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

(Márai Sándor)
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>>> Maros megyei hetilap <<<
Vélemény

>>> 4. oldal

Fúzió vagy infúzió?
Egyfelől a tartalmi kiüresedés és az önkényuralom, másfelől pedig a fáradtság és az egyéb elfoglaltságok állítottak újabb korlátokat a
jobboldali politikai fejlődés útjába. A kampány
során gyakorolt „megvilágosult” gondolkodás
mentén most is folytathatnák az elkezdett harcaikat, a nyelvi jogok vagy akár a gazdaságélénkítő munka területén, és akkor nyugodtabb
szívvel, valódi esélyekkel vághatnának neki a következő kampánynak. Az eredmények hiányában
azonban a fúzió helyett inkább az infúzió lenne
a megoldás. A tartalmi megújulás nélkül pedig
mindössze csak egyetlen folyamat jöhet szóba:
az önabszorpció.

Digitális város politikai
manipulációval?
A Digitális Város
egy az alkalmazott
orvosi informatikára
alapuló kompetencia központ. Létrehozása azonban
nem megy zökkenőmentesen. Sokan
nem szavazták meg
a projekt megvalósítását. Dr. Dávid
László professzor,
a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem rektora
szerint mindennek
megvan az ára és
előnye. Nagyon
fontos, hogy végre
el lehessen dönteni
azt, hogy Marosvásárhely miben szeretne, vagy miben
tudna jobb lenni,
mint más város.

Májusi ZAT!
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Megújul a Máriaffy-kastély

A marosszentgyörgyi hegytetőn, sűrű növényzet
közt rejtőzik a Máriaffy-kastély. Ma eléggé szomorú
látványt nyújt a lerobbant épület, de bíztató hír vele
kapcsolatban, hogy jó kezekben van. A közelmúltban ugyanis a helyi önkormányzat vásárolta meg
a műemléket és a körülötte lévő területet.
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Ingyenes könyvcserélde –
hamarosan Marosvásárhelyen is

Tigrisbőrben

Magyarországi, olvasni szerető ﬁatalok tavaly indították
el a hobbyjukból táplálkozó „vállalkozást”, amellyel
máris anyagi illetménnyel járó pályázatot nyertek. A
rukkola.hu ingyenes, internetes könyvcseréldét három
barát alapította proﬁtszerzés célja nélkül, csupán az olvasás népszerűsítéséért. Júniustól marosvásárhelyi vállalkozó közreműködésével városunkban is működni fog
a cserebere.

Nincs olyan vásárhelyi, Maros megyei szurkoló, aki ne
tudná, hogy a Maros KK kabalája a Tigris, azaz egy tigrisnek öltözött alak, aki a mérkőzések szüneteiben humoros mozdulataival nevetésre készteti a publikumot.
De ki alakítja a Tigrist? Mióta ,,él”a vásárhelyi dzsungelben? Mivel foglalkozik, hol dolgozik főállásban?
Mindezekre a kérdésekre keressük a választ interjúnkban.
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Kár kihagyni
Jancsi és Juliska
Május 10-én, pénteken az
Ariel bábszínház marosvásárhelyi székhelyén várják a gyerekeket a Jancsi és Juliska bábelőadásra.
XLIII. Marosvásárhelyi
Zenei Napok
Május 9-én, csütörtökön
kezdődik és a hónap végén, 30án zárul a XLIII. Marosvásárhelyi
Zenei Napok rendezvénysorozat.
A zenei napok szimfonikus nyitóhangversenyére csütörtökön
este 7 órától kerül sor a Kultúrpalota Nagytermében. Vezényel:
Alexandru Ganea, gordonkán
játszik: Ávéd Kecskés Csilla. Műsoron: Cornel Taranu – Szekvenciák vonószenekarra, Csajkovszkij – Változatok egy rokokó
témára gordonkára és zenekarra, Beethoven – 4. B-dúr
szimfónia.
A születés hete
Marosvásárhelyen
Már két napja zajlik a marosvásárhelyi VÉDEM Egyesület,
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a Familia Centrum Egyesület, illetve a Lurkó- Kuckó Egyesület
által szervezett Születés hete
nevű rendezvénysorozat. Május
9-én, csütörtökön 17 órától a
Deus Providebit Ház első emeletén, a Familia Centrum Egyesület székhelyén Marosvásárhelyen tevékenykedő dúlákkal
lehet beszélgetni, 18.30-tól Apa
születik címmel kezdődik
ugyanitt újabb eszmecsere. Május 10-én, pénteken délelőtt 11
órától a Lurkó-Kuckóban hordozóbörzére kerül sor, 18 órától a
Deus Providebit Házban dr. Kádár Annamária a mesepszichológiáról tart előadást. A Születés
hete közös családos sétával, illetve kötetlen beszélgetéssel és
játékkal zárul a Maros-parton.
A 17 órára időzített találkozó
résztvevőit a híd előtti ponyvás
parkolóban várják.
Különbözők, de egyenlők
A marosvásárhelyi Gyermekvilág óvoda első alkalommal
szervezi meg május 10-én, pénteken a Különbözők, de egyenlők című megyei versenyt, melynek célja a kulturális és nyelvi
sokszínűség megismertetése a
gyermekekkel. A versenyen magyar, román, illetve roma származású óvodások is részt vesz-

Névnapok
nek, ének, versmondás, illetve
rajz kategóriában. A verseny keretében szimpóziumra is sor kerül, melyen pedagógusok vesznek részt dolgozataikkal.
Civil szervezetek vására
Május 11-én, szombaton
kezdődik és 18-áig tart a Divers
Egyesület által tizenegyedik alkalommal megszervezett Civil
szervezetek vására, melynek
mottója: Együtt a közösségért.
A rendezvénysorozat idei tematikája a Maros megyei civil szervezetek szakmai hálózatainak
fejlesztése, illetve lehetséges támogatókkal való kapcsolatok kiépítése.
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,
pénteken Kálmán Imre Csárdáskirálynő című operettje, május
12-én Gérard Presgurvic Rómeó
és Júlia című musicalje látható 19 órától a Nemzeti Színházban. Május 14-én 19 órától a
President Szállóban Az élet

szép című operettgálára, május
16-án ugyanebben az időpontban és ugyanitt a Paris, mon
amour című, sanzonokból öszszeállított kollázselőadásra várják a nagyérdeműt. Május 11én 17 órától a Nemzeti Színház
előcsarnokában a Bella Musica
kvartett koncertezik, május 15én 19 órától a President Szállóban keringőket és polkákat ad
elő a Ion Dacian operettszínház. Május 11-én és 12-én délelőtt 11 órától A szófogadatlan
kiskakas című gyerekelőadást
mutatják be a bukaresti művészek 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 partnerüzletekben
(Orange, Domo, Germanos, Vodafone) lehet jegyet váltani.
Kovács Ágnes kiállítása
Megnyílt Kovács Ágnes festészeti kiállítása marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében. A
tárlat még egy hétig látogatható délelőtt 9 és 13 óra között.

Május 9.
Május 10.
Május 11.
Május 12.
Május 13.
Május 14.
Május 15.

Gergely, Karola, Karolina
Ármin, Pálma, Antónia
Ferenc, Fülöp, Izidor, Jakab
Pongrác, Gyöngyi, Johanna, Dalma, Viktor
Szervác, Imola, Gerda
Bonifác, Gyöngyi, Julianna, Paszkál
Szonja, Zsóﬁa, János, Izidor

Horoszkóp
Kos: A munkahelyén várhatóak összetűzések a kollégáival,
esetleg a főnökével is. Igyekezzen nem elfelejteni semmit,
és a sok teendő ellenére is mindent elvégezni, így kerülheti
el a vitákat. Párjával szerencsére minden rendben, kapcsolatuk kiegyensúlyozottabb a korábbinál.
Bika: Bár sok tennivalója lesz, ha ügyes, el tudja kapni a
munka ütemét. Párjával szerelmük virágkorát élik. Ön épp
egyedülálló? A hónap elején sajnos nem valószínű, hogy
megismerhet valakit is, aki igazán felkeltené az érdeklődését, de ne csüggedjen! Már közeleg a szerelem.
Ikrek: Az Ikrek jegyűek kissé el lehetnek varázsolva a múló
tavasz és a közeledő nyár illatától, és ezt a munkahelyükön
is érezhetik. A következő napokban erősebben kell koncentrálnia, és érdemes jegyzeteket is készítenie a teendőkről,
mert elfelejthet dolgokat.
Rák: Egy kollégájával sorozatosan vitázhatnak valami
miatt. Sajnos munka után sem valószínű, hogy felhőtlen
pihenés várja, mert párjával is feszültség lehet önök között.
Ha ön még egyedülálló, a nagy szerelem még várat magára.
Oroszlán: Túlságosan lazán veszi a munkahelyi időbeosztást, lemarad, és hét végére feltorlódnak a feladatok. Párjával a turbékoló gerlicék életét élik, maradjon is így, és ne
hagyja, hogy bármilyen alaptalan féltékenység elronthassa
az idillt! Egyedülálló? Egy ismerőse potenciális partner lehet.
Szűz: A munkahelyi viszonyai kissé viharosan alakulhatnak, és az elbocsátás veszélyét magában hordozó káoszból
egy kollégája segíthet kikecmeregni. Vigyázzon, ha ﬂörtöl
vele, a kapcsolatát sodorja veszélybe! Ha éppen nincs partnere, akkor sem érdemes belemennie a dologba!
Mérleg: Már egy ideje úgy érezheti, nem becsülik meg a
munkahelyén. Ismerőse ajánlhat egy másik állást, de fontolja meg a váltást, mert csalódás lehet a vége! A párjával
jó időszakot élnek meg, igaz szerelem jellemzi a napjaikat.
Ha éppen nincs párkapcsolata, a hónapban felbukkanhat a
szerelem.
Skorpió: A munkahelyén önre férne egy kis ﬁzetésemelés,
hiszen hónapról hónapra kevesebb marad a pénztárcájában. Legyen bátor, és üljön le a főnökével beszélni! A párjával az egész hét úgy telhet el, mint a nászutasoké. Nehéz
önöket kirobbantani egymás karjaiból.
Nyilas: Bizonytalanságot érezhet a munkahelyével kapcsolatosan. Mérlegeljen tiszta fejjel és higgadtan! A legjobb az
első gondolatára hallgatni, mert az súghatja meg a legjobb
döntést! Párjával minden rendben önök között, és hét közepétől mesés harmónia uralkodik el a kapcsolatukon.
Bak: A munkahelyén a feje búbjáig ellephetik a tennivalók,
és ezt még tetézheti egy családi probléma, aminek a megoldásában szükség lehet az ön segítségére is. A párját kissé
elhanyagolhatja, sőt, még egy ﬂört is elcsábíthatja, így fokozottan is veszélyben lehet a kapcsolata. Legyen józan, és
ne csináljon butaságot!
Vízöntő: Lehet, hogy túlóráznia kell egyik nap, ami miatt
sajnos néhány programról is le kell mondania a párjával.
Esténként azért lesz idő romantikázni, ne aggódjon! Párja
is megértő lesz, ha közben érezteti vele, hogy fontos. Egyedülálló? Pénteken izgalmas ﬂört várható, ami akár komolyra
is fordulhat.
Halak: A jó idő kellemes pillanatokat okoz önnek. A munkában érdemes most rendszereznie a napirendjét, mert egy
elfelejtett dolog sok bosszúságot okozhat. A párjával türelmetlen lehet, de alapvetően jól telnek napjaik. Ha szingli,
ez a hét nem a legalkalmasabb az ismerkedésre.

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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Digitális város politikai manipulációval?

3. oldal

Szentgyörgyi László
MORGÓ

- beszélgetés dr. Dávid László professzorral, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorával – Rektor úr, megkérem, foglalja össze, mit is kell érteni,
tudni a Digitális Város projektről?
– A Digitális Város egy, az alkalmazott orvosi informatikára
alapuló kompetencia központ
lenne. Szerves részét képeznék
a marosvásárhelyi egyetemek
(Orvosi és Gyógyszerészeti,
Petru Maior, Dimitrie Cantemir,
illetve a Sapientia EMTE), továbbá olyan cégek, amelyek
kompetenciái megfelelnek a
fenti célkitűzésnek, valamint a
Polgármesteri Hivatal által
mesterségesen létrehozott „The
Science City for Research and
Medical Informatics” cég, amely
összefogja a szereplőket.
– Mit kell tudni a projektről?
– Több, pontosabban 11
olyan javaslatot tartalmaz,
amelyek kötődnek az orvosi, informatikai kutatásokhoz, illetve
célja egy nagyteljesítményű
szuperszámítógép beszerzése,
és működési infrastruktúrájának megteremtése. Ezek lebontása a következő: 5 orvosi,
informatikai fejlesztéseket
megcélzó kutatási javaslat. Ezek
megpályázott összértéke kb. 4
millió euró, amiből a város hozzájárulása az általa létrehozott
SC Science City cégen keresztül
kevesebb mint 500 ezer euró.
Meg kell azt is említenünk,
hogy a Dimitrie Cantemir egyetem által javasolt diabétesz
beteg menedzsment, illetve a

– Nem hiszem, hogy rosszindulat lenne, inkább információhiány. Egyszerűen nem
merték vállalni a döntés felelősségét. Véleményem szerint fel
kell őket készíteni erre. Tisztán
kell látniuk ennek minden előnyét és esetleges hátrányát. Azt
is, hogy bár jelentős összegről
van szó, de ez lényegesen befolyásolhatja a város jövőjét. Egy
hasonló jelentőségű beruházásra az EU-ban számottevő
összegeket áldoznak. Pontosabban egy-egy kutatási projektben jelentős összeget lehet egy
szuperszámítógép beszerzésére
is megpályázni.
Dr. Dávid László professzor,
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora
Számos esetben mindenre jut pénz. Lásd turisztika, kultúra,
fölösleges építkezések. Azonban most nem ez a helyzet.
Tudjuk, milyen politikai környezetben élünk. Az egyik kezünkkel adunk, a másikkal pedig elveszünk. A kérdés csak
az, hogy a kettő mennyire van egyensúlyban. Úgy tűnik,
hogy most, a Digitális Város ügyében ez nem jelenthető ki.
Sapientia egyetem által javasolt
krónikus betegek távoli adatgyűjtő programjaihoz a városnak nem kell anyagilag
hozzájárulnia. Ezek részei a
közös javaslatnak, de sikerült
olyan partnereket bevonni, akik
biztosítják a megfelelő önrészt.
A legnagyobb értéket egy szuperszámítógép és a megfelelő
infrastruktúra kialakítása jelenti. Ennek megpályázott ösz-

Az RMDSZ és az USL
távolmaradt a tudománytól
Lapzártakor érkezett hír a projekttel kapcsolatban.
Sokan bíztak abban, hogy a soron következő részvényesi
ülésen közösen születik meg a pozitív döntés. Ez azonban nem így történt.
Ahogy azt Csegzi Sándor, Marosvásárhely volt alpolgármestere lapunknak elmondta, sem az RMDSZ, sem a Szociálliberális
Unió képviselői nem jelentek meg a keddi gyűlésen. Csupán a
demokrata-liberálisok várakoztak, számszerűen hatan: Claudiu
Maior, Ioana Roman, Dumitru Matei, Gheorghe Urcan, Ioan Fărcaş és Lucian Gujan.
Rövid várakozás után arra az elhatározásra jutottak, hogy
szavaznak. A folyamat eredménye: nyolc perc alatt voksoltak, és
elfogadták a hat határozattervezetet.
A jelek arra mutatnak, hogy teljesítették a feltételeket, így a
dokumentumokat a részvényesi ülést követően el is küldték a
szaktárcához. Így most már bizakodni lehet abban, hogy pozitív
elbírálásban részesülnek, és a szükséges pénzösszeg bizonyos
részét más alapokból fedezik.
Csegzi a Központnak még hírül adta, hogy a szabályosan elindított pályázat már a megfelelő helyen van, és reméli, hogy
ezután ez a jövőbe mutató elképzelés, a Digitális Város projekt
nem fog újabb erőltetett kifogásokba ütközni a tanács részéről.
Tovább rávilágított meg arra is, hogy a többször említett projekten már több mint két éve dolgoznak, és ebben az ügyben
már az előző tanácsnak is voltak döntései. Épp ezért, értelemszerűen a Digitális Város megvalósítását maximálisan támogatja.
Véleménye és hozzáállása szerint mindez nem ütközhetne politikai akadályokba.

szértéke 13.3 millió euró, amiből a városnak, a területen
kívül, valamivel több mint 7.3
millió eurót kellene biztosítania. Ezek mellett olyan tételek
is szerepelnek, amelyek egyfelől a kivitelezési menedzsmenthez, az előtanulmányokhoz,
másfelől a központ stratégiájának kialakításához kötődnek.
– Mit nyerne vele az egyetem?
– Egy olyan lehetőséget,
amely segítségével kiszélesednének a képzési feltételek. Itt
kifejezetten az informatika, az
alkalmazott informatika, valamint számítástechnika szakos
hallgatóinkra gondolok. Általa
lehetőségünk lenne olyan tervekben gondolkodni, amelyek
igénylik ezt a kapacitást, hallgatóink élőben gyakorlatozhatnának egy ilyen központban,
ami alapvetően járulna hozzá a
szakmai képzésükhöz.
– Április 30-án, a szavazáskor nem született pozitív döntés,
határozat. Miért?
– Véleményem szerint a tanácsosok nem látták tisztán a
pályázat lényegét. Elfogadták
a hozzájárulást a kisebb összegeket igénylő kutatási tervekhez, de elutasították a nagy
összeget igénylő szuperszámítógépet. Ezzel pedig az egész
pályázatot leszavazták, mert ez
itt és most csatolt termék.
– A szavazás eredményét emberi rosszindulatnak, avagy politikai manipulációnak tudja be?

– Ha mégsem valósulna meg
a Digitális Város, mennyivel
lenne szegényebb az egyetem?
– El kell dönteni, hogy Marosvásárhely miben szeretne,
vagy tudna jobb lenni, mint
más város. Ezzel számos olyan
kutatásba tudna bekapcsolódni, amely ilyen infrastruktúrát igényel. Egyébként
maradunk ott, ahol most vagyunk, és nem csodálkozhatunk
azon, ha egy-egy tehetségesebb ﬁatal nyugaton próbál
szerencsét...
– Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy elháruljanak az
akadályok a projekt elől?
– Időben készüljön el a mindenki számára átlátható és
megérthető előtanulmány. Átlátható mind a szükséges pénzösszegeket,
mind
a
felhasználást, mind a működést
és a várt eredményeket illetően.
– Sokszor úgy tűnik, mindenre van pénz. Néha talán
szükségtelen dolgokra is. Értesülésünk szerint eme a projekt esetében nagyon szorosra fogják a
gyeplőt…
– Mindennek megvan az
ára. Ez érvényes a kultúrára, a
sportra, a tudományra egyaránt. Sajnos társadalmunk még
nem elég érett arra, hogy
ugyanúgy gondolkodjon a sport
és a tudomány tekintetében. A
tudományt művelők nem mindig tudják a köznép előtt érthetővé, megfoghatóvá tenni
elméletüket. Talán az nem anynyira elbűvölő, mint egy parádés gól. Ezért engedékenyen
mondom azt, hogy a tanácsosok nem értenek ehhez, a javaslattevők pedig nem tettek meg
mindent, hogy ezt az akadályt
leküzdjék.
Nagy-Bodó Tibor

Csúcsinformatika
vs. kézi vezérlés
Sokat cikkeztek a napokban a Digitális Város nevű projektről, ami meglehetősen felkavarta a város politikai életének amúgy igencsak zavaros állóvizét. Hogy miről is van
szó, azt laikusként a következőképpen tudnám összefoglalni:
a nagylélegzetű, merész, ennél fogva költséges terv megvalósulása esetén Marosvásárhely olyan informatikai és orvosi
kutatási központtá válhatna, ami párját ritkítja Európában.
A terv kidolgozásakor még szinte teljes volt az összhang a
városi képviselőtestületben, de miután az illetékes gazdasági
minisztérium is rábólintott, nyomban megváltozott a helyzet. Igaz, közben választások – helyi és parlamenti – zajlottak, amelyek következményeként megváltoztak a politikai
erőviszonyok. Ezzel egyidőben a helyi képviselőtestületben
elkezdődtek a helyezkedések, a korábbi koalíció felbomlott,
s az RMDSZ most a kormányzó USL-vel próbál együttműködni, méghozzá mindenáron.
Ahhoz, hogy továbbléphessenk a projekt lebonyolítására
létrehozott Digitális Város Rt. közgyűlésén, a terv ﬁnanszírozásáról kellett volna dönteniük a városi képviselőknek.
Ehhez összesen tíz határozattervezetet kellett volna megszavazniuk, amire nem voltak hajlandók, mivelhogy – állításuk szerint – módfelett megterhelték volna a városi
költségvetést. A keddi rendkívüli közgyűlésen mindössze a
PDL hat képviselője volt jelen, a többiek, az RMDSZ, illetve
az USL képviselői távolmaradtak, ennek ellenére megvolt a
szükséges 1/5-ös részvételi arány, s a voksoláson elfogadták
a korábban elutasított hat határozattervezetet. Nos, úgy
tűnik, zöld utat kapott a projekt, legalábbis helyi szinten.
Az ügy kapcsán felvetődik a kérdés: mi késztette az
RMDSZ képviselőit arra, hogy a lehető legrosszabb viszonyulási módot válasszák, a távolmaradást? Két válasz lehetséges:
az egyik szerint azt hitték, nélkülük nincs kvórum, azaz nem
határozatképes a testület, s így akarták elgáncsolni a projektet, a másik szerint nem voltak kellő súlyú érveik ahhoz,
hogy nyíltan ellene szavazzanak, ezért maradtak távol.
Mindkét variáns esetében nagyot tévedtek! Az első a „képünket viselők” megbocsáthatatlan tájékozatlanságát, a második a saját vélemény – még ha téves is – melletti karakán
kiállásra való teljes képtelenséget bizonyítja.
Vagy inkább arról lehet szó, hogy a Digitális Város ellen
az RMDSZ kézi vezérléssel irányított önkormányzati képviselőit próbálta bevetni, mondjuk, egy esetleges kormányzati
részvételért cserébe?
Azt, hogy az érintettek némelyike esetleg milyen hasznot
húzhat a projektből, nem tudni, feltehetőleg néhányan vastagon proﬁtálhatnak belőle, dehát ez Romániában már csak
így szokás. A lényeg, ennek ellenére, mégiscsak a projekt
maga lenne, pontosabban az, amit a Sapientia EMTE rektora
fogalmazott meg igen találóan: „el kell dönteni, hogy Marosvásárhely miben szeretne, vagy tudna jobb lenni, mint
más város”.
És azt se feledjük, ha annak idején Bernády engedett
volna az akkori fanyalgóknak, ma nem lenne sem Városházánk, sem Kultúrpalotánk. Úgy bizony.

A Központ hetilap a következő

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

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

13 RON
25 RON
50 RON
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Fúzió vagy infúzió?
Az Erdélyi Magyar Néppárt fúziós ajánlatot tett a Magyar Polgári
Pártnak, ez derült ki az EMNP közleményéből. Mielőtt az összeolvadási folyamat megvalósulási esélyeit latolgatnánk, szükséges
lenne megvizsgálni, hogy valójában milyen politikai alakulatokról
és milyen szándéknyilatkozatokról van szó. A két párt ugyanarról
a jobboldali politikai tőkéről fakadt, olyan védnökökkel, mint
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Kövér László, az
Országgyűlés elnöke. Az RMDSZ-szel szemben nyújtott alternatívájuk a befektetett energiához, munkához és pénzhez viszonyítva
kevés sikerrel járt. A sok elpuskázott lehetőségnek, az önző hatalomvágynak és a sikertelen választásoknak köszönhetően ma már
csak elenyésző szereppel bírnak az erdélyi magyar közéletben.
Pedig bőven lett volna helyük az ilyen „becsületes és jóravaló”
nemzeti kezdeményezéseknek, amelyek megmutatták volna az
RMDSZ számára, hogy miből áll a hatékony politizálás. Kihasználva
a„hivatalos képviselet” kormányzással járó veszteségeit, könnyen
megszerezhették volna az erdélyi magyarok bizalmát. Egy olyan
közösség megbecsülését, amely végül nem volt hajlandó csak az
RMDSZ megleckéztetése miatt egy másik párt jelöltjeire szavazni.
Hiába várták az újabb és jobb kínálatot, az mindössze csak küldöttgyűlésekből, jelöltállításokból és kampányfogásokból állt.
Nem győzték meg a választókat, hogy a munkával teli szürke hétköznapokban is számíthatnak majd a jelöltjeikre.„Ami késik, nem
múlik” alapon, még mindig rengeteg tennivaló van az erdélyi magyarok háza táján, és nyugodtan kereshetnek maguknak közéleti
munkát a céljaink megvalósításáért vagy akár az RMDSZ munkájának a korrigálásáért. A román parlamenti képviselet hiányában
még mindig nagy segítséget nyújthatnának számukra az említett
magyarországi támogatások, illetve maga az ellenzéki szerep.
Többre is vihették volna a tartalékaikból, mint a pártgyűlések
megszervezése, a fúziós javaslatok kiagyalása vagy a szándéknyilatkozatok megfogalmazása.
Ennek ellenére, mivel „a szegény embert még az ág is húzza”,
az említett pártok politikusai olyan problémákkal küzdenek, amelyek csak tovább gyengítik a helyzetüket. Egyfelől a tartalmi kiüresedés és az önkényuralom, másfelől pedig a fáradtság és az
egyéb elfoglaltságok állítottak újabb korlátokat a jobboldali politikai fejlődés útjába. Hiábavalóvá válhat a rendelkezésükre álló
pártapparátus, a magyarországi támogatási rendszer és az erdélyi
lakossági igény, amennyiben képtelenek hatékonyan élni ezekkel
a lehetőségekkel. A kampány során gyakorolt „megvilágosult”
gondolkodás mentén most is folytathatnák az elkezdett harcaikat,
a nyelvi jogok vagy akár a gazdaságélénkítő munka területén, és
akkor nyugodtabb szívvel, valódi esélyekkel vághatnának neki a
következő kampánynak. Az eredmények hiányában azonban, a
fúzió helyett inkább az infúzió lenne a megoldás. A tartalmi megújulás nélkül pedig mindössze csak egyetlen folyamat jöhet szóba:
az önabszorpció.
Ferenc Zsombor
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Alulról építkezve a közösségért

Ingyenes könyvcserélde –
hamarosan Marosvásárhelyen is
Hétvégén a Marosvásárhelyen megszervezett Kék Gazdaság konferencián érdekes előadásnak lehettünk
fül- és szemtanúi. Magyarországi, olvasni szerető ﬁatalok tavaly indították el a hobbyjukból táplálkozó
„vállalkozást”, amellyel máris anyagi illetménnyel járó pályázatot nyertek, több lábon álló ﬁnanszírozási
lehetőség elé néznek, illetve állami pénzalapokra is számítanak. A rukkola.hu ingyenes, internetes könyvcseréldét egy programozó, egy könyvszerkesztő, és egy szoftverfejlesztő baráti társaság alapította proﬁtszerzés célja nélkül, csupán az olvasás népszerűsítéséért. A konferencia esélyt nyújtott arra is, hogy
marosvásárhelyi vállalkozó közreműködésével hamarosan városunkban is működjön a cserebere.
Micsoda a rukkola.hu?
A
tavaly
júliusban
indított rukkola.hu, az első,
egyelőre egyetlen magyar internetes könyvcserélő platform,
ahol bárki „bedobhatja a közösbe” a megunt, vagy duplán
meglévő, esetleg sosem olvasott
könyveit, cserébe válogathat a
többiek által felkínáltak közül.
„Olvasni szerető emberek vagyunk, és úgy gondoltuk, az
igény már régen megteremtődött a könyvcserélésre. Ahogyan
a már több köztéren is megjelent nyitott könyvespolcon, a
Rukkolán is ugyanaz a szabály:
ha felraksz – azaz rukkolsz – a
virtuális polcra mások által elvihető – azaz happolható –
könyvet, akkor választhatsz a
többiek által feltett könyvek közül magadnak. A könyvek cseréje postai úton, de személyesen
és happontok – olyan helyszínek, kereskedelmi-, vendéglátóipari-egységek, ahol a Rukkola-tagok lebonyolíthatják a
tranzakcióikat, ezáltal a postaköltséget kiküszöbölve – által
történik” – mondta el Kovács
Adrián ötletgazda.
Az oldal reklámozását a Facebookon és a Twitteren kezdték, és ez annyira hatásosnak
bizonyult, hogy bár még egészen egy éve nem működik az
oldal, 11 ezer lájkolója van a Facebookon, közel húszezren használják a platformot, illetve ez
idő alatt 165 ezer könyvcsere
történt.
„Bár az ötlet teljesen proﬁtmentes szemlélettel jött létre,
az oldal magas látogatottsága
maga után vonta a reklámfelületek értékesítését, ugyanakkor
a közeljövőben egyes tagok
„tagsági díjának” bevezetését is
tervezzük, amely jelentős előnyökkel jár majd” – mondta el
Kovács.

Ugyanakkor, ha ﬁgyelembe
vesszük a mai könyvárakat, akkor nem elhanyagolható, hogy
a cserélgetős platform révén
gyakorlatilag ingyen jutunk
hozzá a példányokhoz, ami jelen pillanatban több mint
81.800 elérhető könyvet jelent.

online világból kitörve kapcsolatba lépnek egymással, így ismeretségek, barátságok kötődnek. Emellett megﬁgyelhető és
meglepő az a jelenség is, hogy
a cserepartnerek a könyvek
mellé kis ajándékokat, ﬁgyelmességeket csomagolnak, így
a Rukkolának az olvasás népszerűsítése mellett pozitív, közösségépítő hatása is van.
Az sem elhanyagolható,
hogy a cserebere megkönnyítése érdekében az országban
számos happontot hoztak létre,
és ezáltal a bevont vállalkozások
a forgalmát is növelték. „Egy ismerősöm a lakhelyéhez közeli
happontra vitte a könyvét, megspórolva a postaköltséget, viszont a happontként működő
könyvesboltban a szállítási költség többszöröséért vásárolt kiadványt” – mesélte a rukkola.hu
tulajdonosa.

ványhoz ajánlót is írni, ezzel is
növelve az olvasási kedvet” –
ismertette az ötletgazda missziójukat.
Ugyanakkor, ha ﬁgyelembe
vesszük a mai könyvárakat, akkor nem elhanyagolható, hogy
a cserélgetős platform révén
gyakorlatilag ingyen jutunk
hozzá a példányokhoz, ami jelen
pillanatban több mint 81.800
elérhető könyvet jelent.
„Három tényezőt sem hagyhatunk ki a nagy sikernek örvendő cserebere hálózatból, éspedig a könyvkiadókat,
-terjesztőket, illetve a friss, ﬁatal
szerzőket. Szerencsére mindenikük részéről együttműködési
szándék mutatkozik, és a terjesztők, kiadók nem tekintenek
ránk potenciális konkurenciaként” – mesélte Kovács Adrián.
Júniustól Marosvásárhelyen
is lesz happont

Kultúrmissziót végzünk
„A Rukkolának az a lényege,
hogy olyan rejtett könyvkincseket is találhatunk, amelyekről
nem is hallottunk addig, megtetszik és elolvassuk. Emiatt
igyekszünk minél több kiad-

Online-tól az oﬄine-ig
Gyakori az is, hogy a Rukkola
felhasználói élő találkozás alkalmával bonyolítják le a könyvtranzakciót, és a mai elszigetelt
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„Határon túli együttműködés is a jövőbeni terveink között
szerepel, a székelyudvarhelyi
könyvtárral már együttműködünk, és mindenképp szeretnénk Erdély többi városának lakosaival
is
könyveket

csereberélni, ám ennek logisztikai háttere még kidolgozásra
vár” – vallották a rukkolások.
A hétvégi konferencia alkalmat adott arra, hogy tárgyalásokat folytassanak arról, hogy
Marosvásárhely is csatlakozzon
a kezdeményezéshez. Molnár
József, a már ismert Góbé-Shop
tulajdonosa, és Góbé-termék
projekt kezdeményezője felvállalta, hogy bekapcsolódik a
könyvcserélő platformba, és
Rukkola-happontot hoz létre
Marosvásárhelyen.„Már egy éve
működtetünk csereboltot és antikváriumot Marosvásárhelyen,
és ebből a meggondolásból
csatlakoztam ehhez a nagyon jó
kezdeményezéshez. A könyvek
Magyarországra szállítását, illetve az ottani könyvek idefuvarozását a Royal GTS menetrendszerinti járatával fogjuk
lebonyolítani, és a happont az
Arató utca 6. szám alatt lesz.
Reményeim szerint már júniusban működni fogunk, hogy a
vásárhelyi lakosok is részt vehessenek az ingyenes könyvcserélgetésben.

Pál Piroska
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Gulyáspolitika
Magyarországon a hatvanas évek kezdetétől a ’89-es
módszerváltásig tartó időszakot gulyáskommunizmusnak
nevezik, abban az értelemben, hogy az ország kommunista berendezkedése ellenére viszonylagos jólét jellemezte a lakosság dolgos mindennapjait. Ugyanis az
1956-os forradalom leverése – és az azt követő szörnyű
megtorlások – után az elvtársak rájöttek: a tele bendőjű
állampolgár kevésbé (vehemensen) elégedetlenkedik,
mint a korgó gyomrú. Megszűnt az élelmiszerhiány, sőt,
viszonylag olcsón lehetett élelemhez jutni, továbbá engedélyezték a háztáji gazdálkodást és a „maszekolást”. Néhány év alatt megtriplázódott a személyautók száma,
modernizálódtak a háztartások (fridzsiderszocializmus) –
Magyarország lett a „legvidámabb barakk” a szocialista
(építő)táborban. A hetvenes évektől az ideológiai gyeplőn
is lazítottak: kvázi szabadon és büntetlenül lehetett poénkodni a pártállammal-állampárttal, még a rádiókabarékban is (Kádár Jánossal nem, az kizárólag Hoﬁnak volt
megengedve).
A címbeli gulyáspolitikának deka köze nincs a gulyáskommunizmushoz, de annál több az RMDSZ-hez: a Marosparti majális-party alkalmával összeültek a tulipántos
csávók egy kis laza böszmecserére, városunk ügyes-bajos
dolgait megvitatandó, néhány (párt)sajtós és pár bámész
társaságában. Peti András városi elnök igazi brékingnyúzzal nyitott; elmondása és „bizonyos kiszivárogtatott információk” szerint Dorin Florea utasítást adott arra, hogy
minden emléket, fát, bokrot, tűzcsapot, épületet meg
egyéb apróságot, vagyis az égvilágon mindent, ami más
polgármesterre emlékeztet, letűnt és tűrhetetlen korokat
idéz, tüntessenek el, semmisítsenek meg, tépjenek ki gyökerestől, alapostól. Ha ő mondja, biztos úgy van. Viszont
adódik a kérdés: kinek, kiknek adta polgármester uram
ama utasítást? Hol élünk? Hol vagyunk? A 21. század elején, egy olyan városban, amely az Európa Kulturális Fővárosa cím megpályázására gyúr, vagy az Ali baba és a
negyven rabló feliratú középkori mesében?
Peti továbbá elmondta: „Fontos, hogy tudatosan küzdjünk ez ellen a tendencia ellen, ﬁgyeljünk a még meglevő
értékeinkre. Ebben a harcban szükségünk van a civil szervezetekre, a ﬁatalokra és idősebbekre, politikusokra, magyarokra és románokra egyaránt”. Esetleg ne fogadjunk
fel mi is néhány fegyverest, mint a mexikói parasztok A
hét mesterlövészben, akik megelégelték a banditák garázdálkodását? Viccet félretéve: valóban fontos odaﬁgyelnünk a „még meglévő értékeinkre”, ahogy a civil
össze-visszafogás szorgalmazása (erőltetése?) is járhat
részeredményekkel. De nem lett volna üdvözítőbb korábban, és főleg egyébre ﬁgyelni RMDSZ-részről? Például a
szavazópolgárokra? Mert kényelmes, pihepuha és tőgymeleg ama takaró, hogy megváltozott a város etnikai öszszetétele a románok javára, és a miatt bukták el a
helyhatósági és a polgármester-választást, csakhogy nem
a választások előtti éccakán vált köddé több ezer magyar
– már a 2002-es parasztleltárkor is 50-47 volt az állás,
százalékban és a javukra. A tavaly kampánybéli luﬁeregetés – a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt – meg a
fröccsöntött csajkákba kimért, ízetlen-bűzetlen, langyos
és híg politikai egytálétel (ingyen bográcsgulyás, üres ígéretekkel fűszerezve) sajnos és sokadjára is: kevésnek bizonyult. Még úgy is, hogy a volt megyei
tanácselnökasszony aprítá hezzá a hagymát, a környezetvédelmi ex-miniszter mócsingolta a húst, és a kirakat-polgármesterjelölt néha megkavarta…
Végezetül vissza Magyarországra: pár évvel ezelőtt, az
akkortájt námbörvan odaáti médiabohóc, alias Győzike
indult a nógrádmegyeri polgármester-választáson, és a
„Minden szavazó számít, legalábbis a választások napján”
idézetet akarta szlogenként a plakátjára írni a degeneráltja, de még idejében megmagyarázta neki valaki az értelmét. Lehet, hogy a „Minden magyar számít” is hosszabb
volt eredetileg?
Molnár Tibor

Felújítják
a marosszentgyörgyi
Máriaffy-kastélyt
Marosszentgyörgyön a hegytetőn, sűrű növényzet közt rejtőzik a Máriaffy-kastély. Ma eléggé
szomorú látványt nyújt a lerobbant épület, de bíztató hír vele kapcsolatban, hogy jó kezekben
van. A közelmúltban ugyanis a helyi önkormányzat vásárolta meg a kastélyt és szűk környékét.
Marosszentgyörgyöt mint
önálló egyházközséget már a
14. század eleji pápai dézsmajegyzékek említik. „MarosSzent-Györgyöt a 15. században
a Szentgyörgyi család bírja” –
írja Orbán Balázs A Székelyföld
leírásában, és ez az állítás számos dokumentummal igazolható. A Szentgyörgyi családtól
aztán a Tóth, majd a Petki és
végül a Máriaffy famíliák örökölték a marosszentgyörgyi birtokot. Valószínűleg már a
Szentgyörgyi családnak is volt
háza a területen, de azt biztosan tudjuk egy 1624-ből származó okiratból, hogy a
Tóthoknak „udvarháza a falu
végén vala”. Ennek helyére
épült a Petkiek erődített várkastélya, amelyről „mint nagyon
fényesről emlékezik pater Bombardus” – jegyzi a legnagyobb
székely. A 18. században aztán
a Máriaffyak tulajdonába került
a szentgyörgyi uradalom, és ők
építettek kastélyt a várromok
helyére.

attikafal hangsúlyozza a kastély
főtengelyét. Az ellenkező oldalon – a Maros felé néző – árkádívek és csehsüveg-boltozatok
tartják a földszínt és a síkmenynyezetű emeleti fedett tornácot. Az emeleti rész téglapillérei
korintizáló fejezetekkel készültek. A főpárkány felé attikafalat
építettek, a középtengely félköríves lezárású kiemelt részére a
család címerei kerültek. A hármas árkádnyílású földszinti és
emeleti tornácos főhomlokzat a
Maros völgyére néz. A kastély
homlokzatait fő és osztópárkány, valamint a zsalugáteres
ablakok keretezése díszíti. A
szimmetrikus alaprajzi elrendezésű kastély halljának belső díszítése és a kovácsoltvas
korlátja a kastély fényűzésére
vall. Szalonjai, és arcképcsarnoka sok kiváló mester alkotását őrizte.”
„A kastélyhoz csodálatos
dendrológiai park tartozott,
amely Erdély-szerte ritka fafajtákban bővelkedett” – állítja
Kusztos Árpád kertészmérnök,
helyi tanácsos. Stílusát tekintve
„angolparknak” készült, és az
első évtizedekben körülölelte a
kastélyt. A beültetett fák szinuszos vonalrendezésben képezték a nagyút felé vezető
kocsiutat 1962-ig, mikor egy
augusztusi szélvihar a park fáit
nagyon megrongálta. Sok fát
kidöntött, nevezetesen az óriásméretű erdei fenyőket és kőriseket. Ezek pótlásakor az új
fákat már egyenes sorokba ültették. Így az út is kiegyenesedett, és a főútról látszott a
kastély épülete. A beavatkozás
nem érintette a park többi fáit,
a hárs-, tölgy-, szerecsendió-,
akác-, juhar-, vadgesztenye-, tiszafák igen jó állapotban megmaradtak.

„Az új kastély
1870 körül épült”
Az épület bemutatását szakemberre bízzuk, és idézzük Keresztes Gyula építész leírását:„A
Maros völgyének keleti oldalán
végighúzódó magaslat nyugati
nyúlványának peremén áll a
maksai Máriaffy család kastélya
és nagy parkja. […] A Petkiek
a magaslaton építették erődített várkastélyukat, de annak
épületmaradványai már nem
állnak, hacsak a jelenlegi kastély vastag falú pincéit nem tekintjük régebbinek, amelyre a
Máriaffyak ráépítették neoreneszánsz kastélyukat. Ez az új
kastély 1870 körül épült kétszintesnek, melynek mindkét
homlokzata díszes megjelenésű. Az országútról hosszú sétány vezet a kastélyhoz, s a
nagy pergolás oszlopos teraszhoz, a központi hallhoz. A homlokzati főpárkány felett díszes

A kastélyparkban több százéves fát találunk
Értékes színfoltja a község
ﬂórájának ma is a Máriaffy-kas-
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tély dendrológiai parkja, ahol
több százéves fát találunk. Ezek
közül Dr. Márkus István agronómus mérnök, Marosszentgyörgy díszpolgára közlése
szerint a következőket említjük
meg: kocsánytalan tölgy (2
darab több mint 800 éves példány), tiszafa, mocsári tölgy
(magassága 35–40 méter, több
mint 300 éves), amerikai dió,
kőris, somsétány.
A második világháború után
hatalomra jutó kommunista
rendszer idején államosították
a kastély épületét és a hozzá
tartozó telket is. A megalakuló
állami gazdaság épületeket épített a kastélykertben, amelyeket ma is használnak. A kastély
később a csendőrség kezébe került, majd a közelmúltban viszszaigényelték a Máriaffy család
örökösei, akik végül is a marosszentgyörgyi önkormányzatnak
adták el örökáron.
„Művelődési központot és
falumúzeumot tervezünk
a kastélyba”
A Máriaffy-kastéllyal kapcsolatban a következőket olvashatjuk
Marosszentgyörgy
polgármesterének, Sófalvi Sándor Szabolcsnak a blogján: „Sikerült megvásárolni a község
központjában található Máriaffy-kastélyt. Fontos lépés,
mert a felújítás után, a Kulturális Minisztérium támogatásával
művelődési központot és falumúzeumot tervezünk ebbe a
kastélyba. Továbbá, mivel a marosszentgyörgyiek nagy része a
község központi övezetében
lakik, ebbe az épületbe fogjuk
költöztetni a polgármesteri hivatalt is, mert ez a hely sokkal
megközelíthetőbb az önkormányzathoz forduló személyek
számára. A kastélyhoz tartozó
parkot megszépítjük, és sétálóhellyé alakítjuk a nagyközönség
számára. Ez a dendrológiai park
és évszázados tölgyek rezervátuma néven ismert park egyút-

tal természetvédelmi terület is,
ahol számos értékes növény található. Jelenleg ez a liget magántulajdonban van, de ez év
elején a polgármesteri hivatal
pályázatot nyert a Környezetvédelmi Minisztériumnál és megkapta a felügyeleti és
védnökségi jogot a szóban
forgó park egy részére. Ennek
megfelelően intézkedni fogunk
az évszázados tölgyfák megóvása érdekében, sétányokat
alakítunk ki padokkal, egyszóval kellemes hely lesz a helyi
közösség számára és szimfonikus vagy középkori zenei koncertek megszervezésére.”
Három év leforgása
alatt tervezik felújítani a
kastélyt
Kérdésünkre a polgármester
elmondta még, hogy terveik
szerint már az idén nekifognak
a kastély tatarozásának. Először
is a tetőszerkezetet szeretnék
rendbe tenni, hogy megóvják
az épületet az időjárás viszontagságaitól, és a további rongálódástól. Egyelőre nincs kilátás
EU-s pénzre, így önerőből fognak neki. További kérdésünkre,
hogy a kastélypark arculatán
terveznek-e változtatni a község elöljárója elmondta:„A kastélypark nem a miénk. A
kastélyhoz elég kicsi terület tartozik, amit természetesen szépíteni szeretnénk.” Véleménye
szerint körülbelül három év leforgása alatt sikerül majd felújítani a kastélyt, abban
kialakítani a polgármesteri hivatalt és a művelődési központot.
Szép tervek. Reméljük minden az elgondolásuk szerint
halad és jó, követendő példa
lesz a környékbeli települések
előtt, ahol elenyészőben vannak a több évszázados kastélyok.

Nemes Gyula
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Az okiratok már a 13. század derekától a „székelyek
földje”-ként (Terra Siculorum) említik azt a területet,
amelyen mai napig a székelyek élnek. Egyedi törvényeiknek köszönhetően a Székelyföld hosszú évszázadokon
át egységes maradt, nem aprózódott fel és nem jutott
idegen kézre. Pusztították, támadták, kizsákmányolták
törökök, osztrákok, és mindenféle népek, de a „víz szalad, a kő marad”. Ha porlik is, de marad.
Néhány évtizede nagyhatalmaskodók döntöttek a Székelyföld sorsa felett, a székelység megkérdezése nélkül, és elajándékozták. Azóta csak kiaknázzák, rombolják olyan idegenek,
akiknek ez csak egy darab föld. Mai napig folytatódik ez a politika, idegenek döntenek a székelység megkérdezése nélkül sorsuk felett, földjük felett. Moldovaiak és havaselviek döntik el
kényük-kedvük szerint a jövőt. Sajnos ezt megtehetik, mert
nincs olyan egységes érdekképviselet, amely felléphetne ellene.
Itt minden a hazugságon, a félrevezetésen, a megalkuváson, a
korrupción alapszik. Hazugság a politika, hazugság a történelem, hazugság a becsületszó, hazugság az ígéret.
Való igaz, hogy mióta székely a székely, azóta harc az élete,
és ez ma sincs másként. Ha ma már nem is bárddal, kopjával,
fokossal küzd, de harcolnia kell puszta megmaradásáért, puszta
létéért.
De ameddig van székely himnusz, székely viselet, székely
zászló, székely tankönyv, székely termék, székely kapu, székely
(róva) írás, székely újság, székely tévé, székely honlap, addig van
székely föld is. És ameddig ezek vesznek körül, addig székelynek
lenni jó! Ameddig van búcsú Csíksomlyón, van Ezer Székely Lány
Napja Csíkszeredában, van Gyöngykoszorú Erdőcsinádon és van
Székely Majális Makfalván, addig van Székelyföld is.
Ezt pedig hirdetni kell naponta, mindenhol. Újságban, rádióban, televízióban, plakáton, hirdetőtáblákon. Naponta kiírni
nagybetűkkel: VAN SZÉKELYFÖLD! Ha letörlik, bemázolják, újra
és újra kiírni, hogy rögzüljön, beépüljön a köztudatba: Székelyföld létezik!
Érdekes jelenségre hívta fel a ﬁgyelmem egy kedves ismerősöm: erdélyi, székelyföldi magyar templomok tetején, oldalán
évszám ékeskedik. Valóban én is láttam ilyent: 1992, 1996, 2001
és így tovább, a templom javításának, tetőszerkezetének felújítási dátuma. Az idelátogató külföldiek, turisták, látják az évszámot, és úgy gondolják, akkor épült a templom. Nem úgy egy
Segesvár melletti hagymakupolás templomon, amelyen az
1265-ös (!?) évszám olvasható. (Hogy mit akar jelenteni ez az
évszám? Előttem rejtély.)
Hát ne vágjuk magunk alatt a fát kérem! 7–800, 1000 éves
templomaink vannak! Ne kérkedjünk egy kis feljavítással! Vagy
azt az évszámot írjuk ki az Istentiszteleti hajlékra, amikor épült,
vagy semmit!
Nemes Gyula

20949/2013.
számú kollektív
közlemény

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó,
újraközölt, utólagosan
módosított és kiegészített
2003. évi 92-es számú kormányrendelet 44. cikke

Pályázatverseny művelődési programok vissza nem térítendő
ﬁnanszírozására
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a 2013-ban szervezendő művelődési programok vissza nem térítendő ﬁnanszírozására
hirdet pályázatversenyt.
A ﬁnanszírozási útmutató és a kérdőív a www.tirgumures.ro honlapról tölthető le. Bővebb tájékoztatás a
0365/882-066-os telefonszámon, kapcsolattartó személy:
Marina Ciugudean. Az igényléseket zárt borítékban a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal iktatójában kell benyújtani.
A 2013-as évre a ﬁnanszírozási kérelmek benyújtási határideje: 2013. május 31-e, 12 óra.

Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Szereti
maga a történelmet?
– Történelme válogatja. De
le merem fogadni, hogy a dákoromán kontinuitási marhasággal vagy valami hasonlóval
készül felkrenkolni, így korán
délben.
– Nem. Habár Romániával
kapcsolatos: olvastam, hogy
George Jonas kanadai történész
többek közt a nemzetek erényeiről értekezik legújabb tanulmányában, és azt is megemlíti,
hogy Románia nem a legideálisabb szövetséges: röpke harminc év alatt hatszor árulta el a
szövetségeseit, vagyis ötévente
egyszer. Soroljam?
– Alig várom.
– Először is: a Balkán háborúk idején elárulta elsődleges
szövetségesét, Bulgáriát, és
ezért jutalmul egy ötezer négyzetkilométeres szeletet vágtak
neki a déli szomszéd telkéből.
Aztán, pár év múlva semmibe
vette az Osztrák-Magyar Monarchiával kötött semlegességi
szerződést, és amikor úgy ítélte
meg, hogy a Szövetséges hatalmak esélyesebbek a győzelemre, titkos szerződést kötött
az Antanttal, és 1916-ban megtámadta Magyarországot.
– Számolok. Ez még csak
kettő.
– Majd ezt követően megszegte az Antant hatalmakkal
kötött szövetséget is, és Bukarestben békét kötött a Központi
hatalmakkal.
– Nana, kezd pörögni a köpeny…
– Ekkor megint gondoltak
egyet: felrúgták a még meleg
bukaresti békét, mint részeg er-

(3) bekezdése értelmében, közöljük, hogy kibocsátották az alábbi ﬁskális
adminisztratív iratokat:
Az adóügyi adminisztratív
iratot a címzett a kibocsátó

dész a bolondgombát, és a Monarchia összeomlása után ismét
megtámadták Magyarországot.
– Ezzel négy.
– Öt: a második világháború
elején elárulta a Szövetséges
hatalmakat, és besorolt Hitler
mögé, amikor még úgy nézett
ki, hogy a bajszikásnak áll a
világ. Ennek persze ára is volt:
1940-ben vissza kellett adnia
Erdélyt Magyarországnak.
– Nem állhatnánk itt meg?
– Sajnos nem, mert most
jön az utsó és egyben a legszebb: amikor egyértelművé
vált, hogy a dajcsok bukják a
háborút, Románia elárulta a
Tengelyhatalmakat, átállt a
Szövetségesekhez, és ezért jutalmul ismét megkapta Erdélyt.
End of story.
– Vajon létezik még egy
ilyen ország?
– Nem létezik; Jonas koma
szerint Romániának ez a kétszínűsége páratlan az országok
történetében!
– Akkor túlzás ama szép trikolór zászló, egy kétszínű reprezentatívabb volna.
– Ja, és az ország címerében
sas helyett egy kaméleon kellene feszítsen, csak nem karddal és jogarral, hanem egy
tőrrel, ami Iulius Caesar óta a
hátbadöfés szimbóluma.
– Apropó: hallotta, hogy az
EU készül meg…döfni szép hazánkat? Június elsejétől be
akarják tiltani a puliszka utáni
második nemzeti eledel, a
miccs kereskedelmi forgalmazását. Ez kábé olyan durci,
mintha Olaszországban betiltanák a pizzát vagy a spagettit.
– Perche?

pénzügyi szerv székhelyén tanulmányozhatja.
Jelen adóügyi adminisztratív iratok a hirdetés közzétételét követő 15 napon
számítanak közöltnek.

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.

– Mert egy készülő szabályozás szerint betiltanának minden olyan húskészítményt,
amely nátrium-karbonátokat és
antioxidánst tartalmaz. Magyarán: a miccspasztához kevert
szódabikarbónába kötöttek
bele, szerintük káros az egészségre.
– Káros egy lótuszt! A gyomorégős nagyanyám évtizedeken keresztül kilószámra ette a
szódaport, ahogy ő hívta, és
kutya baja sem volt tőle.
– Mert nem tudta, hogy
egészségtelen. Mindenestre, ha
sikerül keresztülvinniük, itt forradalom lesz! „A 2013-as Nagy
Mititei-parasztfelkelés” néven
fog szerepelni a történelemkönyvekben.
– Azért még ne egyenesítse
ki a kaszát, mert Bukarest hagyományos termékként akarja
levédetni a miccset, már be is
nyújtották Brüsszelben a hivatalos igénylést.
– Aha, szóval a hagyományos ételként számon tartott
termékek összetételét nem szabályozzák ezek az unijóskák?
– Azokat nem. Pont ez a kiskapu: ha például egy uniós országnak sikerül hagyományos
termékként levédetni, teszem
azt, a görénypörköltet, akkor
attól kezdve nem ugathatnak
bele, még ha káros is az egészségre, főleg a görényekére.
– Apropó: olvastam, hogy
jogerősen is felmentették
Druzsbakezű Dorint…
– Milyen ügyben? Merthogy
folyik néhány eljárás ellene.
– Ama alapfokú döntését
jogerősítette meg a Maros megyei törvényszék, amely szerint

online

Székelynek lenni jó!

a polgármester nem követett el
becsületsértést, amikor „semmirekellőnek, leprának és hormonzavarosnak” nevezte a
MOGYE akkori tanszékvezetőjét,
Kincses Ajtay Máriát egy sajtótájékoztatón, kábé három évvel
ezelőtt.
– Aztán mivel indokolták?
– Azzal, hogy – a háromból
két bíró szerint – a híradós
hang- és képanyagok ellenére
nem volt bizonyított a tény,
hogy a kedvességek kimondottan a felperesre vonatkoztak,
ezért elutasították Kincses Ajtay
Mária keresetét, melyben 45
ezer lejes erkölcsi kártérítést követelt. A taláros testület harmadik tagja, Mihaela Moldovan
különvéleményt fogalmazott
meg, amelyben éppen az ellenkezőjét állítja.
– Sokra megyünk a különvéleményével!
– Dorin Florea a sajtónak
nyilatkozva korábban sajnálatát
fejezte ki a miatt, hogy egykori
tanárnője megsértődött, mivel
„nem kifejezetten rá gondolt”,
amikor az inkriminált kijelentéseket tette, hanem mindazokra, akik évek óta
akadályozzák a város bizonyos
fejlesztési projektjeit.
– Megfogalmazhatok én is
egy különvéleményt?
– Meg.
– Florea egy vadbarom!
– Vigyázzon, még bepereli…
– Azzal marad. Csak a vásárhelyi telefonkönyvben több
száz Florea van, így majd én is
azt mondom, hogy nem kifejezetten rá gondoltam!
Molnár Tibor

www.kozpont.ro

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.
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Tigrisbőrben

Nincs olyan vásárhelyi, Maros megyei szurkoló, aki ne tudná, hogy a Maros KK kabalája a Tigris, azaz egy
tigrisnek öltözött alak, aki a mérkőzések szüneteiben humoros mozdulataival nevetésre készteti a publikumot. Már kilencedik éve az együttes kabalaﬁgurája, aki Lórencz Lajos (Bubi) mellett, az együttes talán
legrégebbi tagja. De ki alakítja a Tigrist? Mióta „él“a vásárhelyi Dzsungelben? Mivel foglalkozik, hol dolgozik főállásban? Ki is tulajdonképpen a Maros KK kabala ﬁgurája, aki előszeretettel szórakoztatja a nézőket a csapat hazai mérkőzésein? Mindezekre a kérdésekre keressük a választ interjúnkban.
– Zsolt, téged mindenki Tigrisként ismer. Hogyan is lettél
Tigris?
– Kevesen tudják, hogy én
10 éves koromtól kezdődően a
Maros KK elődjénél, a Herlitz
Mobexnél kosárlabdáztam, először Fodor Tibornál, aztán Steff
Zakariás keze alatt, majd a Bosztályban, sőt az A-osztályos
kerettel is készültem. 15 éves
voltam, akkor még líceumba
jártam, amikor a vezetőség felkért, hogy öltözzek be a Tigris
ruhájába, hogy kabalaként a
pályára lépjek. Persze, hogy elvállaltam, hisz ez a szerep, úgy
érzem, valahol illik is a természetemhez.
– Ezt hogyan érted?
– Mindig szeretek viccelődni, humorizálni, de amúgy
barátságos természetű, pozitív
beállítottságú személy vagyok…
– Mióta vagy Tigris?
– Ha visszagondolok, 15
éves voltam, amikor először beöltöztem, ma meg 24. Tehát kilenc éve vagyok a Maros KK
Tigrise. Hogy eltelt az idő,
mintha most kezdtem volna...
– És meddig szeretnél e
bőrbe bújva szórakoztatni?
– Évente arra gondolok,
hogy még egy évet csinálom,
de nem tudom abbahagyni. Ez
olyan, mint a drog, nehéz megszabadulni tőle. A Tigris tulajdonképpen szinte egyidős a
klubbal, egyiket a másik nélkül
nehezen lehetne elképzelni,
mivel a Maros KK tulajdona.

– Amióta Tigris vagy, gondolom, mindenki így (is) ismer a
városban. Ez is a beceneved?
– Persze. Így ismernek a vezetők, edzők, barátok, ismerősök, szurkolók, mindenki. Én
főállásban a marosvásárhelyi
Megyei Kórház ortopédia részlegén dolgozom, ahol az orvosprofesszor, de még az
alkalmazottak is Tigrisként szólítanak.
– A klubnál a 2001-es születésű, vagy kisebb korosztályú
gyerekeket is oktatod. Ők hogyan
tekintenek rád?
– Edzőként és kabalaﬁguraként ismernek engem, aranyosak, mert sokat beszélgetünk
együtt. Ügyes gyerekek, és szép
jövő áll előttük, ha tovább folytatják. Meg vagyok elégedve
velük. A 14 gyerekből, ha tíz tehetségesnek tűnik, s közülük
egy felkerül a nagy csapathoz,
már nagy elégtétel lenne.
– A mozdulataidat rögtönzöd, vagy előre kidolgozod annak
koreográﬁáját?
– A szünetekben enyém a
főszerep, nekem akkor kell szórakoztatnom a közönséget. Táncolok a pom-pom lányokkal,
kosárra dobok, pacsizok a közönség tagjaival, ugrálok, mindent megteszek, ami eszembe
jut.
Persze, hogy a mérkőzések
kimenetele, fordulata szerint
változik a hangulatom, változik
a mozgásom is. Viszont én is a
csapat szurkolója vagyok, egyegy jól sikerült hárompontos
dobás, vagy egy kihagyott hely-

zet után jön, hogy ordítsak, kitomboljam magam, ilyenkor
ugrálok, vagy épp a palánk oldalát ütöm a mellső lábaimmal.
– Hogyan bírod a meleget a
jelmezben?
– Az igazság az, hogy ilyen
meleg időszakban kevesebbet
ugrálok, mozgok, hiszen szörnyen meleg van a Tigris belsejében. Télen még kellemes,
mert nem fázom, meleget tart
a bundája. A mérkőzés végére
jobban leizzadok, mint a játékosok.
– S utána, gondolom, több
liter vízzel oltod a szomjad.
–Igen, elvégre a sörnek, a
víz az alapanyaga…
– Zsolt, azaz Tigris, a Maros
KK idegenbeli mérkőzéseire szoktál-e járni?
– Igen, ha tehetem, de csak
szurkolóként. A Tigris csak Marosvásárhelyen, a sportcsarnokbeli dzsungelben él, ott érzi a
legjobban magát.
A tavaly engem is meghívtak Temesvárra az All Star Game
(Észak és Dél párharca) hazai
rendezvényére, ahol a helyi
Oroszlánon kívül, amely a te-

mesváriak kabalája, meghívták
minden csapat kabalaﬁguráját
is. Érthetetlen okokból csak ketten voltunk jelen, az Oroszlán,
meg én. Nem akarok nagyképű
lenni, de a Tigrisnek nagyobb sikere volt, mint az Oroszlánnak,
mi több, idegenben!
– Annak az Oroszlánnak,
amelynek maskaráját ellopták
nemrég, s csak a feje maradt
meg?
– Igen, de nehogy azt kérdezd, hogy ez megtörténhet-e
Marosvásárhelyen is! Ettől én
nem válok meg egy pillanatra
sem, s amúgy is, a Sportcsarnokban lévő irodában van a Tigris kelléktára, öltözője.
– Azt még mondd el az olvasóknak, a Tigris (meg a Maros
KK) hódolóinak, hogy mi a hobbid, mivel foglalkozol szívesen
szabadidődben?
– Szeretek szórakozni, baráti
társaságba járni, kosárlabdázni… Lungu elnök úrral,
Szászgáspár Barnival, Brusturral, Coruiial és több más társammal együtt kosarazunk
hobbi szinten, az amatőr megyei kosárlabda bajnokságban,
s a hazai meccseinket a Faipari

7. oldal

Lépéselőnyben
a Maros KK!

A férﬁ országos kosárlabda liga elődöntőjében
a Maros KK kettő-nullára
vezetett tegnapig (az
ötből a harmadik, medgyesi első mérkőzés
előtt), a Gaz Metan ellen.
A medgyesiek mindent
elkövettek, hogy javítsanak
az első játéknap utáni mínusz
húszpontos mérlegen, szünetben sikerült is vezetniük,
egy ritka eredményes második negyedet követően, amikor Shiloh, Mandache és Lilov
sorra szórták be a triplákat.
Nagyszünet után azonban
a házigazdák, a lelátó fergeteges biztatása közepette,
ismét a maguk javára fordították a találkozót, amihez
azonban maximálisan kellett
teljesíteniük. A vendégek ezúttal is rendkívül jól dobtak
távolról, sorra értékesítették

líceum termében játsszuk.
Hogy mit szeretek még? Tigris lenni! Én a klubnál nőttem
fel, ott is tevékenykedem, ott

a triplákat, a vásárhelyi győzelem a támadó lepattanók
begyűjtése következményeként született meg. A Maros
KK nem kevesebb, mint 18
támadó lepattanót gyűjtött
az ellenfél 9-ével szemben, s
ez ugyanannyi plusz lehetőséget biztosított a kimaradt
kísérletek után.
A mérkőzés kulcsembere
Păltinişanu volt, aki a kilenc
lepattanó közül hetet az ellenfél palánkja alól gyűjtött
be, de külön dicséretet érdemel a litván Peciukas is, aki
30 pontot szerzett.
A tegnapi, harmadik találkozó lapzártáig nem ért
véget. A sorozat következő találkozóját is – ha szükséges –
Medgyesen játsszák. Egy
esetleges ötödik találkozó
helyszíne ismét a Liget lenne,
május 12-én, vasárnap.

váltam ismertté, ott szeretnek
engem, ott van a második otthonom. Azaz, a Tigrisnek a
dzsungelben a helye!

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

Kedves Olvasónk!
Májusi rejtvénypályázatunk
második feladványának megfejtése a rajz poénja. A jelzett
sorok helyes megfejtését a
hónap utolsó számában megjelenő pályázati szelvényen
kérjük beküldeni szerkesztőségünkbe, a majd rajta feltüntetett határidőig. No meg,
persze, el ne feledje megőrizni
a rejtvényhez csatolt 2-es számot, melyet (a többi rejtvény
„bűvös” számával együtt) a
szelvényre illesztve ugyancsak
el kell juttatnia hozzánk!

2013. május 9–15.
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Pályázza meg Ön is e havi
értékes nyereményeinket!
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 a
Központ hetilapra.
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RUBICOMPRES

ékszerüzlet

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

CM
YB

2

