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

Interjú

Talentumok szolgálatában

Interjú Dóczy Tamással, a Talentum 
Alapítvány alelnökével

>>> 4. oldal

Vélemény

Mikó Imre és a civilek

Az RMDSZ és híres jogszolgálata csúfosan le-
szerepelt az említett konfliktusok kezelésében.
Nem dolgozták ki az akcióik részleteit, nem ké-
szültek fel a várható ellentámadásokra, ta-
nácstalanul álltak az alaptalannak bizonyuló
vádakkal szemben. Ezalatt pedig lenézően ke-
zelték azokat, akik a lelkes munkájuk által
olyan „egyszemélyes” civil szervezeteket mű-
ködtettek, amelyek által rápipáltak a számot-
tevő állami támogatással rendelkező
érdekvédelmi szervezetre. Az eddigiek alapján
elmondhatjuk, hogy a nagydobra vert jogszol-
gálatuk nem méltó Mikó Imréhez.

>>> 3. oldal
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Társadalom

Óriási leletanyagot találtak 
a marosvásárhelyi vár területén
A marosvásárhelyi várban az 1960-as években végeztek
régészeti munkálatokat, de a rendszerváltás után is fo-
lyamatosan kutatták a területet a szakemberek. A közel-
múltban elkezdődött a vár szakszerű felújítása, mely
alkalommal ásatásokra is sor kerül. A vár területén történt
régészeti feltárás eddigi eredményeiről, a leletekből le-
vonható szakvéleményekről, és a további munkálatokról
Soós Zoltánt, a Maros Megyei Múzeum igazgatóját, városi
tanácsost kérdeztük. 

>>> 5. oldal

>>> 3. oldal

Társadalom

Dr. Benedek Imre: Megelőzhető 
a szív infarktus!
„A világon az elsők között vagyunk, akik kardiológiai
képalkotási technikát dolgoztunk ki, és sikeresen hasz-
náljuk az infarktus prevenciójában, erre pedig európai
szakmai berkekben is felfigyeltek. Az eljárásról azt kell
tudni, hogy ha a páciens idejében jelentkezik a tünetek-
kel a kórházban, CT-tomográfiás képalkotási vizsgálat
segítségével a szívinfarktust meg tudjuk előzni.”

>>> 5. oldal

Tudnivalók a 8. oldalon)

Júniusi 
REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

Majdnem két éves huzavona után a marosvásárhelyi önkormányzati képviselőtestület
megszavazta a dr. Bernády György iskolanevet. Közismert, hogy a kezdeményezés
mögött fáradhatatlan civil tömörülés dolgozott, akik sokszor feladat- és hatáskörüket
átlépve, eszköztárukat kimerítve, kitartóan harcoltak és harcolnak az iskola átke-
reszteléséért. Szigeti Enikővel, a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) elnökével
beszélgettünk. 

„Vállalni kell 
a konfrontálódást!”
„Vállalni kell 
a konfrontálódást!”

Majdnem két éves huzavona után a marosvásárhelyi önkormányzati képviselőtestület
megszavazta a dr. Bernády György iskolanevet. Közismert, hogy a kezdeményezés
mögött fáradhatatlan civil tömörülés dolgozott, akik sokszor feladat- és hatáskörüket
átlépve, eszköztárukat kimerítve, kitartóan harcoltak és harcolnak az iskola átke-
reszteléséért. Szigeti Enikővel, a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) elnökével
beszélgettünk. 



Rendkívüli szimfonikus
hangverseny

Június 20-án, csütörtökön 19
órától rendkívüli szimfonikus
hangversenyre kerül sor a Kultúr-
palota nagytermében. A hang-
versenyt a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia Maros
megye végzős diákjainak ajánlja.
Vezényel: a spanyolországi Al-
fonso Saura, zongorán játszik Re-
beca Omordia. Műsoron: Verdi:
Szicíliai vecsernyék – nyitány (a
zeneszerző születésének 200. év-
fordulója alkalmából), Csaj-
kovszkij: 1. b-moll
zongoraverseny, Mendelssohn–
Bartholdy: 1. c-moll szimfónia. 

Nyárestek a Teleki Tékában 
Június 21-én, pénteken este 7

órától Szent Iván-napi nyárkö-
szöntő hangversenyre  várják a
klasszikus zene fiatal – és lélekben
fiatal – kedvelőit a Teleki
Tékába. Az est előadói a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Líceum kama-
razene-csoportos diákjai és
tanárai. Felkészítő tanárok: Vass
Edit, Fülöp Alajos és Bordos Kinga.

Nők iskolája a nemzetiben
„Iskolába” várja a marosvá-

sárhelyi nőket a Nemzeti Szín-
ház. A  június 23-án 19
órakor kezdődő, magyar nyelvű
felirattal látható  Nők
iskolája  című évadzáró nagy-
színpadi előadást  a feleségek
ingyen tekinthetik meg,
amennyiben jegygyűrűjükkel és
férjükkel érkeznek színházba.

Molnár Dénes kiállítása
Molnár Dénes (1947–2000)

alkotásaiból nyílt grafikai és
festészeti kiállítás a marosvá-
sárhelyi Kultúrpalotában, a
Képzőművészek Szövetségének
kiállítótermében.

Izsák Márton – 100
Látogatható a száz éve szüle-

tett, kilenc éve elhunyt marosvá-
sárhelyi szobrászművész,  Izsák
Márton emlékére nyílt kiállítás a
marosvásárhelyi Bernády Házban.

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

zőművész alkotásaiból nyílt ki-
állítás marosvásárhelyi várban

működő történelmi és régészeti
múzeumban. A tárlat augusztus
10-ig látogatható.

Erdélyi szertartáskönyvek
a Teleki Tékában

A Teleki Téka időszakos kiál-
lítása az Erdélyben élő felekeze-
tek szertartáskönyveit tárja az
érdeklődők elé. A válogatás
egyedi alkalmat jelent a közön-
ség számára, hiszen a két világ-
vallás hat felekezetének több
száz éves, ritka emlékeit kizáró-
lag templomi használatra szán-
ták, így laikusok nehezen
férhettek hozzá. Katolikus, or-
todox, protestáns és izraelita
szertartáskönyveket, illetve a
vásárhelyi egyházközségek által
kölcsönadott könyvritkaságo-
kat is kínál a tárlat. Nyitva tar-
tás: kedd-péntek 10-18 óra,
szombat-vasárnap 10-13 óra.

Vakációs program 
a Philotheában

A Philothea Klub I.–IV. osz-
tályos gyerekeknek szervez va-

kációs gyerekklubot. Június 24–
július 5-e között várják a gyere-
keket a közös foglalkozásokra,
hétköznapokon 10-13 óra kö-
zött a Philothea Klubban (Kos-
suth u. 2. sz.). Lesz közös játék,
éneklés és kézművesfoglalko-
zás.

Kiállítás képregényekből
Kiállítás nyílt a Maros Me-

gyei Franciatanárok Egyesületé-
nek a Maros Megyei
Tanfelügyelőséggel, a Gyer-
mekek Palotájával, illetve a Tra-
ian Savulescu Mezőgazdasági
Kollégiummal közösen Gyer-
mekálom címmel meghirdetett
képregénykészítő versenyére
beérkezett alkotásokból a ma-
rosvásárhelyi Gyermekek Palo-
tájában. Az angol, francia,
olasz, illetve német nyelvű szö-
vegekkel kísért rajzokat június
23-áig, vasárnapig lehet meg-
tekinteni. Június utolsó hetében
valamennyi képregényt a ma-
rosvásárhelyi Promenada Mall-
ban állítják ki.
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Horoszkóp
Kos: Sokat dicsérik a munkahelyén, és egyik kollégája irigy-
kedni kezdhet önre. Ha rosszmájú megjegyzést tesz, inkább
hagyja figyelmen kívül, mint hogy kérdőre vonja! Párjával ro-
mantikahegyek várhatók a héten. Ha szingli, pénteken egy
pasi randira hívhatja, de ehhez nyitottnak kell lennie.
Bika: Átlagos hét várható mind a munkában, mind a szere-
lemben. Párjával mostanában még közelebb kerülhetnek
egymáshoz. Igyekezzenek annyi időt együtt tölteni, amennyit
csak lehet, mert ez az időszak gyönyörűnek ígérkezik. Ha épp
keresi a párját, ez a hét sajnos nem sok jót tartogat ön szá-
mára.
Ikrek: Fáradtabb lehet a szokásosnál. Igyekezzen minden
nap egy kis időt csak magára szánni, így veheti jól az akadá-
lyokat a munkában és a magánéletben. A héten a párjával
apróbb konfliktus ígérkezik. Igyekezzék okosan kezelni!
Szingli? A héten tilosba tévedhet, vigyázzon! Csalódásveszély!
Rák:Viharos hét várhat önre, ugyanis párkapcsolatában most
sok indulat dúlhat a féltékenység miatt. Meg kellene tanul-
niuk bízni egymásban, hiszen, ha komolyan gondolják, nincs
mitől tartaniuk! Ha egyedülálló, a héten sokat gondolhat az
egyik exére. Rossz ötlet, higgye el!
Oroszlán: A héten pénzügyi problémái támadhatnak. Ha a
következő napokra költségvetést ír, könnyebben átvészelheti
a pénzhiányt. Párja erőt adhat a nehéz időszakban is. Fogadja
el a tanácsait, így a jövőben elkerülheti a hasonló helyzete-
ket.
Szűz: Rossz hírt kaphat a héten, ami eléggé elveheti a ked-
vét, de a párjával töltött idő visszavarázsolhatja az arcára a
mosolyt. A viharfelhők a hét végén elvonulhatnak. A karri-
erjében pozitív hír várható. Talán egy új állásajánlat vagy fi-
zetésemelés? Mindenképpen jól fog jönni. Ön szingli? Még
várnia kell.
Mérleg: A héten elkövethet egy apróbb hibát a munkahe-
lyén, ami kellemetlen helyzetbe sodorhatja. Úgy kerülheti el,
ha a szokásosnál is precízebb próbál lenni. A párjával össze-
kaphat a hét közepe táján. Ön jelenleg egyedülálló? Sok el-
ismerő bók várhatja a héten.
Skorpió: A hét elég zsúfolt lehet ön számára otthoni és mun-
kahelyi teendői miatt, ami sokszor kiborítja. Próbálja könnyen
venni a dolgokat, mert ha túlságosan aggódik, megoldást is
nehezebb találni! A párjával szerelmük kiegyensúlyozott. Ha
szingli, nagy meglepetés várhatja a héten.
Nyilas: Hosszú idő után végre elérkezhet az életébe egy nyu-
galmasabb hét. Az elmúlt időszakban eléggé elfáradt, így
most különösen örül ennek, pláne, mivel most már a párjá-
nak is több időt szentelhet. Menjenek el moziba vagy vacso-
rázni! 
Bak: Vidám hét várhat önre. A párjával a héten ingerléke-
nyebbek lehetnek, összekaphatnak apróságokon, de ne ke-
seredjen el! A legboldogabb kapcsolatokban is
előfordulhatnak viták. Legyen megértő és kompromisszum-
kész! Szingli? Valaki titokban álmodozhat önről mostanában.
Vízöntő: A héten kissé megviselhetik az érzelmi hullámzá-
sok a kapcsolatában. A párja és ön között hol a szerelmes öle-
léseké, hol a hangos vitáké a főszerep. Próbálja rövidre zárni
a konfliktusokat! Egyedülálló? Érdemes programot csinálnia,
mert megismerhet pár helyes pasast. 
Halak: Mostanában szinte ragyog, amit barátnői sárga irigy-
séggel figyelnek. Jól néz ki, amit abból is leszűrhet, hogy
párja bókokkal halmozza el, és szerelmük olyan lehet a héten,
mint amikor egymásra találtak. Barátnői féltékenységét en-
gedje el a füle mellett, és élvezze az életet! Szingli? Kisugár-
zása igazi pasimágnes lehet a héten.

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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Mikó Imre 
és a civilek

A címben szereplő jogász, író, műfordító, politikus, er-
délyi polihisztor nevét viseli az RMDSZ által februárban el-
indított „jogvédelmi szolgálat”. Ez egy olyan
érdekképviseleti tevékenység, amely eddig is a Szövetség
hatáskörébe tartozott, de amelyről ezidáig megfeledkez-
tek a hatalom gyakorlásával elfoglalt képviselőink. Hiá-
bavalónak bizonyult a szenátori, parlamenti és
önkormányzati irodák munkája, mert az csak pénzfaló lát-
szattevékenységként hatott a minket, magyarokat nap
mint nap érintő diszkriminatív intézkedésekkel szemben.
A jól kifundált marketingfogás, hogy éppen Mikó Imréről
nevezzék el az addig is elvárt, de folyamatosan elmulasz-
tott „szolgálatot”, önmagában nem jelent semmilyen ki-
vetnivalót az erdélyi magyar közösség számára. Érthető
az RMDSZ névválasztási stratégiája, amelyben a Széche-
nyi-terv mintájára a múltunk nagyjait, Kós Károlyt, Ber-
nády Györgyöt és Mikó Imrét hívták segítségül a gyenge
politikai eredményeik elhantolására. A probléma akkor je-
lentkezett, amikor a fent említett történelmi személyisé-
gek nevét az erdélyi magyarokhoz méltatlan tartalmú
vagy minőségű rendezvényekkel és tevékenységekkel tár-
sították. Ilyenkor joggal merült fel a gyalázás gyanúja.

Marosvásárhelyen egyre többen és egyre gyakrabban
ébrednek rá a kisebbségi, nyelvi kihágásokra. A legalap-
vetőbb jogainkat sem engedik érvényesíteni azok az
RMDSZ által is támogatott városi testületek, amelyek a
minket érintő megalázó, diszkriminatív állapotok feloldása
helyett a többségi nemzettel létrehozott „jó baráti viszony”
ápolását tartják szem előtt. A munkájuk során nem a ma-
gyarok jogainak az érvényesítését, hanem a román lako-
sok érzékenységi küszöbének a megóvását részesítik
előnyben, „a kisebbségnek legyen kisebb az érzékenysége
is” elv alapján. Mi több, túlzottnak és kerülendőnek tartják
azokat a kezdeményezéseket, amelyek a hatalmi vissza-
élésekre fordítják a közvélemény figyelmét, és elhatáro-
lódnak azoktól.

Ebben a feszült politikai légkörben kapóra jöhetne az
RMDSZ „mikóimrésített” szolgálata, amely a jog hatékony
eszközeivel idejében elfojtaná azt a propaganda-hadjára-
tot, amely a nacionalizmus olcsó trükkjeivel befolyásolja
a közvéleményt. Egy olyan szakmai csoportosulás, amely
nem csak a politikai marketinget, hanem a jogszolgálatot
is fontosnak tartja. Amely hatékony fellépést biztosít a
törvények és a nemzetközi egyezségek által garantált ki-
sebbségi jogok érvényesítésében, gondolok itt a közintéz-
ményeken belüli teljes körű kétnyelvűségre, illetve a
magyar nyelvű orvosképzésre. Ennek ellenére az RMDSZ
és híres jogszolgálata csúfosan leszerepelt az említett
konfliktusok kezelésében. Nem dolgozták ki az akcióik
részleteit, nem készültek fel a várható ellentámadásokra,
tanácstalanul álltak az alaptalannak bizonyuló vádakkal
szemben. Ezalatt pedig lenézően kezelték azokat, akik a
lelkes munkájuk által olyan „egyszemélyes” civil szerve-
zeteket működtettek, amelyek által rápipáltak a számot-
tevő állami támogatással rendelkező érdekvédelmi
szervezetre. Az eddigiek alapján elmondhatjuk, hogy a
nagydobra vert jogszolgálatuk nem méltó Mikó Imréhez.

Ferencz Zsombor 

www.kozpont.ro

on
lin

e

„Bár egyelőre nem jósolható
meg, mi lesz a határozat utóélete,
mindenképp sikernek könyvel-
hető el az, hogy a tanácsosok
megszavazták az iskolanevet.
Hogyha nem lesz a kezdeménye-
zésnek kerékkötője, akkor ez nem
>>csak<< egy magyar iskola-
nevet jelent majd, hanem óriási
áttörést is a város magyar közös-
ségének, de a marosvásárhelyi
civil szféra, civil kurázsi szem-
pontjából is fontos lépés. Az ügy
sikeres kimenetele precedensér-
tékű és irányt szabó mozzanat
lesz, jelezni fogja, hogy ki lehet,
és ki kell állnunk az érdekeinkért”
– mondta el Szigeti.

Bár a CEMO is nagyon sokat
dolgozott az ügyön, Szigeti vallja,
hogy a szülői akciócsoport nélkül
eddig a pontig lehetetlen lett
volna eljutni. Egy hozzávetőlege-
sen 10 fős csoportról van szó csu-
pán, de közismert, hogy
érdekérvényesítésben ekkora lét-
számú közösséggel is csodákat
lehet elérni. Nem mellékes az
sem, hogy a CEMO elengedhetet-
lennek tartja, hogy civilek is fel-
sorakozzanak az ügy mögé,
egyrészt hogy megtanulják önál-
lóan használni a civilek eszköztá-
rát, másrészt ez legitimálja az
ügyért való harcot. „A szülők ren-
geteget tanultak az érdekérvé-
nyesítés terén. Ha
összeszámolnák, hány órát töl-
töttek el szabadidejükből ezen
ügyön dolgozva, biztosan min-
deniküknek egy félmunkaidő
adódna össze. Sokszor olyan sze-
repeket vállaltunk fel, amelyek
nem feltétlenül a civilek feladat-
köre: a prefektussal személyesen
tárgyaltunk, rendőrséget hívtunk
ki, ha kellett, leveleket írtunk, be-
adványokat fogalmaztunk meg,
feljelentettünk személyeket, pa-
naszokat adtunk be, az ügy teljes
menetét követtük, a papírokat az
intézmények számára már-már
idegesítően akkurátusan ellen-
őriztük” – mesélte a CEMO el-
nöke.

A szülői akciócsoportot 
nem lehetett megkerülni

Hozzátette, hogy gyakran a
politikusok a hátuk közepére kí-

vánták őket, de reméli, hogy a
mindenkori magyar politikai ér-
dekvédelmi szervezet számára
tanulságos lesz az eset, és ráéb-
reszti őket arra, hogy egyrészt
rendkívül oda kell figyelni a
részletekre, és nem szabad tes-
sék-lássék dossziékat összeállí-
tani, másrészt pedig arra, hogy
a civileknek is létjogosultságuk
van a társadalomban.

„Célunk továbbra is, hogy
kontrollszerepet töltsünk be, és
ezután is figyeljük a politikai
szereplőket. Tulajdonképpen ez
a névadás egy egyszerű, állam-
igazgatási rutinfeladat. Azaz:
annak kellene lennie. Ez esetben
azért nem volt rutinügy, mert
történetesen magyar személyi-
ség nevét szeretnénk látni az is-
kola homlokzatán. Sokáig az
RMDSZ is arra hivatkozott, hogy
ez államigazgatási feladat, nem
tudnak semmit tenni a névadás
érdekében. Végül „rávezettük” az
RMDSZ-t arra, hogy amíg Romá-
niában valamilyen ügynek etni-
kai színezete van, azt már nem
lehet, nem szabad csak az ál-
lamra bízni!”

„Nem győzöm hangsúlyozni:
muszáj konfrontatívan fellépniük
a civileknek, szervezeteknek a
politikusokkal, intézményekkel
szemben, mert a finomkodás
nem hoz eredményt tájainkon.
Akár úgy is elképzelhető ez, mint
a háborúban, a fronton a csaták.
A >>küzdelem<< során a szü-
lők csoportja hatalmas fejlődé-
sen ment keresztül, mert bár az
elején azt hangoztatták, hogy
>>nem akarnak cirkuszt<<,
utána már szükség esetén ők

kreáltak konfliktusos helyzete-
ket. Passzív, tájba simuló maga-
tartásra vagyunk nevelve,
ilyenek a beidegződéseink, de
meg kell érteni, hogy mi azért lé-
tezünk, hogy a rendszert felelős-
ségre vonjuk, feszültséget
keltsünk, ha úgy tetszik. Ha nem
vagyunk kellően kritikusak, nem
gyakorlunk nyomást azokra, akik
a sorsunkat érintő problémákról
döntenek, rossz irányba halad a
társadalom” – vallja.

Az informális 
csoportok a hatékonyak 

Hozzátette, hogy elemi té-
nyező számukra az állami, poli-
tikai támogatások
visszautasítása, és az is, hogy a
szülői csoport tagjai se függje-
nek anyagilag, vagy munkahe-
lyük révén az állami szférától,
politikai csoportosulásoktól. El-
lenkező esetben kiszolgáltatott-
ságuk miatt az
érdekérvényesítést nem lehet
hatékonyan végezni. „Az ered-
ményes civil érdekérvényesítést
nem a bejegyzett – a politikum
által finanszírozott és becsator-
názott – szervezetek végzik,
hanem az informális csoportok,
amilyen a miénk is. Ez a tenden-
cia mutatkozik Nyugat-Európá-
ban is, és ez az egyetlen járható
út” – szögezte le a CEMO elnöke.

Támadható-e 
bíróságon a döntés?

Közismert, hogy a névadásról
2011-ben már született – jogi-
lag ingatag lábon álló, támad-

ható – tanácsi határozat, ám
Cornel Briscaru, volt PSD-s taná-
csos bíróságon megtámadta ezt.
Szigeti Enikőtől azt kérdeztük,
hogy számítanak-e hasonló
peres eljárásra. „Tudni kell, hogy
Briscaru a közigazgatási és pol-
gári bíróságon is megtámadta a
határozatot, és bár a 2011-es ha-
tározat kvázi halva született,
mégis mindkétszer elveszítette
alapfokon. Természetesen nem
kizárt az újabb per, mert ezzel ki-
válóan lehet időhúzásra játszani,
de módfelett vigyáztunk arra, és
felügyeltük az RMDSZ-t is, hogy
minden procedurális eljárás a
törvényeknek megfelelően tör-
ténjen, és támadhatatlan legyen
a határozat. Romániában rop-
pant módon kell vigyázni arra,
hogy az etnikai színezetű ügyek-
nek egy milliméternyi támadási
felületet se hagyjunk, és hát a bí-
róság nem meszelhet el egy
minden törvényes keretnek
megfelelő ügyet, csupán azért,
mert etnikai színezete van.” 

Következő lépés

A CEMO és a szülői akciócso-
port számára a munka itt még
nem állt le. Az elkövetkezendő
15 napban a prefektúrának le
kell ellenőriznie a határozat tör-
vényességét, és ha ők zöld utat
adnak, utána a polgármester kell
elindítsa a névadási folyamatot.
„A következőkben Dorin Florea
irányába nyitunk frontot, hisz
neki kell aláírnia a szükséges ira-
tokat, és az övé az utolsó szó,
amellyel akár bojkottálhatja is a
névadást. Meg kell vizsgálnunk,
hogy a magyar tanácsosok foly-
tatnak-e tárgyalásokat Floreával
ennek érdekében, hisz a közel-
múltban az RMDSZ-USL-proto-
kollum révén hozott döntések
erős konfliktushelyzetet kreáltak
a polgármesterrel. Azt elmond-
hatom, hogy addig visszük a há-
tunkon az ügyet, amíg a Dr.
Bernády György Általános Iskola-
tábla a tanintézmény homlokza-
tán nem lesz” – jelentette ki
Szigeti.

Pál Piroska

„Vállalni kell a
konfrontálódást!”

Majdnem kétéves huzavona után a marosvásárhelyi önkormányzati képviselőtestület megszavazta a Ber-
nády György iskolanevet. Közismert, hogy a kezdeményezés mögött fáradhatatlan civil tömörülés dolgo-
zott, akik sokszor feladat- és hatáskörüket átlépve, a civil eszköztárat kimerítve, kitartóan harcoltak és
harcolnak az iskola átkereszteléséért. Szigeti Enikővel, a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) elnökével
beszélgettünk. 



–  A Talentum Alapítványt
különösképpen nem kell bemu-
tatni. Hírnevét már rég megala-
pozta. Két évtizeddel ezelőtt Ön
hozta létre…

–  Összedugtuk a fejünket,
oktatók, pszichológusok, művé-
szek, hogy egy kicsit jobban oda
kellene figyelni ezekre a „más-
féleszű”, különleges bánásmó-
dot igénylő értékes
gyermekekre. Hiszen a régi
rendszer, iskola nemcsak hogy
érdektelen volt a kicsit másként
gondolkodó jóeszű gyermekek-
kel szemben, de gyakran ter-
hesnek, kezelhetetlennek
minősítette őket. Rajtuk kíván-
tunk segíteni, az útjaikat
egyengetni a bennük rejlő érté-
kek kimunkálásában.

– Voltaképp kire és mire fi-
gyelnek? A tehetség velünk szü-
letik?

–  Ha valakinek kisgyermek-
ként abszolút hallása van, vagy
különleges látásmóddal fest, az
őseitől átöröklött géneknek kö-
szönheti. Ezekre alapozva a te-
hetség egy fejlődési folyamat.
Születésünk után a szerencsés
véletlenek folytán ezek a ter-
mészetes előnyök talán kifej-
lődnek, befolyásolják
pályafutásunkat, akár zsenivé
tehetnek. A szülők, az oktatók
feladata, hogy ne bízzuk a vé-
letlenre a gyermek egyedi, kü-
lönleges képességeinek
fejlesztését. Csiszoljuk ezeket a
drágaköveket, máskülönben ott
fognak szunnyadni bennük egy
életen át. A tehetség utat tör

magának, időnként felbukkan,
várja, hogy felfedezzük, ne
hagyjuk elkallódni. Hát ez a mi
hivatásunk, nemcsak az alapít-
ványnál, hanem minden gyer-
mekére figyelő, útját gondosan
egyengető szülőnek.

– A különleges adottságok-
kal megáldott gyermekek felku-
tatása…

– A gyermekeket jól ismerő
óvónőktől, tanítónőktől kérünk
segítséget, a szülőknek pedig
felajánljuk a szolgáltatásainkat.
Hozzák el hozzánk a gyermeket,
hátha a tevékenységeinken,
programjainkon egy idő után
valami rendkívüli kipattan a be-
lőlük. Gyakran érkezik nehezen
kezelhető, izgő-mozgó, mindig
mást akaró gyermek. Ők Igazi
kihívások az oktatók számára,
de talán a legnagyobb sikerél-
ményünk az, amikor egy ilyen
gyermek pár év talentumozás
után egyre jobban teljesít.

– Ha rátalálnak egy tehetsé-
gesnek ígérkező gyermekre, ho-
gyan tovább, miként fejlesztik a
különleges adottságait?

– Ritkán tudjuk előre, hogy
mi a gyermek erős oldala. Ezért
szeretettel befogadó, a gyer-
mekre, az ő igényeire, kreatív
gondolataira figyelő, változatos
környezetet kínálunk fel neki,
amiben sok érdekes, szórakoz-
tató foglalkozás követi egy-
mást. Azt próbáljuk elérni, hogy
feloldódjon, egyre otthonosab-
ban mozogjon, merje kimon-
dani az ötleteit, szárnyaljon a

kreatív fantáziája. Feloldódik, és
akkor bekövetkezik a csoda:
olyan rendkívüli adottságok
jönnek a felszínre, amiről gyak-
ran nem is álmodott senki kö-
rülötte. Ettől kezdve a további
fejlesztés már a szakember
dolga.

–  A tehetség fejlesztése ke-
mény és kitartó munkát igényel…

–  Valljuk, hogy minden
gyermek valamiben tehetséges,
születésekor mindenki kapott
pluszba néhány értékes talen-
tumot. Segítenünk kell kiásni
ezeket és kamatoztatni, ami
odafigyelést, a gyermek részé-
ről pedig kemény és kitartó
munkát, sok áldozatot igényel.
A fejlesztés első jelei csak hóna-
pok, talán évek multával jelent-
keznek, amikor a szülő
rácsodálkozik a változásokra, a
fejlődésre.

– Sokféle tehetségről beszél-
hetünk. Kezdve az ismert zenei,
rajz, sport, színészi, tánc tehet-
ségektől egészen a verbális, a
kapcsolati, vagy a vállalkozói te-
hetségig. Mind különböző élet-
korban jelentkeznek. Mire
tudnak odafigyelni?

– Itt egy fájó pontra tapin-
tott. Az óvodás és kisiskolás kor-
ban még nem beszélhetünk
mindenféle-fajta tehetségről, a
Talentumnál a tehetségkutatás
és gondozás elsősorban a rajz és
a zene területére fókuszál, mert
mögöttünk van a Művészeti Is-
kola. Volt olyan kisiskolás gyer-
mekünk, akiről a nyári
táborozás alkalmával derült ki,
hogy imádja a természetet,
ismer minden növényt, boga-
rat, ezer könyvet elolvasott
róluk. Az egyik kislánynak fan-
tasztikus verbális és kapcsolati
intelligenciája volt, mindenkit
levett a lábáról. Hogyan tovább
ezekkel a gyermekekkel? Az
egyedüli, amit tehetünk, hogy
felhívjuk a tanító, a szülő figyel-
mét ezekre a különleges adott-
ságokra és reménykedünk,
hogy tovább fejlődnek, a ké-
sőbbi körülmények nem fogják
elnyomni a talentumaikat.

– Mi szükséges a tehetségen
kívül ahhoz, hogy a gyermek ki-
munkálja a rendkívüli adottsá-
gait?

– Elsősorban a motiváció és
a hozzáállás. Élvezze, amit csinál,
olyan célok, sikerek lebegjenek
előtte, amelyekért képes lemon-

dani sok szórakozásról. Fontos a
fegyelem és a kitartás, ebben
óriási a család szerepe: mellette
kell álljunk, átsegítsük a mély-
pontokon. És valljuk be, a kap-
csolatok és a véletlen
események, a szerencse is gyak-
ran besegíthet a tehetség fej-
lesztésébe.

– A gyermekek eléggé leter-
heltek az iskolában. Marad ide-
jük, energiájuk és kedvük a
szabadidős tehetséggondo-
zásra?

– Azért jönnek a tevékeny-
ségeinkre, mert itt vidám, játé-
kos világba csöppennek, semmi
sem kötelező, nincsenek kötött-
ségek, szabadon alkothatnak.
Nálunk a gyermek a törvény,
hozzá igazodunk, csupán a hát-
térből, észrevétlenül terelgetjük
őket a fejlődés útján. 

– Az alapítványnál van egy
csoport, melyen belül a hátrá-
nyos helyzetű családokban élő,
de jó képességű gyermekekkel
foglalkoznak… 

– Ők szorulnak a leginkább
a segítségünkre. Gyakran fe-
szült a hangulat ezekben a csa-
ládokban, veszekedésektől
terhes, sok a korlátozás, és
mindez árt a képességek fejlő-
désének. Az első osztályos bri-
liáns kezdet után negyedikben
már bukdácsol a gyermek, kikö-
zösítik. Talán a legszebb kihívá-
sunk rajtuk segíteni, ott lenni
ahol nagy a szükség. Az egész
családot próbáljuk támogatni,
élelmiszercsomagoktól a tan-
felszerelésekig.

– Egyre több szervezet kínál
szabadidős foglalkozásokat,
egyre nagyobb a konkurencia
ezen a téren is. Hogyan viszo-
nyulnak ehhez?

– Ősszel, iskolakezdéskor el-
árasztják a szülőket a szóróla-
pok, egyre nagyobb a kínálat.
Ha szabad azt mondani, az el-
múlt 20 év igényes szolgáltatá-
sai a Talentumot „márkanévvé”
tették. Nagyon ügyelünk a te-
vékenységeink minőségére, il-
letve az oktatók kiválasztására,
ezen áll vagy bukik a munkánk
sikere. Nem ajánlunk fűt-fát
csecsemőktől az iskolásokig, de
az a néhány tevékenységünk,
amivel elkezdjük a tanévet, az
nagyon jól átgondolt, szakmai-
lag megalapozott, gyakran egé-
szen újszerű programokra épül.
Reméljük, hogy az igazán igé-

nyes, gyermekük fejlődésére
sokat adó szülők ezután is meg
fognak keresni.

– Mi az elmúlt tanév mérlege
a Talentum Alapítványnál?
Mennyire vannak megelégedve
az eredményekkel? Hogyan to-
vább, milyen terveik vannak?

– Az elmúlt tanévben közel
150 gyermek fordult meg a te-
vékenységeinken, beleértve az
Esély csoport támogatottjait és
a gyermekvédelem fiataljait is.
Közülük a legtöbben az iskolá-
sok Törpingáló rajzcsoportjába
és az ovisok általános képesség-
fejlesztőjébe jártak. Az eredmé-
nyekről a szemlátomást
elégedett szülőket kellene
megkérdezni. 

Újabb tevékenységekkel fo-
gunk előrukkolni az őszi tanév-
től, különös tekintettel az
előkészítő osztályosokra. To-
vább fejlesztenénk a dráma-
tánc-ének-festészet összevont
performance foglalkozást, és
szeretnénk egy hasonlóan szé-
les skálán fejlesztő, a népi ha-
gyományokra alapuló
tevékenységet kitalálni.

Sajnos a gyermekek egy
része „hazulról szélnekeresz-
tett”, gyakran a nagyszülőre bí-
zott csemete, aki eljön hozzánk,
egy idő elteltével pedig továb-
báll, mert a haver másfele csá-
bítja. 

– És itt jön be a szülők hozzá-
állása…

– Ha nincs a családban egy
határozott, konzekvens szülői
koncepció a gyermek fejleszté-
séről, ha a szülő nem áldoz az
idejéből, nincs jelen a gyermek
szabadidős tevékenységein,
akkor fölösleges idő- és pénz-
pocsékolás az egész. A tehetsé-
ges gyermeknek kivételes
törődésre van szükségük a szü-
lei, oktatói, de a környezete ré-
széről is. A szülők hozzáállása,
határozott, bíztató jelenléte,
meggyőző támogatása nélkül
elképzelhetetlen a tehetségek
révbejutása. 

– Ön és a gyermekek között
több generációs különbség van.
E tény akadályozta-e, vagy
pedig épp elősegítette a munká-
jában?

–  Mindig a fiatalok között
éreztem jól magam, talán közé-
jük menekülök a világ szennye
elől. Felüdít a gyermekek tisz-
tasága, őszintesége, hálás ra-
gaszkodása. A mai napig sokat
tanulok tőlük, szeretnék egyre
hasonlóbbá válni hozzájuk.

– Miként látja a tehetséges
fiatalok jövőjét? 

– A tehetségkutatás, gon-
dozás nem egy látványos, sike-
rekben bővelkedő elfoglaltság.
Amikor kiderül egy gyermekről,
hogy különleges, úgy felpezs-
dül minden az alapítványnál,
mint egy megpiszkált hangya-
bolyban. De különösen nagy
öröm az is, amikor türelmes, ki-
tartó munka eredményeként
egy kezelhetetlen gyermek
egyszer csak elkezd ránk, a cso-
portjára, a tevékenységre fi-
gyelni, és attól kezdve
fejleszthetjük a képességeit.

A visszajelzésekből tudom,
hogy nagyon sok fiatal életét si-
került jó irányba, a tehetsége
mentén terelni. Sokan vannak,
akiknek a későbbi pályaválasz-
tását is befolyásolták a Talen-
tumnál töltött évek. Akit a
tehetsége vezérel, aki erre építi
az életét, az minden körülmé-
nyek között haladni fog előre.
Hát nem fantasztikus, amikor
egy életen át azt csinálhatod,
amiben „király vagy”, ami bol-
doggá tesz?

– Vannak szülők, akik átla-
gosnak, és vannak, akik különle-
ges adottságokkal megáldottnak
érzik gyermeküket. Nekik mit ta-
nácsol? 

– Láttunk közepesnek nyil-
vánított tanulót a csúcsra jutni,
és zsenit elkallódni. Függetle-
nül a gyermek pillanatnyi ered-
ményeitől, mellé kell állni
megértéssel, támogatni kell a
próbálkozásait, bízni kell benne.
A szülő bizalma szárnyakat ad,
kételkedése rombol. 

Figyeljenek a gyermekre, és
nagyon szeressék őt. Hiszen: „A
szeretet nyitja fel a szemünket
a gyermek rejtett értékeire, és
segít csendes társukká szegődni
a célbajutásukban.” (Vekerdy T.)

Kép és szöveg:
Nagy-Bodó Tibor
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- interjú Dóczy Tamással, a Talentum Alapítvány alelnökével -

Talentumok szolgálatában
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A hagyományoknak megfelelően június 19-e és 22-e között zajlik Marosvásárhelyen a XII. Kardiológiai
Konferencia. A rangos eseményt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a Magyar Kardio-
lógusok Társasága, a Román Kardiológusok Társasága és a Kardiológia Klinika közösen szervezi. Az elő-
adásoknak a Maros Megyei Sürgősségi Kórház I. Előadóterme ad otthont, a belépés pedig díjtalan.

Dr. Benedek Imre: „Megelőzhető a szívinfarktus!”

A konferencia tudományos
értekezletként indult, viszont a
szervezők az évek során az igé-
nyeknek megfelelően alakítot-
tak a programon, a nyelvezeten,
hogy körzeti orvosok, diákok és
laikusok számára is közérthe-
tőek legyenek az előadások.

Az eseményen a szív- és ér-
rendszeri betegségek kezelésé-
nek legégetőbb problémáiról
tartanak előadást neves euró-
pai és hazai szakemberek, to-
vábbá a kardiológiai
képalkotás, az aritmológia, az
akut miokardiális infarktus ke-
zelési stratégiájának aktualitá-
sait tárgyalják. „Azért is
különleges az idei konferencia,
mert család- és körzeti orvosok-
nak szóló előadássorozaton in-
formáljuk őket arról, hogy mit
ajánlanak a neves kardiológiai

társaságok a betegségek gyó-
gyítására. Jómagam a Magyar
Kardiológiai Társaság vezető-
ségi tagja vagyok, és csapatom-
mal a munkánk során értékes
kapcsolatrendszereket építet-
tünk ki, így sikerült olyan neves
kollégákat, szaktekintélyeket
meghívni a konferenciára, mint
Maurovich Horváth Pál, Nicolas
Amabile, Glogar Dietmar, Hlino-
maz Ota, Frederic Marty, Bartha
Elektra, Édes István, Kerkovits
András, Gellér László, Kiss Ró-
bert. Varga Albert, Radu Ciun,
Ivănică Gabriel, Szili Török
Tamás, Merkely Béla” – mondta
el Benedek Imre kardiológus, a
konferencia szervezőbizottsá-
gának elnöke.

Hozzátette: „Tudni kell, hogy
csapatunk első helyen áll az
akut infarktus megelőzésében,

európai, amerikai köz- és elis-
mert szakfolyóiratok idézik
munkáinkat, a szakma elfo-
gadta tudományos közlésein-
ket, és erre nagyon büszkék
vagyunk. Munkásságunkat
Amerikában is méltatják, és
példaértékűnek tartják tevé-
kenységünket. Kiemelten érté-
kelik, hogy az 1 millió
összlakosságú székelyföldi vá-
rosokban az infarktusok okozta
mortalitást 23%-ról 6.7%-ra si-
került csökkentenünk. Mindezt
ellenvélemények, az egyetem
elutasítása, politikai ellenszél
kereszttüzében valósítottuk
meg. Egyszóval a kutatási tevé-
kenységünk és a mindennapi
munkánk egyaránt meghozta a
gyümölcsét. Együttműködve a
világ jelentős orvosi intézetei-
vel, a marosvásárhelyi klinika az

élvonalban van” – fejtette ki a
kardiológus.

Európai kutatási 
projektet nyertek el

Benedek Imre és csapata az
európai Discharge-projekt nyer-
tesei. „A világon az elsők között
vagyunk, akik kardiológiai kép-
alkotási technikát dolgoztunk
ki, és sikeresen használjuk az in-
farktus prevenciójában, erre
pedig európai szakmai berkek-
ben is felfigyeltek. Az eljárásról
azt kell tudni, hogy ha a páciens
idejében jelentkezik a tünetek-
kel a kórházban, CT-tomográ-
fiás képalkotási vizsgálat
segítségével a szívinfarktust
meg tudjuk előzni” – hívja fel a
figyelmet Benedek.

Pál Piroska

MORGÓ

Köszönet az „úgynevezettnek”, 
avagy az iskolák felette 
szükséges voltáról

Az utóbbi időben aggasztó módon elszaporodtak a ma-
gyarellenes politikai megnyilvánulások. A hatalom által szor-
galmazott alkotmánymódosítás, az erőltetett regionalizáció
körüli parttalan vitákba belefáradni látszó politikai aktorok –
érvek fogytán – egyre gyakrabban nyúlnak a „magyar kártyá-
hoz”. Kipróbált és bevált módszere ez a figyelem elterelésé-
nek. A kétharmados többséget adó szociálliberális
pártszövetségen belül mindennaposakká váltak a súrlódások,
sokak szerint küszöbön az USL felbomlása, a gyakorlatilag alig
látszó ellenzék pedig elsősorban magyarellenes megnyilvá-
nulásai révén próbálja megszerezni az erre fogékony válasz-
tópolgárok rokonszenvét. 

Legutóbb egy vásárhelyi szenátor – nevét nem írom le,
hisz könnyen kitalálható, kiről van szó – folyamodott újra a
gyűlöletkeltés eszközéhez. Igen, az, aki tavaly, prefektusi tény-
kedésének mérlegét megvonva, arra volt a legbüszkébb, hogy
jogi eszközökkel sikerült megakadályoznia a Felső-Maros
menti Bánffy-erdők visszaszolgáltatását. Ugyancsak ő volt,
aki pert indított a nyárádszeredai polgármesteri hivatal ellen,
amiért az azáltal próbálta megakadályozni az ortodox temp-
lom felépítését, hogy zöldövezetté nyilvánította a városka köz-
ponti terét. Szintén ő volt az, aki parlamenti felszólalásban
kelt ki a szerinte rasszista, fasiszta, xenofób üzenetet hordozó
székely zászló használata, valamint az „úgynevezett” Székely-
föld autonómiája ellen. 

Az „úgynevezett” szenátor a legutóbb amiatt borult ki,
mert szerinte törvénytelen kétnyelvű – román és magyar
nyelven kiállított – érdemokleveleket osztogattak egyes vá-
sárhelyi iskolákban a tanulóknak. Az égbekiáltó törvényszegés
miatt a megyei főtanfelügyelő azonnali lemondását kérte. So-
katmondó volt a főtanfelügyelő reagálása is, aki rögtön mo-
sakodni próbált, áthárítva a felelősséget az RMDSZ által
pozícióba juttatott, minden magyar vonatkozású ügyben fáj-
dalmasan „ártatlan” helyettesére, s igyekezett megnyugtatni
a román nemzetféltőket, hogy rendelkezett a szóban forgó,
mintegy 1800 nemhivatalos oklevél azonnali visszavonásáról. 

Mit is tehetnék hozzá a leírtakhoz? Annyit mindenképp,
hogy végül is köszönettel tartozunk „úgynevezettnek”, amiért
újabb érvvel támasztotta alá az önálló magyar tannyelvű ál-
talános iskolák létrehozásának szükségességét. Ha úgy tetszik:
a „gettósítást”, ahogyan az RMDSZ aranyszájú megyei elnöke
fogalmazott nemrég. 

Szentgyörgyi László 

Óriási leletanyagot találtak a marosvásárhelyi vár területén
A marosvásárhelyi ferences
templom és kolostor körüli
erődítmény létéről már XV.
századi okiratok és régészeti
leletek tanúskodnak. Ez az
1601–1602-es hadi cselekmé-
nyek során nagyon megrongáló-
dott, és rádöbbentette a város
elöljáróit arra, hogy támadás ese-
tén nem tudja megvédeni a tele-
pülés lakosságát. A dúlások
elmúltával 1602-től a város főbí-
rája Borsos Tamás és a település
elöljárósága az erődítmény javí-
tásával próbálták megoldani át-
menetileg a helyzetet, de
mindenki tisztában volt azzal,
hogy ez csak ideiglenes megoldás
lehet. Végül hosszas kilincselés
után sikerült engedélyt szerezni
egy új vár építésére, és 1612-ben
elkezdték a nagyméretű munká-
latot. A vár építése a városban
működő céhek segítségével tör-
tént, és elhúzódott a század köze-
péig. Az 1658-as tatárbetörés,
majd a Rákóczi-szabadságharc
idején már hathatós védelmet
nyújtott a Marosvásárhely lakói-
nak.  

A várban az 1960-as években
végeztek régészeti munkálatokat,
de a rendszerváltás után is folya-
matosan kutatták a területet a
szakemberek. A közelmúltban el-
kezdődött az építmény szakszerű
felújítása, mely alkalommal ása-
tásokra is sor került. A vár terüle-
tén történt régészeti feltárás
eddigi eredményeiről, a leletekből
levonható szakvéleményekről, és
a további munkálatokról Soós Zol-

tánt, a Maros Megyei Múzeum
igazgatóját, városi tanácsost kér-
deztük. 

A térségben egyedi leletek

Soós Zoltán elmondta, hogy két
és fél éve párhuzamosan folynak a
felújítási és ásatási munkálatok a
vár területén. Sajnos a tervezésből
kimaradtak bizonyos fontos részek.
Nem vették például figyelembe
azt, hogy a régészeti feltárások
során a műszaki terv többször mó-
dosulhat. 

Az ásatások eredményeiről
megtudtuk, hogy nagyon sok ob-
jektum és óriási leletanyag került
már napvilágra. Ez utóbbiak egy
részét a várban, más részét a mú-
zeum melletti raktárban őrzik. Az
érdekességek és különlegességek
sorába írható az épület padlófűté-
ses rendszere. A kolostor mellett
egy, a XV. századtól működő kéz-
műves ház alapjaira bukkantak a
régészek. A bronzmegmunkáló

műhely a reformáció után is mű-
ködött egészen a XVIII. századig. Itt
főleg a kolostor részére készítettek
könyvcsatokat, gombokat, lószer-
számokat, késnyeleket és egyebe-
ket. A műhelyhez tartozó két
bronzolvasztó kemence is nap-
fényre került, amelyek egyedi lele-
teknek számítanak térségünkben.

Előkerült a kaputorony védő-
műve a farkasveremmel

Előkerült továbbá a téglaégető
kemence is, amelyet a vár építé-
sekor használtak, valamint a ka-
putorony védőműve a
farkasveremmel. (Farkasverem:
erődítések előtt alkalmazott köz-
lekedési akadály. 0,6-1,6 méter
mély, kúpalakú verem, melynek
fenekére karót ásnak be úgy, hogy
jól kihegyezett csúcsa felfelé a
földből kiálljon; sakktáblaszerűen
ásták úgy, hogy a kihányt föld a
közökön boglyákat képezzen. For-
rás: Pallas Nagylexikon)

A „várban lévő szép házunk”

Úgyszintén előkerült hat pol-
gárház és a Kornis család egy
nemesi udvarháza. Ezeket a
XVIII. század elején berendez-
kedő osztrák katonaság bon-
totta le. 

Az ásatások folyamán feltá-
rultak a vár északi kaputornyá-
nak a maradványai a bejáró
rendszerrel, valamint egy XVIII.
századi katonai ülepítő rendszer.
Ez utóbbi igen komoly műszaki
létesítmény és ugyancsak egye-
dinek számít térségünkben. 

A régészeti munkálatokat
Soós Zoltán vezetése alatt Györfi
Zalán, Németh Rita, Gál Szilárd
és Adrian Andrei Rusz végzik. Az
ásatásvezető véleménye szerint
eddig már elkészültek a feltárá-
sok 60%-val, de a további mun-
kálatok elhúzódhatnak a jövő év
őszéig. 

Nemes Gyula
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Betöltendő ápolói állás a
Bölcsődeigazgatóságon

Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Szo-

kott gyorsétteremben étkezni?
– Csak amikor gyorsehet-

nékem van. Miért?
– Olvastam, hogy a ham-

burgerfasírt gyártásához olyan
feldolgozott marhahúst hasz-
nálnak – az angol neve pink
slime, azaz rózsaszín iszap –,
amelyet ammóniával itatnak
át, és olyan húsmaradványok-
ból készül, amit régebb kizáró-
lag kutyatápként
értékesítettek.

– Nem érdekel, szeretem a
kutyakaját. Azt a szárazat, sör-
korcsolyának.

– Továbbá, a hot-dogban
található virsli is húsmaradvá-
nyokat meg zsiradékot tartal-
maz, valamint
gabonakeveréket, amely zsem-
lemorzsa, zab és liszt elegye.

– Na és? Már inkább zabot
keverjenek bele, mint lóhúst.

– Még van: a nagy csirke-
farmokon nevelt tyúkokat ar-
zénnal etetik, hogy a húsuk
szép rózsaszín legyen, és a ke-
reskedelemben kapható méz
legtöbb esetben nem tartal-
maz pollent, legfőbb összete-
vői a kukoricaszirup és
különféle adalékanyagok.

– Mégis mivel etessék a
nyomorultakat, hogy rózsaszín
húst kapjanak, muskátlival?
Mézet pedig a piacon kell
venni, és el van intézve. Engem
sokkal jobban aggaszt például
a tej, mert amiket a boltokban
kapni, azoknak a zöme Mehe-
med-tej.

– Az milyen?
– Sose látott tehenet!

Amúgy az apai dédnagyapám
méhész volt, úgyhogy én már
csikó koromban benyaltam a
teljes mézadagomat. Mindent
tudok a mézről, például biztos
nem hallotta, hogy nemcsak a
propolisz, de a sima méz is jó
potenciazavarok kezelésére,
akár megéve, akár belemasszí-
rozva.

– Úgy érti, hogy…
– Úgy!
– Szegény méhecskék fel

lennének veszve szerintem, ha
tudnák.

– Miért?
– Mert az még hagyján,

hogy szó és fizetség nélkül el-
veszik a mézüket, na de hogy
ráadásul még nem is eszik
meg, hanem rákenik! De a méz
torokfájásra is jó, nem?

– Persze, miért?
– Semmi, csak összekap-

csoltam gondolatban a ket-
tőt…

– Ne kezdje a malackodást!
Azt hallotta, hogy nem lesz
Peti-show?

– Na és? Nem készülök
műtrágyázni.

– Mi van?!
– Most mondta, hogy nem

lesz petisó. Tudtommal az egy-
féle műtrágya.

– Az a pétisó, ütődött! Én a
Peti-show-ról beszélek. Vagyis,
azt nyilatkozta Peti András fris-
sen megválasztott vicepolgár-
meister a nagy esemény után,
hogy nem szeretne „one-man
show” stílusban döntéseket
hozni…

– Nyilatkozgatni még ráér,
first of all kerüljön döntéshely-
zetbe. Tartok tőle, hogy az ő al-
polgármestersége is csak Titel
ohne Mittel, akárcsak a nagy
előd, Józsa Tibor esetében.

– Az mit tesz?
– Feladat nélküli, üres cím.
– Még azzal is megfejelte,

hogy csapatjátékosként, a helyi
tanács tagjaival és a polgár-
mesterrel közösen tervezi
előbbre vinni a város ügyeit.

– Hát erősen viszi, megy le
a könyökéről a bőr! A legutóbbi
városi tanácsülésen – többek
közt – a főtéri Sütő András-szo-
bor felállítását is szavazásra
kellett volna bocsátani, de da-
cára annak, hogy a Polgármes-
teri Hivatal honlapján is
szerepelt az illető napirendi
pont, utólag az RMDSZ-fikció
visszavonta a határozatterve-
zetet.

– Ja. Állítólag azért, mert
egy, a Bolyai Klubban nemrég
zajlott kerekasztal-beszélgetés
során „véleményformálók és
értelmiségiek úgy döntöttek,
hogy Sütő András megosztó
személyiség, és nincs szükség a
szobrára Vásárhelyen”.

– Tudja, kik formálják az ér-
telmiségi véleményt ama Bo-
lyai Klubos összeröffenéseken?
Ugyanazok, akik az Erdély TV
altató-, pardon, beszélgetős
műsoraiban osztják az észt:
Gáspárik, Parászka Boróka and
company.

– Úgy kell nekünk, ha
hagyjuk! Viszont utólag Peti el-
mondta: azért vonták vissza a
Sütő-szobor felállítására vonat-
kozó határozattervezetet, mert
a Színház-tér tervezőjének
hozzájárulására van szükség
ahhoz, hogy a szobrot oda ki-
helyezzék.

– Esetleg nem szükséges
virágárus Jócka aláírása is?
Micsa ócska kifogás!

– Miért?

– Mert ha kell is a tervező
hozzájárulása a szobor elhelye-
zéséhez, attól még a határozat-
tervezetet simán
megvitathatták volna.

– Na, ne mind puffogjon,
inkább örömködjön, hogy lesz
Bernády-iskola!

– Várjuk ki a kutyavásárt a
napjáig! Egy dolog a megsza-
vazás, és egy másik a gyakor-
latba ültetés. Például, a
Bodor-kút felépítéséről is léte-
zik egy 2007-es önkormányzati
határozat, de azt se nagyon
kapkodják el. Majd, amikor már
harmadszor verik le a suliról a
Bernády-táblát, akkor kezdem
elhinni, de addig nem.

– Én viszont azt nem hittem
elsőre, amit a cigányozással
kapcsolatban olvastam.

– Micsodát?
– Mostantól 7000(!) euró

büntetést szabhatnak ki cigá-
nyozásért! Nem vicc!

– Csak cigányt, izé, csak
romát tilos cigányozni, vagy
egyáltalán?

– Hogy érti ezt?
– Mit tudom én…, a ci-

gánykerék ezután etnikai for-
dulat politikai korrektül, és a
cigánylány orális kényeztetése
etnikai tisztogatás? A „cigány-
gyerekek potyognak az égből”
helyett kisebbségi pulyaziva-
tart kell mondjunk, a „cigány-
útra ment a cigánymeggy”
helyett pedig azt, hogy félre-
nyeltem a gipsycherryt? To-
vábbá az oláhcigány
románroma, a vándorcigány
hobóbrazil, a cigányputri pedig
vályogvilla vagy sárpalota lesz?

– Nem! A szankció csak arra
vonatkozik, ha pejoratív érte-
lemben használja valaki a ci-
gány szót, cigányra. Bocsánat,
romára.

– Úgy is gáz; tegyük fel,
hogy lecigányozok egy polgár-
mestert…, nevet inkább nem
mondok….

– És?
– És ha beperel, úgy járok

majd, mint a nyuszika a sapkás
viccben: mindenképpen leszí-
vom.

– Miért?
– Mert két szcenárió lehet-

séges: amennyiben bebizo-
nyítja a törvényszéken, hogy
nem cigány, akkor becsületsér-
tésért eresztenek meg, ellen-
ben, ha nekem sikerül
bebizonyítanom, hogy az,
akkor meg cigányozásért!

Molnár Tibor

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 szülők figyelmébe 
A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal arra kéri a
szülőket, akik a 2013–
2014-es tanévre bölcső-
débe íratnák gyerekeiket,
hogy tegyenek le kérést az il-

letékes bölcsődéhez, ahová
felvételt szeretnének nyerni.
Továbbá azokat a szülőket,
akik már benyújtották a ké-
relmet, felkérik, újítsák meg
azt.

A kérések benyújtásának ha-
tárideje július 15.

Dorin Florea 
polgármester

2013. június 17-i
28587-es számú kol-
lektív közlemény

A pénzügyi eljárási törvény-
könyvre vonatkozó, újraközölt,
utólagosan módosított és ki-
egészített 2003. évi 92-es
számú kormányrendelet 44.
cikke (3) bekezdése értelmé-
ben, közöljük, hogy kibocsá-
tották az alábbi számú fiskális
adminisztratív iratokat:
– 18.102/17.06.2013 a MA-
VECONS Kft. nevére, adó-
száma 27105521, szociális
székhelye Marosvásárhely,
Pandúrok útja 135/1.;
– 18.105 és 18.106/17.06.2013
a MORAGROIND Kft. nevére,
adószáma 1218543, szociális
székhelye Marosvásárhely, De-
lavrancea u. 23/2.;
– 18.114/17.06.2013 a TAMI
TRANS Kft. nevére, adószáma
16554690, szociális székhelye
Marosvásárhely Lamaitei 27/17.
Az adóügyi adminisztratív ira-
tot a címzett a kibocsátó
pénzügyi szerv székhelyén ta-
nulmányozhatja.
Jelen adóügyi adminisztratív
irat a hirdetés közzétételét kö-
vető 15 napon számít közölt-
nek, azaz 2013.06.18-tól
2013.07.09-ig.
Ha kérdése van a közlemény-
nyel kapcsolatosan, forduljon
Simon Rodicához, a Győzelem
tér 3. szám alatti székhelyün-
kön, 6-os szoba, vagy a
0265/268.330 telefonszá-
mon, 132-es mellékállomás. 
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Simon László birkózó emlékverseny
Vasárnap, június 16-án, a marosvásárhelyi ISK sporttermében került sor a Simon László megyeközi szabad-
fogású birkózóverseny utolsó fordulójára a gyerek I korosztályban, párhuzamosan a megyei ifjúsági és gyerek
csapatbajnokság utolsó fordulójával. Ez azt jelentette, hogy gyerek I (1998–2000) korosztályos versenyen, a
megye csapatai mellett, Hargita és Kolozs megyei klubok versenyzői is részt vettek. A négy forduló után ki-
alakult végső sorrend a következő volt: 1. Maros megye – 90 pont; 2. Hargita megye – 73 pont; 3. Kolozs
megye – 59 pont. 

A megyei bajnokságban ezt
a fordulót a Mureşul (edzők:
Márton József, Simon László)
nyerte a marosvásárhelyi ISK
(Gyarmati Ferenc, Fazakas
Csaba, Vlad Dragoş) és szászré-
geni ISK (Peres Miklós), illetve a
segesvári Spartacus (Szász Sán-
dor) előtt. 

Ki is volt Simon László, 
akiről az emlékversenyt 
elnevezték?

Simon László 1966-1979 kö-
zött a Mureşul színeiben szám-
talan jeles eredményt ért el.
Hétszeres országos bajnok volt,
több mint ötven dobogós he-
lyezést szerzett különböző
nemzetközi versenyeken. 1974-
ben Isztambulban világbajnoki
címet nyert a nehézsúlyú súly-
csoportban (ezt a teljesítményt
azóta sem ismételte meg romá-
niai sportoló), 1973-ban Tehe-
ránban világbajnoki
bronzérmes volt. Európa-bajnokságokon is ki-

tűnő eredményeket ért el, 1974-
ben Madridban ezüstérmes lett,

1975-ben Ludwigshafen-
ben bronzérmes,

majd 1976-ban
Leningrádban

Európa-baj-
nok. Szintén
1976-ban a
m o n t r e á l i

nyári olimpiai
játékokon bronz -

érmet szerzett,
amely a marosvásár-

helyi sport első olimpiai érme.
Sportmesteri, érdemes sportmes-
teri címet, a Sport Érdemrend III.,
II., és I. fokozatait érdemelte ki,
majd 2000-ben Maros megyében
„az évszázad legjobb sportolója”
címet Bölöni László labdarúgóval
együtt. 1979-től a Mureşul klub-
nál edzett, emellett 1982-1985
között az országos ifi válogatott
keret másod- és vezetőedzője,
1994-2000 között az olimpiai
keret másod- és vezetőedzője
volt.  

Az általa edzett sportolók több

mint száz dobogós helyezést értek
el nemzetközi versenyeken, 11
érmet szereztek az ifi és felnőtt
Eb-ken, több 4-6. helyezést euró-
pai és világbajnokságokon, illetve
hat neveltje 1996-ban és 2000-
ben a nyári olimpiai játékokon is
részt vehetett. Munkájáért érde-
mes edzői elismerést kapott.
2005. május 12-én agyvérzés kö-
vetkeztében hirtelen hunyt el.
Még abban az évben post mor-
tem Marosvásárhely díszpolgára
címmel tüntették ki, emlékére
azóta minden évben a nehézsúlyú
országos szabadfogású birkózó-
bajnoknak a Simon László trófeát
adományozza a Román Birkózó
Szövetség. 

A néhai Simon László fia, ifjú
Simon László, a Muresul birkózó
szakosztályának edzője, az ő fia,
Lacika, a szakosztály egyik jövő-
beli reménysége. 

Emlékét őrzi az évről évre
megrendezett Edzők emlékverse-
nye nevű birkózóverseny, mely
rajta kívül olyanoknak állít emlé-
ket, mint György István, Bakó
György, Ioanovici Tibor és Bene-
dek Levente. 

Egy évvel ezelőtt civil kezde-
ményezésre egy aláírásgyűjtő
kampány indult, hogy sok más
városhoz hasonlóan Marosvásár-
helyen is a sportcsarnok egy je-
lentős helyi sportember nevét
viselje, erre pedig senki más nem
érdemesült jobban, mint Simon
László. Mindeddig e kezdeménye-
zésnek gyakorlati eredménye
nem született.

Barabási Rozália újabb 
országos bajnoki címeket szerzett

A bukaresti Sötér Balázs
Jolán stadionban került sor a
Veterán Országos Atlétikai baj-
nokságra, ahol 20   verseny-
számban közel 200 veterán
atléta versenyzett a dobogós
helyezésekért.

A marosvásárhelyi születésű
39 éves Barabási Rozália, aki
kettős leigazolás értelmében, a
Csiki Futókör és a iasi-i Veterán

Atlétikai Egyesület versenyzője,
két aranyérmet nyert a 400 mé-
teres síkfutásban és a távolug-
rásban, míg második lett a 100
méteres gyorsfutásban.

Városunk veterán atlétája a
horvátországi Zágrábban sorra
kerülő Veterán Balkán bajnok-
ságon is részt szeretne venni,
amelyet szeptemberben szer-
veznek.

Új vezetőség a FCM élén!
Egy hírportál (Sport Total
FM.ro ) szerint rövidesen új
vezetősége lesz vásárhelyi
klubnak. A klub tisztelet-
beli elnöke dr. Bölöni
László, az egykori klasszis
labdarúgóból lett világ-
hírű edző lenne. Az új
ügyvezető elnök Petriş Tiberiu,
akit játékosügynökként, egy-
kori sportkommentátorként,
majd a temesvári AEK Politeh-
nica, illetve a kolozsvári Uni-
versitatea elnökeként
ismernek. A klubigazgató
pedig Daniel Stanciu, egykori
újságíró és játékosügynök lesz,
aki hasonló tisztséget töltött
be a temesvári Politehnica és

a Vaslui 1. ligás együtteseinél
is. A hírek szerint a vezetőedző
Edi Iordănescu lesz, aki koráb-
ban edzte már a bukaresti 
Steauát is, utoljára a 3. ligás
Brazi-i Fortuna kispadján ült.  

Az említett honlap infor-
mációi szerint Petriş Tiberiu-
nak sikerült meggyőznie a
helyi városvezetést, hogy biz-
tosítsák a csapat számára az
anyagiakat, ugyanakkor újabb
mecénások is jelentkeztek. Az
új vezetőség vissza szeretné
csalogatni azokat az egykori
játékosokat, aki az első osz-
tályban is megállták a helyü-
ket, s akikre a jövő csapatát
szeretnék építeni.  A Sort Total

FM  információi szerint a
2004-ben alapított Marosvá-
sárhelyi FCM az ASA kék-piros

színeiben játszana tovább, mi
több, a csapat győzelmi lajst-
romát is átvenné.

Daniel Stanciu Edi Iordănescu

Elsők lettek az öreglányok!

A marosvásárhelyi Gedeon
Richter csapatában tömö-
rülő öreglányok nyerték a
szovátai városi amatőr ké-
zilabda bajnokságot,
amelyet idén második al-
kalommal rendeztek meg.
A csapat pontveszteség
nélkül lett bajnok, miután
Parajdot, Szovátát és
mindkét korondi együt-
test sikerült kétszer is le-
győzniük. A szervezők a 39
éves Biró (Peres) Zitát a
bajnokság legjobb játékosának választották, aki egy-
ben a gólkirály is lett. 

Mint ismeretes, a csapat zöme az ISK színeiben játszott
hajdanán és 1992-ben begyűjtötték az országos ezüstérmet,
ami a megyei kézilabdasportunk mindmáig utolsó érmét je-
lentette, egy bronzot az országos bajnokságon. Időközben az
együttes nagy többsége a hajdani Electromureşhez igazolt,
ahol a klub felbomlásáig, 1995-ig játszottak. Sokan közülük
akkor abbahagyták a versenysportot, voltak, akik tovább foly-
tatták, majd 2010-ben néhányan elhatározták, hogy újra pá-
lyára lépnek. 2012 nyarán, az 1992-ben az ISK-ból kikerült
nagy ifi generáció 20 éves találkozójára meghívták a Kulcsár
házaspárt. Városunk kézilabda életének egyik legismertebb
edzője, Kulcsár László (Kuli), azóta az együttes edzőjeként te-
vékenykedik most amatőr bajnoki címhez vezette az együt-
test.

Íme, a bajnokcsapat kerete: Zsók Gyöngyvér és Jámbor
(lánykori nevén Incze) Margit, Cămpean Aluniţa és Covrig Da-
niela kapusok; Orbán Mária, Dan (Rendes) Melinda, Inţa (Mi-
lăşan) Alina, Kádár Kinga, Ormenişan (Székely) Veronica,
Sălăgean Ana, Moldovan (Balla) Annamária, Şerban Rozália,
Simon (Szántó) Ida, Borşa Zita, Sfâriac Florina, Német Enikő,
Vasilescu Erzsébet Enikő, Lucuţa (Crişan) Imola, Postelnicu
Emilia, Mihaiu Carmen,  Cerghizan Anamaria, Conţiu Loredana
és Biró (Peres) Zita mezőnyjátékosok.

Simon László 
montreáli bronzérme
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3Tisztelt pályázók!
E heti rejtvényünk megfej-

tése a rajz poénja, melyet az
ábra fősorai tartalmaznak. Ezt
kérjük beküldeni a hónap
végén megjelenő pályázati
szelvényen. Kérjük, vágják ki,
és őrizzék meg a rejtvényhez
csatolt számot, hisz erre is
szükségük lesz, ha részt szeret-
nének venni a sorshúzáson!

Júniusi nyereményeink:

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

2. díj: kozmetikumokat tar-
talmazó csomag – a Peter’s
Beauty Shop kozmetikai cikke-
ket forgalmazó szaküzlet aján-
déka

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

Májusi nyerteseink:

1. díj: szobai függőlámpa –
a PROENERG kft „Electro Light”
nevű szaküzletének ajándéka:
BERKESZI OTTÓ (Ibolya u.)

2. díj: kozmetikum-csomag
– a PETER’S BEAUTY SHOP koz-

metikai cikkeket forgalmazó
szaküzlet ajándéka: SÁNTHA
TERÉZ (Bükkös u.)

3. díj: ezüstlánc – a RUBI-
COMPRES DEMETER kft ékszer-
üzletének ajándéka: PÁPAI ÉVA
(Marosszentkirály, Virág u.)

4. díj: 3 hónapos előfize-
tés Központ című hetila-
punkra: BUTYKA ÉVA Székely
Vértanúk)

Gratulálunk, nyerteseinket
telefonon értesítjük a díjak át-
vételéről!

A helyes megfejtések:
Májusi virágok: horten-

zia, bazsarózsa, küllőrojt, bú-
zavirág, gyíkfű. Hétvégi
meghívottak: – De jó, hogy
jöttetek! Máris segíthettek fel-
ásni a kertet! 250 éve szüle-
tett Batsányi: „Ez a
versszerzés titka, / Melyet aki
tudna, ritka.” Gazdaságos
melegház: – Ha lefutott az
eper, kiadjuk a fóliasátrat az
erre járó turistáknak! Kolesz-
terin-háztartás: – Kénytele-
nek leszünk lakást cserélni,
anyuci! Kihíztuk már ezt is! 

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

Bolyai utca 

10. szám

www.kozpont.ro

online


