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

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

>>> 3. oldal

Megoldásra váró
román házi feladat
Minden erdélyi magyarnak érdeke, hogy legalább
a szakmai előmeneteléhez szükséges szinten elsajátítsa a román nyelvet, vagyis az esetek többségében a románokkal való kommunikálást kell
akadálymentessé tennünk. Ehhez nincs szükségünk archaikus metaforákra, de még posztmodern szóvirágokra sem, csupán egyszerű, érthető
és logikus nyelvhasználatra. Az elvont fogalmak
helyett a gyakorlatias nyelvi elemekre. Egy nyelv
elsajátítása nem lehetetlen feladat. Az előrehaladást az hozná meg, ha reális célokat állítanának
fel a román nyelv oktatási módszertanában. Ha
másképpen ez nem lehetséges, akkor úgy, mint
matematikából a reál és a humán proﬁlú diákokat, állítsák egymástól eltérő mérce elé a román
és magyar anyanyelvűeket. Adjanak inkább
„gyengébb” oklevelet, magasabb jegyekkel.

„Visszanyerhető Marosvásárhely
polgármesteri széke!”

Júliusi ZAT!
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Tudnivalók a 8. oldalon)

Sport

>>> 7. oldal

„Soha nem felejtem el,
hogy Mezőbándról indultam”
Mátéﬁ Eszter a
marosvásárhelyi
kézilabda egyik legsikeresebb képviselője, a nyolcvanas
évek sikercsapatának, a Mureşulnak a gólkirálya. A jelenleg Dunaújvárosban élő és tevékenykedő sportember
szívesen válaszolt kérdéseinkre.

Társadalom

A népszámlálási eredményekből kiderült, hogy Maros megyében nemcsak a magyarság száma, de az
aránya is csökkent a 2002-es cenzus adataihoz viszonyítva. A forrásból idézve: „… míg egy évtizeddel
korábban a lakosság 39,3 százaléka vallotta magát magyarnak, jelenleg mindössze 38,1 százaléka
mondta magát annak…”. Jelen esetben felvetődik a kérdés: Vásárhelynek lesz-e még magyar polgármestere, megyei tanácselnöke? Kíváncsiak voltunk, miként vélekedik erről Brassai Zsombor, a Maros
>>> 3. oldal
megyei RMDSZ elnöke és Peti András, Marosvásárhely alpolgármestere.
Társadalom

>>> 4. oldal

A lakosság fizet, a multik
pedig hordják haza a pénzt

Nagy az érdeklődés
a Teleki Téka iránt

Július 1-jétől növelték a minimálbért, ezzel egyidőben viszont drágult a gáz, a tej- és hústermékek ára. Hogy ez
mit is jelent a lakosság, illetve a munkaadók számára,
arról Kupán Edith közgazdászt, a Sapientia EMTE vendégtanárát kérdeztük. Interjúnkban szó esik a kormányon
lévő Szociálliberális Unió felületes gazdasági programjáról, de az energetikai piac liberalizációjáról, és az ország
európai fórumok és az IMF általi szorongatásáról is.

Ha kezünkbe veszünk egy turisztikai szórólapot, vagy
rákattintunk valamelyik utazási iroda honlapjára, és
Marosvásárhelyről tájékozódnak, igen sok érdekességgel találkozhatunk. A városban található látnivalók
közé tartozik a Középkori Vár, a Kultúrpalota, a Városháza, a Vártemplom, a Toldalagi-palota, a Teleki ház,
a Református Kollégium a Bolyaiak szobrával, a hajdani
Királyi Tábla stb. Mai lapszámunkban a Teleki Tékába
kalauzoljuk el olvasóinkat.
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Nyáresti
orgonahangversenyek
A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szervezésében július 11-én, csütörtökön
kezdődik a Nyáresti orgonahangversenyek című rendezvénysorozat. Az idei ünnepi
évadnak számít, a koncertsorozat indulása óta ugyanis egy évtized telt el. Az első
hangversenyre csütörtökön 19
órától kerül sor a marosvásárhelyi Bolyai Farkas utca 13.
szám alatti unitárius templomban.
Szeidl
Ferenc
orgonáján Molnár Tünde játszik.
A marosvásárhelyi Vármúzeum nyáron megtekinthető kiállításai
Október 3-ig látogatható a
Leonardo Da Vinci zseniális találmányai című kiállítás, amelyen megtekinthető a nagy
itáliai lángész több híres találmányának rekonstrukciója, művészeti – anatómiai munkája,
tükörszobája és a legfontosabb
képzőművészeti alkotásainak
elemzése. Augusztus 10-ig látható Nagy Pál (1929 –1979), az
erdélyi modern magyar festé-
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által hozott törvények? A vallási
dogmák, a ﬁlozóﬁa, a tudomány?
Összhangban van-e mindez a valósággal?
Díjugratás
Július 13 és 14 között a Romsilva
lovasklub az országos lovassportföderáció keretében megszervezi az
országos díjugrató versenyt a marosvásárhelyi lovardánál. Szombaton 12 órától kezdődik a verseny
gyerekeknek és amatőröknek szervezett díjlovaglással, majd ezt követi
gyerek és ifjúsági kategóriában a
díjugratás. Vasárnap 9 – 11 között
lesz az ifjúsági kategória megmérettetése, míg 12 órakor rajtolnak a
tereplovasok. A nézők hintózhatnak, illetve a kisebbek kipróbálhatják a futószáras lovaglást.

szet úttörőjének korszakalkotó
munkáit felvonultató kiállítás.
A Kultúrpalota fennállásának
századik évfordulója alkalmából nyílt Vida Árpádnak, a XIX.–
XX.
századforduló
legjelentősebb marosvásárhelyi
festőművészének alkotásaiból
tárlat. Az időszakos kiállításon
a 31 évesen elhunyt Vida 51 alkotása tekinthető meg. A múzeum hétköznaponként 9 és 16
óra között, hétvégenként 10-14
óra között fogadja az érdeklődőket. Az intézmény hétfőn
zárva van.

A lélek és mindennapi
stratégiáink
Ezzel a címmel tart előadást július 11-én 18 órától az Ariel Ifjúsági
és Gyermekszínház emeleti termében – a Csűrszínházi Egyesület vendégeként – Ander Zoltán
színművész és Frey Éva pszichológus-parapszichológus. A beszélgetésen olyan kérdésekre keresik a
választ, hogy mi értelme van a létnek? Érdemes-e gürcölni, fáradozni,
lótni-futni, ha semmi nem maradandó? Ki mondja meg, vagy határozza meg, hogy mi a jó és mi a
rossz? Az erkölcs, a morál, az ember

Tábor inzulinfüggő
gyerekeknek
Augusztus 10–17. között a cukorbeteg gyerekeket táboroztatják.
A Yuppi tábor ingyenes terápiás kikapcsolódást biztosít, ahová 40
gyermeket várnak Szatmár, Kolozs,
Maros, Hargita és Kovászna megyéből. Maros megyének 15 helyet biztosítanak. A táborban részt vevő
önkéntesek előzetesen képzésen
vesznek részt Mezősályi mellett, az
Andrei Provita kempingben e hét
végén. A tábor szervezőinek elérhetősége: www.yuppicamp.ro, illetve
a www.facebook.com/YuppiTabor
– tájékoztatott László Zsuzsa táborvezető.

Hasznos telefonszámok
Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, Csendőrség, Mentőállomás)
Rendőrség
Rendőrség: (megyei) ügyeletes rendőr
Rendőrség: (városi) ügyeletes rendőr
Rendőrség: útlevélosztály
Rendőrség: személyazonossági iratok osztálya
Rendőrség: közlekedés, járműbejegyzés
Csendőrség
Tűzoltók
Mentők
SMURD (betegekkel kapcsolatos információk)
Megyei kórház
Sürgősségi szolgálat gyermekeknek
Felnőtt sürgősségi szolgálat
Carit-San
Sürgősségi fogászat
Családi erőszak áldozatai
Antidrog
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Prefektúra
Maros Megyei Tanács
Maros Megyei Tanfelügyelőség
RCS–RDS
Romtelecom
Felvonó (hibaelhárítás)
Katasztrófavédelem
Áramszolgáltató vállalat
Áramszolgáltató vállalat – vidék
Gázszolgáltató vállalat
Aquaserv – hideg víz–csatorna

112
955, 0265-202.305
0265-202.300
0265-202.312
0265-218.366
0265-202.525
0265-202.597
956
981
961, 0265-215.131
0265-210.110
0265-212.111
0265-210.177
0265-215.131
0265-266.249, 0265-269.172
0265-261.351
983
934
0265-268.330
0265-266.801
0265– 263.211
0265-213.779
0365-400.401, 0365-400.404
921
0265-269.887
982
929
0265-269.667
0265-200.928, 0800-800.928
0265-215.702

Július 11.
Július 12.
Július 13.
Július 14.
Július 15.
Július 16.
Július 17.

Nóra, Lili, Bence, Ráhel, Lilla
Izabella, Dalma, János, Ernő, Eleonóra
Jenő, Ernő, Sára, Henrietta, Jakab
Örs, Stella, Ferenc, Töhötöm
Henrik, Roland, Lóránt, Stella
Valter, Mária, Kármen, Euszták
Endre, Elek, Mária, Bánk, Magdolna

Horoszkóp
Kos:Ezen a héten kaphat egy rendkívül kecsegtető állásajánlatot, amely legalább egy interjút megér. Az interjút időzítse
erre a hétre, ugyanis ez kimondottan a jó szerencse hete. Kapcsolatából sok erőt meríthet, ám ha ön szingli, még sajnos
várnia kell.
Bika: Anyagi problémákkal küzdhetett, de most végre szerencsés fordulat várható. Megoldódhatnak pénzügyi gondjai,
és ez megnyugvással tölti el. Kapcsolatába egyetértés és nyugalom költözhet a héten. Ha szingli, egyik nap teljesen váratlanul beszédbe elegyedhet egy jóképű idegennel.
Ikrek: A héten az egyik családtagjának szüksége lehet a támogatására. Szerencsére energikus és jókedvű, így akár egy
varázsszer, úgy hathat a jelenléte a segítségére szoruló emberre. Kapcsolatában kellemetlen féltékenységi jelenet várható. Nyugtassa meg a párját a hűsége felől!
Rák: Ezen a héten párjával a szokásosnál is jobban egymásra
lehetnek kattanva. Munkahelyén azonban számíthat egy kis
kellemetlenségre, ugyanis elfelejthet egy fontos, akár határidős dolgot, ami miatt felelősségre vonhatják. Szingli? A péntek az ön napja!
Oroszlán: A hét ön számára a családról fog szólni. A héten
ugyanis többet lehet velük, de legalábbis tartalmasabban
töltheti el velük az időt. Párjával jól megértik egymást. Ha
egyedülálló, egyik nap érdemes kiruccannia a strandra!
Szűz: A héten az egyik testrésze több alkalommal is fájhat.
Ha ízületi fájdalmat érez, gondolja végig a sportolási szokásait, a munkahelyi széke megfelelőségét, ha szervi panasza
van, fontolja meg étrendjét! Párjával romantikában gazdag
hétre számíthat. Szingli? Ez nem az ön hete.
Mérleg: Párjával a fejük fölé költözhet a héten egy viharfelhő, és lépten-nyomon összekaphatnak mindenféle butaságon. Igyekezzen toleránsabb lenni, és mindig elszámolni
tízig, mielőtt megszólal! Ha egyedülálló, egyik kollégáján veheti észre a jelét, mintha tetszene neki.
Skorpió: Ez a hét ön számára remekül sikerülhet, ami párkapcsolatát és a munkahelyi teendőit illeti. Teljesítménye
nemcsak azért lehet kiemelkedő a héten, mert gyorsabb a
szokásosnál, hanem remek ötletei is lehetnek. Szingliként
csütörtökön érdemes nyitott szemmel járnia!
Nyilas: A héten egy olyan problémája oldódhat meg, ami
már régóta foglalkoztatja. Szerencsés napok elé néz anyagi
értelemben is, mert egy nem várt forrásból juthat nagyobb
összeghez. Ön szingli? Még várnia kell picit, de a szerelem
már nagy léptekkel közeleg.
Bak: A héten sokat gondolhat egy rég nem látott barátjára
vagy rokonára. Ha ideje engedi, látogassa meg, vagy szervezzen vele találkozót! Párja és ön között lehet egy lezáratlan
kérdés, ami újra és újra felbukkan. Igyekezzenek pontot tenni
a dolog végére!
Vízöntő: A héten rosszabb hangulatba kerülhet valami
miatt, de párjában remek vigasztalóra találhat. Kapcsolatuk
valóságos mentsvár lehet ön számára. Ha egyedülálló, ez a
hét nem igazán alkalmas a párkeresésre, épp a hangulata
miatt, így legyen inkább családjával, barátokkal, és pihenje
ki a stresszt!
Halak: Ha nincs párja, ezen a héten egy olyan személytől
kaphat randimeghívást, akiről eddig álmodni sem mert, de
legyen óvatos, nagy sármőr az illető. Ha van párja, romantikahegyekre számíthatnak a héten. Munkaügyben most van
itt a ﬁzetésemelés-kérés ideje!

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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„Visszanyerhető Marosvásárhely
polgármesteri széke!”
Mára már ismeretesek a 2011-es népszámlálás végleges eredményei. A közzétett adatok szerint a kilencvenes évek után megyénk lakossága népszámlálásonként 30-30 ezerrel csökkent. 1992-ben mintegy 610
ezren lakták a megyét, 2002-ben már csak 580 ezren, 2011-re ez a szám már 550 ezerre csökkent.
A statisztikai adatokból az is
kiderült, hogy Maros megyében
nemcsak a magyarság száma, de
az aránya is csökkent a 2002-es
népszámlálási adataihoz képest.
A forrásból idézve: „… míg egy
évtizeddel korábban a lakosság
39,3 százaléka vallotta magát
magyarnak, jelenleg mindössze
38,1 százaléka mondta magát
annak…”.
Azonban most nem százalékokról és a száraz, szomorú, de
valós statisztikai adatokról akarunk írni. Fejlettebb országok szociológusai stratégiákat dolgoznak
ki az apadás megfékezéséért.
Jelen esetben felvetődik a kérdés:
Vásárhelynek lesz-e még magyar
polgármestere, megyei tanácselnöke? Kíváncsiak voltunk, miként
vélekedik erről Brassai Zsombor,
a Maros megyei RMDSZ elnöke és
Peti András, Marosvásárhely alpolgármestere.
Brassai: A népszámlálás
adatai nem megbízhatóak!

„Mindenekelőtt tisztázzuk, a
népszámlálási adatok nem megbízhatóak. Az adatgyűjtés során
több ízben is jeleztük, hogy olyan
eljárásbeli hibákat követtek el a
biztosok, melyek miatt többen is
kimaradtak az állandó lakossági
nyilvántartásból. Például más városban tanuló egyetemista
diákokat tartósan távoltartózkodókként regisztráltak, így kimaradtak az állandó lakosok
listájáról. A tavalyi választási
évben is visszaigazolódott, hogy
komoly gondok lehettek az adatgyűjtéssel, ugyanis meglepő
módon a választói névjegyzéken
szereplő tizennyolc év fölöttiek
száma hatványozottan több volt,
mint a népszámlálás alkalmával
regisztráltaké. Az sem mellékes,
hogy az időközben valahonnan
előkerülő, mintegy 1 millió lakos
nemzetiségi hovatartozásáról
semmit sem lehet tudni” –

mondta el Brassai.
Hozzátette, hogy a számarány
csökkenésünk azzal magyarázható, hogy Maros megyében bizonyultak öntudatosabbaknak a
magukat romának valló állampolgárok, az ország más megyéinek adataival összevetve
megyénkben jelentősebb a roma
közösség létszáma. De kiemelte:
továbbra is aggasztó a népesség
létszámcsökkenése, ami minden
bizonnyal nemzetiségi vonatkozású kedvezőtlen körülményekre
utal.
Ám a megyei elnök szerint
van megoldás a magyarság csökkenésének megfékezésére.„Meggyőződésem, hogy amennyiben
Erdélyt, Székelyföldet vagy szűkebb életterünket, Maros megyét
élhetőbbé tesszük, úgy a kivándorlási kísértés is csökken, és a
családalapítási és gyermekvállalási kedv is nő. Ennek érdekében
tudatosan és elszántan dolgozunk önkormányzataink megerősítésén, hiszen az erős
önkormányzatok teremtenek
kedvező vállalkozásfejlesztési
környezetet, melynek egyenes
következménye a munkahelyteremtés, gazdasági fejlődés.
Legalább ennyire fontos érvényt
szerezni azoknak a nyelvi jogoknak, melyeket az elmúlt huszonhárom évben sikerült törvényes
keretbe foglalni. Az anyanyelven
való tanulás lehetősége, minőségi oktatás biztosítása magyar
gyermekeinknek szintén fontos
eleme annak az erdélyi magyar
jövőképnek, melyben nemzeti
közösségünk megmaradása és
erősödése körvonalazódik. Ebben
az RMDSZ egyértelműen következetes politikát folytat immár
huszonhárom éve” – szögezte le.
Arra a kérdésünkre, hogy Marosvásárhelynek van-e esélye újra
magyar polgármesterrel, megyei

tanácselnökkel büszkélkednie,
Brassai derűlátóan válaszolt.„Bár
a népszámlálási adatok alapján
fogyott népességünk a megyében, mégis, ha egységes politikai
közösségként tudunk megnyilvánulni, fölényünk van a politikailag megosztott többségi
nemzettel szemben. Ilyen értelemben mind Marosvásárhely
polgármesteri tisztsége, mind a
Maros Megyei Tanács elnöki tisztsége visszanyerhető. Hiszek
abban, hogy ez 2016-ban sikerülni fog.“
Peti András: a népességcsökkenés folyamatos

Marosvásárhely alpolgármestere, Peti András szerint a népességcsökkenés, sajnos folyamatos
tendenciát mutat. A közétett
adatok szerint ez nemcsak Vásárhelyen, Maros megyében,
hanem Erdélyben, sőt egész Romániában is észlelhető. Az apadás pedig nem kizárólag az
elvándorlásoknak tulajdonítható.
Amint azt Peti állítja:„Nekem
három gyermekem van, ugyanez
nem mondható el minden magyar családról. Napjainkban nagyon sokan meggondolják azt,
hogy egyáltalán vállalnak-e,
avagy hány gyermeket vállalnak.
Az RMDSZ különben 2011-ben
ennek elősegítése végett hozta

létre a Családsegítő Programot. A
program arra hivatott, hogy gazdasági és szociális javaslatokkal
segítse a gyermekvállalást. Továbbá: az önkormányzatok számára
kidolgozott
egy
család-barát projektet, mely keretén belül díjazza Erdély legcsaládbarátabb hivatalát. Az elmúlt
évben ez meg is történt. A szóban
forgó díjjal mintegy húsz települést tüntettek ki. Meg kell említenem továbbá a Családi Majális
összejövetelét is. Ezt is azért szerveztük meg, hogy ezáltal is fékezni tudjuk a kivándorlást és
erősíteni az összetartást…”.
Peti András lapunknak elmondta még, hogy a programok
fejlesztése érdekében több Maros
megyei és vásárhelyi civil egyesületet vonnak be, melyek szaktudásukkal és tapasztalatukkal
szintén a népesség létszámcsökkenését próbálják fékezni. Ilyen a
Nagycsaládosok Szövetsége, a
Magyar Anyák Egyesülete. Az
említettek együttműködésével a
baba-mama típusú programokat
is könnyebben lehet fejleszteni,
tökéletesíteni – nem beszélve
például a szülési tanácsadásokról.
Vásárhely alpolgármesterét
arról is megkérdeztük, hogy szerinte a közeljövőben lesz-e városunknak magyar vezetője. Peti
szerint: „…ez nem kérdés. Főként, ha a magyar politikai
alakulatokra gondolunk. Egyértelműen mi vagyunk a legnagyobbak, úgy Marosvásárhelyen,
mint a megyében. A legfontosabb viszont az összefogás és a
közös célok meghatározása. Biztos vagyok abban, hogy összefogással minden funkciót vissza
lehet, és vissza is fogunk szerezni!”.
Nagy-Bodó Tibor

3. oldal
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Szentgyörgyi László

Megszámláltattunk…
Az elmúlt héten tették
közzé a 2011-es népszámlálás hivatalosan véglegesnek mondott eredményeit. Hogy
Romániában mikor mondható valami véglegesnek, mikor
állítható, hogy egy hasonló vagy bármilyen felmérés számadatai utólag már meg nem változtathatók, azt nehéz
lenne megmondani. Tájainkon a népszámlálás végeredményét többnyire a felmérést végző hatalom, állam érdekei
szerint „alakítják”, s amióta a klasszikus kijelentés elhangzott – „csak azokban a statisztikákban hiszek, amelyeket
magam hamisítottam” –, azóta illik a kellő fenntartásokkal
fogadni a hasonló „végleges” adatokat. Egy népszámlálás
szakszerű lebonyolításához komoly és felkészült apparátus
szükséges, a hatalom érdekei szerinti„ﬁnomítások” már az
adatfelvétel alatt előfordulhatnak, a központilag elvárt formáját pedig az adatok összesítése és a feldolgozás során
adják meg az erre szakosodott beavatottak. A már hitelesnek és véglegesnek mondott eredmények közzététele után
aztán sor kerülhet azok értékelésére, értelmezésére, magyarázására. Köztudomású: statisztikákra, száraz számsorokra hivatkozva bármi, és annak az ellenkezője is
bebizonyítható.
A frissen közzétett, s kozmetikázott – merthogy hirtelen
1,2 millió meg nem számlált személyt találtak az illetékesek – népszámlálási eredmények alapján a legszembetűnőbb, legalábbis a magyarok által is lakott vidékeken, hogy
megyénként durván egy kisvárossal fogyott a népesség.
Ezen belül a magyarság fogyása a számottevőbb, Maros
megyében például mintegy 30 ezerrel csökkent. Marosvásárhely esetében, ahol az ezredfordulóra billentek át az etnikai arányok a románság javára a 2002-es cenzushoz
viszonyítva, amikor 46,7 %-ot tett ki a magyarság, 2011re már csak 44,8 %-ot. Abszolút számokban pedig az 1992es felmérés szerinti 164 ezerről 127 ezerre csökkent
Marosvásárhely lakossága, ezen belül a románok 75 ezerről
66 ezerre, a magyarok viszont 84 ezerről 57 ezerre.
Hogy a jelentős, már-már tragikusnak is mondható
csökkenésben mekkora szerepe volt a 90-es márciusi pogrom-kísérletnek, az a vak számára is világos. S mivel a szórványban hatványozottabb a fogyás, mialatt a
tömbmagyarságban – értem ez alatt elsősorban a Székelyföldet –jelentéktelenebb, akár azt is mondhatnám, hogy
különösebb aggodalomra nincs ok. Az viszont, hogy a demográﬁai trendből is az olvasható ki, hogy Marosvásárhely
gyors lépésekben távolodik a Székelyföldtől, s közeledik a
szórvány felé, már aggasztó. Vigasztalásul akár arra is hivatkozhatnék, hogy a demográﬁai folyamatok tendenciája
Európa nyugati felében, a civilizáltnak mondott népek körében is hasonló, de nem teszem.
Hogy mi lenne a megoldás, mi lenne a teendő a jelzett
gondokra? Azt hiszem, erről demográfusok, hivatásos népnevelők, szociográfusok, gazdasági szakemberek, pszichológusok és politikusok közösen találhatják meg a választ.
Minél hamarabb, annál jobb.

A Központ hetilap a következő

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

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

13 RON
25 RON
50 RON
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„A lakosság ﬁzet, a multik
pedig hordják haza a pénzt”
Július 1-jétől növelték a minimálbért, ezzel egyidőben viszont drágult a gáz,
a tej- és hústermékek ára. Hogy ez mit is jelent a lakosság, illetve a munkaadók számára, arról Kupán Edith közgazdászt, a Sapientia EMTE vendégtanárát
kérdeztük. Interjúnkban szó esik a kormányon lévő Szociálliberális Unió felületes gazdasági programjáról, de az energetikai piac liberalizációjáról, és az
ország európai fórumok és az IMF általi szorongatásáról is.
– Egy friss felmérés szerint az
EU egyik legszegényebb országa
vagyunk. Ön hogyan látja, igaz
ez, lehet-e hinni a statisztikáknak?
– Amikor efféle statisztikai
eredményeket vizsgálunk, elkerülhetetlen a fogalmak tisztázása. Ha szegénységről
beszélünk, akkor létezik relatív
és abszolút szegénység. Az
utóbbinál azt vizsgálják, hogy
egy adott személy a létminimum alatt él-e, azaz a fogyasztói kosarát mérik, amely
tartalmazza azokat az alapvető
javakat és szolgáltatásokat,
amelyek szükségesek a létfenntartáshoz. Ha az adott személy
ez alatt a jövedelemszint alatt
él, akkor abszolút szegénynek
minősül. Viszont az Eurostat, az
EU statisztikai szervezete a relatív szegénységet méri, amely
deﬁníció akkor került be a gazdasági fogalomtárba, amikor a
jólét növekedett. Az Eurostat
egy egységes mutatószámrendszert használ a relatív küszöb meghatározására. Ezt úgy
számolják ki, hogy az ország jövedelmét megnövelik a különböző szociális segélyekkel, ezt
súlyozzák háztartásokként különböző együtthatókkal, és
eszerint a szegénységi küszöb
az átlag jövedelem 60 százaléka. Ha egy adott háztartáson
belül a jövedelem ezen a 60
százalék alatti értéket mutat,
akkor az a család létminimum
alatt él, következésképp relatív
szegénynek minősül.
– Akkor a reális helyzetet
tükrözi az eredmény?
- Az Eurostat eredményei
alapján Románia és Bulgária a
legszegényebb EU-s állam, és
igen, bizonyos szinten reális a
felmérés eredménye. De ahhoz,
hogy meg lehessen állapítani a
szegénység tényleges mértékét
az országban, számos kritériummal kellene kiegészíteni a
jelenlegi jövedelem-eloszlási
kategóriákat. Nem elhanyagolható, hogy a lakosság milyen
arányban oszlik el a szegénység

fokozatai között. Releváns
lenne az is, hogy hányan élnek
ama 60 százalék alatt, de az is,
hogy a társadalom mekkora
része mélyszegény. Viszont
végső következtetésként kijelenthető: statisztikai kimutatások nélkül is érezhető, hogy
romló gazdasági helyzetben
élünk, és problémákkal küzd az
ország; ennek látható velejárója, hogy nő a kéregetők és a
bűncselekmények száma is.
– E hónap elejétől 50 lejjel
nőtt a minimálbér. Mit is jelent
ez a munkaadónak, illetve a
munkavállalónak?
– Romániának muszáj volt
növelnie a minimálbért, mert
országunkban a legalacsonyabb
az értéke ennek, és ez kötelezettségvállalás az EU-val szemben. De ez semmiképp sem
vezet a lakosság többségének
jövedelemnövekedéséhez, hisz
szociológusok szerint ez csupán
1 millió embert érint. Viszont
ennek következménye a munkaerőpiac befolyásolása. Gazdasági szakértők szerint a
munkaerőpiacnak is hagyni
kell, hogy magától alakuljon ki
a kereslete és a kínálata. Azaz:
ha egy munkavállalónak olyan
fajtájú, minőségű a szolgáltatása, hogy megéri minimálbér
fölötti illetménnyel alkalmazni,
a vállalkozó úgyis megteszi azt.
Másrészt, ha a munkaadó úgy
véli, be tudja építeni a költségvetésébe a béremelést, akkor
nyilván megemelkednek a költségei, amely lehetőségeihez
mérten a termelékenységét
fogja növelni. Ha nem áll módjában a béremelés, akkor csökken a beruházása, ami
termelés-visszafogást jelent.
– A kis- és közepes vállalatok
megérzik a béremelés terhét, és
épp emiatt kényszerülhetnek
munkaerő-elbocsátásra.
– Így van. Ez csődöt éppenséggel nem fog jelenteni a kisvállalkozóknak, de
ezt
mindenképp ők sínylik meg. A
másik fennálló eset, hogy sok

munkaadónak nem áll módjában a béremelés, így munkaerő-leépítést hajt végre. Ha
pedig személy(eke)t bocsát el,
akkor nő a munkanélküliség.
Hisz a leépített személyek vagy
más munkát keresnek – ami a
jelenlegi munkaerőpiacon
nehéz –, vagy munkanélküli
segélyre szorulnak, illetőleg
nyugdíjba mennek. Tehát az
állam azáltal, hogy megemeli a
minimálbért, pluszkiadást idéz
elő saját magának. Közismert,
hogy makroökonómiai szintű
közbelépésekkor, azoknak potenciális hatásait, következményeit ki kell egészíteni és
ellensúlyozni más eszközökkel.
A problémás dolog viszont,
hogy nem készült semmiféle
hatástanulmány a minimálbér
növekedésének következményeiről.

radva: hiába nyerünk el EU-s
alapokat, a mezőgazdaságot,
de semmiféle iparágat nem
lehet fejleszteni, ha nincs felkészült, szakképzett munkaerő
ehhez.

– Pedig az USL kormányra
kerülése előtt gazdasági fellendülést ígért. Most úgy tűnik, nem
tudnak mit kezdeni az ország
gazdaságával…
– Jól látható a laikusok számára is, hogy a kormány eddigi
megvalósításai, és a 2014-es
évre szóló gazdasági tervek felületesek, csupán általános célkitűzések szerepelnek a
programban, hiányzik az eszközök megjelölése, a konkrét tervek kidolgozása és a
módszertan is. Nincs átfogó, koherens, pontos stratégia, amit
részterületekre lehetne bontani. Bár megyénként létezik
néhány konkrét célokra leosztott terv, de országosan sajnos
semmiféle gazdasági stratégia
nem körvonalazódik. A kormánykoalíció teljes gazdasági
programja tessék-lássék módon
összedobott, irányvonal nélküli
káosznak tűnik. Próbálkozások
léteznek például az EU-s pénzek
felhasználásának optimalizálásában, erre viszont a lakosság
nincs felkészítve. Mindenekelőtt Románia legelső jelentős
befektetése az oktatási rendszerben kellene történjen, hisz
közérthető problémánál ma-

– Az IMF jelenleg privatizáltatja a román energetikai cégeket, és a romániai gázfogyasztás
kétharmadát kitevő hazai kitermelésű gáz ezer köbméterének
árát 160 dollárról 400 dollárra
emelteti fel. Emiatt a román lakosság ﬁzet, a multik pedig hordják haza a pénzt. Legalábbis a
lakosság úgy érzékeli, hogy a
kormánykoalíció feltétel nélkül
kiszolgálja az európai érdekeket.
Miért van ez így?
– Ahhoz, hogy egy ország el
tudja érni, hogy saját maga
döntsön arról, hogy mennyire
liberalizálhatja az árakat, tudnia kell lobbyzni. Ezt Románia
nem tudja megtenni, hisz
ehhez szükséges a függetlenedés, ugyanakkor a kitartás, és
nem a feltétel nélküli fejet hajtás a célravezető út. Természetesen a piacon szükség van arra,
hogy a verseny fokozása érdekében az árak aránylag szabadon mozogjanak, bármilyen
területről is legyen szó, sőt, Románia is a Világkereskedelmi
Szervezet tagja és felvállalta,
hogy fokozatosan liberalizálja
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Ahhoz, hogy egy ország el tudja érni,
hogy saját maga döntsön arról, hogy
mennyire liberalizálhatja az árakat,
tudnia kell lobbyzni. Ezt Románia nem
tudja megtenni, hisz ehhez szükséges
a függetlenedés, ugyanakkor a kitartás, és nem a feltétel nélküli fejet hajtás
a célravezető út.
az árakat. De amikor ez súlyosan érinti a lakosságot, akkor
ezekre megoldást kell találni.
Ismétlem: az árak fokozatos liberalizációja jogos, hasznos is
lehet, de a lobbyzásnál alá kell
tudni támasztani álláspontunkat, és ki kell tartani amellett,
hogy egyelőre a jelenlegi helyzet a legmegfelelőbb számunkra, hisz a piac teljes
liberalizációjára a romániai gazdaság és társadalom nincs még
felkészülve.
– Milyenek a jövőbeni kilátások? Mire lehet, kell számítani?
– Nem vagyok derűlátó,
nem számítok fellendülésre a
továbbiakban sem. De fontosnak vélem kiemelni: nem csak
a rendszer a hibás, az emberek
hozzáállása is problémás. Kis
közösségek bebizonyították,

hogy ahol lehet, tudnak javítani
a helyzetükön. A korábbi tapasztalataink rádöbbentettek
arra, hogy fölösleges „felülről”,
a rendszertől remélni a változást – amely bár visszafog –, de
az emberek, ha dolgoznak, próbálkoznak, változik a hozzáállásuk, nő a munkamorál, ez is
előreviheti a gazdasági életünket. Folyamatosan hárítjuk a felelősséget, de Romániában a
munkatermelékenység borzasztóan alacsony minden szektorban, ezt pedig nem lehet a
rendszerre fogni. A makrogazdaság szintjén javulásra nem
számíthatunk a közeljövőben,
de egyéni, háztartási, munkavállalói, kisvállalkozói szinteken
javulhatna a helyzet, a rendszer
hibáitól függetlenül is.
Pál Piroska
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Nagy az érdeklődés
a Teleki Téka iránt
Ha kezünkbe veszünk egy turisztikai szórólapot, vagy rákattintunk valamelyik utazási iroda honlapjára, és Marosvásárhelyről tájékozódunk, igen
sok érdekességgel találkozhatunk. A városban található látnivalók közé
tartozik többek közt a Középkori Vár, a Kultúrpalota, a Városháza, a Vártemplom, a Toldalagi-palota, a Teleki ház, a Református Kollégium a Bolyaiak szobrával, a hajdani Királyi Tábla stb. A Marosvásárhelyre látogatók
nagy része ezeket mind meg is tekinti. Mai lapszámunkban a Teleki Tékába
kalauzoljuk el olvasóinkat.
Teleki Sámuel
korának egyik
legképzettebb biblioﬁlje
A Teleki Téka alapítója, gróf
széki Teleki Sámuel (1739–
1822) korának egyik legképzettebb
biblioﬁlje
volt.
Gyűjteményét kezdettől fogva
közkönyvtárnak szánta, és
egész életében dolgozott a bibliotéka gyarapításán – olvashatjuk a Téka honlapján. Az
épület – ahol a könyvtár ma is
működik – a XVII-XVIII. században épült barokk stílusban. A
Wesselényi családtól örökölt
házhoz Teleki Sámuel 17991802 között emeltette azt a
szárnyat, ahol gyűjtött könyvei
most is az eredeti elrendezésben tekinthetők meg.

földi vendégeink vannak, főleg a
magyar
nyelvterüA Téka egyik kincse
letekről, de
voltak látogatóink Japánból, Tajvanról,
Ugandából és az Amerikai Egyesült Államokból is. Az érdeklődök
nagy
része
a
Kárpát-medencéből elszármazott magyar, de másokat is vonzanak a Téka kincsei, látnivalói.
A magyarországi vendégeink
túlnyomó többsége a turisztikai
irodák által szervezett csoportok
tagjaként jön el hozzánk, a gyermekek pedig az iskolák által
szervezett határon túli vidékek
látogatása program keretén
belül” – mondta a könyvtáros.

Itt látható a Vizsolyi
Biblia egy példánya

Nagy a „hátizsákos
turisták” száma

Az Állandó kiállítóterem kincseit felsorolni egy lapszám teljes terjedelme sem volna elég.
Így nem is vállalkozhatunk
egyébre, mint, hogy ízelítőül
felsorolunk néhányat: Apáczai
Csere János: Magyar Encyclopedia, Utrecht, 1653. Hipocrates:
Opera, Basel, 1554. Pápai Páriz
Ferenc: Pax Corporis, Kolozsvár,
1695. Körösi Csoma Sándor:
Dictionary Tibetan and English,
1834. Károli, avagy Vizsolyi Biblia az első teljes magyar nyelvű
Bibliafordítás, 1590. Az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi
Nyilatkozatának
rézmetszetes másolata, 1819.

A vasfüggöny lehullása után
megnőtt a nyugatiak érdeklődése Európa keletibb részei
iránt. Az angol, holland és általában a nyugati turisták inkább
egyéni látogatók. Ezek az úgynevezett „hátizsákos turisták”,
akik 2–3–4-en indulnak útnak
és járják végig a kiválasztott területek látnivalóit. A marosvásárhelyi Teleki Tékában is
gyakran fordulnak meg az ilyen
személyek. Az Amerikai Egyesült Államokból érkező látogatók már szervezett formában
érkeznek és igen felkészültek.
Előre tájékozódnak, utánaolvasnak a majdani látnivalóknak,
nagy részük már a Tékába lépés
előtt tisztában van azzal, hogy
többek közt a Függetlenségi
Nyilatkozat egy rézmetszetes
másolatát is látni fogja.

Elsősorban külföldiek
látogatják a Teleki Tékát
Petelei Klára könyvtárost, a
Teleki Téka munkatársát arról kérdeztük, milyen az intézmény látogatottsága, és kikből állnak a
nézelődők.
„Nagy az érdeklődés a Teleki
Téka iránt, és igen széles a látogatók skálája. Elsősorban kül-

Sok a műhelymunkára érkező egyetemi hallgató is
De nem csak a külföldiek körében nagy az érdeklődés a
könyvtár iránt, hanem az

Állandó
Kiállítóterem
részlet

erdélyiek, székelyföldiek között
is. Igen gyakoriak az iskolák
által szervezett látogatások, de
sok a műhelymunkára érkező
földrajz vagy könyvtárszakos
egyetemi hallgató is. Ugyanakkor az egyes szakmai konferenciákon (pl. történész),
rendezvényeken, kongresszusokon (pl. orvosi) résztvevő szakemberek is szívesen iktatnak be
a szabadidejükbe egy tékás látogatást. Sőt, sok esetben ez
már a program része. Meg kell
itt említenünk még a hivatalos
látogatásokat, amelyeket más
könyvtárak képviselői, vagy
más országok nagykövetei tesznek a Teleki Tékába.
„Kedves látvány az, amikor egy
családos látogatásnak vagyunk
tanúi. Amikor a helyi szülők,
nagyszülők, vagy akár a dédszülők hozzák el a gyermekeiket,
unokáikat
vagy
dédunokáikat a Teleki Tékába.
Így öröklődik a Téka, a város
iránti érdeklődés, szeretet egyik
generációról a másikra” –
mondta el lapunknak Petelei
Klára könyvtáros.

Titus Livius:
Historicus duobus libris, 1518

Biblia Polyglotta,
London, 1654

5. oldal

Megoldásra
váró román
házi feladat
Az idei érettségi vizsga eredményei egy
örökös – számunkra, erdélyi magyarokra
nézve megoldatlan – problémára hívták fel
a ﬁgyelmet. Az anyanyelvi szinten történő
román nyelvoktatás és ennek az érettségi
vizsgán való számonkérése olyan kihívást jelentett gyermekeink számára, amelynek csak
a legügyesebbek tudtak megfelelni. Gyakorlatilag minden tantárgyból túl magasak voltak az elvárások, de románból szinte az
összes eddiginél gyengébb eredmények születtek. A kisebbségieknek szánt anyanyelvi
szintű román nyelvoktatás egy újabb kudarcát élte át.
Hiába kormányzott évekig az RMDSZ,
hiába volt magyar anyanyelvű a román kormány tanügyért felelős kormányfő-helyettese, hiába vártuk türelemmel ennek a fájó
kérdésnek a megoldását, a helyzet csak súlyosbodott. Olyannyira, hogy az idén még a
jó tanulmányi eredményekkel büszkélkedő
diákok is napokig sírtak a nehéz román tételek és a gyenge jegyek miatt. Az évekig tartó
sikertelen politizálás következményeként a
magyar diákok újabb traumában és diszkriminatív elbánásmódban részesültek. Érdekképviseletünk nem tudta érvényesíteni azt a
közösségi akaratot, amely szerint a román
nyelvet nem anyanyelvként, hanem a kommunikációs céloknak alárendelt idegen
nyelvként kellene oktatni a magyaroknak Erdélyben.
Úgy, ahogy anyja csak egy van, anyanyelve is csak egy lehet egy embernek. Márpedig, ha mi anyanyelvünknek a magyart
választottuk, akkor a román csak „idegen”
lehet, és bármennyire is szeretnénk tökéletesen beszélni minél több nyelvet, anyanyelvi szinten ez lehetetlen. Főleg a
székelyföldi, tömbmagyar közösségekben.
Minden erdélyi magyarnak az az érdeke,
hogy legalább a szakmai előmeneteléhez
szükséges szinten elsajátítsa a román nyelvet, vagyis az esetek többségében a románokkal való kommunikálást kell
akadálymentessé tennünk. Ehhez nincs
szükségünk archaikus metaforákra, de még
posztmodern szóvirágokra sem, csupán egyszerű, érthető és logikus nyelvhasználatra.
Az elvont fogalmak helyett a gyakorlatias
nyelvi elemekre. Egy nyelv elsajátítása nem
lehetetlen feladat. Az előrehaladást az hozná
meg, ha reális célokat állítanának fel a
román nyelv oktatási módszertanában. Ha
másképpen ez nem lehetséges, akkor úgy,
mint matematikából a reál és a humán proﬁlú diákokat, állítsák egymástól eltérő mérce
elé a román és magyar anyanyelvűeket. Adjanak inkább „gyengébb” oklevelet, magasabb jegyekkel.
Nincs szükségünk erre a nagylelkű diszkriminációra, nincs szükségünk a román
anyanyelvi szintű érettségi diplomára. Nincs
szükségünk a fölösleges kudarcokra, a lejáratásunkra, a lepontozásunkra, a megaláztatásunkra, az értelmetlenül eltöltött
románórákra. Megelégszünk a jó és alapos
tárgyi ismeretekkel, az irodalmi túlzásoktól
mentes „száraz” nyelvtudással, a magabiztos,
valós alapokra helyezett „szerény” szinttel.
Ferencz Zsombor

Nemes Gyula

CM
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>> Humor / Reklám

2013. július 11–17.

Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Maga
mitől fél?
– Momentán attól, hogy valami ökörséggel fogja folytatni.
– Nem most, hanem úgy általában.
– Miért?
– Olvastam, hogy a leggyakoribb félelmek között szerepel
a szellemektől, csótányoktól,
pókoktól, kígyóktól, magasságtól, zárt helyektől, alagutaktól
és hidaktól való félelem.
– Hát, a hidaktól mostantól
én is tartok egy cseppet, pláné,
ha alagút után következik, és
rendőr vezeti a buszt.
– Sokan félnek a repüléstől,
a bohócoktól, az intimitástól, az
elutasítástól, a kudarctól, a terrorizmustól és a tűktől. Érdekes
továbbá, hogy az emberek zöme
jobban majrézik a nyilvános beszédtől, mint a háborútól, a betegségektől vagy a haláltól!
– Azért nem mindenki, például Hitler egyenesen imádott
nyilvánosság előtt beszélni, elsősorban a háborúról és a halálról.
– De a legszebbek az irracionális félelmek, vagyis a fóbiák,
íme néhány csemege: emetofóbia – hányástól való félelem;
neofóbia – félelem mindentől,
ami új; kozmikofóbia – a csillagos égtől való rettegés; capsicumisfóbia – paprikától való
félelem…
– És a paradicsomtól való félelmet hogy hívják, tomatopara?
– A kedvencem viszont az
anatidaephobia.
– Az mi a búbánat?
– Attól való félelem, hogy
valahonnan és valahogyan egy
kacsa ﬁgyel minket.
– Na, hadd ﬁgyeljen! Pláné,
ha a sütőből teszi, vastagon bepácolva és pityókával körbeágyazva.
– Lapozzunk. Mikor sírt utoljára?
– Amikor Frunda kiesett a
parlamentből. Miért?
– Mondták a híradóban tegnap, hogy egy chilei csaj vért sír.
– Persze, és könnyet menstruál, mi?
– Komolyan. Hasztalan vizsgálgatják az orvosok, nem találják az okát.
– Jó neki: vérvételkor nem
szúrják meg, csak odateszik
hagymát pucoválni, vagy felképelik.
– Állítólag ez a vérsírás már
évek óta regisztrált betegség
haemolacria néven, de a kiváltó
okát mindeddig senki sem tudta
megmagyarázni.
– Illés Ildikót is hasonló nyavalya kínozza: haemotranspiratia, azaz vért izzad a magyar

oktatásért folytatott harcban!
– Én hányni szoktam vérest,
amikor túl sok pálinkát nyakalok
bé disznóvágáskor. Meg májast
is.
– Apropó, disznóvágás:
megkívántam a kocsonyát valamelyik nap…
– Ilyenkor, full számörtájmban?! Karácsonykor biza mit
szoktak zabálni, lecsót, szilveszterkor meg tökfőzeléket?
– Megskubiztam a fagyasztót, hát látom, hogy maradt
még a múltkoriból egy negyed
disznófej, két bal boka, némi
hús, bőr…, vagyis olyan, mint
a Rádió GaGa, és állhatok is neki.
– Hogyhogy olyan, mint a
Rádió GaGa?
– Csak fül kell hozzá!
– Agyalágyult! Látta, milyen
szép felvonulás volt múlt szombaton?
– Nem láttam, horgászni
voltam. Ki szervezte, az RMDSZ
vagy az EMNP?
– Egyik sem. Az LMBT.
– Nocsak, még egy erdélyi
magyar formáció? A Legmagyarabb Magyarok Baráti Társasága?
– Nem. Az LMBT a eszbikusok, elegek, iszexuálisok és
ranszneműek rövidítése, és nem
itt Vásárhelyen prájdoztak,
hanem Pesten.
– Incidensek nem történtek?
Merthogy ilyenkor a hungárdisták is készülnek valami kis esztrádműsorral.
– Nem, mert annyi rendőrt
vezényeltek ki, mintha
legalábbis Obama sörözött
volna Putyinnal, Angela Merkellel és a pápával a Váci utcában.
Az viszont marhára tetszett,
amit az egyik rendőr kiabált a ﬁúkákat hajigáló csávók felé.
– Mit kiabált?
– Ne dobáld a buzit!!!
– Jár a pont! De nekünk mi
közünk az egészhez? Örvendjünk, hogy itt nem divat ez a
melegparádésdi, egyelőre.
– Az, hogy átadtak egy szivárványos homolobogót Tarlós
Istvánnak, Budapest főpolgármesterének, a következő szöveggel:„Egy szabadságért kiálló,
a jogegyenlőségért küzdő kisebbség zászlaját hoztuk el
Önnek, azzal a kéréssel, hogy
tűzze ki a budapesti Városháza
kapuja fölé. Mivel tudjuk, hogy
szívén viseli a kisebbségek
ügyét, és az autonómiájukért

A szülők
ﬁgyelmébe

küzdő székelyek zászlaját már
kitűzte hivatalára, biztosak vagyunk benne, hogy ezt a gesztust is meg fogja tenni”.
– Képzelem, hogy a nem
éppen a melegtoleranciájáról
híres Tarlós hova tűzte volna legszívesebben ama zászlót…
– A román tengerparton,
Mamaián is rendeztek valamiféle debilparádét hétvégén.
Konstanca überinfantilis polgármestere, Radu Mazare mindig
beöltözik ilyen alkalmakkor, hol
gengszternek, hol fáraónak.
Most XIV. Lajosként idétlenkedett.
– Florea példát vehetne róla,
ő is beöltözhetne a városnapokon.
– Minek?
– Hogy feldobja a hangulatot.
– Úgy értem, milyen jelmezbe öltözne?
– Mit tudom én! Például Supermanesbe…
– És elszállna a búsba!
– Vagy lehetne Jason, a Bőrpofa.
– Inkább Bőrnélkülipofa. De
ki a lótusz az a Jason?
– A texasi láncfűrészes gyilkos!
– Én Don Quijote-ként is el
tudom képzelni, ahogy lóháton,
egy függönykarnissal megtámadja a kombinátot…
– Ja, és mellette tekerne egy
pléhszamáron hű szolgája és
fegyverhordozója,
Sancho
Csegzi Panza!
– Mi több, az egész Vásárhelyi Napok átmehetne karneválba, s a helyi politikusok és
celebek mind beöltöznének.
– Kik és minek?
– Peti András Idegen szavak
szótárának, Brassai Zsombor
gettómaharadzsának vagy nyári
Mikulásnak, Claudiu Maior ősembernek, Marius Pascan embernek, Borbély ártatlanságnak,
Kincses Előd hangosbemondónak, Lokodi Edit ősanyának, és
Illés Ildikó Karády Katalinnak.
– Ő miért öltözne Karády Katalinnak?!
– Mert én még mindig
bízom benne, hogy előbb-utóbb
csak kihúzzák alóla a helyettes
tanfelügyelői széket…
– De hogy jön ide Karády?
– Neki van az a slágere:
Hiába menekülsz, degeaba fucc,
a sorsod elől futni úgyse tudsz!
Molnár Tibor

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal arra kéri a
szülőket, akik a 2013–
2014-es tanévre bölcsődébe íratnák gyerekeiket,

Regionális projektek a Polgármesteri Hivatal portfóliójában
A gyakorlatba ültetés fázisában levő uniós ﬁnanszírozású
projektek mellett, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
portfóliójában olyan projektek
vannak, amelyek a városkörnyéki településekre vonatkoznak, a regionális fejlesztést
célzó műszaki tanulmányok és
projektek. Ezen projektek megvalósításához az illető települések, valamint az azokkal
szomszédis megyék önkormányzataival való együttműködés szükséges. A projektek –
egyesek már a polgármesteri
hivatal ﬁgyelmébe kerültek, s
elkezdésre várnak, míg mások a
kivitelezés különböző stádiumában állnak – a következő területekre vonatkoznak:
1.Közúti infrastruktúra
– két forgalmi körgyűrű
megvalósítása (egyik a városban, a mások a peremvárosi
övezetben), a tranzitforgalomra
vonatkozóan, amely összeköttetést biztosít a repülőtér és a
szomszédos megyék között,
három híd építése a Maros folyó
fölött (egyik Marosvásárhelyen,
kettő Marosszentgyörgyön);
szuperutca megvalósítása Marosszentgyörgy–Nyárádtő útvonalon, a város területén levő
közlekedés kielégítésére).
2.Vasúti infrastruktúra
– a vasútvonalnak a Maros
bal oldalára való költöztetése és
egy gyorsvasút-vonal létrehozása a Szászrégen–Nyárádtő–
Repülőtér
vonalon
(vasútállomás létrehozásával a
Repülőtér belterületén), biztosítva a szomszédos övezetek
felé való kijárást (Beszterce,

Gyerekeknek
bölcsődébe való
beíratásához
szükséges iratok
Gyerekeknek bölcsődébe
való beíratásához szükséges
iratok:
– beiratkozási kérvény;
– a gyerek keresztlevelének
fénymásolata;
– szülők/törvényes képviselők személyazonossági iratainak másolata, kiskorú

hogy tegyenek le kérést az illetékes bölcsődéhez, ahová
felvételt szeretnének nyerni.
Továbbá azokat a szülőket,
akik már benyújtották a kérel-

Hargita, Moldva).
3. Közhasznú projektek
– Ratosnya komplexumban
olyan jellegű megközelítése,
hogy az Maros megye mintegy
fele számára lényeges vízellátó
pont legyen (Beszterce és Kolozs megyék modellje szerint) –
biztosítva a vízszükségletet
Szászrégen, Radnót, Marosludas, Marosvásárhely és a hozzá
tartozó környék számára.
4. Orvosi informatikai és
IT fejlesztési központ
– nagyméretű regionális,
országos és nemzetközi projekt,
az egyetemi élet és a csúcstechnológia fejlődését célozva meg,
a Román Kormánnyal és az
IBM-mel aláírt memorandummal jóváhagyva, amely szerint
Marosvásárhelyen hozzák létre
a legnagyobb romániai és európai orvosi informatikai kutatási
központot; az IBM-mel közösen
az IT-város létrehozását célzó
fejlesztések megközelítése; a
szuperszámítógép megvásárlása – a Digitális Város projekt
alkotórésze –, amely kiszolgálja
a Maros, Kolozs, Fehér, Szeben
és Brassó megyék egyetemi tudományos kutatását.
5. Olimpiai központ
– a Marosvásárhelyen meglévő sportbázisok kiaknázásával
és újabbak építésével nagyméretű projekt bontakozik ki,
amely felkarolja az olimpiai,
egyéni és csapatsportokat. Tervezik a Víkend III Komplexum
támogatását, a szovátai Rekuperációs központ bővítését, a
szabadidőbázisok bővítését, kiegészítve országos és nemzetközi
érdekeltségű
komplexumokkal, illetve a jövő-

ben a következő objektumok
megvalósításának lehetőségével: vadászati park, repülőtér,
golfpályák, szabadidős központok – mindezek a helyhatóságok közreműködésével és
magántőke vonzásával.
6. Idegenforgalom
– a regionális, országos és
nemzetközi érdekeltségű Drakula-projekt kivitelezése, bevonva Maros, Brassó, Szeben,
Kolozs, Beszterce és Fehér megyéket a helyi mítoszok és legendák értékesítésére és
ismertetésébe. A Drakula-mítosz kiaknázása olyan fontos
projektek fejlesztésére biztosítanak lehetőséget, amelyeknek
célja Erdély kulturális hozományának értékesítése, amelyben
Marosvásárhely és Segesvár
fontos helyet foglalhat el.
Dorin Florea polgármester
nemrég azon javaslattal fordult
a városkörnyéki övezetek településeinek vezetőihez, hogy találkozósorozatot szervezzenek a
fentiek megvitatása és elemzése, illetve közös regionális
projektek azonosítása céljával,
amelyek sikeresen pályázhatnak uniós alapokra a 2014–
2020-as időszakban.
„Sürgősen szükségessé vált
saját projektjeink és a szomszédos megyék projektjeinek harmonizálása, valamint közös,
azonos célra irányuló és egységes tevékenységek meghatározása, hogy kidomboríthassuk
helyünket és szerepünket a jövőbeni közigazgatási-területi
konﬁgurációban, amelynek fő
jellemzője a regionális kohézió
kell legyen”, olvasható az idézett
levélben.

testvérek keresztlevelének
másolata, esetenként pedig
a kiskorú elhelyezésére vagy
odaítélésére vonatkozó ítélet
másolata;
– szülők/ törvényes képviselők jövedelemigazolása, a
beiratkozást megelőző 6 hónapra szóló bruttó jövedelem igazolása;
– a gyereknevelési szabadságon levő szülő munkahelyi
igazolása, amelyben megjelölik a munkaszerződés felfüggesztése megszűntének

dátumát;
– az anya által nappali tagozaton látogatott oktatási
egység igazolása (esetenként);
– válási végzés/ szülő halotti
bizonyítványa (esetenként);
– levélboríték.
Ezen iratokat 2013. augusztus 15-ig lehet benyújtani.

met, felkérik, újítsák meg azt.
A kérések benyújtásának határideje július 15.
Dorin Florea
polgármester
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„Soha nem felejtem el,
hogy Mezőbándról indultam”
Mátéﬁ Eszter a marosvásárhelyi kézilabda egyik legsikeresebb képviselője, a nyolcvanas évek sikercsapatának, a Mureşulnak a gólkirálya. A jelenleg Dunaújvárosban élő és tevékenykedő sportember szívesen
válaszolt kérdéseinkre.
– Üdvözlöm Marosvásárhelyen. Milyen gyakran jön haza
Mezőbándra, illetve Marosvásárhelyre?
– A tavaly nyáron tartózkodtam itthon huzamosabb ideig,
aztán az idén márciusban egy
napra hazalátogattam. Hál’ Istennek él még édesanyám,
élnek testvéreim, tehát ahogy
tehetem, eljövök. A család sokat
jelent számomra, nagyon szoros kötelék van köztünk, mindig
úgy neveltek bennünket, hogy
a család a legfontosabb.
– Jelen pillanatban Dunaújvárosban dolgozik, ahol a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia vezetője. Kérem, vázolja röviden, mi is a feladatköre?
– Azért azt el kell mondanom, hogy Magyarországon a
legszebb eredményeimet Dunaújvárosban értem el, hiszen
1999-ben a Dunaferrel sikerült
Bajnokok Ligáját nyernünk, azt
követően egyetlen magyar csapat sem ért el hasonló sikert,
idén viszont, mindenki örömére, a Győri ETO-nak sikerült.
Az a két év nagyszerű volt, öszszesen hét érmet nyertünk, kétszer bajnoki címet, kétszer
EEL-kupát, Bajnokok Ligáját,
Szuper-kupát, kétszer a magyar
kupát. Eme szép eredmények
mellett igazi jó csapatot alkottunk, és a ma is ápoljuk a kapcsolatot. Utána Dunaújvárosban
kezdtem el edzői pályafutásomat, először a gyerekeket edztem, aztán 6 évig a felnőtt
csapatnál másodedzőként tevékenykedtem. Aztán 3,5 évig
voltam vezetőedző Békéscsabán, utána újra visszatértem
Dunaújvárosba, ahol a Kézilabda Akadémián szakmai vezetőként tevékenykedtem, és az
iﬁ csapatot edzettem Takács
Gyöngyi kolleganőmmel. Idén
átvettem a felnőtt csapat irányítását. Nagy nehézségek árán
indultunk el az NB-I-ben, ahhoz
képest, hogy a cél a bennmaradás volt, sikerült túlteljesítenünk, a 8. helyen végeztünk.
– Milyen átlagéletkorú a dunaújvárosi együttes, mennyire
tapasztaltak a játékosok?
– Nagyon ﬁatal a csapat, 21
év az átlagéletkor, rengeteget

fejlődtek a lányok. Sokat dolgozunk, mivel én csak az elvégzett
munkában hiszek, aminek
előbb-utóbb meglesz az eredménye. Szerencsére ezek a ﬁatalok partnerek a munkában. A
csapat legtapasztaltabb tagja,
Ferling Bernadett mint egy
tyúkanyó, tömöríti maga köré a
lányokat, továbbá a válogatott
Bódi Berni, aztán Gáspár Gabriella, Takács Dusmáta is fontos,
rutinos játékosok, nekik is köszönhetően sikerült ezt a jó
eredményt elérni.
Dunaújvárosban nagyon
szeretik a kézilabdát, mindenki
nagyon örült, hogy az alapszakasz befejezése előtt két fordulóval, már sikerült bejutnunk a
középházi rájátszásába, az 5-8.
helyért harcoltunk, ami azt jelentette, hogy elkerültük a kiesést.
– Bárhol is tevékenykedett
Magyarországon, tisztelték, szerették a munkája és az eredményei okán. Ami gondolom, az
itthoni alapoknak is köszönhető.
– Valóban, az itteni munka
és az itteni neveltetés is közrejátszott a sikerben, talán szerénytelenség
nélkül
mondhatom, hogy mindig alázatos voltam a sportág, a társak, a tanárok, az edzőim iránt,
ezért történhetett, hogy amikor
elmentem Magyarországra –
már 130-szeres román válogatott voltam –, ott mindent elölről tudtam kezdeni. Játékosként
is mindent elkövettem a sikerért, így érdemelhettem ki a
sportbarátok, a szurkolók, a
nézők szeretetét, a vezetők tiszteletét, és ezeket az eredményeket is nagymértékben
ennek köszönhetem.
– 1985-ben mutatkozott be
a Mureşulnál az A-osztályban.
Gondol még vissza az akkori
időkre, a csapattársakra, a sikerekre, amikor teltház előtt léptek
pályára a sportcsarnokban?
– Nem mondom, hogy naponta, de mindenképpen gyakran gondolok az akkori időkre.
Soha nem fogom elfelejteni,
amikor Kulcsár László, a nevelőedzőm rám szólt, menjek át a
szertárba, és vegyem fel a felnőtt csapat mezét. Emlékszem,
valami őszi kupa volt, aztán el-

jött az idő, amikor bemutatkozhattam a nagycsapatban, a
brassói Rulmentul elleni mérkőzésen. Képzelje: 15 éves voltam akkor! Emlékszem, az
ellenfél akkori kapusa a tapasztalt Drăgănescu volt, én olyan
izgalomban voltam, hogy remegtem, izzadt a tenyerem, a
szívem majd kiugrott a helyéből. Végül sikerült 9 gólt dobnom.
Ezeket az általam átélt tapasztalatokat mesélem el mindig azon ﬁatal játékosaimnak,
akik bemutatkoznak a nagycsapatban, tudom, mit éreznek ők,
ezért bíztatom őket.
– 1986-1987-ben ért meg az
a csapat, amely akkor Románia
legjobbja volt. 1987-ben, a
néhai Bartha Jenővel országos
másodikok lettek, megnyerték a
Románia-kupát, majd az 19871988-as bajnoki évadban, Gheorghe Ionescu és Pop Valentin
vezetésével országos bajnokok és
kupagyőztesek voltak. Mátéﬁ
Eszter balátlövő a 226 góljával
gólkirály lett. Nekik köszönhetik
az akkori sikereket?
– A néhai Bartha Jenő – aki
hatszoros aranyérmes volt a
bákói Ştiinţával – érkezésével
megérett a csapat, neki sikerült
megváltoztatnia a szemléletünket a kézilabdával kapcsolatosan, ő maximalista, proﬁ
szemléletű edző volt. Én rengeteget tanultam tőle pedagógiai
szempontból, de szakmailag is
teljesen más szemléletet teremtett a csapat körül, és neki
is volt köszönhető, hogy első
évben másodikok lettünk, és
megnyertük a kupát, utána
meg bajnokok és kupagyőztesek is lettünk.
– 1992. január 1-jén került ki
Magyarországra, ahol 1992 januárjában a Debreceni Vasutashoz igazolt, 1993 nyarától
1997-ig a Rába ETO-nál, majd
1997-1999 között a Dunaferrnél
játszott. Tagja volt az osztrákmagyar közös rendezésű világbajnokságon ezüstérmes és az
1996-os atlantai olimpián harmadik helyezett magyar válogatottnak (mind az öt meccsen
játszott, 35 gólt szerzett). 1997
őszén lemondta az Eb-szereplést,
a Dunaferr Sport Egyesülethez

igazolt át. A válogatottban 1998
tavaszán szerepelt utoljára,
1998-ban az EHF-kupa, 1999ben a Bajnokok Ligája győztese
volt, majd 1999-ben vonult viszsza a versenyzéstől. Gondolta
volna, hogy a kézilabdából fog
majd megélni?
– Már gyerekkoromban szerettem mindenféle labdajátékot játszani, futni viszont nem
nagyon szerettem. Amikor kikerültem Magyarországra 26 éves
voltam, a sportra tettem fel az
életem, ebben kívántam a jövőmet megalapozni. Megszereztem a középfokú edzőit
képesítést, majd később szakedzői oklevelet szereztem Budapesten, a Testnevelési
Egyetemen. Úgy éreztem, lenne
keresnivalóm ebben a közegben, hiszen egész életem a
sportról szólt. Előbb gyerekeket
edztem, majd a felnőtt csapathoz kerültem.
– Aztán edzett iﬁ, sőt felnőtt
csapatot is. Mégis mi illik Mátéﬁ
Eszterhez leginkább?
– Úgy vélem, ennyi tapasztalattal egy NB I-es csapatot
simán el tudok vezetni, habár
úgy érzem, azért, mert nő vagyok, mintha kissé hátrányban
lennék. Magyarországon nemcsak a sportban, hanem úgy általában a női vezetők mintha
háttérbe lennének szorítva,
mintha nehezebben fogadnák
el őket. Például a skandináv országokban inkább elismerik a
női vezetőket. Ezt csak utólag,
több évi munka és tapasztalat
után fedeztem fel, nem tudom,
hogy van-e ebben tendencia,
vagy véletlen, de én ezt tapasztaltam. Amúgy én a munkában
hiszek, maximalista vagyok,
szeretek mindig maximálisan
felkészülni, teljesíteni. A neveltetésemből adódóan, kicsit szigorúbb vagyok, mint más edző.
Ezért is tisztelnek, s miután értékelik a munkám, és megértik
annak lényegét, a munka eredményét, elfogadnak, majd
megszeretnek. Jó hangulatban
lehet igazán jól dolgozni, amikor a játékosok élvezik azt, amit
csinálnak. Én igyekszem ezt a
légkört megteremteni. Az egész
életem a sportról szólt, rengeteg sikerélményben volt részem, s szeretném, ha a

játékosok is megtapasztalnák ezt.
– Bloj Angela, Kiss Emese
(kapusok), Mózsi Éva, Kibédi
(Kozma) Tünde, Hegedüs
(Párdi) Erika, Stroia Elena,
Roman (Avram) Maria, Muşat
Corina, Florea Gabriela, Bărbat
Adriana, Fejér (Bíró) Zita, Bíró
Andrea, Bartha Carmen, Gödri
Erzsébet voltak az egykori csapattársai az 1987-1988-as
idényben a Mureşulnál. Tartja
még néhányukkal a kapcsolatuk?
– Persze, hogy tartom az
egykori csapattársaimmal a
kapcsolatot, évente legalább
egyszer, amikor hazajövök, elmegyünk találkozni, bulizni,
feltöltődöm én is, ők is, amire
szükségünk van. Szerintem ők
büszkék arra, amit én elértem,
ezért is szurkolnak nekem,
érzem a szeretetüket, bizalmukat. Miután időközben magyar
szövetségi kapitányként is tevékenykedtem, úgy érzem,
hogy jobban tisztelnek egykori
csapattársaim.
Azt is el kell mondanom,
soha nem felejtem el, hogy
Mezőbándról indultam el.
Amikor hazajövök, nem vagyok sem edző, sem volt szövetségi
kapitány,
én
mindenkinek az ismerőse, a
barátnője, a régi Esztikéje vagyok, ezért is szeretnek. A családban én vagyok a
legfiatalabb, és a tisztelet kijár
az idősebb testvéreimnek,
attól függetlenül, hogy a
sportban mit értem el.
– Az itthoni, helyi sporthíreket követi-e? Tudja-e, hogy Marosvásárhelynek van egy
B-osztályos női kézilabda
együttese, amely fel szeretne kerülni az élvonalba, sőt van egy,
hajdani, főleg ISK-t megjárt
öreglányok együttese, amely
másodszor is bajnok lett a szovátai amatőr bajnokságban?
– Igen, tudok róluk, gratulálok nekik. Figyelemmel kísérem a marosvásárhelyi
sporteseményeket. Én már rég
elkerültem innen, ezért most
nem tudnék egyből újra berázódni az itteni eseményekbe,
hírekbe, engem most minden
odaköt, hiszen a lányom is ott
jár már egyetemre.

– Ha majd idővel felkérnék
önt, vagy alkalma adódna, valami módon támogatná a marosvásárhelyi kézilabdát?
– Tehetséges, ﬁatal gyerekeknek (főleg kézilabdázóknak), akik elhatározzák, hogy
Magyarországon szeretnének
sportolni, főleg az anyanyelvük
miatt (de függetlenül az anyanyelvüktől), szívesen segítek.
Nemrég három, az ISK-nál nevelkedett lány fordult hozzám,
nekik biztosítunk képzési lehetőséget Dunaújvárosban. Gazdasági válság van ugyan, nehéz
időket élünk, de a kinti lehetőségek még mindig jobbak, mint
az itteniek.
A kormány megszavazta,
hogy a Társasági Adó egy részét
a sportra lehet fordítani, ez nagyon nagy segítség, főleg az
utánpótlás-nevelésben. Sokkal
jobb feltételeket lehet teremteni a mai nehezebb gazdasági
helyzetben a sportoláshoz és a
versenyeztetéshez.
– Eszter, kérem, mondja el,
hogy mi hiányzik a legjobban ott
Dunaújvárosban?
– Egyrészt a családom, a barátaim és a hazai ízek. Évek óta
mustárt, nyári szalámit, ecetet,
sós sajtot innen biztosítok a családom számára. Amikor honvágyam van, kb. kéthavonta
egyszer, akkor készítek valami
itthonit, amit a Magyarországon született párom, vagy a Romániában született lányom is
imád. Amit a leginkább hiányolok Magyarországon, hogy
nincs meg az a szoros családi
kötelék, ami itthon, Mezőbándon a családok, ismerősök, barátok között még megvan.
– Végezetül, kérem, mondjon
el néhány szót a családjáról…
– Párommal immár 16 éve
boldogítjuk egymást, lányom,
Erika 22 éves az ELTE Állam- és
Jogtudományi karának harmadéves hallgatója. Egykoron sikeresen kézilabdázott, de iﬁ
korában abbahagyta, habár nagyon tehetséges volt, de a tanulás, az idegen nyelvek jobban
érdekelték. Talán kitartása sem
volt annyi, amennyi az élsporthoz szükséges.
Czimbalmos Ferenc-Attila
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Kedves pályázóink!
Júliusi vetélkedőnk második rejtvényét fejtheti!
Ismét egy rajz poénját kérjük
Önöktől. Ezt majd a pályázati
szelvényre kell átírni, melyet a
hónap utolsó számában jelentetünk meg!

Nyereményeink:
1.-2. díj: kozmetikai gyógykenőcsöket, géleket tartalmazó csomagok – a Peter's

Beauty Shop, kozmetikai cikkeket forgalmazó szaküzlet
ajándéka
3. díj: három hónapos előﬁzetés a Központ hetilapra
Júniusi nyerteseinket, valamint a rejtvények helyes megfejtéseit jövő heti számunkban
közöljük! Szerencsés olvasóinkat a díjak átvételéről telefonon értesítjük!
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Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
1. szám

RUBICOMPRES

ékszerüzlet

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