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

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

>>> 3. oldal

Trianon
A magyar parlament 2010-ben a nemzeti öszszetartozás napjává nyilvánította a trianoni
békediktátum napját, június 4-ét, törvényben
is kinyilvánítva a szétszakított, több államban
élő magyarság együvé tartozását. Szimbolikus,
de nagy jelentőségű döntés volt, olyan, amely
remélhetőleg igazi fordulópontot jelent a
nemzetpolitikában. A globalista világrend, a
nemzetközi pénzpiaci érdekek feltétel nélküli
kiszolgálása helyett a nemzeti érdekek védelmét előtérbe helyező, s azokért kiálló nemzeti
kormány működése reménykedésre jogosít.

Bűnbaknak jók
a magyar oktatók

Júniusi ZAT!

REJTVÉNYPÁ

LYÁ

Dr. Szilágyi Tiborral, a MOGYE rektorhelyettesével és dr. Szabó Béla
professzorral beszélgettünk az
orvosi jelenlegi helyzetéről.
Elmondták, hogy a minisztérium
csak látszatmegoldásokra törekszik, és a lényegi döntéseket elodázza, és azt is, hogy az egyetem
vezetősége időhúzásra játszik.
Ám a tanárok biztosítottak afelől,
hogy ameddig létezik törvényes
keret a magyar departamentum
megalakítására vonatkozóan,
addig hangoztatni fogják az
igényeiket.

Tudnivalók a 8. oldalon)

Interjú

>>> 4. oldal

„A világ jó!”

Interjú Kádár Annamária pszichológussal, a
Mesepszichológia című könyv szerzőjével,
amely mű nemrégiben Aranykönyv-díjat nyert
el. Beszélgettünk mesékről, mesehősökről, az
érzelmi intelligencia fejlesztéséről, és az hétköznapi életben legyőzendő sárkányokról is.

Társadalom

>>> 3. oldal

Sport

>>> 5. oldal

Ha ünnepel a város,
akkor miért dolgozni?

Kartingozók vannak,
pálya viszont nincs

Egyelőre meg nem indokolt okok miatt a mai tanácsülést
jövő hétre halasztották. Peti Andrást, a leendő alpolgármestert és Brassai Zsombort, az RMDSZ megyei elnökét
kérdeztük ennek okáról, ám a két illetékes nem tudott
megnyugtató okot adni arra, miért késik olyan – a magyarság szempontjából fontos – döntések meghozatala,
mint a magyar alpolgármester megválasztása, a Bernády iskola névadása, illetve a Sütő-szobor felállítása.

A Marosvásárhelyi Napok alatt karting versenyre is sor
került, amelyet a Tudor negyedbeli Pandúrok sétányán
tartottak. A versenyen több Maros megyei tehetséges
gyerek négy kategóriában indult. Dávid Zsolt egykori
megyei bajnok és országos harmadik helyezett vásárhelyi kartingozót kérdeztük.
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Kár kihagyni

Névnapok

Kifordulás
az Ariel Színházban
Június 8-án, szombaton 20
órától Molnár Bence Kifordulás
című, 12 év fölötti nézőknek
szóló egyéni előadását látja vendégül az Ariel Stúdió marosvásárhelyi székházában. Az előadás
román nyelven feliratozott.
Magyar Filmnapok
Június 7-9-e között harmadik alkalommal szervez Magyar
Filmnapokat a K’arte Egyesület
és a Balassi Intézet. A ﬁlmek 18
órától, illetve, illetve 20:30-tól
tekinthetők meg a Művész Moziban. Műsoron: pénteken
20:30-tól az Üvegtigris 3-at,
szombaton a Magyar Retrót és
A vizsgát, vasárnap pedig a Vad
Magyarországot és az Aglaja
című ﬁlmet kísérheti ﬁgyelemmel a nagyérdemű. A belépés 5
lej/nap.
A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia koncertje
Június 6-án, csütörtökön
este 7 órától a Fiatal előadók,
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nagy mesterek című szimfonikus koncertre várják a zenebarátokat a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel: Vass András (Magyarország), hegedűn játszik: Simon
Croitoru. Műsoron: Bach és
Schubert művei. A hangversenyre a 31-es számú bérlet érvényes. Június 7-én, pénteken
13 órától magyar nyelvű évadzáró lecke- és nevelőhangversenyre kerül sor a Kultúrpalota
nagytermében. Téma: Fiatal tehetségeink hangversenyszínpadon.
Közreműködik
a
Marosvásárhelyi Filharmónia
Szimfonikus Zenekara. Vezényel: Matei Pop. Szólisták:
Magdó Ráhel, Fejér Árpád Attila, Horváth Eszter, Haáz Márton, Sipos Péter, Nagy Orsolya,

a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum diákjai. A bemutatót
Fülöp Klára tanárnő tartja.
Mûsoron: Stamitz, Mendelssohn-Bartholdy, Mozart, Wieniawski, Händel művei.
Nagy Pál-kiállítás
Megnyílt Nagy Pál (1929 –
1979) képzőművész kiállítása a
marosvásárhelyi várban működő történelmi és régészeti
múzeumban, illetve a Musem
Caféban. A tárlat augusztus 10ig látogatható.
Valahol Európában
A marosvásárhelyi Művészkuckó Egyesület június 7-én,
pénteken 19 órától a Maros Mű-

vészegyüttes kövesdombi székhelyén bemutatja az 1947-es
azonos című ﬁlm nyomán készült Valahol Európában című
musicalt. A darab zenéjét Dés
László szerezte, dalszövegét
Nemes István, szövegkönyvét
Böhm György, Korcsmáros
György és Horváth Péter írta.
Rendező: Korpos András, zenei
vezető: Czédula Kamilla, koreográfus: Zaiba Anikó, díszlet- és
jelmeztervező: Bölöni Ágnes.
Gyerekeknek és diákoknak 8
lejbe kerül a jegy, egy felnőttjegy ára 15 lej.
Habakuk-nap
a cserealji templomnál
A Habakuk Ifjúsági Bábjátszó Egyesület június 8-án,
szombaton délelőtt 11 órától
bábelőadásra, majd játszóházba várja a gyerekeket a marosvásárhelyi cserealji templom
tanácstermébe. Az aprónép a
Mese a rongyos zsákból című
előadást nézheti meg, majd
kézműves tevékenységen és
észpróbákon vehet részt. A rendezvényre egy nagyobb program keretében kerül sor, a
tervek szerint júniustól pár hónapig minden hónap első
szombatján lesz a Habakuknap.

Június 6.
Június 7.
Június 8.
Június 9.
Június 10.
Június 11.
Június 12.

Norbert, Cintia, Kolos, Klaudia, Felícia
Róbert, Nándor, Berengár, Énok
Medárd, Ágnes, Vilmos, Tas, Ellák, Helga
Félix, Bódog, Diána, Előd, Ludovika
Margit, Gréta, Diána, Gitta, Bács
Barnabás, Paula, Roxána
Villő, János, Leó

Horoszkóp
Kos:Nehéz feladattal találhatja szemben magát. Valószínűleg
nap mint nap új kihívással kell megküzdenie. Kitartásának és
energiájának köszönhetően azonban játszi könnyedséggel
boldogulhat mindennel. Ha kapcsolatban van, kiegyensúlyozott napokat élhetnek kedvesével.
Bika: A karrierjét, pénzügyeit illetően nem sok változás várható ebben az időszakban, ám ez nem feltétlenül rossz, sokkal
inkább stabil és biztonságos. Szerelmével sok jó programjuk
lehet a napokban, használják ki szabadidejük minden percét!
Szingli? Ismerkedésre, ﬂörtölésre fel!
Ikrek: Pénzügyeiben várható pozitív változás. A napokban
kimerültségre panaszkodhat. Néha kicsit pihenjen is, a karrier
egyengetése, a pénzkeresés nem minden! Fontosabb az
egészség. A párjával egy félreértés miatt összekaphatnak, de
ha igazán jól ismeri őt, tudja, hogyan engesztelje ki.
Rák: Vigyázzon, mert rengeteg konﬂiktus várhat önre a napokban. Legyen megértő és türelmes másokkal, sok felesleges vitát elkerülhet. Kedvesével szerencsére minden rendben,
tegyen meg mindent, hogy ez így is maradjon. Ha épp szingli,
járjon nyitott szemmel!
Oroszlán: A napokban sok kellemes családi program várhatja, amelyekbe párja is nagyszerűen belesimul, és ez külön
örömmel tölti el. A pénzügyeiben egy kis visszaesés tapasztalható, de ne ijedjen meg, ez csak ideiglenes! Ha most nincs
kapcsolata, szervezzen egy bulis estét, akkor megismerhet
valakit.
Szűz: Baráti ismeretség révén egy rendkívül jó ajánlatot kaphat. Fontolja meg, elvállalja-e, hosszú távon jobban járhat
anyagilag is. Szerelmére sokszor ok nélkül is féltékeny lehet,
tanulja meg jól kezelni a helyzetet! Ha éppen nincs párja, a
napokban izgalmas ﬂört ígérkezik.
Mérleg:Vigyázzon az előítéletekkel, mostanság ugyanis sokszor előfordulhat, hogy túl korán, illetve túl kevés információ
alapján ítélkezik mások felett. Ezzel tönkreteheti munkahelyi
kapcsolatait, de a baráti köre is csalódhat önben. Szerelme és
ön fölött viharfelhők gyülekeznek, számoljon tízig, mielőtt
megszólal!
Skorpió: Veszekedések, viták, kibékülések sora várhat önre
a héten. Igyekezzen higgadtan kezelni a helyzeteket! Párja
egy megnyilvánulása miatt egy pillanatra csalódott lehet, de
próbálja az ő szemszögéből is nézni a dolgokat! Ha nincs párja,
nézzen körül a baráti körében!
Nyilas: Pozitív periódust él meg. Korábbi bizonytalanságai a
munkahelyével kapcsolatosan elmúlni látszanak, és a párkapcsolata is virágzik. Ha okosan kezeli a pénzügyeit, nagyobb
összeghez juthat a napokban. Amennyiben éppen
egyedülálló, kapcsolja be a radarjait, mert megismerheti jövendőbeli nagy szerelmét.
Bak: A napokban hajlamos lehet még munkaidőn kívül, akár
otthon is határidőnapló és telefon társaságában tölteni az
idejét. Ne legyen maximalista, mert ez az első lépés lehet a
munkamánia felé, ami családi, baráti viszonyait is rombolja,
de a párkapcsolatára főleg rossz hatással van!
Vízöntő: Veszélyes napokat él meg, ami munkahelyét illeti.
Lehet, hogy felettesei már egy ideje ﬁgyelik a munkáját, és ha
csökkent a lelkesedése, el is veszítheti az állását. Legyen kicsit
kitartóbb! A párjával szerelmes gerlicékként élhetnek, de ha
nincs most senkije, élvezze ki az egyedülállóság előnyeit!
Halak:Ezek a napok nem a legpozitívabbak. Sajnos sok vitája
lehet, főleg azért, mert kicsit ingerlékeny, türelmetlen. Próbáljon lazítani, ezzel nem érhet el semmit, de legalábbis jót
nem. Párkapcsolatának például kifejezetten árthat az ilyen
ok nélküli veszekedésekkel.

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

Trianon

Bűnbaknak
jók a magyar oktatók
„A magyar tagozat hosszú távú fennmaradásához, illetve fejlődéséhez elengedhetetlen a magyar nyelv
bevezetése a laboratóriumi és klinikai gyakorlati képzésbe, a tagozathoz tartozó diákcsoportok létrehozása, a különálló álláskeret megvalósítása, és a magyar tagozat főtanszékeinek megalakítása. Ezen elvárásaink teljes összhangban vannak a tanügyi törvénnyel” – áll a MOGYE Magyar Tagozati Tanácsának
képviselői által hétfőn kibocsátott közleményében.
A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemem és
általában Erdélyben már évtizedek óta tart a magyar orvosképzés
akadályoztatása,
ellehetetlenítése. Minden tiltakozás ellenére a magyar nyelvű
képzés hátrányba szorul, az oktatás román nyelven folyik, a
magyar tanárok aránya egyre kisebb. 2011-ben egy olyan tanügyi törvény lépett érvénybe,
amely elvileg biztosítaná az
anyanyelvi oktatást a legfelsőbb
szintig. A MOGYE kétharmados
román többségű szenátusa
azonban nem hajlandó betartani a törvény kisebbségi oktatásra vonatkozó részeit. Az
egyetem magyar tagozatának
vezetőtanácsa több ízben fordult ez ügyben a tanügyminisztériumhoz, de kérései eddig
nem találtak meghallgatásra.
A minisztérium látszatmegoldásokra törekszik, és a lényegi döntéseket elodázza
Az RMDSZ nyomására aztán
egy önálló orvosi és gyógyszerészeti karra vonatkozó kormányhatározat született, amely
azonban nem hozta meg a várt
eredményt, viszont az akkori
kormány bukásához vezetett.
2012 szeptemberében, átmeneti megoldásként, egy megállapodásra került sor, amelyet a
miniszterelnök és a tanügyminiszter is aláírt. Ez lehetőséget
teremthetett volna – ha betartják – arra, hogy a magyar testület rendezze sorait, és
megfeleljen az akkreditációs elvárásoknak. A román fél azonban egyik rá vonatkozó pontot
sem tartotta be maradéktalanul. A magyar nyelvű orvosképzés akkreditációs dossziéját úgy
küldték el Bukarestbe, hogy az

nem tartalmazza a magyar tagozat igényeit. Egyre világosabbá válik tehát, hogy a
minisztérium csak látszatmegoldásokra törekszik, és a lényegi
döntéseket elodázza, azaz ezek
meghozatalát az egyetem szenátusára bízza.
Nem etnikai
diszkriminációról van szó
Hétfőn a MOGYE Magyar Tagozati Tanácsának képviselői
sajtótájékoztatót tartottak a reális helyzet ismertetése végett.
Miután felolvasták román és
magyar nyelven a testület által
megfogalmazott közleményt,
dr. Szabó Béla tagozatvezető és
dr. Szilágyi Tibor rektorhelyettes a média képviselői által feltett kérdésekre válaszoltak.
Arra a kérdésre, hogy miért
nem foglalták el a meghirdetett magyar oktatói helyeket dr.
Szabó Béla kifejtette: „Hangzatos volt ugyan a 30 állás meghirdetése, de csak két új oktatót
sikerült alkalmazni. Öt új állást
kértünk, de csak kettőt sikerült
betöltenünk. Véleményünk
szerint csak olyan személy töltheti be ezeket az pozíciókat,
akiket ismer és elismer a közösség. Meglátásunk szerint továbbra is akadályozzák a
magyar oktatók alkalmazását,
majd arra hivatkoznak, hogy
nincs elég tanár és így az
aránytalanság továbbra is
fennmarad. Nem etnikai diszkriminációról van szó, amikor a
tanársegédektől magyar nyelvismeretet kérünk, amint azt
egyesek próbálják értelmezni,
hanem nyelvi kompetenciáról,
úgy ahogyan az az angol karon
is történik.”
Időhúzás magas szinten

Az akkreditációs folyamattal
kapcsolatban a tanárok elmondták, hogy időhúzás folyik
magas szinten, és az egyetem
vezetősége továbbra is visszautasítja a magyar igényeket. Az
új tanévet viszont nem volna
szabad megkezdeni, ameddig
nincs akkreditálva a magyar tagozat. „A probléma megoldását
személyes konﬂiktusok akadályozzák. Mindig valami oldalági
problémát részesítenek előnyben, a lényegeseket elodázzák.
Minden alkalommal úgy közelítették meg a problémát, hogy
miért nem lehet, sohasem úgy,
hogy hogyan lehetne" – hangoztatták a szóvivők.
A továbbiak során dr. Szabó
Béla és dr. Szilágyi Tibor azt nyilatkozta, hogy nem kívánnak
testületileg részt venni a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület által
szervezett tiltakozó akción, de
ha valaki magánemberként a
tanárok vagy diákok sorából ott
szeretne lenni, az ellen nincs
semmi kifogásuk.
„Amíg létezik törvényes
keret, mi hangoztatjuk
igényeinket”
Lapunk kérdésére, hogy látnak-e reális esélyt arra, hogy a
közeljövőben, vagy valaha pozitívan rendeződjenek a problémák, dr. Szabó Béla kifejtette:
„Nyilván látunk esélyt, másként
nem folytatnánk a küzdelmet.
Ameddig létezik egy törvényes
keret, addig mi hangoztatjuk
igényeinket. A minisztérium azt
ígérte, hogy tárgyal velünk ez
ügyben, ha viszont mégsem
teszi meg, akkor nemzetközi fórumokra is kivetítjük problémáinkat. Most itt a nyár, a
vizsgaidőszak, a szünidő, a sza-

badságok ideje, a diákok érdekében nem szándékozunk tiltakozó akcióba kezdeni, de a
tárgyalásokat folytatjuk. Ha
őszig nem sikerül kéréseinkre
megoldást találni, akkor a törvényes érdekérvényesítés szélesebb skáláját fogjuk igénybe
venni.” Hogy konkrétan mik is
lennének ezek, arról a tagozatvezető nem kívánt még nyilatkozni.
Az egyetemek rangsorolása a 2006–2010 közötti
tudományos eredmények
alapján történt!
További kérdésünkkel dr. Szilágyi Tiborhoz fordultunk, és
arra kértük, fejtse ki, mit is jelent
az, hogy a közelmúltban a
MOGYE B kategóriás minősítést
kapott. „A minősítésre a 2011ben érvényben lévő tanügyi törvény előírása szerint került sor.
Az egyetemek rangsorolása a
2006–2010 közötti tudományos
eredmények alapján történt! Az
állítás, amely a sajtóban is megjelent, és amely szerint a MOGYE
a B kategóriát a politikai játszmák miatt kapta, alattomos diverzió. Megpróbálnak a magyar
tagozat tanáraiból – akik törvényes követeléseiknek adnak
hangot – bűnbakot faragni, és
ezáltal is igyekeznek a román
kollégákat ellenünk fordítani. A
tanügyi törvény 2011-ben jelent
meg, és csak ezután kezdődtek
a magyar tagozat körüli problémák. Az én értelmezésemben
nonszensz, hogy egy 2011 utáni
esemény visszamenőleg befolyásolja a korábbi öt év eredményeit" – nyilatkozta lapunknak
dr. Szilágyi Tibor rektorhelyettes.
Nemes Gyula

A magyar parlament 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította a trianoni békediktátum napját,
június 4-ét, törvényben is kinyilvánítva a szétszakított,
több államban élő magyarság együvé tartozását. Szimbolikus, de nagy jelentőségű döntés volt, olyan, amely remélhetőleg igazi fordulópontot jelent a
nemzetpolitikában. A globalista világrend, a nemzetközi
pénzpiaci érdekek feltétel nélküli kiszolgálása helyett a
nemzeti érdekek védelmét előtérbe helyező, s azokért kiálló nemzeti kormány működése reménykedésre jogosít.
Az első világháborút lezáró békediktátumot enyhén
szólva gátlástalan, hazudozó politikusok hozták tető alá.
Ennek következtében vált a maradék, a Csonka-Magyarország – amely elvesztette területének 2/3-át és lakosságának 1/3-át – olyan országgá, amely önmagával határos.
Trianon után öt szomszédos államban éltek elszakított
nemzettestek, az 1989-90-es változások után már hétfelé
szakítottan éltek magyarok a környező országokban.
Mi is történt Trianonban? A népek önrendelkezési jogát
és a nemzetiségi elvet, azaz az akkoriban untig ismételgetett wilsoni pontokat semmibe véve az országrablást
békeszerződésben törvényesítik. Ennek értelmében az
1916-ban hadba lépett, és az 1918. május 7-én a központi
hatalmakkal különbékét kötött Románia, tehát a világháború első vesztese, a győztes hatalmak, elsősorban Franciaország közreműködésével nagyobb területet
szakíthatott Magyarországból, mint amekkorára a román
irredenták a világháború előtt valaha is számíthattak.
1920. június 4-e után az addig 137 000 négyzetkilométeres Románia váratlanul és érthetetlenül 295 000 négyzetkilométeres országgá vált. Ezzel szemben az 1920 előtt
(Horvátország nélkül) 282 000 négyzetkilométeres Magyarország 93 000 négyzetkilométeres állammá zsugorodott.
Hogyan volt ez lehetséges? A történet furcsaságát, érthetetlenségét csak fokozza, hogy akkoriban mind a magyarság, mind a románság lélekszáma kb. 11 millióra volt
tehető. Nem mellékes az sem, hogy Trianon után százszor
annyi magyar lett Nagy-Románia állampolgára, mint
amennyi román maradt Csonka-Magyarországon.
A világraszóló igazságtalanság után szinte természetes, hogy kényszerpályára került a magyar politika, meghatározója két évtizeden keresztül a revízió gondolata volt.
Hogy nem sikerült, az nem kizárólag a magyar politikusokon múlott. De ez már egy másik történet.
A Nemzeti Összetartozás Napjához visszakanyarodva:
reméljük, hogy az ebből az alkalomból szervezett rendezvények, megemlékezések hatásaként talán megerősíthető
a sokakban megingott egészséges nemzeti öntudat, önbizalom. Ami nélkül jövőt építeni lehetetlen.

A Központ hetilap a következő

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

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

13 RON
25 RON
50 RON
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„A világ jó!”
Beszélgetés Kádár Annamária pszichológussal,
a Mesepszichológia című könyv szerzőjével
– Májusban kaptál Aranykönyv-díjat a Mesepszichológia
könyvedért, többek között Fekete
István, Örkény István, J. R. R. Tolkien, Gordon Ramsey mellett.
Milyen érzés ilyen névsort követni, méghozzá egyedüli marosvásárhelyiként, erdélyiként?
– Nagyon jó érzés volt az ismeretterjesztő kategória győzteseként felmenni a színpadra,
és átvenni az elismerést. Olyan
volt ez az egész, mint egy gyönyörű tündérmesének egy jelenete. A könyv megjelenése óta
varázslatos dolgok történnek az
életemben, elsősorban az olvasók és a gyermekek visszajelzései melengetik a szívem. Sokan
nem hittek abban, hogy meséket írhatok, mert egy pszichológus nem írhat ilyen műfajban.
És íme! A könyvemnek is megvan a maga meséje, voltak ezen
az úton hétfejű sárkányok, de
segítőtársak is. A könyv története is nagyon jól példázza azt,
hogy csak elég merésznek kell
lenni az elindulásban, elég bátornak, hogy elengedjük a fülünk mellett a negatív,
önbeteljesítő jóslatokat, elég kitartónak, hogy a célunk érdekében
mozgósítsuk
erőforrásainkat, és elég szemfülesnek, hogy észrevegyük és
kihasználjuk a lehetőségeket.
Ez a díj mindannyiunké, akik hiszünk a mesékben, a csodákban, a varázslatban!
– A gyerekek érzelmi intelligenciafejlesztését szolgálja a
könyved. Mesélj egy kicsit
erről…
– A mese pszichológiája
mellett az érzelmi intelligencia
fejlődése és fejlesztési lehetőségei állnak az érdeklődésem
középpontjában. Amikor iskolapszichológusként gyerekekkel
és tréningek keretében felnőttekkel ennek fejlesztésén dolgoztam, egyre tisztábban
körvonalazódott számomra,
hogy az érzelmi biztonság megalapozása gyermekkorban történik, és bár nem lehetetlen, de
nagyon hosszú folyamat eredménye ezeknek a korai negatív
mintáknak az átírása. A mese az
ősbizalom élményét erősíti
meg, azt, hogy a világ jó, és jó
volt ide megszületni. Ezzel az
alapérzéssel sokkal könnyebb

elviselni a nehézségeket, kudarcokat, tragédiákat, és könnyebb
derűsnek, vidámnak lenni. Úgy
gondolom, az a szülő, pedagógus, aki a mese varázsával, csodájával ajándékozza meg a
gyermeket, aki lélekben ő maga
is egy kicsit megőrzi gyermeki
világlátását, mágikus gondolkodásának maradványait, sokkal könnyebben boldogul
problémahelyzetekben, dolgozza fel a veszteségeket, kudarcokat.
– Pszichológusi diplomát
szereztél. Miért éppen a meséket
tanulmányozod, írod, bővíted?
– Már pszichológus hallgatóként, 13 évvel ezelőtt a
mesékből írtam a szakdolgozatom, kisiskolások által írt
történeteket vizsgáltam.
1237 gyerek által írt mesét olvastam el és elemeztem, ami
sorsdöntő élmény volt az
életemben. A fantázia és realitás kölcsönviszonya annyira
érdekesen jelent meg ezekben az írásokban, hogy sokszor potyogtak a könnyeim a
nevetéstől: ez a Maggi tyúkhúslevest főző királylányok és
a pattanásos királyfiúk világa.
Doktori disszertációmban már
közel 2000 kisiskolás által írt
mesét elemeztem. Ez az a terület, ami a legjobban érdekel, hiszen terapeutaként is
élettörténeteket hallgatok, és
felnőttként is egyfajta mesevilágban élek. A mese egyik
legfontosabb erőforrásom.
– Mit gondolsz, mi a sikere a
könyvednek, miért szeretik a
gyerekek annyira Tündérbogyót
és Lillát?
– Úgy érzem, illetve a viszszajelzésekből is beigazolódott,
hogy azért szeretik a gyerekek
Tündérbogyót és Lillát, mert
magukra ismernek bennük, hisz
Lilla ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint ők: fél, féltékeny a testvérére, nem tud
várakozni, nem érti, hogy miért
is kell búcsúzkodni. Több gyerek
jelezte, hogy értik miről beszél
Lilla, számukra is létezik az a titkos barát, aki Tündérbogyó, s
akivel mindent meg lehet beszélni, aki mindig ott terem, ha
szükség van egy kis támogatásra.

„Meg kell küzdenünk
a sietség szörnyével”
– Hogyan látod, a mára jellemző életvitel mellett a szülőknek marad-e idejük olvasni
gyerekeiknek?
– A könyv megírásakor egy
fontos motivációm volt, hogy
felhívjam a ﬁgyelmet arra, hogy
mennyire fontos a lassítás, a
„slow life”. Ha a mesében a sárkányt kell legyőznie a hősnek,
akkor a valóságban az egyik
legfélelmetesebb ellenség,
amivel nap mint nap meg kell
küzdenünk, a ﬁgyelmetlenség
és a sietség szörnye. Egyre kevesebb idő van leülni, és „csak
úgy” kötetlenül beszélgetni,
együtt vacsorázni, nevetgélni,
mesélni. A mesemondó szülő
lelassítja, lecsendesíti a külső
világot, és egy olyan teret alkot,
amelyben a mesélő és a mesehallgató a közösen átélt élmény
során eggyé válik. Ez a szülőgyermek kapcsolat egyik fontos
pillére, az erre fordított idő a későbbiekben sokszorosan megtérül! Az egyik legfájdalmasabb
érzés, amit egy gyermek megélhet, hogy nincs idő rá, hogy
lerázzák, hogy csak kötelességből ﬁgyelnek rá. Semmi értelme mesét olvasni, ha ez is
csupán egy a sok kipipálandó
feladat közül. Az egyperces, instant mese olyan, mintha egy
pohár nemes bort egyhajtásra
felhörpintenénk, vagy egy
klasszikus zeneszámot felgyorsítva hallgatnánk. A mese csak
akkor éri el jótékony hatását, ha
a gyermekhez csonkítatlan változatban jut el. Minden elemének fontos szerepe van, és a
megváltoztatással, rövidítéssel
épp a lényegi mondanivaló sikkad el. Ha nem tudunk így mesélni, akkor semmi értelme „egy
percet” szakítani az egészre.

tát. A mesék segítettek abban,
hogy legyőzzem a félelmeim,
hogy elhiggyem a csodát, hogy
merészeket merjek álmodni.
Olyan mélyen ívódtak belém,
hogy vallom: gyermekkorom
mesevilága nélkül ma nem lennék ugyanaz az ember. Valahonnan innen kezdődött az
egész történet, amikor még
mesehallgató kislány voltam...
– Milyen a gyerekeknek olvasandó „jó”, illetve a kerülendő,
„rossz” mese?
– A meseválasztásnak az
életkori sajátosságokhoz, valamint a gyermek egyéni igényeihez,
érdeklődéséhez,
személyiségéhez, érzelemvilágához kell igazodnia. Természetesen nem tudhatjuk előre,
melyik történet jelenti majd a
legtöbbet számára, ahogy azt
sem, hogy milyen érzelmeket
fog előhívni belőle. Abban
azonban biztosak lehetünk: ha
a gyermek leragad egy mesénél, és újból meg újból hallani
akarja, ez azt jelenti, hogy egy
olyan feldolgozatlan problémája van, amire így szimbolikus
úton segítséget kap. A gyermek
pontosan ráérez arra a mesére,
amelyik az ő élethelyzetére,
problémájára rímel.
Leginkább a mese értelmezésével árthatunk, ekkor lesz
belőle „rossz” mese. Nem ajánlott ezeket az írásokat magyarázni, mivel ezzel megöljük a
varázslatot, és épp azt akadályozzuk meg, hogy az üzenet
mélyre hatoljon. Ne kérdezzük
vissza a történetet, és ne kezdeményezzünk
beszélgetést
annak mondanivalójáról vagy a
szereplők jelleméről. A varázserejétől lecsupaszított mese

– Valamiért úgy gondolom,
hogy édesanyád is sok mesét olvasott neked gyerekkorodban.
Igaz ez?
– A mesék hamuban sült
pogácsaként folyamatosan végigkísértek eddigi életutamon.
Édesanyám kora gyerekkoromtól fogva rengeteget mesélt
nekem, még ma is magamban
őrzöm ezeknek az estéknek a
meghitt, bensőséges hangula-
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megfosztja a gyermeket az önálló problémamegoldás lehetőségétől, attól, hogy a történet
többszörös újrahallgatása révén
megbirkózzon a szorongásaival,
félelmeivel. A személyes problémák megértése és feldolgozása nem lehetséges, ha a
szöveget valaki értelmezi és
„megfejti” nekünk. A tanulság
képi formában, érzelmi szinten
marad meg a gyermekben,
nem pedig a szülő magyarázatai által. Persze, ha a gyermek
szeretne beszélgetni a meséről,
akkor legyen időnk meghallgatni, és válaszolni a kérdésekre, amelyeket spontán tesz
fel nekünk. Ekkor gyógyíthatunk vele. Fontos ﬁgyelembe
venni az életkori sajátosságokat, egy jó mesét a gyermek
életkorához kell igazítani. Ha
varázsmesét hamarabb mondunk a gyermeknek, mint
ahogy ezt az életkori jellemzői
megkérik, vagyis 4,5-5 éves
kora előtt, akkor fokozzuk szorongását, mivel még nem alakult ki a kettős tudat, amikor
beleéli magát a mesébe, de
nem téveszti össze magát a mesehőssel, amikor el tudja választani a reális és a mintha
világot.
– Hogyha mesehős, meseﬁgura lennél, kicsoda lenne az?
– Harisnyás Pippi lennék szívesen, egyik farsangkor az ő
bőrébe bújtam. Pippi azt testesíti meg, amit minden gyermek
szeretne: azt csinál, amit akar és
amikor akar, hiszen varázsereje
van. Ha kedve van, száz palacsintát süt a barátainak, vagy
felvásárolja a játékbolt teljes kínálatát, de bármikor hajlandó
fellépni a cirkuszban vagy mó-

resre tanítani a betörőket. Öntörvényű, szabad, nonkonformista, életvidám kis ﬁgura
Pippi, ezért szeretem.
– Gondolom ahhoz, hogy
gyerekkönyvet írj, benned is kell
legyen egy adag gyerekesség, vidámság. Hogyan őrzöd ezt meg
a mindennapokban?
– Engem már többször komolyan utasítottak arra, hogy
szálljak le a földre, és ne legyek
naiv, gyerekes. Ha belegondolok, valóban így van: felnőttként is egy „mesevilágban” élek.
Nem abban az értelemben,
hogy világomat jó és rossz szereplőkre hasítom, hanem azért,
mert felnőttként is hiszek a csodákban, úgy is szoktam mondani, hogy szerendipikusan
élek. Ez az értékes dolgok megtalálásának képességét jelenti,
azt, hogy olyan dolgokat fedezzünk fel, amelyeket valójában
nem is keresünk. A mese optimista életﬁlozóﬁája és a mesei
varázslat egy olyan belső hitet,
önbizalmat és a világban való
ősbizalmat alapozott meg bennem, amely mindig segített a
kilátástalannak tűnő helyzetekben, hogy a látszólag leküzdhetetlen
akadállyal
szembeszálljak, hogy a mindennapi nehézségek és problémák esetében a megoldás
keresésében gondolkodjak.
Ehhez valóban kell egyfajta naivitás, a mágikus gondolkodás
bizonyos mértékű működése. A
munkám során is rengeteget
játszom, nevetek, sokat vagyok
gyerekek, diákok között, rengeteg élményben van részem a
mindennapokban.
Pál Piroska
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Megtoldott Marosvásárhelyi Napok
Fölösleges lenne most Marosvásárhely műemlékeit sorolni. Azonban egy mondat erejéig mindenképpen
meg kell tennünk, hiszen például a volt Városháza, a Kultúrpalota és nem utolsó sorban a Vár okán sokan
ﬁgyelnek ránk szerte a világon. Ez utóbbi kapcsán többen elgondolkodtunk az évek során, hogy miért is
kellett helyet adnia egy rangján aluli eseményeknek.
Ez a helyzet szerencsére mára
megváltozott. Idén a Liget adott
otthont a XVII. Marosvásárhelyi
Napok rendezvénysorozatnak.
Az önkormányzat magáénak
tudhatja a fent említett területet, a stadiont, illetve ennek környékét. Amint az kiderült, ebben
az évben városatyáink úgy határoztak, hogy meghosszabbítják
a városnapokat. Ez az időjárásnak és többek között a ballagásoknak tudható be.
A Liget, az egykori marosvásárhelyi hangulattal
Akik az elmúlt napokban kilátogattak a Ligetbe, két okból is
meglepődhettek. Egyfelől, hogy
a hely feljavult, másfelől, hogy a
stadion lelátóinak egy része már
fel van újítva. Minden valószínűséggel hamarosan ezt a munkálatot is teljesen befejezik, és a
Liget már teljes pompájával
fogja idézni egykori formáját. Ezt
az állapotot amolyan gyorstal-

palással kellett megoldani, hiszen a várban folynak a munkálatok, amelyek a szakemberek
becslése szerint még további egy
esztendeig eltartanak majd.
Ez elmúlt években arról panaszkodtak, hogy a miccs, a ﬂekkenezés, a borozás és a sörözés
nem illik a várba. A Ligetre így
minden bizonnyal nagy szüksége van a városnak.
Rövid időn belől megválik,
hogy a vár infrastruktúrája mire
lesz alkalmas, de felújított állapotában remélhetőleg más típusú kulturális rendezvényeknek
ad majd otthont.
A múlt heti kedvezőtlen időjárásnak tudható be az, hogy vasárnap nem fejeződött be a
Marosvásárhelyi Napok XVII.
rendezvénysorozata. Habár a teljes programcsomagot le lehetett
futtatni, a jelenlevőknek és a kibátorkodóknak időnként áldozatot is kellett hozniuk, hiszen
esőből-szélből, viszontagságos
időből volt bőven.

A rendezvényhosszabbítás
az időjárásnak és a ballagásoknak tudható be

Peti András, Marosvásárhely
leendő alpolgármestere ezzel
kapcsolatosan elmondta: „Igen,
hallottam én is erről. Az a meggyőződésem, hogy a városi tanácsosok ezek után azzal is kell
foglalkozzanak, hogy ehhez hasonló dolgok ne fordulhassanak
elő. Az, ami a főtéren történt abszolút nem helyes, és nagy kár! A
tény ugyanis romboló hatással bír
a városra, Marosvásárhely
kultúrájára, és persze a rendezvénysorozatra egyaránt. Legalábbis szerintem. Azonban, ha
lesz magyar alpolgármestere a
városnak, egészen biztos, hogy
hasonló dolgok, helytelen történések nem, vagy csak kis számban fordulnak majd elő.“
Kérdéseinkkel Csegzi Sándor
volt alpolgármesterhez is fordultunk, akitől megtudtuk, hogy ő
személy szerint egyáltalán nem
ért egyet azzal, hogy a meglévő
rádiósított rendszer használatával válogatatlanul szolgáltassanak zenét. Sőt, szerinte az

A hosszabbítás okai között a
ballagásokat is meg kell említeni,
hisz ez is közrejátszott a döntésben. Ebben az időszakban, vagyis
május és július között nagyon sok
program, rendezvény ütközhet.
Kezdve a Marosvásárhelyi Napoktól a ballagásokig, az érettségitől
a felvételikig. Fontos, hogy ezekre
az eseményekre még jobban oda
ﬁgyeljenek a rendezők, hisz a
helyszínhasználat és a másféle
események igencsak befolyásolják a részvételi hajlandóságot.
Vásárhely főterén egész
nap román zene bömbölt
Egy olvasónk hívta fel a ﬁgyelmünket arra, hogy a főtéren
szinte egész nap csak román
zenét lehetett hallani. Ennek
utána is jártunk, hiszen az észrevétel jogos.

Újabb tüntetésre készül az RMOGYKE
Ádám Valerián, az RMOGYKE
titkára arra buzdítja az erdélyi magyarságot, hogy csatlakozzanak a bukaresti
tüntetésükhöz.
„Éljen a lehetőséggel, és csatlakozzon a június 15-ei bukaresti
tüntetéshez! Jelenleg mintegy 30
busznak a költségére találtunk támogatókat, de reményeink szerint
ennél többen teszik majd tisztele-

tüket a felvonuláson. Az utazás
költségeihez való hozzájárulást
nem határozzuk meg, mindenki
tehetsége szerint adakozzon. A
befolyt összeget újabb buszok indítására kívánjuk fordítani. Az utazással kapcsolatos részletes
információkat jövő héten közöljük”
– áll az RMOGYKE közleményében.
Hozzáteszik: a bukaresti tilta-

nyelvén tudja legjobban elsajátítani
a tudást. Számunkra fontos, hogy
felkészült orvosaink legyenek. Akik
nem a szülőföldjük szolgálatára
akarnak tanulni, hanem Berlinbe
vagy Bukarestbe vágyódnak, azok
tanulhatnak az ország vagy a világ
többi egyetemén. Követelnünk kell
a teljes magyar nyelvű oktatást
azon ﬁaink számára, akik a szülőföldünkön kívánnak élni és dolgozni. Erkölcsi - moldvai
csángóként hittel küzdöttem éveken át, hogy Erdély ne csángósodjon el. Ha testvérüknek tekintenek,
június 15-én ne hagyjanak egyedül
a csatában” – zárul a közlemény.

kozó akciónak vannak nemzeti, oktatásügyi, egészségügyi és erkölcsi
vonatkozásai. „Nemzeti - ideje
megmutatnunk a románságnak,
hogy nem tűrjük tovább a kisemmizést, a megalázást évezredes
szülőföldünkön. Minden demokratikus eszközzel élni fogunk, hogy
megvédjük nyelvünket, örökségünket. Oktatásügyi - vissza kell
követelnünk minden oktatási intézményt, amit az elődeink ránkhagytak. Az orvosi és
gyógyszerészeti egyetemünk
ujjászervezése utat nyit a többi intézményünk birtokba vételéhez.
Egészségügyi - mindenki az anya-

Meghívó
gyar Kardiológusok Társasága
külön ülés keretében – "State of
Art a kardiológiában az európai
ajánlások tükrében” címmel – tart
előadássorozatot szerdán (19-én).
20-án és 21-én a kardiológiai képalkotás, az aritmológia, az akut miokardiális infarktus kezelési
stratégiájának aktualitásait tárgyalja a tudományos ülés. Az előadások a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház I. Előadótermében kerülnek
bemutatásra.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
A konferencia szervezőbizottságának elnöke,
dr. Benedek Imre,
egyetemi tanár

Június 19-22-e között, a hagyományoknak megfelelően kerül megrendezésre
Marosvásárhelyen, nemzetközi részvétellel a XII. KARDIOLÓGIA KONFERENCIA.
A rangos eseményt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem, a Magyar Kardiológusok
Társasága, a Román Kardiológusok
Társasága és a Kardiológia Klinika
együtt szervezi. A konferencián a
szív- és érrendszeri betegek kezelésének legégetőbb problémáiról
tartanak előadást neves európai
(Ausztria, Anglia, Franciaország,
Hollandia, Belgium, Magyarország,
stb) és hazai szakemberek. A Ma-
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egyházak vasárnapi liturgikus
eseményeit sem kellene közvetíteni, hiszen az említettek
egyáltalán nem szükségszerűek.
Így ezeket egyértelműen ellenzi,
ugyanis ez a forma abszolút nem
talál, nem illik Marosvásárhely
kulturális világába.
Ami pedig a színpadi megnyilvánulásokat és fellépéseket illeti,
a volt alpolgármester szerint ezek
etnikailag arányosan zajlottak. A
következő időszakra vonatkozólag
pedig szükségesnek találja egy
szakembercsoport megjelölését
és megbízását, melynek az lesz a
feladata, hogy ebben a kérdésben
az arányokat minden formában
kiegyensúlyozottá tegye, ﬁgyelembe véve a minőséget is.

A sátrak még állnak,
de néhány nap múlva
már csak fele lesz
Azt is észrevettük, hogy Vásárhely főterén még a sátrakat sem
bontották el. Amint azt az illetékesektől megtudtuk, ezek egyik
fele a vendéglátói, a másik fele
pedig a kézművesi rész.
Az elmondottak szerint az
elsőt, vagyis a vendéglátói oldalt
tovább szeretnék működtetni.
Természetesen ebbe is beleszólhat az időjárás, amiként az is,
hogy egyáltalán lesz-e igény
rájuk. A kézművesek sátrait a rendezvénysorozat végén megszüntetik.
Nagy-Bodó Tibor

Ha ünnepel a város,
akkor miért dolgozni?
Köztudott, az RMDSZ Peti
Andrást jelöli Marosvásárhely alpolgármesterének. Ezt Brassai Zsombor,
a Szövetség megyei elnöke jelentette be kedden, június 4-én.
A helyi tanácsban mandátumot betöltő Peti András,
Józsa Tibort váltja a tisztségben, aki személyes okokra hivatkozva áprilisban mondott
le az alpolgármesteri székről.
A Központ honlapján hírt
adtunk arról is, hogy az
RMDSZ javaslatáról a helyi
tanács soron következő, csütörtöki ülésén szavaznak a
testület tagjai.
Vagyis erre ma kellett
volna sor kerüljön.
Amint bebizonyosodott,
ez nem történik meg. Nem,
mert nem. Indoklás pedig
nincs. Az ülést elnapolták, a
következő hétre, június 13ára.
Jogos azonban a kérdés,
hogy ez miért is fordult, fordulhatott elő. Ahogy azt

szoktuk tenni, megint nekiálltunk a nyomozásnak, aminek meg is van az
eredménye.
Elsőként Peti Andrást kerestük meg, aki lapunk olvasóinak elmondta, hogy nem
tudja, hogy a szóban forgó
ülés miért lett elnapolva.
Szavaiból egyértelműen az
derült ki, hogy mindezt nem
érti, és hogy a döntés elhalasztását semmivel sem indokolták.
Tekintettel arra, hogy az
RMDSZ javaslatát Brassai
Zsombor megyei elnök nyújtotta be, őt is megkerestük.
Brassai válasza igencsak hasonlít a Petiéhez. Indoklást
nem adtak, csak jött a hír,
miszerint ezen a héten nincs
tanácsülés. A Szövetség megyei elnöke szerint mindez
talán annak tudható be,
hogy honatyáink ebben az
évben meghosszabbították a
Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozatot.
Nagy-Bodó Tibor
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Hacsek és Sajó

www.kozpont.ro

– Jó napot, Sajókám! Mit
tud maga a sóról?
– Megint kezdi? Múlt héten
a krumplis marhaságaival fárasztott…
– Mit tud, na?
– Sok mindent. Például,
hogy az egyetlen ásványi eredetű fűszer, és angolul shownak írják.
– Helyes. De azt tudta-e,
hogy a kereskedelemben forgalmazott só a ﬁnomítási módszereknek
köszönhetően
elveszíti ásványi tartalmának
jelentős százalékát?
– Annyi baj legyen, majd
utánasózok.
– Természetes sót kell használni, melyben a nátrium-klorid
mellett több mint 92 további
létfontosságú ásvány is megtalálható: kálium, kalcium, magnézium, vas, mangán, réz,
kobalt, nikkel, szén, kén, foszfor,
arany, ezüst, lítium satöbbi.
– Akkor biztos azért olyan
nehéz, mint a só, mert benne
van az egész Mengyelejev-táblázat.
– Íme, néhány zöldség,
amely már startból tartalmaz
sót, azaz nátriumot: zeller, petrezselyem, koriander, kapor.
– Jut eszembe, a kaporral
megszívtam egyszer: tökfőzeléket kotyvasztott az asszony, és
kizavart a boltba kaporért, ahol
kérdeztem az eladócsajt, van-e
friss kapor, mondta, van, és a
kezembe nyomott egy tejszínhabport. Merthogy úgy értette,
hogy frisca-por.
– Sokat gondolkozik, amíg
ezeket a baromságait kitalálja?
Ezt ﬁgyelmezze, mit írnak még
itten: ha fontos az egészsége,
ne hagyományos konyhasót vásároljon, hanem himalájai sót
vagy tengeri sót, amely algákat
vagy aromás füveket tartalmaz.

online

– Oké, holnap el is indulok a
kancsendzöngai S-Auchanba.
Még valami?
– Van: a só ﬁzetőeszköz volt
az ókorban és még a középkor
elején is. Rengeteg gond volt
akkoriban a sóautomatákkal,
mert a bennük levő só gyakran
átnedvesedett, és olyankor nem
adott ki sót a gép, hiába ütötték
be helyesen a sókártya pin-kódját, és hiába mentek a sóhivatalba panaszt emelni, ők sem
tehettek semmit.
– Ökör!
– Japánban egészen a XIX.
század közepéig állami monopólium volt a sókitermelés és forgalmazás, a császár ezt a
hatalmát a sógunokon keresztül
gyakorolta.
– Elég!
– Jó, váltsunk témát: képzelje, egy felmérés szerint a romániaiak hetven százaléka
stresszben él.
– A maradék harminc pedig
külföldön. A magyar nyelv
„egyenjogúsításáért” küzdő
„Igen, tessék!” mozgalom kezdeményezéséről hallott?
– Nem. Mit kezdeményeznek már megint?
– Well, felszólították a CocaCola romániai leányvállalatát,
hogy a nemrég indított egyedi
kampányában – a márkanév
mellett keresztneveket is felírnak a palackokra – vegye ﬁgyelembe azt, hogy Erdélyben
jelentős számú magyar is él, és
kínálja termékét az Istvánoknak, Jánosoknak, Ildikóknak,
Andrásoknak, Sándoroknak és
Éváknak is.
– Korrekt! Sőt, én más termékeknél is bevezettetném ezt
a magyarítást.
– Éspedig?
– Mit tudom én, így hirtelen…, például, a Bunica olaj

mellett legyen Nagymama olaj,
ne csak Unirea, hanem Egyesülés margarin is, továbbá Rendben tejföl, Medve sör,
Pulyatojás, Tökéletes vodka,
Mosd meg, oszt takarodj sampon, Miska csoki satöbbi…
– Mosd meg, oszt takarodj
sampon?! Az milyen?
– A WASH&GO magyar változata!
– Apropó, inglis: hallotta,
hogy megint kiviselkedtük magunkat Angliában?
– Milyen értelemben? Hazai
cigók elgörgették a Big Ben harangját a színesfémgyűjtőhöz?
– Nem. De amerikai turisták
felháborodását váltotta ki Londonban, hogy „romániai nomádok” táboroztak le egy
emlékhelyen, amelyet a 2001.
szeptember 11-i terrortámadásban elhunytak tiszteletére
hoztak létre. Az amcsi nagykövetség melletti parkocskában
található emlékmű oszlopai
alatt tucatnyi romániai vándorcigány húzza meg magát, akik
szétszórták az ingóságaikat és a
szemetet a környéken.
– Lehet vásárhelyiek, és az
ócskán érzik magukat.
– Egy idegenvezető szerint
az általa vitt turistáknak még az
emlékművön lévő táblát sem
tudta megmutatni, és az ott letelepedett emberek „minden
tisztelet nélkül viselkedtek, és
teljes mértékben ignorálták,
milyen jelentéseket hordoz az a
hely”.
– Vajon miért nem koloncolják haza őket?
– Amíg nem követnek el
bűncselekményt, addig nem tehetik. Vagyis egyelőre várnak.
– Aligha fognak beleőszülni
a várakozásba… Amúgy tök
hidegen hagynak az angliai
gipsyk, ellenben az már nem,

hogy francia meteorológusok
szerint az elmúlt 200 év leghidegebb nyara lehet az idei.
– Komcsi?
– Az. 70 százalék esély van
rá, hogy 1816 óta az idei év
nyara a leghidegebb lesz. A
hideg és nyirkos időjárás a francia előrejelzések szerint érinti a
Kárpát-medencét, Csehországot, Ausztriát, Németországot,
Franciaországot, de még Spanyolországot és Portugáliát is.
Június-júliusban szeszélyes időjárással kell számolnunk, és augusztusban számos vihar
várható.
– Na, még tiszta szerencse,
hogy nincs pénzünk nyaralni
menni! De poén lesz, ha most
emiatt sokan átütemezik az
üdülésüket szeptemberre, és
aztán egész nyáron banánrohasztó hőségben gubbasztanak
a munkahelyükön.
– Az se kizárt. Én is összefecsegnék minden baromságot,
ha meteoromókus volnék, mert
soha senki nem kéri számon
őket.
– Olyanok, mint az RMDSZ?
– Hogyhogy?
– Hát Markó Béla mondta a
csíkszeredai RMDSZ-kongreszszuson, hogy „ne kérjék rajtunk
számon se a MOGYE-t, se az autonómiát azok, akik töredékét
sem tették érte annak, mint
amit mi tettünk!”.
– Mit mondjak, rózsásan állunk mind autonómia-, mind
MOGYE-ügyben.
– Inkább tulipántosan!
Tudja, minek a szimbóluma volt
a tulipán a 17. századi holland
festészetben?
– Minek?
– A mulandóságnak, a halálnak!
Molnár Tibor

Közvélemény-konzultáció városrendészeti
dokumentációkkal kapcsolatosan
Marosvásárhely Municípium, a 2013. június 4–14. közötti időszakban konzultációt
folytat (a közvélemény szintjén)
a következő urbanisztikai dokumentációkkal kapcsolatban:
„Övezeti városrendészeti terv
– városrendezési szabályozások
meghatározása kereskedelmi
földszinttel ellátott kollektív lakásingatlan
építésére,
S+P+4E+R, Bartók Béla utca 2.
sz.”
Ez alkalomból a következő
események kerülnek szervezésre:
KÖZVITA
2013. június 14-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 szo-

bával 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.r
o
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.

Bölöni egy évre szerződést hosszabbított
az Al-Khorral
A marosvásárhelyi labdarúgás történetének legkiválóbb és legsikeresebb futballistájából lett világhírű
edző, dr. Bölöni László egy évre szerződést hosszabbított Katarban, az Al-Khor csapatánál, amellyel a 7ik helyen zárta a bajnokságot.

A szezon edzője címet is megszerezte (a belga Eric Gerets, a brazil Sebastião Lazaroni, vagy a francia Alain Perrot,
akár a román Razvan Lucescu előtt) és rajta volt az év legjobb edzőinek Top 3-as listáján, akár az egyik játékosa és a
klub menedzsmentje is, ami komoly szakmai elismerést jelentett számára.
Bölöni elmondta, az elmúlt héten, ha ideig-óráig is, de
sikerült találkoznia néhány egykori vásárhelyi csapattársával és az ASA pár szurkolójával, de szeretne egy baráti találkozást is megszervezni velük tágasabb környezetben.
Azt is megjegyezte, hogy a kolozsvári CFR vezetőségéből
senki nem kereste ajánlattal, igaz, ő sem kapkod a CFR után,
mint ahogyan annak elnöke sem utána. Örvend, hogy egykori együttese – ahol BEK-et és európai szuperkupát nyert
–, a bukaresti Steaua bajnok lett, viszont elszomorítják a
klubon belüli események.
A marosvásárhelyi FCM-vel kapcsolatosan megjegyezte,
ha újra első ligás együttese lesz városunknak, akkor szívesen leülne a vezetőséggel, hogy megbeszéljen egy-két dolgot, ami szükséges lenne a felsőbb osztályban való
bennmaradáshoz. Ugyanakkor egyáltalán nem hisz abban,
hogy a klub vezetősége ezután a helyi illetőségű, tehetséges ﬁatalokra alapozna.
A Központ azon kérdésére, hogy lesz-e a közeljövőben
újabb Bölöni-show, vagy ahhoz hasonló ünnepség, a következőket mondta:
– Én nagyon örvendenék egy újabb, hasonló méretű
eseménynek. Azt is említettem még korábban, hogy ha
még egyszer egy ilyen rendezvény megszervezésére felkérnének, akkor nagyon odaﬁgyelnék, azt hiszem, hogy mindent megtennék, hogy igazi, egyedi és sikeres
ünnepségben legyen részük a vásárhelyieknek. Világklasszis
egykori és jelenlegi labdarúgókat is meghívnék Marosvásárhelyre.
Végezetül elmondta, hogy nagyon jól érzi magát szülővárosában, jól esik neki az a melegség, amivel fogadják
azok, akik köszöntik az utcán, akik kedves szavakkal árasztják el, és akik mindig is szurkoltak neki.
Bölöni László feleségével, Klárával és néhány jó barátja
társaságában az elmúlt héten jelen volt a Maros KK-Asesoft
nemzeti kosárlabda liga döntőjének 5. mérkőzésén a helyi
Sportcsarnokban, ahol mintegy 30-35 év után újra hallhatta
a jól ismert ,,Húj-húj-hajrá!”-t.
– Csodálatos volt újra hallani, libabőrös lett tőle a
hátam! – mondta búcsúzóul.
Czimbalmos Ferenc-Attila
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Kartingozók vannak, pálya viszont nincs
A Marosvásárhelyi Napok alatt karting versenyre is sor került, amelyet a Tudor negyedbeli Pandúrok sétányán tartottak. A versenyen több Maros megyei tehetséges gyerek négy kategóriában indult. Dávid
Zsolt egykori megyei bajnok és országos harmadik helyezett vásárhelyi kartingozót kérdeztük.
– Mit kell tudni a kartingról?
Mióta létezik karting szakosztály
városunkban?
– A gokart karosszéria nélküli, együléses, törpe versenyautó. Az autósport közismert
ága, a Forma–1 kisiskolájának
számító gokart komoly ﬁzikai és
szellemi felkészültséget igényel.
A bajnokságok felügyeletét, a
szigorú technikai és biztonsági
szabályok betartatását az országos szövetség látja el.
A marosvásárhelyi volt pionírok háza 1953-ban épült és azóta
van karting szakköre. Jelenleg
Pop Claudiu foglalkozik a gyerekekkel, akik szép számban látogatják a szakkört.
– A mai eseményre honnan,
milyen helységekből jöttek a gyerekek?
– Szászrégenből, Szovátáról,
Dícsőszentmártonból és Marosvásárhelyről vannak itt kartingot
kedvelő gyerekek, akik a vásárhelyi volt pionírok házában működő szakkörben, vagy más
magánklubnál űzik ezt a sportot.
– Hány kategóriában szervez-

tek futamot?
– Négy kategóriában vettek
részt a versenyen. A legkisebb,
azaz pufó kategória volt (10 éves
korig), majd a mini kategória
(10-12 évesek korcsoportja),
mind 60 köbcentis motorokkal,
de sebességváltó nélküli kisautókkal versenyeztek, aztán a
kadet kategória következett,
ahol 12-14 éves korcsoportú
gyerekek vettek részt, ők 80 köbcentis motorú gokart autókkal és
az utolsó, a junior korosztály volt.
És ott van még a nyitott,

open kategória, ahol 100-125
köbcentis motorokkal mennek,
ott részt vehet akárki, de ott sebességváltóval vannak ellátva a
gokart autók.
– Mennyire költséges ez a
sportág?
– Költséges: alkatrészek,
üzemanyag, kiszállások, versenyző ruhája, sisakja mind komoly pénzbe kerülnek. Ami elég
nehézkes, az a felkészülés, hiszen
hihetetlen, de nincs Marosvásárhelyen karting pálya, ahol edzeni
lehessen. Eddig az egykori Interex nagyáruház parkolójában
edzettek a gyerekek, de az új tulajdonos már nem engedi ezt
meg. A 14-es általános iskola udvarának kispályáján (a megyei
tanfelügyelőségnek köszönhetően) edzhetnek a gyerekek, de
az még sem igazi pálya.
– Gondolom, nagy segítség a
versenyzőknek, ha mechanikához, elektronikához értő szemé-

A Maros KK ezüstérmes lett!
A férﬁ kosárlabda Nemzeti Liga döntő sorozatának 6-ik mérkőzésén Braziban, a Ploiesti-i Asesoft 83-76 (20:19, 20:20, 19:18, 24: 19) arányban (összesítésben 4-2-re) legyőzte a marosvásárhelyi Maros KK együttesét, ezzel
elhódította 9-ik bajnoki aranyérmét, így együttesünk a bajnoki tabella második helyén végzett.

lyek is segítik őket egy-egy ilyen
versenyen...
– Természetesen. A volt pionírok házában tartott szakkörökön Pop Claudiu egykori karting
bajnok hozzáértéssel tanítja a
gyerekeket ezekre a dolgokra is,
de a gyerekek a szülőktől is sokat
elsajátítanak.
– Ön is egykori versenyző volt,
ﬁa is nyomdokaiban halad. Szereti
a versenyzést?
– Megemlíthetem, hogy én
1986-1991 között voltam versenyző, országos harmadik helyig is eljutottam, több helyi
bajnoki címem van. A ﬁam, Balázs 9 éves, tehetséges versenyző, nagyon szereti a
kartingot, ezért is támogatom.
Minden lehető versenyszámban
indíttatom, hogy szokja a versenyzést, és tapasztalatot szerezzen. A legfontosabb viszont,
hogy épségben fejezze be a versenyeket!

7. oldal

Minden óvodás
egy kis bajnok volt!
Június 1-én, szombaton szervezte meg a PRO XXI Sportés Kulturális Alapítvány az óvodások VI. sportolimpiáját
a víkendtelepi műfüves pályákon. A rendezvényen a
megye 10 óvodája vett részt. Több mint 200 kisgyerek
állt rajthoz a következő sportágakban: atlétika, labdarúgás, kosárlabda. A rendezvény főszervezőjével, a PRO
XXI Sport-és Kulturális Alapítvány elnökével, Cseh Gáborral az esemény kapcsán beszélgettünk.

– Hányadik alkalommal szervezték meg Marosvásárhelyen
az óvodások sportolimpiáját?
– Már hatodik éve szervezzük meg rendszeresen a Marosvásárhelyi Napok keretén belül, idén épp gyermeknapra esett.
Azzal büszkélkedhetünk, hogy ilyen fajta, óvodásoknak szánt
eseményt csak mi szervezünk Romániában a PRO XXI Sportés Kulturális Alapítványon keresztül.
Az idén valamivel kevesebb gyerek vett részt, mint az előző
években, pedig minden óvoda vezetőségét értesítettük.
– Milyen versenyszámokban vettek részt az óvodások?
– A gyerekek atlétikában – 30 méteres síkfutás ﬁúknak,
lányoknak, helyből távolugrás ﬁúknak, lányoknak, kislabda
(teniszlabda) dobás távolba ﬁúknak, lányoknak, 4X15 méteres
staféta ﬁúknak, lányoknak és labdarúgó mérkőzések, amelyre
vegyes csapatok álltak ki (ﬁúk és lányok) – mini kosárlabdában mérhették össze tudásukat.
– Kik segítették az Alapítványt a rendezésben?
– Fő támogatónk a helyi Polgármesteri Hivatal volt,
ugyanakkor meg szeretném köszönni barátaimnak, a harasztkeréki Farel kft-nek, ugyanakkor a Marosvásárhelyi Rádiónak,
akik a hangosítást biztosították, és nem utolsó sorban a Szász
Albert Sportlíceumnak, akik az esemény kezdetén a sportbemutatót rendezték.
– Dicséretes, hogy ilyen zsenge korban már sikerül az óvodásokkal megszerettetni a sportot, a mozgást a gyerekekkel.
Nekik meg szüleiknek ez ugródeszka lehet, hogy szervezett formában kezdhessék el a sportolást?
– Igen, hisz aki már részt vesz ezen az óvodás sportolimpián, az egy kis bajnok. Sajnos van szülő is, aki nem képes elfogadni, hogy gyereke esetleg veszíthet. Mint Pierre de
Coubertin báró, az olimpiai mozgalom újjáélesztője mondta
hajdanán, nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. A legfontosabb, hogy ennek megértése felé indítsuk a gyerekeket.
– A PRO XXI Sport-és Kulturális Alapítvány még milyen
sporteseményeket szervezett az évek során?
– A PRO XXI Sport-és Kulturális Alapítvány kezdeményezte
2000-ben a XX. század legjobb marosvásárhelyi sportolóinak
a gáláját, a Bölöni-show-t 2005 áprilisában, és az óvodások
sportolimpiáját, amit már 6-ik alkalommal sikerült megrendeznünk, és ami idén is nagy sikernek örvendett.

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

Tisztelt Olvasóink!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy júniusban újabb vetélkedőt hirdethetünk meg,
támogatóink jóvoltából ismét
értékes nyereményeket ajánlhatunk a pályázni óhajtóknak!
A szabályok nem változtak.
Előző versenyeinkhez hasonlóan, ezúttal is a hónap folyamán megjelenő összes
rejtvény helyes megfejtését
kérjük, a júniusi utolsó számunkban kinyomtatott pályázati szelvényen. Erre fel kell
majd ragasztani a rejtvényekhez csatolt „sorszámokat” is.
Csak így lesz a pályázati szelvény teljes, sorshúzásra kész!
Első feladványunkat kettős
évfordulóra készítettük, a kiváló művésznőnek, Kossuthdíjas színésznőnek, Gobbi
Hildának dedikáljuk, aki pontosan ma lenne 100 esztendős. 1913. június 6-án
született, és 25 évvel ezelőtt,
1988. július 13-án hunyt el

2013. június 6–12.
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Budapesten.
Színházi bemutatóinak
száma 124. Rengeteg ﬁlmben
is játszott. Rejtvényünk fősorai
7 ilyen ﬁlm címét tartalmazzák, ezeket kérjük majd beküldeni szerkesztőségünkbe, a
pályázati szelvényen!
Júniusi
nyereményeink:
1. díj: ezüstgyűrű – a RUBICOMPRES DEMETER kft ékszerészet ajándéka
2. díj: kozmetikumokat tartalmazó csomag – a Peter’s
Beauty Shop kozmetikai cikkeket forgalmazó szaküzlet
ajándéka
3. díj: három hónapos előﬁzetés a Központ című hetilapra
Minden kedves olvasónknak jó szórakozást és sok szerencsét kívánunk ebben a
hónapban is!

RUBICOMPRES

ékszerüzlet

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

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
1. szám

www.kozpont.ro
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