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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

Nem jött össze
Az általános gazdasági-politikai kérdésekben
megmutatkozó képlékenység mellett, még a
kisebbségi jogok területén „sem jött össze” a
egyértelmű, összehangolt politikai fellépés.
Ehelyett megalkuvó módon elnézést kérünk a
többségi nemzettől, sőt önként lemondunk
törvény által biztosított nyelvi jogaink érvényesítéséről, a „gettósításunkról”, azt sugallva
ezáltal, hogy jó az nekünk, ha meghasonult,
derékbetört, hitevesztett közösséggé válunk.
Pedig nemzetiségtől függetlenül, valamennyiünk érdeke az lenne, hogy ebben a városban
(is) mindenki egyformán jól érezze magát.

Bizonytalan a Digitális Város sorsa

A bíróságra bíznák a döntést

Májusi ZAT!
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Tudnivalók a 8. oldalon)

Társadalom

>>> 3. oldal

„Sok emléket őrzök nagybátyámról, Tamási Áronról”
Beszélgetés Sipos Mátyással,
az író unokaöccsével.

A kedden tartott rendkívüli tanácsülésen városatyáink felfüggesztették a Digitális Város május elején megtartott részvényesi gyűlésén megszavazott határozatot. A szóban forgó ülésen ugyanis csak hét PDL-s tanácsos vett részt, akik a projektet elfogadták, és egy következő fázisba léptették. A jelenlegi formájában
lévő tervet az RMDSZ-es és USL-s városatyák ellenzik, és a bíróságon kívánják megtámadni a szerintük törvénytelen határozatot. Ám Dávid László, a Sapientia rektora más álláspontot képvisel. Úgy véli, Marosvásárhely egy óriási lehetőségtől esik el, ha a projekt nem valósul meg.
>>>5. oldal

Társadalom

Sport

>>> 5. oldal

A politikusok hátán a púp

Igazi sportparádé volt!

A közszereplők nem fogékonyak a civil szféra kezdeményezéseire, mert úgy vélik, általuk nem tudnak politikai
tőkét kovácsolni, szavazóbázist építeni. Így a honatyák szemében legtöbbször a folyamatosan panaszkodó és tiltakozó kontárt testesítik meg. Arról, hogy milyen tájainkon
az állami intézmények, közéleti szereplők és a civil szervezetek kapcsolata, Koreck Máriát, a Civil Szervezetek Vásárának szervezőjét, a Divers Egyesület elnökét kérdeztük.

Fennállása óta legsikeresebb időszakát éli a marosvásárhelyi Maros KK együttese, hiszen bejutott a kosárlabda bajnokság országos döntőjébe. Az utolsó
felvonásban, a ploiesti-i Asesoft CSU ellen hét mérkőzésből négyet kell megnyernie ahhoz, hogy országos
bajnok legyen. Az első összecsapáson szombat este,
a zsúfolásig megtelt ligeti Sportcsarnokban 91:81
arányban diadalmaskodott a vásárhelyi csapat.
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Kár kihagyni

Névnapok
Május 23.
Május 24.
Május 25.
Május 26.
Május 27.
Május 28.
Május 29.

Jancsi és Juliska
Május 23-án, csütörtökön délelőtt 9.30-tól és 11 órától és 24én, pénteken ugyanebben az
időpontban újra Marosvásárhelyen látható a bábjáték az Ariel
bábszínházban.
Előadások az Arielben
Május 23-án, csütörtökön déli
12 órakor a Minden egér szereti a
sajtot című mesejátékot tekinthetik meg a gyerekek a Bábstúdióban. Május 23-án, csütörtökön 20
órától láthatja a nagyérdemű Az
emberke tragédiája című Madách-paródia előadását. Rendező:
Kovács Levente. Május 24-én,
pénteken 17 órakor ugyanitt
a Születés, szerelem, halál című
felnőttelőadásra várják a közönséget.
Bonnie Marranca
Május 23-án, csütörtökön délelőtt 10.30-kor a kortárs színjátszásról tart előadást a
marosvásárhelyi Ariel Színházban Bonnie Marranca amerikai
írónő, a New York-i New Scholl
professzora Fluxus as a way of life
(A ﬂuxus mint életmód), illetve
Performance as design (A perfor-
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Horoszkóp

mansz mint design) címmel.
Ugyanekkor bemutatásra kerül az
írónő színházi esszéinek első
román fordítású kötete is Ecologii
teatrale (Színházi ökológiák) címmel, Alina Nelega drámaíró gondozásában. Az esemény a szerző
romániai előadás– sorozatának
része, melyet az Előadásművészetet Népszerűsítő Román Egyesület
szervez a Temesvári Nemzeti Színház, a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem, a marosvásárhelyi Ariel
Színház, illetve a Bukaresti Egyetem Centrul de Excelenta în Studiul Imaginii központja
támogatásával.
Születés, szerelem, halál
Május 24-én, péntek, 17 órától a Születés, szerelem, halál

című animációs előadást láthatják az érdeklődők a Művészeti
Egyetemen. Az egyetem első
éves magiszteri bábszínész szakos hallgatóinak vizsgaelőadásában olyan témakörök jelennek
meg, amelyek az emberiséget
örök idők óta foglalkoztatják. A
bábművészet természete folytán
alkalmas arra, hogy az élet nagy
misztériumait megidézze, és
olyan képzeletbeli utazásra csábítsa a nézőket, amelyre csak álmainkban vagyunk képesek.
Rendező: Kozsik Ildikó.
Incze Mózes tárlata
a Bernády Házban
A Magyarországon élő, baróti
születésű Incze Mózes festőművész egyéni kiállítása tekinthető

meg a marosvásárhelyi Bernády
Házban. A tárlat a művész utóbbi
években készült munkáiból nyújt
válogatást.
A kommunizmus
áldozataira emlékeznek
A Volt Politikai Foglyok Maros
Megyei Szövetsége május 25-én
11 órától a kommunizmus áldozataira emlékezik a marosvásárhelyi Mihai Eminescu művelődési
központ mögötti parkban felállított emlékműnél.
János Vitéz
Május 29-én, szerdán Marosvásárhelyen 10 órától a Maros Művészegyüttes előadótermében újra
színpadon a János Vitéz mesejáték.
Jegyek a helyszínen kaphatók.

Irodalmi lábnyomokon Erdélyben
A sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola 7.
osztályos diákjai a Határtalanul! program keretében ötnapos erdélyi tanulmányi kiránduláson vettek
részt. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott
kirándulás során a diákok erdélyi irodalmi emlékhelyeket kerestek fel, meglátogatták az Ady Endre, Petőﬁ
Sándor, Tamási Áron életéhez kapcsolódó múzeumokat Nagyváradon, Fehéregyházán, Farkaslakán, Kolozsváron.
Kirándulásuk főbb állomásai Kalotaszegen és a Sóvidéken voltak, ahol megismerték e tájegységek néprajzi, irodalmi hagyományit, nevezetes természeti
képződményeit, többek között a Medve-tavat és a parajdi sóbányát. A kirándulást megelőző felkészítő órák
során megismerték a tanulmányút helyszíneihez kapcsolódó legendákat is, melyek közül a Medve-tó legendájából bábelőadást készítettek.

A produkcióval nagy sikert arattak a szovátai Tinkerbell Gyermekotthonban. A kulturális és természeti
élmények mellett az öt nap talán egyik legemlékezetesebb eseménye a Szent József Gyermekotthonban
tett látogatás volt, melynek során a diákok átadták iskolájuk adományát, és megismerkedtek az otthon lakóival, akik nagy szeretettel fogadták a sárszentmihályi
gyerekeket.

Útjára indult a Maros-Mezőségi Kéve
Pünkösd első napján indult útjára a kibővített
Maros-Mezőségi Református Egyházmegye
lapja, a Maros-Mezőségi Kéve. Felelős szerkesztője: Les Zoltán egyetemi lelkész. Szerkesztők: Jakab István esperes, galambodi lelkész, Domahidi Béla mezőbergenyei lelkész, Lőrincz István
marosvásárhelyi (Alsóváros) lelkész, Nemes Gyula
nagyernyei főgondnok, Gállné Szabó Tünde várhegyi
lelkész, Szabó László marosvásárhelyi (Felsőváros)
lelkész és Sütő Alpár a MMIKE alelnöke. Tördelőszerkesztő: Molnár Csaba. Korrektor: K. Nagy Olga.

„Lapunk bizonyos értelemben a korábban öt éven
keresztül rendszeresen megjelenő Székely-Mezőségi
gyülekezetek lapjaként ismert Kéve folytatása, felelevenítése is szeretne lenni, de egyben széles körben,
az egyházmegyénk hivatalos lapjaként kíván jó hírt,
evangéliumot, örömüzenetet vinni minél több református családba”– áll a lap címoldalán az esperesi
köszöntőben. A lap szerkesztőinek célja egyházmegyei eseményeket, információkat, beszámolókat, elmélkedéseket, igemagyarázatokat közölni havi rendszerességgel. (N.Gy.)

Kos: Az átlagosnál is több tennivaló szakadhat a nyakába
a héten. Mindenképp készítsen tervet, milyen ütemben
osztja be a feladatokat, és kérje egy kollégája segítségét is.
A párjával a sok munka miatt egy kicsit kevesebbet lehetnek
együtt, de ne szomorkodjon! Hamar eljön a hétvége.
Bika: Ne felejtse el kipihenni a munkahelyi hajtást, próbáljon korán lefeküdni a héten! Nem elég azonban a pihenés,
egyen több vitamint is! Ha nem fogadja meg a tanácsokat,
legyűrheti egy betegség. A párjával jól telhetnek a napok,
de vigyázzon, hogy féltékenykedés miatt se kapjanak össze!
Ikrek: A héten fáradtabb lehet a szokásosnál. Kérje a párját,
hogy masszírozza meg, az felfrissítheti! A romantika amúgy
is önökre férne, mert mostanában kicsit kevesebb időt tölthetnek kettesben. Ha éppen nincs párkapcsolata, egyik nap
munka után menjen el kávézni egy barátnőjével! Megismerhet valakit.
Rák: A hetét családi konﬂiktusok árnyékolhatják be. Igyekezzen hideg fejjel kezelni a vitákat, mert ez az egyetlen
módja, hogy megoldja a konﬂiktusokat. A párja lesz a héten
a béke szigete ön számára, aki mellett kiheverheti a családtagokkal történteket.
Oroszlán: Különösebb konﬂiktusra nem számíthat a héten.
Kellemetlenséget az okozhat, hogy egy régebb óta fennálló
probléma miatt dekoncentráltabb lehet. Beszéljen a gondról családtagjaival, párjával. Egyikük lehet, hogy tudja a
megoldást.
Szűz: A héten csúnya vitára számíthat a párjával. Akkor kerülheti el a veszekedést, ha nem féltékenykedik alaptalanul.
Munka tekintetében azonban jó hír vár önre! Kaphat egy
ígéretes állásajánlatot, illetve ﬁzetésemelést. Ha éppen
egyedülálló, eljött az ön ideje!
Mérleg: Bizonyára ön is észrevette, hogy mostanában viharfelhővel a feje felett jár. Időzített bomba lett, a legapróbb kritikára is robbanhat. Relaxáljon, vegyen egy
nyugtató fürdőt. A párja szerencsére megértő önnel, de
tartsa szem előtt, hogy az ő türelme sem végtelen!
Skorpió: A héten munkahelyén brillírozhat leginkább. Teherbíró képessége a szokásosnál is nagyobb. Energiáját virágzó kapcsolatából nyerheti elsősorban. Ha éppen nincs
párja, a héten számíthat egy izgalmas ﬂörtre, de vigyázzon,
mert könnyen lehet, hogy a pasi szélhámos!
Nyilas: A héten pénz áll a házhoz! Párjával, mint mindig,
sok vidámság várhat önre a héten, ennek az anyagiak sem
állják útját. Épp nincs szerelme? Az egyik exe bukkanhat fel
az életében, internetes üzenet vagy telefonhívás formájában. Jól gondolja meg, hogy újra összejön-e vele!
Bak: Anyagilag szerencsés hétre számíthat. Ha szokott lottózni, most is töltsön ki egy szelvényt! Talán nyeremény lesz,
de akár az utcán is találhat pénzt, ha szemfüles! A szerelemben csupa jó várhat önre, feltéve, hogy belead mindent
a kapcsolatába.
Vízöntő: Veszteség érheti a héten. Most a szokásosnál is
nagyobb gonddal ügyeljen az értékeire! Kieshet valami fontos a zsebéből, elhagyhat egy ékszert, de legyen résen a tömegközlekedési eszközökön is! A párjával apróbb vita
várható a héten, amit szerencsére egy-kettőre meg tudnak
beszélni.
Halak: A Halak jegyűek erősebbek, mint valaha. Ha van
kapcsolata, most nyílhat meg igazán a párja felé. Nincs?
Akkor most lehet bátorsága szóba elegyedni azzal, aki tetszik önnek, de lehet mersze ﬁzetésemelést kérni. Használja
ki ezt a pozitív időszakot, és tegye meg azokat a dolgokat,
amiket régóta szeretne.

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

Társadalom <<

2013. május 26–29.

„Sok emléket őrzök
Tamási Áronról”

Ferencz Zsombor

Nem jött össze

Hamarosan kezdetét veszi a nyári turistaszezon,
amelyet pihenésen kívül, ismereteink bővítésére, nemzeti kultúránk megőrzésére és ápolására is lehet fordítani. Erre ad lehetőséget a
farkaslaki Tamási Áron Emlékmúzeum, ahol a 79
éves Sipos Mátyás kurátor várja az érdeklődőket. Mint ismeretes, május 26-án van az írónak
a 47. halálozási évfordulója, ez alkalommal beszélgettünk Tamási Áron unokaöccsével.

– Tamási Áronék hányan voltak testvérek?
– Tizenegyen voltak testvérek, a legkisebb testvére, azaz
édesanyám, 14 évvel volt ﬁatalabb az írónál, ő Székelyudvarhelyen járt iskolába. Csak öten
nőttek fel, hatan meghaltak kiskorukban.
– Gyakran járnak turisták, kíváncsiskodók ide az emlékházhoz?
– Igen, főleg nyáron, a vakációzások ideje alatt. Télen nem
igazán jönnek erre.
– Mikor avatták fel az emlékházat?
– 1972. szeptember 20-án
lett emlékház, akkor avatták fel
a sírt is, amit Szervátiusz Tibor és
ﬁa készített.
– Tamási Áron milyen gyakran jött haza a szülőházhoz,
amely ma emlékház? Ki lakott itt
tulajdonképpen?
– Az édesanyja lakott itt és
Gáspár, az öccse. Gáspár 1972.
november 14-ig, a haláláig itt
élt, az édesanyja még 1956 januárjában hunyt el.
– Amikor Tamási hazajött
szülőfalujába, hol szállt meg?
– Nem messze innen, az
Ágnes nevű lánytestvérénél lakott, aki idővel férjhez ment, de
nem volt gyerekük, s egy szobát
átadtak az írónak. Oda jártak látogatóba az író barátai is.
– Ön találkozott Tamási Áron
művészbarátaival, ismerőseivel,
írótársaival?
– Hogyne! A legtöbbet Sütő
Andrással, aki gyakran járt Farkaslakára Áronhoz, köztük szoros baráti kapcsolat alakult ki.
Ilyés Gyulát, Németh Lászlót is
megismertem, sőt a kolozsvári
írótársaival is találkoztam 1956ban a forradalom idején, majd
utána is. Emellett még találkoz-

tam Nagy Imre festőművésszel
is, akit Tamási Áron kért meg Budapesten, a forradalom idején,
hogy üzenetet hozzon haza a
családjának, mivel őt ﬁgyelték.
Én mentem Kolozsvárra, hogy
személyesen átvegyem a képeslapot Nagy Imrétől, amire az volt
írva, hogy„ne aggódjatok, jól vagyok. Áron”. De ugyanolyan kellemes emlékként könyvelem el,
amikor Áron 1955-ben hazajött
Budapestről, én akkor Gyulafehérváron voltam katona, és kaptam egy táviratot, hogy
nagyapám meghalt. Én tudtam,
hogy ez nem valós, hiszen nagyapám már korábban elhunyt.
Áron hazajött három napra, és
azért táviratozott, hogy biztosan
hazaengedjenek. Ő a Bölcső és
Bagoly könyvével ajándékozta
meg Márton Áron püspököt, és
tőlem küldte el neki. Dedikálta,
majd ideadta, én pedig katonaruhában mentem el a püspökhöz, ahol még egy pohár bort is
ittam vele.
– Mivel jól ismerte ön a nagybátyját, kérem, mondja el, hogy
milyen is volt Tamási Áron mint
ember?
– Igazi falusi ember volt, a
rokonokhoz, barátaihoz ragaszkodott, minden ismerőséről érdeklődött a távolmaradásai
során, sőt fontos volt számára,
hogy a gyermek, a lehetőségek-

nek megfelelően tanuljon Farkaslakán. A legjobban édesapámat, Sipos Ferencet szerette.

azt mondta: ,,A bort én töltöm,
mert örökké úgy volt és ez után
is úgy lesz, hogy az tölt, aki ﬁzet”.

– Milyen kellemes emléke jut
eszébe Tamási Áronról?
– Több emlékem is van, de
nem felejtem soha el, amikor
1963-ban egyszer hazajött, a
szomszédunkban volt egy Dénes
nevű szomszédja, jó barátja,
Gáspár bátyám, édesapám, Gáspár bátyám veje, Áron és én elmentünk a kocsmába, a falu
központjába. Leültünk egy asztalhoz, és odaszólt a kocsmárosnak, hogy adjon egy üveg bort és
egy üveg vizet. A nő kiszolgált
minket, s a szomszéd, Dénes ki
akarta tölteni a bort, hogy megkímélje író barátját, de erre Áron

– Mi volt az utolsó kívánsága
az írónak?
– Végleg akkor jött haza Magyarországról, amikor meghalt.
Az volt az utolsó kívánsága, ha
meghal, s ha a román állam
megengedi, hozzák haza és temessék el Farkaslakán. Ha ezt
nem is, de idővel a hamvait szállítsák haza. Akkor a családja
megkérte a Magyar Írószövetséget, járjon közbe, így ők segítettek
mindenben,
a
nagykövetségen keresztül.

Tamási Áron 1897. szeptember 20-án született Farkaslakán kisbirtokos parasztcsaládban. Tíz testvére közül négy élte meg
a felnőttkort. 1910-ben került a székelyudvarhelyi gimnáziumba. 1916-tól katona. 1917-ben tett hadiérettségit
Gyulafehérváron. 1918-ban karpaszományos őrvezetőként az olasz frontra került.
Felsőiskoláit Kolozsvárott végezte.1922–
23-ban banktisztviselőként dolgozott Kolozsváron és Brassóban. 1922-től jelentek
meg novellái. 1923–25-ben az Amerikai
Egyesült Államokban élt: alkalmi munkákat vállalt, majd banktisztviselő lett.
1926-tól újságíró Erdélyben. Leghíresebb

Czimbalmos Ferenc-Attila
Fotó: Nagy Annamária

műve, az Ábel a rengetegben című regénye 1932-ben jelent meg. Ő szervezte
1937-ben a Vásárhelyi Találkozót, a romániai magyarság problémáit taglaló tanácskozást. Írásaiban gyakran ábrázolta a
székelyek életét, stílusa a „tündéri realizmus”. Regények, elbeszélések mellett
színpadi műveket is írt. Négyszer kapott
Baumgarten-díjat. 1944-ben települt át
Budapestre. 1945–47-ben a Nemzetgyűlés tagja, a Nemzeti Parasztpárt budapesti
törvényhatósági bizottsági tagja. 1943–
1949 között az MTA levelező tagja. Az ötvenes években a mellőzött írók közé
tartozott, de 1953-tól újra megjelenhet-

3. oldal

Mostanában egyre gyakrabban elmondhatják az RMDSZ
helyi vezetői az alpolgármesteri székből távozó tanácsosuk
szállóigéjét, amellyel előre megmagyarázta a majdnem egy
évig tartó politikai vesszőfutásának a kudarcát: „sajnálom,
nem jött össze”. Nem sikerült egy olyan embert kinevezniük,
aki méltó módon helyt állt volna a közéleti megmérettetésben, akivel bátran büszkélkedhetett volna a város magyar lakossága, és aki eséllyel indulhatott volna a
polgármesteri székért a következő választásokon. Eltékozoltak egy nagyon fontos évet abból a négyből, amelynek
minden percét a leendő polgármesterjelölt „bejáratására”
kellett volna felhasználniuk. Ugyanakkor továbbra is kirekesztve tartották a korábbi alpolgármestert, aki „tanácsadói” szerepét megőrizve, ha tetszik, ha nem, a magyar
lakosság szempontjából továbbra is a város egyik meghatározó politikai tényezője maradt. Emellett kisöpörték a
helyi RMDSZ-ből azokat a személyeket, akik nem úgy járták
a táncot, ahogy azt nekik a „zenészek” húzták, és egy antidemokratikusnak nevezhető kirekesztő közgyűléssel új rendet teremtettek Vásárhelyen. Nem tudták még a
demokrácia látszatát sem fenntartani, pedig ez illett volna
egy magát demokratának nevező szövetséghez.
Emellett az RMDSZ tanácsosai mindenféle koalícióba keveredtek. A helyi költségvetés megszavazásánál például kéz
a kézben voltak a demokrata-liberális kollegáikkal, de a Sapientia-EMTE rektora által is létfontosságúnak tartott Digitális Város-projekt esetében már a bojkott eszközeivel éltek,
és egy „saját nevelésű”, politikailag elkötelezett ügyvédet
is bevetettek annak a határozatnak a megsemmisítésére,
amelyet a költségvetés megszavazásakor még partnerként
támogatott tanácsos kollégáik hoztak meg. Arról persze
nem kapott semmiféle tájékoztatást a választóközönség,
hogy az RMDSZ megvilágosult tanácsosai milyen információk birtokában jutottak erre a váratlan következtetésre.
Mintha nem is Vásárhely közpénzeiről, nem az egész várost
érintő beruházásról lenne szó, hanem valamilyen „magánbizniszről”. Ezenkívül az általános gazdasági-politikai kérdésekben megmutatkozó képlékenység mellett, még a
kisebbségi jogok területén „sem jött össze” az egyértelmű,
összehangolt politikai fellépés. Ehelyett megalkuvó módon
elnézést kérünk a többségi nemzettől, sőt önként lemondunk törvény által biztosított nyelvi jogaink érvényesítéséről, a „gettósításunkról”, azt sugallva ezáltal, hogy jó az
nekünk, ha meghasonult, derékbetört, hitevesztett közösséggé válunk. Pedig nemzetiségtől függetlenül, valamenynyiünk érdeke az lenne, hogy ebben a városban (is)
mindenki egyformán jól érezze magát.
Egy ilyen szánalmas leltár alapján feltehetjük választott
képviselőinknek a kérdést: hol érhető tetten tevékenységükben a szavahihetőség, a politikai következetesség, a választóikkal szembeni megbízható partneri viszony? Hogyan
lehet a magyar közösség sorsát egy ilyen, önmagával is ellentmondó, önfeladó politikai stratégiára felépíteni?

tek írásai. 1954-ben Kossuth-díjat kapott,
s ugyanebben az évben tagja lett a Nagy
Imre által újjászervezett Hazaﬁas Népfront Országos Tanácsának. 1956 szeptemberétől tagja s egyben egyik alelnöke
lett az Írószövetség elnökségének. 1956.
október 23-a után a népi írók közül elsőként tett hitet a forradalom mellett: 26án felolvasta a rádióban Magyar fohász
című írását. Az Írószövetség 1959-es újjáalakításakor az alapító tagok között volt,
az 1962. évi közgyűlésen a népi írók közül
egyedül ő szólalt fel. 1963-ban a Béketanács elnökségi tagja lett. 1966. május 26án halt meg Budapesten.
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>> Hitvilág

2013. május 26–29.

A hit, a remény és a szeretet együttes megélése
Hogyan tekintünk a pünkösdre, miként ünnepeljük, mit jelent ez a fiatalságnak, mit hoz számukra egy új szabad nap. Íme, néhány vélemény:
Ötvös József,
a Vártemplom lelkésze:

– Számomra mindig központi kérdés: mit jelent ma az
ünnep, és annak megtartása?
Minden ünnep hordoz magában
egy sajátos hangulatot, ami elválaszthatatlan az első pünkösdtől, de ugyanúgy meghatározza a mostani élet is.
Sokszor úgy érzem, pünkösdre
kicsit „kifárad” a keresztyénség.
S mindez nemcsak azért van,
mert már nem telik meg zsúfolásig a Vártemplom, mint
húsvétban vagy karácsonykor.
Nem érzem előtte való napokban azt a lázas készülődést, ami a másik két sátoros
(mifelénk háromnapos) ünnepet megelőzi. Márpedig az
igazi ünnepléshez hozzátartozik az ünnepi előkészülés is.
Pünkösdi ünneplésünk – azt
hiszem – sohasem hagyott
olyan mély nyomot a családi,
közösségi kapcsolatokban, mint
előző kettő. Főleg az erdélyi magyarság életvitelében érhető
tetten mindez az utolsó két-három emberöltőnyi időben, mert
karácsonykor és húsvétkor határon vagy vízen túlról is hazajönnek elszármazott családtagjaink, de pünkösdben ez nem
volt szokásban. Engem mégis
elgondolkoztat ez az állami határozat, amely szerint pünkösd
másodnapját, hétfőt szabadnappá nyilvánították az iskolákban. Teológiailag nézve nagyon
helyes döntés, hiszen így lesz –
államilag is –„egyenlő” e három
ünnep. Így külsőleg is teljessé
és ünnepivé válik a pünkösd
utáni első vasárnap, amit Szentháromság vasárnapnak nevezünk, éppen a teljessé lett AtyaFiú-Szentlélek jelenvalóságának
megünneplésével.
Való igaz, utóbbi időben
pünkösd másod-, vagy harmadnapja délutánján el-elmarad
néhol az Istentisztelet. Számomra ez a keresztyén egyház

egyfajta lelki meghasonulása,
hiszen éppen a pünkösdi események, Szentlélek kitöltetésének egyenes következménye az
egyház megalakulása, és az
egyház ma is ott él, ahol Isten
Lelke élteti.
Ennek alapján a pünkösd és
az élő egyház egymásba kapaszkodik, mert a pünkösd csodája élteti az egyházat, és az
egyház ünnepli a pünkösd csodáját, így csak együtt tudnak
meglenni, egymást éltetve.
Ezért én hiszem, amíg egyház
létezik, pünkösdöt megünnepeljük, és amíg a pünkösd ünnep, az egyház él.
Mivel a pünkösd mai megünneplésének kérdése az ünnep
forgatagában tevődött fel, így
megﬁgyeltem a vártemplomi
úrvacsorázó közösség összetételét, és örömmel állapíthattam
meg: arányában most sem volt
kevesebb ﬁatal arc az Istentiszteleten, mint máskor, s mindez
arra bíztat: él itt tovább az egyház.
Nagy László unitárius
lelkész-főjegyző:

– A nagypénteki és húsvéti
események megviselték a tanítványokat. Nehezen viselték a
terhet, a Jézus nélküli mindennapokat. Kérdések sokasága élt
bennük, amelyre választ nem
találtak. Külön utakon jártak,
keresték önmagukat, helyüket
és feladatukat a világban. Hiszem azt, hogy sokat gondolkoztak, elmélkedtek a jövőről,
kutatták az erőforrásokat, a lehetőségeket ahhoz, hogy egyszer legyen annyi bátorságuk,
hogy felülemelkedjenek kicsinyes félelmeiken, és bátran vállalják küldetésüket. Ez a pillanat
áldozócsütörtökön jött el és a
beteljesülés pünkösdkor. Akkor,
amikor újból megérezhették,
hogy Istennek mindig gondja
van rájuk, Isten mindig irányítja
lépéseinket.

Ez évben is pünkösdkor mindenki ünnepelhetett. Sokan
meg is tették. Pünkösd másodnapja szabad nap volt a magyar
iskolákban. Mivel túlságosan az
ünneppel foglalkoztam, nem olvastam, nem hallottam előtte
az örömhírt, amely a diákokat
érintette. Ellenben nem láttam

kat, vagy épp olyanok is voltak,
akik közösen vágytak a templom csendjére és békéjére, az
evangéliumra, a hálaadásra. A
bizonyságtevésre fel kell nőni,
és erre példákra van szükség.
Jó, követendő példákra. Ez először is tőlünk, felnőttektől függ.

Pünkösd
A sokszor idézett Pál apostoli szeretethimnusz záróakkordjában megjelenő örömhír
érkezik testközelbe a három
nagy vallásos ünneppel. Az
átlag keresztyén ember tudatában a karácsony úgy jelenik
meg, mint a szeretet nagy ünnepe. Család és faluközösség
templomban és népszokásban
úgy is éli át már évtizedek, évszázadok óta, hogy ez mifelénk a szeretet ünnepe, és mi,
magyarok Ady Endrével együtt
így is szavaljuk: „Az én kedves
kisfalumban/
Minden szívben/ Csak szeretet lakik máma.”
Húsvét a remény személyes és közösségi megtapasztalása, amikor a halálból élet
támad, az elmúlás sírjából előjön az Élet Fejedelme, amikor
az emberi „végé”-re jön az isteni válasz: van tovább! Ez a
„van tovább” azóta is minden
remény forrása.
Hit nélkül nem lehet teljes
a remény és szeretet, így érkezik a vallásos ember a harmadik sátoros ünnephez – a
pünkösdhöz. Egyébként magyar nyelvünk találóan a bibliai pentekoszté (húsvét utáni
ötvenedik nap) szóból alkotta

meg ennek az ünnepnapnak
elnevezését, amikor Jézus szó
szerinti ígéretének beteljesedését átélve, megtelve Szentlélekkel, háromezer ember
Jeruzsálemben megkeresztelkedik. Ez a pünkösd történelmi
megjelölése térben és időben.
Ez az a történelmi időpont,
ahonnan elindult az egyház
közel kétezer éves története,
útja, kiteljesedése. És erre viszszatekintve ma, mondjuk is
örömmel – a hit győzelme.
E három ünnep más-más
módon hatja át a mindenkori
hívő ember érzésvilágát. A
születés (karácsony) akár kézzel kitapintható valóság,
ahogy a bibliai híradás szerint
egy Simeon nevű „igaz és kegyes ember” karjába vette a
megszületett betlehemi Gyermeket. A kereszthalálnak és
azt követő üres sírnak, majd a
Feltámadottnak számtalan
szemtanúja volt, akik felismerték az élő Jézust. Szentlélek Isten jelenlétét sem kézzel,
sem szemmel nem tudja átélni
a mai ember, csakis hittel, ami
a szíven keresztül él. Így lesz a
pünkösd ünnepének alapfeltétele és útmutatója a hit.

eredményét a templomban
sem. Gondolom, ezen intézkedés célja az volt, hogy tudatosítsuk eme ünnep jelentőségét.
Azt, hogy a pünkösdi bizonyságtevés nélkül nem lenne kereszténység, azt, hogy Isten a
történelem ura, azt, hogy a közösségre mindenkinek szüksége
van. Az első keresztények „kitartóan részt vettek az apostoli
tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban”. Ennek szellemében
kellett volna ünnepünket kiteljesítsük. Azt szoktuk mondani,
hogy minden kezdet nehéz. Lehet, hogy az idei pünkösdöt, a
másodnapját, a családok pihenéssel, kirándulással töltötték,
a gyermekek rendbe szedték
szobájukat, felmérőkre készültek, bepótolták a lemaradáso-

György Tibor, a Szent
Miklós Kövesdombi
Egyházközség plébánosa

– Minden nagy ünnepnek –
karácsony, húsvét, pünkösd –
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megvan a maga sajátosan csendes, gyógyító ereje. Amikor az
ember úgy érzi, hogy szétesett
az élete darabokra, akkor jönnek
az ünnepek, melyek segítenek
összerakni őket.
A pünkösdnek van egy jellegzetessége, mégpedig gyógyító, elevenítő, simogató hatása és az életet szabadon
megélő ereje. Amikor a Lélek kiárad, gyógyítja, ami bennem
összeomlott, simogat, ha padlón vagyok, cirógat, hogy élénkítsen, épp ezért, amikor szabadnapot adnak egy ünnep
másnapján, el tudom képzelni,
hogy ökumenikusan összefogunk, és a ﬁataloknak olyan öszszejövetelt szervezünk, mely
először gyógyítja a lelkeket,
majd simogatja, élénkíti, ami
után elindulunk egymás, amikor
megértjük egymást, amikor értik, mit mondok és azt úgy értik,
ahogy elhangzik. Akkor fogja
megérteni a ﬁatal, hogy helye
van a világban, helye van egy
közösségben, szabadon élheti
meg egyéni életét a közösségben, mert elfogadják úgy, ahogy
van. Azután következhet a hagyományok ápolása, melynek
közösségépítő ereje van, ahol
érzi, hogy olyan tégla ő, amely
nélkülözhetetlen.
Dóczy Tamás, a Talentum
Alapítvány alelnöke:

– Lassan, szinte észrevétlenül tartalmukat vesztik az
ünnepeink, gyakran az evésivás-mulatozás örömévé degradálódnak. Megfeledkezünk
apáink, nagyapáink – az ünnep lényegét megelevenítő –
szokásairól. Karácsony előtt az
adventi felkészülés, elcsendesedés helyett lótunk-futunk,
bevásárolunk, sütünk-főzünk.
Fáradtan lerogyunk a karácsonyfa mellé, már eszünkbe
sem jut, hogy Jézus az ünnepelt ezen a szent estén, amelyen megszületett a Megváltó.

Húsvétra sem jellemző manapság – kivéve a hívő keresztényeket – a megelőző bűnbánat, a keresztre feszítés
gyásza, majd a feltámadás reményt, életet adó öröme.
Fennmaradt a hétfői locsolkodás szép hagyománya, pajkos
vigadalma.
Pünkösd egy kicsit „elvontabb” ünnepünk, nagy titok a
Szentlélek kiáradása, hit kérdése a vigasztaló, bátorító,
buzdító és útjainkat egyengető
Lélek befogadása. A pünkösdi
szokások már csak az öregek
emlékezetében élnek, falun.
Mit lát a gyermek a környezetében, a családban? Mindenki várja az ünneppel járó
szabadnapokat, készülődik a
jó előre eltervezett szórakoztató programokra. Mint évtizedeken át a flekkennel, sörrel
ünnepelt május elsejére. De
hogy mit is ünnepelünk, elvérzett hősöket vagy Isten szentjét, az a múlt homályába vész.
Nemzeti, vallásos ünnepeink kiürülnek. Csupán maroknyi ember, aki március 15-én,
vagy október 23-án a szabadságharcok hős magyarjaira
emlékezik, lélekben, egy szál
gyertyával tisztelegve az ősökhősök emléke előtt. Mifelénk
szabadnap sem jár érte. Nagyjaink, szentjeink emlékezetét
felelevenítő lelki ünnepeinket
túlharsogják az élvezetek gyönyöreit kínáló kufárok.
Akkor mit is várhatunk
gyermekeinktől, ilyenkor pünkösd táján? Hogyan ünnepeljenek? Ők a mi lelki elsivárosodásunk
csapdájában
vergődnek, mint partra vetett
halak. Nekünk kellene elhatárolódnunk – legalább ilyenkor,
ünnep táján – a pénz, az élvezetek, a színpompás virtuális világok lélekromboló csábításaitól. Mindattól, ami
ellopja tőlünk és fiataljainktól
az ünnepek tartalmas átélésének örömét, lelkesedését.
Az ünnepnek megtartó
ereje van. Törekednünk kell a
lelkiekre, hogy lelki emberekké
váljunk, visszaadhassuk gyermekeinknek az ünnepeink
méltóságát. Hogy hiteles szülőként, oktatóként együtt ünnepelhessünk az iskolában, a
családban. Együtt a fiatalokkal
felidézve azokat a sorsfordító
eseményeket, kimagasló személyiségeket, amelyek meghatározóvá válhatnak az
életünkben.
Az oldalt szerkesztette:
Nagy-Bodó Tibor

CM
YB

Társadalom <<

2013. május 26–29.

A politikusok hátán a púp
A politikum nem fogékony a civil szféra kezdeményezéseire, akik legtöbbször a folyamatosan panaszkodó
és tiltakozó kontárt testesítik meg a honatyák szemében. Arról, hogy milyen tájainkon az állami intézmények, közéleti szereplők és a civil szervezetek kapcsolata, Koreck Máriát, a Civil Szervezetek Vásárának
szervezőjét, a Divers Egyesület elnökét kérdeztük.
– A politikum mennyire befolyásolja a civil szervezetek
életét?
– Bármennyire szeretném
azt mondani, hogy egyáltalán,
nem tehetem meg. Viszont
ennek nem csak negatív,
hanem pozitív hozadéka is van.
Szerencsére léteznek olyan politikusok, pártszínezettől függetlenül, akik fogékonyak a civil
szféra által kitűzött célokra, feladatokra, felvállalják a problémáinkat. Ők tulajdonképpen
egyfajta mediátorként működnek a nagypolitikum felé, illetve
ők azok, akik szakavatott segítségünket kérik különböző problémák megoldásában, akik
konzultálnak velünk, és fontosnak tartják jelenlétünket a közösséget érintő ügyekben való
döntésekben.

látványos fejlődésen mentünk
át. Azon kell még dolgoznunk,
hogy a politikusok is úgy ítéljék
meg, hogy elengedhetetlen a
szerepünk a közösségi döntések
meghozatalában. Remélhetőleg ez a mentalitás idővel változni fog majd, és felismerik a
bennünk, civilekben rejlő lehetőségeket.
Tény, hogy gyakran adódnak
olyan ügyeink, ahol szükségünk
lenne az állami intézmények,
politikusok segítségére – nem
kizárólag anyagi segítéségére
gondolok –, de nincs hajlandóság, türelem bennük folyamatos, tudatos, stratégia által
vezérelt együttműködésre. Nyilván a probléma ott is jelentkezik, hogy a pártok programjába
foglalt szociális, környezetvédelmi vállalások nem öltenek
formát a gyakorlatban, nem
tükröződnek az önkormányzatok munkájában sem.

megyei önkormányzat meglepően tisztességesen jár el a projektek
kiírásában,
elbírálásában, viszont a Polgármesteri Hivatalnak még erősítenie kell ezen vetületén. Az
utóbbi intézménynél kell legtöbbet előszobáznunk, illetve
itt késnek leginkább a projektekből elnyert összegek. Visszatérve
a
politikára,
tagadhatatlan, hogy szervezeteknek kell tudniuk helyezkedni, el kell tudják adni
magukat. Ez viszont nem föltétlenül rossz dolog, ám az visszatetsző, ha egy civil szervezet egy
politikai párt mellett kötelezi el
magát, hisz a hozzá forduló lakosok nem egy szavazótábor
tagjai, és ezt fontos tiszteletben
tartani.

kezdeményezéseire?
– Sajnos szinte egyáltalán
nem. Példa erre az, hogy bár
idén már 11. alkalommal rendeztük meg a Civil Szervezetek
Vásárát, sem idén, de még választási évben sem keresnek
meg azzal a céllal, hogy csatlakoznának, segítenének a szervezésben. Még mindig nem
került be a programfüzetbe,
hogy ez egy városi rendezvény
lenne. Bár az eseményen minimális felszólalási alkalmat biztosítanánk nekik, mégis
megdöbbentő, hogy nem élnének ezzel a lehetőséggel. Érdektelenek, mert úgy vélik, hogy a
civil szervezetek révén nem tudnak politikai tőkét kovácsolni,
és szavazóbázist építeni, erősíteni, mert nagyon heterogén az
csoport, amelyhez mi, a civilek
szólunk.
Pál Piroska

– És mi a negatív hatása?
– Nyilván az általánosított
homo politicus tájainkon igen
öntörvényű, és nem szeret másokra, főleg a „kontár, folyton
háborgó civilekre” hallgatni.
Emellett bizalmatlanok velünk
szemben, szakmailag alábecsülnek, és gyakran nem vesznek komolyan, holott mi
bérmentve szaktudásunkat
ajánljuk fel. Gyakran úgy érezzük, hogy a politikusok úgy ítélik meg, hogy csak púp vagyunk
a hátukon. Bár tíz évvel ezelőtt
tényleg gyerekcipőben járt Vásárhelyen a civil szféra, azóta

– Volt-e arra példa városunkban, hogy egy adott szervezetben
tevékenykedő személy/vezető
pártpreferenciája, etnikuma
miatt esett el/jutott hozzá állami
anyagi támogatáshoz?
– Biztosan előfordult, hogy
előnyt jelentett egy szervezetben tevékenykedő tag pártpreferenciája, etnikuma, illetve az
is, hogy valamely szervezet
ilyen okokból kifolyólag elesett
anyagi támogatástól, de ez szerencsére nem jellemző. A Maros

Bizonytalan a
Digitális Város sorsa

A bíróságra bíznák a döntést

– A marosvásárhelyi politikusi réteg fogékony-e a civilek
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Ezt elbaltáztad, Zsombor!
Azt mondják, az indulat nem jó tanácsadó. Ebből a megfontolásból halogattam az írást, mert nem tagadom: feldühített Brassai Zsombornak, az RMDSZ Maros megyei
szervezete viszonylag újsütetű elnökének minapi kijelentése.
Be kell vallanom, dühöm azóta sem enyhült. Mi váltotta ki
belőlem az indulatot? A Maros megyei RMDSZ-vezér azon kijelentése, amelyet vásárhelyi intézményvezető pedagógusokkal folytatott tárgyalása után tett: „Nem hiszem, hogy a
gettósítás − az, hogy önálló magyar iskolákban, kulturális intézményekben és különféle szerveződésekben gettósítjuk magunkat − lenne a helyes marosvásárhelyi magyar stratégia.
Az európai szellemű együttélés stratégiáját még nem próbáltuk ki, úgy vélem egy olyan interetnikus, urbánus térben, mint
Marosvásárhely ez a szemlélet szavatol jövőt” − mondta.
Ehhez fogható lélegzetelállító baromságot RMDSZ-politikus szájából még nem hallottam, pedig az eltelt 23 esztendő
során tapasztalhattam ezt-azt. Bárhogyan is próbálom értelmezni, a kijelentés nem más, mint másodrendű állampolgárságunkba való belenyugvásra való felszólítás. Minden
bizonnyal a „merjünk kicsik lenni”, immár klasszikusnak számító mondás, illetve politikai alapállás lehet az ihletője. Pedig
– s ezt Brassainak is illene tudnia – a módszerváltás után, a
90-es évek legelején,
az óvodától az egyetemig terjedő, önálló állami magyar
iskolahálózatért szálltunk síkra. Igaz, az RMDSZ az emlékezetes és elvetélt Petőﬁ-Schiller-projekt felvállalásával kihátrált
e követelés mögül. Ami azóta történt, mind azt bizonyítja,
hogy a Brassai által emlegetett „európai szellemű együttélés”
vágyálom csupán – legalábbis Romániában –, megvalósításához, akárcsak a házassághoz, két fél szükséges… Ezt ne
tudná az RMDSZ-vezér? Ha más nem, akkor a 2-es iskola névadása körüli botrány rádöbbenthette volna erre…
A Brassai idézett kijelentésében tetten érhető mentalitástól, politikai alapállástól egyenes út vezet a tájba simuló politikai magatartáshoz, a többségi elvárásoknak való elvtelen
megfelelési kényszerhez, a másodrendű állampolgári létbe
való belenyugváshoz, az etnikai önfeladáshoz, az asszimilációhoz.
Hát ezt elbaltáztad, Zsombor! Ezek után egy magára valamit is adó politikai – jó, legyen „érdekvédelmi és közképviseleti” – szervezet nem tűrhetne meg a tagjai sorában. Ha
pedig mégis, akkor mit mondhatnék mást, megérdemlitek
egymást.
Szentgyörgyi László

A kedden tartott rendkívüli tanácsülésen városatyáink felfüggesztették a Digitális Város a Kutatásért és
az Orvosi Információért Rt. május 7-én megtartott részvényesi gyűlésén megszavazott határozatot. A szóban forgó ülésen ugyanis csak hét PDL-s tanácsos vett részt, akik a projektet elfogadták, és egy következő
fázisba léptették. A jelenlegi formájában lévő tervet ellenző RMDSZ-es és USL-s városatyák a bíróságon
kívánják megtámadni a szerintük törvénytelen határozatot.
A projekt körüli vita nem új
keletű, városi tanácsosaink már
hónapok óta perlekednek azon,
hogy támogassák vagy sem. Az
elképzelés az lenne, hogy a
város felhúzatna egy épületet a
hajdani út- és hídépítő katonai
laktanya helyére, ahova a méregdrága, nagyteljesítményű
„szuperszámítógépet” helyeznék el és alakítanák ki az orvosiinformatikai kutatóközpontot.
2012 nyarán ezt a tervezetet
képviselőink elfogadták, de
amikor terítékre került ennek a
költségvetése, többen visszaléptek és ellenezték. Mai állás
szerint a PDL-s tanácsosok tá-

mogatják, az RMDSZ-es és USLs kollegáik viszont tiltakoznak a
terv megvalósítása ellen.
Az RMDSZ álláspontja
szerint a kezdeményezés jó
A rendkívüli tanácsülésen
történtekről Soós Zoltán tanácsost kérdeztük: „Az RMDSZ szerint jó a kezdeményezés, de
nem a jelenlegi formájában.
Megvásároltunk volna egy
olyan számítógépet, ami a költségvetésünk felét felemésztette
volna, és arról senki nem beszélt még, hogy mennyibe kerülne ennek az üzemeltetése,
fenntartása, karbantartása.

Ezért határoztunk úgy, hogy felfüggesztjük a projektet, és új
részvénytársasági tagokat választunk. Véleményünk szerint
folyamatosan konzultálni kell a
helyi egyetemek képviselőivel,
fel kell mérni az igényeket és
konkrét kutatási projekteket
kell támogatni.”

mellett, amelyek kivitelezése a
város javát szolgálják, és a szóban forgó projektet is támogatnák, de azzal nem értenek
egyet, hogy egy olyan szuperszámítógépet vásároljanak,
amely 8 millió euróval terhelné
meg a helyi költségvetést. „A
május 7-én hozott határozatot
törvénytelennek tartjuk, ezért
ennek kivitelezését bírósági
úton próbáljuk megakadályozni.
Úgy vélem, a Digitális Város projekt esetében a szekeret fogták
a lovak elé. Elsősorban a kutatómunkát kellene támogatni és
megteremteni az ehhez való feltételeket, és azután ha szüksé-

„A szekeret fogták
a lovak elé”
Arra a kérdésünkre, hogy az
RMDSZ frakció miért nem támogatja a terv kivitelezését Peti
András a szervezet városi elnöke
elmondta, hogy az RMDSZ következetesen kiáll azon tervek
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ges vásárolni ehhez való szuperszámítógépet."
A város óriási
lehetőségtől esett el
Ám Dávid László, a Sapientia
EMTE rektora más álláspontot
képvisel, szerinte az önkormányzati képviselői rossz döntést hoztak, és hibának véli,

hogy nem konzultáltak erről
szakértőkkel. „El kell dönteni,
hogy a városunk miben akar és
tud jobb lenni más városoknál.
Sajnos a projekt akadályoztatásával Marosvásárhely hatalmas
fejlesztési lehetőségtől esett el”
– adott hangot csalódottságának a rektor.
Nemes Gyula
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Bányászmunka
Nem egyszer hallottam olyan véleményt, miszerint a
tanárok igen szép ﬁzetést kapnak, ahhoz képest, hogy milyen keveset dolgoznak. Akik így vélekednek, egészen biztos, hogy soha nem tekintettek mélyebben bele a
pedagógusok életébe. Összehasonlíthatnám az oktatót a
bányásszal is, aki fáradságos munkával fejti a kőzeteket a
föld mélyében, hogy aztán azokból valami értékes épüljön.
A bányászt nem igazán dicsérik meg, munkáját sem látni,
mert a föld alatt tevékenykedik, de ha valami drágakövet
sikerül a felszínre hoznia, akkor annak mindenki csodájára
jár. Az iskolában a „drágakövek” napról napra csiszolódnak,
fényesebbé válnak. Vannak olyan „kőzeteink” is, amelyekből nem lesz drágakő, mert a természet erői nem úgy hatottak rá. Ezekből értékes építőkőzetek lesznek.
Azt mondják, mindenki magából indul ki, ezért én is
csak arról tudok beszámolni, ami nálunk, a mi „bányánkban” történik. Büszkén mondhatom el, hogy a második
félévben még több tevékenység zajlott, mint az elsőben,
és már azt tervezzük, miket fogunk a következő tanévben
megvalósítani. Egy közösség munkája akkor látványos és
eredményes, ha együtt, egymást segítve dolgozunk. Nálunk a pedagógusok együtt, a diákok segítségével szerveznek, terveznek. Működik a kommunikáció. Működik a
csapatmunka. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a tavaszi
ünnepi eseménysorozatunk: testvériskolás találkozás, kirándulások, versenyek, fotókiállítás, aktív polgári tevékenységek és még lehetne sorolni.
A diákok képviselőivel rendszeresen tartunk gyűléseket, megbeszéljük a problémákat, terveket szövünk közösen, és megbeszéljük azok megvalósítását. Egy nemrég
lezajlott ilyen tevékenység a Föld Napjának a megszervezése volt. Több mint száz diák vett részt ezen a napon különböző tevékenységeken. Szakelőadót hívtunk meg, aki
a környezettudatos viselkedésről, újrahasznosításról beszélt, szemetet gyűjtöttünk az iskola körüli területeken,
szórólapokat osztogattunk, amelyek által a környezet védelmének fontosságára hívtuk fel a ﬁgyelmet, végül villámcsődülettel zártuk a napot. A rendezvényünk
sikerességét a Communitas Alapítvány anyagi támogatása
tette lehetségessé.
A közelgő gyereknapot rendhagyó módon ünnepeljük.
A következő napokban horgászni megyünk a gyerekekkel
egy környező tóhoz, ugyancsak a diákok kívánságára, majd
sorra kerül a már hagyománnyá vált tanár-diák mérkőzés:
futballban és kosárlabdában mérik össze a nebulók és pedagógusok a tudásukat.
Nemrég felszereltük az iskola bejáratához a biciklitartókat, amelynek következtében elözönlötték a kerékpárral
érkező diákok az iskolát. Az ehhez szükséges összeget a
gyerekek teremtették elő az Őszi Ünnepély alkalmával (Oktoberfest), amikor saját készítésű termékeket árusítottak
az udvaron.
Van olyan osztály, amely nem elégedett meg az egyszínű falakkal az osztályteremben, ezért tett róla, hogy színesebb legyen: a hatodikosok falán büszkén virít a világ
politikai térképe, saját kezűleg felrajzolva és kifestve, az
elkövetkezendő hetekben pedig a világegyetem egyes alkotóelemei is felkerülnek majd a mennyezetre.
Nincs olyan nap, amikor ne születne valamilyen ötlet
a diákok vagy tanárok részéről, nincs olyan hét, amikor ne
zajlana valamilyen esemény az iskolánkban. Fárasztó, de
gyümölcsöző munka ez. A termései pedig a diákjaink mosolygós jó kedve.
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Hallotta, hogy Angelina Jolie levágatta?
– A haját?
– A melleit!
– Szívat?
– Dehogy. Ez volt a vezető
bulvárhír múlt héten.
– Aztán miért vetemedett
ilyesmire Bandzsaliba Joli?
– Mert az anyját a mellrák
vitte el, viszonylag ﬁatalon, és
félt, hogy érte is idő előtt jön el
a fekete napszámos.
– Tudja, mi lenne orbitális
poén?
– Na mi?
– Ha ezek után kiderülne,
hogy örökbe fogadták anno.
– Nem ilyen egyszerű; kivizsgáltatta magát, és kiderült: 87%
az esélye a mellrák kialakulására,
ezért döntött a proﬁlaktikus
masztektómia mellett.
– A micsoda mellett?!
– Így hívják szaknyelven a
preventív, azaz megelőző jellegű
mellamputációt. De ne úgy képzelje el, hogy csak egyszerűen
lenyesték, mint részeg bakter lábát az intercity.
– Hanem?
– Szépen kikaparták a melleiből a szövetet, majd utána feltöltötték szilikonnal.
– Vagy úgy! És mi van akkor,
ha valakinek azt állapítják meg,
hogy jó eséllyel tüdőrákos lesz?
Kivéteti a tüdejét?
– Igen, aztán kopoltyút növeszt, és beköltözik a Bözöditóba, úgyis sok a kiadó ház a fenekén. De apropó, tüdőrák:
olvastam, hogy az Európai Bi-

zottság be akarja tiltani a mentolos és a vékony, úgynevezett
slim cigiket.
– Miért?
– Mert a Német Rákkutató
Központ főosztályvezetője szerint tudományosan bizonyított
tény, hogy az ízesített cigaretták
vonzóvá teszik a dohányzást sok
ember, főként a dohányzásra éppen rászokó ﬁatalok számára.
„Az ízesített, például mentolos
dohány javítja a cigaretta ízét,
az illető nem érzi annyira erősnek, és általában kellemesebbé
teszi a dohányzást” – sorolta
Martina Pötschke-Langer.
– Jaj, mennyire tele van már
a pöcském ezekkel az EU-s szabályozásokkal! A miccset végül
békén hagyják?
– Még nem született döntés.
De igaza van, én is unom már
ezeket a magukat félisteneknek
tartó EU-s majmokat.
– Nem erős kicsit ez a lemajmozás?
– Egyáltalán nem; az Európai
Parlament személyi állománya
jórészt tanulatlan, felkészületlen, hozzá nem értő, levitézlett
politikusokból áll. A parlament
elnöke például az a szocialista
Martin Schulz, akinek még érettségije sincs!
– Na és? Gigi Becali is európai
parlamenti képviselő volt, és
még olvasni sem tud folyékonyan. Vagy ott van Elena Basescu, aki elvégzett ugyan valamilyen
fapados
magánegyetemet, de attól még
olyan sötét, mint a kormozott
varjú zárlatos szénbányában.

– Apropó, Gigi: vajon rajzolni
tud?
– Lövésem sincs. Miért?
– Mert ha valaki könyveket
ír a börtönben, akkor csökken a
letöltendő ideje, lásd Adrian
Nastase esetét…, szóval arra
gondolkoztam, hogy könyveket
írni bajosan tudna, viszont rajzolhatna kifestőkönyveket gyerekeknek.
– Visszatérve az EU-ra: Viviane Reding igazságügyi kérdésekben illetékes uniós biztos se
kutya: antropológus végzettségű, ami még önmagában nem
volna baj, csakhogy Vivi néni
nem ismeri sem a jogi szövegeket, sem az európai alkotmányokat.
– Ha már antropológus, akkor kérhetné Vadim Tudor kizárását, mert az minden, csak nem
ember.
– Mondjak egy jó hírt? Pont
mához egy hónapra, június 23án avatják a Sütő-szobrot!
– Ilyen hamar? Hiába, na,
ügyes ﬁckó ez a Peti András! Tudtommal ő kezdeményezte.
– Ügyes. Csak az a gond,
hogy nem itt nálunk avatják, hanem Székelyudvarhelyen.
– Ó, hogy ByeAlex adna magának szerenádot minden éjjel,
Cezar Ouatuval kézen fogva!
– Azt hallotta, milyen mélyen meghatódott a PRO TV tudósítója a csíksomlyói búcsún?
Ráadásul kétszer is.
– Nafene! Konkrétan mitől?
– Itt írja, aszongyahogy:„először amikor megtapasztalta,
hogy miként hallgat a mise alatt

Közvélemény-konzultáció
városrendészeti dokumentációkkal
kapcsolatosan
Marosvásárhely Municípium, a
2013. május 15–24. közötti időszakban konzultációt folytat (a
közvélemény szintjén) a következő urbanisztikai dokumentációkkal kapcsolatban:
„Övezeti városrendészeti terv – terület felparcellázása új lakóegység építése érdekében”, Remeteszeg utca 15.,
haszonélvező „Doru Autoactiv” Kft.
Ez alkalomból a következő események kerülnek szervezésre:
KÖZVITA
2013. május 24-én 12.00 órakor,
Marosvásárhely Municípium székházában, a Győzelem tér 3.szám alatt, a Tanácsteremben (45-ös terem)
Meghívjuk az összes érdeklődőt:
polgárokat, ﬁzikai és jogi személyeket,
civil szervezeteket, nemkormányzati
szervezeteket, az érdekelt közintézmények képviselőit.

A javaslatokat az urbanisztikai dokumentációk tervezői mutatják be és
bocsátják vita tárgyává.
KIÁLLÍTÁS
A dokumentációk kivonatait a Polgármesteri Hivatal központi halljában
állítják ki, a 12-es szobával szemben.
Bármely személy írásban benyújthatja saját véleményét és javaslatait e
tanulmányt illetően, a Főépítész közönségszolgálati részlegén (12-es szoba)
vagy a következő e-mail címen: urbanism@tirgumures.ro
További információkat kérésre, A
Város- és Területrendezési osztályon
(70-es szoba) érhetnek el hétfőtől csütörtökig 11.00 és 12.00 óra között (közönségszolgálati program), illetve a
0265-268.330-as telefonszámon, a
164-es mellékállomáson
Miheţ Florina Daniela
főépítész

mind a 150 ezer zarándok, majd
másodszor is, amikor ugyanez a
tömeg egyszerre kezdett el himnuszokat és egyházi énekeket
énekelni”.
– És most ettől nekem is meg
kéne hatódnom?
– Magára bízom. Én az egyik
RMDSZ-es csávó Csíksomlyóval
kapcsolatos Facebook-bejegyzésétől hatódtam meg…
– Éspedig?
– Bizonyos Czika Tihamér tulipántos kö…, izé, politikus, az
RMDSZ liberális platformja, a
Szabadelvű Kör volt alelnöke, aki
jelenleg Brüsszelben hiábavalóskodik, a következő kommentet találta írni a búcsú napján a
Facebookon: „Csíksomlyó olyan,
mint egy űrbéli feketelyuk, beszív mindent a múltba. Szörnyű
képmutatásgiccs. Míg Brüsszelben ma melegparádé volt, Csíkszeredában katolikus giccs. 100
év különbség minimum”.
– Ezt láttam én is, még egy
fényképet is kitett, ahogy ezen
a brüsszeli buzzancsfeszten vigyorog. Bizonyára nem véletlenül használta a „lyuk” meg a
„szív” szavakat.
– Erről eszembe jutott egy
vicc…
– Lökje!
– Hazamegy az egyetemista
– nevezzük, mondjuk, Tihamérnak –, és így szól az apjához: te
apa, azt hiszem, a szobatársam
meleg. – Miből gondolod, ﬁam?
– kérdi az apja. – Abból, hogy
mindig lehunyja a szemét, amikor megcsókolom.
Molnár Tibor

2013. május
16-i 23883.
számú egyéni
közlés
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt, utólagosan
módosított és kiegészített 2003. évi
92-es számú kormányrendelet 44.
cikke (3) bekezdése értelmében, közöljük, hogy kibocsátották a 2013.
április 13-i 18872 számú ﬁskális adminisztratív iratot a Maier V. Maria
E.V. nevére. Az adóügyi adminisztratív iratot a címzett a kibocsátó pénzügyi
szerv
székhelyén
tanulmányozhatja. Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít
közöltnek, azaz 2013. május 16. Ha
kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, tájékoztatást kaphat székhelyünkön, vagy a 0265/268.330
telefonszámon, 191-es mellékállomás.
Ercsei I. Francisc
osztályvezető

Sport <<
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Igazi sportparádé volt!
Fennállása óta legsikeresebb időszakát éli a marosvásárhelyi Maros KK együttese, hiszen bejutott a kosárlabda bajnokság országos
döntőjébe. Az utolsó felvonásban, a ploiesti-i Asesoft CSU ellen hét mérkőzésből négyet kell megnyernie ahhoz, hogy országos bajnok
legyen. Az első összecsapáson szombat este, a zsúfolásig megtelt ligeti Sportcsarnokban 91:81 (23:15, 25:27, 20:20, 23:19) arányban
diadalmaskodott a vásárhelyi csapat. A bajnoki címig azonban még hosszú az út, hiszen május 25-én (18:15 órától) és május 26-án
(17:00 órától) Brazi-on kerül sor a döntő harmadik, illetve negyedik mérkőzésére, s majd ha szükséges, május 30-án Marosvásárhelyen,
június 4-én újra Brazi-on, míg június 7-én szintén Marosvásárhelyen kerülne sor a következő összecsapásokra.
Már a mérkőzésre betóduló
tömegben többen voltak, akik
fejükre, arcukra, karjukra festették fel a Maros KK kék-fehér
színcsíkjait, síppal, dobbal, kereplővel és egyéb zajkeltő eszközökkel vonultak be a sportcsarnokba. Az ülőhelyek
mindegyikét elfoglalták, sőt a
két palánk mögötti sorokban
sem volt hely, a balkonokon is
a kiszorult szurkolók tolongtak.
Ekkora tömeg és főleg ilyen
hangulat a marosvásárhelyi
Sportcsarnokban (Maros KK hazai mérkőzéseit, vagy a City’us
2010-es Champions League-beli
hazai pályán rendezett csoportmérkőzéseit leszámítva) talán
az 1987/1988-as bajnoki évadban volt, amikor városunk akkori
kétszeres Román Kupa győztes,
majd bajnok kézilabda együttese, a Muresul hazai pályán fogadta a KEK-beli ellenfelét, a Vasast, vagy egy év múlva a
BEK-ben szereplő török Arcelicet, a norvég Byasen I.L. Trondheim, majd a spanyol C.B. Iber
Valenciát, vagy éppen a 13 szoros BEK-győztes Szpartak Kijevet.
A vásárhelyi kosarasok a pályán remekeltek, míg a Dzsungel közönsége a lelátókon ünnepelt, valóságos ﬁesztát
mutatva be. A több mint 2000
szurkoló tombolva űzte, hajtotta
a csapatot, amelynek tagjai jó
játékkal hálálták meg a biztatást.
Több alkalommal hangzott
fel a ,,Húj-húj hajrá!”, vagy a
,,Mures!” bíztatás. Előbbit korábban az ASA focicsapat hazai mérkőzésein hallhattuk. Igaz, azóta
eltelt vagy három évtized...

A marosvásárhelyi
közönség már rég
aranyérmes!

A Maros KK - Asesoft CSU
mérkőzés hangulatával kapcsolatosan, Lorenz Lajos (Bubi),
az együttes egyik alapító

tagja, a Maros KK jelenlegi
ügyvezetője, a következőket
mondta:
– Fantasztikus érzés látni,
hallani a minőségi kosárlabdára
éhes marosvásárhelyi közönség
buzdítását. Amikor 1995-ben
bejegyeztettük az Altius Alapítványt, s a Maros KK elődjét, akkor is volt közönségünk, volt látványos szurkolás is, majd a
2000-es sporttörvény alapján
megalakult a mostani Maros KK,
amely az akkori amerikai játékosoknak köszönhetően is népes
szurkolótáborral bírt.
Alakulásunkkor az egyik célunk az volt, hogy teltházas lelátók előtt játszhassunk, ezt sikerült megvalósítanunk. Hogy
most a bajnoki címért harcolunk, az részben a mindig lelkes
marosvásárhelyi közönségnek,
részben pedig a vezetőségnek
és Szrekulovics vezetőedzőnek
köszönhető, akire már régóta
szükség volt Marosvásárhelyen.
Tudjuk, hogy elérhető távolságban van a bajnoki cím, a sikeréhes csapat pedig mindent
megtesz, hogy elnyerje. Egy biztos: rajtunk nem fog múlni, tudásunk legjavát adjuk majd!
Alakuljon bárhogyan: a legfontosabb célkitűzést elértük,
teltház előtt játszunk minden
hazai mérkőzésen, és harcban
vagyunk a bajnoki címért.
Az igazság az, hogy ezt a
csapatot nem lehet nem sze-

Az Asesoft nyerte a második mérkőzést
A döntő második mérkőzését vasárnap este az Asesoft
nyerte 83-78 (31-21, 14-17, 19-16, 19-24) arányban, így a
második mérkőzés után 1–1-re alakult az állás.
A részrehajló bíráskodás miatti feszültség, kisebb-nagyobb
durváskodásokhoz, összetűzésekhez vezetett, Barro és Miletic
a kiállítás sorsára jutott, így elképzelhető, hogy mindketten
eltiltást kapnak a következő találkozóra. A mérkőzés elfajulásában jelentős szerepük volt a bíróknak – különösen Marius
Ciulinnak –, akik részrehajlóan vezették a játékot, felbőszítve
ezáltal mind a hazai kosarasokat, mind a közönséget.
retni, ennek az együttesnek érdemes lelkesen szurkolni, hiszen
most a csúcson van a szurkolók
örömére.

7. oldal

Labdarúgás, 2. liga
Tétnélküli mérkőzésen:
FCM-CS Mioveni 1-1 (0-0)

Semmilyen tétje nem volt a
FCM-CS Mioveni bajnoki labdarúgó mérkőzésnek, hiszen
egyik csapatnak sem volt
már reménye a feljutásra, bár
az előző bajnokságban még
az élvonalban szerepeltek.
A találkozón a FCM viszonylag későn, a 68. percben szerzett vezetést Peteleu révén,
aki Huiban szöktetése után
volt eredményes.
A hosszabbítás utolsó pillanataiban sikerült egyenlítenie a Mioveni-i együttesnek,
amely Panait révén szerzett
gólt.
A döntetlen egyik csapatnak
sem kedvezett, a FCM az eddig szerzett 29 bajnoki ponttal a 8. helyről várja a folytatást.
A marosvásárhelyi együttes
legközelebb május 30-án lép
pályára a Sziget utcában, ellenfele a brassói Corona csapata lesz. Május 25-én, az
időközben anyagi okok miatt
visszalépett gyulafehérvári
Unirea lett volna az ellenfele,
ezért nem játszik csapatunk.

Lőrincz Norbert
újra országos bajnok tekvandóban!

kolótábora ezt megérdemli!
Szíjártó Levente, 31 éves,
az Asesoft CSU játékosa:

Szászgáspár Barnabás, a
Maros KK segédedzője:
– Egyáltalán nem volt könynyű mérkőzés, hiszen a nyolcszoros román bajnok ellen nem kis
dolog győzni, főleg az országos
bajnoki döntő első mérkőzésén.
A vásárhelyi közönségről mit
mondhatok? Azt, hogy ők már
egy jó ideje aranyérmesek az országban, hisz annyira elszántan,
lelkesen buzdítanak minket, főleg a hazai mérkőzéseken. Mi,
azaz a Maros KK az országos bajnoki döntő sorozatában az
aranyérmet szeretnénk megszerezni, hogy azt a lelkes, odaadó,
elszánt közönségnek ajánlhassuk majd, hisz a Maros KK szur-

– Fontos lett volna, hogy
győzzünk az első találkozón, bár
most, az első mérkőzés után
sincs semmi veszve. A szabaddobásoknál jobb volt a Maros
KK, a lepattanóknál az Asesoft
volt jobb, de ezek a statisztikai
számok nem mindig tükrözik a
pályán mutatott játékot.
Ami a vásárhelyi szurkolótábort illeti, minden dicséretet
megérdemel, le az összes kalappal előttük. Mi vártuk ezt a
Dzsungel hangulatot, megérdemli ez a város, hogy csapata
a bajnoki címért harcoljon!

Miután tavaly a marosvásárhelyi Tornado sportklubtól a
helyi Xploziv egyesülethez igazolt át, újabb országos bajnoki
címet szerzett Lőrincz Norbert. A kiváló sportember a Besztercén megrendezett WTF tekvandó országos bajnokságon diadalmaskodott, amelyen az ország 16 egyesületének 220
sportolója indult.
A marosvásárhelyi Xploziv sportklub (edző Bigu Octavian)
versenyzői 17 sportolóval vettek részt az országos versenyen,
gyerek 1, 2, kadet 1,2 és junior korcsoportokban és 9 első, 1
második, 2 harmadik helyezéssel az összesítésben a III-ok lettek, a Botoşani meg a házigazda beszterceiek mögött.
A gyerek 1, 2 kategóriában a marosvásárhelyi klub versenyzői összesítésben harmadik, míg kadet 1,2 és junior kategóriában másodikak lettek.

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

Kedves Olvasóink!
Pályázati rejtvényeink közül a
negyedik feladványhoz érkeztünk. Ezúttal a rajz poénját kérjük a pályázni óhajtóktól! Ne
feledjék el megtartani a rejtvényekhez csatolt számokat, ezeket a megfejtésekkel együtt
kell eljuttatniuk szerkesztőségünkbe, a jövő héten megjelenő pályázati szelvényen!
Díjaink:
1. díj: szobai függőlámpa – a
PROENERG kft „Electro Light”
nevű szaküzletének ajándéka

2013. május 26–29.
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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

Sikeres rejtvényfejtést!

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
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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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