
mellérendelni minden célhoz,
hogy számonkérhetőségről is
beszélhessünk végre.
Kérdezett: Sz. L.
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Hacsek és Sajó
lergológussal, nehogy fényérzékeny legyen… És hogy kell enni
a fényt, nyersen vagy főve?
– Valójában nem is kell megenni: az ember kifekszik a napra
tátott szájjal, mint a krokodil, és
hagyja magába áramolni a fényenergiát.
– Nehogy szájpadlásrákot
kapjon, amilyen magas mostanában az UV-sugárzás. De honnét fogja tudni, mikor lakott jól,
amikor elkezd világosságot böfögni vagy fénycsóvákat hányni?
– Gúnyolódjék csak! A napfény roppant egészséges, száz
százalékban bio…
– Továbbá koleszterinszegény, és tíz fény-gasztronómból
kilenc azt ajánlja, mi? Naplemente után mit kajálnak ezek az
optobarmok, neonfényt? Vagy
szentjánosbogarakat szotyiznak?
– Majd utánanézek. Eleinte
biztos baromi éhes leszek, de
majd néha megnyalogatom az
asszony szájfényét; az jó zsíros,
ergo tápláló.
– Apropó: vakujjak meg, ha
nem próbálom ki én is ezt a
fényevést! A nejem úgyis furtonfurt azzal vegzál, hogy nem vagyok elég romantikus…
– Hogyan?
– Elviszem egy gyertyafényes
vacsorára…, habár biztos kiveri
majd a díszhisztit, amikor fény(!)
derül rá, hogy a gyertyafény nem

hangulatfokozó asszesszoár,
hanem az a vacsora… De inni
mit fog ezután, fotonvodkát?
Vagy főz magának kisüsti villanykörte-pálinkát?
– Amit eddig, csak többet.
Erre megy ki az egész, hogy több
jusson piára.
– Marhája! Téma lezárva! És
jobban teszi, ha eztán csak a pornóoldalakat böngészgeti, mint a
normális emberek, és nem fáraszt ilyen ökörségekkel.
– Olvastam egy másik érdekességet is: gyakorlatilag semmi
nem jött be azon jóslatokból,
amelyeket a hatvanas-hetvenes
évek futurológusai, azaz jövőkutatói prognosztizáltak a 21. század elejére.
– Éspedig?
– Olyasmiket (pre)vizionáltak
mostanra, mint például repülő
verdák, humanoid robotok, időutazás, kapcsolat-létesítés földönkívüliekkel, Hold-kolonizálás,
teleportáció megsatöbbi…
– Leginkább az utóbbiért kár,
hogy nem valósult meg, egy
rakás időt meg benzint spórolnánk vele. Ami pedig az ufókat illeti, sokak szerint pont ez a
bizonyíték a földönkívüli intelligens lények létezésére, hogy nem
keresik a társaságunkat.
– Én az androidok nemlétét is
kétségbe vonom…, legalábbis
valahányszor Peti Andrást látom

nyilatkozni.
– Az androidról jutott
eszembe: az okostelefonok megjelenését biztos nem látták előre
ezek a jövőgológusok, se az internetét, a Facebookról már nem is
beszélve. Ha belegondol, azért elképesztő, hol tartunk most, technologice, a pár évtizeddel korábbi
szinthez képest!
– Ja, de azért seggre esni sem
kell. Mert például, az egy dolog,
hogy a telefonunkkal interneten
navigálunk, fotókat, videókat készítünk és továbbítunk seperc
alatt, ellenben a legproﬁbb fényképezőgéppel se lehet telefonálni. Vagy, mondok mást:
leveleket már régóta tudunk küldeni a neten, viszont csomagot
még mindig nem.
– Korrekt. A GPS is csak pofázni tud, hogy merre menj, ahelyett, hogy kussolna, és ő maga
vezetné az autót.
– Na jó, térjünk vissza a
földre, azaz bé a föld alá…
– Ki halt meg?
– Senki. De a régi közös óltájm kedvencünk, Claudiu Maior
olyat mondott múlt héten, szinte
megettem az újságot.
– Mit? És hol?
– Valamilyen föld alatti szeméttárolókat avattak a Tudorban;
idézem a nagy kelepce-ﬁlozófust:
„Terveink szerint három-négy év
alatt a város összes lakónegyedében ilyen létesítményekben
gyűjtjük majd a háztartási szemetet. A guberálók jelenleg mindent kiszednek a kukákból,
széthajigálják a hulladékot,
ezekbe viszont már nem tudnak
belemászni. Ha mégis sikerül, kijönni nem tudnak belőle…”.
– Szóval ily fondor módon
tervezik összegyűjteni a város
recycling-matadorait? De mit
kezdenek velük utána? Tömlöcbe
nem vethetik őket, a hulladék-újrahasznosítás nem bűncselekmény, pláné, hogy jobbára
kiskorúak űzik eme urbánsportot.
– Nem, de nem is ez a lényeg…
– Hanem mi?
– Olvasám a polgármesteri
hivatal honpédzsén, hogy Marosvásárhelyt, illetve Dorin Floreát a
Europe Business Assembly által
nyújtott,„A legvonzóbb város” és
„A legjobb polgármester”elnevezésű kiválósági díjakra jelölték.
– Na és?
– Mit na és? Képzelje csak el:
ha az eddigi megvalósításai lajstromához hozzácsappantja még
azt is, hogy a purádéknak, izé, a
hátrányos helyzetű kinder-romáknak külön underground játszótereket építtetett, tuti ő lesz a
befutó!
Molnár Tibor

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a környék
lakóinak tudomására hozza, hogy 2013. április 2án korszerűsítési munkálatokat kezdenek a következő utcákban:
- ŞURIANU
- ÉGER
- DÉL
- REMETESZEG –V. szakasz
- ERDŐALJA
- DOMB
- TORDA
- FORRÁS
- KOVÁSZNA SÉTÁNY
Felkérjük a gépkocsivezetőket, hogy a forgalmi dugók
és balesetek elkerülése végett szenteljenek nagyobb ﬁgyelmet a kihelyezett forgalmi táblák utasításaira.
Úgyszintén, ne álljanak meg, ne állomásozzanak az illető övezetben a munkálatok ideje alatt, hogy ne akadályozzák a munkagépek tevékenységét és munkaütemét.
Köszönjük a megértésüket.

A tavaszi nagytakarítás
programja
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által szervezett, 2013. március 18 – április 19. között zajló általános tavaszi nagytakarítás programja:
április 4: Pandúrok sétány, Pandúrok útja, Bucsin, Vráncsa, Moldova, Vadász, Bazsalikom, Şelimbăr, Hátszeg sétány,
Moldova utcai park, Szelistye, Păltiniş, Năvodari, Cserealja,
Kovászna sétány, T. Vladimirescu, Brassói;
április 5: Arató, Zernyest, Alkony, Nyárád, Dâmboviţa,
Sas, Bucegi, Budai Nagy Antal, Tisztás, Árvácska, Nárcisz, Mimóza, Bábolnai, Borona, Ibolya, Vető, Kertész;
április 6: Petőﬁ tér, Posta, Győzelem tér, Tusnád, Ifjúság,
Városháza, Enescu, A. Filimon, Horea, Ballada, Bartók Béla,
Nyomda, aluljáró, Rózsák tere, Színház tér, Papiu Ilarian, Vulkány, Borzesti, Kelemen-havas, Fenyő.
Felkérjük a magánházak tulajdonosait, a lakótársulásokat,
hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, a hozzájuk tartozó területet,
zöldövezetet (gereblyézés) – a fakivágásokból, gallyazásból
és az élősövény metszéséből származó hulladékok kivételével
- , és helyezzék el a szemetet a járdák szélére, egy nappal a
meghirdetett időpont előtt. A hulladékot a programnak megfelelően szállítják el a köztisztasági vállalat alkalmazottai.

online

– Jó napot, Sajókám! Mit szól
hezzá, hogy a luxusadó-emelés
miatt esment drágult a sör meg
a cigi? Ugyanakkor, a pénzügyminiszter ígérete szerint július elsejétől 9%-ra csökken a
mindennapi kenyerünk áfája.
– Mostantól fogva nem tud
érdekelni az ilyesmi. Se a drágulás, se az olcsulás…, már ami az
élelmiszereket illeti.
– Nefene! Ejsze nyert a lottón,
vagy örökölt egy disznóhizlaldát?
– Egyik sem. Teljesen más
okból: ezután kizárólag pránával
fogok táplálkozni!
– Mit ivott és mennyit, hogy
már kora délben be van nyomva?
– Semmit és semennyit. Komolyan beszélek.
– Aztán milyen párnákat akar
zabálni: kispárnákat, nagypárnákat, esetleg díszpárnákat? Vagy
azt a szakállas viccet akarja elsütni, hogy álmában vattacukrot
evett, és reggel nem találta a párnáját?
– Nem párna, ütődött,
hanem prána!
– Az meg mi a lócsics?
– A prána a fény energiája, más
szóval a csí életenergia. Olvastam
egy ezoterikus szájton, hogy bizonyos emberek csak és kizárólag
fénnyel táplálkoznak. Elhatároztam: én is fényevő leszek!
– Egészségére! Csak egyszer
vizsgáltassa meg magát egy al-
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Szász Albert emlékverseny – IX. alkalommal
Master Ski&Bike sportklub, a Maros Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság szervezésében, március 30-án, a Somostetőn került sor a IX. Szász Albert emlékversenyre. A nagyszerű sportember emléke előtti tisztelgés mellett a verseny
célja a tömegsportok, az egészséges életmód, valamit a fair play szellemiségének a népszerűsítése volt. Ezzel a versennyel fel kívánták hívni a marosvásárhelyiek (de nem csak) ﬁgyelmét az ülő életmód okozta betegségek
veszélyeire: a tüdő-, szív- és érrendszeri betegségekre, a túlsúlyos gyerekek
helyzetére, a kevés iskolai tornaórára, a természetben töltött szabadidő gyönyöreire és nem utolsó sorban a Somostető szépségére.
Az atlétikaszövetség által is
jegyzett versenyre női és férﬁ
kategóriában, hat korosztály
szerint, három különböző távra
lehetett benevezni: I–IV. osztályos gyerekek 1000 m (egy kör
a somostetői parkban), junior
III., 2000 m (2 kör), junior I., junior II., valamint ifjúsági és felnőtt nők, illetve a hobbi
kategóriába benevezettek számára 3000 m (egy kör az állatkert körül, terepfutás erdőben),
ifjúsági és felnőtt férﬁak 6000
m (két kör az állatkert körül).
Az emlékversenyről több
hajdani, illetve jelenlegi versenyzőt is megszólaltattunk,
akik készségesen osztották meg
gondolataikat, egyebek mellett
a helyi atlétikáról is:
Baczó László, a Szász Albert
Sportlíceum 64 éves
edzője, katedravezető
szaktanára:

kodott, mindig a versenyzők
programja után igazodott. Én
már 40 éve atlétikával foglalkozom, tehát elmondhatom, hogy
egy kevésbé költséges, szép
sport, de sok önfeláldozást,
munkát igényel.
A legnagyobb jelenlegi
probléma városunkban a tárgyi
feltételek hiánya, egy-két kivételt leszámítva, nincs ahol rendes körülmények között űzni
lehetne ezt a sportot.
Ahol van is lehetőség, ott
szakosodva vagyunk, mivel a
pályák mérete miatt csak néhány atlétikai versenyszámra
(távolugrás, rúdugrás, rövid
távú gátfutás, magasugrás meg
sprint maximum 100 méterig)
alkalmas, ezért a hosszú távú
atlétikai számok a háttérbe szorulnak.
Nagyon várom, várjuk, hogy
mielőbb elkészüljön a műanyag
futófelülettel bevont atlétika
pálya, aminek köszönhetően
fellendülhet újra ez a sportág,
és ahol nemzetközi versenyeket
is rendezhetnek majd.

nál, a néhai Szász Albert edzősége alatt, majd nyolc évig versenyszerűen sportoltam, aztán
az egyetemi évek alatt kénytelen voltam abbahagyni. Megmaradt bennem a mozgás
iránti szeretet, ezért idővel utcai
versenyeken, amatőr rendezvényeken vettem részt, az utóbbi
időben a fél maratoni távok
híve vagyok. 39 évesen is szívesen szaladok, habár most nehezebb, hiszen két gyerekem,
családom van, de örömömre támogatnak engem.
A mai verseny nehéz volt,
főleg a felázott talaj, egyenlőtlen felület miatt, de sikerült teljesítenem a távot.
Gáspárik Attila,
a marosvásárhelyi Nemzeti
Színház vezérigazgatója:

Ki is volt Szász Albert?

Legalább 15-20 hasonló versenyen veszek részt évente, ha
tőlem függne, akkor hetente indulnék futó-, úszó-, vagy kerékpárversenyeken.
Gyerekkoromban igazolt
versenyző voltam egy olyan
sportágban, amely ma már alig
létezik Romániában, sőt az országos válogatottig is eljutottam. Idővel barlangásztam,
úsztam, vízilabdáztam.
Csíki Zsolt,
a marosvásárhelyi
Sportlíceum igazgatója:

Csáki Enikő, Budapesten
élő 39 éves gyógytornászﬁzikoterapeuta:

– Minden elismerésem azok
iránt, akik az esős idő ellenére,
eljöttek, és részt vettek ezen a
versenyen, bebizonyítván, hogy
mennyire fontos az egészség
megőrzése, valamint a tömegsport népszerűsítése.
Szász Albert egykori kollégánknak ezáltal is emléket állítunk. Ő sok tehetséges helyi
atléta felfedezője volt, aki reggeltől estig a pályákon tartóz-

– Ötödikes koromban kezdtem el atletizálni a Sportiskolá-

– A pályában minden ott
volt, ami az adrenalinhoz szükséges: nagyon sok csúszós szakasz, rengeteg kaptató, ami
komoly erőfeszítést igényelt. A
versenyzők eredményeit nemcsak a ﬁzikai erőnlét, hanem a
futástechnika is befolyásolta.
Egy ilyen csúszós terepen
nagyon fontos ismerni az íveket, a kanyarokat. Mi, az idősebb generáció tagjai nagyon
jól húztuk egymást egy ideig.

– Sajnos, csak múlt időben
beszélhetünk Szász Alberttől, a
kiváló sportemberről, tanárról,
a Sportlíceum egykori igazgatójáról. Jelenleg is mindent elkövetünk, hogy hasonlóan
tehetséges és sikeres atlétákat
fedezzünk fel, majd karoljunk
fel az iskolában, akár hajdanán
a néhai Szász Albert tette…

Seres Tibor,
amatőr hosszútávfutó

– 25 éves koromig az egykori
Metalotehnicánál futballoztam,
majd a klub megszűnése után
abbahagytam a focit. Később atletizálni kezdtem, s mintegy
nyolc éve tértem át a hosszútávokra. Évente több hasonló versenyen veszek részt, ha tehetem,
persze az anyagiak függvényében. Rövidesen három hosszú
versenyen, a Királykőnél egy 21
kilométeres, egy Brassó közelében sorra kerülő 11 km-es terepfutóversenyen indulok, ezt
követően egy középtávfutó versenyre is benevezek majd.
Dálya Attila,
40 éves amatőr versenyző,
a marosvásárhelyi
CS Orienter tájfutója:
– A szervezők szerint 6000

Szász Albert életét, energiáit a vásárhelyi sportéletre
fordította, elsősorban a diákok
nevelésére. A Bolyai Líceum
sportosztályában érettségizett,
majd 1968-ban ugyanide tért
vissza tanítani. 1990-ben az Iskolás Sportklub első megválasztott igazgatója volt, majd
2000-től a Sportlíceum vezetője volt, egészen haláláig. Edzőként a tízpróbásokat és a
középtávfutókat készítette fel.
Tanítványai közé tartozott
Kovács Ella többszörös Európa, világbajnok, olimpiai érmes,
Hodos László (aki később bobosként is ismertté vált, részt
vett az 1992-es Albertville-i
Téli Olimpián), Jakab Zoltán
(1983-ban román iﬁ bajnok),
akik igen szép sikereket értek
el.
Szász Albert úgy volt tanár,
hogy megmaradt diáknak,
ezért szerették, tisztelték volt
tanítványai is, akik közül több
nemzedéket nevelt fel. Ezért is
kezdeményezték az ő nevét viselő verseny megszervezését.

métert futottunk, de szerintem
hosszabb volt a táv. Én 13 éves
korom óta szaladok, majd volt
egy hosszú, tíz éves kimaradásom, aztán kilenc éve újra kezdtem, azóta rendszeresen
szaladok, sőt 2012-től, marosvásárhelyi CS Orienter versenyzője
vagyok. 40 évesen nekem már az
is nyerő, ha részt vehetek a versenyeken. A ﬁam is megpróbálkozott ezzel a sportággal, de hat
éve a párbajtőr mellett döntött.

Lemondott Szathmári Tibor, a Maros Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke
22 éves tevékenység után, április 1-jei hatállyal, személyes
és egészségi okokra hivatkozva lemondott Szathmári
Tibor, a Maros Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke. Helyébe ideiglenesen az eddigi egyik
alelnök, a versenyekért felelős
Sütő János került, aki a rövidesen
sorra kerülő választásokig marad

hivatalában.
A leköszönő elnök lemondásával kapcsolatosan a következőket nyilatkozta lapunknak:
– Személyes és egészségügyi
okokból kifolyólag mondtam le
az elnöki tisztségről, amelyet
1991 óta, 22 éven keresztül töltöttem be.
Március 27-én tartottuk a

Megyei Labdarúgó Szövetség
közgyűlését, amelyen elemeztük
a 2012-es évi tevékenységet
anyagi szempontból is. A közgyűlés végén felolvastam lemondásom, amit el is fogadtak.
Sajnos elteltek az évek felettem
is, átadom helyem a ﬁatalabbaknak. Reméltem, hogy a 2014-es
tisztújításig elnöki maradhatok,

de nem úgy alakult, ezért kicsit
fájdalmasnak tűnik, hogy ilyen
döntést kellett hoznom. Céltudatosan végeztem a munkám,
ezért nincs lelkifurdalásom.
Nem tudom, ki lesz az utódom, először ki kell hirdetni a választást, amit majd 30 napon
belül megtartanak.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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8. oldal >> Reklám / Rejtvény

A Központ hetilap egy újabb
rejtvénypályázatot indít!
Áprilisban megjelenő rejtvényeink helyes megfejtéseinek
beküldésével ismét megpályázhatja díjainkat, melyeket
ebben a hónapban is a
Peter’s Beauty Shop, kozmetikai cikkeket forgalmazó
szaküzlet ajándékozza.
A pályázat szabályzata már
ismert, aki eddig is velünk
játszott, már tudja mik is a
teendők, hogy részt vehessen
a májusi sorshúzáson. Azoknak, akik most szeretnének
bekapcsolódni játékunkba,
megemlítjük, hogy a négy
pályázati rejtvény megfejtését a hónap utolsó számában
megjelenő pályázati szelvényen kell majd beküldeni

szerkesztőségünkbe, ugyanerre a szelvényre pedig rá kell
ragasztani a rejtvény melletti
„bűvös” számokat is!
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E heti rejtvényünk egy 425
éve született neves angol ﬁlozófusról szól. Beküldendő a
fősorok megfejtése.
Áprilisi díjaink:
1. díj: egy kozmetikum-csomag, amely ízületi fájdalmakat szüntető reuma gélt és
ice-gélt tartalmaz
2. díj: egy doboz gesztenye
gél (kozmetikai termék, kitűnő lábápoló gél)
3. díj: féléves előﬁzetés a
Központ hetilapra
Kellemes rejtvényfejtést
és sok sikert kívánunk!
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Kedves Barátaink!

2013. április 4–10.

