
„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  

Társadalom

Könyv vagy internet?

Mai lapszámunkban annak jártunk utána, hogy
kinek milyen a viszonya a könyvekkel, nyomta-
tott lapokkal, illetve az internettel. Ha ugyanazt
a tartalmat olvashatja könyvből, újságból vagy
képernyőről, melyiket választja? Mit gondol,
felváltja-e valaha az internet teljes mértékben
a könyveket, a könyvtárat? Kérdéseinkkel olyan
emberekhez fordultunk, akik napi kapcsolatban
vannak a nyomtatott kiadványokkal, olvasással
és az internettel.

>>> 4. oldal

Vélemény

Megalkuvó, gyáva nyulak

Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy az
RMDSZ vezetői „reálpolitikai” célok mentén la-
víroznak. Egyezséget kötnek a mindenkori ha-
talommal, és ennek fejében egyéni vagy
közösségi juttatásokra tartanak igényt. A gya-
korlatban pedig csak azt látjuk, hogy a „meg-
alkuvó nyulak szövetsége” nem képes elérni
még a törvényi rendelkezések által előirt mi-
nimális jogok betartását sem, ugyanakkor ki-
váló partneri, baráti vagy akár üzleti viszonyt
ápolnak a minket éppen kisemmiző parla-
menti vagy tanácsosi kollegáikkal. Úgy is
mondhatnánk, hogy ez egy köztudott dolog,
és úgy néz ki, ilyen képviseletet érdemelnek
az erdélyi magyarok, mert ilyent választottak.

>>> 5. oldal
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Sport

Értékesebb a szurkolók 
aranya, mint a bajnoki ezüst!
Ezt mondta Liviu Dumitru, a Maros KK csapatkapitánya,
a mintegy ezer lelkes szurkolócsapat előtt, a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal víkendtelepi vendéghá-
zánál megtartott ünnepélyes díjátadáson, ahol a
játékosok és szakvezetők, a Vízi Imre által elénekelt csa-
pathimnuszt követően, egyenként léptek a neveiket
skandáló drukkerek elé.

>>> 7. oldalTársadalom

Gondok a Bolyai sportpályáján
E heti lapszámunkban a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
és a Református Kollégium szomszédságában lévő sport-
pályáról írunk, ahol az öltöző, a tusoló, illetve a mosdó
azonnali felújításra szorul. A belső válaszfalak helyen-
ként bepenészedtek, és néhol a csempék is hiányoznak.
A rendbetételre viszont megvan a megoldás. Mégpedig
egy nem mindennapi: két iskola igazgatója fogott össze
annak érdekében, hogy a jelzett gondokat megoldják.

>>> 5. oldal

Tudnivalók a 8. oldalon)

Júniusi 
REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

Világossá vált, hogy Ciprian Dobre, Maros megye tanácsának elnöke George Enescuról
és Bartók Béláról, valamint Bernády Györgyről és Emil Dandeáról szeretné elnevezni a
Bernády György polgármester által száz éve építtetett Kultúrpalota, illetve a volt Vá-
rosháza egy-egy termét. Míg Lokodi Edit Emőke, Vass Levente, Pokorny László vélemé-
nye, hogy nincs szükség „keresztelőre”, Kelemen Márton egyetért a nevezés tényével,
ha a város lakosainak tetsző nevet sikerül találniuk. Az EMNP pedig határozottan eluta-
sítja a névadást, és július elején tüntetni fog ellene.

El a kezekkel 
a Bernády-

örökségtől!

El a kezekkel 
a Bernády-

örökségtől!

>>> 3. oldal



Kanadaiak vendégelőadása
Marosvásárhelyen

Június 13-án, csütörtökön 19
órakor  A visszatérés (Le
retour)  című cirkusz-színházi
produkciót láthatja a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház közön-
sége a kanadai Les Parfaits In-
connus társulat előadásában. A
színház nagytermében megte-
kinthető előadás több művészet
módszereit elegyítve humoros,
egyedi élményt kínál, a történet
pedig vándorcirkuszisták életét
mutatja be annak kihívásaival
és nehézségeivel. A produkció
minden korosztálynak ajánlott.
Jegyet a Kultúrpalota jegyiro-
dájában, a színházi jegypénz-
tárban, illetve a www.biletmas-
ter.ro honlapon lehet váltani.

Rendkívüli 
operahangverseny

Június 13-án, csütörtökön
este 7 órától rendkívüli opera-
hangverseny lesz a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Hor-
váth József. Szólisták: Mariana
Colpos, Kutasi Judit, Florin Es-
tefan, Sorin Draniceanu, Pataki
Adorján, közreműködik a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmó-

nia vegyes kara és szimfonikus
zenekara. A nagyérdemű G.
Verdi születésének 200. évfor-
dulója alkalmából a Nabuccót
hallhatja.

A Borsos Tamás Egyesület
júniusi előadása

A Borsos Tamás Egyesület e
havi előadására  június 13-án,
csütörtökön 18 órától kerül sor.
Ez alkalommal Oniga Erika mű-
vészettörténész a Sóvidék kul-
turális folyóirat legújabb számát
ismerteti, majd Szolláth Hunor
szovátai helytörténész Üdvözlet
Szovátáról! Szovátafürdő régi
képeslapokon címmel tart elő-
adást a marosvásárhelyi Bolyai
téri unitárius egyházközség
Dersi János tanácstermében.

Lackfi János szerzői estje
Az Irodalmi Játékok követ-

kező meghívottja Lackfi János,
József Attila-díjas költő, akivel
június 13-án, csütörtökön 19
órától Demény Péter beszélget
a marosvásárhelyi G. Caféban.
Szintén csütörtökön, délelőtt 11
órától a költő a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum dísztermében
író-olvasó találkozón vesz részt.

Buszos kirándulás 
a Sütő-szoboravatásra

A Sütő András Baráti Egye-
sület autóbuszos kirándulást
szervez június 23-án Marosvá-
sárhelyről Székelyudvarhelyre,
a Sütő-szobor avatási ünnepsé-
gére. Az érdeklődőket arra kérik,
június 17-ig jelezzék részvételi
szándékukat a 0721 176 812-
es telefonszámon.

Nagy Pál tárlata
Nagy Pál (1929–1979) kép-

zőművész alkotásaiból nyílt ki-
állítás marosvásárhelyi várban
működő történelmi és régészeti
múzeumban. A tárlat augusztus
10-ig látogatható.

Molnár Dénes kiállítása
Látogatható Molnár Dénes

kiállítása marosvásárhelyi Kép-
zőművészek Szövetségének ki-
állítótermében. A tárlaton a mű-
vész festményeit, jellegzetes
metszeteit, sorozatait csodál-
hatják meg. A kiállítás június 23-
ig látogatható, naponta 10-16
óra között.

Kövesdi Kiss Ferencre 
emlékeznek

Kövesdi Kiss Ferenc tanárra,
költőre, karnagyra, a Vártemp-
lom volt presbiterére, a Mezőség
krónikására, a mezőségi szór-
ványmisszió ébresztőjére emlé-
keznek születésének 100. évfor-
dulója alkalmából június 16-án,
a marosvásárhelyi Vártemplom-
ban, a 10 órakor kezdődő isten-
tiszteletet követően, majd szü-
lőfalujában, Székelykövesden.

Maros Művészegyüttes 
előadása

A Maros Művészegyüttes jú-
nius 16-án, vasárnap délután
16 órától a marosszentkirályi
kultúrotthonban lép fel a „Szót
a táncnak, legények” című mű-
sorával. Jegyek a helyszínen
kaphatók. Belépő felnőtteknek
10 lej, gyerekeknek és nyugdí-
jasoknak 5 lej. 
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: A héten kisebb munkahelyi konfliktusra számíthat. Kér-
jen elnézést, így lehet túl hamar a kellemetlenségen. A pár-
jával jó hangulatban telhet a hetük, bár kevés idejük lesz
egymásra. Szingli? Szombaton izgalmas flört várhatja, ha elég
merész!
Bika: A múlt héten nagyon kimerült a munkahelyi hajtás
miatt. Ezen a héten készítsen listát a teendőiről, így nem csap-
nak össze újra a feje felett a hullámok. A kapcsolatában har-
mónia uralkodik, ami erőt ad önnek a mindennapokhoz. Ha
egyedülálló, ez a hét sajnos nem sok újdonságot tartogat, le-
gyen türelmes!
Ikrek: Egy családi probléma akadályozhatja teendőiben, me-
lyet párja segítségével sikerülhet megoldania. Ne féljen se-
gítségét kérni, hiszen mindenben számíthatnak egymásra!
Ha épp nincs párkapcsolata, ez a hét sorsdöntő fordulatokat
hozhat. 
Rák: Ezen a héten különösen jól teljesíthet a munkahelyén.
A főnöki dicséreteken túl akár fizetésemelésre is számíthat.
Ha szeretne ilyen kéréssel előállni, ez a megfelelő időpont. A
párjával féltékenység miatt lehet egy apróbb vitája. Igyekez-
zen nem okot adni rá!
Oroszlán: Kissé ingerült lehet a héten. Talán a szeszélyes idő-
járás teszi, talán a csillagok bolondoznak, de a legapróbb dol-
gokon is felhúzhatja magát. Próbáljon lazítani! A párjával is
összekaphat, ha megsértődik olyan dolgokon, amiket ő vicc-
nek szán. Ha nincs párja, a hét közepén sokat gondolhat az
egyik exére.
Szűz: Nagy meglepetés várhatja a héten. Pozitív kisugárzása
a kapcsolatában is megérződhet. Rég nem látott boldogság-
ban úszhatnak a párjával egész héten. Ha egyedülálló, sajnos
ez nem az ön hete, de a szerelem már közeledik, ne szomor-
kodjon!
Mérleg: A héten elveszíthet valamit, vagy összetörhet egy
számára kedves tárgyat. Szerencsére párja mindig meg tudja
nyugtatni. Ha nincs párkapcsolata, ezt a hetet fordítsa baráti
kapcsolatai ápolására, ugyanis kissé elhanyagolja azokat, akik
valóban fontosak. Töltsön több időt a barátnőivel!
Skorpió: Érdemes a héten nagyobb figyelmet fordítania az
egészségére, mert betegség fenyegetheti. Soha ne sajnálja
az időt a pihenésre! A párjával érdemes egyik este programot
szerveznie, mert úgy érezheti, a munka és a napi teendők
mellett háttérbe szorul. Szingli? A szombat este óriási kalan-
dot tartogathat!
Nyilas: Ezen a héten érdemes a kapcsolatára koncentrálnia.
Önökre fér ugyanis a romantika és a közös kikapcsolódás, hi-
szen az utóbbi hetek elég pörgősek lehettek. Ha csak munka
után is, de érdemes elmennie sétálni vagy moziba a párjával,
hogy kicsit kettesben legyenek. Szingli? Egy pasinak nagyon
tetszik, de nem mer kezdeményezni. 
Bak: Valószínűleg a héten a háta közepére sem kívánja a
munkát. Tervezgesse a nyaralását, ez motivációt adhat a mun-
kanapok átvészelésében. Fontos továbbá, hogy mindig tart-
son egy kis szünetet. A párjával egy félreértett gesztus miatt
lehet vitája a hét második felében. Igyekezzen rövidre zárni!
Vízöntő: A héten nagyobb összeg ütheti a markát. Lehet,
hogy nyeremény, de érkezhet a pénz más forrásból is. A lé-
nyeg, hogy már nagyon jól jön, hiszen az utóbbi időben
eléggé karcsú volt a költségvetése. Fontos azonban, hogy ne
szaladjon el önnel a ló, és jól ossza be a pénzét. 
Halak: A hét eleji depresszióhoz képest, csütörtöktől javulhat
a kedve, köszönhetően a párkapcsolatában uralkodó harmó-
niának. Egyedülálló? Egy kollégája szemet vethetett önre, de
gondolja meg a dolgot, mert az állását veszélyezteti.

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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MORGÓ 

Bernády igen,
Dandea nem! 

Elhamarkodott, kellőképpen át nem gondolt, a helyi
magyarság érzékenységét sértő lépésre szánta el magát
a megyei önkormányzat: megépítésének századik évfor-
dulóján elnevezné a Bernády György polgármestersége
idején épült Kultúrpalota nagytermét, illetve a Városháza
gyűléstermét. Az előbbi George Enescu és Bartók Béla, az
utóbbi Bernády György és Emil Dandea nevét viselné, leg-
alábbis a határozattervezet előterjesztői szerint. 

Azontúl, hogy szerintem teljesen fölösleges nevet adni
az említett helyiségeknek, hisz nem egy hatalmas egye-
tem előadótermeiről van szó, ahol a hallgatók tájékozó-
dásának megkönnyítése végett indokoltnak tűnhet a
névadás, hanem két olyan középületről, amelyek kapcsán
egyetlen név juthat a múltat, a történelmi valóságot is-
merő városlakó eszébe, az pedig a Bernády Györgyé. 

Kétségeink lehetnek továbbá az említett nevek társí-
tását illetően is. A Bartók-Enescu még hagyján, bár nehe-
zen érthető, miért szükséges a városhoz nem köthető
művészek nevét adni egy előadóteremnek. De Bernádyt
összemosni Dandeával, sőt egyenlőségjelet tenni közéjük
már több a soknál. Gondolom, ezzel minden vásárhelyi
magyar ember egyetért. Elfogadom, hogy a jelenlegi vá-
roslakók nem azonos módon értékelik a két elöljáró mun-
kásságát. De magyar szempontból tekintve Dandea nem
tartozik azok közé, akik feltétlen megérdemelnék, hogy
termet nevezzenek el róla, különösen nem egy Bernády
nevéhez köthető épületben. Ki is volt Emil Dandea, mi is
fűződik az ő nevéhez? – kérdezhetik sokan. 

Nem mellékes: a két világháború közötti román pol-
gármestereket nem a város lakossága választotta, hanem
a kormányzó Nemzeti Liberális Párt nevezte ki. Így történt
Ioan Harşia (1920-22) és Emil Dandea (1922-1926, 1934-
1937) esetében is. Az egyetlen választott polgármester
Bernády György volt (1926–1929), akit liberális támoga-
tással választottak meg az Országos Magyar Párt színei-
ben.

Nos – eltekintve a korabeli rosszmájú vélekedéstől, mi-
szerint Dandea városvezetői ténykedésének legjelentő-
sebb eredménye a főtéri földalatti közvécé –, az ő hivatali
idejében épült a két főtéri katedrális, akkor állították fel
(először) a Latinitás szobrát, kezdték el építeni a jelenlegi
polgármesteri hivatal székhelyéül szolgáló közigazgatási
palotát. De talán a leghívebben tükrözi a vásárhelyi ma-
gyarsághoz való viszonyulását, hogy amikor 1926-ban,
felső nyomásra, beadja lemondását, az Oraşul című lapban
a város erőszakos románosításában elért eredményeivel
dicsekszik. Előző évben, nyilván választási kampánycélból,
még a magyar lakosság kegyeit keresi, amidőn a városi
költségvetésből 200 ezer lejjel a Petőfi-szobor felállítását
támogatja. Íme, egy idézet a Brassói Lapok november 29-
ei számából: „A magyarság körében nyomban az az elha-
tározás alakult ki, hogy semmilyen körülmények között
nem fogadja el a nagylelkű adományt egy olyan embertől,
aki nem is olyan rég meg akarta fosztani a magyarságot
minden olyan emléktől, amely összekötötte a múlttal”.
Dandeáról ennyit.   

Végezetül: az a vásárhelyi magyar – legyen az politi-
kus, vagy egyéb közéleti szereplő –, aki szavazatával tá-
mogatja, vagy közömbössége által lehetővé teszi a
tervezett névadást: áruló, esetleg kollaboráns. Más variáns
nincs.        

Szentgyörgyi László

www.kozpont.ro
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Világossá vált, hogy Ciprian Dobre, Maros megye tanácsának elnöke George Enescuról és Bartók Béláról,
valamint Bernády Györgyről és Emil Dandeáról szeretné elnevezni a Bernády György polgármester által
száz éve építtetett Kultúrpalota nagytermét, illetve a volt Városháza nagy gyűléstermét. A múlt hét végi,
Dobre által összehívott rendkívüli tanácsülésen a testület megszavazta az egyetlen napirendi pontot,
amely szerint közvitára bocsájtják a névadást az említett termek esetében. Eszerint magán- és jogi sze-
mélyek, civil szervezetek 30 napon belül indoklással ellátott névadási-javaslatokat adhatnak be, amelyeket
a tanácselnök 60 napon belül a testület elé terjeszt.

Az RMDSZ-frakciónak még
nincs egyhangú álláspontja

Kelemen Márton, az Maros
megyei tanács RMDSZ frakció-
vezetője elmondta, még nem
született hivatalos álláspontja a
frakciójának a teremnévadást
illetően, ám ezt a közeljövőben
közösen kialakítják, és javaslat-
ként benyújtják a megyei ta-
nácshoz. „A Kultúrpalota
nagytermének és a Városháza
nagy gyűléstermének elneve-
zése méltó módja fennállásuk
megünneplésének, de csak
akkor, ha olyan nevet tudunk
találni, amelyet a teljes maros-
vásárhelyi közösség magáénak
érez. Az RMDSZ támogatja a
névadásra vonatkozó határo-
zattervezetet, ha a fentiek tel-
jesülnek. A 30 nap alatt
beérkező javaslatok alapján
döntjük majd el, hogy lesz-e
neve a termeknek, és ha igen,
akkor mi lesz az. A frakción
belül pedig közösen hozunk
döntést, és azt osztatlanul kép-
viseljük majd” – mondta el Ke-
lemen Márton.

A TÁT a közvitán 
való részvételre buzdít

Az RMDSZ Területi Állandó
Tanácsa arra biztatja a maros-
vásárhelyi magyarokat, hogy él-
jenek a lehetőséggel, mondják
el határozott véleményüket a
szervezett közmeghallgatáson.
„Nem támogatunk olyan hatá-
rozatot, amely megosztja Ma-
rosvásárhely lakosságát.
Felkérjük a marosvásárhelyi
magyarokat, hogy ezt erősítsék
meg a közmeghallgatáson is:
őrizzük meg ezeket az épülete-
ket abban a szellemben, ahogy
100 évvel ezelőtt Bernády
György polgármester megál-
modta és megépítette!” – áll a
TÁT felhívásában.

Lokodi egységes kiállást 
sürget a névadás ellen

Lokodi Edit Emőke, a megyei
tanács alelnöke az államokban
tartózkodik, így a Facebook kö-
zösségi portálon fejtette ki véle-
ményét:  „Nem kell most
megváltoztatni semmit, marad-
jon minden, ahogy mi örököl-
tük, név nélkül. Mert Bernády
nem adott nevet egyik nagyte-
remnek sem. Az egyik neve a

Koncert terem, a másiké Köz-
gyűlés terem. (…) És ha a Cifra
Palotában/Megyei Tanács és Is-
pánság által közösen használt
épületben voltak kétnyelvű táb-
lák, a különböző Igazgatóságok
megnevezésével, es az ott dol-
gozó köztisztviselők nevével,
amelyeket első nekifutásból az
új elnök eltávolított, es az
RMDSZ frakcióvezető kérésére
sem tett vissza, most már egy
éve, akkor miért kéne nekünk
kompromisszumot kötni? Miért
kéne úgy értékeljük, hogy akár
a közös jövő építésének a jó
szándéka a névadás?” – teszi fel
a kérdést. Így folytatja: „Arra
kérem, aki szereti ezt az épüle-
tet, aki büszke rá, adjon hangot
véleményének: nem kell név! Ha
elkezdünk javasolgatni, abból
semmi jó nem származik, mert
a megyei tanács úgy döntött,
Ciprian Dobre elnök úr elemzi a
beadandó javaslatokat, és vég-
leges előterjesztést tesz a név-
adásra. Remélem, mindenki
érti, miért nem kell nevet adni a
termeknek. Ez egy örökség, amit
nem illik eltékozolni” – áll Lo-
kodi bejegyzésében.

Továbbá lemondásra szólítja
fel RMDSZ-es kollégáját, Kele-
men Mártont:  „Az, aki egyezte-
tett ebben a kérdésben, érezze
a vétkességét, és mondjon le
megyei tanácsosi tisztségéről.
Mert ekkora vétket nem lehet
elkövetni. És kihasználva azt,
hogy nem vagyok otthon, a
frakció tagokat sem informálta,
és nem kérte ki a véleményüket,
úgy gondolom nincs más útja,
mint a távozás” – áll a verdikt. 

„Nem bízom a román 
pártok ígérgetéseiben”

Pokorny László, megyei taná-
csos szerint szerencsétlen a kez-
deményezés, fölöslegesnek tartja
a termeket elnevezését.  „Bár-

mennyire is devalválódott a helyi
politikai osztály, és felvette a
Dambovita-parti politizálási stí-
lust, vannak, kellene legyenek a
kompromisszumkészségnek is
határai. Van, amiből lehet en-
gedni, és van, amiből nem. Ez a
névadás az utóbbihoz tartozik” –
fejtette ki határozott álláspontját.
A tanácsos emlékeztetett arra,
hogy az utóbbi időben – mézes-
mázas ígéretek mellett is – ráfá-
zott a magyar közösség a
névadásokra (Bernády iskola,
Kossuth utca, stb.), és bár több
román párttal is kötött protokol-
lumot az RMDSZ, azok többször
cserbenhagyták a Szövetséget a
magyar érdekeltségű ügyek
megszavazásánál. „Nem bízom az
ígérgetésekben, és nincs szüksé-
günk egy második Petőfi-Schil-
ler-esetre” – fejtette ki.

Pandora szelencéjét 
nyitották meg 

Vass Levente RMDSZ-es poli-
tikus, orvos szerint 100 év után
értelmetlen megváltoztatni a
szóban forgó termek nevét.
Hangsúlyozta: „Kelemen Márton
frakcióvezető antidemokratiku-
san járt el, és óriási hibát köve-
tett el, amiért nem konzultált
erről a kérdésről a megyei tanács
RMDSZ-frakciójával. Ez felkészü-
letlenségre utal, mert ha egyez-
tettek volna korábban erről,
akkor nem született volna ilyen
sajnálatos határozat, miszerint
közmeghallgatást írnak ki a név-
adás ügyében. A közvita szerve-
zése azért is problémás, mert
legnagyobb jóindulatunkkal
sem fogjuk tudni majd befolyá-
solni a névadást, mert nincs le-
hetőségünk monitorizálni,
elemezni a beérkezett javaslato-
kat” – állítja. Ezen helyzetet Pan-
dora szelencéjéhez hasonlította,
amely kinyitása precedenst szol-
gáltathat más épületek – a ma-

gyarság számára kedvezőtlen –
elnevezésére is.

„Ugyanakkor fontosnak tar-
tom kiemelni, hogy annak a
ténynek, hogy nem fogadjuk el
a Dandea-Bernády terem elne-
vezést, semmi köze nincs ahhoz
a jogos követelésünkhöz,
amellyel a 2-es iskolát Ber-
nádyra szeretnénk keresztelni.
Ez egy teljesen más történet, és
mellesleg megjegyezném: a vá-
rosban létezik Dandeáról elne-
vezett tanintézmény, emiatt
indokolt azon kérésünk, hogy
legyen Bernády iskola is Maros-
vásárhelyen” – szögezte le Vass
Levente.

Az EMNP tüntetést szervez
a leendő „keresztelő” ellen

Az EMNP marosvásárhelyi
szervezete határozottan ellenzi
a fent említett termek elneve-
zését. „Szerencsétlen ötletnek
tartom kezdeményezést, egy-
részt, mert a nevezgetés etnikai
konfliktusokat szül a városban,
másrészt semmi szükség a Kul-
túrpalota 100 éves születésnap-
ját „keresztelővé” alakítani.
Emiatt az EMNP Ciprian Dobré-
tól kéri a határozat visszavoná-
sát, és amennyiben ez nem
történik meg, július 3-ára tün-
tetést szervezünk, amely meg-
mozdulásra kedden adtuk le a
kérést a Polgármesteri Hivatal-
ban” – mondta el Jakab István,
a marosvásárhelyi EMNP el-
nöke. Hozzátette: a kezdemé-
nyezésükre várják nem csak a
város lakosait, hanem az
RMDSZ képviselőit is. 

„Mindkét épület a szecesszió
sajátos gyöngyszeme, kulturális
rendezvények bástyája, és félő,
hogy politikai játszmák, illetve
a tipikus RMDSZ-kompromisz-
szum áldozatául esnek. Ezt nem
nézhetjük ölbe tett kézzel” – je-
lentette ki Cseh Gábor, az EMNP
Maros megyei elnöke.

Kirsch Attila a honosítási
iroda vezetője arra hívja fel az
illetékesek figyelmét, hogy rö-
vidlátó politikai döntések miatt,
kis lépésekben maszatolják el
történelmi örökségeinket. „Ezt
határozottan el kell utasítania a
marosvásárhelyi magyar közös-
ségnek, és nem csak. Múltunkat
tisztelni kell, nem megváltoz-
tatni!” – véli Kirsch.

Pál Piroska

El a kezekkel a Bernády-örökségtől!
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A tudás, a gondolatok, az információ rögzítésének, továbbadásának igénye, szükségessége igen régi időkig
nyúl vissza. Már az ókori népek agyagtáblákra, tekercsekre írtak. Később aztán megjelentek a pergamenre
írt kéziratos kódexek, amelyek külalakra a mai könyvekre hasonlítanak. A könyvnyomtatás feltalálását a
15. század elején élő és dolgozó Gutenberg nevéhez kötik a történészek.

Könyv vagy internet?

Az internet a könyvvel szem-
ben még csak kisgyermeknek
számít, hiszen múltját csak az
1960-as évekig vezethetjük visz-
sza. Ennek ellenére a statisztikák
szerint ma körülbelül 4 milliárd
ember használja az világhálót, és
mindamellett, hogy számos
káros hatása is van, egyre na-
gyobb teret hódít. Úgy néz ki
egyre inkább kiszorítja a zenegé-
peket, tévéket, rádiókat és a
könyveket, újságokat. Mai lap-
számunkban annak próbáltunk
utána járni, hogy kinek milyen a
viszonya a könyvekkel, nyomta-
tott lapokkal, illetve az internet-
tel.  Ha ugyanazt a tartalmat
olvashatja könyvből, újságból
vagy képernyőről, melyiket vá-
lasztja? Mit gondol, felváltja-e
valaha az internet teljes mérték-
ben a könyveket, a könyvtárat?
Kérdéseinkkel olyan emberekhez
fordultunk, akik napi kapcsolat-
ban vannak a nyomtatott kiad-
ványokkal, olvasással és az
internettel.

Konrád Árpád, 
ny. erdőmérnök, vadgazda-
ságtani szaktanár (82 éves): 

„Mindannak ellenére, hogy
nagyon sok előnnyel rendelkezik
az elektronikus írott anyag, nem
tudja azt az érzést nyújtani ol-
vasása közben, amit egy szépen
szerkesztett és kivitelezett
könyv. A könyvnek lelke van.
Kézbe véve, valamiképpen ré-
szesévé válunk annak a témá-
nak, amit fejteget az író, vagy
akár a tudósító. Ebből kifolyólag
magától értetődik, hogy ugyan-
ilyen szerepe van egy könyvtár-
nak is. Belép az ember egy
gondozott könyvgyűjtemény
közé, úgy érzi magát, mint a kul-
túrtörténet örököse, aki beha-
tolhat ősei gondolatvilágába,
kézbe veheti  a múlt emlékeit, s
osztozhat a gondolatokkal.
Templomi hangulat.

Ismétlem, hatalmas előnye
van az internetnek, csodával töl-
tenek el az általa nyújtott lehe-
tőségek, alkalmazom is
képességem és szükségletem
szerint, de foggal és körömmel

küzdenék a könyvek védelmé-
ért.” 

Dr. Nagy Lajos 
ny. főorvos (80 éves):  

„Mindkettőt használom, a
könyvet és az internetet is. De
újságot inkább nyomtatott for-
mában olvasok, ritkán böngé-
szem az e-újságokat. Ha
ugyanazt a tartalmat olvasha-
tom nyomtatott lapokról vagy
képernyőről, akkor messzeme-
nően szívesebben a könyvből
teszem azt. 

Véleményem szerint soha-
sem fogja felváltani az internet
a könyvtárakat, sőt a könyvnek
és a könyvtárnak egyfajta újjá-
születése fog bekövetkezni.”

Antalfi Imola 
újságíró (44 éves):

„A mai információs társada-
lomban főként a fiatalok olvas-
nak interneten újságot, illetve
könyvet, egyre inkább teret hó-
dítanak az online médiumok.
Ma már van elektronikus könyv,
elektronikus könyvesbolt, hír-
site-ok, elektronikus újság,
elektronikus hírlevél-szolgál-
tató portál, stb, és nem utolsó
szempont az internetes levele-
zés, adatcsere sem. Tény, hogy
az internet használata, az on-
line olvasás számos előnnyel is
jár, hiszen gondoljunk csak a vi-
lágháló nyújtotta tájékozódási
lehetőségekre: gyorsaság, vál-
tozatosság, interaktivitás, kom-
mentárok posztolása. Az
internet olyan, akár egy nagy
könyvtár, rajta mindenről ta-
lálni információkat. Igaz: 

gyakran felszíneset, ellenőriz-
hetetlen forrásból, aminek
megvannak a maga kockázatai. 

Szólni kell azonban a nyom-
tatott könyvek, lapok varázsá-
ról. Arról az érzésről, amikor
fellapozhatunk egy könyvet, új-
raolvashatjuk, magunknál tart-
hatjuk bármikor és nem kell
hozzá wi-fi, laptop, modem, jel-
szó, kábel, konnektor, előfizetés
nethasználatra. Arról az érzés-
ről, amikor a friss kávéillat ke-
veredik a nyomdából kijött
újság szagával, otthon vagy egy
kávázóban, reggelente, avagy
délutáni szieszta alkalmával.
Diákként sokszor volt úgy, hogy
unalmasabb órákon az iskola-
pad alatt, térdemen feküdt
Jókai, vagy éppen a tankönyv
alatt lapult Karl May, éjjel pedig
paplan alatt, elemlámpával is
érdemes volt átélni egy-egy re-
gény izgalmas cselekményét,
dacolva a pihenésre buzdító
szülőkkel. Ma már a fiatalok in-
kább drága maroktelefonokon
navigálnak, fészbukoznak, láj-
kolnak, posztolnak, stb.. Meg-
győződésem, hogy az
internetes újságírás, -olvasás,
levelezés nem váltja fel teljes
mértékben az ellenőrizhetősé-
get, pontosságot nyújtó nyom-
tatott sajtót, a nyomtatott
könyvek olvasását. Úgy vélem,
az online újság, vagy könyv a
jövőben is jól megfér a nyomta-
tott sajtó, kiadványok mellett,
és egymást kiegészítve, értel-
mes módon érdemes „fogyasz-
tani” ezeket, fiataloknak,
idősebbeknek egyaránt.”

László Márton
levéltáros (37 éves): 

„Inkább internetet olvasok,
elsősorban anyagi okokból. Ha
pedig híreket akarok, akkor in-
ternetes portált használok:
index.hu, origo.hu,
hirszerzo.hu, azért mert ezek ol-
vasmányosabbak és lazább a
stílusuk, mint a hagyományos
újságoknak, még ha azoknak
van is internetes változatuk,
mint például a Népújságnak
vagy a Központnak.Ha a tarta-

lom ugyanaz, akkor inkább
könyvből olvasom, mert szem-
kímélőbb és kényelmesebb.Az
internet igenis fel fogja váltani
a könyveket, könyvtárakat,
ahogy egyre több tartalom fel-
kerül a világhálóra. Az ember
alapvetően kényelmes: ha ki-
nyomtathatja otthon, akkor
minek elballagnia a könyv-
tárba? Az emberek három dolo-
gért fognak könyvtárba járni: 1.
keresik azt, ami még nincs fenn
az interneten, 2. mert ott
csendben, jól lehet tanulni és
dolgozni. 3. egyfajta program a
nyugdíjasoknak, hogy elolvas-
sák a napisajtót.”

Berekméri Edmond 
pedagógus (41 éves): 

„Az internet nagyszerű
dolog, de nagyon szegényes he-
lyettese egy könyvtárnak, csu-
pán egy eszköz, amely
segítségünkre lehet.  A könyv-
tárak jelképei kulturális művelt-
ségünknek, a tudás
teljességének.  Az internet cso-
dálatos, de azt hangoztatni –
ahogy teszik ezt ma néhányan
–, hogy feleslegessé teszi a
könyvtárakat, butaság. To-
vábbá, az interneten nincs mi-
nőségellenőrzés, nap mint nap
emésztőgödörnyi hulladékkal
találkozunk. A kereső-honlapok
gyakran ígérik, hogy mindent
megkeresnek, de „nem tudnak
szállítani”. 

Különben, egy teljesen vir-
tuális könyvtárat egyszerűen le-
hetetlen létrehozni generációnk
idején belül. Mivel a könyv-
nyomtatás nagyon hosszú
múltra tekint vissza, rengeteg
dokumentum csak írott formá-
ban létezik, a számítógéppel
nem tudjuk elolvasni. Próbáljon
valaki egy e-könyv-olvasót
több mint egy óráig nézni! A
legjobb esetben is fejfájás és a
szem túlerőltetése az ered-
mény. Mindamellett, ha az,

amit olvasni szeretnénk hosz-
szabb egy oldalnál, kinyomtat-
juk.

A könyvolvasásnak megvan
a varázsa, nekem nem tudja
ugyanazt az élményt nyújtani,
megadni az internet. S hasonló
a helyzet az újságokkal, ritkán
olvasok újságot, folyóiratot szá-
mítógépről.” 

Bölöni Domokos író 
(67 éves):  (Felköltöztem 
a netre – részletek)

„A könyvek betöltötték az
életemet. Hatodikos korom-
ban kikölcsönöztem a vámos-
gálfalvi iskola könyvtárából a
Toldi-trilógiát, de mire a be-
fejező részhez jutottam
volna, ellopták. Édesanyám-
nak a szerdai piacon kikínló-
dott egész napi keresete sem
volt elég, mert bírságot is
róttak. Az Isten úgy vert to-
vább, hogy tyúk- és nép-
számláló biztosból
átbillentett községi könyvtá-
rossá. Mindezek mellett vol-
tam tanár, igazgató, és
irodalomszervező is.Szinte
természetes volt, hogy egy-
szer majd könyvet is írok. És
az is, hogy egyszer majd elle-
pik a lakásunkat, és beléjük
fulladunk. Nos, itt tartunk
ma. 

Annyit írtam kézzel, hogy
már az ujjaim is elvástak. So-
káig nem volt írógépem. Köl-
csön masinákon, öreg irodai
csotrogányokon vagy idegen
billentyűzetű iskolai gépeken
bütyköltem írásaimat. Az első
írógépet a Kolozsvárott élő
Molnos Lajos szerezte nekem.
(…)

Negyvennégy évesen ug-
rottam fejest a napisajtóba,
de a számítógépes világgal
csak ötvenkét éves koromban
kerültem kapcsolatba, amikor
kezdték elektronikusan is
szerkeszteni az újságot. A
szerkesztőség a nyílt szemű
fiatal munkatársakat tanfo-
lyamra küldte, és ezek haza-
kerülve egy addig ismeretlen
nyelven kezdtek egymás kö-
zött karattyolni. Olyan madár-
nyelvi kifejezések röpködtek a
levegőben, mint szoftver és
hardver, e-mail, word meg
password, aztán a bájt meg a
drájver, dilét és iszkép, free-
mail meg a g-mail –, amiket
kellő fordítással még érteni is
lehetett –. (…)

Rettenetesen bosszantott,
hogy a fiatalok mindent jobban
tudnak nálam, ezért rendszeresen
a nyakukra jártam, valahányszor
elakadtam. Márpedig lépten-nyo-
mon elrontottam valamit. Még-
sem szegte kedvemet. Kis
jegyzőfüzettel jártam-keltem, a
műveletek menetét, algoritmusát
azonnal feljegyeztem, hogy el ne
felejtsem. Így aztán röpke félév
alatt eljutottam arra a szintre,
amely nekem tökéletesen megfe-
lelt, vagyis hogy gépbe írhassam a
cikkeimet, karcolataimat, és azokat
meg is őrizzem lemezen, kötetbe
szerkesztés céljából. Közben to-
vábbra is eprészgettem az apró-
cseprő tudnivalókat a
tördelőszerkesztőktől,  a nagy rit-
kán megjelenő rendszergazdától –,
úgyhogy mire a gyermekeim meg-
leptek egy saját masinával, már
tudtam „szakavatottan” nyúlni
hozzá, és első figurára sikerült el-
rontanom. Végül mégis megszelí-
dítettem, mint a kis herceg a rókát,
máig szenvedélyesen – elsősorban
munkaeszközként – használom, és
nem lepődöm meg, ha olyanokat
látok-hallok, mint nettikett, netre-
forgó, netszleng satöbbi.

A vőmet megkérdezték,
miért nem látni az apósát mos-
tanság a különféle nyilvános
rendezvényeken.

– Hát mert felköltözött a
netre – jött a lakonikus válasz."

Nemes Gyula

Gutenberg egy 
halála után készült rajzon



Az említett pályával nem is
lenne gond, a mellékhelyisége-
ivel annál inkább.  A falakról itt-
ott hiányzanak a csempék; az
oldalfalak helyenként bepené-
szedtek, így ezeket biztosan
újra kell szigetelni és vakolni.

A Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum igazgatóját, dr. Bálint Ist-
ván biológia szakos tanárt
kerestük meg. Elmondása sze-
rint tudnak az áldatlan helyzet-
ről. A mellékhelyiségek
jelenlegi állapota mindenek-
előtt annak tudható be, hogy a
mai napig sincs tisztázva a
sportpálya tulajdonviszonya.
Köztudott, hogy ezt a reformá-
tus egyháznak kell rendeznie és
visszaigényelnie. Ez azonban
egy bonyolult folyamat, nem
oldható meg egyik napról a má-
sikra. Így a kialakult heklyzetért
nem kimondottan a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum, vagy a Re-
formátus Kollégium vezetősége
a felelős.

Fényképeink magukért árul-
kodnak .

Felvetődik a kérdés: a felja-
vításra honnan lesz anyagi
keret? A munkálatokat ki fogja
finanszírozni? „A Központ olva-
sóinak azt szeretném elmon-
dani, hogy már hetek óta
megvannak a javítási tervek. Bi-

zony, ezekkel az elmúlt időszak-
ban nem mehettünk sokra,
mert a munkálatokat – többek
között a telek jogi helyzete
miatt –, nem lehet állami pén-
zekből fedezni. Igaz, lennének
ilyen-olyan lehetőségek, de az
én igazgatóságom ideje alatt
jogilag kétes ügyletekbe nem
megyünk bele. Úgy hiszem, az
a becsületes, hogy mindent ész-
szerűen és törvényesen oldjunk
meg. Azonban biztos vagyok
abban, hogy a sportpálya mel-
lékhelyiségei pár hét múlva
egészen más formát fognak
mutatni” – fejtegette Bálint
igazgató úr.

Arról is szólt, hogy a szóban
forgó sportbázist nemcsak a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
és a Református Kollégium di-
ákjai használják, hanem a test-
nevelés órákat a Szász Adalbert
Sportiskola diákjai, de több más
tanintézmény is ott tartja.

A leírtakból kitűnik, hogy a
sportpálya tanévközben rend-
kívül kihasznált, mondhatni:
túlterhelt. Ilyenkor nem igazán
lehet építkezni, hiszen a diákok
tanrendjét nem lehet megsza-
kítani. Ez a magyarázat arra is,
hogy a felújítást és a javításokat
még nem kezdték el. 

A hogyan továbbra is kíván-
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A helyszín a Bolyai Farkas Elméleti Líceum mel-
letti sportpálya. Egészen pontosan, a sportbázis
mellékhelyiségei. Mi tagadás, felújításra és kor-
szerűsítésre szorulnak. Az állapoton azonban
nem szabad csodálkozni, hiszen amit az ember
használ, az romlik is. Amint azt megtudtuk, tan-
intézmények vezetői fogtak össze annak érdeké-
ben, hogy közösen találjanak megoldást a
probléma orvoslására. 

Gondok 
a Bolyai 

sportpályáján

Megalkuvó, gyáva nyulak
Nem mi kértük őket arra,

hogy közéleti szerepet vállalja-
nak. Egyiküket sem kényszerí-
tettük a politikai pályára.
Önként vállalták el a nemesnek
tűnő feladatok megoldását.
Pénz, hatalom és dicsőség, ezek
a varázsszavak kábíthatták el
valamennyiüket olyannyira,
hogy egyszer csak egy állami
döntéshozói szervben, egy köz-
intézmény élén, vagy valami-
lyen pártfunkcióban találták
magukat, de az is előfordulhat,
hogy egyszerűen csak a megél-
hetési ösztönükre hallgattak,
amikor a közügyek szolgála-
tába szegődtek. Sokan közülük
a képességeik legjavát adták ki
magukból, és a lehetőségeik-
hez mért legjobb eredmények-
kel büszkélkedhetnek, de a
legtöbben mégiscsak a megal-
kuvó nyulak kategóriájába so-
rolhatók. 

Mielőtt az RMDSZ – mint az
erdélyi magyar választói biza-
lommal és a hatalmi előjogok-
kal elsődlegesen kitüntetett

párt – minden határt felülmúló
szégyenlajstromának a kielem-
zéséhez kezdenénk, kénytele-
nek vagyunk az erdélyi politikai
jobboldal emblematikus figu-
ráinak a sorozatos „félrelépés-
eit” is megállapítani. Az
összefogásra képtelen, vagyis a
közösségépítésre alkalmatlan
pártvezérek szinte az elsők kö-
zött távoztak az éppen bukás
előtt álló alakulataik köteléké-
ből. Olyan „mentőcsónakokra”,
azaz túlélési eszközökre tettek
szert, amelyek kizárólag a saját
maguk megmentését szolgál-
ták. Így jöttek létre azok a „pisz-
kos egyezségek”, amelyek
végső soron aláásták a jobbol-
dali törekvéseket.  Olyan szö-
vetségek, amelyek egyfelől egy
„értékes” EP- képviselői helyet
és egy pártszakadást, másfelől
pedig egy Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézetet és egy végérvé-
nyesen kiürült pártot
eredményeztek. 

Az önmagukat is megha-
zudtoló jobboldaliak legszo-

morúbb példája, amint a levi-
tézlett szakadárok újból az egy-
kori bajtársaik kötelékébe
kívánkoznak. Az egyszerű poli-
tikai számításaikból kiindulva
az EMNP politikusai hajlandók
lennének szövetségre lépni az
MPP-vel, vagy akár az RMDSZ-
el is, hogy növeljék a választói
tőkéjüket, és egy újabb EP-
mandátumhoz juttassák elöljá-
rójukat. Miért kell
meghasonulniuk a korábban
még kiutált politikai ellenfele-
ikkel szemben? Ha eddig nem
volt fontos számukra az össze-
fogás, akkor mi történt időköz-
ben, ami ennyire átgyúrta az
ideológiájukat?

Az eddigi tapasztalat azt
mutatja, hogy az RMDSZ vezetői
„reálpolitikai” célok mentén la-
víroznak. Egyezséget kötnek a
mindenkori hatalommal, és
ennek fejében egyéni vagy kö-
zösségi juttatásokra tartanak
igényt. A gyakorlatban pedig
csak azt látjuk, hogy a „megal-
kuvó nyulak szövetsége” nem

képes elérni még a törvényi ren-
delkezések által előírt minimális
jogok betartását sem, ugyanak-
kor kiváló partneri, baráti vagy
akár üzleti viszonyt ápolnak a
minket éppen kisemmiző par-
lamenti vagy tanácsosi kollegá-
ikkal. Úgy is mondhatnánk,
hogy ez egy köztudott dolog, és
úgy néz ki, ilyen képviseletet ér-
demelnek az erdélyi magyarok,
mert ilyent választottak. 

Éppen emiatt joggal vár-
hatnánk el az RMDSZ-en kívül
tevékenykedő politikai erők ré-
széről, hogy ne alkalmazzák
ugyanazt az olcsó, „mindent a
hatalomért” stratégiát, amely-
lyel az elveiktől függetlenül és
a kimondott szavukat megha-
zudtolva újabb „piszkos szövet-
ségekre” lépnének a korábbi
ellenfeleikkel. Nincs szüksé-
günk kizárólag egyéni pozíciók
megszerzése céljából létreho-
zott, az önző célokat követő, az
elveinket feladó koalíciókra.

Ferencz Zsombor

A szünidőben megoldják

csiak voltunk. Bálint István sze-
rint a válasz, a megoldás meg-
van, sőt mi is jelen lehettünk az
erre vonatkozó megegyezés lét-
rejöttekor.

Íme, az igazgató válasza:
„Amint azt említettem, a sport-
pályát nem csak mi használjuk,
szerződésünk van a volt Sport-
iskolával, amelynek vezetőjével,
Csíki Zsolttal arra az elhatáro-
zásra jutottunk, hogy közösen
kell megoldanunk a problémát,
hiszen közösen használjuk a lé-
tesítményt. A sportbázis jelen
pillanatban nagyon túlterhelt.
Most dolgozni, javítani nem

lehet, és nem is ajánlott. Amit
sűrgősen fel kell javítani, az
megoldható, nem kell hozzá
sok pénz, csak elszántság, külö-
nösen, hogy vannak olyan sze-
mélyek, akik nem riadnak
vissza a segítségtől. Amiként
önerőből meg tudjuk oldani azt,
hogy minden tanév végén újra
és újra felmérjük az osztályok-
ban keletkezett károkat, a ron-
gálásokat, továbbá: ezeket
rendbe tudjuk tenni, a termeket
évente ki tudjuk festeni, úgy a
sportpályán adódott probléma
megoldása sem lehetetlen szá-
munkra. Persze nem tagadom,

hogy minden támogatás jól jön.
Azonban ki merem jelenteni,
hogy az említett sportbázi fel-
újítása a tanév végén – a nyári
vakáció első felében – egészen

biztosan megoldható” – szö-
gezte le Bálint István.

Kép és szöveg:
Nagy-Bodó Tibor
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Betöltendő ápolói állás a
Bölcsődeigazgatóságon

Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Tudta, hogy a sze-

mélyiség kifejlődését nem a genetikai örök-
ség határozza meg, vagyis a viselkedési
sajátosságokat jobbára a külső tényezők, el-
sősorban a neveltetés formálja?

– Honnét szedi ezt az egyébként nyil-
vánvaló bölcsezetet?

– Brit és német tudósok állapították
meg, akik zebrapintyeken tanulmányozták
a folyamatot.

– Én ohne pinty is úgy el tudtam volna
mondani ugyanezt, mint a pinty! Kár volt
tormentálni azokat a szerencsétlen pintyő-
kéket.

– Azért nem ilyen egyszerű. A kutatók
azt vizsgálták, hogyan ruházódnak át a sze-
mélyiségjegyek egyik nemzedékről a má-
sikra, és úgy találták, hogy a nevelőszülők
lényegesen nagyobb befolyást gyakorolnak
a gondozásukra bízott utódok személyisé-
gének alakulására, mint a valódi szülőktől
örökölt gének.

– Akkor a kakukk valszeg azért poty-
tyantja idegen fészkekbe a tojásait, mert
tudja magáról, hogy egy léhűtő, tróger, léha
alak. De ha mondjuk Hitlert apácák vagy ti-
beti szerzetesek nevelték volna fel, akkor
nem műveli le ama sok csintalanságot a
harmincas-negyvenes években?

– Sanszos. Azt állítják továbbá ezek a
nagyokosok, hogy tanulmányuk lényegi
kérdéseket vet fel egyéb fajok tulajdonság -
öröklési mechanizmusáról, beleértve az
embert is. Például, hogy az örökbefogadott
gyerekek a valódi vagy a nevelőszülők sze-
mélyiségjegyeit hordozzák-e magukon.

– Na, ez már kacifántosabb. Viszont,
amennyiben a nevelőszülei melegek, akkor
talán jobban teszi az a kölök, ha a valódi-
akra próbál hasonlítani.

– Arról a kínai pacákról hallott, aki fér-
fiként ment el az orvoshoz, és nőként tért
haza?

– Nem. Már ott is divat a nemi átoperá-
lósdi?

– Lehet, de itt másról van szó: hasi tü-
netekkel zörgetett be a rendelőbe, ahol
aztán közölték vele, hogy valójában nő, és
a petefészkével vagyon valami gubanc.

– És a sörpocakja tulajdonképpen a
megduzzadt méhe, mi? Hagyjon a barom-
ságaival!

– Nem baromság, na! Kiderült, hogy két
ritka, korábban diagnosztizálatlan geneti-
kai rendellenesség is sújtja: Turner-szind-
róma, amely a nőknél férfias külsőt
eredményez, valamint mellékvese-túlmű-
ködés, amitől a kelleténél több férfihormon
termelődik a szervezetben.

– S mi a helyzet a látható berendezése-
ivel?

– Itt írja: „Világéletében férfinak hitte
magát; heréi nem voltak ugyan, de egy mi-
niatűr pénisze igen, és még szakállt is nö-
vesztett. Az orvosok sokkolták a hírrel, hogy
az, amit ő haspuffadásnak gondolt, valójá-
ban egy nagyra nőtt petefészekciszta”.

– Na, ez a zsenáns, nem a faláb! Szerin-
tem küldjük el neki a Rádió GaGa kívánság-
műsorában a „Micsoda nő ez a férfi!” című
számot.

– Küldjük. Csak nehogy most izgalmá-
ban teherbe ejtse saját magát, mert azt már
nem szeretném tudni, hogy abból mi lesz.

– Hogy maga mekkora marha! Apropó:
az egyik román hongyagya nemrég indít-
ványozta, hogy pakolják fel Románia zász-
lajára a címert. Persze nem a régi,
módszerváltás előttit, hanem az újat, a sa-
sosost.

– Felőlem… De miért nem fekszik neki
így, sastalanul?

– Mert végtelen bölcsességében rájött,
hogy az afrikai Csád Köztársaság zászlaja
tök azonos a románnal, így könnyen össze-
keverhető a kettő.

– Tényleg? Bírnám, ha a csádiak óvást
nyújtanának be a Guinness Rekordok Köny-
véhez azzal, hogy pár héttel ezelőtt nem is
Románia legnagyobb zászlajával terítettek
meg egy Bukarest melletti legelőt járbövér-
dézés előtt, hanem az övékkel.

– Ja. Továbbá nem kizárt, hogy sok kül-
földi a montreali olimpia óta azt hiszi, hogy
Nadia Comaneci egy albínó néger pipi Csád-
ból, és Ivan Patzaichin nem a Duna-deltá-
ban, hanem a Csád-tavon gyúrt a
versenyekre.

– És nem a román válogatott játékosai
festették a buráikat szőkére az 1998-as fo-
civébén, hanem a csádi csávók, mi? Mond-
juk, ők se néztek volna ki hülyébben szőkén,
mint a hazai füstifecskék.

– Ha azonosak a zászlók, elvileg tényleg

össze lehet téveszteni őket. És bizonyára
még egyéb hasonlatosságok is fellelhetők
a két ország között, például a dzsídípí vagy
az életszínvonal tekintetében.

– Ne túlozzon! Hozzánk képest több
mint húsz évvel vannak elmaradva…

– Amennyiben?
– Utánanéztem a wikin, és kiderült,

hogy náluk a Haza Megmentése Mozgalom
van hatalmon.

– És?
– Hát Iliescuék pártját is kvázi így hívták:

Frontul Salvarii Nationale. Még Tőkés László
is tagja volt anno.

– Tőkésről most Petőfi ugrott be: „Talpra
magyar, hí a haza!”.

– Hogyhogy? 
– Bejelentette múlt héten, hogy indulni

akaródzik neki egy újabb EP-képviselői
mandátumért. Idézem: „Ha hí a haza, soha
nem tértem ki a hívás és a kihívás elől. Most
sem tudok kitérni".

– Micsoda fiatalos hév, micsoda forra-
dalmi lendület!

– Az még hagyján, de RMDSZ-színek-
ben!

– Na ne!
– Na de! Azt mondta, hogy vagy függet-

lenként, vagy az RMDSZ-szel összefogva
tervezi az indulást.

– Arra befizetnék! Amit csak az elmúlt
néhány hónapban rájuk rakott, azt nem tet-
ték ki a Facebookra. De nemrégiben mintha
azt nyilatkozta volna Tőkés pajtás, hogy
elege van Brüsszelből, fáradt. Ilyen hamar
kipihente magát?

– Múló tavaszi fáradtság lehetett… Ha
már a Nemzeti dalból vett idézettel példá-
lózott, én írtam neki egy választási versikét,
amivel majd kampányolhat jövőre:

Bársonyszék az EP kebelében,
Oh, mi drága e székecske nékem!
Könnyben úszik két szemem pillája,
Valahányszor gondolok reája.

Úgy maradnék benne véges-végig,
Vagy legalább még egyszer öt évig.
Szavazzon rám, és én megfogadom:
Nem ígérek semmit, de azt be is tartom!

Molnár Tibor

Nem kapott  versenyengedélyt a FCM!
Ha fel is jutott volna az 1. li-
gába, akkor sem játszhatott
volna az élvonalban a FCM,
ugyanis nem kapta meg erre
a versenyengedélyt.

A szabályok értelmében azok
a 2. ligás csapatok, amelyek a
bajnokság felénél esélyesek a
feljutásra, összeállítják a ver-
senyengedélyhez szükséges irat-
csomót, hogy feljutás esetén
szerepelhessenek is az élvonal-
ban. A FCM-nél az elmúlt idény-
ben még ez volt a célkitűzés,
azonban ez nem csak a pályán
hiúsult meg, hanem adminiszt-
ratív téren is, ugyanis az több li-
cenckritériumnak nem felelt
meg.Az engedélyeztetési bizott-

ság másodfokon is visszautasí-
totta a klub kérvényét, egyrészt
infrastrukturális, másrészt pénz-
ügyi okok miatt. A Sziget utcai
stadion nem rendelkezik gyep-
fűtő berendezéssel, ez egy éve
pedig kötelező az 1. ligában. A
bizottságot nem győzték meg az
FCM képviselőjének érvei, amely
szerint a munkálat elvégzésre
aláírták a szerződést a kivitelező-
vel, így infrastruktúra terén is el-
bukott.Súlyosabbak a pénzügyi
gondok, hiszen a kibocsátott
végzés kimondja, a klub nem
tudta bizonyítani, hogy március
31-én nem voltak elmaradt tar-
tozásai, betervezett jövedelmei
pedig bizonytalanok. A klub

pénzügyi kilátásai a következő
idényre sem a legjobbak, több
olyan játékosnak van még az új
idényben is szerződése, akiket
keveset, vagy egyáltalán nem
használt a klub a tavaszi idény-
ben, de a fizetésüket még az 1.
liga szintjén állapították meg,
miközben a jövedelemforrások
minimálisra csökkentek.

Ugyancsak a FCM-vel kapcso-
latos hír, miszerint az együttes az
utolsó tavaszi fordulóban 1-0
arányban nyert idegenben, az
Alro Slatina otthonában, így a
bajnoki tabella 5-ik helyén zárta
az idényt, 35 pontot teljesítve.

Czimbalmos Ferenc-Attila

A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal  verseny-
vizsgát szervez a
Bölcsődeigazgatóság ke-
retében megüresedett
egy ápolói állás betölté-
sére:

Követelmények:
-  középfokú vagy általá-

nos iskolai végzettség
- ápolói vagy gyerekgon-

dozási szaktanfolyam elvég-
zése előnyt jelent

A versenyvizsgát 2013. jú-
lius 17-én 10 órától tartják a
Bölcsődeigazgatóság székhe-

lyén.
A beiratkozási iratcsomó-

kat 2013. június 18-én 12
óráig a 87-es irodában kell
benyújtani, ezek a következő
iratokat kell tartalmazzák:

– kérvény
– személyazonossági irat

fénymásolata
– a végzettséget és egyéb

szakképesítést igazoló okle-
velek másolata

– a munkakönyv máso-
lata vagy esetenként igazolás
a szolgálati időről

– a megfelelő egészségi

állapotot tanúsító igazolás
– önéletrajz
– erkölcsi bizonylat
– a katonakönyv fénymá-

solata (adott esetben)
– a versenyvizsga lebo-

nyolításában lényeges egyéb
dokumentumok.

Egyéb információk a kom-
munikációs, nemzetközi tá-
mogatású projektek és
humánerőforrás-igazgatósá-
gon, a 39-es irodában, tele-
fon 0365/801-866, naponta
8-14 óra között.

„A mi ügyeink 
csak nekünk fontosak”
Mint ismeretes, a városvezetés meghosszabbította a
Marosvásárhelyi Napok időtartamát, ezért az elmúlt
héten elnapolták a tanácsülést, ma azonban sor kerül
rá. Az ülés előtt a napirendi pontokból kiemeltünk né-
hányat, és Brassai Zsombort, az RMDSZ Maros megyei
szervezetének elnökét kérdeztük.

– Az RMDSZ Peti Andrást jelölte Marosvásárhely alpolgár-
mesterének. Ezt ön jelentette be június 4-én. A javaslatról a ta-
nácsnak a múlt héten kellett volna döntenie, de erre nem került
sor. Hogyan látja, ez a mostani tanácsülésen megtörténik?

– Köztudott, hogy a gyűlést a Polgármesteri Hivatal na-
polta el. Peti Andrást a frakció, az elnökség javaslatára, a Te-
rületi Állandó Tanács jóváhagyásával, alpolgármesternek
nevezi meg a soron következő gyűlésen. Meggyőződésem,
hogy az USL támogatásával sikerre visszük kezdeményezé-
sünket.

– Az e heti tanácsülésnek 33 napirendi pontja van. Az al-
polgármester-jelölés mellett olyanok, mint a Sütő-szobor he-
lyének megjelölése, a Bernády iskola helyzetének megvitatása,
és még sok minden más. Az említett 33 napirendi pont nem túl
sok egy ülésre?

– Nem ritka, hogy a városi tanács napirendjére ennyi ha-
tározattervezet kerül. Ezek között természetszerűen külön fon-
tossággal bírnak a magyarságot érintő kérdések. Sajnos, az
előjelek szerint a mi ügyeink csak nekünk fontosak, a román
politikum meglehetősen vehemens bírálattal fogadja ezeket
(lásd a polgármester és a főispán nyilatkozatait az Unirea Lí-
ceum jogi személyiségének megosztása kérdésében!). 

– Dorin Florea kijelentette: tartózkodni fog a Bernády iskola
elnevezéséről szóló határozat szavazásakor, amiként az összes
magyar érdekeltségű napirendi pontra vonatkozó voksoláskor
is.  Lehet-e bízni abban, hogy az USL ezek mellett fog szavazni?
Ön szerint mennyire fog működni a protokollum?

– A polgármester, mint általában, politikát játszik! Hang-
súlyozom: nem politizál, hanem játszik. Ugyanis, ha valóban
politizálna, akkor nyilatkozataival nem gerjesztene újra meg
újra feszültséget az úgynevezett etnikai kérdésekben. Játéka
természetesen nehéz helyzetbe hozza a potenciális partne-
rünket. Ennek ellenére, hiszem, hogy a józan ész és a világos
politikai érdek fog győzni, s a 2-es iskolát átnevezzük Bernády
György Általános Iskolára.

Nagy-Bodó Tibor
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Értékesebb a szurkolók aranya, mint a bajnoki ezüst!
Ezt mondta Liviu Dumitru, a Maros KK csapatkapitánya,  a mintegy ezer lelkes
szurkolócsapat előtt, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal víkendtelepi ven-
dégházánál megtartott ünnepélyes díjátadáson, ahol a játékosok és szakveze-
tők, a Vízi Imre által elénekelt csapathimnuszt követően, egyenként léptek a
neveiket skandáló drukkerek elé. A Városháza képviseletében Claudiu Maior és
Peti András önkormányzati képviselők adták át az érmeket és okleveleket.

Mint ismeretes, a Nemzeti
Bajnokság döntőjének 6-ik ösz-
szecsapása után, a hazatérő já-
tékosokat és vezetőket, a
hajnali órák dacára, több tízen
várták a helyi Sportcsarnok
előtt, akik saját költségen
aranyérmeket készíttettek és a
buszról leszálló csapattagok
nyakába akasztották, illetve át-
adtak egy kupát is, kifejezésre
juttatva azt a meggyőződésü-
ket, hogy számukra a Maros KK
az igazi bajnok.

A víkendtelepi ünnepség
befejezésekor a játékosok au-
togramokat osztogattak, s fény-
képezkedtek a szurkolókkal. 

A legújabb információk sze-
rint a vezetőségnek sikerült le-
szerződtetnie a CSM Bukarest
26 éves játékmesterét, Goran
Martinic irányítót, ugyanakkor
Peciukas biztosan hosszabbít
az együttessel, míg Jucan Tu-
dornak és Baczó Balázsnak van
érvényes szerződése az új
idényre is.

A Maros KK-ról, az idei si-
kersorozatról Takács Károly-
lyal, a vásárhelyi kosárlabda
egyik emblematikus alakjá-
val beszélgettünk. 

– Ön Lorenz Lajossal alapító
tagja volt az Altius Alapítvány-
nak, amelynek köszönhetően
működött a Maros KK elődje, az
Altius kosárlabdacsapat. Azóta
már 18 év telt el. Emlékszik még
a kezdetekre?

– Azt nem lehet elfelejteni.
Akkor kevesen voltunk a csapat
vezetésében, Lorenz Lajossal

ketten foglalkoztunk szinte
mindennel a csapaton belül, és
örvendek, hogy az alapokat si-
került letennünk, az akkori
együttessel a 4-ik helyen is vé-
geztünk.  Egy idő után elfogyott
a pénz, de lehet, hogy politikai
okok is közrejátszottak ebben,
de nagyon örvendek, hogy sike-
rült átvészelnie azt az időszakot
a klubnak. 

– Amikor ön volt az edzője a
csapatnak, szinte mind hazai já-
tékosok voltak a tagjai, idővel
jött az első három idegenlégiós.
Most szinte mind idegenlégiósok
alkotják a keretet, akikkel sike-
rült országos ezüstérmet is nyer-
nie a Maros KK-nak. Erről mi a
véleménye?

– Akkor kezdődött el a kül-
földi játékosok inváziója, mi is
Magyarországot követtük, ahol
már 5-6 évvel korábban ez
megtörtént. Akkor érkeztek a
Herlitz-Mobexhez az első szerb
játékosok (Ilic, Zindovic és Ziv-
kovic), akik képzettebbek vol-
tak, mint a hazaiak. Ez most is
így van. Annak örvendek a leg-
jobban, hogy Jakab Cristiánt én
hoztam ide, most egyik fontos
játékosa az együttesnek.

– Kijár ön a Maros KK mérkő-
zéseire?

– Mindegyikre, persze ami-
kor itthon vagyok, hiszen meg-
figyelőként is tevékenykedek. A
baj az, hogy nagyon beleélem
magam a mérkőzésekbe, akár-
csak aktív játékos koromban;
volt már gond is ilyen szem-
pontból a szívemmel. Amikor

már nem bírom, akkor át szok-
tam menni a helyi Sportcsarnok
szomszédságában lévő hotel
halljába, ahol tovább nézem a
mérkőzést. 

– Ön szerint mi lehet az oka,
hogy nem bírta az együttes az
iramot az Asesoft elleni utolsó
két összecsapáson?

– Szerintem a „vékony” kis-
pad miatt volt gond, hiszen ál-
talában 7 játékossal kínlódtuk
végig a mérkőzéseket, míg az
Asesoft folyamatosan 11 játé-
kost használt. Amúgy a ploiesti-
i gárda zsinórban a tízedik
országos döntőjét játszotta,
amiből kilencet megnyert. Ez-
úttal is remekeltek, fizikálisan is
felülkerekedtek, nagyon jó ed-
zőjük van, akivel a soron követ-
kező negyedik bajnoki címüket
nyerték. 

Nem dobtunk elég kosarat
kintről, azaz hárompontosokat,
amire alapoztunk az egész baj-
nokság során. Amikor azok be-
mentek, minden rendben volt,
mérkőzéseket nyertünk. Ne-
künk nincs igazi palánk alatti já-
tékosunk, ezen kell
elgondolkozni. Az Asesoftot az
alapszakaszban sikerült ugyan
kétszer is legyőznünk, 53%-os
hárompontos kosárátlagunk
volt, nekik csak 41%-os, sajnos
ez nem jött össze a döntő utolsó
két összecsapásán. 

– A marosvásárhelyi közön-
ségről mi a véleménye?

– Fantasztikus! Mikor én is
edztem a csapatot, akkor is
mellettünk voltak, de most tí-

zesre vizsgáztak. Én az egész or-
szágban járok mérkőzésekre, de
ilyen közönség nincs, mint Ma-
rosvásárhelyen, akik értik a sza-
bályokat. S akik nem is értették,
megtanulták. 

– Gyerekek nevelésével még
foglalkozik?

– Igen, van egy U14-es kor-
osztályú gyerek csapatom a
Mureşulnál, a csoportban har-
madikok, az országban meg a
11-ik helyen végeztünk. Igaz,
14 éves a csapatban csak három
van, a többi 12 és 13 éves, ezért
is dicséretes a teljesítményük.
Amúgy ügyes, tehetséges gye-
rekek. Sajnos az anyagiak hiá-

nya miatt nem tudunk 2-3 kor-
osztályt fenntartani. Ezeket a
gyerekeket én nevelni szeret-
ném 18 éves korukig, majd egy
újabb U14-es korosztályt sze-
retnék átvenni. 

– Mennyire hiányzik önnek,
hogy felnőtt korosztályú csapat-
nál edzősködjön?

– Hiányzik is, meg nem is.
Sok feladat hárult rám akkor,
amikor Lorenz Lajossal foglal-
koztunk az Altiusszal. Sofőr, ta-
karító, azaz mindenes voltam,
ez engem nagyon megviselt. 

– A testvére, Takács Sándor,
aki az Altiusnál is játszott, fogla-

kozik-e a kosárlabdával? 
– Ő itt hagyta abba, aztán

kitelepedett családostól Ma-
gyarországra. Van két szép gye-
reke, de ő is örömmel követte a
Maros KK idei sikeres teljesít-
ményét. 

Újra együtt voltak az ASA aranycsapatának tagjai
Az elmúlt hét szerdáján,
fehér asztal mellett gyűltek
össze az ASA fénykorának
legjobb labdarúgói, akik
nosztalgiázva elevenítették
fel az egykori, felejthetetlen
mérkőzések mozzanatait, a
csodálatos, közös emlékeket.

A baráti találkozót az ASA va-
lamikori kedvence, a jelenleg si-
keres edzőként tevékenykedő dr.
Bölöni László és hajdani vásár-
helyi csapattársa, Kanyaró Attila
szervezték meg.

Az egykori játékosok közül
jelen volt Sólyom Csaba, Czakó
János, Kiss Madocsa, Sikó Árpád,

Szöllősi László, Ştefan Gligore
(Paloma), Onuţan Károly, Faza-
kas Árpád, Hajnal Gyuszi, Varodi
Petru, Kanyaró Attila, Márton Le-
vente, Bíró II. Levente (Laska),
Orza Petru, Tâmpănaru Nicolae,
Varró Sándor, Ciorceri George,
Fodor János és Szabó István. 

A  hajdani vezetők, a csapat
egykori támogatói, drukkerei és
Bölöni László barátai közül ott
volt még Cornel Cacovean, az
ASA valamikori elnöke, Ördögh
Attila, a csapat edzője, dr. Hal-
mágyi Imre, az együttes orvosa,
Curtifan Iuliu, a Continental ven-
déglő egykori vezetője, Csifó

Miklós vezetőségi tag, a Gloria
húsipari vállalat volt igazgatója,
Racolţa Ioan, Marosvásárhely
volt prefektusa, Petriş Tiberiu já-
tékosügynök, a FC Junior alapí-
tója, Cristian Tiberiu, a Mondo
Trade vezérigazgatója, a játéko-
sok jó barátja, Szalkay József, a
Maros KK egykori elnöke és Kin-
cses Elemér színész, rendező, író,
utóbbi kettő Bölöni László jó ba-
rátjaként és egykori szúrkolóként
vett részt az eseményen. 

Kanyaró Attila a kö-
vetkezőket mondta el a ba-
ráti találkozóról:

– Ezek a találkozások, amikor
ilyen szép számban összegyűlünk,
részben Bölöninek köszönhetőek,
ő mindig, mindenhonnan vissza-
kívánkozik szülővárosába, és szí-

vesen találkozik volt csapattársa-
ival. Az első hívó szavára igent
mondtunk, ebből is látszik, hogy
mennyire összetartóak és lokál-
patrióták voltunk. Az akkori

aranycsapat tagjai szinte mind
Maros megyeiek voltak. Ezzel a
találkozással nagy örömet szer-
zett mindnyájunknak, örök emlék
marad számunkra a mai este. 

A marosvásárhelyi kosárlabda újjászületése

A marosvásárhelyi kosárlabda 1995-ben
született újjá, amikor Takács Károly Lorenz La-
jossal létrehozta az Altius Alapítványt. 

Az 1996-1997-es idényben a csapat Mo-
bexre változtatta a nevét, Takács meg edzőként
dolgozott a klubnál. A következő idényben
ismét nevet változtatva, Herlitz-Mobex néven
indultak a bajnokságban. 

A Maros KK 2002-ben alakult, átvéve az Al-
tius Alapítvány teljes személyzetét. A fiatal klub,
megfelelő anyagi háttér és felkészülési lehető-
ségek hiányában, két évig maradt még fenn az

élvonalban, sőt 2002-2003-ban lépésnyire volt
a rájátszástól. Nagy késésekkel a fizetések fo-
lyósításában, mégis megpróbált fennmaradni. 

2003-ban azonban minden támogatási for-
rás elapadt, s a klub beszüntette tevékenységét. 

Az új Maros KK megalakulásának éve
2004. Az új csapat beiratkozott a B osz-
tályba, ahol az erdélyi I. csoportba kapott
besorolást, de a terv már hosszú távúra
szólt. 

2005-ben kivívta az A osztályos szereplés
jogát. Így indult az azóta is tartó diadalút. 

Takács Károly
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2Kedves Pályázók!
Júniusi második rejtvényünk
megfejtése a rajz poénja, me-
lyet a fősorokban rejtettünk el.
Ezt kérjük Önöktől a hónap
végén megjelenő pályázati
szelvényen, a majd rajta fel-
tüntetett határidőig. Aki pedig
helyesen töltötte ki szelvé-
nyét, a következő nyeremé-
nyekre pályázhat:

1. díj: ezüstgyűrű – a RU-
BICOMPRES DEMETER kft ék-
szerészet ajándéka

2. díj: kozmetikumokat
tartalmazó csomag – a Peter’s
Beauty Shop kozmetikai cik-
keket forgalmazó szaküzlet
ajándéka

3. díj: három hónapos elő-
fizetés a Központ című heti-
lapra

Köszönjük támogatóink-
nak a felajánlott díjakat,
Önöknek pedig sok szerencsét
és jó szórakozást kívánunk!

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.
Peter`s Beauty Shop

SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.

1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely

tel.: 0265-220.341

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

Marosvásárhely, 
Tamás Ernő utca, 
1. szám

Pályázat

www.kozpont.roonline

Old Boys – 40, nyári futballbajnokság

Marosvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri
Hivatala a Víkenden meg-
szervezi az Old Boys – 40,
2013-as nyári futballbaj-
nokságot.

A selejtezőkre való benevezés érdekében, valamint to-
vábbi információkért forduljanak Virgil Măceşanu úrhoz,
tel. 0365-882.066, vagy 0728-912.664.

Benevezési határidő 2013. június 14., 12. óra.


