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

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

>>> 3. oldal

Szekust fogtam, nem enged...
Az uborkaszezon ellenére kabaréba illő esetekről érkeznek hírek. Legutóbb Csíkszeredában fogott szekust a város polgármestere.
Ráduly szerint már jó ideje fotózgatta az illető,
ezt elégelte meg, s gondolta, véget vet a zaklatásnak, s átadja a hatóságoknak. Nem ismerem az eset hátterét – ha titkosszolgálati
akcióról van szó, akkor nem is ismerhetem –,
de szerintem, ha terhelő bizonyítékok után kutatnának a szolgálat emberei, azt nem így tennék. S mivel a hírek szerint a fél Csíkszereda
ismeri a „szekust”, azt kell feltételeznem, hogy
nem is nagyon ragaszkodtak a titkossághoz,
amolyan lélektani hadviselet része lehet az
akció, a polgármester teherbíró képességét
próbálták tesztelni. Egyelőre.

Következetesen
a nyelvi jogainkért

MEGJELENT

Rejtvénydoki
Skandimagazinja!
Vidámsággal tűzdelt,
szórakoztató viccekkel
fűszerezett
40 agycsiklandozó
óriás skandi!
A Központ hetilap keresztrejtvény-kiadványát csupán 7,99
lejért máris keresheti az
újságárusoknál!
Ne habozzon soká!
Nevessen Ön is
Rejtvénydoki társaságában!

Sokunk emléke, élménye a gyerekkorból táplálkozik. Elég, ha például az egykori marosvásárhelyi
Hosszú utcára gondolunk. Ezt az utcát bárhogyan is hívják ma, az emlékeinkben így marad meg:
Hosszú utca… És ha nem elég a példa, még azt is leírhatjuk, hogy emlékeinkben még most is él
Sütő András, akinek a szobrát még mindig nem állították fel városunkban. A példák beindítják
az emlékezést, és máris jön a következő. Kozma Béla. Honatyáink ígérték, utcát neveznek el róla.
De ez csak az ígéret szintjéig jutott. De nem így van ez Kibéden. Ott nem egy, hanem 29 hagyományos magyar utcanévvel büszkélkedhetnek. Erről olvashatnak a 3. oldalon.

Társadalom
Rómaiak és
gladiátorok Mikházán

Társadalom
„Nem csak ismerem,
át is érzem, amit ők!”

Tájainkon szokatlan rendezvénynek adott otthont szombaton a nyárádmenti Mikháza. Augusztus 3-án ugyanis
római polgárok, gladiátorok, légiós katonák, mesteremberek, rabszolgák lepték el a település központjában
épült Csűrszínházat és annak környékét. Mikházát eddig
kolostoráról, templomáról, faragott székely kapuiról,
híres szülötteiről és a közelmúltban indult csűrszínházi
rendezvényeiről ismerte az ember. Ez alkalommal azonban Római Fesztiválra került sor a településen.

Szombaton kezdődik az idén harmadik alkalommal
megrendezett egyhetes Yuppi tábor, amelyet 12-18
éves magyar és román anyanyelvű cukorbeteg kamaszok számára szerveznek. A tábor célja a diabéteszes
gyerekek élményterápiával való megerősítése a betegségük elviselésében és önbizalmuk növelése.
Ennek kapcsán Nagy Sarolta szervezővel, belső nevén
Sasa HáziManóval beszélgettünk, aki maga is 21 éve
él együtt a cukorbetegséggel.
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Kár kihagyni

Névnapok

Nyáresti
orgonahangversenyek

Árpád műveit, illetve Bálint
Károly, Balog Péter, Hunyadi
László, Kiss Levente, Vetró
András szobrait tekinthetik
meg.

Augusztus 8-án, csütörtökön 19 órai kezdettel a marosvásárhelyi Vártemplomban
folytatódik a Nyáresti orgonahangversenyek rendezvénysorozat.
Molnár
Tünde
orgonaművésznő Johann Prause és Klassmeyer Ernst orgonáin játszik.

Károlyka gróf díszfogata
– könyvbemutató

Soó Emma kiállítása
A Maros Megyei Képzőművészek Egyesülete szervezésében a Soó Emma festőművész
alkotásaiból nyílt kiállítás a marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban (Dávid
Ferenc utca 1. szám) szeptember elsejéig látogatható.
A marosvásárhelyi
Vármúzem nyári kiállításai
Október 3-ig látogatható a
Leonardo Da Vinci zseniális találmányai című kiállítás, amelyen megtekinthető a nagy
itáliai lángész több híres találmányának rekonstrukciója, mű-
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vészeti-anatómiai munkája, tükörszobája és legfontosabb
képzőművészeti alkotásainak
elemzése. Augusztus 10-ig látható Nagy Pál (1929 – 1979), az
erdélyi modern magyar festészet úttörőjének korszakalkotó
munkáit felvonultató kiállítás.
A Kultúrpalota fennállásának
századik évfordulója alkalmából nyílt Vida Árpád, a XIX–XX.
századforduló legjelentősebb
marosvásárhelyi festőművészének alkotásaiból tárlat. Az időszakos kiállításon a 31 évesen
elhunyt Vida 51 munkája tekinthető meg. A múzeum hétköznaponként 9 és 16 óra,
hétvégeken 10–14 óra között
fogadja az érdeklődőket. Az intézmény hétfőn zárva van.
Vízi Imre-koncert
Mikházán
Augusztus 8-án 20 órától a

Csűrszínház színpadán lép fel
Vízi Imre, aki meghívottjaival
jótékonysági koncertet tart Robikáért. A belépő 10 lej. A jegyekből és az adományokból
begyűlt összeget a családnak
ajánlják fel a szervezők. Mint ismeretes, a kisﬁút már megműtötték Angliában, de nagyon
sokba kerül a felépülése, ezért
a család továbbra is segítségre
szorul.
Festészeti- és
szoborkiállítás az
Unitárius templomban
Augusztus 18-án 12 órától
festészeti-grafikai gyűjteményes kiállítás, valamint Lázár
Imre harang- és szoborkiállítása nyílik meg a Bolyai téri
unitárius templom tanácstermében (Bolyai tér, 13. szám).
Az érdeklődők Bordi András,
Bíró Gábor, Fekete Zsolt, Vida

Augusztus 14-én, szerdán
délután 6 órakor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János Termében kerül sor Lőwy Dániel
közíró, helytörténész Károlyka
gróf díszfogata című könyvének bemutatójára. Lőwy Dániel az Egyesült Államokban
beszélgetett el a neves űrhajózási szakemberré lett gr. Teleki Károllyal gyermekkora
emlékeiről. Kérdezési stílusa,
valós érdeklődése, tudása és
leplezetlen empátiája nemcsak olvasmányos beszélgetőkönyvvé, de egy letűnt világ,
egyszervolt életmód krónikavázlatává is tette a kötetet,
amely a kolozsvári Világhírnév
Kiadó Fehér Holló sorozatában
jelent meg. A marosvásárhelyi
nagyérdeműnek a szerző, illetve a szerkesztő, Szabó
Csaba mutatja be az alkotást.
Utógondozó tábor
Megéri megérni (gondolatok az érettségről) a témája a
Bonus Pastor Alapítvány által
szervezett utógondozó tábornak, melyet szabadult szenvedélybetegek és hozzátartozóik
számára szervez augusztus
17-24. között a CE Szövetség
bucsini táborhelyén. Jelentkezés és több információ az alapítvány
weboldalán:
www.bonuspastor.ro, valamint Bakó Máriánál: bako.marika@bonuspastor.com (tel:
0752-246-807). Jelentkezési
határidő: augusztus 12.

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

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

Augusztus 8.
Augusztus 9.
Augusztus 11.
Augusztus 11.
Augusztus 12.
Augusztus 13.
Augusztus 14.

László, Gusztáv, Hartvig,
Emőd, János, Roland
Zsuzsanna, Tiborc, Lujza
Klára, Hilda, Larina
Ipoly, Gerda, János, Gertrúd
Marcell, Atanáz, Atanázia
Mária, Alfréd, Napóleon

Horoszkóp
Kos: Jótett helyébe ne várjon jót, így elkerülheti a csalódást.
A szerelemben viszont szerencséje lesz, még az is megtörténhet, hogy összejön valakivel, akit már ismer. A házasságokban, régi együttélésekben munkálkodni kell azon, hogy
a viszony jól működjön.
Bika: Olyan hírt hallhat, amitől pillanatok alatt az egekbe
szökik a vérnyomása. Igyekezzen megőrizni a nyugalmát. Ha
még nem szerelmes, akkor a héten összejöhet egy olyan személlyel, akivel úgy vonzzák egymást, mint mágnes a vasat.
Ikrek:A dicséret nem kerül egyetlen ﬁllérébe sem, ezért alkalmazza bátran a munkahelyén, különösen a felettesével
szemben. Erre pedig amúgy is nagy szüksége van, mert váratlan kiadásokra kell számítania. Az együtt járások, a szerelmi kapcsolatok komolyra fordulhatnak, az együttélést
tervezhetik.
Rák: A felettese kedvence lehet, ezért sok mindent megengedhet magának, és ez sok kollégájának nem fog tetszeni.
De ne törődjön velük, sütögesse csak a pecsenyéjét. A szerelmi életében történő változások miatt nyugodtabb lehet.
Partnerével rácsodálkozhatnak a találkozásuk sorsszerűségére.
Oroszlán: Érdemes munkahelyet változtatnia, mert könynyen előfordulhat, hogy a rövidesen bekövetkező változások
miatt az állása is meginog. Olyan pénzkereseti lehetőség nyílik ön előtt, amely nem teljesen szabályos, de az is megtörténhet, hogy a családjából vagy a közeli rokonságból siet
valaki a segítségére.
Szűz: Ezen a héten egyszerre lehet szép és okos. A munkahelyén is úgy gondolják, hogy kész főnyeremény a cég számára. A baráti köre is bővülhet egy olyan személlyel, akivel
közös az érdeklődésük, és olyan dolgokról beszélgethetnek,
amelyek az utóbbi időben jobban foglalkoztatják.
Mérleg: Ne gondolja, hogy egy régi szerelmi kapcsolat újra
kezdődhet, mert elképzelhető ugyan, hogy a partnere most
nem olyan pokróc, mint máskor, de ez nem azt jelenti, hogy
szeretné önnel újrakezdeni a viszonyt. Ezért nagyon fontos,
hogy ne ringassa magát álmokba!
Skorpió: A héten legyen nagyon óvatos, mert hízelgő emberekkel van tele a környezete, akik megpróbálják eljátszani,
hogy a javát akarják. Emellett a régi házasságokra, együttélésekre a nosztalgiázás, a régi szép időkre emlékezés lesz a
jellemző.
Nyilas: Váratlanul egy külföldi utazásra adódik lehetősége,
vagy olyasvalakivel oszthatja meg a gondolatait, aki járatos
a témában. A szerelmi életén ideje lenne elgondolkodnia, és
próbáljon a realitások talaján maradni, mert így elkerülheti
a csalódást.
Bak:A családi kapcsolatokban feszültség támadhat, és még
az álom is nehezen jön a szemére. Kiváló ez a hét utazásra,
hivatalos ügyek intézésére, értékesebb ingóságok vásárlására. Ha most indul nyaralni, jól teszi, mert tökéletesen ki tud
kapcsolódni.
Vízöntő: A munkahelyén bőven akad olyan ember, aki a
háttérben kever-kavar, és mindez az ön állására is hatással
van. Ezért igyekezzen jó képet vágni, mosolyogni, készségesen viselkedni, így leszerelheti azokat, akiknek egyébként
semmi sem szent.
Halak: Jól vésse az eszébe: a munkahelyére nem azért jár,
hogy szórakozzon, hanem azért, hogy pénzt keressen. Ha ezt
nem felejti el, akkor minden úgy megy a héten, mint a karikacsapás. Anyagi ügyekben váratlan kellemetlensége támadhat, és bár valamiről korábban azt gondolta, sima ügy
lesz, arról most kiderül, tévedett.

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

Társadalom <<
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Következetesen
a nyelvi jogainkért
Olvasóink közül biztosan többen hallottak arról, hogy Kibéden új utcanévtáblákat helyeztek ki. Nem is
keveset, szám szerint 29-et. Léleksimogató végigmenni a község utcáin és számba venni a táblákon jelzett
hagyományos neveket és elnevezéseket. De érdekességszámba megy az is, hogy a falubelieknek nem kellett emiatt kicserélniük személyi igazolványaikat. A számozás maradt, az új utcanevek pedig csupán tájékoztató jellegűek, a hagyományőrzést ápolják.

Amikor ilyet hall, lát az ember, sok minden eszébe jut. Néhány hónappal korábban írtunk
arról, hogy Marosvásárhelyen
utcát neveznek el dr. Kozma Béláról. Ez egyelőre nem történt
meg. Ezt tovább fokozva szólhatunk akár Bodor Péter zenélő
kútjáról is, melynek megépítése
szintén várat magára. És ha enynyi még nem elég, akkor megemlíthetjük Sütő András szobrát
is, amellyel még mindig adósa
a vásárhelyieknek az önkormányzat.
Vásárhelyt szép lassan mindenki megelőzi. Székelyudvarhelyen felállították neves magyar írónk, Sütő András szobrát.
Itt viszont nem. Új magyar utcanevek jelentek meg Szovátán,
Marosszentgyörgyön és most Kibéden is. Tudjuk, hogy Vásárhelyen az a tendencia, hogy új neveket általában csak az új utcák
kapnak, azonban vannak kivételek.
„Remélem, mások
is követik példánkat”
A kibédi kezdeményezés tehát semmiképpen sem mindennapi.
Ahogy azt Dósa Sándor, a
község polgármestere elmondta, az elképzelés már öt
évvel ezelőtt megszületett,
azonban a tényleges kivitelezésre csak most került sor.
A Kis-Küküllő menti község
elöljárójától a visszajelzésekről
is érdeklődtünk. Válaszaiból
egyértelműen az derült ki, hogy

csupán pozitív dolgokról szólhat.
Igaz, pár falubeli nem igazán
értette, hogy a Faluszoros (ha
már a szoros nevet is viseli), miért is utca, de a válasz erre is
megvolt: maga a szoros is lehet
utca, bármennyire is „szoros”.
Érdekes lenne felsorolni
mind a 29 utcanevet, de ebből
most csak néhányat említünk:
Kandó utca, Pap-szoros utca, Tabika, Domokos-szoros, Jákobszoros.
Az egész körül talán a legérdekesebb a Jácó utca (és nem
Játszó). Ennek talán az idősebbek örültek a legjobban, akik elmondták, szívesen sétálnak végig az utcán, mert minduntalan
az jut eszükbe, hogy 60-70 évvel
ezelőtt miként is játszottak azon
a helyen. Dósa Sándor kérdésünkre még azt is elmondta,
hogy a kezdeményezésre már a
környező településeken is felﬁgyeltek. Példájukat minden bizonnyal a makfalviak és a sóváradiak is követni fogják.
Az RMDSZ üdvözli
a kezdeményezést
De arra is kíváncsiak voltunk,
hogy a leírtakat miként látja, a
Maros megyei RMDSZ vezetője,
Brassai Zsombor.
Ő arra világít rá, hogy mindenképpen nagyra értékeli a kibédi önkormányzat az utcák elnevezésére vonatkozó döntését,
hiszen a hajdani, hagyományos
utcanevek kifüggesztése a helyi
közösség múltban gyökerező

Dósa Sándor
önazonosság tudatát hivatott
erősíteni.
A szövetség hónapokkal ezelőtt felhívást intézett számos
önkormányzathoz, kérve, hogy
az iskoláknak, művelődési otthonoknak adjanak nevet, lehetőleg olyan köztiszteletnek örvendő helyi személyiségek
nevét választva, akik korábban
jelentős közszolgálatot végeztek, vagy munkásságukkal az illető település hírnevét öregbítették.
Ugyanakkor sajnálattal állapította meg, hogy bár Marosvásárhelyen is szóba került az
utcák esetleges átnevezése egykori marosvásárhelyi köztiszteletben álló személyiségekről, de
valamiért hiányzik ehhez a
szükséges politikai akarat.
Marosvásárhelyen az utóbbi
években gyakorta esett szó a
kétnyelvűségről, a magyar kulturális tudat erősítéséről, de
ezek sokszor csak patetikus szónoki ígéreteknek minősültek,
mert a valóság azt mutatja,
hogy a kétnyelvű feliratokat
csak ímmel-ámmal, elvétve,
vagy erős politikai és polgári

nyomásra helyezik ki a hatóságok. A megyeszékhelyen rengeteg a hiányosság e téren,
akarva-akaratlanul arra kell
gondolnunk, hogy a városvezetés tudatosan próbálja elhomályosítani a város magyar múltját.
Az a hír járja, hogy ismét készül az országos jelentés a Regionális vagy kisebbségi nyelvek
európai kartájának alkalmazására vonatkozóan, amelynek egy
korábbi változatában eszményi
helyzetjelentést készítettek az
illetékes hatóságok, azt a látszatot keltve, hogy Romániában
minden rendben van ezen a téren. Nyilván, ez távol áll a valóságtól!
Jó lenne, ha a kibédi önkormányzat kezdeményezése azt
jelentené, hogy megtört a jég,
és rendre, következetesen mindenhol érvényt szerezhetnénk
nyelvi jogainknak, hiszen ezek
szavatolják azt a környezetet,
melyben nem érezzük magunkat másodrangú állampolgároknak.
Nagy-Bodó Tibor
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MORGÓ
Szentgyörgyi László

Szekust fogtam,
nem enged...
Vakációs hangulatban az ország, a kánikula uralkodik
a tájon. Aki teheti: vakációzik, aki nem: az is. Minthaországban megállni látszik az élet. Pontosabban a lázas tevékenységnek tűnő semmittevés. Mintha
látszattevékenységen kívül folyna itt más is... A kormány
két hétre szabadságra ment, a kormányfő és családja –
dadástul – a tengerentúlra, a teherszállító vasúttársaság
bűzlő ügyét pedig átdobta a Legfelsőbb Védelmi Tanács
udvarába. Ahonnan nyilván újra áthajították a kerítésen
túlra, most éppen azt sem tudni, hányadán áll a privatizáció. Egyébként a mindenkori kormányzatok egyet tudnak – valutaalapi sugallatra, olykor határozott kérésre,
drasztikus követelésre –: privatizálni. Amíg van mit,
amíg mindent át nem játszanak a multik kezére, amíg
közben saját zsebre is dolgozhatnak, addig teszik, addig
tehetik. Aztán utánuk a vízözön, akarom mondani: a
mindent felperzselő kánikula.
Addig is – az uborkaszezon ellenére – kabaréba illő
esetekről érkeznek hírek. Legutóbb Csíkszeredában fogott szekust a város polgármestere. Százméteres akadályfutás után. Méghozzá a testvértelepülések ott
vendégeskedő elöljárói előtt. Elképzelem, mennyire épületes látvány lehetett, amint az „esárfás” bürgermájszter
– frakkban, lakkcipőben? – üldözőbe veszi a fényképezőgéppel felfegyverzett, kabátja hajtókája mögött mestersége címerét viselő titkosszolgát, majd
rögbimérkőzéseken ellesett mozdulattal földre viszi. Ráduly szerint már jó ideje fotózgatta az illető, ezt elégelte
meg, s gondolta, véget vet a zaklatásnak, s átadja a hatóságoknak. Nem ismerem az eset hátterét – ha titkoszszolgálati akcióról van szó, akkor nem is ismerhetem –,
de szerintem, ha terhelő bizonyítékok után kutatnának
a szolgálat emberei, azt nem így tennék. S mivel a hírek
szerint a fél Csíkszereda ismeri a „szekust”, azt kell feltételeznem, hogy nem is nagyon ragaszkodtak a titkossághoz, amolyan lélektani hadviselet része lehet az
akció, a polgármester teherbíró képességét próbálták
tesztelni. Egyelőre.
Arra, hogy folytatása lesz a dolognak, mérget vennék.
Elképzelhető, hogy a földre vitt „áldozat” pereli be a polgármestert. Mert Romániában élünk, s itt minden lehetséges... Főleg az, hogy a kényelmetlenné vált politikai
és egyéb vetélytársakat ily módon tereljék vakvágányra,
szorítsák le a pályáról. Nos, úgy fest, hogy az utóbbi időben számos, a hatalom – és az RMDSZ – számára kényelmetlen kijelentést tett Ráduly esetében is érvényesül
majd a közmondás, miszerint törököt fogott, de nem engedi... Bár tévednék.

A Központ hetilap a következő
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3 hónapra
6 hónapra
12 hónapra

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

13 RON
25 RON
50 RON

CM
YB

4. oldal >> Társadalom / Vélemény
A toleranciáról
Mennyi nézeteltérésnek, háborúskodásnak, pogromnak,
adott már okot a nacionalizmus, a fasizmus, a fajgyűlölet,
az intolerancia, a másság… Halálra kínoztak, vertek embereket csak azért, mert ilyen vagy olyan etnikumhoz tartoztak, emilyen vagy amolyan volt a bőrszínük, ilyen vagy
olyan nézeteket vallottak. Ezerszám lehetne sorolni példákat a történelemből. „Amerika a tolerancia, a demokrácia
mintaképe, a szabadság földje, a világbéke fenntartója” –
hangoztatják mai politikusai. Csak néhány apróságról feledkeznek meg. Arról például, hogy a kontinenst elfoglaló
hódítók, gyarmatosítok, betolakodók milliószámra ölték halomra az őslakos vörös bőrű népet. A fekete bőrűeket, mint
az állatokat, úgy importálták Afrikából, és tartották embertelen rabszolga sorban. A sárga bőrűekre atombombát dobtak, amelynek mai napig érezhetőek káros hatásai…
De nézzünk körül a jó öreg Európában is. Milliókban számolható a lágerekben, fogolytáborokban meggyilkoltak,
halálra kínzottak, éheztetettek, vertek száma. Zsidók, cigányok, lengyelek a haláltáborokban, magyarok, németek a
munka- és fogolytáborokban, román értelmiségiek a kommunista börtönökben...
Még inkább szűkítve a kört, térségünkről, Marosvásárhelyről sokak csak negatív dolgokat hallottak. 1990 fekete
márciusa, a pogrom ütötte rá nagy, fekete pecsétjét városunkra. A bűnösöket mai napig nem vonták felelősségre,
nem ítélték el őket.
Pedig mára megtanulhattuk volna a leckét. Ha egy térségben együtt akarunk élni más nemzetiségű emberekkel,
akkor alkalmazkodnunk kellene. Olyan ünnepnapokat választani, ami nem sérti a velünk együtt élők nemzeti büszkeségét. Úgy ünnepelni, hogy azzal senkinek ne okozzunk
fájdalmat. Világviszonylatban is gondolkodhatunk ezen, de
ez Erdélyre is érvényes. Mert ami a románoknak ünnepnap,
az a magyaroknak gyásznap lehet, és van eset, hogy ez fordítva is igaz. December 1-je a románoknak a „nagy egyesülés” ünnepe, a magyarokat a megszállásra, az ezer éves haza
elvesztésére emlékezteti. Június 4-én vagy augusztus 30án egyiknek diktátum, másiknak békehatározat.
Milyen lenne, ha Románia és az erdélyi vagy Erdélybe
telepített románok május 10-ét ünnepelnék nemzeti ünnepként, a függetlenségük napját, vagy decemberben a
kommunista diktatúrától való szabadulásukat? Ilyenkor
talán az erdélyi magyarok is piros, sárga, kék pántlikát kötnének a fejükre. És ennek láttán lehet, a román szülők is
arra bíztatnák gyermekeiket, hogy március 15-én piros,
fehér, zöld pántlikát kössenek. Ez lenne a tolerancia, a baráti
együttélés világraszóló példája!
Nemes Gyula

Pánikgombbal
hívható a Caritas
Pánikgomb-szolgáltatást
indított a Caritas. A Mobile
for Good program keretében a Caritas munkatársai
150 személyt ajándékoztak
meg a készülékkel, amelyből 38-at Maros megyében
osztottak szét. A Vodafone
Románia Alapítvány által kezdeményezett akció célja, hogy
a mobil technológiát a hátrányos helyzetű, illetve beteg emberek
életének
a
megkönnyítésére használja.
A készüléknek köszönhetően a rászorulók szükség esetén egy gombnyomással
értesíthetik a Caritas betegápoló munkatársait, a pánikgomb megnyomását követően
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Rómaiak és
gladiátorok Mikházán
Tájainkon szokatlan rendezvénynek adott otthont szombaton a nyárádmenti Mikháza. Augusztus 3-án
ugyanis római polgárok, gladiátorok, légiós katonák, mesteremberek, rabszolgák lepték el a település
központjában épült Csűrszínházat és annak környékét. Mikházát eddig kolostoráról, templomáról, faragott
székely kapuiról, híres szülötteiről és a közelmúltban indult csűrszínházi rendezvényeiről ismerte az ember.
Ez alkalommal azonban Római Fesztiválra került sor a településen.
Az i.sz. 106–270 között szűkebb térségünket is bekebelező
Római Birodalom határa a mai
közigazgatási értelemben vett
Mikházán is áthaladt. Itt abban
az időszakban katonai tábor,
fürdő és civil település létezett.
A történészek szerint az itteni
castrum kapcsolatban állt a mai
Sóvárad és Marosvécs területén
lévőkkel, és valószínűleg a Sóvidékről történő só szállítását is
felügyelte. Mikházán 1960-ban
végezték az első feltárásokat,
amit 2004-ben követett egy
újabb régészeti kutatás a castrumban, majd 2011-2012-ben
a civil településen.
fogadta. A Csűrszínház udvarán
a római kézművességet, művészeteket és a hétköznapi életet
bemutató műhelyek sátrait tekinthették meg. Volt kerámiaművesség, mozaikkészítés,
kőmegmunkálás, színház, társasjátékok, cukrászda, konyha,
fodrászat, de még borászat is. A
helyi általános iskola egyik termében a Mikházán felszínre került régészeti leleteket lehetett
megszemlélni. A tárlókban elhelyezett kerámia- és üvegtöredékek, fémszerszámok és
-kellékek, feliratos kődarabok
egy magas kultúrával rendelkező, letűnt korról meséltek. A
falakra kiakasztott táblák tartalmából sokat tanulhatott a ﬁgyelmes látogató. Például azt,
hogy hol húzódott pontosan a

„A történelem életre kel!”
A Római Fesztivál megszervezésének ötlete az ásatásokat
vezető Pánczél Szilamér régésztől származik. Szervezői, kivitelezői a Maros Megyei Múzeum,
az Artecotur Egyesület és a
Csűrszínház Egyesület voltak. A
szervezők a rendezvény mottójának, igen találóan „A történelem életre kel!” jelmondatot
választották, és remélik, hogy
sikerül hagyományt teremteniük.
Régészeti leletek
az iskolában
Az augusztus 3-án Mikházára látogató érdeklődőket igen
változatos és érdekes program

Római Birodalom akkori határa,
mely mai településeink helyén
haladt át.
Gladiátor küzdelem
és katonai bemutató
Mindeközben a Csűrszínház
mögött kialakított „arénában”
egy Kolozsvárról jött gladiátor
iskola növendékei csaptak
össze. A játékba a közönség is
bekapcsolódott, közfelkiáltással
ítélkezve egy-egy vesztes gladiátor élete felett. Ezt követően a
gyulafehérvári Virtus Antiqua
hagyományőrző csoport, a XIII.
Gemina légió öltözékében és
hadifelszereléseiben vonult be,
igen izgalmas katonai bemutatót tartva.

a rendszer értesíti a legközelebb
lévő ápolót vagy hozzátartozót.
Így az azonnal vissza tudja hívni
az idős beteget, beszélgetni tud
vele, megtudja a pontos információkat, kiszáll helyszínre, és
ha szükség, a mentők segítségét tudja kérni. P.P.

Közel kétezer éves kőalapok
A mikházi Római Fesztivál
másik érdekessége éppen a fel-
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tárások, az úgynevezett lelőhelyek megtekintése volt. Ez nem
a látványossága miatt vonzotta
a laikus látogatót, hanem inkább a hely szelleme volt az,
ami megragadta a fantáziát. A
közel kétezer éves kőalapok,
cseréptörmelékek között valóban úgy érezhette magát az
ember, mint aki egy időutazáson vesz részt.
Korhű öltözékek
A rendezvény egy igen különleges színfoltja volt a sok
korhű öltözékbe bújt ember.
Ilyenbe öltöztek az uniós csereprogram keretében külföldről
érkezett és a hazai régész diákok, a szervezők és az árusok.
Ezek közt elvegyülve az ember
valóban úgy érezhette, hogy
életre kelt a történelem.
Nemes Gyula

CM
YB

Társadalom <<

2013 augusztus 8–14.

5. oldal

„Nem csak ismerem,
át is érzem, amit ők!”
Szombaton kezdődik az idén harmadik alkalommal megrendezett egyhetes
Yuppi tábor, amelyet 12-18 éves magyar és román anyanyelvű cukorbeteg kamaszok számára szerveznek. A tábor ingyenes és önkéntes, azaz a résztvevőknek nem kell ﬁzetniük, de a szervezők sem kapnak bért munkájukért. A tábor
helyszíne a Marosvásárhelyhez közel fekvő Mezősályi, célja pedig a diabéteszes gyerekek élményterápiával való megerősítése a betegségük elviselésében és önbizalmuk növelése. Ennek kapcsán Nagy Sarolta szervezővel, belső
nevén Sasa HáziManóval beszélgettünk, aki maga is 21 éve él együtt a cukorbetegséggel.
– Kikből áll a tábor szervezőcsapata?
– A Yuppi tábort lelkes ﬁatalokból álló önkéntes csapat
szervezi és vezeti le. Van közöttük orvos és táplálkozás-tanácsadó – ami elengedhetetlen,
hisz a cukorbeteg gyerekeknek
nagyon szigorú és személyre
szabott étrendet kell betartaniuk, és ők segítenek abban,
hogy a napi hatszori étkezés
megfelelően történjen. De a további 40, gondosan kiválasztott
önkéntes között mérnök, pedagógus, informatikus, ﬁlozófus,
újságíró, projekt-koordinátor,
tréner, katona is segíti az esemény gördülékeny lezajlását.
Egyébként a táborban nem számítanak a foglalkozásbeli különbségek, hisz ott mindenki a
tábori feladatkörének megfelelő
Manó nevet viseli.
– A gyerekeknek ingyenes a
táboroztatás, adódik a kérdés:
hogyan oldjátok meg az esemény
ﬁnanszírozását?
– Főtámogatónk a Közösségért Alapítvány és a MOL Gyermekgyógyító Program, de emellett az adók 2%-a programból
és magánszemélyek adományaiból ﬁnanszírozzuk a tábort.
Tény, hogy sokba kerülnek az
orvosi felszerelések, a programok kellékei, az étkeztetés is
nagy összeget emészt fel, és
idén már túljelentkezés volt, viszont ahhoz, hogy növelhessük
a résztvevők, valamint a szervezők számát, nagyobb költségvetésre lenne szükségünk…
– Hogyan választjátok ki a
jelentkezők közül a résztvevő gyerekeket?
– Tavalyhoz hasonlóan idén
is negyven gyerek vesz részt a
táborban, akiknek orvosai nemcsak gyógyszert írnak fel a receptjeikre, hanem a Yuppi Tábort is. Azaz: a gyerekek nagy
része kezelőorvosi ajánlás útján
érkezik a táborba. Idén több volt
a jelentkező, mint amennyit a

keret megengedett volna, így
bár óvatosan, de szelektálnunk
kellett, és olyan kamaszoknak
is biztosítottuk a részvételi lehetőséget, akik az elmúlt években nem voltak jelen a Yuppi
táborban. A tinik egyébként Bihar, Szatmár és Kolozs megye
mellett a három székelyföldi
megyéből érkeznek.
– Amellett, hogy a táborozó
gyerekek cukorbetegek, miben
különbözik egy szokványos nyári
gyerektábortól?
– A diabétesszel küzdő gyerekek zöme más táborokba nem
szívesen jár, mert a számára
mindennapos kezeléshez kevés
rendezvény biztosít lehetőséget.
Sokuk azt hiszi, hogy nem vehet
részt különböző aktivitásokban,
kevesebbnek érzi magát, mi pedig ezeket a félelmüket szeretnénk élményterápiával elűzni.
A „különc” életmód megviseli
őket és a hozzátartozóikat is,
mindez pedig lelkileg megterhelő, éppen ezért szükséges egy
olyan közeg, közösség kialakítása, ahol a cukorbetegek megtapasztalhatják: betegségük
ugyan fokozott odaﬁgyelésre
készteti őket, nem szabhat gátat
annak, hogy örömteli, teljes, intenzív életet éljenek, ugyanolyat, mint egészséges társaik.
– Az idén milyen programok
várják a gyerekeket?
– A korábbiakhoz hasonlóan
a programokat a gyerekek igényeihez igazítottuk: miközben
megtanulnak íjazni, lovagolni,
fotózni, kipróbálják a kötélpályát, a kajakozást vagy kézműveskedést, és színjátszó csoportban feszegetik határaikat,
önértékelésük növekszik, önmagukról alkotott képük pozitívan
változik, egymás iránt megértőbbé, elfogadóbbá válnak. Sok
gyerek komplexusokkal érkezik
hozzánk, fél kipróbálni különböző tevékenységeket, mert azt
hiszi, hogy nem képes rá, ekkor
mi bátorítjuk, és meggyőzzük

őket az ellenkezőjéről. A sikerélményük általában nem marad
el. A gyerekeknek, kamaszoknak
szükségük van élményekre a kiegyensúlyozott fejlődéshez, és
e tábor ezt maradéktalanul biztosítja, következésképp utat nyit
ﬁzikai állapotuk javulása felé is.
– A szervezők, illetve nem cukorbeteg önkéntesek is a gyerekek életmódja szerint élnek?
– Bizony. Együttérzésből a
szervezők is ugyanolyan – hatszori – étkezésre vannak fogva,
mint a gyerekek. Emellett a táborban alapfeltétel az empátia,
a szervezők sem esznek látványosan többet, mint a résztvevők. Így alkalmazkodnak hozzánk, egymáshoz, ekképp
tanúsítanak tiszteletet a cukorbetegek iránt.

A tábort egyébként a
http://yuppicamp.ro/
internetes címen lehet követni,
de a tábor Facebook-oldalán, a
https://www.facebook.com/
YuppiTabor
azonosítóra rákeresve még
több információt találni.
széljék” problémáikat, sokuknak
igazi fellélegzés, hogy az intenzív élmények tarkította egy hét
alatt elfeledkeznek a cukorbetegségről. Levetkőzik picit a szülők által rájuk kényszerített
módfeletti elővigyázatosságot,
megszabadulnak a túlzott féltés
érzésétől is. Persze előfordult
olyan eset is, hogy a gyerek szorongott a betegsége miatt, más
közegben negatív tapasztatokat
szerzett, neki pedig segített a
tábor ezek legyőzésében. Úgy
tapasztaltam, hogy látványos
fejlődés is lehetséges egy hét
alatt.

– Román és magyar nemzetiségű gyerekek is részt vesznek
a táborban. Akadály-e a kétnyelvűség?
– Bármilyen meglepő, de
soha nem volt efféle konﬂiktus
a táborban. Általában fele-fele
arányban jelentkeznek magyarok és románok, de klikkesedés
nem ﬁgyelhető meg. Nagyon
nyitottak a gyerekek egymás
iránt, mi meg biztosítjuk az
anyanyelvük használatát, és tolmácsolunk. Persze ez plusz idő
és energia, de jó látni, hogy
egyikőjük sem akar a másik
anyanyelve fölött „diadalmaskodni”, sőt, nem csak elfogadják,
hanem készek tanulni is egymás
nyelvét.

– Te önkéntes szervezőként
vagy jelen a táborban, ugyanakkor cukorbeteg vagy, azaz egy
csónakban evezel a résztvevőkkel. Milyen többletet ad ez a feladatod elvégzéséhez?
– Több mint két évtizede cukorbeteg vagyok, úgyhogy nem
csak ismerem a tüneteket és kezelésüket, hanem át is érzem a
betegséget. Nem szándékozom
kérkedni, de gyakran a szervezők is – akik nem diabéteszesek
– hozzám fordulnak segítségért, egy-egy probléma elma-

– A gyerekek mennyire tudnak nyíltan beszélni a betegségükről? Általában hogyan élik
meg a tizenévesek állapotukat?
– A tábornak nem föltétlenül az a célja, hogy a diabéteszről beszélgessünk, hanem pontosan az, hogy kizökkentsük a
gyerekeket a hétköznapjaikból.
Az a tapasztalatom, hogy bár
érkeznek olyanok is, akiknek
szükségük van arra, hogy „kibe-
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gyarázására engem kérnek.
Nem ritka az sem, hogy hamarabb észreveszem a gyereken,
hogy le fog esni, vagy fel fog
szökni a cukorszintje, mert ennek testi tüneteit magamon is
sokszor tapasztaltam. Így gyors
beavatkozással akár el is tudom
kerülni a bajt. Meghatározó élmény volt, amikor a kis csoportom – akiknek a tábor ideje
alatt felügyelője voltam – a
rendszeres napi cukormérésnél
megtudta, hogy én is diabéteszes vagyok. Azután nyíltabbá
váltak velem szemben, bátran
kérdeztek, ha úgy tetszik: maguk közé tartozónak tekintettek.

– A táborok után több résztvevő kizárólag pozitív felhangú
élménybeszámolója jelent meg
a sajtóban. Tényleg „életérzés”
részt venni a Yuppi tárborban?
– Igen, tényleg az. Rengeteg
táborban jártam már résztvevőként és szervezőként is egyaránt, de a Yuppi mindeniknél
egy kicsit másabb. Bár a napi 16
órás intenzív program ﬁzikailag
elfáraszt, az érzés, amit a gyerekek sikerélménye és boldogsága ad, megéri. És jobb jelzők
híján csak azt tudom mondani,
hogy: gyere el, és tapasztald
meg!
Pál Piroska
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Jól
eltűnt ez a Lajcsika!
– Miféle Lajcsika?!
– A nemrég született brit
trónörökös, a kis György Sándor Lajos. Másnaposan megmutatták a popornak, de
azóta még csak nem is hallani
róla semmit.
– Nekem az tűnt fel, hogy
Katika milyen baromi jól nézett ki, nem egészen huszonnégy órával a szülést
követően.
– Ja. Nem kizárt, hogy valaki más szült helyette, megengedhetik
maguknak.
Viszont ama magánkórház
nem lehet valami olcsó, ha
még őket is kizsuppolták egy
nap után.
– Ökör! De mégis mit szeretne, hogy élőben közvetítse
a BBC és a CNN, valahányszor
tisztába teszik a kis royalkakást?
– Ha a peluscseréket nem
is, de egy-egy szoptatást szívesen végignéznék.
– Befetéma! Azt hallotta,
hogy a francia Le Monde napilap szerint a romániai polgármesterek felének le kéne
mondania?
– Én már azzal is beérném,
ha ez a miénk lemondana.
– A lap az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI)
adataira hivatkozik, amelyek
szerint a polgármesterek közel
fele valamilyen kereskedelmi
társaság igazgatótanácsának
tagja.
– A másik fele meg nem
tagja, hanem ők maguk az
igazgatók.
– Horia Georgescu ANIelnök a múlt héten közölte:
650 polgármester esetében
állapítottak meg összeférhetetlenséget. Victor Ponta miniszterelnök megígérte, hogy
találnak megoldást a helyzetre, ám konkrétan azt
mondta, nem kérhetik, hogy
a polgármesterek felét lemondassa.
– Hagyjon engem a román
politikusokkal, egyik nagyobb
barom, mint a másik! Hogy
csak Mircea Dusa védelmi minisztert említsem, aki egy nap
alatt annyi marhaságot mondott, mint más egy teljes parlamenti ciklusban.
– Miket?
– Először is kijelentette: „A
hadseregnek sürgető szüksége van korszerű katonai repülőgépekre, mert Románia
légterébe naponta hatolnak
be engedély nélkül azonosí-

tatlan, berepülési engedéllyel
nem rendelkező gépek. A legutóbbi eset tegnap éjszaka
történt”.
– Lehet nem is repülőgépek, hanem ufók.
– Aztán utólag kimagyarázta, vesztére: „Nem azt
mondtam, hogy behatolnak a
légterünkbe (holott pontosan
azt mondta, a hírtévék többször is bejátszották a hangfelvételt),
hanem
csak
megközelítik a légterünket az
idegen gépek. Ilyen esetben
ﬁgyelmeztetjük az illetéktelen
behatolókat”.
– Ha jól értem, ezek szerint a román légelhárítás
olyan hiper-szuper radarokkal
rendelkezik, amelyek még a
környező országok fölött cirkáló repcsingereket is bemérik.
– Amúgy nem ez az első
bakija, legutóbb a montenegrói buszbaleset kapcsán tolt
egy olyan vaskos pleonazmust, hogy még Peti András is
sírva könyörögne a receptért,
amikor „az elhunytak élettelen holttestének” hazahozataláról beszélt.
– Mondott még egyebet is
ez a tökkelütött: szerinte Tőkés
László „retrográd retorikát”
használ, továbbá a miniszter
nem tartja korrektnek, hogy
magyarországi hivatalosságok
minden évben „aberráns dolgokról” beszélnek a tusványosi
táborban.
– És ha ehhez hozzáveszszük még azt is, hogy Markó
Attila pár hónappal korábban
lefrigidezte Monica Macoveit,
és Kelemen Hunor nemrégiben perverz asszimilációról
beszélt, bátran ki is jelenthetjük, hogy a hazai politikum
meglehetősen elfajzott.
– De apropó, ufók: hisz
maga a földönkívüliekben?
– Van annyi vodka,
amennyitől már igen. Miért?
– Akkor ideje megtudnia,
hogy ez nem vodka függvénye. Fogózzék meg: a Földet
évezredek óta látogatják különböző földönkívüli fajok,
sőt, a háttérből irányítják az
emberiséget!
– Honnan szedi ezt a baromságot?
– Természetesen az internetről. Bizonyos Paul Hellyer,
Kanada volt honvédelmi miniszterének leleplező beszéde
szerint már több ezer éve legalább négy földönkívüli faj
egyedei élnek az emberek között, akik besegítenek az am-

csiknak, és az Egyesült Államok hivatalos szerveinél tevékenykednek. Ilyenek például a
Magas Fehérek, akik fejlett
technológiákat osztottak meg
az amerikai légierővel.
– Érdekes, hogy köztük is a
magas fehérek a fejlettek,
még véletlenül se az alacsony
feketék vagy a kalapos barnák, hogy azt a rasszista marslakóját neki!
– Egy anonim ügynök személyes beszámolójából az is
kiderül, milyenek voltak a földönkívüli lények, akiket volt
alkalma észlelni: különös bőr,
nagy fej, hatalmas szemek,
kicsi orr.
– Ja, és folyton haza akartak telefonálni, mi? Valszeg
részegen nézte meg az E. T.-t.
– De nemcsak Amerikában
garázdálkodnak, például már
Pataky Attilát, az Edda frontemberét is több ízben elrabolták.
– Biztos annak hatására
kezdett el lakodalmas nótákat
énekelni, hogyaszongya: száz
ufónak ötven a fele…
– Legutóbb a Magyar Ufószövetség kongresszusán tartott beszámolójából kiderült:
már 12 éves korában találkozott földönkívüliekkel, amikor
egy vihar alkalmával elájult,
és fura lények gyógyították
meg. Idézem: „Irtózatos csattanást észleltem. Valami végigfutott a fán, és éreztem,
hogy kézről kézre adnak. Felfektettek egy asztalra. Nagy
fejük és nagy szemük volt, és
pálcákkal bökdöstek”.
– Innen jöhet az a sor,
hogy „ment a hűtlen nehéz
fejjel”, A kör pedig eredetileg
így kezdődött: Gabonakör közepén állok, körbevesznek
ufósrácok…
– Néha azon ﬁlózok, hogy
vajon Peti András nem földönkívüli-e?
– Akkor már inkább Illés Ildikó. Már miért volna az?
– Mert mindig olyan lassan, szaggatottan és faarccal
beszél, mint a hetvenesnyolcvanas évekbeli sci-ﬁk humanoid ufonautái.
– Van benne valami.
Amúgy mi, Csonka-Magyarország körül élő magyarok bizonyos
értelemben
valamennyien idegenek vagyunk…
– Éspedig?
– Csak nem földönkívüliek, hanem alföldönkívüliek!
Molnár Tibor

Menedzsment projektverseny a
Kulturális-Tudományegyetem
igazgatói állásának betöltésére
Marosvásárhely Megyei
Jogú Város menedzsment
projektversenyt szervez a
Kulturális Tudományegyetem igazgatói állásának
betöltésére.
A versenyvizsga a
következőképpen zajlik:
I.– 2013.07.29. – a versenyvizsga szervezésére vonatkozó
adatoknak
nyilvánosságra való hozatala
II.– 2013. augusztus 2127. – a menedzsmentprojektek elemzése
III.szakasz – 2013. augusztus 28. – a menedzsmentprojektek megvédése
interjú keretében.
A jelentkezőknek halmozottan kell teljesíteniük az
alábbi feltételeket:
a) román vagy EU valamely tagállamának polgára
b) teljes hivatali ténykedési képesség;
c) hosszú távú felsőfokú
tanulmányok, licencvizsgával
d) egyetem utáni képzés
e) menedzseri tapasztalat
és legkevesebb 3 év régiség az
állás betöltéséhez szükséges

tanulmányok területén
f)nem tölt be hasonló vezetői tisztséget más romániai
intézetben (választási lehetőséggel a nyertes jelentkező
számára)
g) számítógép-kezelői ismeretek
h) nem volt büntetőjogilag elítélve.
A célkitűzési füzet követelményeinek megfelelően kidolgozott
versenyvizsga
iratcsomót és a menedzsmentprojekteket (írásban és
elektronikus formátumban) a
Marosvásárhelyi Municípium
székhelyére, a 87-es szobában
kell letenni, 2013. augusztus
20-ig (végső határidő).
Az iratcsomóknak tartalmazniuk kell:
– A versenyvizsgára való
feliratkozás kérését;
– Személyazonosság irat
másolata;
– Tanulmányi oklevelek
másolata, valamint egyéb, a
szakosításokat bizonyító iratok;
– A munkakönyv másolata;
– A megfelelő egészségi

állapotot bizonyító
igazolás;
– A 2011. január elseje
utáni munkahelyi régiséget
bizonyító igazolás;
– Büntetlenségi bizonylat;
– Curriculum vitae (európai modell);
– Ajánlás az utolsó munkahelyről.
A versenyvizsga mappája
iratainak másolatát az eredetiekkel együtt kell felmutatni,
a másolat hitelét a bizottság
titkára igazolja.
A célkitűzési füzetet, a
könyvészetet, a versenyvizsga
szervezési és lebonyolítási, az
óvások megoldási szabályzatát, valamint a versenyvizsga,
a menedzsmentprojektek
iratcsomóinak benyújtási
adatait és a versenyvizsga
szakaszainak lebonyolítását
Marosvásárhely Megyei Jogú
Város www.tirgumures.ro
honlapján tették közzé.
Bővebb felvilágosítás a lebonyolítását Marosvásárhely
Megyei Jogú Város székhelyén,
87-es szoba, telefon 0265–
268330, 110-es mellékállomás, illetve 0365-801865.

Zárva a fedett olimpiai medence
A 2013.08.05-2013.08.26
közötti időszakban a Fedett Olimpiai Medence
zárva lesz, az évi műszaki
ellenőrzési munkálatok
miatt.

Az említett periódusban ellenőrzési és javítási munkálatokat végeznek a meleg
levegőt fújó berendezéseknél,
a meleg vizet biztosító berendezéseknél, a víz körforgását és

kezelését biztosító berendezéseknél, valamint fertőtlenítik a
medencéket, az öltözőket, a
tusolókat és az illemhelyeket.

Gyerekeknek
bölcsődébe való
beíratásához
szükséges iratok

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.

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

online

www.kozpont.ro
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Újraindul az ASA
Új névvel vág neki a 2013-14-es bajnoki idénynek a másodosztályú marosvásárhelyi együttes. A 2004-ben
alakult Trans-Sil-ból 2008-ban lett FCM, idéntől újra az ASA nevet veszi, fel és piros-kék színekben fog játszani. A váltásról az elmúlt héten tájékoztatták a sajtót, s a frissen megalakult vezetőtanács is bemutatkozott, majd az új jelvényt és a csapat hivatalos sportöltözékét is bemutatták.

7. oldal

Elnök és anyagi támogató
nélkül maradt a City’us
2013. július 28-án tragikus helikopter-baleset áldozata lett Sorin Ţerbea 50 éves marosvásárhelyi üzletember, aki a mintegy 50 kilométerre fekvő
Mezőtóháton, az ottani halastavak mellől emelkedett
a levegőbe, majd kis idő múlva lezuhant. A gépen, a
pilótán és a tulajdonoson kívül három német állampolgár és egy marosvásárhelyi nő is tartózkodott, az
utóbbi maradt csak életben.
Sorin Ţerbea mindamellett, hogy a President Hotel, a Salubriserv, az Eurobet Construct, a Salconstruct cégek tulajdonosa is volt, a marosvásárhelyi országos bajnok és román
kupagyőztes City’us csapatának vezetője, emellett a Román
Teremlabdarúgó Szövetség elnöke és a Román Labdarúgó
Szövetség Végrehajtó Bizottságának tagja is volt.
A neves üzletember hajdanán anyagilag támogatta a Torpi
férﬁ röplabda együttesét is, majd 2009, az első Románia-kupagyőzelem óta lett tulajdonosa a City’us-nak. 2011-ben vád
alá helyezték csúszópénz adása miatt.
A klubtulajdonos halálával bizonytalan helyzetbe került a
négyszeres bajnok, hatszoros Román-kupagyőztes és egyszeres Szuper-kupagyőztes marosvásárhelyi együttes.

„Új kezdet előtt állunk, és
büszke vagyok arra, hogy ennek
részese lehetek” – mondta a sajtótájékoztatón Daniel Stanciu
végrehajtó igazgató. „Amikor
igent mondtam a felkérésre,
hogy én legyek a vezetője a
FCM-nek, azt kértem, hogy indulhassunk tiszta lapokkal. Az
átalakulás része a klub színeinek, valamint nevének a megváltoztatása is: bárhová
mennénk, a vásárhelyi futballról
mindenkinek az ASA jut eszébe.
Gyerekként én is többször hallottam ezt a nevet, ami örökre
belém vésődött. Célunk, hogy a
hagyomány újraélesztésével lényegesen jobban népszerűsítsük az együttest, a várost,
egyidejűleg pedig azokat a gazdasági társaságokat, amelyek
mellénk állnak. Azt szeretnénk,
hogy az emberek magukénak
érezzék ezt a csapatot. Tervezzük, hogy széles körben népszerűsítjük
majd
a
labdarúgósportot, elmegyünk
az iskolákba és középiskolákba,
hogy a ﬁatalokat mozgásra buzdítsuk. A fogyatékkal élők segítőkampányát is elképzeltünk
már” – mondta el Daniel Stanciu.
A klub vezetősége a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy nem
az idegenlégiósokra, hanem a
helyi játékosokra fogja helyezni
a hangsúlyt. A csapat átlagéletkora mintegy 23 év, a keretet
felerészt marosvásárhelyi nevelésű futballisták alkotják. Még
egy-két játékos érkezhet a következő napokban, főként a csatársort kell erősíteni. A csapat
augusztus 7-ig Szovátán volt edzőtáborban, ahol az alapozásra

összpontosítottak, augusztus
10-e és 21-e között pedig újabb
felkészülési szakasz következik,
ezúttal Brassóban.
A vezetők ismételten megerősítették, hogy két év múlva
tervezik az 1. ligába való feljutást, nem várnak azonnali eredményt a csapattól, ezért a
szurkolóktól is azt kérik, hogy viseltessenek türelemmel és
megértéssel, és várják ki, hogy
beérjen a közös munka gyümölcse.
A klub identitásának újrafogalmazása egy új kezdet, egy új
gondolkodásmód meghonosítását is jelképezi, noha a hagyományt azért nem sikerült teljes
mértékben átmenteni, ugyanis
a régi katonacsapat teljesítménylistáját egyelőre még nem
áll módjukban megszerezni.
„Jogászaink dolgoznak rajta” –
fogalmazott Daniel Stanciu
klubigazgató.
Az ASA névben is van egy kis
csavar, hiszen nem az„Asociaţia
Sportivă Armata” rövidítése,
hanem, ha úgy tetszik, akkor jelentheti azt, hogy Asociaţia
Sportivă Ardealul – mondta Claudiu Maior vezetőtanácsi tag,
bár hivatalosan csupán az ASA
nevet jegyezték be, a betűszó
feloldása nélkül. A klub új mottója: „Egy név. Egy hagyomány.”
A csapat hivatalos honlapja
hamarosan a www.asatirgumures.ro címen érhető el.
Claudiu Maior elmondása
szerint éppen az azt megelőző
estén helikopter-balesetben elhuny Sorin Ţerbea üzletember
unszolta évekig, hogy változtassák ASA-ra a nevet, a „keresztelőt” azonban már nem érhette

meg.
A sajtótájékoztatón a Joma
által biztosított prezentációs felszerelést is bemutatták, s mint
mondták, a mérkőzéseken használt mezeket majd a kezdés
előtt mutatják be, azonban a
hagyományos piros-kék színekre alapoznak.
Az ASA jelenlegi
összetétele:
Vezetőtanács: elnök: Tatár
Béla; tagok: Ioan Nucu Man, Claudiu Maior, Daniel Stanciu, dr.
Benedek István, Dumitru Matei,
Claudiu Puiac, Gombos Csaba,
Vasile Filimon, Tiberiu Petris,
Calin Gherendi.
Szakvezetés: Eduard Iordanescu – vezetőedző, Alexandru
Radu és Ioan Stelescu – másodedzők, Fekete Károly – kapusedző, Decebal Fodor – orvos,
Catalin Balan – ﬁzioterapeuta,
György Emil és Lévai Sándor –
masszőrök.
Játékoskeret: Ciprian Botoşer, Alessandro Caparco, Adrian Viciu – kapusok; Rareş
Vârtic, Ionuţ Gugu, Răzvan Patriche, Florin Aniţoiu, Szilágyi Lóránd, Sergiu Homei, Florin Bold
– hátvédek; Sergiu Hanca, Romulus Miclea, ifj. Tiberiu Petris,
Alexandru Buhuşi, Ionuţ Cioinac,
Claudiu Bumba, Mihai Onicaş,
Sebastian Bobina, Alexandru
Dan, Claudiu Buia – középpályások; Răzvan Stoica, George Alaverdashvili – támadók. A
keretnek tagja Alin Stoica is, aki
a Szászrégeni Avântul elleni
mérkőzésen megsérült, és műtéten esett át.
Iordănescu vezetőedző el-

mondta, hogy nagyvonalakban
ezzel a kerettel, plusz két-három
erősítéssel vágnak neki a szeptember 7-én kezdődő bajnokságnak, szükség esetén a
csapatot néhány helyi ﬁatal
egészíti majd ki. Noha a fenti
névsorból nem derül ki, a klubvezetőség állítása szerint a csapat felét helyi játékosok
alkotják, az átlagéletkor pedig
23 év alatt marad.
A sajtótájékoztatón Iordănescu elmondta, hogy bár arról
volt szó, hogy Bumbát értékesíteni fogják, meggyőzte a ﬁatal
játékost, hogy jobban jár, ha
marad, és folyamatosan játéklehetőséget kap, mert hosszú az
út az ígéretes tehetség és a befutott játékos státus között. Ő
lesz az egyik név, aki köré a csapat épül, továbbá az 1. Ligában
is sok tapasztalatot gyűjtött Szilágyi és Patriche képezhetik az
új együttes magvát. A korábban
sehol nem említett két új névről
szólva elmondta, hogy Bold marosvásárhelyi nevelésű, de hazatért játékos, Claudiu Buia pedig
18 esztendős tehetség.
Egy kis futballtörténelem
Az 1964/65-ös bajnoksággal kezdődött városunk labdarúgó életében a 2004-ig tartó
ASA-korszak. A csapat a honvédelmi minisztérium védőszárnya alá kerül, militarizálódik az
adminisztratív és technikai vezetés is, ekkor kezdi meg sok
babért termő marosvásárhelyi
ténykedését Boné Tibor ezredes, a kiváló sportember, a 12szeres válogatott fedezet, nagy
lehetőség nyílik az ifjú, katoná-

nak menendő játékosok begyűjtésére.
A Mureşullal való fúzió folytán 5 évig a csapat ASA-Mureşul név alatt szerepel. Az első év
teljesítménye szerény, mindössze 50%-os (26 13 0 13 40:44
26 pont), annak dacára, hogy az
induló keret egy több mint 40
játékost megmozgató rostálás
nyomán alakult ki.
Az új szempontok szerint
felállított mércét megütő régiek mellé „besorozzák” a CCA
veterán hátvédjét, Zavoda II.
Lászlót, a nagy reménységnek
számító ﬁatalok közül Szatmári (később Sătmăreanu) Lajost, Tarălungát, Georgeviciet,
Alecut, Gorant, Bejant, Gh.
Gheorghet és Ciocant is.
Az ASA 1965/66-os szereplése bíztató volt, hiszen a 4-ik
helyen végeztek, majd az

1966/67-es bajnoki idényben,
Boné Tibor és Vakarcs Domokos mesterek vezetésével sikerül feljutniuk az A-osztályba.
Az akkori csapattagok a következők voltak: Sólyom és
Stănescu -kapusok; Bartók,
Balázs, Tămpanaru, Czakó,
Dodu, Csutak, Lungu C., Pavlovici, Dumitriu III., Sikó, Tóth,
Părvulescu, Dragomir, Végh J.,
Publik Antal és Lukács Ede mezőnyjátékosok.
2003. október 10-én, a felbomlás előtti egyik utolsó, a
Gaz Metan elleni idegenbeli
mérkőzésen, a következő felállítása volt az ASA-nak:
Tapasztó II.-Mihály Zoltán,
Raileanu, Hodor M., Pop AlexCazacu C., Porav Cristian, NistorVancea C., Oláh György, Pop
Dobrin (Olteanu C. és Văidean).

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

2013 augusztus 8–14.

Pályázat

Tisztelt Olvasóink!
Havi pályázatunk második
rejtvényének megfejtése a rajz
poénja. Ezt kérjük írják rá a pályázati szelvényre, mely a Központ utolsó augusztusi
számában fog megjelenni, és
küldjék el szerkesztőségünk
címére!

COMPRES Demeter Kft. ékszerüzletének ajándéka

Augusztusi nyereményeink a következők:

3. díj: három hónapos előﬁzetés a Központ hetilapra

1. díj: ezüstmedál – a RUBI-

Kellemes rejtvényfejtést!

2. díj: kozmetikai krémeket,
géleket tartalmazó ajándékcsomag – a „Peter's Beauty
Shop kozmetikai cikkeket forgalmazó szaküzlet ajándéka

RUBICOMPRES

ékszerüzlet

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

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
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