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

(Márai Sándor)

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

>>> Maros megyei hetilap <<<
Vélemény

>>> 3. oldal

Nincs mentség,
csak felelősség
Jól tudták a szervezők, már a legelején, hogy
ki ül városunk polgármesteri székében, milyen
támogatásra számíthatnak és milyen esélyekkel fognak neki ennek a munkának. Nem ártott volna fokozott óvatossággal, hitelesebben
tájékoztatni a közönséget, és akkor nem alakult volna ki a pánikhangulat. Így azonban
fennáll a gyanúja annak, hogy az EMNP és az
RMDSZ is áldozati bárányként, a polgármester
pedig a város megmentőjeként használja ki ezt
a számunkra fontos rendezvényt. Bárhogyan
is állnak a kulisszák mögötti politikai egyeztetések, mi, marosvásárhelyiek megérdemlünk
egy olyan szervezői csoportot, amely kellő akarattal, képességgel és kreativitással rendelkezik ahhoz, hogy a Forgatagunk ne a Kolozsvári
Napok árnyékává, vagy rosszul sikerült hasonmásává, hanem annak méltó vetélytársává
váljon. A jelenlétünkkel pedig mindenképpen
meg kell mutatnunk, hogy szükségünk van vásárhelyi magyar napokra.

„Bizony mondom, hogy
győz most a magyar!”

AugusztLYuÁZsAiT!

REJTVÉNYPÁ

Tudnivalók a 8. oldalon)
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„Bízom a ﬁatalokban,
ők jelentik a jövőt”
Interjú Székes Károllyal, a marosvásárhelyi ASA
1. ligás női labdarúgócsapatának edzőjével,
akivel a soron következő bajnoki idényről és az
európai kupaszereplésről beszélgettünk .

Társadalom

Zsúfolásig megtelt augusztus 20-án a főtéri Keresztelő Szent
János Plébánia udvara Marosvásárhely lakosaival. Pici gyerekek,
aggastyánok, az EMNP és az RMDSZ politikusai is részt vettek a
Szent István napi ünnepségen.
>>> 5. oldal
Társadalom
Gyökérkeresés Erdélyben

>>> 3. oldal

Méltatlan helyszínek és
koncertszabotázs forgatagában

Dr. Molnárné Mezei Katalin Hajdúböszörményben,
Magyarországon lakik. Ott alapított családot a nagyapja, aki az I. világháború lezajlása után Erdélyből a
megcsonkított Magyarországra távozott. Mezei Katalin a közelmúltban arra vállalkozott, hogy felkutatja
erdélyi, nagyernyei gyökereit. A kedves hölgyet arról
kérdeztük, mit jelent neki és családjának Erdély, Nagyernye, milyen érzés volt megtalálni a rokonokat és mit
üzen a mai erdélyieknek, ernyeieknek.

Még mindig számos kérdés tisztázatlan a közelgő Vásárhelyi Forgatag rendezvényeinek helyszíneit illetően. Mivel Peti András alpolgármester hivatali úton
Törökországban tartózkodik, elektronikus formában
kértünk tőle választ arra, hogy az engedélyezési folyamatot miért csak júliusban indították el, hogy miként látja a saját szerepét a döcögősen induló
Forgatagban, illetve azt is megtudtuk, hogy kudarc
esetén kit terhel a felelősség.
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Kár kihagyni
Múzeumi
foglalkozás a várban
A Maros Megyei Múzeum
különböző szakosztályai keretében különleges nyári programokat szervez kisiskolásoknak.
A marosvásárhelyi várban idén
is helyet kapnak különböző tevékenységek, melyek délelőttönként 10.00 és 12.00 óra
között zajlanak, melyekre a benevezési díj 10 lej műhelyenként. Az itt készített tárgyakat
a gyerekek hazavihetik. A Leonardo Da Vinciről szóló műhely
augusztus 22-én, csütörtökön
10-12 óra között várja az érdeklődőket.
Majomcsoport-találkozó
Augusztus 23-án, pénteken
délután a mikházi Csűrszínházban rendezik meg, alapításá50.
évfordulója
nak
alkalmából, annak a diákszínjátszó csoportnak a találkozóját, amely 1963-ban alakult
meg Marosvásárhelyen és
1989-ig alternatív színtársulattá nőtte ki magát, meghatá-
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rozóan befolyásolta nemcsak a
város művelődési, hanem az
erdélyi magyar színházi életet
is. A találkozón az egykori
tagok – ma neves színművészek, orvosok, más szakterületen dolgozó volt egyetemi
diákok – mesélnek élményeikről, felelevenítik a múltat,
amely ma már színháztörténelem.
Augusztusi
kerékpáros kastélytúra
A RITTE Egyesület augusztus 24-én kastélytúrát szervez,
a következő útvonalon: Marosvásárhely – Maroskeresztúr –
Nyárádtő – Kerelőszentpál –
Marosugra – Maroscsapó –
Radnót. Az útvonal hossza kb.
75 km. Indulás 8 órakor az Azomaros kombinát buszmegállóból. A kastélytúrán 18.
életévüket betöltött kerékpárosok vehetnek részt, amennyiben a résztvevő nem töltötte
be ezt az életkort, szülői beleegyezés szükséges.
Soó Emma kiállítása
A Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének szervezésében Soó Emma festőművész
alkotásaiból nyílt kiállítás szeptember elsejéig látogatható a
marosvásárhelyi kövesdombi
unitárius templomban (Dávid
Ferenc tér 1. szám).
Mesedélelőtt a Gutenberg
könyvesboltban
Interaktív bábozásra és rajzolgatásra várják a gyermekeket augusztus 22-én,
csütörtökön délelőtt 11 órára.

Menyhért, Mirjam, Zakeus, János
Bence, Farkas, Fülöp, Szidónia, Zágon
Bertalan, Albert, Aliz, Taksony, Alberta
Lajos, Patrícia, József, Tamás, Elemér
Izsó, Margit, Natália, Cseke
Gáspár, Mónika, József, Cézár
Ágoston, Alfréd, Elemér, Mózes

Horoszkóp

A Scolar Kiadó gondozásában
megjelent Várszegi Adél Kismadár és Kóró meséjét bábozzák
el közösen. Majd a Mindenki
tud rajzolni kreatív könyv segítségével különböző rajzokat készítenek.
Festészeti- és szoborkiállítás az Unitárius templomban
Festészeti-graﬁkai gyűjteményes kiállítás, valamint
Lázár Imre harang- és szoborkiállítása nyílt meg a Bolyai téri
unitárius templom tanácstermében (Bolyai tér, 13. szám).
Az érdeklődők Bordi András,
Bíró Gábor, Fekete Zsolt, Vida
Árpád műveit, illetve Bálint Károly, Balog Péter, Hunyadi
László, Kiss Levente, Vetró András szobrait tekinthetik meg.

Karikatúraverseny
Tety Humorfest 2013 címmel kezdődik karikatúraverseny kultúra témakörben. Az
A4-es formátumú, színes vagy
fehér-fekete alkotásokat szeptember 5-ig kell elküldeni a
tetyhumorfest@cjmures.ro email címre (min. 400 dpi). Egy
versenyző legtöbb 3 munkát
postázhat. Az első díj 500 euró,
a második helyezett 300, a harmadik 200 eurós jutalomban
részesül.
A fösvény a
Csűrszínházban
Újabb sikerdarabot láthat a
közönség a mikházi Csűrszínházban. A nyári évadot kitöltő
programokban a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház is
szerepel, amely Molière A fösvény című vígjátékát hozza el
Bognár Róbert fordításában. Az
előadás augusztus 31-én, szombaton 21 órától lesz műsoron.
Magyar kárpitok
A Romániai Képzőművészek
Szövetségének marosvásárhelyi ﬁókja augusztus 23-án, pénteken 18 órai kezdettel a
Magyar Kárpitművészek Egyesületének kiállítás-megnyitójára hívja az érdeklődőket a
Kultúrpalota galériájába. A
megnyitón köszöntőt mond
Csegzi Sándor polgármesteri
tanácsos, az alkotásokat Nagy
Miklós Kund művészeti író méltatja. A kiállítás kurátora Balogh Edit kárpitművész,
rendező Katona Szabó Erzsébet
textilművész.

Kos: A héten egyszerre lehet szép és okos! Fantasztikus ötletei támadhatnak, és egy váratlan találkozás, valamint egy
kolléga megnyilvánulása is kellemes meglepetést szerez. A
szerelmi kapcsolatokban felütheti fejét a féltékenység, és
megkérdőjeleződhet a viszonyuk jövője.
Bika: A pénz úgy vonzódik ezen a héten önhöz, mint mágnes a vashoz. Amennyiben állást kíván változtatni, arra kiváló ez a hét. Ha a munkanélküliek táborához tartozik, akkor
lehetőség adódik az elhelyezkedésére.
Ikrek: Kedvez a hét a bonyolult családi ügyek megbeszélésének. A házastársával tiszta vizet önthetnek a pohárba.
Váratlanul felbukkanhat az életében egy olyan személy, akinek a véleményét nagyra tartotta, és akinek a tanácsai most
jól jönnek. Egészsége megőrzéséért sokat tehet a héten.
Rák:Tartózkodjon a szabálytalan ügyektől, mert bírságveszélyes ez a hét. A környezetében most több olyan személy
is akad, akiknek még meg sem kell szólalniuk, már a látványuktól felmegy a vérnyomása. Őrizze meg a hidegvérerét,
a munkahelyén pedig igyekezzen a felettese kedvében járni.
Oroszlán: A hét legfontosabb feladata a nyugalmának
megőrzése és a diplomatikus viselkedés. Minden azon
múlik, hogyan helyezkedik, kivel ápol, köt barátságot. A szerelemben fontos, hogy egyértelműen viselkedjen, így a
partnere nem fog olyan dolgokról fantáziálni, amikről ön
nem akar.
Szűz: A héten szerelmi kapcsolat akkor működhet jól, ha a
pénz nem kerül most terítékre. Mert sajnos az anyagiak
miatt egyik pillanatról a másikra olyan veszekedés alakulhat
ki, ami után nagyon nehezen lesz folytatható a viszonyuk.
Ügyeljen arra is, hogy ne fecsegje ki mások titkait!
Mérleg: A házasságokban, a régi együttélésekben, mint
derült égből a villámcsapás, úgy alakulhat ki olyan konﬂiktus, amelynek a megoldása hosszabb időt vesz majd
igénybe. Ugyanakkor valaki olyan dolgot ajánlhat fel ön számára, amitől a föld felett lebeg két lépéssel.
Skorpió: A munkahelyén olyan dolgok történnek, amelyek
miatt talán felmerül önben, hogy változtatnia kellene. Ráadásul a kapcsolatai sem úgy működnek, ahogy korábban,
mert előfordulhat, hogy nem becsülte meg ezeket az ismeretségeket. Mindezek tetejébe még családja egyes tagjai is
energiavámpírokként viselkednek.
Nyilas: Pompás a hét nyaralásra, utazásra, lazításra. Még
az is előfordulhat, hogy a szerelme áll elő egy olyan ötlettel,
amitől izgalomba jön. A héten egymást érik a váratlan meglepetések. Egy barátsága próbatétel elé kerül, és ha nem
kerül szóba a pénz, kiállja a próbát.
Bak: A munkahelyén a feszültség miatt olykor tombolni
tudna, ám jól tenné, ha testmozgással vezetné le az indulatait. Ingatlanügyletben egy váratlan lehetősége adódik;
ne mérlegeljen, hanem azonnal mondjon rá igent. A szerelemben igyekezzen hinni, mert jól működő érzelmi életének
ez a záloga.
Vízöntő: Előfordulhat ezen a héten, hogy a kilátástalanság
érzése keríti hatalmába. Különösen igaz ez, ha régebb óta
házasságban vagy párkapcsolatban él. Főleg ha a partnerének olyan a munkája van, amely miatt sokat kell fáradni.
Emiatt mostanában többet gondol egy régi szerelmi kapcsolatára.
Halak: Jó lenne, ha nem futna olyan szekér után, amely
nem akarja felvenni. A szerelmi életére a túlzások jellemzők,
amikor ésszerűtlen dolgokra is képes, csak hogy magára irányítsa választotta ﬁgyelmét. Emellett egy baráti kapcsolatában felütheti fejét az irigység.

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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Méltatlan helyszínek és
koncertszabotázs forgatagában
Még mindig számos kérdés tisztázatlan a közelgő Vásárhelyi Forgatag rendezvényeinek helyszíneit illetően. Sokaknak szemet szúr, hogy a helyi magyarok sereglésének nem a város központja ad helyet. Kérdéseinkkel Marosvásárhely alpolgármesterét, Peti Andrást kerestük meg, aki elektronikusan tudott
válaszolni kérdéseinkre, mert Bakos Levente tanácsossal együtt Törökországban képviseli a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalt.
– Alpolgármester úr, a Forgataggal kapcsolatban rengeteg olyan
kérdés merül fel, amelyekre nehéz elfogadható választ adni. Az első talán
az lenne, hogy miért nem lehetett
volna jobban sürgetni az engedélyek
megszerzését?
– Amikor több hónappal ezelőtt bejelentettük, hogy megszervezzük a Forgatagot, egy új és
hiánypótló őszi fesztivált, a magyar
kultúra napjait, egyesek már akkor
fenntartásokkal fogadták a hírt. Az
optimisták úgy vélték, nem indokolt egy ilyen rendezvény, mert
még nem vagyunk szórványban, a
konzervatívok úgy gondolták, inkább csempésszük be a Polgármesteri Hivatal rendezvényeibe a
magyar kultúrát, néhányan pedig
úgy, hogy nem vagyunk képesek
ennek megszervezésére.
Végül is a tenni akarók, a jövőt
építők, a társadalmi párbeszédet
támogatók, a bizakodók, „a szebb
és jobb magyar jövő”pártja győzedelmeskedett. A több hónapos áldozatos, önkéntes és elismerést
nélkülöző munka eredménye a
múlt hét óta folyó közösségen belüli viszály, megosztottság látszatának serkentése.
Aki már szervezett rendezvényt, bármekkorát is, nagyon jól
tudja, mennyi összetevője van
ennek a munkának. A Forgatag
szervezői egy nagyon ambíciós
programtervet álmodtak meg,
aminek két legfontosabb tényező
szab határt: a helyszín és az anyagi
erőforrások. Addig, amíg a pályázatokat nem bírálták el – tudniillik
a rendezvény költségvetésének
mintegy felét pályázati támogatásból fedezzük – nagy felelőtlenség
lett volna a helyszín igénylési kérelmét benyújtani. A logikai sorrend a következő volt, a pályázatok
elbírálása, a kulturális és zenei
program véglegesítése, és legutoljára a helyszínfoglalási kérelem benyújtása. Ez utóbbi a rendezvényt
megelőzően két hónappal történt
meg, és semmilyen garancia nem
létezik arra, hogy ha előbb nyújtjuk
be, más elbírálásban részesültünk
volna.
– Sokaknak az is szemet szúr,
hogy a Forgatagnak nem Vásárhely
főtere ad otthont. Ez miért van így?
– Ez egy téves információ, hiszen a Forgatag programjai több
helyszínen, a Kultúrpalotában, a
Maros Megyei Múzeumban, a Vár-

ban, a Színházban stb. kerülnek
megszervezésre. Kizárólag a zenei
program és a kézműves vásár helyszínét illetően vannak kérdések.
Ami a zenei programok helyszínét
illeti, elejétől fogva a főtérben gondolkoztunk, de nem kergettünk
délibábot, tudtuk, hogy a helyszín
kérdése lesz a fesztivál legnehezebb feladata. És mivel soha nem
hátráltam meg a nehéz, illetve
majdnem lehetetlennek tűnő küldetéstől, ezért már jóval alpolgármesterré való megválasztásom
előtt elkezdtem dolgozni ezen az
ügyön.
– A napokban RMDSZ-közeli újságíró cikke jelent meg, amelyben
azért bírálja önt mint alpolgármestert, mert akkor tűnt el, amikor a legnagyobb szükség lett volna önre,
ráadásul telefonon sem volt elérhető. Ez az információ mennyire állja
meg a helyét?
– Mindenkinek számít a véleménye, és a megfogalmazott kritikák biztosítják és szavatolják, hogy
egyrészt fontos az, amit teszek,
másrészt a média képviselői folyamatos visszajelzései alapján lehet
tökéletesíteni a tevékenységemet.
Mielőtt szabadságra mentem, az
addigi sorozatos egyeztetések
eredményeképpen, a zenei programok helyszíneként a főteret jelöltük meg, és semmilyen egyéb
feltételt nem határoztak meg.
Amire visszajöttem, ez a kép teljes
mértékben megváltozott.

– A vásárhelyiek öntől várnák a
megoldásokat. Önnek kellene lennie
az összekötő kapocsnak a szervezők
és a Polgármesteri Hivatal között…
– Óriási megtiszteltetés számomra, hogy bizalmával tűntet ki
Marosvásárhely közössége, ami
arra kötelez, hogy minden tőlem
telhetőt megtegyek a marosvásárhelyiek életminőségének javítása
érdekében. Mindenki számára világos lehet, hogy a Polgármesteri
Hivatal képviselőivel való tárgyalás
nem egyszerű! Viszont az is igaz,
hogy a köztéri rendezvényeket engedélyező bizottságban nem vagyok benne – a 9 tagból 1 magyar
–, az alpolgármesteri tisztségemet
pedig nem egészen két hónapja
töltöm be. Ennek ellenére majdnem naponta egyeztettem ez
ügyben a polgármester úrral és
csapatával.
– Mindenki azt szeretné, ha a
rendezvény sikeresnek bizonyulna.
Ezzel szemben eléggé döcögősen indult. Ön szerint mire lehet számítani?
Egyáltalán van-e, aki felvállalja a felelősséget forgatag kudarcáért?
– A Forgatag az idén első alkalommal kerül megrendezésre,
és megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a
marosvásárhelyiek a magukénak
érezzék a rendezvényt. Akkor lesz
sikeres, ha ők jól érzik majd magukat, minél nagyobb számban
megtisztelnek jelenlétükkel. Nem
attól kell tartani, hogy siker esetén

ki fogja a babérokat learatni,
hanem attól, hogy ha a marosvásárhelyi magyarok nem tűntetnek
ki érdeklődésükkel. Ha nem sikerül
megfelelő helyszínt találni a zenei
programoknak, akkor meg kell nevezni a bűnbakot.
– Az adminisztrációs törvények
szerint a kulturális rendezvényekre
nem kell engedélyt kérni, csak be
kell jelenteni. Ezt az is tudja, aki nem
jogász. Ebben a formában akkor
miért nem használták ki jobban a
törvény adta lehetőséget?
– Nem kételkedem abban,
hogy a segítőkész emberek jóhiszeműen és jóindulattal értelmezik a törvényt. Viszont ez egy kicsit
bonyolultabb. Azt mondja ugyanis
a törvény, hogy a szervezők nem
kötelesek előre bejelenteni a kulturális rendezvényeket. Viszont a
teljes felelőssége a rendezvénynek
őket terheli, bármi nem kívánatos
dolog történik. A főtéri helyszín
feltételez útlezárást, a forgalmi
rend megváltoztatását, amit kizárólag a közúti rendőrség, illetve a
helyi rendőrség tud megoldani. A
tömegrendezvényeknél, legyen az
bármilyen békés és nyugodt, a
szervezők kötelesek intézkedni a
rend fenntartása érdekében. Mindent meg kell tenni, hogy a résztvevők biztonságban érezzék
magukat.

Nagy-Bodó Tibor

3. oldal

Ferencz Zsombor

Nincs mentség,
csak felelősség
Tipikusan „vásárhelyi” fordulatot vett a Forgatag forgatókönyve. A kolozsvári mintára alapuló, és hónapok óta főtéri
rendezvényként beharangozott ünnepség szervezői nem kapták meg a polgármesteri jóváhagyást, és emiatt (valószínűleg)
az egykori Félsziget területére költöztetik a koncertek helyszínéül szolgáló színpadot. Ezáltal, az eredeti célkitűzéssel ellentétben, amely szerint a város magyar lakossága egy
fergeteges utcai vigalomban kellett volna részesüljön, egy
térben szétszórt, és főleg zárt helyszínekre beszorított programsorozatot kap cserébe. A koncertszínpadon kívül a rendezvények a Kultúrpalotában, a Várban, a Bernády Házban, a
Városháza Tornyában és a Nemzeti Színház termeiben kerülnek megrendezésre, pedig sokkal nagyobb „forgatagot” eredményezett volna, ha valamennyi programot egy helyszínre
csoportosítanak. Így azonban a szétszórtságnak köszönhetően
a sok kis megmozdulásból aligha állhat össze a várva várt marosvásárhelyi magyar tömegrendezvény.
A Múzeumnak és a Teleki Tékának, de főleg a Színházi és
Szóforgatagnak a koncertek színhelyére kellett volna ideiglenesen kiköltözniük, hogy rendhagyó élményben részesítsék
az alapvetően szórakozásra kiéhezett közönséget. A meghirdetett négy kistermi és egy nagytermi előadás helyett például
sokkal előnyösebb lett volna a népszerű „My Fair Lady”-t a
nagyszínpad főtéri vagy Maros parti közönsége elé vinni. Minden bizonnyal bőven akad majd magyarázat arra, hogy miért
választották az egyszerűbb, olcsóbb és kényelmesebb utat a
szervezők és a színház képviselői, de ilyen körülmények között
fölösleges volt a színház bevonása, mert nem hoztak semmilyen rendkívülit a rendezvény programjába.
A Vásárhelyi Forgatag körvonalazódó szervezői kudarca
azért is meglepő, mivel ez nemcsak a magyarországiak támogatását, hanem a helyi politikai pártok összefogását is maga
mögött tudhatta. Ugyanakkor egyesek az EMNP kampányfogását, mások pedig az RMDSZ kétszínű hozzáállását látják
benne. Összességében pedig mindkét fél a város polgármesterét okolja minden rossz fordulatért. Pedig jól tudták valamennyien, már a legelején, hogy ki ül városunk polgármesteri
székében, milyen támogatásra számíthatnak és milyen esélyekkel fognak neki ennek a munkának. Nem ártott volna fokozott óvatossággal, hitelesebben tájékoztatni a közönséget,
és akkor nem alakult volna ki a pánikhangulat. Így azonban
fennáll a gyanúja annak, hogy az EMNP és az RMDSZ is áldozati bárányként, a polgármester pedig a város megmentőjeként használja ki ezt a számunkra fontos rendezvényt.
Bárhogyan is állnak a kulisszák mögötti politikai egyeztetések, mi, vásárhelyiek megérdemlünk egy olyan szervezői
csoportot, amely kellő akarattal, képességgel és kreativitással
rendelkezik ahhoz, hogy a Forgatagunk ne a Kolozsvári Napok
árnyékává, vagy rosszul sikerült hasonmásává, hanem annak
méltó vetélytársává váljon. A jelenlétünkkel pedig mindenképpen meg kell mutatnunk, hogy szükségünk van vásárhelyi
magyar napokra.

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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Magány ellen: fészbukk!
Jó lesz már egyszer tudomásul venni,
hogy az evolúció nem ismer határokat.
És kérem, ezt nem azért mondom, hogy
most valamilyen bombasztikus állítással lepjem meg az olvasót, bár jelen világunkban illik hatást kelteni már az
elején...
Szóval, itt van ez a fészbukk, kérem, az
egyik legnagyobb találmány, a nagy-nagy,
mindent és mindenkit magába foglaló és
szívó közösségi háló. Nem is tudnám felsorolni, mi mindenre nyílik lehetőség a fészbukkon, ha az ember magányosnak érzi magát.
Magányosnak persze nem maradhat sokáig,
mert, ahogy bejelentkezik, percek alatt ezrek
halmozzák el magas röptű gondolatokkal, és
többek közt az iránt is érdeklődnek, mi a véleménye X nevű ismerőse legújabb kalapjáról,
vagy X feleségének legszexibb ruhadarabjáról, amelyet a minap egy házibulin viselt. Az
sem maradhat titok, hogy mi a véleménye Znek arról – és ez egyáltalán nem elhanyagolható – hogy Y szívesen találkozna-e T-vel, ha
történetesen ismerné őt. No persze, akkor
sincs baj, ha a fészbukkozó ilyenkor tanácstalan, mert a hálón néhány percen belül százak
fognak lájkolni, és az elveszett magányosból
egy csapásra közösségi ember válik. Azt még
nem is mondtam, hogy elég sokan éppen
munkaidőben lájkolnak a legszívesebben, de
tehet-e nekik bárki is szemrehányást (a főnökön kívül, persze), hiszen ez annyira izgalmas... Most csak képzeljük el, hogy például
ebben a pillanatban többszáz millió ember
lóg (csüng, függ) a fészbukkon. Ennél fogva
hősünk határtalanul nagy közösség részeként
lájkol, kérdez, válaszol, és azonosul a tömeggel, akinek sorsa – legalábbis virtuálisan –
centire hasonlít az övéhez. Máris elfelejtette,
hogy magányos. Néhány nappal ezelőtt még
azon rágódott, hogy neki sehogy sem akad
egy társa, akivel jókat tudna dumálni, s lám,
most már nincs is szüksége rá, a fészbukk
megoldotta. Olyannyira megoldotta, hogy
már ideje sem volna személyes találkozókra.
Ma már a fészbukk várja őt, élőben! Annyi, de
annyi arcot lát, és a távoli világ sarkaiból ezrével köszönnek vissza sosem látott ismerősök.
Azért egy hiányossága mégiscsak van a
fészbukknak. Nehezen találunk rajta igazán
családbarát megoldásokat, valami olyat, ami
által számláinkat csökkenthetnénk. Például
minden ötvenedik bejelentkezés után eltörölhetnék a villanyszámlánkat, minden századik lájkolásnál a víz- és gázszámlát, hogy
ebben a nagy közösségben még meghittebb
legyen a hangulat. Azt is javasolnám, hogy
aki legkevesebb napi nyolc órát fészbukkozik,
annak állítsanak ki bizonyítványt, és ne kelljen dolgoznia, hanem tiszteletdíjat kaphasson.
Köztudott, hogy szép számmal akadnak
olyanok, akik komoly áldozatokat vállalnak
virtuális közösségi tevékenységük folytán.
Rengeteg időt, energiát szánnak (majdnem
azt mondtam: pazarolnak!) arra, hogy igazán
„ott legyenek” a nagybetűs, fészbukkos életben. Lájkolnak, vitáznak, posztolnak, s teszik
mindezt azért, hogy e háló „zökkenőmentesen” működjön! Ez pedig nem kevés...
Demeter Attila

2013. augusztus 22–28.

Gyökérkeresés Erdélyben
Dr. Molnárné Mezei Katalin Hajdúböszörményben, Magyarországon lakik. Ott alapított családot a nagyapja, aki az I.
világháború lezajlása után Erdélyből a megcsonkított Magyarországra távozott. Mezei Katalin a közelmúltban arra
vállalkozott, hogy felkutatja erdélyi, nagyernyei gyökereit. A kedves hölgyet arról kérdeztük, mit jelent neki és családjának Erdély, Nagyernye, milyen érzés volt megtalálni a rokonokat és mit üzen a mai erdélyieknek, ernyeieknek.
A mi csodálatos magyar nyelvünk gazdag kincsestárát igénybe
véve sem olyan egyszerű szavakba
foglalni azokat az érzéseket, hangulatokat, amelyek a lelkemben lakoznak az elmúlt évek szívmelengető
találkozásaival, élményeivel kapcsolatban. Hiszem, hogy minden
ember életében eljön az a pillanat,
amikor felteszi magának a kérdést:
ki vagyok, honnan jöttem? Önmagunk megismerésének nehéz folyamatában kiemelkedően fontos a
múlt, a gyökerek ismerete. „Kinek
nincs múltja, hova ülteti a jövendőt,
mely mélyebb földet kíván, mint a
jelennek arasznyira ható kérge”
(Hunfalvy Pál) Ahhoz, hogy mi –
Szakács Dénes – utódai tudjuk, kik
vagyunk, honnan jöttünk és hová
tartunk, szükséges volt Erdély földjének, ennek a „mélyebb földnek” a
megismerése, a gyökerek felkutatása.
„Székely asszony
az én anyám…”
Már gyermekként tudtam, hogy
anyai nagyapám Erdélyből származik. Sajnos, nem lehetett részem
abban, hogy nagyapa erről meséljen nekem, mert 1961-ben elkerültünk Balmazújvárosról, és csak hét
éves múltam, amikor ő – követve
hű társát, Juhász Zsuzsannát –
1966-ban az öröklétbe távozott.
Nincs is sok emlékem nagyszüleimről. Édesanyám elbeszéléséből
tudom, hogy sokszor felcsendült a
dal a szülői házban„Székely asszony
az én anyám, fáj a szíve néki…”
Ilyenkor ült a sok gyermek a kemencepadkán, nem gyújtottak lámpát,
hallgatták nagyapa énekét, de a félhomályban is látták, ahogy könny
szökik a szeretett édesapa szemébe.
Erdély. Ha ezt a szót kimondtuk,
valami ismeretlen, titokzatos, meszszi tájra gondoltunk. Az iskolában
nem tanultunk róla – évtizedeknek
kellett eltelni, ahhoz hogy megértsem miért, és megtapasztaljam, mi
volt a szándéka ezzel a mindenkori
hatalomnak.
„Tartozom a jövendőnek azzal,
hogy felkutassam a múltat”
Nagyszüleimnek kilenc gyermeke született, én magam is nagycsaládban nőhettem fel, hetedik
gyermekként. Nem igen gondolhattunk utazásra, hiszen ennyi gyermek számára a mindennapi kenyér
előteremtése is embert próbáló feladat volt. De akkoriban még más,
rajtunk kívül álló okok is akadályt jelentettek volna ebben. Aztán, ami-

kor szüleim halálával végérvényesen véget ért a gyermekkorom,
olyan elemi erővel tört fel belőlem
a múlt, a gyökerek megismerésének
igénye, amit már nem lehetett elfojtani. Talán akkor döbbentem rá,
hogy nincs már kitől kérdezni, és
tartozom annyival nagyapámnak,
édesanyámnak – de leginkább magamnak –, hogy megismerjem azt
a földet, amiből kiszakadtam. És
tartozom a „jövendőnek” is azzal,
hogy lehetőségeim szerint felkutassam, és írásba foglaljam számukra
a múltat.
„Leírhatatlan, torokszorító
érzés volt az első találkozás”
Mikor először érkeztünk meg
családommal Marosvásárhelyre,
csodálatos élmény volt. A Somostetői szálláshelyünkről elindulva
előbb megnéztük Gernyeszeg és Sáromberke nevezetességeit, nem
akartunk éppen déli órán betoppanni a még soha nem látott rokonokhoz. Kora délután csengettünk
hát be Szakács Dezső másod-unokatestvéremhez. Soha el nem felejtem, azt a fogadtatást! A család
apraja-nagyja összesereglett, terített asztallal vártak bennünket már
dél óta, az asztalon minden földi
jóval. Leírhatatlan, torokszorító
érzés volt az első találkozás.
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Sokat gondolkodtam rajta, mi
lehetett az oka annak, hogy azonnal
megtaláltuk a közös hangot, mintha
mindig is egymás közelében éltünk
volna. Hogy ez a közös gyökereknek,
vagy a személyes szimpátiának volt
tulajdonítható, azt azóta sem
tudom, de nem is fontos. Másnap, a
család másik ágánál, a Portik lányoknál vendégeskedtünk. A drága
Ilonka és Marika fáradtságot nem
ismerve sütött-főzött, szervezkedett. Még dalra is fakadtunk, és
egy-egy Petőﬁ verset is felidéztünk
egymás kedvére. Eredetileg hat
napra terveztük első utunkat, de
nem tudtunk olyan hamar elszakadni a végre megtalált rokonságtól. Éjszaka a szálláshelyünkön
aludni sem tudtam a boldogságtól,
újra átélve a csodát, amely aznap
történt. Ilonka kalauzolásával megismerhettük a fájdalmasan korán elhunyt
Albert
másod-unokatestvérem özvegyét,
Klárikát is.
A megtalált kincs:
egymás szeretete
Tíz gyönyörű napot töltöttünk
első alkalommal Erdélyben. Meghatottan, könnyes szemmel öleltük
egymást a rokonokkal búcsúzáskor,
abban a biztos tudatban, hogy életünk végéig őrizni fogjuk a megta-

lált kincset: egymás szeretetét.
Különös, jó érzéssel töltött el,
amikor az ernyei Mogyorós-erdő
melletti temetőből, dédszüleim
nyugvóhelye közeléből hozott
földbe elültettem a virágot nagyapám sírján. Bízom benne, hogy ott
az öröklétben azóta békésebb az
álma. Nekem, tizennyolcadik unokájának pedig teljesebb lett az
életem, amióta tudom: honnan jöttem.
„Ha Nagyernyére megyek,
úgy érzem, hazaérkeztem”
Ha Nagyernyére megyek, úgy
érzem, hazaérkeztem. Büszke vagyok az ernyeiekre, a hűségükért a
szülőföld iránt, a kitartásukért magyarságuk mellett. Üzenem nekik és
kívánom egyben, hogy ott, a kedves
öreg Gomolyát közelében őrizzék
meg a hitet, maradjanak meg továbbra is székely-magyarnak, hisz
„a víz szalad, a kő marad” (Wass Albert).
S hogy mit jelent nekem és családomnak Erdély, Nagyernye? :
„ Itt érzem magam igazán magyarnak!
Különös áhítat, ritka szerelem.
Magához emel, átölel ez a föld,
lelkembe épül be, csontomig betölt,
vérembe árad, eggyé lesz velem! „
( Koosán Ildikó)
Nemes Gyula
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„Bizony mondom, hogy győz most a magyar!”
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Ünnep és aktuálpolitika

Zsúfolásig megtelt augusztus 20án a főtéri Keresztelő Szent János
Plébánia udvara Marosvásárhely
lakosaival. Pici gyerekek, aggastyánok, az EMNP és az RMDSZ politikusai is részt vettek a Szent

István napi ünnepségen.
A rendezvényt Cseh Gábor, az
EMNT Maros megyei elnökének köszöntője nyitotta meg, aki felszólította
a jelenlévőket: „Legyen testvére magyar a magyarnak!”

Az ünnepségen kiállították a marosvásárhelyi illetőségű szobrász, Hunyadi László Szent István mellszobrát,
a Szabó Albert amatőr képzőművész
által készített Szent Korona mását, a
koronaőrök pedig székelyruhába öltözött gyerekek voltak. A kulturális
műsor fellépői között Kilyén Ilka, Riţiu
Krisztina és Diós Brigitta is jelen volt,
emellett a backamadarasi Kincses
Néptáncegyüttes és Szabó Előd, a
Titán frontembere teremtette meg az
ünnepi hangulatot. Az esemény a székely és a magyar himnusz közös eléneklésével zárult.
Ugyanakkor elkészült a 25 kilós
megye kenyere, amelyet a jelenlévő
római katolikus, református, unitárius
és evangélikus lelkészek megáldottak,
utána pedig hosszú sorban kígyóztak
a résztvevők, hogy egy szeletet ők is
kapjanak a Tőkés Tibor, nemzetközi

hírnevű pékmester áltat sütött kenyérből. Mint Cseh Gábor mondta: a
kenyér az életet, a megmaradást, az
otthont szimbolizálja, azaz összeköti
az életet, a nemzetet és a hazát. P.P.

űzött Heti Hetestől, hogy hat helyett csak három meghívott osztja
az észt, valamint abban is, hogy
még véletlenül se tolnak soha
semmi poénost. Eleinte egy hölgy
műsorvezette, de néhány adás után
lecserélték egy úrra, vélhetően
azért, mert autisták nem valók ama
székbe: mondhattak bármit a vendégek, még véletlenül se reagálta
le, gépiesen nyomta a következő
hírt, az előzőeket pedig rögvest
ügyesen kihúzogatta kis ceruzájával, nehogy beolvassa még egyszer.
Jobbára aktuálpolitikai kérdéseket
járnak, illetve ülnek körbe, és beceneveiken szólítják egymást. Négyből háromszor a szebbik nem is
képviselteti magát az asztalnál, bár
ez így kissé erős.
Többszemközt. Érdekessége
abból fakad és abban apad el egyben, hogy a beszélgetőpartner és
beszéltetője nem ülve, hanem állva
trécselnek, ámde nemcsak ettől van
állomástéri talponálló-fílingje – a
purparlé színvonala is a külvárosi
fekvehányók koszos, ragacsos kö-

nyöklői fölött folytatott, ködös rachiu-ﬁlozófálás szintjén levitál. Kizárólag RMDSZ-es politikusok
számára fenntartott dobitóksó, Borbély László – Peti András – Brassai
Zsombor a főtengely, de néha Kelemen Márton és Lokodi Edita Emőke
is odafér. Talán még annyit érdemes
megemlíteni róla, hogy a műsor végére a fedett pályás alákérdezés-világbajnok műsorvezető nyelvének
és a meghívott ánuszának pH-értéke ezreléknyi eltérést sem mutat.
Kultúrcsepp. Igazi kakukktojás: színes, érdekes, szórakoztató.
Elsősorban a témák miatt, de a műsorvezető csaj szerepe sem elhanyagolható: jól és jókat kérdez,
helyesen artikulál, nem beszédhibás, habitusa, orgánuma és külseje
egyaránt megnyerő, kellemes; nem
játssza el a természetességet,
hanem valóban természetes, ohne
póz, ohne manír. Ha jár egy pont az
ETV-nek, akkor csak és kizárólag
miatta. Mert egyébként még hivatalból sem.
Molnár Tibor

Erdély TV
A magát közszolgálatinak valló
Erdélyi Magyar Televízióról (a
továbbiakban ETV) sok mindent el lehet mondani, de
egyet tuti nem: azt, hogy ki ﬁnanszírozza, így még azt sem
tudjuk, állami-e vagy privát.
Halványan persze erősen sejtjük – a műsoraik alapján –,
hogy valószínűleg RMDSZ-es
pénzekkel tartják fenn. A teljesség igénye nélkül, nézzük a
főbb műsoraikat.
Híradó. Legyen egy tévé közszolgálati vagy kereskedelmi, a hírműsoraik mind egy kaptafára
készülnek, és ez alól az ETV sem kivétel: a hírolvasó súgógépbetyár
vagy prompterica pár szóban felkonferálja a hírt, utána helyszíni felvételek következnek, mialatt a
narrátorhang kissé bővebben is kifejti a témát – az ETV esetében igen
zavaró, hogy legtöbbször ugyanaz a
kettő –, majd színre lép a kiküldött
tudósító, aki harmadjára is elmondja ugyanazt, hátha úgy már
felfogja az a baromállat néző, hogy

miről is van nagyba’ szó. Ezen felül
az ETV hírszerkesztőinek a reakcióideje is hagy némi kívánnivalót
maga után: hozzájuk képest egy kivénhedt, reumás, döglőfélben lévő
nyugdíjas lajhár kapkodó idegbeteg.
Kizárólag abban az esetben nézzünk
ETV-híradót, ha azelőtt napokig el
voltunk utazva az országból, és momentán nem megy se az internet, se
más tévécsatorna – kábé annyira
aktuális, érdekes és informatív, mint
egy múlt heti Népújság, annak is az
irodalmi melléklete.
Erdélyi kávéház. Eleinte stúdióbeszélgetés formájában zajlott,
később annyit frappantottak rajta,
hogy egy valódi kávéházban üldögélnek, műsorvezető uram és vendége. Néha előfordul, hogy érdekes
embert hívnak meg, de azzal maradunk, mert a bemutatkozást követően már nemigen jut szóhoz a
szerencsétlen: attól kezdve végig a
kávéházigazda sztorizgat és mesél
neki magáról.
Sajtóprés. Abban különbözik
az immár egy éve az RTL 2-re szám-
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Augusztus 20-án ünnepelt a magyarság, államalapító királyunkra, Szent
Istvánra emlékeztek szerte a világban.
Nem kis államférﬁúi teljesítmény az
Istváné, csak a kiválasztottak képesek
hasonlóra. Legnagyobb érdeme, hogy
felismerte, csak a kereszténység felvétele által menthető meg népe a szétszóratástól, a beolvadástól, s
különösen az a következetesség,
amellyel a felismert célt – olykor népe
akaratával is szembemenve – a megvalósításig vitte. Történelmi tettet hajtott ezzel végre, neki köszönhetően
vagyunk itt –sokak szemében szálkaként – ma is, s ha le nem térünk a Szent
István-i útról, akkor a világ végezetéig.
Megszokott jelenség, hogy az ünnepi
rendezvények szónokai – akik többnyire politikusok – rendszerint aktuálpolitikai utalásokkal teletűzdelt beszédekkel untatják a
hallgatóságot. Mennél kisszerűbb az ember,
annál földhözragadtabb az eszmefuttatás,
annál kevésbé illik az alkalom eszmeiségéhez. A politikus már csak ilyen: megragad
minden alkalmat a közszereplésre. Nem is
ítélhető el ezért, csakhogy az ilyen esetekben a közszerepléstől a leszerepelésig igencsak igen rövid az út. Dehát legyen ez az ők
bajuk.
Szűkebb pátriánkban, Erdélyben, Marosvásárhelyen az idei nyár bőven szolgált aktuálpolitikai érvekkel. Elég, ha csak Tőkés
László ama tusványosi felvetésére gondolunk, miszerint kívánatos lenne, ha Magyarország védhatalmi státust gyakorolna az
erdélyi magyarság felett. Aztán Vona Gábor
borzonti kijelentése borzolta a kedélyeket, s
korbácsolta a szélsőséges nagyromán indulatokat azzal, hogy kimondta: akkor is vállalják a magyar érdekek képviseletét, ha az
a román állammal történő konﬂiktussal jár.
Innen eljutni a politikai fegyvercsörtetésig,
a romániai belügyekbe való beavatkozás
vádjáig, a tusványosi nyári diáktábor és szabadegyetem betiltásának szándékáig, a magyar politikusok szabad mozgásának
kilátásba helyezett korlátozásáig csak a Dimbovita-parti politika képes.
Szűkítve a kört elérkezünk Vásárhelyig,
ahol a magyar kultúrát – lásd a Vásárhelyi
Forgatag körüli botrányt – a város szimbolikus falain, illetve valóságos határain kívülre
szorították. A tolerancia, a kölcsönös megértés, a békés egymás mellett élés, azaz a
„multikulti” gyakorlati megvalósulásaként!
Ide vezetett a kislépések politikája, a folyamatos önáltatás, az önaltatás, mondjuk ki:
az önfeladás politikája, amit az RMDSZ lassan negyedszázada követ.
Bármerről is nézem, ez nem a Szent István-i út, hanem inkább egy másik, amelyre
rosszakaróink, árulóink tereltek minket. S
hogy az aktuálpolitikai utalást se mulasszam
el, hadd idézzem a jól ismert mondatot Istvánnak Imre ﬁához intézett Intelmeiből:
„Mert az olyan Ország, ahol csak egy nyelv,
egy szokás van, erőtelen és töredékeny”. Ez
Igazságként is, politikai érvként is mindig
aktuális. Itt és most pedig hatványozottan.
Szentgyörgyi László
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Iszik a
maga kutyája?
– Persze, már évek óta súlyos alkoholista, májcirrózisa
van, és veri a családját! Iszik, de
csak vizet. Miért?
– Olvastam egy brit pacákról, aki megelégelte, hogy a kutyája szomorú, kuncsorgó
szemekkel nézi ki a sört a szájából, ezért kitalálta a kutyasört,
amely Barkers Brew, magyarul
kábé Ugatók Főzete néven fut.
– Azt a kutyafáját! Az embersör már nem is smakkol az
angol dögöknek?
– Nem, mert ez alkoholmentes…
– Abból is van alkoholmentes.
– Továbbá kétféle ízben
(marhahús és csirkehús) kapható, erősíti az ebek immunrendszerét, de még E-vitamint
is tartalmaz, amitől szebbé és
fényesebbé válik a szőrük.
– Csak aztán ne vigyék túlzásba, mert baromi hülyén
nézne ki egy afgán agár vagy
egy dán dog hatalmas sörpocakkal. Más házikedvencek számára nem gyártanak piákat?
Például macskakumiszt, papa-

gájbort, teknőcvodkát, csincsillagint?
– Nem tudok róla, jobbára az
ebeket szokás kényeztetni, lásd
kutyakozmetika, kutyafodrászat,
kutyaiskola, kutyapanzió…
– Ami viszont ebben az országban végbemegy, az kutyaütők kutyakomédiája!
– Pontosan mire alludál?
– Elsősorban erre a sorozatos adok-kapokra, ami Traian
Basescu és a kormány között folyik. Legutóbb azért ugatta le a
fejét Victor Ponta, mert a Törökországban haldokló Csaba király, a.k.a. regele Cioaba után
zavarta az egyik sztárkardiológust, Bradisteanu doktort.
– Bizonyára jó barátok voltak…, vagy rokonok.
– Nem kizárt, viszont az sem
mellékes, hogy közelednek az
európai parlamenti választások.
– És hol az összefüggés?
– Mit gondol, kik juttatták
be az EP-be Elena Basescut négy
évvel ezelőtt? Nem emlékszik a
kampányra? Az a lökött tyúk
feszt közöttük forgolódott és
táncikált, puszilkodott a máriskókkal, meg simogatta a purdékat. És azt se felejtsük el, hogy

az elnökválasztásokon is maszszívan Basescura szavaztak.
– Valamiért szimpatikus
lehet nekik Piszkos Fred.
– Egy frászt! Csak olyanok
ezek, mint a falkában élő ragadozók: azt teszik, amit a vezérük
diktál. A ravasz kapitány hamar
rájött erre: megnyerte magának
a falkavezért, és ezáltal több
százezer szavazatot is begyűjtött. Ha azt nézzük, milyen
kevés különbséggel nyert mindkét alkalommal, nyugodtan kijelenthetjük, hogy valójában
nekik köszönheti mind a két elnöki mandátumát.
– Ismerek még valakit, akinek szintén besegítettek, több
ízben is… Apropó: látta, milyen
szép szoborral gyarapodott múlt
héten a város?
– Nem. Ejsze meglett a Sütő
András szobor, és nekem nem is
szóltak?
– Nem éppen. Grigore Vieru
szobrát állították fel a Mihai
Eminescu Ifjúsági Ház elé. Florea
külön engedélyével, de helyi tanácsi határozat nélkül, és állítólag csak ideiglenesen.
– Ki a tököm az a Grigore
Vieru, és főleg mi köze van Vá-

Állatvásár az Egyesülés negyedben
A marosvásárhelyi Ingatlan- és Piackezelő Kft. (Piacigazgatóság) értesíti az
érdekelteket, hogy augusztus 24-ig befejezik az
Egyesülés negyedi piacnak
azt a részét, ahol kisállatokat és háziszárnyasokat

lehet eladni/vásárolni.
Felkérik a kereskedőket, hogy
tartsák tiszteletben a piac
működési szabályzatát, illetve
a meghatározott kijelölt részlegeket, ugyanakkor felkérik
az érdeklődőket, hogy láto-

gassák meg a piacot, ahol
többek között galambokat,
egzotikus madarakat, fácánokat, papagájokat, nyulakat,
kutyákat, halakat lehet majd
vásárolni.

Kulturális Ősz Marosvásárhelyen
A város spirituális életét tekintve – újdonságként – a
polgármester bejelentette,
hogy ez évben első ízben
kerül sor a Kulturális Ősz

Marosvásárhelyen elnevezésű rendezvényre, amelynek
meghatározó eleme lesz a színházi összetevő, ugyanis a nagyszebeni fesztivált rendezvénye-

inek egy részére Marosvásárhelyen kerül sor.

tartsák tiszteletben a munkálatok ideje alatt felállított forgalmi táblák által támasztott
követelményeket, és közlekedjenek körültekintően ebben az
övezetben.
Továbbá, felkérjük a gépkocsivezetőket, hogy ne álljanak
meg, ne várakozzanak, és ne

parkoljanak a munkálati övezetben a munkák ideje alatt,
hogy ne akadályozzák a gépek,
felszerelések tevékenységét és
munkaütemét.
Köszönjük megértésüket!

KÖZLEMÉNY
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a gépkocsivezetők tudomására hozza,
hogy 2013. augusztus 12én elkezdődtek a korszerűsítési munkálatok a Tisza
utcában (a Hídvég utca –
Maroshíd szakaszon).
Ezúton megkérjuk Önöket,

online

www.kozpont.ro

sárhelyhez?
– Az égvilágon semmi. Egy
nemrég elhunyt moldáviai
költő, Adrian Paunescu volt kebelbarátja, aki nagy románnak
tartotta magát. Én viszont azt
nem tudom, Csegzi Sándort egy
nagy minek tartsam…
– Miért?
– A szoborkicsempészést követően a sajtósok megkérdezték
őtanácsadóságát is: mit tud
róla, meg egyáltalán, hogy kerül
a bocskor az asztalra – pláné
hogy az általa vezetett Népi
Egyetem székhelyének az épülete előtt éktelenkedik –, mire
azt felelte, hogy még nem hallott a szoborállításról.
– Komolyan mondom, az
elefánt valagán a bőr szitakötőszűzhártya az ő arcán lévőhöz
képest.
– És ez a moldáviai poéta
csak a kezdet, még további hét
„személyiség” szobrának felállítását tervezi a Megyei Kulturális
Igazgatóság.
– Van egy olyan érzésem,
hogy nem a hét vezérét…
– Jól érzi. Íme, a nevek: Romulus Guga, Vasile Netea, Seraﬁm Duicu, Ovidiu Iuliu

Moldovan, Ioan Fiscuteanu, Romulus Feneş és Ion Vlasiu.
– Könyörgöm, kik ezek az
emberek???
– Utánanéztem. Romulus
Guga is egy költő volt, de ő legalább itt élt néhány évig, és itt
is hótt meg. Vasile Netea – a
román Wikipédia szerint – író és
történész, Dédán született…
– Marosvásárhelyhez milyen
köze van?
– Mindig átutazott rajta,
amikor ment Bukarestbe. Folytatom: Seraﬁm Duicuban – akiről már iskolát is neveztek el
Vásárhelyen – egy 1996-ban kijelentkezett írót és kritikust tisztelhetünk.
Pár
évig
szerkesztőként dolgozott a
„Vatra” folyóiratnál, egyébként
Gorj megyei agrárértelmiségi,
akit valahogy idesodort a történelem passzátszele. De lássuk
tovább: Ovidiu Iuliu Moldovan –
ő egy nagysármási születésű
színész, viszont Marosvásárhelyhez kábé annyi köze van,
mint Robert de Nirónak Nyárádtőhöz vagy Al Pacinónak Kutyfalvához. Soha nem játszott és
nem is rendezett itt.
– Van még sok?

– Nyugi, már csak három.
Ion Fiscuteanu – pár éve halt
meg, itt volt színész. Színházi
szerepért soha semmilyen díjat
nem kapott, ezért soknak érzem
a szobrot…
– Ja, én is; legalábbis Csorba
András, Hunyadi László, Lohinszky meg a többiek előtt.
– Maradt még Romulus
Feneş – ő egy annyira híres
ember, hogy még a Google se
dob ki róla használható infót; és
végül Ion Vlasiu – maroslekencei származású szobrász, festő.
Városunk tetszőleges házára
vagy szállodájára ki lehetne
biggyeszteni egy táblát„Itt nem
aludt soha Ion Vlasiu” felirattal.
– Szép! Csak azt érném meg,
hogy annak állítsanak már
szobrot, akinek én szeretném…
– Sütő Andrásnak?
– Hideg. Habár az én preferáltam se itt született, viszont
nem is magyar.
– És mégis azt szeretné,
hogy szobrot állítsanak neki?
– Azt biza.
– Ki az, na?
– A polgármester!
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.
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„Bízom a ﬁatalokban, ők jelentik a jövőt”
Interjú Székes Károllyal, a marosvásárhelyi ASA 1. ligás női labdarúgócsapatának edzőjével, akivel a soron
következő bajnoki idényről és az európai kupaszereplésről beszélgettünk .
– Rövidesen kezdődik a bajnoki idény, kik távoztak a keretből?
– A kerettel kapcsolatosan
van jó, de kevésbé jó hírünk is.
Kezdjük az utóbbival, hiszen a
magyarországi Kopácsi Barbara
Ausztriába igazolt, és Herczeg
Andrea egyelőre abbahagyta a
focit…
– Ez a hír váratlanul érte a
szurkolókat. Mi történt Andreával, mi váltotta ki döntését?
– A bajnokság befejezése
után Brassóba ment egyetemre,
azóta nem tudni, hol van. Neki
2014 júniusáig érvényes szerződése van az ASA-val. Mi küldtünk neki egy hivatalos
értesítést a lakcímére, felszólítottuk, jelentkezzen az edzésekre, ellenkező esetben kérjük
az eltiltását, hiszen semmilyen
tárgyalást nem volt hajlandó
folytatni a vezetőséggel.
– Mindamellett, hogy ő
ügyes, tehetséges játékos, vérbeli
csatár, áldozatkész szülők gyereke, akik minden hazai mérkőzésen a pálya széléről drukkoltak
neki, támogatták mindenben a
sportpályafutásában. Ezért is
érthetetlen, hogy távozott a csapattól…
– Jobban, mint én nem csodálkozhat senki, hiszen én neveltem, edztem évekig. Ha nem
jelentkezik rövidesen, kérem a
letiltását. Ennyit tudok elmondani, egyelőre ezt az ügyet nem
vagyok hajlandó kommentálni.
– A keret többi tagjai maradtak?
– Igen, ugyanazzal a csapattal vágunk neki az új idénynek,

Szép jövő áll a vásárhelyi
játékvezetők előtt

számíthatunk rá mint az együttes egyik legtapasztaltabb játékosára, habár tudjuk, hogy a két
,,szakmát” nehezen lehet majd
összeegyeztetni. Tőle ezután is
azt várom, amit eddig is nyújtott, hogy hasznos tagja legyen
a csapatnak, segítsen, ahogyan
tud.

próbáljuk megszerezni az első
két hely egyikét. Ha nem is tudunk bajnokok lenni, bár a második helyen végezzünk, hiszen
a második helyről is bejuthatunk a BL-csoportkörébe, feltéve, ha sikeresek leszünk a
selejtezőkön.
– Mikor kezdte el az ASA női
együttese a felkészülést?
– Augusztus 5-én kezdtünk,
egy hétig a víkendtelepi Akadémián edzőtáboroztunk, aztán
barátságos mérkőzésekre is sor
került.
– Ezzel a kerettel megállja a
helyét a csapat a bajnokságban,
sikerül majd teljesíteni a vezetőség célkitűzését?
– Én biztos vagyok abban,
hogy megálljuk a helyünket. A
hangulat jó a csapaton belül,
nagyon bízom a keret minden
játékosában, de különösen a ﬁ-

atalokban, akik az U17-os válogatottnak is tagjai. Ezentúl a ﬁatalokra fogunk alapozni, már
évek óta erre készülünk.
– A kapus poszton kire számít leginkább?
– Părălută szeptember 1jéig a bajnok kolozsvári Olimpianál van kölcsönjátékosként,
ahol a Bajnokok Ligájában érdekelt. Az Olimpia vezetősége
kérte erre, hisz a válogatott kerettag kapusuk mellett, szükségük van egy másik jó képességű
kapusra is. Szeptember 1-je
után visszavárjuk, hisz ő az ASA
első számú hálóőre.
– Sipos Kincső, aki elvégezte
az orvosit szintén marad?
– Igen. Volt vele egy hoszszabb beszélgetésem, megállapodtunk abban, hogy minden
további nélkül marad, és biztosított minket, hogy továbbra is

Az ASA női csapata indul a Balkán-kupában
A Balkán-kupát oda-vissza
kieséses rendszerben bonyolítják, s mintegy 12
csapat részvételére számítanak, a sorsolást azután
végzik el, hogy lezárul a
női BL-selejtező, hisz lesznek olyan együttesek is,
amelyek, ha kiesnek a BLből, akkor ebben a sorozatban indulnak.
A hazai bajnokságot az
idén először két értékcsoportban rendezik meg, a szuperligában nyolc csapat szerepel,
az 1. ligában pedig két nyolcas csoportot alakítanak ki.
Az ASA a szuperligában

7. oldal

szeptember 8-án, idegenben,
Brazi-on kezd, 14-én pedig
Iaşi-ban folytatja, míg az első
hazai mérkőzést Nagybánya
ellen játssza az együttes. A
mezőnyben még a Kolozsvári
Olimpia, a Temesvári CFR, a
Craiovai Real és a Brassói Blue
Angel található. Az ősszel tíz
fordulót rendeznek, az alapszakasz maradék négy fordulója
tavaszra
kerül
megrendezésre, ezután pedig
az 1–4. és 5–8. helyezettek
rájátszásban vesznek részt,
szintén oda-vissza mindenki
mindenkivel alapon, a helyezés függvényében pedig 3, 2,

1 vagy 0 pontot értékesítenek.
Marosvásárhelynek lesz
egy második női együttese is,
a Ladies, amely a hazai találkozóit Nagyadorjánban, a dr.
Butiurca Sándor tulajdonában
lévő Dorman sportbázis egyik
pályáján játssza az 1. liga
északi csoportjában, ugyanitt
vesz részt a Szászrégeni Viitorul is.
A csoport többi csapata:
Dolheşti (Suceava megye),
Székelyudvarhely, Kolozsvári
Olimpia II, Bákó, Borgóprund
és Nagyvárad, bár legutóbbi
részvétele még bizonytalan.

– Hogyan reagáltak ﬁzikailag a játékosok a felkészítő időszakban?
– Az augusztusi nagy melegek miatt nem volt könnyű számukra az erőnléti edzés, de
kitartóan dolgoztunk. Egyébként az anyagi támogatás, felszerelés továbbra is biztosítva
van, a vezetőség az anyagi járadékot is biztosította a lányok
számára, hogy gondmentesen
tudjanak felkészülni a
2013/2014-es bajnoki idényre.
– Nagy hangsúlyt fektetnek
az utánpótlásra, ami igen dicséretes. A jövő együttesét a jelenlegi ﬁatalok képezik majd?
– Természetesen. Sok múlik
a ﬁatal játékosokon, hogy
mennyire akarnak bekerülni a
kezdő csapatba, hiszen remélem, megvan bennük a bizonyítási vágy, és úgy látom, sokkal
tehetségesebbek, mint a jelenlegi, tapasztaltabb kerettagok.
Ugyanakkor nagy hangsúlyt
fektetünk arra, hogy az edzői Clicencet megszerzett lányok
(Göder Brigitta, Sárosi Csilla,
Máté Tünde), az iskola megkezdése után, járják el a város, a
megye fontosabb iskoláit, és tehetséges, 10 éves körüli lányokat keressenek, fedezzenek fel.
Idővel mérkőzéseket, bajnokságokat szervezünk számukra, ők jelenthetik majd a
vásárhelyi női foci jövőjét.
– Önnek továbbra is Máté
Tünde marad a segítője?
– Igen, de idén több időt
tölt majd a pályán, hiszen szükség van a tapasztalatára.
Herczeg Andrea
külföldre vágyik
Megkerestük a 19 éves
Herczeg Andreát is, akit a döntése okáról kérdeztük:
– Miért is döntöttél úgy, hogy
távozol az ASA-tól?
– Nagyon nehéz erről beszélni, annyi év után nagyon
nehezemre esett otthagyni a
csapatot. Röviden: ezentúl a tanulásra akarok koncentrálni.

Albu Bálint és Ştef Claudiu Maros megye 2012
legígéretesebb partjelzője, illetve játékvezetője

A bajnoki idények elején szokásos elméleti, illetve ﬁzikai teszteken vesznek részt a romániai játékvezetők és partjelzők, közöttük megyénk két tehetséges,
ígéretes játékvezetője, Ştef Claudiu, illetve Albu Balint. Mindkettőjüknek esélye van arra, hogy a közeljövőben a 2-ik ligában szerepeljenek.
Kolozsváron, a helyi Arénában nemrég sorra került tesztek
eredményeiről a marosszentgyörgyi születésű Albu Bálint a
következőket mondta:
–Az írásbeli tesztek mellett, komoly erőnléti próbákra is
sor került. A gyors futásból és kitartó szaladásból álló teszt az
állóképességet volt hivatott felmérni. Az írásbelin a minimum
osztályzat hetes volt, egy jól felkészült játékvezetőnek, partjelzőnek ezeket kellett teljesítenie.
Arra a kérdésünkre, hogy kit tart Maros megye legígéretesebb játékvezetőjének, a következőket válaszolta:
– Szerintem Maros megye jelenlegi legjobb játékvezetője
Ştef Claudiu, aki már a hazai 3-ik ligában is többször bizonyította tehetségét.
A marosszentgyörgyi Apollo Wellness Club Szállodakomplexum alkalmazottja, Albu Bálint (ahol masszőrként dolgozik)
azt is megjegyezte, hogy neki, valamint Ştef Cludiunak meg
további tehetséges marosvásárhelyi játékvezető társuknak is
minden esélyük megvan arra, hogy rövidesen a hazai 2-ik ligában is bemutatkozzanak.
– Úgy értesültünk, hogy
Brassóban szeretnéd folytatni a
tanulmányaidat, de miért hagytad abba a focit?
– Nem akarom végleg abbahagyni a focit, ha eltiltanak,
akkor külön fogok edzeni, hogy
kondiban tartsam magam.
Hangsúlyozom: nem a fociért
jöttem Brassóba, nem is tudom,
hogy mi van a brassói együttessel, a Blue Angels-szel. Én az
egyetemi tanulmányaim miatt
jöttem a Cenk alatti városba.
Több oka is van annak, hogy
nem folytatom Marosvásárhelyen.
– Felsorolnád?
– Az egyik az, hogy nagyon
szeretném egyszer külföldön

folytatni a labdarúgó pályafutásom. A tavaly volt erre egy lehetőségem, volt egy ajánlatom,
de erre nem kerülhetett sor. De
erről nem szeretnék most beszélni.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Pályá
zat

KEDVES PÁLYÁZÓK!
Amint már említettük, ebben a
hónapban ÖT rejtvényünk lesz, aki
pedig részt szeretne venni vetélkedőnkön, mind az
ötnek a poénját be
kell küldenie! A
pályázati szelvény
a Központ jövő heti
számában jelenik
majd meg, erre

kell ráírni a megfejtéseket.
Augusztusi
nyereményeink:
1. díj: ezüstmedál
– a RUBICOMPRES
Demeter Kft. ékszerüzletének
ajándéka
2. díj: kozmetikai
krémeket, géleket

tartalmazó ajándékcsomag – a
„Peter's Beauty
Shop kozmetikai
cikkeket forgalmazó szaküzlet
ajándéka
3. díj: három hónapos előﬁzetés a
Központ hetilapra
Sikeres rejtvényfejtést kívánunk!

REJTVÉNYKEDVELŐK FIGYELMÉBE!
Nemrég megjelent hetilapunk 64 oldalas rejtvénykiadványa,
Rejtvénydoki
skandimagazinja! A 40 óriás
skandit tartalmazó rendkívüli
rejtvénygyűjtemény még kapható az újságárusoknál! Ne szalassza el! A szellemes rajzokkal,
csattanós viccekkel ellátott közkedvelt típusú feladványokkal

bizonyára kellemesen eltöltheti
szabadidejét! Rejtvénydoki
gondoskodott erről!

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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