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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

Borboly vagy Borbély?

Május végéig lesz virágóránk

Hadd idézzem kiváló jogász ismerősömet, aki
szerint a politikai és gazdasági élet meghatározó szereplői esetében nem az a kérdés, hogy
letartóztathatóak-e, hanem az, hogy mikor?
Azaz a legfontosabb az időzítés. Nos, alighogy
megjelent a hír, elkezdődtek a találgatások:
miért épp Borboly, miért épp most? Egyesek
összefüggést látnak a zászló-ügy kapcsán kiéleződő magyar-román ellentéttel, mások az
RMDSZ-en belüli hatalmi harccal magyarázzák, amely a közelgő RMDSZ-kongresszuson
dőlhet majd el, s amelynek egyik kulcsﬁgurája
épp Borboly lehet, illetve lehetett volna. Nos,
szerintem is ez utóbbiról van, lehet szó.

Májusi ZAT!

REJTVÉNYPÁ

LYÁ

Tudnivalók a 8. oldalon)

Társadalom

>>> 3. oldal

Összekötő kapocs
múltunk és jelenünk között
„Célunk a történelmi események tényszerű megismerése, kutatása, valamint az ezekre való megemlékezés, továbbá korabeli tárgyak,
hadfelszerelések, dokumentumok, emlékek
megmentése és megőrzése az utókor számára,
ezáltal hagyományaink ápolása és népszerűsítése elsősorban Erdély területén. Ezen célok
megvalósítása érdekében hoztuk létre hagyományőrző csoportunkat, amely segítségével az
említett célok mellett folyamatosan gondozzuk
az erdélyi hadisírokat, szervezünk történelmi előadásokat, megemlékezéseket, vitafórumokat.”

Társadalom

Jó szem előtt tartani azt, hogy vannak vásárhelyiek, jó vásárhelyiek és jövevény vásárhelyiek. A jó vásárhelyiek között most meg kell említenünk Tamás Ernő órásmester nevét. Az ő ötlete volt ugyanis megépíteni
a virágórát. Mint mondta: „ha már a Bodor-kút nem zenél, akkor valami más jelezzen nekünk időt”. A virágórát a hatvanas évek legvégén építették. A focidrukkerek minden vasárnap ott beszélték meg a mérkőzések eredményeit és a labdarúgás újabb lehetőségeit, miután a Maros Étteremben folytatták az
elmaradhatatlan eszmefuttatásokat. Nos, joggal írhatjuk, hogy a virágórának igencsak megvan a saját hagyománya, sőt kijelenthetjük, ez az építmény is Vásárhely központjának egyik jelképe. De ennek mostani
állapotáról bővebben is olvashatnak a 4. oldalon.

Sport

>>> 5. oldal

Állatorvosok a vadvédelemért

Feléledhet az ASA?

A Vets4Wild egyesületet tavaly jegyezték be, és jelenleg az egyetlen olyan szervezet Erdélyben, amely a
vadvilág védelmét, a megsebesült erdei állatok gyógyítását és rehabilitációját tűzte zászlajára. Anyagi
forrásaik egyelőre szűkösek, a tagok saját költségükből fedezik a kiadásokat, de jövőbeni terveikből kiindulva mindenképp megérdemlik a ﬁgyelmet. A
kezdeményezés egyik alapító tagjával, Borka-Vitális
Levente állatorvossal beszélgettünk.

Mint köztudott, a minap a Maros Megyei Labdarúgó
Egyesület (AJF) élére új elnököt választottak a leköszönő Szathmári Tibor helyébe, aki 23 évig vezette a
megyei futballtevékenységet (4., 5. és 6. liga, valamint
ifjúsági bajnokságokat). A választáson Fazakas Árpádot, az ASA korábbi kiváló játékosát, labdarúgóedzőt,
a Szász Albert Sportlíceum korábbi igazgatóját Bucur
Mircea, egykori játékvezető, vállalkozó győzte le, aki
a 89 szavazatból 58-at szerzett meg.
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Kár kihagyni
Könyvbemutató
a Bernády Házban
Május 17-én, pénteken délután
5 órai kezdettel bemutatásra kerül
Horváth Matild volt politikai fogoly
Földem, népem, életem c. könyve.
Méltatja Bajna György gyergyószentmiklósi újságíró.
Jancsi és Juliska
16-án, csütörtökön és 17-én,
pénteken délelőtt 9.30-tól és 11
órától újra a Jancsi és Juliska című
bábjátékot adja elő az Ariel bábszínház magyar társulata.
Szimfonikus koncert
Május 16-án, csütörtökön 19
órától szimfonikus koncertre várják
a zenebarátokat a Kultúrpalota
nagytermébe. Vezényel Shinya
Ozaki, hegedül Florin Croitoru. Műsoron: Enescu, Mendelssohn-Bartholdy, illetve Rahmanyinov művei.
Nyáresték a Tékában
Május 17-én és 18-án indul a
Nyáresték a Tékában c. rendezvénysorozat. Szabadtéri ﬁlmvetítésre várják a könyvek szerelmeseit 21 órától,
könyvtárakban játszódó, könyvtárakról szóló művészﬁlmeket tekinthetnek meg aTelekiTéka udvarán. A
belépés ingyenes.
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Incze Mózes kiállítása
a Bernády Házban
Újabb tárlat nyílik május 16-án,
csütörtök délután 6 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A
Magyarországon élő, baróti születésű Incze Mózes festőművész, a
vásárhelyi Művészeti Líceum 1994es végzettje mutatkozik be egyéni
kiállításon. Budapesten végezte a
Képzőművészeti Egyetem festészeti szakát 2000-ben Nagy Gábor
osztályában, majd az Élesdi Művésztelep alapító tagjaként vált
mind ismertebbé. A Székely Bertalan-díjas festő egyéni és csoportos
kiállításokon már több országban
nyújtott ízelítőt különleges hangulatú, múltat és jelent sajátosan
egybekapcsoló festészetéből. Mostani tárlatának anyaga, amelyet
Nagy Miklós Kund méltat a megnyitón, válogatás az utóbbi években készült kompozícióiból.
Kiállítás-megnyitó
a Teleki Tékában
Május 17-én, pénteken este
7 órától új időszakos kiállítás nyílik a Teleki Tékában, amely az Erdélyben élő felekezetek
szertartáskönyveit tárja az érdeklődők elé. A válogatás egyedi
alkalmat jelent a közönség számára, hiszen a két világvallás hat
felekezetének több száz éves,
ritka emlékeit kizárólag templomi használatra szánták, így laikusok nehezen férhettek hozzá.

Május 16.
Május 17.
Május 18.
Május 19.
Május 20.
Május 21.
Május 22.

Horoszkóp

Könyvbemutató és vetítés
Május 21-én, kedden 18 órától
Székely Árpád - Retyezát: a Kárpátok
metszete című könyvének marosvásárhelyi bemutatójára kerül sor 18
órától Marosvásárhelyen a Bolyai
utcai Unitárius Templomban. A
könyvet Balás Árpád földrajztanár
méltatja.
Múzeumok éjszakája
Május 18-án, szombaton zajlik az
idei Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat. A látogatók ezúttal is
számos kiállításmegnyitón és szabadtéri koncerten vehetnek részt, és
természetesen a gyerekprogramok
sem maradnak el. A Maros Megyei
Múzeum részlegei ez alkalomból

hajnali 2 óráig tartanak nyitva, a belépés díjtalan, kivéve az időszakos kiállításokat, illetve a Városháza
tornyát, melyek 2 lejes kedvezményes jeggyel tekinthetők meg.
Gróf Nádasdy Borbála
Marosvásárhelyen
Székelyföldi körútja során május
21-én, kedden 18 órától marosvásárhelyi olvasóival találkozik gróf Nádasdy Borbála, A szabadság szaga,
illetve az Ízes élet című, nagy sikerű
önéletrajzi kötetek szerzője. Az igazi
szellemi arisztokratává nemesedett
írónővel a Bernády Házban találkozhat a marosvásárhelyi nagyérdemű.
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2.L. 2.Sz. XXVII. forduló
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Mózes, Botond, János, Simon
Paszkál, Brúnó, Andor, Szolón, Szalók
Erik, Alexandra, Kamilla, Bódog
Ivó, Milán, Emiliána
Bernát, Felícia, Johanna
Konstantin, Teoﬁl, Mirella, András
Júlia, Rita, Emil, Renáta, Ugron, Román

péntek, május 17 szombat, május 27 -

16,30-19,00
11,00-13,00

Hajrá FCM! Hajrá Marosvásárhely!

Kos: Ez a hét a szokásosnál több stresszel és nehézségekkel
telhet. Próbálja áttekinteni józanul a problémát, és higgadtan cselekedni. Párja szerencsére mindig meg tudja nyugtatni. Ha nincs most szerelme, gyakran eszébe juthat egyik
exe. Talán érez még iránta valamit?
Bika: Próbálja meg a héten a vitákat magabiztosan átvészelni, mert az ön ötlete lehet a jó! Párjával emiatt a konﬂiktus miatt kicsit nagyobb lehet önök között a feszültség a
szokottnál. Szingli? A nagy Ő még nem érkezik.
Ikrek: Munkahelyi konﬂiktusokra számíthat. Ha szeretné
megtartani a munkáját, számoljon tízig, mielőtt megszólalna! Párjával azonban szerencsére nagy önök között az
egyetértés, ez kárpótolja a munkahelyi dolgok miatt. Egyedülálló? Pénteken ﬂört ígérkezhet!
Rák: Elfoglalt lehet a héten, ugyanis a munkahelyi teendők
mellé egy plusz kötelességnek is eleget kell tennie. Jó szervezőkészség kérdése az egész! Ne aggódjon, inkább kérje a
párja segítségét. Ha egyedülálló, még nincs itt az ön ideje,
de már közeleg! Nyárra várható a szerelem.
Oroszlán: Ezen a héten nem lesz számottevő konﬂiktus,
sem nagy meglepetés, azért ne lustuljon el a nagy nyugalomban, mert még elfelejt valamit, vagy hibázik a munkahelyén! Ne hagyja, hogy a jó idő elvonja a ﬁgyelmét a
feladatokról! Kapcsolatában harmónia honol. Ha épp
szingli, a péntek az ön napja.
Szűz: Egyen sok gyümölcsöt, és pihenje ki a mindennapi
stresszt, mert ez utóbbi gyengíti az immunrendszert. El kellene kezdenie szervezni a nyaralást, mert önre férne a pihenés
a hosszú, munkával teli hónapok után. Párjával tervezgessenek, élvezni fogják! Szingli? Most jöhet el a nagy Ő!
Mérleg: Ne csüggedjen! Hamarosan itt a hétvége, amikor
akár kirándulhat is, vagy sziesztázhat egész nap. Párjával
féltékenység miatt összekaphatnak hét elején, de hamar
megoldódik, ha megbeszélik. Épp nincs párja? A héten randira hívhatja valaki.
Skorpió: Dicséretre számíthat a feletteseitől, sőt, akár egy
esetleges előléptetés is felmerülhet. Ha ﬁzetésemelésre vágyik, most kérje, ez a megfelelő pillanat! Párjával sok félreértésük lehet a héten, de a kapcsolatuk erősebb annál, mint
hogy ez legyőzze. Szingli? A szombat az ön napja.
Nyilas: A hét végén kaphat akár egy jó állásajánlatot vagy
egy jó hírt, amire nem is számítana. Párja osztozik majd örömében. Kapcsolatuk szilárd lábakon áll, és ez így is marad,
ha igazán szeretnék. Egyedülálló? Egy munkatársa lehet,
hogy más szemmel néz önre egy ideje.
Bak: Egy nem várt szerencsétlen esemény vagy pénzügyi
okok miatt jöhetnek elő anyagi gondjaik. Üljenek le, és beszéljék át a problémát! Párja tanácsát is érdemes kikérnie,
mert ő már szinte családtag, ráadásul jó ötlettel állhat elő
a problémák megoldására.
Vízöntő: Kérje kollégája segítségét egy munkahelyi bakiban, mert egyedül nem biztos, hogy boldogul majd. Párjával
lehet, hogy keveset tudnak együtt lenni a héten, és ez konfliktusokhoz vezethet. Ha ön egyedülálló, pénteken munka
után érdemes szerveznie programot. Flört ígérkezik!
Halak: Annyi a teendője, hogy nehezen győzi a héten. Készítsen listát a feladatokról! Kérje a párja segítségét is! Ha
bevásárol ön helyett, netán elmosogat, óriási segítséget jelenthet a zűrzavarban. Nincs párja? Kérje egy családtagja
segítségét. Sajnos a nagy Ő még nem segíthet.

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

Társadalom <<

2013. május 16–22.

A hagyomány fogalmát, ha meg akarnánk határozni, talán úgy fogalmazhatnánk, hogy „mindaz, ami őseinktől reánk maradt”. Az értelmező szótár szerint egy közösségben tovább élő, tudatosan ápolt szokás,
szellemi örökség. Ha meg szeretnénk ismerni nemzetünket, szülőföldünket, szűkebb hazánkat, akkor először is hagyományainkkal kell tisztában lennünk. Ezek ismeretével, ápolásával különbözünk a velünk
együtt élő népektől. Ez az, ami alakít, ami fenntart, amire jövőt lehet építeni.
Hajdan a vidéki társadalom
túlnyomó többségének igen korlátozott térbeli mozgástere volt.
A vidéki embert nagyon kevés
külső hatás érte, szülőfalujában,
és annak igen szűk környezetében élte le az életét, „összenőve”
a tájjal, szokásaival, őseitől örökölt életformájával. Ma már ez
egészen másként van. A tömegközlekedési eszközök fejlődése
igen megnövelte a térbeli mobilitást, a tömegtájékoztatási eszközök segítségével pedig a
földgolyó legtávolabbi pontjáig is
eljuthatunk. Persze„virtuális” értelemben. A társadalmi mobilitás
mai útjai elvezetnek a szülőfaluból. Más embereket, kultúrákat,
tájakat ismerhetünk meg, új hatások érnek naponta, és ezáltal a
gyermekkorban talán az egész világot jelentő szülőfalu szűkül, egy
lesz a sok közül. A kitágult mozgástér tehát gyengíti, vagy éppenséggel feloldja a kötődéseket.
És így jutunk el a hagyományőrzés, a hagyományápolás szükségességéhez. Ez előtt néhány
évtizeddel kevesen tudták, hogy
mi fán is terem. Ma már egyre
nagyobb az olyan emberek
száma, akik lelkükön viselik elődeink reánk hagyott szellemi és
tárgyi örökségének ápolását.
Egyre többen gondolják úgy,
hogy újraéleszteni őseink szokásait, hagyományait, megőrizni
szellemi, kulturális, építészeti hagyatékait nemzetünk, egyházaink, hadviselő elődeink iránti
becsületbeli kötelességünk. A hagyományőrző mozgalmat tehát
akár a globalizmus uniformizáló
ellentéteként is értelmezhetjük.
A hagyományőrző
csoportoknak felelőssége
a történelem
megismertetése
Manapság igen sokféle hagyományőrző csoporttal találkozhatunk a széles körben
népszerűsített rendezvényeken.
De ezeknek, azon kívül, hogy látványosak, tömeget vonzóak, felelősségük is van a történelem
megismertetésében. Tevékenységük sokak számára az egyetlen
élő élmény a történelemről, ezért
a hitelesség kulcsfontosságú.

Mai lapszámunkban egy
lelkes ﬁatalokból „toborzott”
hagyományőrző csoport tevékenységével, céljaival ismertetjük meg kedves olvasóinkat.
Kérdéseinkre Benkő József ﬁatal
történész, a csoport egyik alapító tagja válaszolt.
– Mikor alapították meg a hagyományőrző csoportot, hány
tagja van, és kik léphetnek be?
– Csoportunk 2010 augusztusában jött létre, felvéve a marosvásárhelyi Magyar Királyi 23.
Határvadász-zászlóalj nevet,
mellyel emléket szeretnénk állítani a második világháborúban
harcoló marosvásárhelyi alakulatnak. Jelenleg tíz tagból áll a
csapat. Minden olyan ﬁatal tagja
lehet csoportunknak, aki érdeklődést mutat ezen kor katonai hagyományainak ápolása iránt,
elkötelezettséggel tud részt venni
rendezvényeinken, valamint önfegyelmezett magatartásról tanúskodik a hagyományőrző
egyenruha felöltésekor.
„Célunk a történelmi
események tényszerű
megismerése, kutatása"
– Milyen céllal alakult meg a
csoport? Mik a célkitűzéseik?
– Egyesületünk tagjai elsősorban a történelem iránt érdeklődő ﬁatalok, nekik igyekszünk
helyet és közösséget biztosítani,
hogy tanulmányaikat és munkásságukat elősegítsük. Ezen ﬁatalokkal összefogva célunk
elsősorban Erdély területén az

emlékmiséken, avatásokon, emlékünnepségeken, fórumokon,
történelemórákon, hadijátékokon, saját szervezésű felvonulásokon való részvétel.
További célunk a történelmi
események tényszerű megismerése, kutatása, valamint az ezekre
való megemlékezés, továbbá korabeli tárgyak, hadfelszerelések,
dokumentumok, emlékek megmentése és megőrzése az utókor
számára, ezáltal hagyományaink
ápolása és népszerűsítése elsősorban Erdély területén. Az említett célok mellett folyamatosan
gondozzuk az erdélyi hadisírokat,
szervezünk történelmi előadásokat, megemlékezéseket, vitafórumokat.
„A helyi magyarság
múltját egészében
kell megismernünk"
– Miért van szükség ilyen jellegű hagyományőrző csoportra?

megemlékezéseken, díszőrségben tisztelegve a második világháborúban elesett honvédek
emlékműveinél, ugyanakkor előadásokat is tartunk, bemutatva a
korabeli egyenruhát, felszerelést,
ismertetve a hadtörténelem általunk kutatott időszakaszát és
erdélyi vonatkozásait.
Első rendezvényünk 2010ben a Honvéd Bajtársi Találkozó
volt, mely felejthetetlen érzés
volt számunkra, és a résztvevő
egykori katonák és hozzátartozóik számára egyaránt. Azóta
két alkalommal szerveztük meg
a Doni Emléktúrát, amelyet
több száz résztvevő tisztelt meg
jelenlétével. Túlélő túrát és katonai (alaki) kiképzőtábort is
több alkalommal szerveztünk,
ezek egyre nagyobb sikernek
örvendenek a ﬁatalok körében,
kik ezáltal a természetjárás
mellett, megismerik a történelem ezen korszakát.
– Vannak-e támogatóik?

– Fontosnak tartjuk, hogy a
második világháború erdélyi magyar hőseinek méltó emléket állítsunk, melyre komoly igény
mutatkozik, ezért szervezetünk
elsőként vállalta fel ezen hagyományok őrzését, kutatását és továbbörökítését. A korszak
megismerése és megértése fontos ahhoz, hogy Erdély történelmét és a helyi magyarság múltját
egészében megismerjük.
– Milyen tevékenységet
fejtenek ki?
– Szervezetünk jelen van az
erdélyi hadtörténeti vonatkozású

– A csoportunk által létrehozott és működtetett weboldalnak
köszönhetően több történész,
kutató és gyűjtő is segíti munkánkat, akikkel folyamatosan
konzultálunk (www.turulkutatocsoport.ro).
A 2012-ben és 2013-ban
megszervezett Doni Emléktúrákon anyagi támogatásban a
Maros megyei EMKE, a backamadarasi Polgármesteri Hivatal, a
backamadarasi egyházközség,
valamint a csíkfalvi Polgármesteri
Hivatal támogatott.
Nemes Gyula

Szentgyörgyi László
MORGÓ

Borboly
vagy Borbély?
A hétfői nap erdélyi magyar szempontból talán legérdekesebb híre, miszerint az illetékes hatóság (DNA)
huszonnégy órára őrizetbe vette a Hargita Megyei Tanács
elnökét, Borboly Csabát. Nevezett ellen hivatali visszaélés és okirathamisításra való felbujtás alapos gyanúja
miatt indult büntetőeljárás. Mielőtt prejudikálással vádolnának, sietek kijelenteni, amit ilyenkor általában ki
szokás: természetesen Borbolyt is megilleti az ártatlanság vélelme, azaz ítélet hiányában mindenki ártatlan.
Tehát várjuk ki a végét.
Addig is, hadd idézzem kiváló jogász ismerősömet,
aki szerint a politikai és gazdasági élet meghatározó szereplői esetében nem az a kérdés, hogy letartóztathatóake, hanem az, hogy mikor? Azaz a legfontosabb az
időzítés. Nos, alighogy megjelent a hír, elkezdődtek a találgatások: miért épp Borboly, miért épp most? Egyesek
összefüggést látnak a zászló-ügy kapcsán kiéleződő magyar-román ellentéttel, mások az RMDSZ-en belüli hatalmi harccal magyarázzák, amely a közelgő
RMDSZ-kongresszuson dőlhet majd el, s amelynek egyik
kulcsﬁgurája épp Borboly lehet, illetve lehetett volna.
Nos, szerintem is ez utóbbiról van, lehet szó.
Az eset másnapján hallottam: „ne fárasszátok magatokat, ﬁrkászok, justizmord történt a Borboly-ügyben:
elnéztek egy betűt – nem Borbolyt akarták bevinni,
hanem Borbélyt!” S ha már Borbély neve felmerült, akkor
hadd emlékeztessek arra, hogy jelenleg ő az RMDSZ „erős
embere”, talán legbefolyásosabb politikusa, s a posztkommunistákkal való együttműködés feltétlen híve, támogatója. Nemrég arról írtam, hogy a székelyföldi ifjú
titánok – a Hargita, Kovászna és Maros megyei vezetők
– állítólag megegyeztek a vásárhelyi polgármesterrel,
hogy cserébe a Székelyföld, Európa kulturális fővárosaprojekt támogatásáért, megpróbálják a pozícióikba bebetonozott RMDSZ-vezetőket – Markót, Frundát,
Borbélyt – félreállítani, vagy legálábbis hatalmukban
korlátozni. Hogy van-e, lehet-e összefüggés Borboly
mostani meghurcoltatása és a fent említett – hangsúlyozom: feltételezett – forgatókönyv között, azt nem
tudni, de a romániai szokások ismeretében állítom, nem
kizárható…
Borboly Csabáról, a ﬁatal mozgalmárról úgy tíz évvel
ezelőtt sokat írtak, még többet beszéltek. Ifjúsági vezetőként számos, azóta is tisztázatlan anyagi vonatkozású
afférba keveredett, ennek ellenére – vagy éppen ezért?
–, rövidesen az RMDSZ egyik legjelentősebb vezetője
lett. Amint a Hargita megyei önkormányzat élére került,
az ellenőrzése alatt álló helyi sajtót saját imidzsének építésére felhasználva, máris igazi vidéki kiskirállyá avanzsált. Az RMDSZ-nek nem volt, nem lehetett semmi
kifogása ellene mindaddig, amíg hűséges pártkatonaként működött, azonban amint kezdett kilógni a sorból,
máris felkeltette a pártközpont nemtetszését. Ha van valóságalapja a Floreával kötött állítólagos egyezségnek,
akkor könnyen kiköbözhető, ki/kik állhatnak a Borboly
elleni eljárás mögött. Cui prodest? – teszik fel ilyenkor a
szokásos kérdést, s ebben az esetben is ezáltal kerülhetünk a legközelebb a helyes válaszhoz. A címbéli kérdés
viszont továbbra is megválaszolásra vár... Az RMDSZ-en
belüli hatalmi harc kimenetelét illetően mindenképp.
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A hagyományőrzés összekötő
kapocs múltunk és jelenünk között
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Május végéig lesz virágóránk

Villámvásárhely
A villámcsődület (ﬂashmob) egymás számára ismeretlen
emberek előre megbeszélt nyilvános helyen és időben végzett feltűnő, performansz jellegű cselekedete. Hirtelen jön
létre, néhány percet tart, majd a csoportosulás ugyanolyan
gyorsan fel is oszlik. Viszonylag új társadalmi jelenség, az
elsőre 2003-ban került sor New Yorkban; célja nem a polgárpukkasztás, megbotránkoztatás, hanem a ﬁgyelemfelkeltés, a homo hétköznapicus elgondolkoztatása. Bár
politikai célja vagy színezete nincs, a média olykor tévesen
politikai demonstrációkra is használja a ﬂashmob megnevezést.
Sok más amcsi bődülethez hasonlóan – pl. importünnepek: Valentin nap, Halloween satöbbi – ez a ﬂashmobosdi
is begyűrűzött hezzánk; újabban Vásárhelyen is villámcsődülnek az emberek, hogy csak a tavalyi melegvíz-mizériás
ﬂakon-ﬂashmobot vagy a „Ne vágj ki minden fát!” csoport
faölelési akcióját említsük. Utóbbi nem maradt eredmény
nélkül: Florea úgy berezelt, hogy ijedtében másnap kidruzsbáztatott huszonegynéhány fát a Somin.
Villámcsődültek múlt csütörtökön a Liviu Rebreanu Általános Iskola szülőbizottságának tagjai is (immár ötödjére):
kétnyelvű táblákat tartva sorfalat álltak az iskola bejáratánál. Ugyanis dacára annak, hogy a tanintézetben kétnyelvű
oktatás folyik, a feliratok és értesítő táblák – néhány kivételtől eltekintve – román nyelvűek. Az érkező igazgatónő
peckesen és villámgyorsan végigcsörtetett köztük, szó nélkül, illetve egy szót azért kinyögött: „szegények” (săracii). A
jelen lévő sajtósok fel szerettek volna tenni pár villámkérdést
őnaccságának, azonban az útjukat álló kapus közölte: az
igazgatónő már elment, azaz órát tart – kinek melyik tetszik.
Ám ezzel még nem ért véget a villámlás: néhány óra
múlva egy tulipántos trió villámlátogatott el a kövesdombi
tanodába: Brassai Zsombor megyei RMDSZ-elnök, Haller
Béla városi RMDSZ-alelnök és helyi tanácsos, valamint Illés
Ildikó főtanfelügyelő-helyettes, az RMDSZ Maros megyei
szervezetének oktatásügyi alelnöke tette tiszteletét a helyszínen. Brassai kijelentette: „a közintézményekben, köztereken és az oktatási intézményekben is érvényesülnie kell a
kétnyelvűségnek”. Továbbá megígérte: tanácskozást fognak
szervezni az iskolák vezetőségével. Ami dicséretes, de vajon
mikor, és vajon tényleg? Merthogy tavaly ősszel Borbély
László is ígért egy tanácskozást ez ügyben idén januárra,
ami vagy nem volt megtartva, vagy nem hívtak meg rá senkit.
Haller Béla megnyugtatta a szülőket: a következő tanévtől minden táblát kicserélnek és egységesítenek. Alig nyugodtak meg a nyomorultak, amikor Illés Ildikó is
megnyilatkozott: „Magyar főtanfelügyelő-helyettesként
szívügyem a magyar diákok sorsa, a mai látogatást is azért
kezdeményeztem, hogy az RMDSZ városi és megyei vezetői
is megbizonyosodjanak az iskolában lévő helyzetről. A vezetőséggel folytatott ismételt beszélgetést követően és a
helyszínen látottak alapján, azt hiszem, mindannyian elmondhatjuk: a helyzet korántsem annyira súlyos, mint
ahogy azt néhányan sugallni szeretnék”.
Micsoda??? A micsodája a magyar diákok sorsa az RMDSZ
által kinevezett Ildikó néninek?! A szívügye, vagy a micsodája? Mert, ha előbbi, akkor miért olyan megszokott és általános a diszkrimináció a vásárhelyi oskolákban, mint
öregotthonban a csoszogás? Miért kizárólag román nyelvű
minden közérdekű tájékoztatás? Miért románul zajlanak az
iskolai ünnepségek? Miért nem találni magyar szót, vagy
csak igen elvétve, a magyar osztálytermek feliratain? Miért
nem kegyeskedett bár állást foglalni még olyankor sem,
amikor az Országos Diszkriminációellenes Tanács nyelvi jogi
diszkriminációt állapított meg a város több oktatási intézményben? Az RMDSZ akár futószalagon is gyárthatná az
anyanyelven tanulás fontosságát hangsúlyozó videókat, ha
közben egy ilyen inkompetens, indolens, kirpács fehérszemélyt tart a főtanfelügyelő-helyettesi székben.
Ahogy az öreg székely mondá: meg vagyunk áldva, mint
falu bolond pappal!

A környezetünkben tapasztalható visszásságok láttán sokszor kérdezzük magunktól: milyen világban is
élünk? Állandóan rohanunk, lótunk-futunk, dolgozunk, és csak ritkán van érkezésünk arra, hogy észrevegyük magunk körül a kellemes, szép és meghitt dolgokat. Amelyekből sajnos egyre kevesebb van.
Néha azonban betelik a
pohár, és szervezetünk arra int,
hogy szükséges a pár órányi leállás, lazítás. Ilyenkor mondogatjuk magunkban, hogy „na,
most megyek, és kiengedem a
gőzt”. Persze csakis azért, hogy
utána újra lehessen kezdeni a
lótás-futást.
Hasonlóan történt néhány
nappal ezelőtt is. Régi fényképek kerültek elő, és ezt nézegetve arra az elhatározásra
jutottunk, hogy körbejárjuk Vásárhely főterét.
Kezünkben a megsárgult
fényképekkel egykori helyszíneket próbáltunk felidézni.
Mondván: itt állt valamikor a
Bem-szobor, amott volt Bodor
Péter zenélő kútja, arrébb már
nincs meg a Petőﬁ-emlékoszlop, de a Kossuth-szobor sem, II.
Rákóczi Ferencről már nem is
beszélve…
A hiányokat, a megsemmisült jelképeket még sorolhatnánk. Kis iróniával viszont
megjegyeznénk, hogy a fentiek
helyett jelen van Avram Iancu,
Emil A. Dandea szobra, és az Ismeretlen Katona is lobogtatja
még zászlaját.
Nem kell félreérteni, semmi
bajunk a fenti emlékművekkel,
csupán az, hogy az egykori
képek egy megfoghatatlan,
nemes hangulatot idéznek bennünk, és mi tagadás, a mostani
látvány sehogy sem illik ebbe az
összképbe.
Csodálkozva, ugyanakkor
tehetetlenül állunk Vásárhely
főterén. Ez van, gondoljuk magunkban. Hiába, ami szép, az

A mi virágóránk, óra nélkül

rég volt, és ami rég volt, az már
el is múlt.
Itt van például a virágóra,
amely létezésével már évtizedek óta megteremtette saját
hagyományát. Már többször írtunk arról, hogy feltételezhetően sokan úgy gondolkodnak,
hogy ami még megvan, és ami
még szép, azt hamar tönkre kell
tenni, meg kell semmisíteni.
Lásd a Somostetői turistajelzések összeﬁrkálását, a parkok

Molnár Tibor

CM
YB

meggyalázását és nem utolsó
sorban a helyenkénti értelmetlen fakivágásokat.
A virágórához visszakanyarodva a pillanatkép: a főtér közepe, ahol naponta több tízezer
ember áthalad. Sokan észre
sem veszik az említett órát – illetve az immár óra nélküli kerek
virágparkot. A látvány nem szomorú, hanem egyenesen kiábrándító. Kiszáradt virágok,
letöredezett szegélykő, és az elhalt virágok között kövek, műanyagdarabok, azaz: a teljes
gondozatlanság.
Ki a megmondhatója, hogy
az elmúlt évtizedekben hány
fénykép is készülhetett a virágóra körül? Rengeteg. Hiszen a
turisták – nem lévén Bem-szobor, Bodor-kút, satöbbi – itt
kattintgattak fényképezőgépeikkel. Jelenleg azonban, a fent
vázolt állapot következményeként, már ezt sem tehetik meg.
Vagy írjuk azt, hogy Vásárhely
még egy jelképpel szegényedett? Talán ez a helyesebb kijelentés.
Kíváncsiak voltunk, mi is a
helyzet a szóban forgó órával.
Megtudtuk, hogy az órát ebben
az évben még azért nem lehetett beszerelni, mert meg kellett várni, hogy a virágok
kinyíljanak… Hát bizony, erről
a képek is árulkodnak. Kinyíltak,
elvirágoztak, mi több, el is szá-

radtak. Az elmondottak szerint
az óra eddigi beüzemeltetését
még a Fagyosszentek is akadályozták, mondván: Szervác,
Pongrác és Bonifác a magukkal
hozott hideggel tönkreteheti a
virágokat, és akkor lehet mindent elölről kezdeni. Azonban
amint kiderült, a Fagyosszentek
nem hoztak magukkal mínuszfokokat, ebből következően
nem is fagyhattak meg az
elszáradt virágok.
De szerencsére pozitív dolgok is a fülünkbe jutottak. Az
ígéret szerint az órát ebben az
évben is beszerelik, ha hamarabb nem is, de a Marosvásárhelyi Napok kezdetéig (május
27-e) biztosan. Ismételve: egészen biztosan! Az, hogy ez a kijelentés mennyire biztos, az
bizony szűk két heten belül kiderül. Ami viszont konkrét, és
valóban biztos, az a tény, hogy
ebben a pillanatban Vásárhely,
és ezen belül ennek központja
megint szegényebb valamivel.
Számtalan jelkép már csak
megsárgult fényképeken és a
világhálón látható. Még jó,
hogy ezek legalább megvannak
és emlékeztetnek olyan dolgokra, melyek nemcsak nemes
gondolatokat, hanem egy nagyon különleges, páratlan és
egyben kellemes nosztalgiát
ébresztenek bennünk.
Nagy-Bodó Tibor

CM
YB

Társadalom <<

2013. május 16–22.

Állatorvosok a vadvédelemért

A Vets4Wild egyesületet tavaly jegyezték be, és jelenleg az egyetlen olyan szervezet Erdélyben, amely a vadvilág védelmét, a megsebesült erdei állatok gyógyítását és rehabilitációját tűzte zászlajára. Anyagi forrásaik egyelőre szűkösek, a tagok saját költségükből fedezik a kiadásokat, de jövőbeni terveikből kiindulva mindenképp megérdemlik
a ﬁgyelmet. A kezdeményezés egyik alapító tagjával, Borka-Vitális Levente állatorvossal beszélgettünk.
– Kik is vagytok ti?
– A Vets4Wild kizárólag állatorvosokból álló egyesület, amely a sérült vadállatok orvoslását és
rehabilitációját tűzte ki céljául. De
emellett a természetvédelmet, a
még meglévő ﬂóra, fauna őrzését,
és természetesen az ez irányba történő nevelést is feladatunknak tartjuk.
– Milyen indíttatásból vágtatok
bele ebbe a kezdeményezésbe?
– Tulajdonképpen már mindenikünk régóta foglalkozik ilyen irányú
tevékenységgel, de a tavaly született meg az ötlet, hogy szervezett
formában hatékonyabbak lennénk.
Az elmúlt egy év kiértékelését követően beigazolódott létjogosultságunk, és úgy tűnik, igen jó ötlet volt
effajta tevékenységünket ilyen formában összehangolni.
– Romániában/Erdélyben van-e
ehhez hasonló projekt?
– Tudomásunk szerint nincs, de
nem is ez a fontos. Nem valami
egyedit szerettünk volna alkotni,
hanem számunkra ez az út tűnt járhatónak. Ismerünk olyan kollegákat, akik hasonló téren
tevékenykednek, viszont ők kizárólag egyesületek, alapítványok vagy
civil szervezetek alkalmazottai, illetve önkéntesei.
– Együttműködtök-e más vásárhelyi környezetvédő civilekkel, szervezetekkel?
– Divatos szófordulattal élve a fő
„beszállítónk” a Milvus Csoport. Ez
számomra kiváltságos helyzet,
mivel én vagyok az egyesületünk
marosvásárhelyi tagja, így értelemszerűen a Milvushoz került sérült
vadmadarak ellátásával engem bíznak meg. Megtiszteltetés számomra
egy ilyen múltú szervezettel együtt
dolgozni, amely leginkább madarakkal folytatott munkásságáról ismert, de az emlősök védelmét
illetően is legalább ugyanannyira

aktívak. Általuk kerültem kapcsolatba az eddigi legnagyobb szakmai
elégtételt nyújtó fajhoz, a medvékhez. A Milvus Csoport az, akiktől a
legtöbb bíztatást kaptuk, és remélhetőleg az elkövetkezőkben is sikeresen tudunk együttműködni.
A többi szervezet, melyekkel
kapcsolatot tartunk nem vásárhelyi,
de ezen a területen nem a partnerek
földrajzi kötöttsége a lényeg,
hanem a közös érdeklődés és a hatékonyság. Partnerszerződésünk
van a balánbányai Medve Rehabilitációs Központtal, valamint külföldi
kapcsolataink által is próbálunk fejlődni. Nagyon hasznos információkat szereztünk Bulgáriában tett
látogatásunk alkalmával az ottani
Green Balkans nevű szervezetnél,
valamint felbecsülhetetlen a dr. Déri
János (a Hortobágyi Vadmadárkórház vezetője) által adott tanácsok
különböző kezelési útmutatások és
műtéti eljárások terén.
– Anyagi forrásaitok honnan
származnak?
– Ez az egyesületünk azon vetülete, amellyel az elkövetkezőkben
hangsúlyosan kell foglalkoznunk.
Eddigi tevékenységünk költségeit
kollegáim saját anyagi forrásaikból
fedezték, de az eseteink számának
folyamatos növekedése miatt keresnünk kell ﬁnanszírozókat is. A
gyógyszerköltségek terén talán még
tudnánk állni a sarat, de emellett
olyan infrastruktúrára van szükségünk, az állatorvosi ellátás mellett,
amely nélkül a munkánk kárba
veszhet: röpdék, kifutók építése,
táplálék beszerzése. Természetesen
orvosi felszerelések, műszerek, fogyóeszközök vásárlása is lényeges,
de ehhez is megfelelő támogató
szükségeltetik.
Állami vagy önkormányzati segítségben nem bízhatunk, ezért
megpróbálunk más anyagi forrásokra támaszkodni. Pillanatnyilag
pozitív példaként a vásárhelyi a
PC House-t említhetem, akik támo-

gattak bizonyos összeggel, amelyet
egy röpde építésére fordítunk.
– Rehabilitációs központot is terveztek létrehozni. Ez milyen fázisban
van?
– Rehabilitációs központ nélkül
a munkák szinte haszontalan. Hiába
gyógyítjuk meg sikeresen egy sérült
állat végtagját, ha a lábadozást egy
ketrecben kell„átvészelnie”. Ezen állatok felkészítése az élethelyükbe
való visszaengedésükre feltételez
egy olyan helyet és környezetet,
amit nem lehet elképzelni egy kis
ketrecben. Gyakran – munkánk
eredményességét tesztelendő –
szükség van egy nagyobb helyre,
ahol ellenőrizhetjük, hogy a műtött
végtag visszanyerte-e eredeti funkcióját. Fontos tudni, hogy az állatok
csak kifogástalan állapotban engedhetőek vissza a természetbe, és
amíg a ragadozó madár nem repül
tökéletesen, nincs biztonságban
élőhelyén. Emiatt elengedhetetlen,
hogy hosszabb-rövidebb időre egy
nagy röpdébe kerüljön, ahol gyakorolhatja a repülést, és mikor kellően
magabiztos és képes zsákmányolni,
csupán akkor elengedni.
Egyébként pillanatnyilag folyamatban van egy nagy röpde megépítése, de valójában legalább
háromra lenne szükségünk.
– Hogyan zajlik jelen pillanatban
a tevékenységetek?
– Terepezéseink, kirándulásaink
alkalmával találkozunk mi is sérült
állatokkal, de„pácienseink” felkutatásában másokra kell hagyatkoznunk. A civilek általában
megkeresnek vagy tanácsért hívnak, és ha indokoltnak látjuk, akkor
átvesszük az állatot. Tudnak rólunk
az egységesített sürgősségi szolgálatnál is (112), és több alkalommal
is jutottunk sérült vadhoz általuk.
– Van-e valamilyen törvényes
háttér, amely szabályozza a munkátokat?

CM
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– Hatályban van az a törvény –
bár csak kevesen ismerik –, hogy
minden talált vadállat bejelentési
kötelezettséget igényel. Nyilván, ha
egy verebet vagy varjút kezelünk,
nem rohanunk a Környezetvédelmi
Felügyelőségre bejelenteni, de
megtesszük, ha például medvéről
van szó. Amúgy a Környezetvédelmi
Minisztérium által elfogadott statútumunkban szerepel, hogy jogunkban áll kezelni bármilyen vadállatot.
– Milyen veszélyeket rejt ez a
munka rátok, állatorvosokra nézve?
– Gyakorló állatorvosok lévén
tudatában vagyunk annak, hogy
milyen veszélyekkel jár az állatokkal
való bánás, hiszen a házi kedvencek
is tudnak olyan mértékű sérülést
okozni, amely akár veszélyes is
lehet. Ez fokozottan érvényes a vadállatokra, viszont amíg betartjuk az
erre vonatkozó alapszabályokat,
nagy probléma nem lehet.
– Hát az ökoszisztémát nem zavarja a ti „beavatkozásotok”?
– Nem, hiszen a mi munkánk
alapja, hogy próbálunk egy csipetnyit visszaadni a természetnek
abból, amit az emberiség elvett, elvettünk. Valószínűleg tevékenységünkkel a világot sem fogjuk
megváltani, de mi a „vezeklésnek”
ezt a formáját választottuk.
– Az általatok meggyógyított állatok további életét követitek-e?
– Természetesen igyekszünk. Az
elengedett madarakra a milvusos
kollégáink gyűrűt helyeznek, és volt
már példa visszatérő „vendégre” is,
teljesen más sérüléssel. Hurokból kiszabadított medvére tettünk GPS
rendszerrel ellátott nyakörvet, amin
követni lehet a sorsát. Ezen állatok
monitorizálását a Milvus végzi, és
örömmel tölt el, ha utólag hallunk
róluk valamit.

Pál Piroska
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Pünkösd elé, avagy
meddig él az ember?
A napi megpróbáltatások és a megélhetési gondok forgatagában szinte alig
marad időnk és energiánk feltenni magunknak a kérdést, hogy miért jöttünk a világra, mi célból élünk, és milyen
elvárásoknak kellene megfelelnünk. Általában mindenki megelégszik a legégetőbb
problémáinak a megoldásával, az éppen
sajgó sebeinek a nyalogatásával, vagy akár
ártatlan örömeinek a hajszolásával. Ennél
többre már nem futja. Túlzottan megfontolttá tesznek a ﬁzikai és társadalmi megszorítások.
Mi is az élet lényege? Talán megtalálni
azt az arany középutat, amely mentén a lehető leghosszabb és legboldogabb életet
élhetnénk. Ahol elkerülhetnénk azokat a
kellemetlenségeket, amelyek megkeserítik
hétköznapjainkat. Ahol kizárhatnánk a környezetünkből az összes káros tényezőt,
megőrizve magunknak „a szépet és a jót”.
Ahol megmenekülhetnénk a gazdaságilag
irracionális, az egészségileg káros, vagy a
társadalmilag kirekesztő elemektől, és ezáltal egy „élhetőbb életet” biztosítanánk
magunknak. Természetesen ilyen ideális
életvitel nem létezik, de a saját magunk és
a környezetünk megnyugtatására bátran
követhetjük ezt a célt. Annak ellenére, hogy
ez egy eleve kudarcra ítélt vállalkozás, az
apró örömök csokorba gyűjtése, valamint
a nem túl boldog, de nem is boldogtalan
hétköznapok átélése megbízható kapaszkodót nyújthat földi utazásunk idejére, valamint a nehéz percek átvészeléséhez.
Vagy választhatjuk a másik, nehezebb
és keservesebb utat, azaz „a sodrással
szemben próbálunk úszni”. Azoknak a viszszahúzó erőknek az ellenében, amelyek az
alapvető emberi jogok, a gondolati és szólásszabadság megcsorbításán fáradoznak.
Ezzel a kiállással, a simulékony magatartás
helyett, a látszólag irracionális döntéseket,
konﬂiktusokat is felvállalnánk. Az észérvek
helyett az elvekre, a félelmek helyett a vágyakra hivatkoznánk. Mindezt egy olyan,
küzdelmekkel teli életpályát követve,
amelynek az eredményei nem csak a materiális világban, hanem egy emberibb
mértékrendszerben is kimutathatók. Ahol
képesek vagyunk a kisebb szenvedéseket is
elviselni a nagyobb és magasztosabb célok
érdekében. A megalkuvó, diplomatikus
gondolkodás helyett előtérbe helyezve az
őszinte, egyenes beszédet. Az édes hazugságok mámorát felcserélve a hétköznapok
józanságára.
Az említett két alapvető lehetőség közül
kiválaszthatjuk, hogy melyik jellemezze az
életünket, de akár lavírozhatunk is a két
opció között. Bármelyik legyen a választásunk, mindegyiknek ára van. Ha feladjuk
az elveinket, akkor többre vihetjük a hétköznapi érvényesülés területén, de talán
meghal egy kis darab belőlünk. Ha viszont
a fáradságosabb utat választjuk, és kitartunk az elveink mellett, akkor eredményesebb lehet az önmegvalósításunk, de
ugyanakkor komfortbéli hátrányokkal kell
szembenéznünk. Bármelyik mellett is döntünk, mindannyiunk élete csodákkal van
tele és megismételhetetlen.
Ferencz Zsombor
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Félmaratont
futottak a HIFA-Parkért

Félmaratont szervezett szombaton Marosvásárhelyen az
Egészség és Reménység Egyesület és a Master Ski & Bike Klub
a Civil Szervezetek Vására keretén belül.
A rendezvény célja támogatni a HIFA-Park megépítését,
amely fogyatékkal élő emberek számára nyújtana megfelelő
otthont, így az adományokat erre fordítják a szervezők. Az
eseményre élsportolók és amatőrök egyaránt beneveztek.

Gazdasági egységvezetők
ﬁgyelmébe
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal május 27-e és június 2-a között a XVII. alkalommal szervezi meg a Marosvásárhelyi Napokat.
Ez alkalommal a főtéren kézműves vásár lesz, amelyen
az ország mindenik övezetéből részt vesznek népi alkotóművészek. Ezúttal meghívjuk azon gazdasági egységvezetőket, akik a város központjában közélelmezéssel
foglalkoznak, hogy létesítsenek teraszokat a Rózsák tere
központi sétányán, a virágóra és az Ismeretlen katona
szobra között, intézményünk a lehetőségek függvényében
biztosítja a helyet és a megfelelő bútorzatot. A részvételi
kérvényeket intézményünk 13-as irodájában kell május 17én 12 óráig benyújtani, az engedélyeket kibocsátó és a gazdasági tevékenységet ellenőrző osztályon. A helyeket a
kérvények benyújtásának sorrendjében osztják ki. Az érdekeltek csak a polgármesteri hivatal által rendelkezésre bocsátottal hasonló bútorzatot helyezhetnek ki a teraszokra.
Bővebb felvilágosítás a 0265/268-330-as telefonszámon, 218-as, 171-es, 225-ös mellékállomás, vagy
0365/801-852.
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Sej, de
ki tudja merre, merre visz a végzet, göröngyös vízen, sötét éjjelen…
– Meg van csattanva?! Mit
csárog itt a kocsmában fényes
nappal, és pont a székely himnuszt? És ráadásul rosszul is: nem
göröngyös vízen, hanem göröngyös úton!
– Tudom én azt jól, de most
a Titanic székely áldozatait siratom.
– Hány sört ivott ma?
– Ez még csak a negyedik. De
nem viccelek: olvastam, hogy 14
székely is tartózkodott a Titanic
fedélzetén, és közülük csak egy
élte túl a katasztrófát.
– Na persze! A jéghegy pingvinjeinek a fele is magyar volt,
Noé bárkáján pedig székely hajószakács főzött, mi? Hagyjon a
marhaságaival!
– Itt írja az újságban, na:„Valószínűleg kevesen tudják, hogy
a Titanic fedélzetén 14 székely
férﬁ is szolgált, és közülük csak
egy élte túl a katasztrófát, a tusnádi születésű Jováki Ferenc. A
székely ﬁatalemberek kálváriájáról a gyergyószentmiklósi
Bencze Géza bácsi szerzett tudomást, akit 1936 őszén megharapott egy veszett kutya, és ezért
Bukarestbe ment kezelésre, ahol
egy tusnádi származású székely
család pátyolgatta. Akkor tudta
meg, hogy Sántháék egyik ﬁa is
odaveszett a Titanicon”.
– Erőst hiteles forrás egy veszett kutya marta Géza bácsi…
De tegyük fel, hogy elhiszem;
hogy kerültek a góbé Fülig
Jimmyk a Titanicra?
– Írja azt is:„Az 1800-es évek
végétől egyre több székely mes-

terember ment el a román fővárosba szerencsét próbálni, így
néhány esztendő múlva a bukaresti iparosok nagy része székelyföldi mesteremberekből állott”.
– Csakhogy a Titanic nem
Konstancáról, hanem a nagy-britanniai Southamptomból indult.
– Még van: „Európa nagyvárosaiban akkoriban segédtüzelőket toboroztak különböző nagy
hajókra – köztük az akkor elkészült Titanicra is –, akiknek nem
kellett jegyet váltaniuk, kosztot
kaptak, így ingyen juthattak át
Amerikába – mesélte Géza
bácsi”.
– De minek mentek a csávók
Amerikába? A Csikágói Búcsúra?
– Mit tudom én! Kalandvágyból.
– Na jó, befetéma. De ha holnap azzal találna jönni, hogy a
ﬁlmbéli Rose nem más, mint
Géza bácsi egyik ﬁatalkori csaja,
akit egy csíkcsekefalvi lagzin
döngetett meg először egy szénaboglya tövében, és valójában
Rózsikának hívták, én megfojtom!
– Csak ne heveskedjék! Inkább halljon ide: kiderült egy
közvélemény-kutatásból, hogy a
román állampolgárok leginkább
a tűzoltókban, legkevésbé a politikusokban bíznak. Előbbiekben
a válaszadók 88 százaléka bízik,
őket követik a csendőrök 73, illetve a katonák 72 százalékkal.
– És vajon miben nyilvánul
meg ama 12 százalék bizalmatlansága a tűzoltókkal szemben?
Nem hívják ki őket, amikor ég a
házuk, inkább megpróbálják
maguk eloltani?
– Lehet. De mondok érdekesebbet: egy internetes fórumon

a következő kérdést tették fel:
miért utálják a románok a magyarokat?
– Szép. Vagyis nem az itt a
kérdés, hogy utálnak-e bennünket vagy sem, hanem hogy
miért.
– Az egyik válasz marhára
tetszik, idézem: „Eu personal nu
îi urăsc, dar urăsc faptul că se aﬂă
în România, să se ducă acolo la
ei, noi nu ne-am dus la ei în țară
să ne facem partid politic si alte
căcaturi.”
– Legalább őszinte. Egyébként én is valahogy így vagyok a
felső szomszéddal, aki állandóan
bömbölteti a mánélét: nem őt
utálom, csak azt, hogy fölöttem
lakik.
– Lapozzunk; találja ki, milyen parkot terveznek létrehozni
Vásárhelyen.
– Aquaparkot? Claudiu Maiornak régi heppje, hogy Víkend
2-t építtessen a Tudorban.
– Nem.
– Akkor… vidámparkot?
– Azt sem.
– Vadasparkot?
– Hideg.
– Halasparkot?
– Hülye!
– Akkor már csak egy maradt: szoborparkot. Biztos valahol a város szélén épül majd
meg, ahová összegyűjtik a magyar szobrokat, hogy ne legyenek szanaszét.
– Elárulom, mert karácsonyig se találná ki: kutyaparkot, illetve kutyaparkokat. A
határozattervezet értelmében
Olimpiu Sabău, Cornel Brişcaru
és Lucian Loghin tanácsosok – az
érvényben levő törvényre hivatkozva – kijelentik, hogy „az ön-
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A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal - Győzelem tér 3. szám,
4322823-as adószám, tel: 0265-268330, 146-os mellékállomás, fax:
0365/801-856 –kikiáltásos, nyilvános
nyílt árverést szervez egy nem beépíthető telek eladására.
A 450 négyzetméteres telek Marosvásárhelyen, a Belvedere negyedben található, 131-es parcella, a 96026/N
telekkönyvi 3721-es helyrajzi számmal szerepel. A kikiáltási ár 14.400 euró.
A feladatfüzet, melynek ára 30 lej, 2013.
május 10-étől vásárolható meg az intézmény székhelyén, Győzelem tér 3. szám,
85-ös iroda, naponta 8-10.30 óra között.
Az árveréshez szükséges dokumentumokat május 20-án 12 óráig az intézmény
iktatójába - 13-as irodahelyiség – kell benyújtani.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as
telefonszám 146-os mellékállomásán.

kormányzatnak kötelessége
olyan bekerített helyeket kijelölni, ahol a kutyás gazdik szabadon engedhetik kutyáikat, és
ahol megfelelő eszközök is rendelkezésre állnak az ürülék öszszetakarításához”.
– Akkor ez valójában nem
kutyapark, hanem kutyagumipark lesz?
– Megjegyzik továbbá, hogy
„jelenleg a négylábúak szabadon futkároznak a város negyedeiben, és összepiszkítják a
parkokat, játszótereket, zöldövezeteket”.
– Guberálóparkokat nem csinálnak? Mert az említett urbánsportot űző kétlábúak is pont
ezt művelik: szabadon futkároznak a város negyedeiben, és öszszepiszkítják a parkokat,
játszótereket, zöldövezeteket.
– A tervezet kitér arra is,
hogy a kutyaparkok megépítését
követően tilos lészen póráz nélkül spacíroztatni az ebeket, s aki
mégis meg merészeli tenni, 250500 lej közötti pénzbírságra számíthat. Továbbá, azokat a
gazdikat, akiknek kutyája nem a
kutyaparkban salakanyagtalanít,
200-400 lej közötti pénzbírsággal sújtják, amihez még hozzájön 50 lej manopera, ha másnak
kell összetakarítania a kutyapiszkot.
– Ki az a más? Mert egyáltalán nem mindegy.
– Miért nem?
– Mert például Druzsbakezű
Dorinnak szívesen ﬁzetnék egy
ötvenest, valahányszor a saját kis
úri kacsóival kapirgálná össze
azt, amire a kutyámnak már
nincs szüksége!
Molnár Tibor

Pihenőhely
a Kornisa
negyedben
A jövő hét elején kezdi el a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a
Kornisa lakónegyedben a Mihai
Eminescu Művelődési Központ mögötti park újrarendezését.
A park mind gyerekek, mind idősek
számára nyújt kikapcsolódási lehetőséget. A gyerekek számára játszóteret alakítanak ki, gumírozott padlózattal,
csúszdákkal, hintákkal és egyéb játékszerekkel. A tér másik része – padokkal,
virágállványokkal, fákkal és cserjékkel –
a pihenést szolgálja. A műjégpálya átadásokat elhelyezett piros házikó egész
évben nyitva tart, ahol a Mihai Eminescu
Művelődési Központ étterme termékeit
kínálják majd. A parkot úgy alakítják ki,
hogy télen ismét műjégpálya működhessen.
A munkálatokat június közepén fejezik be.
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Feléledhet az ASA?
Mint köztudott, a minap a
Maros Megyei Labdarúgó
Egyesület (AJF) élére új elnököt választottak a leköszönő
Szathmári Tibor helyébe, aki
23 évig vezette a megyei futballtevékenységet (4., 5. és
6. liga, valamint ifjúsági bajnokságokat).
A választáson Fazakas Árpádot, az ASA korábbi kiváló játékosát (jelenleg az egyesületek
és klubok képviselője az AJF vezetőtanácsában), labdarúgóed-

zőt, a Szász Albert Sportlíceum
korábbi igazgatóját Bucur Mircea, egykori játékvezető, vállalkozó (jelenleg az AJF főtitkára)
győzte le, aki a 89 szavazatból
58-at szerzett meg, míg ellenjelöltje 31-et gyűjtött be.
Bucur Mircea 1962. március
14-én született, 1981-1997 között játékvezetőként tevékenykedett, nem ismeretlen a helyi
labdarúgó berkekben. 2008-tól
ő az ASA elnöke (amióta Lăcătuşu Virgil a FCM-hez került az
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Kosárlabda Nemzeti Liga
ASA Nyárádtőtől), az ő tulajdonában vannak az összes papírok,
akár az ASA győzelmi trófeái is,
tehát az ASA mint védjegy mint
klub létezik, nem szűnt meg. Mi
több, Bucur reméli, hogy idővel
újra a város egyik márkaneve
lehet az ASA. Ugyanis nemrég
felmerült az ötlet egy labdarúgó
klub részéről (a FCM-szerk.
megj.), hogy egyesülni szeretne
velük. Bucur a szatmári modellt
követve szeretné feléleszteni az
egykori ASA-t. Szatmárnémeti-

Döntős a Maros KK!
Az esélyesebb medgyesi Gaz Metan együttesét két vállra
fektetve, fennállása óta először bejutott az országos döntőbe a Maros KK csapata. A döntő sorozat első két mérkőzését május 18-19-én játsszák Marosvásárhelyen.
ben szinte a semmiből támasztották fel az Olimpia együttesét,
amelyet helyi, tehetséges játékosok alkotnak. Az együttes jelenleg a 3. ligában szerepel, de
idővel szeretnének feljebb lépni,
s a végső cél az első osztály.

Az ISK öt tehetséges labdarúgója
a székely iﬁ válogatottban
Kű Lajos magyar olimpiai ezüstérmes labdarúgónak, az Aranycsapat Alapítvány elnökének köszönhetően öt tehetséges marosvásárhelyi
labdarúgó, akik a Szász Albert Sportlíceum diákjai, a 19 éven aluli székelyföldi válogatott tagjaiként, a minap Miskolcon léptek pályára, s a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tehetségek csapatával mérték össze erejüket.
A barátságos mérkőzésre a Diósgyőri VTK–Debreceni VSC NB Ies találkozó után került sor.
A székely válogatottat Lőrincz
Attila, a székelyudvarhelyi ISK tanára, és Csíki Zsolt, a marosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceum
igazgatója készítették fel, a csapatban gyergyószentmiklósi,
csíkszeredai, szovátai, székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi és
marosvásárhelyi ﬁatalok szerepeltek.
A találkozót a székelyföldi

gyerekek nyerték 2-1 arányban
Simó Csaba és Ozsváth Arnold
góljaival, de mindamellett, hogy
első alkalommal játsztak ilyen
felállításban, az első félidőben kihagytak mintegy tíz nagy gólhelyzetet.
„A székelyudvarhelyi Iskolás
Sportklub és a Hargita Megyei
Labdarúgó Szövetség segítségével tudtunk részt venni ezen a
történelmi eseményen. A 16 fős
keretet Hargita, Maros és Kovászna megyék játékosaiból vá-

logattuk össze”– mondta Lőrincz
Attila edző. Ugyanakkor azt is
megemlítette, hogy Kű Lajosnak
tetszett az itteni ﬁatalok játéka,
meg a futballhoz való hozzáállásuk, ezért lesz még folytatás.
A 11. Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságra – ahová meghívást kaptak
a marosvásárhelyiek is –, egy
1998-1999-es csapattal fog kiutazni a Szász Albert Sportlíceum.
Mint ismeretes, Lőrincz Attila

és Csíki Zsolt sporttanárok régi
baráti kapcsolatot ápolnak,
évente többször találkoznak bajnokságokon, akár a mezőberényi,
vagy a hagyományossá vált június 1-jei székelyudvarhelyi
gyermek labdarúgó tornán, amelyet előbbi szervez. Ennek a kollegiális
viszonynak
is
köszönhetően kérte fel Lőrincz
Attila Csíki Zsoltot, hogy besegítsen a tornára tehetséges, 1995ben született gyerekekkel.
Az edző azt is megemlítette,

hogy a magyar gyermeklabdarúgás jelenleg fejlettebb, mint a romániai, s ez főleg a jó ideje
meglévő akadémiáknak is köszönhető. Ez csábítólag hat az itteniekre, ezért sokan folytatják
Magyarországon a labdarúgást.
Egyébként a kezdőrúgást Kű
Lajos végezte el. A székesfehérvári születésű, 64 éves, nyolcszoros válogatott egykori futballista
– aki 1978-ban a Bruges labdarúgójaként BEK-döntőt játszott –
tervei szerint a székely iﬁ váloga-

tott még ebben az évben Székesfehérvárott egy Videoton-meccs,
a Puskás Ferenc Stadionban egy
Ferencváros- és Győrben valamelyik ETO-mérkőzés előtt is pályára
lép.
A székelyföldi csapat kerete a
következő volt: Paltán Roland
(Gyergyószentmiklós), Antal Szilamér, Moldován Norbert, Kicsi
Zoltán (mindhárom Csíkszereda),
Simó Csaba (Szováta), Péter Botond, Bíró Attila, Ozsváth Arnold,
Demeter Tamás (valamennyien
Székelyudvarhely), Szabó Szilárd,
Ungvári Árpád (mindkettő Sepsiszentgyörgy), Szotyori Krisztián,
Toto Szilárd, Mihály Zoltán, Borbély Péter Zsolt, Kádár Ferenc
Barna, (Marosvásárhely).
Edzők: Lőrincz Attila (Székelyudvarhely) és Csíki Zsolt (Marosvásárhely).

Magyarországon és Cipruson is játszott a Mureşul szélsője
Bodor Andreát, a helyi A-osztályos Mureşul egyik hazai mérkőzése után, egy roppant
szerény, megfontolt, céltudatos
lánynak ismertük meg, aki családja és a hobbija, a kézilabda
között tölti a hétköznapjait.
14 évesen került el Székelyudvarhelyről Magyarországra, ahol
folytatta a tanulmányait meg a kézilabdát, aztán évekig Cipruson szerepelt sikeresen.
Fiatalon akarta abbahagyni,
amikor mentőövként szerződést
ajánlottak neki Marosvásárhelyről.
Egy éve a Mureşul egyik leghasznosabb, leggólerősebb játékosa.
Andi készségesen válaszolt a
Központ kérdéseire:

– Meddig kézilabdáztál szülővárosodban?
–14 éves koromig voltam Székelyudvarhelyen, majd az ifjúsági
korosztályból való búcsúzásomat
követően Magyarországon folytattam a tanulmányaimat, ezzel párhuzamosan a pályafutásom is.
Először az 1. ligás Vác, majd a 2.
ligás Szeged, végül a Tököl együttesét erősítettem.

– Mikor, kinek köszönhetően
kezdtél el kézilabdázni?
– Székelyudvarhelyen kezdtem
el sportolni édesanyámnak, Bodor
(Imre) Rozáliának köszönhetően. Ő
vitt el az első edzésekre a helyi ISK

– Hogyan kerültél ki Ciprusba?
– Egy ismerősöm lányának köszönhetően kerültem oda. Jó ideig
emésztett a gondolat, hogy rosszul
választottam. Akkor nem sokat
tudtam a csapatról, a ciprusi kézi-

együtteséhez. Egyébként anyukám
is évekig kézilabdázott Székelyudvarhelyen, aztán a helyi öreglányok
csapatában is játszott Ilyés Miklós
Magdáékkal, Laczkovics Máriáékkal, stb. Mai napig is el-eljárnak játszani.

labdáról, de valami mégis vonzott.
Végül úgy döntöttem, hogy elfogadom az ajánlatot.
– Milyen együtteseknél játszottál?
– Az első két idényt az Aradippou gárdájánál töltöttem, itt két év
alatt kétszer lettünk harmadikok.
Itt félproﬁként voltam tekintve,
délelőttönként dolgoztam is. Közben a Spe Strovolos csapat elnöke
keresett meg, hogy szeretnék-e ott
játszani. Mivel még akkor nem töltöttem be a 25. életévem, borsos
árat kellett ﬁzetnie a volt csapatomnak, így végül 2010 nyarán sikerült átigazolnom. A Spe Strovolos
1986-ban alakult, épp amikor születtem. Velük kétszeres országos
bajnok lettem.
Cipruson nem túl híres ez a
sportág, inkább a nagypályás labdarúgásra fektetnek hangsúlyt. De
évről évre nő az idegenlégiósok
száma. Egyelőre nem áldoznak itt

a kézilabdára, későn kezdik a nevelést, nincs megfelelő szakmai képzés. Nagyrészt román nemzetiségű
játékosok alkotják a csapatokat, de
vannak lengyelek, ukránok, szerbek, bolgárok és görögök is.
– Onnan merre tartott a sportpályafutásod?
– Hazamentem Székelyudvarhelyre, ugyanis abba akartam
hagyni a sportolást, úgy éreztem,
hogy a vége következik. Otthon, a
Hargita Megyei Kézilabda Bajnokságban szerepeltem négy hónapig.
– Hogyan kerültél épp Marosvásárhelyre az A-osztályos Mureşul
csapatához?
– A tavaly nyáron Szovátán
szerepeltünk a székelyudvarhelyikkel egy kézilabda tornán,
ahol Bukaresti László, a Mureşul
edzője felﬁgyelt rám, neki és a
vezetőségnek köszönhetően kerültem ide.

– Marosvásárhelyen jól megy
neked a játék, fontos gólokat szerzel,
látom, hogy szeretnek a vezetők, a
csapattársak, a közönség. Meddig
köt a szerződésed a Mureşulhoz?
– Ez így van, kölcsönös a szimpátia köztem, a vezetőség és a csapattársak között. Azt is érzem, hogy
a szurkolók is szeretik a játékom.
Köszönöm nekik.
A szerződésemről nem ildomos
beszélnem. Egyelőre itt vagyok,
szeretem, jól érzem magam, de
nem tudom, hogy meddig. Szép
lassan a családalapításra is kell
majd gondolnom...

– Ha továbbra is számítanak a
játékodra, vagy bejutnátok a Nemzeti Ligába, maradnál a csapatnál?
– Ez majd elválik, még nem
tudom, hogy mit mondjak. Ha bejutna a Mureşul az élvonalba, oda
szükség lesz még néhány jobb képességű játékosra, hogy helyt is álljunk a Nemzeti Ligában. Én úgy
gondolom, hogy nem vagyunk mi
még tökéletesen megérve a Nemzeti Ligára, ott a körülmények is
másabbak. Egy biztos, nagyon szeretném, szeretnénk, ha feljutnánk,
ez a vezetőség célja is. Ezért harcolunk minden mérkőzésen!

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

Tisztelt pályázók!
E heti rejtvényünk a 250 éve
született magyar költő, Batsányi János Ars poetica (A ritmus
csak szolga...) című versét tartalmazza.
Beküldendő (a hónap
végén megjelenő pályázati
szelvényen) a jelzett sorokban
elrejtett idézet. Kérjük, vágják
ki, és őrizzék meg a rejtvényhez csatolt számot, hisz erre is
szükségük lesz, ha részt szeretnének venni a sorshúzáson!
Májusi nyereményeink:
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

2013. május 16–22.
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Áprilisi nyerteseink:
1. díj, kozmetikum-csomag
(reuma-gél + ice-gél):
CSONTOS ÉVA (Szamos u.)
2. díj, gesztenye-gél (kitűnő
lábápoló gél): BODÓ BENCE
(Kárpátok sétány)
3. díj, féléves előﬁzetés a Központ hetilapra: MOHAY ENIKŐ
(Cornisa sétány)
A díjak a Peter’s Beauty
Shop, kozmetikai cikkeket
forgalmazó szaküzletének
ajándékai.
A helyes megfejtések:
Az empirista ﬁlozófus: Thomas Hobbes; Malmesbury
szörnyeteg; Leviatán. A biogazda tavasza: – Képzeld, az
uram két mázsa valódi trágyát
kért a szülinapjára! Ez már
pech!: – Félóra alatt kirabolták, amit egy emberöltőn át
sikkasztottam! Leánykérés a
bankárnál: – Kedves iﬁúr,
aztán meg minő kamatokból
akarja fenntartani a családját?
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RUBICOMPRES

ékszerüzlet

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