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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 <<<
Vélemény

>>> 3. oldal

Majálisok ideje - langyos
sör mellé nyers miccs
A piacgazdaság egyik legfontosabb eszköze, a
marketing csak akkor tud látványos eredményeket felmutatni egy vállalat életében, amennyiben a gyártott vagy forgalmazott termékek, jó
ár mellett, kiváló minőséggel rendelkeznek, vagyis ha piacképes portékát kell eladni. Ellenkező
esetben hiábavaló a sok reklám, szórólap és dobverés, nem növelhető a bevétel. A vevők szándékos megtévesztése mellett talán még elérhető
egy-egy ideiglenes pénzügyi fellángolás, de
hosszútávon ezek csak a visszaesést és a végleges
bukást eredményezhetik. A politikában hasonló
a helyzet.

Céljuk: életet vinni
a zsinagógába

Májusi ZAT!

LYÁ
REJTVÉNYPÁ

Tudnivalók a 8. oldalon)

Társadalom

>>> 4. oldal

Vita a stadion
korszerűsítése körül
A múlt heti tanácsülésen városatyáink 34 határozattervezet felett tanácskoztak. A napirendi pontok nagy részét sikerült kipipálni,
aránylag egyhangúlag. A vitát kiváltó határozattervezetek a közszállítási vállalat költségvetésére, egy telekcserére, a tilosban parkoló
autók elszállítására, a stadion körüli felújításokra, a Népi Egyetem menedzsmentjére, két
új tömbház építésére, valamint a digitális városprojektre vonatkoztak. E heti lapszámunkban a Stadion és a Városliget körüli
munkálatok tervéről számolunk be.

A marosvásárhelyi zsidó hitközség tagjai szeretnék, hogy a város lakói közelebbről megismerjék a zsinagógát, azt sajátjuknak tekintsék, és értsék meg, hogy ez is a település
része, egyik színfoltja. Szeretnének egy olyan
légkört kialakítani, amelyben jól érezné magát minden érdeklődő felekezeti és etnikai
hovatartozás nélkül. Ezt a jövőbeni tervek
szerint koncertek, rendezvények szervezésével próbálják majd elérni.
>>> 3. oldal
>>> 5. oldal

Társadalom

Sport
„Aranyos” Bernadette felnőtté
vált. Újabb három bajnoki címmel
búcsúzott az ifjúsági korosztálytól!

Pszichodráma csoport
Marosvásárhelyen
Sokan vannak, akik azt állítják, hogy az életünkért mi vagyunk a felelősek. Lehet, hogy ez így van, de nem megcáfolhatatlanul. Generációtól függetlenül olyan éveket
élünk, melyek nyomot hagynak bennünk. Akár pozitívat,
de negatív élmények is gördülnek elénk. Elveszíthetjük állásunkat, család vagy lakás nélkül maradunk. A felsoroltak
bármelyike mélypontba taszít, ahonnan csak nehezen
lehet kievickélni. Íme, egy lehetőség, segítségnyújtás…

A marosvásárhelyi születésű, Besztercén asztaliteniszező, immár 18-ik életévét betöltött Szőcs Bernadette
utoljára vett részt ifjúsági országos bajnokságon. Az
április 19-21-e között Aradon tartott tornán minden
versenyszámban (egyéni, páros, vegyes páros) bajnoki
címet szerzett.
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Kár kihagyni

Névnapok

Csontváry – bemutató
Május 3-án, pénteken 19
órától kerül sor Kovásznai
György Csontváry (naiv életrajzi
teátrum) című előadásának bemutatójára a Nemzeti Színház
Nagytermében. A bemutatóra a
Bernády György mecénásbérletek, illetve a Kemény János bemutatóbérletek érvényesek.
Május 4-én, szombaton 17 órától a Kántorné-bérlettel lehet
megtekinteni az előadást.
Marosvásárhelyen
a Ion Dacian Nemzeti
Operettszínház
A bukaresti Ion Dacian Nemzeti Operettszínház több várost
érintő turnéja során május 10.
és 16. között Marosvásárhelyen
vendégszerepel. Május 10-én
Kálmán Imre Csárdáskirálynő
című operettje, május 12-én
Gérard Presgurvic Rómeó és
Júlia című musicalje látható 19
órától a Nemzeti Színházban,
mindkét előadás rendezője: Kerényi Miklós Gábor. Május 14én 19 órától a President
Szállóban Az élet szép című
operettgálára, május 16-án
ugyanebben az időpontban és
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ugyanitt a Paris, Mon Amour
című, sanzonokból összeállított
kollázselőadásra várják a nagyérdeműt. Május 11-én 17 órától
a Nemzeti Színház előcsarnokában a Bella Musica kvartett
koncertezik, május 15-én 19
órától a President Szállóban keringőket és polkákat ad elő a
Ion Dacian operettszínház.
Május 11-én és 12-én délelőtt
11 órától a bukaresti művészek
A szófogadatlan kiskakas című
gyerekelőadást mutatják be az
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban. Az előadásokra a Nemzeti Színház, az Ariel
bábszínház, illetve a Kultúrpalota jegypénztáraiban, a
www.eventim.ro honlapon és a
marosvásárhelyi partnerüzle-

tekben (Orange, Domo, Germanos, Vodafone) lehet jegyet váltani.
Casoni Ibolya kiállítása
A Maros Megyei Könyvtár
gyermekrészlege, illetve a
Maros Megyei Képzőművészek
Egyesülete Varázslatos fény
címmel festészeti kiállítást
nyitott Casoni Ibolya alkotásaiból.
Színházi előadás a
Gaudeamus Házban
Május 6-án, hétfőn 18 órakor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magiszterképzős
I. éves hallgatói a segesvári Gaudeamus Házban bemutatják F.
G. Lorca és M. J. La Chiusa Ber-

narda Alba című zenés darabját.
Ingyenes felvételi
felkészítők a Művészeti
Egyetemen
Májusban minden hétvégén
ingyenes felvételi felkészítőket
tartanak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Első alkalommal május 5-én, vasárnap
szervezik meg a felkészítőket,
10 órától a mozgásművészet,
tánc szakra készülőkkel András
Lóránt, Kis Luca Kinga és Szőke
István foglalkozik a Köteles
utcai épület 7-es termében. 11
órától a színészet, improvizáció
szakra pályázókat Tompa Klára
és Bányai Kelemen Barna várja
a Köteles utcai épületben, a 40es teremben. 13 órától beszédtechnika,
versmondás
témakörben Gyéresi Júlia tart
felkészítőt ugyanitt. A leendő
bábszínészeket 11.30-kor a
Levél utcai épületben Kozsik Ildikó és Máthé Rozália várja. Az
audiovizuális kommunikációmultimédia szakra felvételizőket május 5-én 10 órától az
egyetem épületének 36-os termében Kós Anna és Szász Attila
egyetemi oktatók segítik a felkészülésben.
Az előkészítők további beosztása megtekinthető az egyetem hirdetőfelületein, valamint
a www.szini.ro honlap felvételimenüpontjánál.

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

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

Május 2.
Május 3.
Május 4.
Május 5.
Május 6.
Május 7.
Május 8.

Zsigmond, Atanáz, Ráhel, Borisz
Tímea, Irma, Fülöp, Viola, Antónia, Timót
Mónika, Flórián, Antónia, Bulcsú, László
Györgyi, Viola, Irén, Judit
Ivett, Frida, Friderika, János, Tamara
Gizella, Szaniszló, Dalma
Mihály, Géza, Győző, Péter

Horoszkóp
Kos: A munkában brillírozhat ezen a héten. A főnöki dicséretek mellett akár még egy előléptetés ígérete is elhangozhat, ami kicsit kárpótolja a sok túlóra miatt elmaradt
romantikus estéért. Ne hanyagolja el a párját se! A szinglik
számára ígéretes lehet a hét. Csütörtökön érkezhet a szerelem.
Bika: Ez a hét nem csak az időjárás tekintetében lesz felhőtlen. Számításai szerint alakulhatnak a dolgai, mind a
munka, mind a szerelem tekintetében. Sőt, ami az utóbbit
illeti, kapcsolata harmonikusabb, mint valaha.
Ikrek: Egész héten olyan érzése lehet, mintha pillangók
repkednének a gyomrában. Talán a szerelem, talán csak a
szép idő, de rég nem volt ilyen jó hangulata. Saját jókedve
azonban ne feledtesse, hogy egyik családtagja mostanában
gondterhelt. Segítsen neki!
Rák: Sajnos ezt a hetet a tavasz illata sem teheti sokkal
szebbé, egy korábbi hibájának sajnos most érhet be a nem
kívánatos gyümölcse. Igyekezzen jóvátenni, ha akarja,
menni fog! Ha ön szingli Rák, akkor a péntek lehet az ön
napja, de hogy észrevegye a pasi jeleit, nyitott szemmel kell
járjon.
Oroszlán: Egy véletlen folytán pénzre tehet szert, az sem
kizárt, hogy nyeremény formájában. Hogy az öröm soká
tarthasson, jól ossza be, tervezze meg, mire költi! Kapcsolatában minden rendben, de vigyázzon, a párja féltékenykedhet. Ne adjon rá okot! Ha szingli, ez a hét sajnos nem
kedvez önnek.
Szűz: Hétvégére happy end várható, de ne szomorkodjon,
ha feletteseivel, kollégával konﬂiktusa lesz. Szerelmével a
kapcsolata reneszánszát éli. Egyedülállóként egy régi ismerőse által ismerkedhet meg egy jóképű idegennel.
Mérleg: A gyönyörű napsütés mellett alig tud a munkára
koncentrálni. Egyen néhány kocka csokit vagy egy kis gyümölcsöt, az felébreszti! Párkapcsolatában kisebb vita lehetséges, de hamar túljutnak rajta, ha hajlik a
kompromisszumra. Ha szingli, izgalmas ﬂört várható a
héten.
Skorpió: Nemcsak a napsütés, hanem a szerelme is bearanyozza a hetét. A tavaszi zsongás áthatja a kapcsolatukat.
A munkájában ez a hét alkalmas lehet a ﬁzetésemelés-kérésre. Ha egyedülálló, pénteken mindenképp menjen el valahová, ismerkedésre, ﬂörtre alkalmas az időpont.
Nyilas: Legszívesebben egész héten színes tulipánok között
sétálgatna. Ha van párja, szervezzenek hétvégére kirándulást! Szingliként érdemes a kollégáit szemügyre vennie,
mert valaki szemet vethetett önre. A munkában lehet egy
komolyabb konﬂiktusa pénzügyek miatt. Feltétlenül rendezze a dolgot a főnökével!
Bak: Az időváltozás kihathat a hangulatára is, a sok munkahelyi tennivalóval együtt pedig egyenesen ingerlékennyé
teheti a párjával szemben. Ha ön egyedülálló, nem valószínű, hogy ez a hét hosszú távú, boldog szerelmet hoz, csalódást annál inkább.
Vízöntő: A munkában egy kollégájával kerülhet ellentétbe. Legyen ennek ellenére is kedves, hogy ne veszítse el
a jó kapcsolatot vele. A szerelemben minden rendben önnel,
amit főleg párja odaadásának és megértésének köszönhet.
Halak: Egész héten valami furcsa álmosság ül önön. Ezt
főleg a munkában érzi meg. Párjával pihenjenek sokat, így
vészelhetik át a tavaszi fáradtságot. Legyenek egymással
türelmesek. Ha nincs kapcsolata, ez a hét inkább a csajos
programoké, mint az ismerkedésé.

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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Céljuk: életet vinni a zsinagógába
A hajdani Marosszék területén, a 19. század első felében a zsidók kilenc településen éltek, de templomuk csak Náznánfalván és Nagyernyében volt. A marosvásárhelyi zsidó hitközség az 1848-49-es szabadságharc után alakult meg,
és 1850-ben 202 izraelitát számoltak össze városunkban. Első templomuk 1860-ban épült fel, majd 1873-ban felavatták a második zsidó imaházat is. A marosvásárhelyi hitközség 1870-ben kettészakadt: önálló ortodox és önálló
status quo ante (magyarul: a dolgok állása, ahogy eddig volt) közösségre. Ezen utóbbiak 1899–1900-ban építettek
saját templomot maguknak Marosvásárhelyen az Iskola (most Aurel Filimon) utcában. „Az építészeti koncepciót
monumentalitás és harmónia jellemzi. Sikeresen ötvözték a Kelet-Európára jellemző stílusokat a muzulmán világra
jellemzőkkel, hogy a gazdagság és nagyság hatását keltsék a szemlélőben. A főhomlokzat a központi részből és két
oldalsó toronyból áll, melyeket keleti ihletésű kupola borít. (...) A tág belső tér formailag és színvilágban gazdagon
díszített”– olvasható a hitközség honlapján.
A Borsos Tamás Egyesület
szervezésében 2013. április 25én kis csoport látogatott el a status quo zsinagógába, ahol Dub
László, a marosvásárhelyi zsidó
hitközség elnöke fogadta az érdeklődőket. Dub ismertette a látogatókkal a templom építésének
körülményeit, a holokauszt borzalmait, a hitközség mai állapotát
és jövőbeni terveit.
Márványtábla őrzi
a támogatók nevét
Megtudtuk, hogy a zsinagógát Gӓrtner Jakab, bécsi műépítész tervezte, és Soós Pál építészmester építette embereivel a 20.
század legelején. Az Istentiszteleti
hajlék folyosóján márványtáblák
őrzik a szellemi és anyagi támogatók nevét. Az építés idején Marosvásárhelyen 1658 személy vallotta magát izraelitának, ami a
város 8,5%-át jelentette. 1910re a lélekszámuk elérte a 2755
főt (több mint 10%). A templomban 314 férőhely van kialakítva
a férﬁak, és 238 a nők számára.
„Ezeket a helyeket még a múlt
század elején mind elfoglalták az

Istentiszteletre járók, sőt be sem
fértek, sokan az udvaron imádkoztak a nagyobb ünnepek alkalmával” – emlékszik Dub László.
1944 márciusában
kezdetét vette a zsidóság
gettóba tömörítése
A holokauszt borzalmait azonban a marosvásárhelyi zsidó kö-

zösség is megszenvedte. Az 1940ben hatályba lépő bécsi döntés
után a korábban hozott zsidótörvények a marosvásárhelyi zsidóságra is érvényesek lettek. Marosvásárhelyről 1940–44 között
több mint 1200 zsidót vittek el
munkaszolgálatra. 1944 márciusában a Magyarországot megszálló német csapatok 21-én ér-

Hóhér vagy bohóc
E hónapban pontosan 69 éve,
hogy Marosvásárhelyen a kifosztott, gettósított zsidókat Auschwitzba szállították. Gondolhatnánk, ennyi idő, szinte egy
emberöltő elegendő lenne arra,
hogy csupán szomorú történelmi
eseményként emlékezzünk erre.
Ám az utóbbi hetek erdélyi magyar sajtójában, közszereplők nyilatkozataiban, újságírók vészharang-kongatásában különböző
kontextusban is felmerült a honi
antiszemitizmus.
Mindenesetre Erdélyben antiszemitának lenni paradox jelenség, hisz akaratlanul is feltevődik a kérdés: a magyar
zsidógyűlölők, divat-antiszemiták, szalon-nácik hány hús-vér
zsidóval találkoztak Erdélyben?
A friss statisztikák szerint igen
kevéssel, hisz hírmondó is alig
maradt belőlük.
Így minden jel szerint szükség sincsen zsidóra az antiszemitizmushoz, elég, ha a frusztrált bűnbakkeresés gyakorlása
révén, egy elképzelt entitásra

fogható minden gazdasági, politikai és akár személyes sikertelenség. Mert a Marosvásárhelyen jelenleg élő 88(!) zsidó
személy, kötve hiszem, hogy akkora szálka lenne az emberek
szemében, hogy lózungok hadának szolgáltatna nyersanyagot… Persze hasonlóan ártalmas az oktalan zsidózás mellett
a nácizás, amiként a bozgorozás,
cigányozás is. Érdekes módon
éppen azoknál az embereknél
ﬁgyelhető meg a stigmatizálás,
akik sosem kerültek közvetlen
kapcsolatba a fent említett csoportok tagjaival.
Egy másik tetten érhető
probléma az általánosítás. A
magukat zsidógyűlölőnek vallók
elfeledkeznek arról, hogy a„zsidók”nem csak a„kizsákmányoló
bankárokat”, az„ügyeskedő kupeceket”jelentik, hanem a magyar kultúrát gazdagító írókat,
művészeket, az emberi életet
mentő orvosokat, és horrible
dictu! a magyarok mellett kiálló
zsidókat is.

Viszont tény: az emberek körében van kereslet az antiszemitizmusra. Elég csak a szélsőséges, antiszemita tartalmaktól
sem mentes kuruc.infóra vagy
a Barikád internetes újságra
gondolni, amelynek olvasottsága nagy, és erdélyi látogatói
száma is egyre nő. Ebben a kusza, bonyolult világban az emberek magyarázatokat keresnek,
egyszerű válaszokat várnak, de
a gazdasági válság és a jelenleg
hatalmon lévő pártok inkompetenciája is táptalajt kínál a
szélsőséges politikai megnyilvánulásoknak.
Ám vitathatatlan, hogy ellentmondásos egy kisebbség
tagjaként egy másik, kevésbé
számos kisebbséget vehemensen gyűlölni, ugyanakkor ezzel
épp ebbéli létünket diszkreditáljuk. Weöres Sándornál nem
tudnám jobban elmondani:
„Amelyik nemzet fölényben
akar lenni más nemzetek fölött:
hóhérrá, vagy bohóccá válik.”
Pál Piroska

keztek városunkba. Ezt követően
kezdetét vette a zsidóság szervezett kifosztása és gettóba tömörítése. A gettó a Koronkai úton
már nem működő téglagyárban
létesült, ahova rövid időn belül
körülbelül 5500 marosvásárhelyi
és mintegy 1880 környékbeli zsidót gyűjtöttek össze. Az itteni
életfeltételek borzalmasak, embertelenek voltak, sokan megbetegedtek, többen meghaltak.
A gettóból május végén szállították el a zsidókat Auschwitzba,
ahol túlnyomó többségük életét
vesztette. Egyes források szerint
több mint 5900-ra tehető a holokauszt idején meggyilkolt marosvásárhelyi áldozatok száma. A
statisztikák szerint a munkaszolgálatra vezényelteknek sokkal nagyobb esélyük volt a túlélésre,
mint a haláltáborokba hurcoltaknak. A háború után hazatérő Maros megyei zsidók zöme Marosvásárhelyen és Szászrégenben
tömörült. Egy 1947-ben készült
felmérés 2420 zsidóról számol be
Vásárhelyen, de két évvel később
már csak 1600-ra tehető a számuk. A következő évtizedekben
meg egyre fogyatkozott. 1977ben 514-en vallották magukat
zsidónak városunkban és 1992ben már csak 155-en.
„Három éve temettük el az
utolsó segesvári zsidót”
Ma mindössze 88 zsidó él Marosvásárhelyen, akik családtagjaikkal együtt mintegy 202 fős hitközséget alkotnak. A helyi zsidók
99%-a vegyes házasságban él.
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Ferencz Zsombor

Majálisok ideje langyos sör mellé
nyers miccs

A piacgazdaság egyik legfontosabb eszköze, a marketing
csak akkor tud látványos eredményeket felmutatni egy vállalat életében, amennyiben a gyártott vagy forgalmazott
termékek, jó ár mellett, kiváló minőséggel rendelkeznek, vagyis ha piacképes portékát kell eladni. Ellenkező esetben hiábavaló a sok reklám, szórólap és dobverés, nem növelhető
a bevétel. A vevők szándékos megtévesztése mellett talán
még elérhető egy-egy ideiglenes pénzügyi fellángolás, de
hosszútávon ezek csak a visszaesést és a végleges bukást
eredményezhetik.
A politikában hasonló a helyzet. A pártok kínálatát –
amely egyértelműen a bennfentesek meggazdagodását
tartja szem előtt – olyan szép köntösbe csomagolva árulják
a választások idején, amely éppen megfelel a célra, hogy a
korábbi ciklusok kudarcait elfeledtesse a szavazókkal, és
hozza az elvárt eredményeket. A négyéves kormányzói tevékenységért általában egy szintén négy éves ellenzéki böjttel kell megﬁzetniük a politikusoknak, de az is előfordulhat,
hogy a pártjuk megsemmisülésével, esetleg elvtársaik törvény előtti elmarasztalásával „adóznak” a korábbi bőséges
nyereségért.
Az RMDSZ politikusai egy olyan kiváltságos „érdekképviseleti” státusszal rendelkeznek, amely megóvta őket az általános „politikai piacgazdaság” kegyetlen szabályaitól, és
egy kevésbé ingadozó szavazati arányt biztosított számukra.
Attól függetlenül, hogy kormányon voltak, vagy éppen ellenzékben, hogy jó eredményeket értek el, vagy akár „veszteségeket”, az erdélyi magyar választók mindvégig mellettük
álltak. Akadtak ugyan elvétve kisebb, helyi „ellenzéki” sikerek, de összességében sem az MPP, sem az EMNP nem tudta
az RMDSZ monopolhelyzetét megtörni. Marosvásárhelyen
pedig az egyértelmű RMDSZ-dominancia vált jellemzővé.
A városi szervezet tisztújítását követően, úgy tűnik, javulófélben van a marketingosztály teljesítménye. Mintha eredményesebben használnák fel a rendelkezésre álló
kommunikációs eszközöket, eljuttatják a párt üzenetét a választókhoz, illetve megmagyarázzák és elfogadhatóbbá teszik a kudarcaikat. Így születtek meg azok a
„felháborodásuknak hangot adó”, illetve az „aggodalmukat
kifejező” nyilatkozatok, amelyek – a legtöbb esetben – a politikai partnereiknek szánt üres szólamokból álltak, magyarázatként a politikai tehetetlenségükre. Ugyanakkor a
választók megkérdezése nélkül születtek azok a háttéralkuk,
amelyeknek nem ismerjük az értelmét, nem érezzük a hatását, és nem látjuk a pozitív következményét. Ennek ellenére, a „marketingosztály” jóvoltából részt vehetünk egy
miccsillatú majálison, ahol a felhőtlen „jókedv” közepette
nem marad hely a„kényelmetlen” kérdések megfogalmazására, és tovább folytatódhat a mosoly-diplomácia. Hiábavalónak bizonyulhat a piackutatásban bevezetett felújítás,
amennyiben a „termelési osztályon”, vagyis a valódi politizálás területén nem áll be semmiféle változás. Marad a régi
RMDSZ, a langyos sörrel és a nyers miccsel.
„Három évvel ezelőtt temettük el
az utolsó segesvári zsidót, Dicsőben még él három, Szászrégenben már nincs, Ludason sem él
egy sem, Marosvásárhelyen is kritikus a helyzet. Úgy néz ki, hogy
pár éven belül eltűnnek a zsidó
hitközségek térségünkben” –
mondta Dub László.
Szeretnék, hogy a város
lakói megismerjék a
zsinagógát, és sajátjuknak
tekintsék
A jövőre nézve a marosvásárhelyi zsidó hitközség elnöke ki-

fejtette: céljuk, hogy a város lakói
közelebbről megismerjék a zsinagógát, azt sajátjuknak tekintsék, és értsék meg, hogy ez is a
település része, egyik színfoltja.
„Szeretnénk egy olyan légkört kialakítani, amelyben jól érezné
magát minden érdeklődő felekezeti és etnikai hovatartozás nélkül. Ezt koncertek, s egyéb rendezvények
szervezésével
próbáljuk majd elérni” – ismertette Dub László.
Nemes Gyula
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Vita a stadion korszerűsítése körül

MORGÓ

Ébresztő,
vásárhelyiek!
Tovább gyűrűzik a 2-es iskola elnevezése körüli botrány.
A történet legújabb fejezetét kommentálva az egyik helyi
román napilap főszerkesztője megtalálni vélte a megoldást: hirtelen megvilágosodásában azt javasolta, hogy az
érintettek feledjék el mind Bernádyt, mind I. Ferdinándot,
s viselje az iskola továbbra is a 2-es számot. Arra a kisokos
már nem gondolt, hogy esetleg felmerülhet bárkiben a
kérdés: akkor a többit miért kellett elnevezni például Europára, Daciára, Tudor Vladimirescura, George Cosbucra,
Romulus Gugára, Seraﬁm Duicura, Schillerre? Amíg ezen
esetleg elgondolkodik, kapok az ötleten és javasolom: forduljanak vissza a kiindulóponthoz, töröljék el minden iskola jelenlegi nevét, s térjenek vissza a tanodák
számozásához. Legalábbis egy ideig. Nem egyébért, de a
vásárhelyi magyarok szempontjából a mostaninál az az állapot is kedvezőbb volt.
Sőt, tovább mennék: azt javasolnám, hogy az általános
iskolai tanulók számának arányában osszák fel a tanintézményeket tisztán román, illetve tisztán magyar, esetleg
más tannyelvűekre. S ugyanígy járjanak el a középiskolákkal is. Nem dőlne össze a világ – esetleg csak néhány
román sovénnacionalista számára –, hasonlóra volt, van
példa Erdély más városában is. Aztán következhetne azok
elnevezése. Garantálom, hogy a 2-es körüli botrányhoz
hasonló sehol sem fordulna elő.
Egyébként, a dolgok jelenlegi állásából ítélve, újfent
kijelenthetem: ebben a tanévben kizárt, hogy felvegye
Bernády nevét az iskola, de később sem tartom valószínűnek, hogy ez megtörténjen. Miért? Azért, mert a névadás
ellenzői – s közéjük sorolom azokat is, akik most látszólag
elfogadják, s befolyásos, hatalmi pozícióikból megengedőleg nyilatkoznak róla – szimbolikus ügyként kezelik az
esetet. Számukra a névadás egy újabb alkalom arra, hogy
bizonyítsák: ki az úr a szemétdombon? Szomorú.
Hát ez idő szerint ennyire futja a vásárhelyi magyarság
és politikai képviselete érdekérvényesítő erejéből...

A múlt heti tanácsülésen városatyáink 34 határozattervezet felett tanácskoztak. A napirendi pontok nagy
részét sikerült kipipálni, aránylag egyhangúlag. A vitát kiváltó határozattervezetek a közszállítási vállalat
költségvetésére, egy telekcserére, a tilosban parkoló autók elszállítására, a stadion körüli felújításokra,
a Népi Egyetem menedzsmentjére, két új tömbház építésére, valamint a digitális városprojektre vonatkoztak. E heti lapszámunkban a Stadion és a Városliget körüli munkálatok tervéről számolunk be.
A Városliget, a stadion és a
Sportcsarnok 2011-ben került
Marosvásárhely tulajdonába. A
lerobbant stadion építményét
és a zöldövezetét a Városháza
szeretné felújíttatni és korszerűsíteni. A Polgármesteri Hivatal a közelmúltban el is
indította a Sportcsarnok melletti park és a stadion tisztaságmegőrző- és karbantartási
munkálatait. Elkezdődött a fák
ápolása, kivágása, új csemeték
és virágok ültetése, a közvilágítás javítása. A hivatal tervei szerint a Ligetben a jövőben
koncerteket szerveznének, valamint ezen a helyen rendeznék
meg a városnapokat is.
A tanácsülésen a kormánypárti tanácsosok azt kifogásolták, hogy szerintük a
Polgármesteri Hivatal a stadion
tatarozását törvénytelenül
végzi. Ezt azzal indokolták,

hogy nem volt versenytárgyalás
a munkálatokat végrehajtó cég
kiválasztására. Az USL-s városatyák által felhozott kérdésekre
a hivatal főépítésze válaszolt,
aki hangsúlyozta, hogy ott
egyelőre csak „tisztaságmegőrző- és karbantartási” munkálatok folynak, amelyek nem

A stadion alkalmas lesz
első ligás mérkőzésekre is
A stadion és környékének a
helyreállítási tervét nemsokára
részletekbe menően fogják a
városi tanácsosokkal ismer-

tetni, amely – a tervek szerint
– a korszerűsítés után alkalmas
lesz első ligás mérkőzések megtartására is. Valamint a tervben
az is fog szerepelni, hogy a stadionhoz egy korszerű sportgyógyászati és egészségügyi
komplexum tartozzon.
Nemes Gyula

Marosvásárhely Európa Kulturális Fővárosa2021 egyesület létrehozását javasolja az RMDSZ
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere nemrég jelentette
be, hogy Marosvásárhely is csatlakozik a sepsiszentgyörgyi önkormányzat „Európai Kulturális Főváros-2021” pályázatához. Emiatt
határozati javaslatcsomagot terjesztett be az RMDSZ helyi önkormányzati frakciója a Polgármesteri Hivatalba, kérve a városházát,
hogy a szándéknyilatkozaton túl tényleges lépések alkalmazásával
is támogassa a sepsiszentgyörgyi önkormányzat pályázatát az „Európai Kulturális Főváros-2021” címért.
A határozati javaslatcsomag elsőként egy „Marosvásárhely Európa Kulturális Fővárosa-2021” egyesület létrehozása és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat pályázatához való társulást irányozza
elő. Továbbá a Marosvásárhely testvértelepüléseivel kötendő
együttműködési protokollumra vonatkozó javaslatot is megfogalmaz, amelyet a helyi költségvetésből ﬁnanszírozna a város.
Ugyanez a javaslatcsomag külön határozattervezetben indítványozza a száz évnél régebbi létesítmények, építmények, műtárgyak, építkezési kellékek felleltározását és megjelölését, illetve a
régiségétől függetlenül a műemlékké nyilvánított épületekét is. A
leltározáson és megjelölésen túl megőrzési, tatarozási és restaurálási program létrehozását is javasolja.
„Marosvásárhely különösen Bernády György polgármesterségét
követően jelentős mennyiségű műemlék jellegű építménnyel büszkélkedhet, melyek révén méltán pályázhatja meg Sepsiszentgyörggyel együtt az Európa Kulturális Fővárosa címet. Azonban ezeket
katalogizálni, dokumentálni, megjelölni és több esetben is rehabilitálni kell" – mondta az önkormányzati frakció vezetője, Peti
András.
Hozzátette, hogy idén 100 éves lesz a Kultúrpalota, amit a megyei tanács sikeresen felújított, elkezdődött a Vár épületegyüttesének felújítása is, ehhez kell sürgősen hozzákapcsolni a többi
műemlék jellegű építmény és létesítmény egységes felújítási programját. „Amennyiben sikerül Marosvásárhely épített örökségét konzerválni, felújítani és a város arculatában markánsan megjeleníteni,
Sepsiszentgyörggyel együtt jó eséllyel pályázhatunk a megtisztelő
címre, ami a felkészülés éveiben és megvalósulásakor is szinte felbecsülhetetlen hasznot eredményez a városnak és a térségnek” fogalmazott Peti.
(közlemény)

Szentgyörgyi László
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Pszichodráma csoport Marosvásárhelyen
A J. L. Moreno nevéhez fűződő önismereti és terápiás módszer védjegye a spontaneitás és a kreativitás. A csoport biztonságos erőterében belső világunk láthatóvá
tétele történik meg. Május 11-én pszichodráma bemutató szemináriumot tartanak Marosvásárhelyen. Kérdéseinkkel a két csoportvezetőt: Dr. Konrád Zsuzsánna
orvos, pszichodramatikust és Szakács Zsolt klinikai szakpszichológust kerestük meg.
Dr. Konrád Zsuzsánna a következőképpen foglalta össze
mindazt, amit a pszichodrámáról tudni kell:
– Dr. Vikár András a témáról
írt könyvének címével válaszolnék: Pszichodráma – a komoly
játék. Sajnos, felnőtt korunkra
elfelejtünk játszani. Ez a természetes emberi megnyilvánulás,
a játékösztön a gyermeknél a
maga teljességében van jelen
mint örömforrás. Később ez elcsökevényesedik, és csak ritka
pillanatainkban véljük felfedezni. Például amikor egy követ
gurítgatunk lábunkkal az utcán,
belefeledkezünk a pillanatba,
közben a bennünk levő feszültség csökken, esetleg tisztázódnak gondolataink vagy csak
egyszerűen élvezzük a játékot.
A pszichodráma ülések klasszikus forgatókönyve: bemelegítő,
játék, és feldolgozási fázis. A középső szakasz történhet csoportjáték formájában vagy egy
személy történetének a lejátszásában, amikor az érzelmi átélésnek van jelentősége.
Lezárásnál pedig a hangsúly áttevődik annak a megértésére,
hogy mi is történt velem tulajdonképpen. A pszichodráma lehetővé teszi, hogy szembe
merjünk nézni a problémáinkkal, és folytonos kerülgetés helyett felvállaljuk az élet
kihívásait.
– Mi a célja az önismereti
csoportnak?
– A bemutató szeminárium
célja, hogy a résztvevők egy
képet alkossanak a módszerről,
és motiválttá váljanak arra,
hogy elinduljanak saját személyiségük kiteljesedésének az

útján. Az önismereti munka
megteremti a feltételeit a belső
változásnak, a hitelesebb és hatékonyabb önkifejezésnek,
azáltal, hogy itt lehetőség van
arra, hogy az egyén kipróbáljon
új kommunikációs formákat, illetve találjon olyan megoldásokat, amelyek eddig eszébe se
jutottak.
– Kikhez szól, kiken segít ez a
csoportmódszer?
– Mindig szívesen járok én
is pszichodráma találkozásokra,
nem csak szakmai céllal, hanem
azért is, hogy folyamatosan karbantartsam magam. Azokat
szólítjuk meg, akik valami miatt
úgy gondolják, hogy eljött az a
pillanat, hogy végre rendet teremtsenek önmagukban. Azokhoz is szól, akik olyan
közösségben szeretnének részt
venni, ahol bátran kifejezhetik
érzéseiket, és támpontokat keresnek az örömteli élet megvalósulásához.
– Hányan lehetnek ebben a
csoportban, milyen létszám célszerű?
– Nem szívesen válaszolok
erre a kérdésre, mivel sokan
arra gondolnak, hogy az egész
kereskedelem. Ez a mostani
esetben nem így van. Az összehasonlítási alap megvan, hiszen
nem ez az első csoport, amit
szervezünk. A tapasztalatok
alapján a 12-15 fős csoport a
célszerű. Ennél kisebb létszám
esetén, különösen 8 személy
alatt csökken az önismereti csoport működésének a dinamikája, 15 fölött pedig a
személyes, mélyebb témák kevésbé kerülhetnek felszínre.

Dr. Konrád Zsuzsánna orvos, pszichodramatikus

Szakács Zsolt klinikai szakpszichológus
gíti abban, hogy jobban tudjunk a saját és mások igényeire
odaﬁgyelni, válaszokat lehet
találni olyan kérdésekre, melyeket egyedül nem sikerült
eddig tisztázni; például: miért
reagálok ezen a módon különböző helyzetekben, mit működtetek
rosszul
a
kapcsolataimban, mihez kezdek a sérelmeimmel, veszteségeimmel...

– Kikkel, milyen életkorú
„szereplőkkel” lehet a legjobban,
és nem utolsó sorban a legeredményesebben dolgozni, és
miért?
– Nyilván ebben az esetben
nem gyermekekre számítunk.
De manapság néha már azt is
nehéz megállapítani, hogy ki a
gyermek, és ki a felnőtt. Dolgozni mindenkivel lehet, de
ebbe a csoportba felnőtteket
várunk. Hasonlat jut eszembe,
amivel élek is. Egy ﬁlozófus, név
szerint Pascali írta, hogy ha egy
ember felül egy járműre,
amelynek megvan a konkrét úti
célja, úgy azt az egyént korától
függetlenül úgyis oda viszi
célba. Ugyanakkor előnyös, ha
az önismereti csoportban egyaránt részt vesznek férﬁak és
nők. Szeretnénk a pszichodrámát kivinni az ÉLETbe, hogy ne
csak a szakemberek proﬁtáljanak ebből a hatékony, csodálatos
személyiségfejlesztő
módszerből. Jelentkezhetnek
bármilyen életkorú és foglalkozású felnőttek, minél heterogénebb, színesebb a csoport,
annál jobban el tudja érni a működésének célját.

– Szerveztek-e már hasonló
önismereti csoportot? És ha igen,
milyenek voltak a visszajelzések?
– Megemlíthetném azokat
a csoportokat, amelyekkel Magyarországon foglalkoztunk.
Azonban a legszívesebben egy
Kovászna megyei csoportról beszélnék, ahol hihetetlenül jó
eredményeket értünk el. De
nem ez a legfontosabb, amiről
szólni akarok, hanem az, hogy
az önismereti csoport tagjai a
160 óra lejártakor még folytatni
szerették volna a találkozásokat. Hiszek abban, hogy az ilyen
és az ehhez hasonló kezdeményezések nem hiábavalóak.
Az öngyilkoságra
készülők szándékukról
jelzéseket adnak

– Mit nyernek azok a személyek, akik részt vesznek a csoportüléseken?
– A pszichodráma az emberek közötti TALÁLKOZÁS rendezésének egyik lehetséges
útja. Nem egymagunkban létezünk a világban, hanem a másokkal való kapcsolatainkban.
József Attilát idézném: „Hiába
fürösztöd önmagadban, csak
másban moshatod meg arcodat.” Itt megtanulható az, hogy
nem csak az számít, amit mondok, hanem lényeges az, amit
cselekszem. A teljesség igénye
nélkül felsorolom az önismereti
munka néhány hozadékát: se-

Aligha van olyan ember,
akinek a mai életforma ne
okozna nehéz perceket. Állandóan rohanunk, sokszor estig
meg sem állunk, és ha a nap
végén összegezzük mindazt,
amit aznap végeztünk, bizony
sokszor nem vagyunk elégedettek magunkkal. De vannak
ennél sokkal nagyobb sikertelenségek. Ilyen például a
lakás, a munkahely elvesztése.
Esetlegesen egy válás, a társ
és a család elvesztése. Mindezek magával hozzák a depressziót, a kilátástalanságot és
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nem utolsó sorban az öngyilkosság gondolatát is. A szenvedélybetegségekről,
az
alkoholizmusról nem is beszélve.
A beszélgetés második részében Szakács Zsolt klinikai
szakpszichológust kérdezzük.
– Milyen pszichés zavarok
esetében fordul elő öngyilkosság?
– Az öngyilkosság egy olyan
krízisállapot, amelyben a személy a kiutat csak önmaga elpusztításában találja meg.
Öngyilkos magatartás bármilyen pszichés zavar esetében
felléphet. Említésre méltó, hogy
a végzetes öngyilkosságok 5070 százaléka súlyos depressziós
állapotban következik be, az
úgynevezett borderline betegek
körében, pedig kb. tíz százalékos a befejezett öngyilkosság
aránya.
– Milyen korosztályt, illetve
nemet érint leginkább ez a probléma?
– A férﬁak öngyilkosság miatti halálozása háromszor magasabb, mint a nőké, minden
életkorban. Ugyanakkor az öngyilkossági kísérletek gyakoriságának tekintetében a nők
többszörösen felülmúlják a férﬁakat. Fontos megemlíteni,
hogy a végzetes öngyilkosságok
az életkor előrehaladtával gyakoribbá válnak. Azonban a ﬁatalok között is egyre több az
öngyilkosság.
– Hogyan lehet felismerni
egy öngyilkosságra hajlamos
személyt, hisz azt állítják, hogy
mítosz az, hogy nincsenek ﬁgyelmeztető jelek.
– Mai tudásunk szerint az
öngyilkossági cselekedet legpontosabb jelzése a személyek

reménytelenségi szintjének felmérése. Ezen túl elmondható,
hogy valóban, az öngyilkosságra készülők többsége szándékáról nyílt vagy rejtett
formában jelzéseket ad.
– Melyek azok a leggyakoribb okok, amelyek miatt öngyilkos lesz egy személy?
– Az öngyilkosság egy multikauzális jelenség, amelynek
kialakulásában pszichés, szociális, kulturális, biológiai stb. tényezők egyaránt szerepet
játszanak. Jó hír, hogy a pszichés háttértényezők a módosítható kockázati tényezők közé
tartoznak. Ezek közül fontos
megemlíteni a reménytelenséget, valamint az alacsony szintű
problémamegoldó készségeket.
– Melyek azok a módok,
amelyekkel leggyakrabban próbálkoznak véget vetni életüknek?
– Különböző öngyilkossági
magatartási módokat ismerünk.
Aktív öngyilkossági magatartás
esetében konkrét tettek állnak
(pl. önakasztás, gyógyszerek beszedése stb.). Passzív esetben a
személyek valamilyen, az élethez nélkülözhetetlen tevékenységet elhanyagolnak (pl. nem
táplálkoznak). Bizonytalan öngyilkos magatartás is előfordul,
mint az erek felületes átvágása.
– Munkája során találkozotte valami kirívó, érdekes vagy nagyon elszomorító esettel?
– Az tesz elégedetté, ha segíteni tudok az öngyilkossági
cselekedetet túlélő személyeknek, valamint ha a későbbiekben látom, hogy megfelelően
boldogulnak a mindennapi
élethelyzetekben.
Nagy-Bodó Tibor
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Hallotta a legújabb fás hírt?
– Nem. Megint kigyekuláltak néhány félévszázados akácot?
– Múlt héten pihentek. Viszont már nemcsak a piskótavajda irtja a fákat Vásárhelyen,
hanem a hódok is.
– A hódok?!
– Bizony! Már alakult is a Facebookon egy újabb favédő, illetve hódellenes csoport, a Ne
vágj ki minden fát! mintájára.
– Éspedig?
– Ne rágj ki minden fát!
– Látom, ma reggel is elfelejtette bekapni a hülyeség elleni gyógyszerét.
– Akkor nesze sörös téma,
azokat csipázza: olvastam, hogy
egy romániai honpolgár átlagosan huszonöt percet dolgozik
egy sör áráért, míg egy német
csak négyet, az európai átlag
pedig öt perc.
– Ebben nem látok semmi
meglepőt, mivel az európai átlagﬁzu sokszorosa az itteninek.
– Ja, viszont dacára annak,
hogy mi gürcölünk a legtöbbet
egy sörért, fogyasztás szempontjából jeleskedünk: Romániában átlagosan 90 literes
sörfogyasztás jutott minden lakosra tavaly, ezzel Európában a
hatodik helyet foglaljuk el
Csehország, Ausztria, Németország, Lengyelország és Litvánia
után.
– Csakhogy nálunk sokan
nem ebéd előtt vagy után söröznek, ahogy a felsorolt országokban, hanem ebéd helyett.
– Apropó, kaja: hallotta,
hogy egy sajátos román termékkel készül előrukkolni a

McDonald’s?
– Nem. Mivel?
– Nos, május elsejétől egy
speciálisan románoknak gyártott termék lesz kapható a hazai
McDonald’s-okban; kizárólag
nálunk fogják árusítani a
„Román hetek” kampány keretében, a neve pedig McMici –
ejtsd: mekmiccs.
– És mi lesz az, sima hotdog, virsli helyett egy odakozmált miccsel a közepén?
– Egy disznóhúsos szendvics, tormamártással.
– Érdekes. De az mitől mekmiccs? Tudtommal a miccspaszta nem disznóhúsból
készül, hanem marha-, sertésés bárányhús elegye.
– Ez van. És, mivel román
specialitás, majd örvendjenek a
parasztok, ha lóhús nem kerül
bele.
– Tulajdonképpen mindegy,
amennyi szemetet megzabálunk… Én dolgoztam egyszer
pár hetet egy magyarországi
húsüzemben, még a kilencvenes évek elején. Azóta nem veszek se virslit, se parizert, se
semmilyen felvágottat.
– Miért?
– Tudja, miből készülnek a
vegyes gyümölcs-dzsemek?
– Miből?
– Összeseprik a konzervgyár
udvarát. Na, most képzelje el
ugyanezt vágóhíddal.
– Ne gamatkodjon nekem
ebéd előtt… És ahhoz mit szól,
hogy lemondott Józsa Tibor?
– Az meg ki?
– Hásze’ az RMDSZ-es alpolgármester, illetve most már
csak ex-alpolgármester.
– Ja, beugrott. Akkor hallot-

A lakosság ﬁgyelmébe
tam felőle utoljára, amikor a városi képviselőtestület megválasztotta, még tavaly júniusban.
Vajon mit csinált Tibike azóta?
– Rejtély. De legalább szavatartó: megígérte még akkor,
hogy le fogja mondani a széket,
ha valami nem smakkol neki,
hát le is mondta.
– S mikor választanak helyette másikat, és kit?
– Május végén, és állítólag
Bandi Pétert, izé, Peti Andrást.
De nem mindegy?
– Má’ mé’ lenne mindegy?
– Mert lehetne akár mindkét alpolgi magyar, de még akár
a polgármester is, sőt: állhatna
az egész helyi tanács csupa
udémérésekből, úgyse jutnánk
egyről a másfélre.
– Ezt zippelje ki…
– Nem olvas újságot? Hiába
az érvényes tanácsi határozat a
kettes suli Bernádyra való átnevezését illetően, a Megyei Névadó Bizottság elnevezésű
gittegylet leszavazta az iskola
vezetőtanácsa és a helyi önkormányzat Névadó Bizottsága
által javasolt dr. Bernády György
megnevezést. Arra hivatkozva,
hogy a két világháború között
az I. Ferdinánd nevet viselte az
iskola, és szerintük ehhez a
megnevezéshez kellenék viszszatérni.
– És nem tiltakozott senki?
– De. Brassai Zsombor friss
megyei RMDSZ-guru például a
következőket nyilatkozta: „a
Megyei Névadó Bizottság nem
rendelkezik névadói hatáskörrel, ehhez csak az iskola vezetőtanácsának és a helyi
önkormányzatnak lenne joga.
Hatáskörüket átlépve magyar-

ellenes, politikai természetű
döntést hoztak”.
– Nájsz! Mikor jönnek már
rá ezek a tulipántos csávók,
hogy a „lenne” és a „van” gyakorlatilag egyenértékű Vásárhelyen? Pláné románul.
– Költői kérdésekkel ne fárasszon! Ami viszont gyakorlati
kérdés lett volna, csak nem
tette fel senki: mi köze van Ferdinánd bátyának Marosvásárhelyhez?
– Sok nincs. De ezen (beteg)
logika mentén, mármint hogy
legyen I. Ferdinánd a suli új
neve, és ne Bernády, eszközölhetnének még néhány változtatást…
– Éspedig?
– Például, kapják vissza az
utcák a régi neveiket. Mindegyik. Nem az 1940-1944 közötti időszakra gondolok; nem
a Hitler, Mussolini meg hasonló
elnevezéseket sírom vissza,
hanem a Deák Farkast, a Széchenyit, a Kemény Zsigmondot
meg még azt a kábé háromszázat.
– Miért pont a Deák Farkas
utcát említette elsőként?
– Azért, mert ott születtem,
és ott is nőttem fel. Akárcsak az
apám meg a nagyapám. Én már
nem kaptam el ugyan, mert
1966-ban átbotezálták Retezatului-ra. De szerintem a maga
felmenői is megfordulhattak
anno a mi utcánkban…
– Miből gondolja?
– Tudja, mi volt a Retezatului, illetve a Deák Farkas utca
első neve, még 1862-ben?
– Mi?
– Baromvásár utzza!
Molnár Tibor

Felhívjuk kedves ﬁgyelmüket, hogy a Mircea Birău Fedett Uszoda órarendje,
2013.05.01 – 2013.05.05 közötti időszakban a következőképpen változik:
- csütörtök
- péntek
- szombat
- vasárnap

2013.05.02
2013.05.03
2013.05.04
2013.05.05

zárva
zárva
zárva
zárva

Aranylakodalom
2013. május 27–június 2. között szervezik meg a XVII. Marosvásárhelyi Napokat,
melynek keretében május 31-én, pénteken
tartják az Aranylakodalom rendezvényt.
Az esemény alkalmával megünneplik azokat a marosvásárhelyi párokat, akiknek idén van az 50. házassági évfordulójuk.
Azokat a párokat, akik részt szeretnének venni az eseményen, felkérjük, hogy május 10-ig iratkozzanak fel a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal művelődései, sport- és
ifjúságügyi osztályán (Mihai Eminescu Művelődési Központ,
Kós Károly utca 1A. szám, 12–15-ös terem). Fel kell mutatni
az eredeti személyazonossági iratot, a házasságlevelet és
be kell nyújtani ezek fénymásolatát.

Pályázatverseny
tanintézetek tevékenységének támogatására
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala közli a 2013-as
év II. félévi, a tanintézetek tevékenységének támogatására
kiírt pályázatversenyét.
A ﬁnanszírozási program fő célja, hogy fejlessze a tartós
együttműködést a különböző tanintézetek között, népszerűsítse a marosvásárhelyi tanintézetek nevelői és iskolán kívüli tevékenységeit.
A ﬁnanszírozási útmutató és a kérvények megtalálhatók
a www.tirgumures.ro honlapon. (Bővebb tájékoztatás a
0365-882.066-os telefonszámon, kapcsolattartó személy:
Sztancs Erzsébet).
A 2013-as II. félévi (július–december) ﬁnanszírozási pályázatok benyújtásának határideje 2013. május 31.

Egy szép mosolyért…

Fogászati rendelő a Romulus Guga Gimnáziumban
Szerdán, 2013. április 24-én, dr. Dorin
Floreának, a város polgármesterének
részvételével avatták fel a Romulus
Guga Gimnázium fogászati rendelőjét.
Az eseményt lelkesedéssel fogadta úgy
a tanári testület, mint az iskola diákjai
és szüleik, ez lévén az első ilyen típusú,
megelőzésre szakosodott rendelő a városban.
Az új egészségügyi egység megnyitása a
város és a Rotary Klub (amely a rendelő felszereléseit és berendezését adományozta a
városnak) együttműködésének köszönhetően valósult meg.
Az új rendelőben önkéntes fogorvosok,
valamint a város alkalmazásában dolgozó
szakorvosok tevékenykednek majd.
A rendelő legfőbb tevékenysége az iskola
diákjai számára összeállítandó fogászati nyilvántartás. A nyilvántartó lap, amelyet közvetítenek a szülőknek, tartalmazni fogja a

gyerekek fogainak állapotára vonatkozó orvosi észrevételeket, valamint javaslatokat a
felfedezett gondok megoldására.
A rendelőben szolgálatot végző orvosok
megelőző és egészségügyi nevelő tevékenységeket egyaránt folytatnak majd.
„ Még a tanév kezdetekor, az iskolában tevékenykedő fogorvosokkal való találkozón elmondtam, hogy az szeretném, ha a gyerekek

az iskola elvégzésekor egy fogászati nyilvántartó lappal távoznának, amelyben szerepelnek az illető tanuló fogászati esetei és az
összes beavatkozás, amely az iskola ideje alatt
történt. Íme, a projekt körvonalazódott, és
örülök, hogy a kisdiákok megtanulják, hogy
milyen fontos a fogak helyes higiéniája, az
egészséges táplálkozás, és a szép mosoly” –
fejtette ki a város polgármestere.

Veszélyben a sürgősségi
telefonhívások
Elutasította a marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testület a SC Radiotel
Mureş kérését, amelyben a
cég annak a szerződésnek a
meghosszabbításáért folyamodott, amely az általuk
használt adóvevő antennák
helyszínül szolgáló földterület bérléséről szól.
A Radiotel a SMURD és a
112-es sürgősségi szolgálat és
a Speciális Telekommunikációs
Szolgálat rendszerét működteti.
A cégnek júniusig szól a Somostetőn levő 200 négyzetméteres
területre a bérleti szerződése,
így ha az önkormányzat addig
nem talál megoldást a kérdésre,
azt követően beszünteti tevé-

kenységét, és sem a SMURD
sem pedig a 112-es sürgősségi
szolgálat nem lesz hívható.
A hétfői rendkívüli tanácsülésen az önkormányzati képviselők ennek ellenére sem öt,
sem két évre, sem pedig hat hónapra nem hosszabbították
meg a Radiotel bérleti szerződését. Cornel Brişcaru USL-s önkormányzati képviselő azt
nyilatkozta, hogy tudomása van
olyan kezdeményezésről, amely
hasonló, 200 ezer eurós adóvevő torony felállítását irányozná elő. Brişcaru szerint ezt
a javaslatot május végén tárgyalják az önkormányzati képviselők.

Sport <<

2013.május 1–8.

Háttérszerep,
ami mindennél fontosabb
Interjú a 66 éves Györfy Árpáddal, a vásárhelyi sportpoliklinika asszisztensével,
aki évente több száz helyi
sportrendezvényen biztosítja az egészségügyi felügyeletet.
– Kérem, mutatkozzon be,
hiszen önt látásból nagyon sok
helyi sportkedvelő ismeri, akik a
City’us teremlabdarúgó, vagy a
Mureşul kézilabda mérkőzéseire
járnak, viszont nem tudják, hogy
mi is a szerepe, mert több együttes kispadján is helyet foglal…
– Egészségügyi asszisztens
vagyok, a helyi sportpoliklinika
alkalmazottja. 1969-ben Szászrégenben kezdtem el dolgozni
az ottani sportpoliklinikán,
onnan Marosvásárhelyre kerültem, azóta ebben a közegben
tevékenykedem.
– Önnek nagyon fontos szerepe van a sportrendezvényeken,
hiszen az egészségügyi ellátást
biztosítja.
– Főleg a helyi FCM és a
Maros KK serdülő és ifjúsági korosztályú csapatainak mérkőzésein, a teremlabdarúgó City’us
első és második csapatának
meccsein biztosítom az egészségügyi ellátást. Tulajdonképpen az iskolás bajnokságokon és
ifjúsági szintű mérkőzéseken
elégséges az asszisztens jelenléte, felnőtt szinten (ide sorolható például a hazai első három
labdarúgó liga) orvos jelenléte
is szükséges.
– Melyek azok a leggyakoribb egészségügyi problémák,
amelyek fellépnek a sportolóknál
a mérkőzések, sportrendezvények során?
– Sportáganként más és
más sérülések fordulnak elő. A
labdarúgóknál a bokasérülések,
ﬁcamok a legelterjedtebbek, de
sajnos sípcsonttörés, kulcscsonttörés, agyrázkódás és számtalan
orrvérzés következtében is a beavatkozásomra van szükség.
Minden esetben fontos a gyors,
hasznos ellátás, majd ha szükséges, a balesetek utáni rehabilitáció is létfontosságú.
Érdekességként említhetem, hogy 2008-ban 646 mecscsen asszisztáltunk, 2009-ben
több mint 500 találkozón voltunk jelen kollegáimmal,
ugyanakkor 1500 baleset utáni
rehabilitációs kezelést végeztünk.
– Ezen kívül, gondolom, ﬁgyelemmel kíséri a mérkőzéseket
is, hogy lássa, tudja, mi okozhatta a sérülést.
– Ez létfontosságú, de ehhez
szeretni is kell a sportot, nem
szabad unni a sporteseménye-

ket, és ami a legfontosabb, hogy
őrizzük meg a hidegvérünket,
ne essünk pánikba.
– Milyen kellékeket rejt az ön
táskája?
– Szinte minden ott van,
amire szükségem lehet. Ide sorolom az egyszerű ragtapaszt, a
kötszert, a fagyasztót, bizonyos
tablettákat, amelyek fejfájás
ellen hatnak, érzéstelenítő
spray-ek.
Számos esetben a mérkőzések után is ápolásra szorulnak a
sportolók, akik izomütést, izomhúzódást szenvednek, ﬁzikoterápiás kezelésben részesülnek,
akik például bokaﬁcamot,
boka- vagy térdsérülést szenvednek, a sportklinikán részesülnek utókezelésben.
– Megszámlálhatatlan sok
rendezvényen volt jelen. Van-e
kedvenc együttese?
– Nincs. Én mindig, minden
hazai csapatnak szurkolok, de
főleg annak, hogy ne kelljen beavatkoznom. Sajnos az A-osztályos kézilabda mérkőzések
annyira eldurvultak, hogy szinte
ötpercenként kell berohannom
a pályára, hogy segítséget
nyújtsak a lányoknak.
– Mikor szerette meg a
sportot?
– Ifjú koromban 15 évet
felső szinten sportoltam, 29
éves koromig kerékpároztam a
Mureşulnál. Iﬁ válogatott, majd
nagyválogatott is voltam kerékpározásban. Nemrég fellapoztam a füzeteimet, amelyekben
lejegyeztem az edzéseken, versenyeken megtett kilométerek
összességét, s mintegy 300 000
kilométert számoltam össze. Az,
bárhogyan is számolom, 23 és
félszerese a Föld átmérőjének…
Tulajdonképpen sífutással
kezdem
Szászrégenben,
Butiurcă János kezei alatt,
onnan tértem át a kerékpározásra. A sízés meg a kerékpározás mellett fociztam és
jégkorongoztam is.
Jelenleg síoktatóként is működöm, megvan a minősítésem
is. Fiam, Zoltán egyetemista Kolozsváron, emellett ő is síoktató,
lányom, Borbála is kiváló síző, ő
még csak 18 éves.

7. oldal

„Aranyos” Bernadette felnőtté vált

Újabb három bajnoki címmel
búcsúzott az ifjúsági korosztálytól!
A marosvásárhelyi születésű, Besztercén asztaliteniszező, immár 18-ik életévét betöltött Szőcs Bernadette
utoljára vett részt ifjúsági országos bajnokságon. Az április 19-21-e között Aradon tartott tornán minden
versenyszámban (egyéni, páros, vegyes páros) bajnoki címet szerzett.
A vegyes párosban a besztercei Dan Daniel oldalán a döntőben 3-1-re győzték le
Spelbus/Crişan (Cămpulung
Muscel/Arad) párost, leánypárosban a szlatinai Ciobanu Irinával az oldalán (akivel már két
bronzérmet is szereztek az iﬁ világbajnokságokon 2011-ben és
2012-ben) ugyancsak diadalmaskodtak a ﬁnáléban, ezúttal
az aradi Balint/Crişan párossal
szemben (3-1).
A harmadik aranyéremhez
vezető úton, az egyéni versenyszámban, a népszerű Bernie a
negyeddöntőben 2-3-as állásról
tudott fordítani, majd nyerni 43-ra az aradi Crişan ellen.

Az elődöntőben 4-1-re leiskolázta a besztercei Clapát, aztán
a döntőben 4-3 arányban diadalmaskodott az aradi Bálint Bernadettel szemben, és megszerezte
élete 3-ik ifjúsági egyéni bajnoki
címet (2010 es 2011 után).
Amúgy a ﬁnáléban, nagy
harcban, Bernadette 0-3-as
szettaránynál, 3-7-es majd 7-9es (!) pontarányról tudott fordítani, egymásután megnyerve 4
szettet (11-9,11-8,11-7,11-7) az
aradi Bálinttal szemben.
Mint köztudott, a roppant tehetséges asztaliteniszező kétszeres egyéni felnőtt bajnok is,
utóbbi címet az idén márciusban
hódította el másodszor.

Szőcs Bernadette
Franciaországban folytatja
pályafutását
Az idén ősztől Bernadette a
francia felnőtt Szuperligában
(Pro A) fog szerepelni, míg
bátyja, Hunor a német Bundesliga 2-ben szereplő TTC Indeland Julich csapatát erősíti majd
a 2013-2014-es idénytől kezdődően (előző klubjai az Ochsenhausen-Bundesliga 3. és TTS
Bolsen-Bundesliga 2.).
Szőcs Bernadette-nek nem
idegen Franciaország, hiszen
2008 júniusában Vern-sur-Seiche-ben megrendezett, az ifjúságiak és kadetek számára kiírt

híres Francia Nyílt Asztalitenisz
Bajnokságon, az akkor mindössze 13 éves Bernie egyetlen
volt, aki minden versenyszámban pódiumra lépett (egy
arany, egy bronz és három ezüstérmet nyert), világhírű asztaliteniszezők legyőzése után.
A Szőcs testvérek a májusban sorra kerülő párizsi Felnőtt
Egyéni Asztalitenisz Világbajnokságra készülnek. Bernadettet három versenyszámba
(egyéni, páros, vegyes páros),
míg Hunort két versenyszámba
(egyéni és páros) nevezte be a
hazai Szakszövetség.

Labdarúgás 2. Liga: FCM-Nagybányai FC 3-1 (2-1)

Idei első hazai győzelem
2013. november 30-ika óta
első hazai, egyben első idei
győzelmét sikerült megszereznie a FCM együttesének,
miután 3-1 arányban diadalmaskodott a nagybányai
FC ellen, viszont a mutatott
játék alapján, egyáltalán
nem lehetett megelégedve
az együttes új edzőpárosa,
Coroian Cristian és Hajnal
Gyula.
Igaz, hogy az együttes egy
hónapig nem játszott hivatalos
mérkőzést (állt a visszalépett
együttesek miatt), de az említett új edzőpáros bemutatkozásán kívül, több változáson ment

keresztül a csapat, hiszen a ﬁzetésük elhalasztásának következtében több, egykoron biztos

kezdőjátékos távozott a csapattól, vagy kimaradt a keretből
(Nicu, Stancu, Padureţu, Stere,

Huiban), helyükre az eddig háttérben maradt pótjátékosok
szerepeltek.
A FCM két hajdani játékosát,
Steţcát és Biţist is felvonultató
nagybányai FC elleni győzelem
nem sokat nyom a latban, hiszen továbbra is 10, illetve 13
ponttal van lemaradva csapatunk a második helyezett temesvári ACS Poli, és az éllovas
brassói Corona mögött.
A következő fordulóban a
FCM Nagyváradon, a helyi FC
Bihar otthonában lép pályára.
FCM-Nagybányai FC 3-1 (2-1)
Gólszerzők: Punosevac (14.),
Vârtic (20.), Istrate (78.), illetve
Bițiș (38.).

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

Tisztelt rejtvényfejtők!
Aki Önök közül óhajtja, májusban is versenyszerűen fejtheti
feladványainkat!
Támogatóink jóvoltából különleges díjakkal lephetjük meg
azokat, akik a hónap végén beküldik rejtvényeink helyes
megfejtéseit.
Pályázati szabályaink nem
változtak. Azok kedvéért, akik
első ízben játszanak velünk,
megemlítjük, hogy a rejtvények megfejtéseit a hónap
utolsó számában megjelenő
pályázati szelvényen kell majd
beküldeni szerkesztőségünkbe
(Rózsák tere, 16 szám), ugyanerre a szelvényre pedig föl kell
ragasztani a minden egyes rejtvényhez csatolt„bűvös számot”.
(Májusban öt rejtvényünk lesz,
így mind az 5 számot kérjük!)
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Első pályázati rejtvényünk
„a tavasz szépeiről” szól. Megfejtésként a képeken látható virágok nevét kérjük Önöktől!
Díjaink a következők:
1. díj: szobai függőlámpa –
a PROENERG kft „Electro Light”
nevű szaküzletének ajándéka
2. díj: kozmetikum-csomag
(kitűnő bőrápoló, testápoló gélekkel) – a PETER’S BEAUTY
SHOP kozmetikai cikkeket forgalmazó szaküzlet ajándéka
3. díj: ezüstlánc – a RUBICOMPRES DEMETER kft ékszerüzletének ajándéka
4. díj: 3 hónapos előﬁzetés
Központ című hetilapunkra
No, munkára fel! Pályázza
meg értékes nyereményeinket!
Megéri!
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RUBICOMPRES

ékszerüzlet

online

SC. RUBICOMPRES
DEMETER SRL.
1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely
tel.: 0265-220.341

www.kozpont.ro
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PÁLYÁZAT RENDKÍVÜLI
NYEREMÉNYEKKEL!
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