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

(Márai Sándor)

w w w . k o z p o n t . r o

>>> Maros megyei hetilap <<<
Vélemény

>>> 3. oldal

Kié a Víkendtelep?
Felmerül a kérdés, hogy kié a strandrádió, kié
a strand és kinek az érdekeit szolgálja a város
által működtetett létesítmény? Ki határozta
meg, hogy ott milyen nyelven szabad kommunikálni? Milyen szempontok alapján zárták ki
a telepről a magyar szót, és miért kellett ilyen
diszkriminatív intézkedéssel megsérteni a magyar vendégeket? Adnak netán olcsóbb „magyar belépőjegyet”, amellyel csak részleges
jogok járnak? Fontosabb vendég lett mifelénk
az idegen megyéből érkező román, mint a vásárhelyi magyar? Ugyanakkor, milyen meggondolásból teszik zárás után mindenki
számára elérhetővé a medencéket? Miért kell
a ﬁzető vendég nyakába varrni a jegy nélkül
fürdőzők költségeit is?

Hetvenéves a
főtéri nagypatika

Júniusi ZAT!

LYÁ
REJTVÉNYPÁ

Tudnivalók a 8. oldalon)

Társadalom

>>> 3. oldal

Sorsukra hagyott szobraink

A Molter Károly-szobroknak hosszú éveken keresztül a Köteles Sámual utcai Minorita templom belső udvara adott otthont. Sovány vigasz,
de legalább annyi történt, hogy valamelyest
hazakerültek: az író egykori házának udvarára.

Július 1-jén ünnepli hetvenedik születésnapját a főtéri nagypatika, mostani nevén B&B
Gyógyszertár. A patika szakképzett munkatársai között, a frissen végzett gyógyszerészek
mellett, ott vannak a tapasztalt szakemberek is, köztük a 47 éve ebben a gyógyszertárban dolgozó patikusnő, akik nemcsak összeforrott munkaközösséget, hanem egy nagy
családot is alkotnak. A város egyik legrégebbi patikája továbbra is szakértelemmel áll
a betegek rendelkezésére, és a legalacsonyabb árakat biztosítja. A B&B az állandóságot
jelzi Vásárhely főterén, s meggyőződésünk, hogy a múlt és a jelen szimbiózisából fényes
jövő születik: mindannyiunk egészségere!

Társadalom

Exkluzív

>>> 5. oldal

Balogh Józsefnek le kell
mondania tanácsosi mandátumáról

Vissza a gyökerekhez!
Sokan értesültünk arról, hogy az augusztus 28 – szeptember 1-je között megrendezendő Vásárhelyi Forgatagon, a több síkon zajló kulturális események mellett,
első alkalommal kerül sor a Marosvásárhelyiek Világtalálkozója. Hogy ez pontosan mit is fed, kinek szól, milyen programokra számíthatnak az idelátogatók, arról
Kirsch Attilát, a találkozó felelős szervezőjét kérdeztük.

A Bukaresti Legfelsőbb Bíróság 5928-as, 2013. június
25-i döntése értelmében Balogh József, a Maros megyei
önkormányzat RMDSZ-es képviselője elveszítette a pert
az Országos Feddhetetlenségi Ügynökséggel (ANI) szemben, emiatt a tanácsosnak le kell mondania mandátumáról. Balogh lapunk megkeresésére azt nyilatkozta, hogy
a hivatalos végzést még nem kapta kézhez, így egyelőre
nem kommentálja az ügyet. Balogh Józsefet összeférhetetlenséggel vádolja az ANI. Részletekkel visszatérünk.
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Kár kihagyni

Névnapok

Rendkívüli képességekkel
rendelkező idegenek –
havi dráma
A kortárs drámákkal foglalkozó
felolvasószínházi sorozat idei
évadját Saviana Stanescu Rendkívüli képességekkel rendelkező
idegenek című drámája zárja
június 29-én este 9 órai kezdettel a marosvásárhelyi G. Caféban. Az előadás szövegét Patkó
Éva rendező fordította és adaptálta felolvasószínházi formára.
A darab keserű komédia Nadiáról, a bohócról, aki a világ "legboldogtalanabb országából",
Moldvából származik. Nadia
Amerikában való boldogulását
nehezíti, hogy hamis iratokkal
rendelkezik, és a bevándorlási
hivatal folyamatosan a nyomában van. Hogy hogyan boldogul
a moldáv lány és milyen helyzeteket dob elé az élet.
Casoni Ibolya kiállítása
Casoni Ibolya festőművész jellegzetes, neo pop-artra emlékeztető, impresszionizmusba
hajló, illetve neokubista jellegű
munkáiból nyílt kiállítás Maros-
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a Maros Művészegyüttes Szót a
táncnak, legények... című műsora tekinthető meg. Jegyek a
helyszínen kaphatók. A belépés
díja felnőtteknek 10 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 5 lej.
Nagy Pál kiállítása
Nagy Pál (1929–1979) képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás marosvásárhelyi várban
működő történelmi és régészeti
múzeumban. A tárlat augusztus
10-ig látogatható.
Erdélyi szertartáskönyvek
a Teleki Tékában

vásárhelyen, a régi Divatház
épületében (Rózsák tere 58.
szám). A tárlat hétköznapokon
9-19 óra között, szombaton 1013 óra között látogatható.
Nyári táborok a
Kék Madár Tanodában
Napközbeni nyári táborokat
szerveznek a Kék Madár Tanodában 6-12 éves gyerekek számára. A táborok tematikái és
időpontjai a következők: július
1–5. között fotóstábor, július 8–
A város / Péterfi József grafikája

12. között Kis állatvédők tábora,
július 15–19. között Színjátszó
tábor, július 29–augusztus 2.
között játékos angoltábor. A
napközi táborok tevékenységei
9-17 óra között zajlanak. Az
egyhetes táborok ára 150 lej. Telefon: 0770-908-264.
Mikházán a
Maros Művészegyüttes
A mikházi Széllyes Sándor csűrszínházi napok keretében, június 28-án, pénteken 20:30-kor

A Teleki Téka időszakos kiállítása az Erdélyben élő felekezetek szertartáskönyveit tárja az
érdeklődők elé. A válogatás
egyedi alkalmat jelent a közönség számára, hiszen a két világvallás hat felekezetének több
száz éves, ritka emlékeit kizárólag templomi használatra
szánták, így laikusok nehezen
férhettek hozzá. Katolikus, ortodox, protestáns és izraelita
szertartáskönyveket, illetve a
vásárhelyi egyházközségek
által kölcsönadott könyvritkaságokat is kínál a tárlat. Nyitva
tartás: kedd-péntek 10-18 óra,
szombat-vasárnap 10-13 óra.

Június 27.
Június 28.
Június 29.
Június 30.
Július 1.
Július 2.
Július 3.

László, Kamilla, Torda, Olga
Irén, Levente, Leó, Gyula, Tivadar
Pál, Péter, Beáta, Aladár, Emma
Pál, Emília, Bács, Ditta
Annamária, Tihamér, Áron
Ottó, Jenő, Mária
Soma, Kornél, Tamás

Horoszkóp
Kos: Energikus és optimista lesz, ám hajlamos a túlzásokra:
akkora falatot haraphat, hogy a későbbiekben meghaladhatja az erejét. Gyakorolja az önmérsékletet, és akkor sikeres
időszak veszi kezdetét, emiatt az irigyei száma a sokszorosára
nőhet, és a szerelmi élete is felpezsdül.
Bika: Nem lesz oka panaszra, ami az anyagiakat illeti. A sors
lehetőséget ad arra, hogy külön bevételre tegyen szert. Kiváló
a hét banki, biztosítási ügy intézésére. A családban történő
események szintén jó hatást gyakorolnak a pénzügyeire. A
szerelemben valami túl szép ahhoz, hogy igaz lehessen.
Ikrek:Őszintének kell lenni, és elmondani, ha valamit igazán
nem akar, mert ha hallgat, azt a másik belegyezésnek veszi.
A házasságban, a héten mindent megbeszélhet a partnerével. Vigyázzon, a közös kassza körül támadhatnak nézetkülönbségek.
Rák: Ezen a héten egyszerre lehet szép és okos. A bájával elbűvölheti a környezetét, és olyan dolgokban is sikeres lehet,
amelyekre eddig ez nem volt jellemző. A most induló kapcsolatok hosszú távra szólnak, bátran tervezgethet. Viszont
a meglévő kapcsolatában a partnere viselkedése miatt többször is kinyílhat a zsebében a kisbicska.
Oroszlán:A szerelme miatt nehéz helyzetbe kerülhet, és még
az is megtörténhet, hogy a rokonságával kell csatároznia. Fontos, hogy a realitások talaján maradjon, mert ebből a nehéz
helyzetből csak ily módon lábalhat ki. Olyan pénzkeresetre
nyílik lehetőség, amelyet titkokban szeretne tartani.
Szűz: A munkahelyén most a siker glóriája fog ragyogni a
feje fölött. Minden, amihez a héten a nevét adja, rendkívül
sikeres lesz. Ragyogó a hét utazásra, vendégeskedésre, ingatlannal kapcsolatos ügyek intézésére, a tartós párkapcsolatokban is őszinte, szeretettel teli napoknak néz elébe.
Mérleg: Ragyogó a hét külföldi utazásra, pályázat benyújtására, vizsgára, felvételire, társasági összejövetelre, peres
ügyben nyerhet. Amennyiben párkapcsolatban él, akkor
avassa be a társát az elképzelésekbe, a jövőt érintő tervekbe,
különben meg fog sértődni.
Skorpió: Előfordulhat, hogy az újdonság iránti igénye olyan
erőteljesen jelentkezik, hogy képes lesz belevágni valamilyen
kockázatos ügyletbe. Most siker koronázza a merész elképzeléseket. Ha munkát kíván változtatni, ezt a legjobbkor teszi.
Nyilas: Még akkor is érdemes lenne körülnéznie az álláspiacon, ha a munkája biztosnak látszik. A szerelemben felvillanyozó események történnek, amelynek hatására úgy
érezheti, mintha a világ ön körül forogna. A házasságában
viszont a partnere úgy véli, nehézzé teszi az életét, ezért nem
látja a közös jövőjüket.
Bak: Olyan személy fordul meg az otthonában, akit ki nem
állhat. Vigyázzon, csak az anyagiak vezérlik őt. A véleményének bátran adjon hangot, különben olyan madárnak nézik,
akivel bármikor bármit meg lehet tenni. A munkában valakinek a pechje az ön szerencséjét hozza, és ezt ki kell használnia.
Vízöntő: Sorsszerű találkozásban lehet része, úgy érezheti
magát, mint Alice Csodaországban. Amennyiben tartós kapcsolatban él, ennek a találkozásnak a hatására a régi viszonyát
unalmasnak láthatja. A munkában a kreativitás lesz a jellemző önre, az ötletei a főnök kedvencévé tehetik.
Halak: Csak saját magát csapja be, ha azt hiszi, hogy, aki elment, az vissza akar térni, még akkor is, ha úgy gondolja,
hogy egykori kedvese olyan jeleket küld, amely erre utal. Ha
egy kicsit jobban ﬁgyelne a másikra, akkor rájöhetne, hogy
mit szeretne megbeszélni önnel.

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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Sorsukra hagyott szobraink
Molter Károly magyar író, kritikus, irodalomtörténész Óverbászon született 1890. december 2-án. Kecskeméten érettségizett, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett 1912-ben magyarnémet szakos diplomát. 1913-tól 1945-ig a marosvásárhelyi Református Kollégium tanára, az Erdélyi
Szépmíves Céh irodalmi lektora. A Bolyai Tudományegyetemen doktorált 1945-ben. Ugyanettől az évtől
1951-ig az említett egyetem német-irodalom szakos professzora. A bácskai szülőházból hozott gondolatvilágból indult szépírói pályája is. Nem mindennapi egyéniség. Személye az egykori Vásárhely színeit is
idézi. Olyannyira, hogy utcát neveztek el, és még szobrot is formáztak róla…

Bölöni Domokos író néhány
napja érdekes információval lepett meg, azokról a Moltert ábrázoló szobrokról szólt, amelyek
évtizedek óta a vásárhelyi Köteles Sámuel utcában, egészen
pontosan a Minorita templom
belső udvarában vannak a sorsukra hagyva.
Elindultunk érdeklődni, kérdezni, dokumentálódni, fényképezni. Nem könnyű feladat
visszavezetni a szálakat, és lepörgetni az elmúlt évtizedek
pillanatképeit, eseményeit.
Amint az már az első pillanatban kiderült, a Minorita templom belső udvarában hiába

keressük a szobrokat. Ma már
nincsenek ott. Kérdésünkre elmondták, hogy néhány éve a
szemközti ház udvarába vitték
át. Igaz, nem bántottak ott
semmit, és senkit, útban sem
voltak, de sajnálták látni az
egyre romló állapotukat. Az új
információ birtokában becsengettünk a szobroknak ma otthont adó házba. Rövid
várakozás után kaput nyitnak,
itt ért az első – mondhatni –
kellemes meglepetés. A házigazda: Marosi Barna, aki nem
más, mint Molter Károly ﬁa.
Marositól érdekesebbnél érdekesebb válaszokat kapunk.

Már a beszélgetés legelején kiderül, hogy a Molter-szobrokat
Kovács András képzőművész alkotta, aki jelenleg Svédországban él. A szobrok viszont nem
ma készültek. Ha arra gondolunk, hogy több évtizede veri
őket az eső és a hó, bizony jogosan elcsodálkozhatunk…
A beszélgetés során kiderült,
hogy a Molter-szobrok azért
voltak évtizedeken keresztül a
Minorita templom belső udvarának a lakói, mert sok-sok
évvel ezelőtt ott készültek. Az
említett szobrász, Kovács András ugyanis annak idején ott lakott. Házigazdánk szíves
válaszaiból arra a következtetésre jutunk, hogy a helyzet sürgős megoldást követel, a jobb
sorsa érdemes munkákat valahogy meg kellene menteni.
Marosi Barna még azt is elmondja, hogy: „…sajnálatos
az a tény, hogy a Molter-szobrokat hosszú éveken keresztül
ide-oda dobálták. Úgy hiszem,
sehol nem voltak megbecsülve.
Néha arra is gondoltam, hogy
valamiért dugdossák őket. Az
egyedüli vigaszom az volt, hogy
ha nincsenek is felállítva, a
templom szomszédságában
csendes, jó és meghitt helyen
vannak. Mondom: csendben. És
ebben a pillanatban az jut
eszembe, minden irónia nélkül,
hogy végülis nem árt Molternek
a csönd… Hiszen, mi lett volna
akkor, ha évtizedekkel ezelőtt
például Sztálin mellé állítják fel.
Még gondolni is rossz erre…”.

Molterről tudni kell, hogy
miután győzött a szocializmus,
többet egy sort sem írt. Igaz,
„párttag” volt, de az ehhez való
hozzáállása is amolyan molteri
volt. Erre így világít rá Marosi:
„…azokban az időkben az írónak az volt a feladata, megbízatása, hogy írjon. Írjon magától,
ha olyan, de ha másféle, akkor
írjon megrendelésre. Ezeket a
dolgokat nagyon nehéz volt
nem betartani. Teljesen megkerülni nem lehetett. Ez egyenlő
volt az abszolút lehetetlenséggel. Ami a politikai hozzáállást
illeti, ő egy nem mindennapi
formát választott. És ezt érdekes
módon, valamilyen okból kifolyólag el is fogadták részéről.
Amolyan félanalfabétaként viselkedett, és ebben a korszakban sikerült is neki, hogy
elhiggyék: Molter Károly ilyen,
és kész. Hogy mégiscsak párttag volt? Hát ez van. Ebben a
szakmában nagyon kevesen
voltak olyanok, akik ne lettek
volna tagok. Én is az voltam, de
nekem is sikerült hasonlóan illeszkedni. Ezért is nem járattam
le magam soha. És itt megjegyezném, hogy engem és tizenegy kollégámat egy beadvány
miatt rúgtak ki a pártból. Nagyon rég volt. Akkor még az
egykori Előrénél dolgoztam. Ma
már csak mosolyogni tudok
ezen. És mi tagadás: igencsak
jólesik. Hogy miért? Hát csakis
azért, mert akkoriban azt is ki
kellett érdemelni, hogy valakit
kirúgjanak egy ilyen helyről.”
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Ferencz Zsombor

Kié a
Víkendtelep?

Több véletlen egybeesésnek kellett bekövetkeznie
ahhoz, hogy kibújjon a szög a zsákból, azaz hogy felszínre
kerüljön városunk legnagyobb szórakozóhelyének, a
Maros-parti Víkendtelepnek egyik legsúlyosabb problémája. Éspedig az, hogy az önkormányzat által működtetett létesítményt már nem tekinthetik magukénak a
vásárhelyiek! Ehhez a felismeréshez szükség volt a sajtóban „K.E.”-ként emlegetett közismert ügyvédünk külföldön élő unokájának a hazalátogatására és a közkedvelt
strandon való eltévedésére. A hirtelen pánikhangulat emberfeletti erővel hatott a felelősséggel terhelt felnőttekre,
akik minden létező eszközt megmozgattak féltett és szeretett unokájuk előkerítéséért. Jelen esetben azonban a
szem elől tévesztett kis strandoló, a „hazai” német mellett,
csak a nagyszülei anyanyelvét, a magyart ismerte, és ez
tovább bonyolította a helyzetet. A strandrádió munkatársa
pedig megtiltotta a magyar vagy német nyelvű segélykérést.
Felmerül a kérdés, hogy kié a strandrádió, kié a strand
és kinek az érdekeit szolgálja a város által működtetett létesítmény? Ki határozta meg, hogy ott milyen nyelven szabad kommunikálni? Milyen szempontok alapján zárták ki
a telepről a magyar szót, és miért kellett ilyen diszkriminatív intézkedéssel megsérteni a magyar vendégeket?
Adnak netán olcsóbb„magyar belépőjegyet”, amellyel csak
részleges jogok járnak? Fontosabb vendég lett mifelénk
az idegen megyéből érkező román, mint a vásárhelyi magyar? Ugyanakkor, milyen meggondolásból teszik zárás
után mindenki számára elérhetővé a medencéket? Miért
kell a ﬁzető vendég nyakába varrni a jegy nélkül fürdőzők
költségeit is? Ha egyesek ingyen is használhatják a medencéket és a strand infrastruktúráját, akkor mások miért
nem használhatják még pénzért sem, például segélykérésre a strandrádiót?
Az utóbbi hónapok vásárhelyi fejleményei alapján jogosnak tűnik az ötlet, hogy most már a Víkend-telepen is
szervezzünk villámcsődületet, és követeljük a strandrádió
kétnyelvűsítését, a diszkriminatív intézkedések megszüntetését és a normális állapotok bevezetését. Felmerül az
a kérdés is, hogy mikor lesz már végre a mi városunknak
is egy olyan magyar önkormányzati testülete és városi érdekképviseleti szervezete, amely a fent említett, könnyen
kiküszöbölhető problémákat megoldja, esetleg megelőzi?
Miért kell mindig egy „K.E.”-nek nevezett ügyvéd, vagy
egy „kényelmetlen” szülői kezdeményezés ahhoz, hogy
alapvető jogainknak eltiprására ﬁgyelmeztessen? Hol vannak ilyenkor választott képviselőink? Ők csak a „civilek”
nyomására teszik meg az amúgy kötelező jogvédő lépéseiket? A városban nem tud mindenki a politikusok munkájának a helyreigazításával foglalkozni. Az adóﬁzető és
törvénytisztelő állampolgároknak pedig engedjék végre,
hogy a város teljes jogú lakosaiként élhessenek.
Fényképezünk, nézzük a
szobrokat, és próbálunk gondolkodni, összegezni. Előttünk
a szobrok. Lerakva a ház sarkához. Most nem veri őket az eső,
a hó. Várnak sorsukra. Vegetálva
reménykednek, várva a meglepetésre.
A Molter-szobrokról tehát
annyit, hogy vannak, de…,
nincsenek. Az évtizedes ide-oda
dobálás után mára – legalább
– valamelyest hazakerültek.
Való igaz, nem ez a küldetésük,
de egyelőre ez van, ennyi van.
Sokszor írtunk már arról,

hogy vannak értékeink. És nem
is kevés.
Akarva-akaratlan megint a
Sütő-szobrot hoznánk fel példaként. Ez még nincs meg, és
így nem is lehet felállítani. Legalábbis itt, Marosvásárhelyen
nem. Azonban Székelyudvarhelyen már áll egy Sütő-szobor.
Vásárhelyen pedig van Molterszobor, de azt sem avatják fel.
Nem, mert nem. Lehet, hogy
hamarosan leleplezik majd…
Persze nem itt. Valahol.
Kép és szöveg:
Nagy-Bodó Tibor
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„Adósságtörlesztés ez a kötet”

MORGÓ

Ha másutt igen,
Marosvásárhelyen
miért nem?
Közhelynek számít, hogy egy nyelvi-kulturális
közösség fennmaradásának legfőbb biztosítéka:
az anyanyelvi oktatás. Talán emlékeznek még,
hogy a 90-es években az óvodától az egyetemig
terjedő magyar nyelvű állami oktatásért szállt
síkra az erdélyi magyarság. Igaz, az RMDSZ röviddel ezután – természetesen a kormányzás bűvöletében – már beérte volna a Petőﬁ-Schiller
nevű kompromisszumos megoldással is, de végül
az sem adatott meg.
A rendszerváltást követően Marosvásárhelyt
frontvárosként szokás emlegetni – hogy miért,
azt mindenki tudja, sejti. Az ezredfordulón még
egyetlen magyar többségű erdélyi nagyvárosban
azóta átbillentek az etnikai arányok. Jelenleg
azért folyik a küzdelem, hogy megőrizhesse Székelyföld kulturális, oktatási központja, fővárosa
státust.
Az oktatási jogainkért vívott küzdelmet tekintve Marosvásárhely amolyan állatorvosi lónak
számít, amelyen kiválóan lehet szemléltetni
mindazon betegségeket, amelyek elméletileg
előfordulhatnak, s amelyek gyógyításra szorulhatnak. Nos, az oktatás területén minden elképzelhető nyavalya kimutatható Vásárhelyen, az
óvodától az általános és középiskolákon keresztül
az egyetemig. Az orvosi egyetem – nem utolsó
sorban a RMOGYKE látványos akcióinak köszönhetően – már jó ideje a ﬁgyelem középpontjában
áll. Igaz, a megnyugtató megoldás még igen
messzinek tűnik, elsősorban a politikai akarat hiányolható.
Egy ideje viszont – különösen, amióta a Bernády név felvételét követelők élére a Civil Elkötelezettségi Mozgalom állt – az általános iskolai,
pontosabban a magyar nyelvű oktatás megoldatlanságaira terelődött a ﬁgyelem. Az utóbbi
hónapok történéseinek ismeretében minden elmondható, csak az nem, hogy megnyugtatóan
alakulnak a dolgok. Legutóbb a Liviu Rebreanu
iskola évzárója fulladt botrányba, ahol a román
tannyelvű osztályok tanulói nemzeti színű nyakkendőkkel jelentek meg, s ahol a román szülők
széttépték, lábbal tiporták a magyar szülők tábláját, amelyen az iskolai kétnyelvűség hiányára
hívták fel a ﬁgyelmet. De a római katolikus egyház tulajdonában álló, az egykori II. Rákóczi Ferenc Főgimnázium otthonául szolgáló épületben
jelenleg működő Unirea Líceum körüli sovénnacionalista hisztéria is azt jelzi, politikusaink elvtelen engedékenysége, s a mindenkori szülők és
tanárok kishitűsége oda vezetett, hogy eljutottunk már a falig, ahonnan nincs hova tovább hátrálni…
A megoldás egyszerű, kézenfekvő, s nem
példa nélküli: ha igény van rá – s már miért ne
lenne? –, magyar tannyelvű önálló általános iskolákba, középiskolákba kell tömöríteni a magyar tanulókat. Azokat probléma nélkül
nevezhetnék el magyar személyiségekről, azokban nem történhetnének hasonló csúfságok sem
velük, sem tanáraikkal, sem szüleikkel, mint az
általunk említett évzárón. Ha másutt – Aradon,
Temesváron, Nagybányán, Máramarosszigeten,
Nagyváradon, Déván, Kolozsvárott, stb. – sikerülhetett ilyen oktatási intézményeket létrehozni, akkor Marosvásárhelyen miért nem?

Donáth László: A pap tehene
Donáth László az udvarhelyszéki
Etéden született 1883. április 5-én,
Donáth János és Somodi Zsuzsa gyermekeként. Gimnáziumi tanulmányait
Székelyudvarhelyen, majd Marosvásárhelyen végezte. Színész szeretett
volna lenni, de édesanyja kedvéért
teológiát végzett. Vadasdon, Nyárádmagyaróson, Harasztkeréken és Berettyószéplakon volt parókiája, majd

nyugdíjasként tovább szolgált Havadtőn és Székelyföldváron. Lelkipásztori tevékenysége mellett az
irodalom művelésével is foglalkozott.
Írásai jelentek meg a Zord Időben, és
munkatársa volt a Pásztortűznek.
Hagyatékában hat színdarab és hat
kisregény maradt kéziratban. Kötetei:
Humoros esetek (novellák, Kolozsvár,
1928), Jairus ﬁa (novellák, Marosvá-

sárhely, 1929), Szegény bolond (elbeszélések, Kolozsvár, 1931), Cserefa
Gyuri (regény, Budapest, 1932), Tövig
égő gyertya (novellák, Nagyvárad,
1934), Az utolsó falat kenyér (színjáték, Nagyvárad, 1939). A lelkész-író
Nyárádszentsimonban hunyt el
1967. december 2-án, és a marosvásárhelyi református temetőben nyugszik.

Erkölcsi kötelességének
érezte feltárni a hagyatékot
Donáth László hagyatékát unokája és jogutódja, az 1955. május 30-án született, Marosvásárhelyen élő Nagy Donáth
Katalin kezdte el feltárni, aki erkölcsi kötelességének érezte ezt megtenni. Egy budapesti ﬁlmstúdió megﬁlmesítette
a Szegény bolondokat, egy szegedi kiadó közölt a novelláiból, de a legnagyobb eredmény akkor született, amikor a
H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója segítséget nyújtott az író hagyatékának a föltárásához.
2013. június 19-én, a Felsővárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében a 130
éve született lelkész-íróra em-

lékeztek. Bemutatásra került
Donáth László: A pap tehene
című novellagyűjteménye,
amellyel a Kriterion Könyvkiadó

a 3. Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet is
köszöntötte. A házigazda szerepében
Kántor Attila lelkész köszöntötte az
érdeklődőket. A szerzőről a könyvet
előszavazó és a szöveget gondozó Bölöni Domokos beszélt. Közreműködött
Nagy Donáth Katalin, az író unokája
és H. Szabó Gyula, a kiadó igazgatója.
Fellépett a Cantuale énekegyüttes.
Az író éles szemmel látja
társadalma hibáit
Bölöni Domokos a következőképpen ír a könyv előszavában: „A százharminc éve született Donáth László
novelláiból készült ez a válogatás.
Arra törekedtünk, hogy az írói palettának minél több árnyalata megmutatkozzék, hogy a Sóvidék, főként
pedig a Felső-Nyárádmente világából
ihletődő vidám vagy szomorkás történetek váltakozva kövessék egymást.
Az író éles szemmel látja társadalma
hibáit, az elszegényedett falvak nyomorúságát, mégsem a lázadók vagy
forradalmárok cselekedeteitől hangos
a tájék – egy lelkész mégsem mehet
szembe a tízparancsolattal... Ezért

Szentgyörgyi László
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aztán a történet vége nem mindig
olyan, amilyennek az eleje alapján
gondolnánk.” (…)
„Ami megemeli mégis a szöveget,
az a nyelvezete. Dús képi beszéd, a
szerző több tájegység népét ösmeri,
gonddal eprészi a találó kifejezéseket,
az érettebbjét kosárba rakja, megjegyzi a telibe találó hasonlatokat,
mondásokat, és alkalomadtán bőven
él velük, visszaszolgáltatva őket hőseinek.
Találunk vérbő feleselő novellát és
moralizáló célzatú, a szeretetet, a
megbocsátást hirdető esetet, a férﬁnő viszony ma sem ismeretlen ellentétének békés feloldását.”
Szerencsés találkozása
az unoka munkájának é
s a kiadó szándékának
„Adósságtörlesztés is ez a kötet.
Szerencsés találkozása az unoka állhatatos munkájának és a kiadói szakember, irodalmunk alapos ismerője és
tudója szorgos szándékának; a Kriterion igazgatója, H. Szabó Gyula – úgy
is mint Benedek Elek dédunokája,
Szentimrei Jenő költő, író unokája –
tiszteletre méltó kötelességének
tartja ugyanis, hogy a Kányádi Sándortól mintegy tizenegyedik parancsolatunkként megfogalmazott „Be
kell hordani, hajtani mindent. A tájszavakat is. Semmi nem maradhat
kinn. Semmi sem fölösleges" jegyében visszaszolgáltassa a harmadik
évezred magyarul olvasó nemzedékeinek ezeket a valós meséket – a későn
érkezett utas kései, de talán ma is élvezhető történeteit – a megszépülő
örökkévalóságból” – zárja a novelláskötet előszavát Bölöni Domokos.
Fotó: Kucsera Jenő
Nemes Gyula
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Marosvásárhelyiek Világtalálkozója:

Fehér vagy fekete?

Vissza a gyökerekhez!
Sokan értesültünk arról, hogy az augusztus 28 – szeptember 1-je között megrendezendő Vásárhelyi Forgatagon, a több
síkon zajló kulturális események mellett, első alkalommal kerül sor a Marosvásárhelyiek Világtalálkozója. Hogy ez pontosan mit is fed, kinek szól, milyen programokra számíthatnak az idelátogatók, arról Kirsch Attilát, a találkozó felelős
szervezőjét kérdeztük.
– Mit is takar pontosan a
Marosvásárhelyiek Világtalálkozója nevű rendezvény,
milyen indíttatásból született
a kezdeményezés?
– A találkozó ötlete a
szervezők fejéből azért pattant ki, mert az elszármazott marosvásárhelyiek
ﬁgyelmét is a Vásárhelyi
Forgatagra akarták terelni,
erre pedig egy világtalálkozó alkalmas lehetőség.
Mivel az Öregdiákok Baráti
Körével több világtalálkozót
is szerveztem, tapasztalatomra alapozva a szervezőcsapat engem kért fel az
esemény lebonyolítására.
– A rendezvényig még bő
két hónap van. Milyen fázisban van a szervezés?
– Tudni kell, hogy csupán május elejétől indítottuk el a szervezést, tehát
négy hónap alatt kell tető
alá hoznunk a rendezvényt,
ami egy esemény előkészületeire igen szűkös időkeret.
A találkozóval szemben támasztott elvárásainkat is
annak tükrében állítjuk fel,
hogy az idei az első alkalom,
amely egy indulás, egy kezdet, alapot szolgáltat a
hosszú távú terveinknek. De
azt elmondhatom, hogy
eddig és ezután is keményen dolgozunk, és magasra tesszük a lécet. A
szervezés konkrét mozzanata például, hogy májusban több mint ezer
személyre szabott és szóló,
célirányos meghívót küldtünk ki azoknak a Vásárhe-

lyen születetteknek, akik a
világ különböző tájain
élnek, ugyanakkor kisebb
csoportoknak is, akik majd
továbbítják a hírt az érdekelteknek. Csapattársaimmal egy több száz nevet
tartalmazó címtárat nyálaztunk át, amely tartalmazza
a városban született, de elköltözött személyek névsorát és elérhetőségét.
– Kinek, kiknek szól a találkozó?
– A külföldön élő vásárhelyiek mellett teljesen természetes, hogy az itt élő
személyekhez is szól a rendezvény, épp ezért nem vagyunk híve semmiféle
kategorizálásnak, mindenkit várunk, aki Marosvásárhelyhez kötődik, és velünk
együtt szeretne ünnepelni,
kortól, nemtől, foglalkozástól, iskolázottságtól függetlenül. Egyébként a teljes
rendezvénybe belecsempésszük az interkulturalitást, így a világtalálkozóra
akár román nemzetiségű,
magyarul beszélő személyeket is szívesen látunk, mert
Marosvásárhely az a város,
ahol az együtt élő nemzetiségek beszélik egymás nyelvét, és a románok is büszkék
lehetnek arra, hogy létezik
egy ilyen fajta magyar rendezvény.
– Milyen programokon
vehetnek részt az idelátogatók?
– Elsősorban teret szeretnénk biztosítani egy

nagyszabású rendezvénynek, amely a Kultúrpalotához kapcsolódik: Emlékező
marosvásárhelyiek! lenne a
címe a régi Vásárhelyre való
visszatekintő eseménynek,
hisz a hazajáró személyek,
külföldön élő vásárhelyiek
szeretnek nosztalgiázni. A
második témakör a város jelene és jövője köré csoportosul, emellett pedig
művészeti vonatkozású
programok is lesznek: a városhoz köthető színészek,
művészek, énekesek kulturális műsorral színesítik
majd a rendezvényt. Ez
utóbbi esemény rendezője
Kovács Levente, aki teljesen
szabad kezet kapott mindazon művészek kiválasztásában, akit érdemesnek tart
bevonni a világtalálkozó
menetrendjébe. Nyilván a
programok szintjén is a jövő
évi világtalálkozónak szolgáltat alapot az idei, a fejlődést tűztük ki célunkul.
– Fiataloknak milyen
programok szólnak?
– A szervezőcsapat ﬁataljai kiemelték, hogy föltétlenül szükséges olyan
rendezvényekben és programokban gondolkodni, amelyek célirányosan szólítják
meg az ifjúságot. A közeljövőben ez végleges formát
fog ölteni, kiforr, és a következő gyűlés alkalmával pontosítjuk az ötleteket.
Egyébként ízelítőként elárulhatom, hogy olyan
programszámunk is lesz,
amely során a ﬁatalok be-

mutatják, hogy miért érné
meg a külföldön élő ﬁataloknak hazajönni, és miért
jó ma nekik Marosvásárhelyen élni. Nagyon jó lehetőséget látok ebben, mert
hiánypótló és aktuális.
– Milyen helyszíneken, illetve pontosan a forgatag
melyik napján fog zajlani az
esemény?
– Szem előtt kell tartanunk, hogy egy több helyszínen,
témakörben
párhuzamosan futó nagy
forgatagos programhoz kell
idomítanunk az eseményt,
így elképzelés szerint a célirányos program a szombati
(augusztus 31-i) napra fog
összpontosulni, nyilván optimális időpontokban, hogy
elkerüljük az átfedéseket, és
hogy mindenki részt tudjon
venni. Helyszínként a Kultúrpalota a legalkalmasabb,
mert ez minden vásárhelyinek emblematikus emlékképe, de a Bolyai líceum
udvarában is lehetőség lesz
a találkozásra, amely intézmény ugyancsak büszkeséggel tölti el az itt
születetteket.
– Milyen visszajelzések
érkeztek ezidáig?
– A résztvevők számát
egyelőre lehetetlen megsaccolni, de a visszajelzések
kizárólag pozitívak. Az első
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dolog a magvetés, ismertetni kell a rendezvényt,
utána meg mérlegelniük
kell az érdeklődőknek, hogy
ide tudnak-e látogatni vagy
sem. Ausztráliából, Magyarországról is kaptunk visszajelzést, és mindenkinek az a
véleménye, hogy jó ötlet, és
ha idénre nem is, jövőre biztosan hazajön. Már a szervezés második fázisában
vagyunk, a forgatagnak is
megszületett a honlapja,
ahol lehetőségünk lesz arra,
hogy a jelzések szintjén próbáljuk felmérni a résztvevők
számát.
– Aki ellátogat a rendezvényre, valószínűleg büszke
a városára, gyökereire. Ön
szerint miért jó vásárhelyinek
lenni?
– Mindenkinek a saját
belső lelki világában fogalmazódik meg ez, de én azt
hiszem, hogy a gyökerekhez
való ragaszkodás, a lokálpatriotizmus, a közösségért
való tenni akarás, a múlt
tisztelete mindenkinek szívéhez közel álló ügy. Bennem ez munkálkodik, én
vérbeli vásárhelyinek tartom magam, ami leginkább
egy életérzés, amit nem is
lehet konkrét szavakkal
megfogalmazni, kimondani.
Pál Piroska

5. oldal

Az egyén akarva-akaratlanul, önszántából, vagy azon kívül egy-egy csoport, kategória része, tagja. Van, amiről tehet, van,
amiről nem. Van, amit befolyásolhat, és van,
amit választhat, van, amire büszke, és van,
amire nem.
Arról, hogy melyik évben született, nem
tehet, ezt nem ő szabja meg. Így akaratlanul
egy olyan embercsoport tagja, ahova olyanok tartoznak, akik vele azonos évben, vagy
akár egy napon születtek. Általában közöttük nő fel, ők lesznek az iskolatársai, játszótársai. Arról sem tehet az egyén, hogy milyen
a bőrszíne: fehér, fekete, sárga vagy vörös.
Így ismét akaratán kívül egy embercsoportba sorolható.
Vannak viszont olyan közösségek, amelyeknek nem kell feltétlenül tagja legyen az
egyén. Ez már jobbára akaraterő kérdése.
Mert ugye sokat tehetünk az ellen, hogy ne
tartozzunk a túlsúlyosak vagy éppen a túl soványak közé. (Természetesen kivételt képeznek azok, akik valamilyen betegség miatt
tartoznak ide!) Abba is beleszólhat az ember,
hogy akar-e vagy nem a Fumi-klub (dohányosok) Drogi-klub (kábítószer használók)
vagy a RÉDOSZ (Részeges Disznók Országos
Szövetsége) tagja lenni.
Azt, hogy valakinek mi a neve, milyen
vallásban keresztelték, milyen nemzet tagja,
melyik országba született, kevésbé egyértelmű, hogy milyen csoportba is tartozik.
Mert ugye arról senki nem tehet, hogy Péternek vagy Petrenek keresztelték a református vagy a görög keleti templomban – és
történetesen ebben az országban látta meg
a napvilágot –, de élete folyamán alakíthat
ezen. Nevet, vallást, nemzetet, lakhelyet, országot, állampolgárságot lehet szabadon
változtatni, választani.
Végül pedig vannak olyan „egyletek”,
amelyeknek csupán, ha akarunk, érdekből
vagy meggyőződésből vagyunk tagjai. Ilyen
lehet például egy politikai párt. Nem ritkák
közöttünk azok, akik pártfunkciót vállalnak
azért, hogy jómódban élhessenek. (Úgymond a párttagok vagy a választópolgárok
érdekeit képviseljék.) Nem baj, ha nem a köz
javát szolgálják, „majd elmúlnak a bajok”, a
lényeg, hogy degeszre tömjék a zsebeiket.
Ez ugye „választás” kérdése, mert ha a szavazótábor megbízik bennük, és mandátumot ad nekik, akkor cserébe vár valamit
ezért tőlük. De, ha tudja az egyén magáról,
hogy gazﬁckó, és elárulja, eladja, becsapja,
félrevezeti a közösségét, akkor legyen benne
annyi gerincesség, hogy visszavonul a közszerepléstől, és hagyja azokat érvényesülni,
akiknek valóban szívügyük a közérdek. Persze nem könnyű elválni a kényelmes bársonyszéktől és egy „fapados” állást
választani, ezáltal pedig egy másik kategóriába csöppeni.
A fennebb felsoroltak vagy fel nem soroltak közül ki mire büszke, vagy nem, ki mit
választ, az mindenkinek magánügye. Jómagam örülök annak, hogy székely-magyar református vagyok, és abba az
embercsoportba tartozom, amelynek tagjai
szeretnék, ha Székelyföld területi-, kulturális-, közigazgatási-, pénzügyi-, törvényhozási-, adminisztratív és minden lehetséges
szempontból autonóm tartomány vagy régió
lenne. Minél hamarabb, annál jobb!
Nemes Gyula
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Hallott
már a paleolit táplálkozásról?
– Még sose. Mi az, valami új
gasztronómiai hóbort, amelynek
a hívei követ esznek?
– Nem. Nagyon röviden: a
paleolit, vagyis az őskőkori táplálkozás szerint csak olyasmiket
kell enni, amiket már az ősember
is evett.
– Az bajos volna. Vagy árulnak a Realban mamutbélszínt,
ősbölény-combot, kardfogú tigris-szalámit és dodótojást?
– Francokat! A megengedett
étkek között szerepelnek például
a zöldségek, gyümölcsök, állati
húsok, zsírok, halak, olajos magvak, gombák, továbbá az olívaolaj és a tojás.
– Olajos magvak? Látom is
magam előtt az ősembert, ahogy
szotyizik egy ősfocimeccsen.
Aztán miket nem szabad zabálni
szerintük?
– Elsősorban búzát, árpát, rizset, kukoricát, vagyis gabonaféléket, a bennük található gyorsan
felszívódó szénhidrátok miatt.
– Vagyis se kenyeret, se sört?
Akkor ezt passzolom. És a japánok között se lehet sok ilyen paleokretén,
mivelhogy
káposztából vagy karﬁolból
aligha készíthető ﬁncsi szaké.
– Nem ajánlottak továbbá a
hüvelyesek (babfélék, borsók satöbbi), a tej és tejtermékek, a lektin tartalmú zöldségek, mint a
paprika, paradicsom, burgonya…
– Ez is sztornó, mert a sör
mellé nem fogok murkot vagy
karalábét rágcsálni ezután chips
helyett, és arra se vagyok kíváncsi, milyen lehet céklalével a Bloody Mary.
– De a legkárosabbak a növényi olajok és származékaik, mint
például a margarin, valamint a
cukor és a szója. Ez utóbbi a legveszélyesebb hüvelyes szerintük.
– Mostanáig azt hittem, hogy
a nők a legveszélyesebb hüvelyesek. Apropó: paleolit szex nincs?
– Nem tudom. Az milyen?
– Mosdatlan, büdös, szőrös
nővel, barlangban!
– Engem az érdekelne, hogy
vajon milyen pózokban üzekedtek akkoriban. Merthogy nem ismerték se a misszionáriust, se a
kutyát, se a lovaglást…, a kanál-

ról vagy a talicskáról már nem is
beszélve.
– Ja, ahhoz képest, hogy sokáig egyetlen szót se ismertek,
kész csoda, hogy nem haltunk ki!
– Visszatérve a táplálkozásra:
a kínaiak sokkal érdekesebbet
fundáltak ki ennél a paleolitos
baromságnál: emberi magzatokat esznek.
– Micsoda?!
– Bizony! Olvastam, hogy Kínában a leánygyermeket nem
sokra becsülik, főleg a szegényebbek, és luxuséttermeknek
adják el a magzatokat, ahol levest főznek belőlük. Ötezer dollárba kerül egy adag, és állítólag
csodákat tesz a szexuális étvágygyal.
– Én mindig mondtam, hogy
a kínai csecsemők ennivalóak!
– Nyolc órán át főzik lassú
tűzön, fűszerekkel és csirkehússal
együtt.
– És kenyér helyett méhlepénnyel szervírozzák, mi? Hogy
főztek volna magából is alaplevet
pucás korában!
– Mihez?
– Marhahúsleveshez!
– Az legalább ﬁnom. De
hallja-e: magát nem nyugtalanítja, hogy kisﬁa vagy kislánya
születik-e hamarosan Katalin
hercegnének? Már a kilencedik
hónapban jár a spiné.
– Engem az se érdekel, ha sziámi ikreket hoz világra, vagy tojást tojik.
– A britek meg vannak
őrülve, hogy nem árulják el, bár
állítólag a leendő szülők se tudják. Az Egyesült Királyságban
gyakorlatilag mindenre lehet fogadást kötni, többek közt erre is.
Sőt, még azt is meg lehet tippelni
a fogadóirodákban, hogy hány
centivel és hány grammal születik majd a royalpurec.
– Én speciel arra fogadnék,
hogy néger lesz.
– Hát az nem túl sanszos…
– Nem, viszont nem is zárható ki teljesen! És ha bejönne,
akkorát kaszálnék, hogy megvenném az egész királyi családot
kilóra, a húszfontosról pedig leszedetném Vilmos nagyanyjának
a fényképét, és rányomtatnám az
én nagyanyámét.
– Erzsébet királynő mutrája
van a húszfontoson?

Fotópályázat: MAROSVÁSÁRHELY – ZÖLD VÁROS
– Ja.
– Ezt nálunk is bevezethetnék: Eminescu helyett Basescut
az ötszázasra, és a kétszázasról
Lucian Blagát lecserélni Victor
Pontára.
– Markót pedig rápattintanánk az egylejesre! Szemüveg
nélkül és hosszabb szakállal a kutyának se tűnne fel, hogy nem
Nicolae Iorga van rajta.
– Az ötlejes bankón pedig
Enescu helyett Rigó Jancsi díszelegne! Ő is híres hegedűs volt, és
a cigányok se dzsanáznának
Brüsszelbe ajvékolni, hogy őket
kihagyták. Pardon, a romák.
– Erről jut eszembe: hallotta,
mi történt hétvégén a Víkendtelepen?
– Mi? Dorin Florea vízen járt,
vagy Lokodi Edit monokinizett?
– Nem! Egy nagypapa (mint
utólag állítólag kiderült: Kincses
Előd, de ez lényegtelen) a hatéves
unokája eltűnését szerette volna
bejelentetni a víkendtelepi Radio
Vacanta hangosbemondóján, és
mivel a Németországban született kisﬁú csak németül és magyarul ért, arra kérte a szolgálatos
műsorvezetőt, hogy e két nyelv
valamelyikén szóljon a gyerekhez, vagy engedje meg neki,
hogy ő szólítsa az unokáját.
– Ez logikus.
– Igen ám, csakhogy a műsorvezető elutasította a kérést,
mondván, hogy az ottani rádión
csak és kizárólag románul szabad
beszélni.
– Szép! De legalább eszembe
juttatta a gyerekkoromat…
– Miért, maga is eltűnt kiskorában? Ki volt az a lökött, aki
megkereste?
– Nem tűntem el. És nem a
kisﬁúról jutott eszembe, hanem
erről a román műsorvezetőről…
– Hogyhogy?
– Annak idején sokat jártunk
a Víkendre, úszni is ott tanultam
meg. De akkoriban még nem
tisztították ilyen sűrűn a medencéket, és emlékszem, hogy egyszer a középső bazinban
labdáztunk, amikor elúszott mellettünk egy jól megtermett, vastag, kolbász alakú defekátum.
– Pfúj! De hogy jön ez ide?
– Sose gondoltam, hogy rádiós lett belőle!
Molnár Tibor

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

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

A kérések benyújtásának határideje július 15.
Dorin Florea
polgármester

A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem és
a Marx József Fotó Klub, a
klub fennállásának és tevékenységének 60. évfordulója
megünneplésének alkalmával fotópályázatot hirdet MAROSVÁSÁRHELY – ZÖLD
VÁROS címmel.
A pályázat nyitott korcsoport és szakképesítéstől függetlenül. Pályázni lehet a
fo to @ t i rg u m u re s. ro,
foto@tirgumures.ro e-mail

címre beküldött alkotásokkal.
A pályázat célja a marosvásárhelyi polgár látószögéből bemutatni a város képét,
a környezetet, amelyben él.
A beküldött képeknek a pillanat-helyzeteket kell szemléltetniük változatos, eredeti
és kreatív formában.
A fotók mellé szükséges
kísérőszövegnek tartalmaznia kell a pályázó nevét, telefonszámát,
illetve

elérhetőségi adatait és a képeket meg kell számozni. Egy
pályázó legtöbb 3 képet
küldhet be.
A zsűrizés, kiértékelés és
díjkiosztás időpontja 2013
július 03-án lesz a Club 30 –
ban (Művész Mozi), délután
18 órakor.

Közlemény

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, 2013. július 31én, 10 órától nyílt, nyilvános
versenytárgyalást hirdet egyes
Marosvásárhely köztulajdonában levő területek bérbeadásáért
szezonális,
utcai
kereskedelmi tevékenységre.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 2 négyzetméteres területeket határolt el erre a
célra.
Az ajánlatokat 2013. július 1jén 12 óráig, a hivatal Győzelem
tér 3. szám alatti székhelyének
13-as számú iktatójába kell benyújtani.
Az ajánlatokat tartalmazó
borítékokat július 2-án 10 órakor
bontják fel.
A versenytárgyaláson való
részvételért az érdekeltek a feladatfüzetet június 18-ától a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal 85-ös számú termében
vásárolhatják meg.

Betöltendő ápolói állás a
Bölcsődeigazgatóságon
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal versenyvizsgát
szervez
a
Bölcsődeigazgatóság keretében megüresedett
egy ápolói állás betöltésére:
Követelmények:
- középfokú vagy általános iskolai végzettség
- ápolói vagy gyerekgondozási szaktanfolyam elvégzése előnyt jelent
A versenyvizsgát 2013. július 17-én 10 órától tartják a
Bölcsődeigazgatóság székhe-

lyén.
A beiratkozási iratcsomókat 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 oklevelek másolata
– a munkakönyv másolata vagy esetenként igazolás
a szolgálati időről
– a megfelelő egészségi

állapotot tanúsító igazolás
– önéletrajz
– erkölcsi bizonylat
– a katonakönyv fénymásolata (adott esetben)
– a versenyvizsga lebonyolításában lényeges egyéb
dokumentumok.
Egyéb információk a kommunikációs, nemzetközi támogatású projektek és
humánerőforrás-igazgatóságon, a 39-es irodában, telefon 0365/801-866, naponta
8-14 óra között.
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Bemutatkozott a FCM új stábja
Az elmúlt csütörtökön sajtótájékoztatón mutatkozott
be a 2. ligás FCM labdarúgó
együttesének új vezetősége.
A nemrég leköszönt Aurelian
Băbuţan vezérigazgató helyébe
Daniel Stanciu került, aki korábban a temesvári Poli, a Vaslui és
a Steaua vezetőségében is tevékenykedett, különböző tisztségeket betöltve.
Az együttes vezetőedzője
Eduard Iordănescu lett, őt Stelescu Ionuţ és Alexandru Radu
másodedzők, valamint Fekete
Károly kapusedző segítik, akikkel kétéves szerződést kötöttek.
A sajtótájékoztatón jelen volt
Maior Claudiu, a vezetőtanács
alelnöke, továbbá a vezetőtanács többi tagja: dr. Benedek István, Petriş Tiberiu és Tatár Béla.
Edi Iordănescu vezetőedző
a következőket mondta az első
sajtótájékoztató alkalmával:
– Egy olyan város együttesének ajánlatát fogadtam el, ahol
a labdarúgás iránt elkötelezett
személyek állnak a csapat mellett, ugyanakkor a futballnak
hagyománya van. Egy nagyon
érdekes infrastruktúrát találtam
a klubon belül, amely ritka a jelenlegi román labdarúgásban.
Remélem sikerül egy versenyképes csapatot kialakítanunk,
amelyre minden szurkoló

büszke lehet majd. Gyökeres változtatásokra volt szükség a vezetőség, a szakmai stáb és a
játékosok szintjén egyaránt,
jelen esetben 15–18 új labdarúgóra számítunk. Ebből is kitűnik,
hogy a nulláról kezdjük az építkezést.
Versenyképes együttest szeretnénk, amely játékában a támadásra helyezi a hangsúlyt.
Nem akarunk „nagy neveket”
hozni az együtteshez, inkább ﬁatal, ígéretes labdarúgókra van
szükség.
Mielőtt a feljutásra gondolnánk, fontos, hogy fel legyünk
készülve minden szempontból
az 1. ligára, habár nagy megvalósítás lenne az első évben feljutni az élvonalba, de azt sem
szeretném, ha csak ideig-óráig
bírnánk megkapaszkodni –
mondta a FCM új vezetőedzője.
Ugyanakkor a szakember azt
is megjegyezte, hogy a klub az
új játékosokkal 1500–2000
eurós szerződéseket köt.
Daniel Stanciu vezérigazgató megjegyezte, a klub Gyermek- és Ifjúsági Központjára is
hangsúlyt fektetnek, viszont
nem volt hajlandó a klub költségvetésére és az átigazolási
költségvetésre kitérni, de megígérte, hogy rövidesen a klubra
vonatkozó egyéb információkat

is a sajtó tudomására hozzák.
– Edi Iordănescut már évek
óta ismerem, dolgoztunk együtt
és ugyanazon a hullámhosszon
vagyunk, legalábbis, ami a labdarúgással kapcsolatos elképzeléseinket illeti. A klubon belül
szabad kezem lesz a döntések
meghozatalában, de előzőleg
egyeztetni fogunk a vezetőtanács tagjaival – mondta Daniel
Stanciu.
A sajtótájékoztatón a klub
büdzséjével kapcsolatosan arról
is szó esett, hogy a FCM-nek jelenleg 1,8 millió lej adóssága
van, viszont 2 millió lej fog rövidesen befolyni különböző helyekről a klub kasszájába.
A játékosok egy részének lejárt, vagy hamarosan lejár a
szerződése, amit újratárgyal a
vezetőség.
Bumba Claudiu, az együttes
volt labdarúgója elméletileg
vissza fog térni a FCM-hez (az AS
Roma Primaveránál volt kölcsönben), de több együttestől
van ajánlata, és az innen befolyt
összegből fedezhető a játékosok
ﬁzetéseinek egy része.
Nem utolsósorban a FCM jelenlegi vezetősége azt is megemlítette, hogy tárgyalások
folynak több egykori marosvásárhelyi labdarúgóval, akik a
klubhoz jöhetnek dolgozni a kö-

zeljövőben, példa erre Ciorceri,
akinek felajánlották a Gyermek
és Ifjúsági Központ vezetését,
vagy dr. Bölöni László, akinek
felajánlanák a tiszteletbeli elnöki címet.
Maior Claudiu, a vezetőtanács alelnöke:
- Ez a projekt két évre szól, viszont ha hamarabb kerülnénk
fel az 1. ligába, az örvendetes
tény lenne. Szeretnénk eredményeket elérni, olyan partnereket
szeretnénk a csapat köré tömöríteni, akik anyagilag támogatnák az együttest. A következő
időszakban egyéb újdonságok
lesznek, de azokat a maguk idején hozzuk nyilvánosságra.
Maior azt is megjegyezte,
hogy az új bajnoki idényben
nem feltétlenül a feljutást célozzák, hanem a csapatépítést helyezik előtérbe.
Dr. Benedek István vezetőtanácsi tag:
– Nyolc vagy tíz évvel ezelőtt
nem is hittük volna el, hogy a
Maros megyei sport ilyen szintre
juthat, szolid infrastruktúrával,

több sportágban jó eredményekkel. Ezután is a csapat mellett kell állnunk, és
támogatnunk kell az együtteseket. Ezek jó befektetések a városnak, amelyek elégtételt
nyújtanak. Tudjuk, hogy a sport
a legjobb nagykövet és támogatnunk kell.
Tatár Béla vezetőtanácsi
tag:
– A csapat egyik alapítója
vagyok, még amikor Transil
néven indult, a stadionon is látszik, hogy milyen áldozatokat
hoztunk. Közösen, valamennyiünk segítségével folytathatjuk
ezt az utat.
Petriş Tiberiu vezetőtanácsi tag:
– Volt egy beszélgetés dr.
Bölöni Lászlóval is, ő megjegyezte, hogy adós a várossal
szemben. Az ő szerepvállalását
illetően is rövidesen döntés születik.

csapat sokat nyer, egy biztos kezű
kapus által.
– Látszott, főleg a tavaszi
idényben, hogy elkelt volna még
egy tapasztaltabb hálóőr a City’usnál, hiszen Iancu sok gólt kapott,
főleg gyengébb képességű együttesektől.
– Ez így van. Például a Iasi elleni mérkőzésen, amikor, gondolom, az edző azt hitte, simán
megnyerhető a meccs, ezért is
kezdett pótkapussal, aztán csak a
tapasztaltabb Iancut állította be,
majd sikerült győzniük. Habár 43-nál is a kapufa mentette meg a
City’ust.
– Ebben az időszakban, amikor
nem teremfociztál, foglalkoztál otthon nagypályás labdarúgással?
– Itthon vezettem a nagypályás együttest, amelynek továbbra
is elnöke és pótkapusa vagyok.
Rövidesen édesapám is visszavonul mint edző, majd ﬁatalítani
szeretnénk, aztán edzőt fogok keresni.
Mindennap eljárok velük az

edzésekre, a kapusokkal is foglalkozom, beállok védeni, ha szükség
van rám, viszont Szentábrahámon
a körzetiben már nem focizok.
– Visszatérve a City’ushoz, újra
bajnok és kupagyőztes lett az
együttes, neked is részed volt a sikerben. A csapat vezetősége küldött
neked aranyérmeket és trikót?
– Még nem, de úgy gondolom, hogy nekem is jár, hiszen én
is a sikerek részese voltam. Amikor
Iancunak el volt törve a keze, hasznos csapattagként kezeltek, mindenki elismerte játékomat.
Mindenesetre várom az érmeket… Habár...
– Habár?
– Kacsóval csapattársak voltunk Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen, a válogatottban
is, egyidősök vagyunk, úgy láttam,
hogy bizonyos játékosokat favorizált a csapaton belül, de nem akarom ezzel megsérteni. Furcsa volt,
hogy a bajnoki érmek átvételénél
ő volt az első, a játékosok előtt.
De amúgy jól vagyok, csalá-

A jövő héten véglegesítik a
vezetőtanács összetételét, amelyet labdarúgó szakemberek,

befektetők és a helyhatóság
képviselői egészítenek ki.
*********
Mint ismeretes, a FCM új edzője nem más, mint a Steaua
egykori kiváló labdarúgójának,
majd edzőjének, Anghel Iordănescunak a legnagyobbik ﬁa. Ő
nemrég bontotta fel a szerződését a 3. osztályos brazi-i Fortuna
együttesével.
A segítői közül Stelescu Ionuţ
petrozsényi illetőségű sporttanár, 1999 óta edző, ő az egyetlen
labdarúgóedző Hunyad megyében, aki doktori oklevelet szerzett labdarúgás terén.
Amúgy Romániában, Stelescun kívül, csak négy labdarúgóedző büszkélkedhet doktori
minősítéssel: Ion V. Ionescu, Mircea Rădulescu, Grigore Sichitiu
és Viorel Cojocaru.
A 36 éves bukaresti
Alexandru Radu, Edi Iordănescu
segítője volt Brazi-ban is, labdarúgó karrierje során megfordult
az Inter Gaz, Snagov, Tunari és a
Fortuna Brazi csapatainál.

Újra bajnok és kupagyőztes a City’us
A negyedik bajnoki cím begyűjtése után (a Sepsiszentgyörgy
ellenében), ha nehezen is, de az
ötödik kupagyőzelemét is megszerezte a marosvásárhelyi
City’us teremlabdarúgó együttese, miután hazai pályán
győzte le a iasi-i CSMS együttesét 7-4 (3-2, 4-4) arányban.
Az együttes utolsó mérkőzésein gyengébb színvonalú játékot
mutatott, mint az utóbbi években,
ami azzal is magyarázható, hogy a
hazai színvonal maradt a régi, de
sajnos együttesünk„csúszott” lennebb, amit elgondolkodtató tényként kell kezelnie a csapat
vezetőségének, hisz az ősszel induló UEFA Futsal Cup-ban ez nem
lesz elegendő.
********
Talán a csapat összes szurkolójának feltűnt, hogy a tavaszi
idényben nem játszott a kiváló
kapus, a 39 éves székelykeresztúri
illetőségű Klein László, akinek nevéhez a klub sikereinek egy része
is kapcsolódik.
Klein, aki 140-szeres román teremlabdarúgó válogatott, jelenleg
RMDSZ-tanácsos Székelykeresztúron és a helyi D-osztályos együttes
vezetésével foglalkozik, ahol az
édesapja, id. Klein László az edző.
Telefonon keresztül készült az
interjú:

– Rég nem láttunk játszani
téged a City’us színeiben, mi
ennek az oka?
– Mintegy évig, a saját költségemre jöttem szinte naponta Székelykeresztúrról Marosvásárhelyre
edzeni, az üzemanyagot nem ﬁzette a klub (ami naponta 70 lejt
jelentett számomra), én sem bírtam ezt anyagilag. Aztán leültem
a vezetőséggel, ők megígérték,
hogy intéződnek ezek a gondok,
de erre nem került sor. Így, amikor
szükség volt rám nehezebb mérkőzésen, arra elmentem.
Egy időben én is el voltam szállásolva Marosvásárhelyen, de a
napi étkezésbe nekem is be kellett
szállnom, akkor ez még nem volt
megoldva a klubon belül, mint jelenleg.
Nekem csak annyi volt a kikötésem, hogy az üzemanyag árát térítsék meg, de mivel a klub
tulajdonosának, Terbeának akkoriban gyűlt meg a baja az igazságszolgáltatással, nem sikerült
beszélnem vele, Kacsó edző pedig
egyedül nem tudott dönteni.
– Kicsit furcsa volt, hogy te nem
játsztál a City’usnál, viszont a válogatottban számított rád Sito Rivera
szövetségi kapitány. Hogy volt ez lehetséges?
– Vele a dolgokat megbeszéltem, tudott a helyzetemről. Én

Székelykeresztúron naponta edztem, kondícióban tartottam
magam olyan szinten, hogy ne
valljak szégyent a válogatott
meccseken.
Habár azt is tudom, hogy a válogatott vezetősége sem akart
engem igazán, mivel nem játsztam a klubcsapatomnál, de Sito kiállt mellettem.
A Lettország elleni idegenbeli
EB-selejtező előtt, volt egy nyolc
napos, edzőtábor, ahol azt mondták, elválik, ki a jobb, és ki fog
majd védeni a válogatottban. Idővel, a soron következő három mérkőzésen én védtem végig, egyik
legjobb voltam…
– Számítasz még arra, hogy
mindezek után teremlabdarúgó 1.
ligás hazai együttesnél szerepelj?
– Én még szeretnék játszani,
nem vagyok annyira öreg, mint
ahogyan Kacsó mondta nemrég,
az egyik marosvásárhelyi sportműsor alkalmával. Marosvásárhelyen nem hiszem, hogy még
számítanának rám, le is járt a szerződésem, de talán másutt... Nagy
bennem a bizonyítási vágy, főleg
azért is, mert a hátsó ajtón távoztam a teremlabdarúgásból. Egyszer már abbahagytam, aztán
visszatértem Marosvásárhelyre, de
szeretnék még focizni, várom az
ajánlatokat. Tudniillik, bármely

dom és főleg kislányom, az egy
éves Tamara társaságában kellemesen telik az idő.
Fáj, hogy ez történt. Ennek ellenére üdvözlöm volt csapattársaimat gratulálok nekik az újabb
sikerekhez, és gyógyulást, mielőbbi felépülést kívánok Csoma
Alpár barátomnak, egykori csapattársamnak!

***************
Csoma Alpárral kapcsolatos hír,
miszerint a 29 éves szovátai illetőségű, tehetséges teremlabdarúgó
az elmúlt héten, kedden meniszkusszal megműtötték. Marosvásárhelyen (a Sepsi elleni
idegenbeli bajnoki döntő második
mérkőzésén szenvedett sérülést).
Mint Csoma lapunknak elmondta, a műtét sikeres volt, őt
már hazaengedték Szovátára,
bízik a felépülésben és reméli,
hogy a társaival együtt mielőbb
hasznos tagjává válik a City’usnak.

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

2013. június 27– július 3.

Tisztelt Olvasónk!
Elérkeztünk júniusi negyedik, egyben utolsó pályázati
rejtvényünkhöz. Ha Ön is részt
szeretne venni sorshúzásunkon, kérjük, a megfejtést (a rajz
poénját) másolja át a pályázati
szelvényre, és a többi, ebben a
hónapban megjelent rejtvény
megfejtésével együtt juttassa
el szerkesztőségünk címére:
Rózsák tere, 16. szám. Ne feledje el feltüntetni nevét, pontos címét és egy telefonszámot,
melyen szerencsés nyerteseinket értesíteni tudjuk a díjak átvételével kapcsolatban!
Beküldési határidő: július 8.
Kérjük, csatolják a rejtvényekkel
közölt „sorszámokat” is! Csak
ezekkel együtt válnak a pályá-
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zati szelvények teljessé, így vehetnek részt a sorshúzáson!
Júniusi nyereményeink:
1. díj: ezüstgyűrű – a RUBICOMPRES DEMETER kft. ékszerboltjának ajándéka
2. díj: kozmetikumokat tartalmazó csomag – a Peter’s Beauty Shop kozmetikai cikkeket
forgalmazó szaküzlet ajándéka
3. díj: három hónapos előﬁzetés a Központ című hetilapra
Reméljük, ebben a hónapban
is jól szórakoztak rejtvényeinkkel! Ezúttal is sok sikert kívánunk, türelmetlenül várjuk
szelvényeiket!
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Pályázati szelvény

2013.
június

Név: ..............................................................................
.............................................................................
Cím: ..............................................................................
..............................................................................
Tel.: .............................................................................

1
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3

4

MEGFEJTÉSEK
1) Gobbi Hilda születésnapjára: ....................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
2) Hétköznapi víkendház:...............................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
3) Úttörő bajtársak: .......................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
4) A Neander-völgyi tűzcsináló: .....................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
1. szám

RUBICOMPRES

ékszerüzlet

online

Beküldési határidő: július 8.

www.kozpont.ro

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