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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 <<<
Morgó

>>> 3. oldal

Virágéknál ég a világ

Újabb betelepítés előtt?

Ma sokan párhuzamot vonnak a kolozsvári és
a vásárhelyi rendezvények között. Azok, akik a
kolozsvári sikerrel példálóznak megfeledkeznek egy igen fontos részletről, nevezetesen
arról, hogy a kincses városban a magyarság
részaránya 16 százalékra csökkent, ezzel szemben Vásárhelyen még mindig igen jelentős, 45
százaléknyi, ami meglehetősen motiválja az
ezen arányok mindenáron történő megváltoztatásában érdekelteket. Mindenestre a tegnap
indult Vásárhelyi Forgatag komoly erőpróba
elé állítja mind a szervezőket, mind a sokat
próbált vásárhelyi magyarokat, hiszen egy sikeres rendezvénysorozat által érettségüket,
életképességüket bizonyíthatják. Nem utolsó
sorban azt, hogy Marosvásárhellyel kell és érdemes számolni akkor, amikor Székelyföld jövője kerül szóba.

AugusztLYuÁZsAiT!

REJTVÉNYPÁ

Interjú
Csegzi Sándor
önkormányzati
tanácsadóval

Tudnivalók a 8. oldalon)

Társadalom

>>> 5. oldal

Településeink éke:
a faragott székelykapu
Hagyományos székely porta szinte elképzelhetetlen ﬁlagóriás, tornácos ház és műremeknek számító faragott, fedeles kapu nélkül. A
történelem homályába vesző idők óta épített
székelykapuk állítása a múlt rendszerben kissé
visszaszorult, de napjainkban mintha újra reneszánszát élné.

Társadalom

Alig pár napja annak, hogy Vásárhely polgármestere, Dorin Florea és Mircea Duşa védelmi miniszter
a város által korábban átvett ingatlanügyeiről tárgyalt. Tekintettel arra, hogy ez egy hivatalos tanácskozás volt, a sajtó képviselői ezen nem vehettek részt. Dióhéjban annyi, hogy Marosvásárhely
200 lakást biztosít (és még jó, hogy csak ennyit, hiszen eleinte 400-ról volt szó!). No de, nem akárkiknek. Katonáknak, és azok családjainak. Mi tagadás, ez a kép akarva-akaratlan egy bizonyos korszakra, és ezen belül is egy beköltöztetésre emlékeztet. A kérdésem ez: népesedünk, benépesedünk,
avagy tovább románosodunk?!
>>> 3. oldal
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„A csúcson szűnt meg a kertészképzés!”

Tyronn Mitchell aláírt a Maros KK-val

„Racionális döntés volt a nyárádszeredai kertészképzés
megszüntetése, mert a húsz kilométerre levő Sapientia
EMTE is el tudja majd látni a feladatát, másrészt az érdeklődés, a hallgatók száma is nagyot csökkent. Az anyagi
gondokkal küszködő intézmény további működtetése lezüllesztette volna az egyetem nívóját, hírnevét” – állítja
Dr. Jakab Sámuel, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertésztudományi kar nyárádszeredai tagozatának dékánja.

A klub elnöke, Cornel Lungu hétfőn bejelentette, hogy
aláírták az egy évre szóló egyezményt az amerikai
Tyronn Mitchell-lel. A 32 éves, 185 cm magas és 84
kg-os játékos a legutóbbi idényben a konstancai Farul
csapatát erősítette. Szrecsko Szekulovics edző akár
már a temesvári Timba elleni második (augusztus 31én szombaton, 17 órától), a szombati felkészülési
mérkőzésen be is vetheti az új tigrist.
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Kár kihagyni

Névnapok
sárnap délután népviseletbe öltözött gyerek-néptánccsoportok vonulnak fel, este 30 perces
közös tánc kezdődik, melyen a
segesvári Kikerics, a marosludasi Hajdina, a dicsőszentmártoni Kökényes, a nyárádszeredai
Bekecs, a marosvásárhelyi Napsugár együttes, illetve vidéki
gyerek-tánccsoportok is részt
vesznek.

A Vásárhelyi Forgatag
rendezvényei
Színházi Forgatag
a Nemzeti Színházban
A Vásárhelyi Forgatag rendezvénysorozat ideje alatt öt
színházi előadást is láthat a
nagyérdemű a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban. A Színházi
Forgatag augusztus 30-án, pénteken 16 órától Kenéz Ferenc:
Lilike medika leveleiből című
művével indul a színház Underground termében. Szintén
pénteken 18 órától Székely
Csaba Bányavirág című művét
láthatja a közönség a Kisteremben. 31-én, szombaton 16.30-tól
Kocsis István: A tér című színműve, a Yorick Stúdió előadása tekinthető meg az Underground
teremben, 18 órától Székely Csaba
művét, a Bányavakság című kistermi előadást tűzték műsorra.
Szeptember elsején, vasárnap 19
órától a Vásárhelyi Forgatag zárónapjának díszelőadása, a Carmina
Burana című táncszínházi előadás
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Marosvásárhelyiek
Világtalálkozója

nézhető meg a színház nagytermében.
Koncertforgatag
A Vásárhelyi Forgatagon, augusztus 30-án, pénteken a Deák
Bill Blues Band, 31-én, szombaton az Intim Torna Illegál, szeptember elsején, vasárnap a
Ghymes együttes koncertjére
várják a közönséget. Mindhárom koncert 21 órakor kezdődik. A gyerekek csütörtökön a
Stone Hill 4Kidz, szombaton az
Evilági együttes, vasárnap a Kolompos együttes zenéjére bulizhatnak.

évek történelmi tárgyú szakkönyvei között, gyerekeiknek
választanának egy izgalmas
történelmi képeskönyvet. Pénteken és szombaton délelőtt 11
órától nyitott könyvműves tevékenységet tartanak 5-8. osztályosoknak, a gyerekek a
papírmerítést és a linómetszést
próbálhatják ki a Teleki Téka restaurátorának segítségével. Csütörtökön
20
órától
Kővirág-koncert lesz a Téka udvarán, pénteken ugyanebben
az időpontban pedig a Nagy István kórus 16-18. századi kórusművei adják vissza a Teleki Téka
könyvei által is hordozott hangulatot.

Téka a Forgatagban
A térségben egyedinek számító történelmi könyvek vására
nyílik augusztus 29-én, csütörtökön 13 órától 15 kiadó részvételével a marosvásárhelyi Teleki
Téka barokk udvarán. A szervezők csütörtöktől szombatig várják az érdeklődőket, akik
válogatni szeretnének az elmúlt

Néptáncelőadások
a Vásárhelyi Forgatagon
Augusztus 29-én, csütörtökön a Maros Művészegyüttes
Szót a táncnak, legények... című
néptáncelőadása kerül bemutatásra, 30- án, pénteken a Szentegyházi Gyermekﬁlharmónia
lép fel. Szeptember elsején, va-

Augusztus 31-én, szombaton a Vásárhelyi Forgatagon
belül tartják a marosvásárhelyiek első világtalálkozóját. A
gálaműsorra délelőtt 11 órakor
a Kultúrpalotában kerül sor. Az
esemény keretében élő könyvtár várja az érdeklődőket, illetve
színházi előadások is lesznek.
Kiállítás a Bernády Házban
A marosvásárhelyi Bernády
Ház kiállítótermeiben megnyílt
Haller József marosvásárhelyi
képzőművész kiállítása.
Huszáravató Gernyeszegen
Augusztus 31-én és szeptember 1-jén huszáravató ünnepségre
kerül
sor
Gernyeszegen, felavatják a Gernyeszegi Hagyományőrző Huszárcsapatot. A huszárok
szombaton délelőtt érkeznek,
16.30-kor végigvonulnak a
falun, majd közös nótázással,
bográcsozással zárják a napot.
A vasárnapi műsor reggel 8 órától ismét felvonulással veszi
kezdetét, majd a 11 órától kezdődő istentiszteletet követően
12.30 órakor a Teleki-kastély
udvarán kerül sor az ünnepélyes
huszáravatóra.

Augusztus 29.
Augusztus 30.
Augusztus 31.
Szeptember 1.
Szeptember 2.
Szeptember 3.
Szeptember 4.

Beatrix, Erna, János, Kamilla, Szabina
Rózsa, Félix, Róza
Erika, Bella, Ramóna, Rajmund
Egyed, Egon, Farkas, Kende, Tamara
Dorina, Rebeka, Ingrid, Ella, Margit
Hilda, Gergely, Csobán, Piusz
Rozália, Tódor, Ida, Mózes, Rózsa

Horoszkóp
Kos: A tartós kapcsolatokon tornádó söpörhet végig ezen
a héten. A környezetében egyre több az irigy ember, ezért
azokat a dolgokat, amelyekben sikereket ér el vagy örömöt
szereznek, tartsa titokban, így elkerülheti, hogy valakit a
féltékenység vezéreljen, és ártson önnek.
Bika: Egyik őrült helyzetet követi a másik. A munkahelyén
igyekezzen lakatot tenni ezen a héten szájára. A szerelmi
kapcsolata most komolyra fordulhat, akár az összeköltözést
is fontolgathatják. Bírságveszélyes a hét, ügyeljen a szabályok betartására, mert egy apró vétség is sokba kerülhet.
Ikrek: Ismeri a mondást, miszerint a jó és hosszú házasság
titka a rossz emlékezet. Ha képes lesz csak a szépre emlékezni, akkor van némi esély arra, hogy a párkapcsolatát
megmentse. Emellett a pénzre koncentráljon és arra, mi
maradhat az öné egy esetleges válás esetén.
Rák: Hajlamossá válhat a héten a túlzásokra. Ezért mielőtt
megszólal, számoljon el hétig, így elkerülheti a vitát. A
héten jogi problémák merülhetnek fel, és Murphy törvénye
érvényesül: miszerint ami el tud romlani, az el is fog. Közeli
hozzátartozóival viszont remek lesz a kapcsolata.
Oroszlán: Amennyiben ön szülő, a gyermekére fordítson
nagyobb ﬁgyelmet. A szerelemben kevesebb a szerencséje,
főleg ha a viszonyt titokban kell tartaniuk, mert a partnerének elege lehet a kialakult helyzetből, és nem valószínű,
hogy ebben a státuszban kívánna maradni.
Szűz: Erős vonzást gyakorolnak önre a titokzatos dolgok.
Talán még az ezotéria, a pszichológia iránt is érdeklődést
mutat, és meglehet. Olyan felismerésekre tehet szert, amelyek segítségével változtathat a sorsán. A szerelemben és
egy régi kapcsolat szintén fordulóponthoz érkezik.
Mérleg: Ha már korábban azon törte a fejét, hogy változtat
a párkapcsolatán, akkor elérkezett az idő. Különösen akkor,
ha már korábban megfogalmazódott önben: nincs közös
jövőjük. A munkahelyén legyen visszafogott, mert felettese
ezen a héten nem nézi jó szemmel a törekvéseit!
Skorpió: Ragyogó az idő a baráti kapcsolatok ápolására, és
úgy érezheti, ön körül forog a világ. Olyan vágyai valósulnak
meg, amelyekről korábban azt gondolta: lehetetlen. Házasvagy élettársával a kapcsolata ezekben a napokban nem
mondható zökkenőmentesnek.
Nyilas: Sikeres lehet a munkájában, a felettese elismerésben részesítheti. Amennyiben ön szülő, a gyermekével beszélgessen el, és tegye számára világossá, hogy mit vár tőle.
A szerelemben nem kellene olyan szekér után futnia, ami
nem kívánja felvenni. A múltat pedig ne sirassa.
Bak: Ezekben a napokban magasröptű viták kellős közepén
találhatja magát, aminek minden pillanatát élvezni fogja.
Kiváló ez az időszak jogi ügyek bonyolítására, idegen nyelv
tanulására. A házasságokban, együttélésekben előfordulhat, hogy a válás gondolata merül fel.
Vízöntő:Türelem, nyugalom – ezeket a szavakat többször
el kell ismételnie a héten, mert olyan helyzetekbe keveredhet, ahol könnyen kijöhet a sodrából. A házasságokban,
együttélésekben ﬁgyeljen jobban a partnerére, aki szomjas
a szeretetére.
Halak: Ha van munkája, becsülje meg. Ne törje a fejét változtatáson még akkor sem, ha a felettese viselkedése nem
mondható etikusnak. Amennyiben ön szülő, gyereke egészségére fordítson nagyobb ﬁgyelmet. A párkapcsolata akkor
fog működni, ha toleránsabban viselkedik.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.
szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Újabb betelepítés előtt?
Alig pár napja annak, hogy Vásárhely polgármestere, Dorin Florea és Mircea Duşa védelmi miniszter a
város által korábban átvett ingatlanügyeiről tárgyalt. Tekintettel arra, hogy ez egy hivatalos tanácskozás
volt, a sajtó képviselői ezen nem vehettek részt. Dióhéjban annyi, hogy Marosvásárhely 200 lakást biztosít
(és még jó, hogy csak ennyit, hiszen eleinte 400-ról volt szó!). No de, nem akárkiknek. Katonáknak, és azok
családjainak. Mi tagadás, ez a kép akarva-akaratlan egy bizonyos korszakra, és ezen belül is egy beköltöztetésre emlékeztet. A kérdésem ez: népesedünk, benépesedünk, avagy tovább románosodunk?!

– interjú Csegzi Sándor önkormányzati tanácsadóval –
– Néhány napja Vásárhely
polgármestere, Dorin Florea és
Mircea Duşa védelmi miniszter a
város által korábban átvett ingatlan ügyéről tárgyalt. Miről is volt
szó?
– Az már ismeretes, miről
szólt a tárgyalás. Ha jól belegondolok, nem is értem, hogy ezen
miért kell csodálkozni. Minden
tárgyalásnak, főként a hivatalos
egyeztetéseknek, megbeszéléseknek értelemszerűen megvan
a nem nyilvános része. Ez nemcsak itt, Marosvásárhelyen van
így, hanem a világon mindenhol.
– Miért a titkolózás?
– Szó sincs erről.
– Nem igazán tudom eldönteni, mindez kinek is jó…
– Sok minden már közismert, megjelent és elhangzott
minderről a médiában. A válasz
a kérdésre nagyon egyszerű.
Nem másról, mint egy régebben
megkötött szerződés meghoszszabbításáról van szó.
Tudnivaló, hogy minden, ami
régi, azon változtatni kell. Ez
ebben az esetben is így van. Bizonyos feltételeket módosítani
kell, ezt pedig úgy kell tenni,
hogy a városnak legyen jó, vagyis: Marosvásárhely javára történjen!

pontosan miről is van szó. Minden, ami döcög, vagy nem működik kellőképpen, annak meg
kell kenni a kerekeit, addig kell
bütykölni, amíg újra működőképes nem lesz. Ez történt a katonaság
esetében
is.
Újraszervezésre volt szükség, és
ez együtt járt azzal, hogy bizonyos egységeknek meg kellett
szűnniük. Ez meg is történt. Az
eredmény pedig az volt, hogy
ennek kapcsán lehetőség adódott a Maros-híd melletti kaszárnya teljes felszámolására.

– Vásárhely már így is nagyon
sok értékes területet, épületet, ingatlant vesztett…
– Igen, sajnos ez a valóság.
Azonban nincs mit tenni. A viszszaszolgáltatás nagyon kemény
szabályok szerint történik. Végül
is pont ezért törvény a törvény.
Nagyon fontos, hogy minden
négyzetméter oda kerüljön,
ahova kell. Marosvásárhely a
visszaszolgáltatások során számos kulcsfontosságú területet
veszített. Szerintem a legfontosabb, hogy ne másra, hanem a
fejlesztésekre összpontosítsunk.
Annak érdekében, hogy ezt
megtehessük, mármint a nagyszabású fejlesztéseket, mindenekelőtt területekre és új
épületekre van szükség!

– A Maros-híd melletti kaszárnya nyilván egy bizonyos
nagyságú telekre épült. Lehet-e
azt pontosan tudni, hogy mekkora területről is van szó?
– Természetesen lehet. Ahogy
világossá vált, hogy lehetőség
nyílik a telek átvételére, a város
azonnal lépett. Az említett hat
hektárnyi területre nagy szüksége
van a városnak. Azonban egyértelmű, hogy a mai világban semmit sem adnak ingyen. A területet
a város meg is kapta, nem kevesebb, mint négyszáz lakás fejében. Ezeket ANL-s rendszerben
akarta felépíteni, de ez nem ment
egyszerűen. Ismeretes, hogy az
ANL-s típusú ﬁnanszírozást a kormány megszüntette, és ezáltal az
elképzelés nem volt megvalósítható.

– Akkor pontosan miről is
van szó?
– Értem én, hogy mindent
aprólékosan akarnak tudni. És jó
is ez így! Nem tehetek mást,
ezennel is egy példával élek. Ezáltal mindenki megértheti, hogy

– Hogyan tovább?
– Mint már mondtam, a tárgyaláson egy régebbi szerződés
felújításáról volt szó. Számomra
teljesen érthető, hogy azóta lejártak, és elavultak a szerződéses
terminusok. Ezeket is újra kellett

... itt nem invázióról, beköltöztetésről van szó. Azok a katonák,
akik majd ezekben a lakásokban
fognak lakni, már rég a városban
élnek, dolgoznak. Családostól.
tárgyalni. Hogy miként tovább?
Senki se gondolja azt, hogy a
terv egyik napról a másikra fog
megvalósulni. Tény viszont, hogy
most már csak 200 lakásról beszélünk.
– Minden jel arra mutat, hogy
kétszáz román katona és családja
fog betelepülni Vásárhelyre. Mikorra várható ez az „invázió”? Ez
a beköltöztetés igencsak emlékeztet egy bizonyos korszakra…
– Nem kell mindig a legroszszabbra gondolni. Én viszont már
megszoktam, ha valaki tesz valamit, azt nem mindig értékelik
úgy, ahogyan kellene, vagy ahogyan azt az ember elvárná. Ismétlem: egy ilyen projekt
kivitelezésére hónapok, évek
szükségeltetnek. Visszatérek a
kérdésre: itt nem invázióról, beköltöztetésről van szó. Akik majd
ezekben a lakásokban lakni fognak, azok már rég a városban
élnek, dolgoznak. Családostól.
Annyi az egész, hogy nagy részük nem saját vagy szolgálati
lakásban, hanem albérletben
lakik.
– Hogy Mircea Duşa mit is
képvisel, sokak számára világos.
Mi azért tudni szeretnénk, hogy a

szóban forgó elképzelést miért is
szorgalmazza, sürgeti annyira?
– Tudom, hogy a kérdéssel
mire céloz. A könyvelő számokkal foglalkozik, a tanár nevel, a
mérnök tervez. A katona pedig a
mi biztonságunkat szolgálja.
Ehhez bizony sokszor kemény
kéz, megfontoltság, rátermettség és mindenekelőtt tisztánlátás szükségeltetik. Mircea Duşa
egy nem akármilyen hatalmat
képvisel. Ráadásul ezen belül
előrelépést szeretne. Hozzánk
hasonlóan, akik a város ügyeit
akarjuk előbbre mozdítani.
– A kétszáz katona akkor is
kétszáz katona. Ha beleszámolom
azt is, hogy ezek az emberek ráadásul családostul költöznek ide,
akkor önkéntelenül is az etnikai
arányokra gondolok…
– Most megint ismételnem
kell magam. Ezek az emberek,
családok már itt élnek, dolgoznak. Ha úgy tetszik, a város érdekeit képviselik. Itt vannak, és
albérletben laknak. Ebben az értelemben az ittlétük nem befolyásolhatja a már kialakult
etnikai arányokat.
Kép és szöveg:
Nagy-Bodó Tibor

3. oldal

MORGÓ
Szentgyörgyi László

Virágéknál
ég a világ
Amióta eldőlt, hogy Vásárhelyi Forgatag néven
magyar kulturális napok szervezését kezdeményezik
– tekintettel a hasonló kolozsvári rendezvénysorozat
sikerére –, Marosvásárhely újra az erdélyi magyar
média és a közérdeklődés középpontjába került. Méltán, hiszen mégiscsak a legnépesebb magyar lakossággal bíró erdélyi városról, Székelyföld egykor volt
gazdasági-kulturális fővárosáról van szó. Igaz, az
1990-es márciusi események utáni sorozatos kudarcélmények – az etnikai arányok átbillenésétől, a polgármesteri tisztségért vívott választási küzdelmek
sorozatos elvesztésén keresztül, a város magyar jellegének folyamatos háttérbe szorításáig – mintha
megtörték volna a helyi magyar közösség önbizalmát,
jövőbe vetett hitét. Hogy ebben mekkora felelősség
hárul az utóbbi huszonhárom esztendő enyhén szólva
hiányos magyar érdekképviseletére, annak megállapítása, kimondása már nem sokáig halasztható. A vásárhelyi magyar kulturális rendezvénysorozat kiváló
alkalom nemcsak a helyi értékek felmutatására,
hanem a közösség – ha még egyáltalán lehet ilyenről
beszélni – önértékelésének helyreállítására is. Elsőként ezt kell megcélozni, aztán jöhet a szükséges nyitottsággal és kíváncsisággal bíró román közönség
érdeklődésének megnyerése.
A rendezvény ötlete a Néppárt helyi vezetőitől
származik, akik a szervezésbe és lebonyolításba –
egyébként jó érzékkel, merthogy a kultúra nem ideológia-, de főleg nem pártfüggő – bevonták a helyi
RMDSZ-t is. Sokan vitatták a döntés helyességét,
mondván az RMDSZ várhatóan megpróbálja majd lenyúlni a sikert, vagy – kudarc esetén – áthárítani a
felelősséget. A szervezés, amint az előrelátható volt,
nem ment zökkenők nélkül – az alpolgármester
éppen akkor utazott el Törökországba testvérvárosi
kapcsolatokat ápolni, amikor személyes jelenlétére,
tisztségével járó feltételezett tekintélyére, jogi ismereteire a legnagyobb szükség lett volna –, de olyan
ellenséges viszonyulásra sem számított senki, mint
amilyent Dorin Florea részéről tapasztaltunk. Ki hitte
volna, hogy megérjük a napot, amikor Marosvásárhely polgármestere – legyen az bárki – kitiltja a város
központjából a magyar kultúrát? Sőt, ellenrendezvényt szervez magyar előadókkal, csakhogy keresztbe
tehessen a Forgatagnak, megoszthassa a magyarságot. S teszi ezt közpénzen, azaz a vásárhelyi magyar
adóﬁzetők pénzén is. A Forgatagra viszont egyetlen
vasat sem ad. Ideje lenne végre elgondolkodni azon
is, hogy megérte-e – s ha igen, akkor személy szerint
kinek, kiknek? – azokat a bizonyos háttéralkukat
megkötni – mármint a megyei tanácselnöki tisztségért cserébe feladni a vásárhelyi polgármesteri széket
–, amelyekről annak idején annyi szó esett, s amelyek
Floreát legalább két ízben mandátumhoz segítették.
Ma sokan párhuzamot vonnak a kolozsvári és a vásárhelyi rendezvények között. Azok, akik a kolozsvári
sikerrel példálóznak megfeledkeznek egy igen fontos
részletről, nevezetesen arról, hogy a kincses városban
a magyarság részaránya 16 százalékra csökkent, ezzel
szemben Vásárhelyen még mindig igen jelentős, 45
százaléknyi, ami meglehetősen motiválja az ezen arányok mindenáron történő megváltoztatásában érdekelteket. Mindenestre a tegnap indult Vásárhelyi
Forgatag komoly erőpróba elé állítja mind a szervezőket, mind a sokat próbált vásárhelyi magyarokat,
hiszen egy sikeres rendezvénysorozat által érettségüket, életképességüket bizonyíthatják. Nem utolsó sorban azt, hogy Marosvásárhellyel kell és érdemes
számolni akkor, amikor Székelyföld jövője kerül szóba.
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4. oldal >> Társadalom / Vélemény
Kezdetnek nem rossz
A politikusok nyaralásával egy időben felpezsdült az
erdélyi magyar társadalmi, kulturális és politikai élet. A
Marosvásárhelytől „ellopott” Félsziget hanyatlásának is
köszönhetően Tusványos megerősítette vezető helyét
legnépszerűbb diákrendezvények sorában. A rendszerváltás utáni hősidőket idéző diáktalálkozók és a tartalmas
nyári szabadegyetemek szellemét egyaránt meg lehetett
ott találni. A változások szele a Tusványos növekvő sikerét
és a Félsziget még csúfosabb bukását vetíti előre. Attól
függetlenül, hogy kinek melyik rendezvény a szívügye,
fontos, hogy maradjon egy olyan erdélyi fesztivál, amelyen elsősorban a magyar ﬁatalok találkozása és szórakozása az elsőrendű szempont. Erre a jelek szerint
alkalmatlanná vált a kolozsvári Félsziget.
Az egyre magasabb színvonalon megrendezett városés falunapok szintén fontos értékteremtő szerepet látnak
el. Felrázzák a szunnyadó alkotói műhelyeket, munkára
késztetik az amatőr társulatokat és csoportokat, és gazdaságilag is jó hatással vannak a helyi közösségekre. A
legnagyobb sikereket a magyar városnapok szervezésében eddig Sepsiszentgyörgy és Kolozsvár érte el, de várható többek között Nagyvárad, Marosvásárhely és a többi
szórványbéli és székelyföldi város felzárkózása, valamint
a falunapok elterjedése és fejlődése. Ezek a rendezvények
nem nyújtanak megoldást számos közösségi problémára,
de hozzájárulhatnak a megmaradásunkhoz.
A marosvásárhelyi példa jó bizonyíték arra, hogy van
élet a politikai szférán kívül is, sőt, nagy szükségünk van
olyan civil szervezetekre, amelyek nyomást gyakorolnak
azokra a közéleti szereplőkre, akik alkalmatlanok a felvállalt érdekvédelmi munkára. A politikusok kezdeti viszszautasító magatartása ellenére, mégis van eredménye
a „kényelmetlen” civilek kitartó tevékenységének. Így
született meg a Bernády iskola és ennek köszönhetően
lesz nagyobb számú magyar rendezvényünk a Kultúrpalota százéves évfordulóján is, a nyaralással elfoglalt politikusaink hanyagsága és „zöldfülűsége” ellenére is. A
közéleti szerepben szunnyadó képviselőinkre frissítő hatással volt a civilek ébresztője.
A Forgatag körüli problémák végérvényesen bebizonyították, hogy Marosvásárhely polgármesterének a legfőbb gondja a város magyarjai várva várt szórakozásának
az ellehetetlenítése. A főtérről való kizárásunk is egyértelmű gesztus volt, de az ugyanarra az időpontra szervezett „multietnikus” rendezvény egy még nyilvánvalóbb
övön aluli ütésként hatott ránk, vásárhelyi magyarokra.
A polgármester ezennel kimutatta a foga fehérjét, és érvénytelenítette minden eddigi és ezutáni „magyarbarát”
kijelentését. A megjátszott toleranciája mögül a beteges
nemzetféltése bújt elő, és reményeink szerint ezután
aligha számíthat a magyar választók bizalmára.
Elindult tehát egy olyan folyamat, amely kiemelheti
az erdélyi magyar közhangulatot az utóbbi évek letargikus állapotából, amely függetlenítheti életünket az
RMDSZ hatalmi szerepvállalásától, amely az önkormányzatok, az egyházak és a civilek összefogásával megteremtheti a közösségünk fenntartható jólétét.
Ferencz Zsombor

A Központ hetilap a következő
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„A csúcson szűnt
meg a kertészképzés!”
„Racionális döntés volt a nyárádszeredai kertészképzés megszüntetése, mert a húsz kilométerre levő Sapientia EMTE is el tudja majd látni a feladatát, másrészt az érdeklődés, a hallgatók száma is nagyot csökkent. Az anyagi gondokkal küszködő intézmény további működtetése lezüllesztette volna az egyetem
nívóját, hírnevét. Bevallom: hiányozni fog a tanári közösség és a diákjaim, akiknek emlékezetében Samu
bácsiként maradok meg” – állítja Dr. Jakab Sámuel, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertésztudományi kar
nyárádszeredai tagozatának, a kezdetektől, húsz éve feladatát ellátó dékánja.
Mint ismeretes, nem indul új
évfolyam a 2013-2014-es tanévben, mert a húsz éve működő
intézmény nem nyert el újabb
támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumától, viszont a
másod-, harmad és negyedévesek kimenő rendszerben befejezhetik tanulmányaikat.

és ez húsz kilométerre van Nyárádszeredától, nem áll módjukban támogatni az utóbbit.
A meglévő három évfolyam
befejezi tanulmányait
„Jelenleg összesen ötvenhatvan diákunk – másod-, harmad- és negyedévesek – van
még a főiskolán, és a tanulmányaik befejezésére megvan a
szükséges anyagi keret” – biztosította a dékán. Azt is hozzátette, hogy a tanárokat sem érte
veszteség, mert a legtöbb oktató a Sapientián is tanít, sőt,
egyeseknek már túlterhelést jelentett a Nyárádszeredába való
ingázás. Emellett a magyarországi óraadókra is lehet számítani az elkövetkezendő három
iskolai évben.

Nem új keletű a probléma
A dékán elmondta, hogy
már tavaly novemberétől a levegőben van a képzés megszüntetésének lehetősége, és ő ezt
akkor tudomásul is vette. „Amikor a Sapientia EMTE-n elindult
a kertészmérnöki szak, már
akkor felmerült a nyárádszeredai tagozat megszüntetésének
lehetősége. Akkor én voltam az,
aki síkra szállt ez ellen, azzal is
érvelve, hogy a koronkai intézmény nem integrálhatja a mi
képzésünket, hiszen az nem
akkreditált. A tavalyi akkreditációt követően nem volt már az
„adu ász” a kezünkben, így a
már 2002-ben felvetődött probléma újra aktuális lett. Nyilván
voltak olyan oktatók, akik nem
akarták elfogadni a tényeket,
így idén tiltakozó aláírásgyűjtésbe fogtak, és erre buzdították
a diákokat is, de már akkor tudattam velük, hogy ez falra
hányt borsó, a nyárádszeredai
képzés meg fog szűnni” –
mondta el Jakab Sámuel.

Csökkenő érdeklődés,
gyengébb képességű diákok
„Ki kell mondani azt, hogy a
főiskola iránti érdeklődés évről
évre csökkent. Míg húsz évvel
ezelőtt, az egyetem indulásakor
százan is jelentkeztek a meghirdetett helyekre, tavaly már a
negyven tandíjmentes helyet
sem töltötték be. Aki el kívánta
végezni ezt a képzést, az húsz év
alatt megtehette” – állítja Jakab
Sámuel. Azt is hozzáfűzte, hogy
bár a nyárádszeredai tagozat
célcsoportja sosem a frissen
érettségizett ﬁatalok voltak, az
utóbbi időben ezek száma megnőtt, és sajnos belőlük is a gyengébb képességűek jelentkeztek,
amely gyerekek jó példái voltak
középiskolai oktatás iszonyatosan gyenge színvonalának. Elmondása szerint ezen diákok
nagy része az első téli vizsgaidőszakban elbukott, 2-3 hallgatónál több a frissen érettségizettek
közül nem jutott el az államvizsgáig.
„Sok ﬁatal azt gondolta,
hogy ezen az egyetemen nem
kell tanulni, és emiatt választották a mi tanintézményünket.
Úgy vélték, majd Nyárádszeredában ellébecolnak, ők pedig
sorra elhasaltak, mert nem számítottak arra, hogy komolyan

A fenntartó indokai
Megtudtuk azt is, hogy az
Emberi Erőforrások Minisztériumában határozat született arról,
hogy megszűnik a nyárádszeredai képzés további ﬁnanszírozása, és a tagozatot a
Sapientiának kell majd integrálnia. A minisztérium a jövő tanévre csak negyven határon túli
hallgató támogatását vállalja,
ezt pedig sem Beregszász sem
Nyárádszereda nem kaphatja
meg, hanem a hiánypótló zentai
főiskolára utalják majd az összeget. Többek között a hivatalos
indoklás tartalmazta azt is, hogy
mivel a Sapientián működik
akkreditált kertészmérnöki szak,
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kell tanulni, még többet, mint a
nappali képzésen, mert jobbára
magára, saját kíváncsiságára
van utalva a diák. Kijelenthetem: ha az idén indulna is évfolyam, harmincnál többen
biztosan nem jelentkeznének,
és ennyi diákért anyagilag sem
éri meg működtetni egy tanintézményt” – állítja Jakab Sámuel.
Képes lesz-e a Sapientia
integrálni a nyárádszeredai
képzést?
Köztudott, hogy Sapientián
nappali kertészmérnöki képzés
folyik, Nyárádszeredában pedig
levelező, azaz különbözik a két
intézmény célcsoportja. Amíg a
koronkai kampusz a frissen
érettségizőknek biztosít felsőfokú oktatást, a nyárádszeredai
főiskolára leginkább az idősebb
generáció jelentkezett, akik tudatosan akarták elsajátítani ezt
a szakmát, emellett saját vállalkozásuk van, illetve dolgoznak,
így idejükbe nem fér bele a nappali képzés. Adott a kérdés, hogy
a Sapientia kertészmérnöki
szakja tudja-e majd helyettesíteni a nyárádszeredai képzést.
„Úgy vélem, hogy egyelőre a Sapientia nem tudja teljesen átvenni a képzésünk szerepét, de
idővel sikerül ez. Természetesen

a mikor még a jövő titka” –
mondta el a dékán.
Racionális a döntés, de
hiányozni fognak a diákjaim
„Bár a kezdetektől jelen vagyok az intézmény életében,
húsz éve töltöm be főállásban a
dékáni tisztséget, és mindig is
„magyar ügyként” tekintettem
erre a képzésre, mégis azt mondom: racionális lépés volt a tagozat megszűntetése. Már
régebben megfordult az én fejemben is az intézmény felfüggesztésének ötlete, mert
leáldozásának első jeleit mutatta. Megcsappant az érdeklődés, a diák-alapanyag is gyenge
lett, az anyagi források is elapadtak az utóbbi években.
Emellett pedig nem korrekt az,
hogy húsz kilométeres körzeten
belül két nagyon hasonló képzés
működjön magyarországi támogatással. Természetesen hiányozni fog az összeszokott tanári
közösség, a diákjaim, akiknek
Samu bácsiként maradok meg
emlékezetében, de talán 82
évesen – a megmaradt három
évfolyam befejezésekor ennyi
idős leszek – ideje lenne nekem
is igazi nyugdíjasként tölteni
mindennapjaim.
Pál Piroska

CM
YB

Társadalom <<

2013. augusztus 29–szeptember 4.

Településeink éke:
a faragott székelykapu

Új székelykapu Nagyernyeben

Hagyományos székely porta szinte elképzelhetetlen
ﬁlagóriás, tornácos ház és műremeknek számító faragott, fedeles kapu nélkül. A történelem homályába vesző idők óta épített székelykapuk állítása a
múlt rendszerben kissé visszaszorult, de napjainkban mintha újra reneszánszát élné. Az utóbbi két évtizedben több parókia elé emelkedett galambbúgos
székely nagykapu és számos „bennvaló” bejáratát
jelzi ma újonnan faragott fedeles kiskapu.
A fedeles nagykapuk állítása
az egész magyar nyelvterületen
ismert volt, de a Székelyföldön
maradt meg egészen napjainkig.
A faragott kapu a családot, nemzetséget, népcsoportot jelképezte, tükrözve a gazda
hitvilágát, szemléletét, ízlését. Ez
képezte a határt a tulajdonos
belső világa és a külvilág között.
A kapun belül volt az„élet”. A férﬁak a kapufélfának dőlve beszélgettek, a nők kiültek a kapu elé
tereferélni, a szerelmesek a kapuban találkoztak.
A székely ház mértékadó
dísze és koronája
a székelykapu
Nyírő József szerint a székely
ház mértékadó dísze és koronája
a székelykapu, melyet valósággal családtagnak tekint a gazda.
Levágja az erdő fáját, de az elpusztult élet helyébe újat teremt, mert a székelykapu
tényleg él, és részt vesz mindennapi küzdelmes életének vérkeringésében. Élővé válik azáltal,
hogy a székely a lelkét leheli
belé, amikor kifaragja, és az Isten
nevét vési rá szelíd és áhítatos
betűkkel…
Hajdan a székely ember kiment az erdőjébe, kiválasztotta
a legszebb, legjobb, legmegfelelőbb fát, hazaszállította, tartósította, majd faragómestert

hívott. A mester a kaput mint az
udvar és a jószág főbejáratának
ékes építményét karcolt, vésett,
fűrészelt, domborműves faragással, esetenként színes festékkel díszítette. A szemöldökfán az
építés évszámát, az építtetők
nevét és néha üdvözlő szöveget
örökített meg. A keményfából
emelt tartóoszlopokra leggyakrabban napot és holdat, tulipánt,
gabonát, szőlőindát, csőrében
olajágat tartó madarat vésett. A
galambbúgos tetőszerkezetet
zsindellyel vagy hódfarkas cseréppel fedte. A kiskapu nyílórészét fenyődeszkából készítette, a
deszkák különböző irányban való
elhelyezésével ért el esztétikai
hatást.
Nem minden galambbúgos,
faragott, fedeles kapu minősül székelykapunak
De nem minden galambbúgos, faragott, fedeles kapu minősül székelykapunak a néprajzi
szakirodalom szerint, hanem
csak azok, amelyek megfelelnek
néhány feltételnek. Ezek közül a
legfontosabbak, hogy a kapu ne
mutasson összefüggést a telken
levő más építménnyel, nyílása
felül legyen köríves, áttört szerkezetű, a díszítmények között
pedig legyen jelen a napszimbólum. Ezen kívül jó, ha van egykét sor galambdúc, a nagykapu

A csejdi református parókia székelykapuja

Székelykapu a csikfalvi
reformatus templom előtt.

A marosszentgyörgyi
plébania kapuja
és a csíkfalvi református templom elé állított díszesen faragott
székelykapuk ﬁgyelmes szemrevételével igen sokat tanulhatunk
a települések történetéről.

lécei és a tetőszerkezet között
van egy üres rész, és a kapu közepén lelóg egy emelőcsiga.
A mikházi ferences
kolostor kapuja 1673-ból
származik

„Isten áldása lengjen
a magyar nemzet fölött”

Szűkebb térségünkben inkább a Felső Nyárád-mentére
jellemző a székelykapuk állítása.
A legrégibb székelykapu, amely
napjainkig megmaradt, a mikházi ferences kolostor kapuja
1673-ból származik. Ezt a budapesti Néprajzi Múzeumba szállították, Mikházán ma a másolata
látható. Legsűrűbben Nyárádremetén, Köszvényesen és Jobbágytelkén állnak, de sok van
Nyárádszentmártonban, Csíkfalván és Jobbágyfalvában is. Ez
utóbbiak közül kiemelkedők a
közelmúltban Kilyén Domokos
által faragottak, amelyek sok
helytörténeti jellegű ábrázolást
hordoznak. A szentmártoni és
jobbágyfalvi unitárius parókiák

A Maros-mentén elhelyezkedő településeinken ritkábban
látunk faragott, fedeles kapukat,
ezért látványuk sokkal ﬁgyelemfelkeltőbb. Marossárpatakon két
faragott fedeles székelykaput
csodálhat meg a látogató. Mindkettőnek a tervezője és megépítője
Miholcsa
József
szobrászművész. Az egyik a
szobrászművész jószágának a
bejáratát jelzi, a másik a történelmi szoborpark elé lett felállítva. Nagyernyében és
Marosszentgyörgyön a római katolikus plébánia előtt, Vajdaszentiványon,
Sáromberkén,
Székesen és Csejden a református paplakok előtt látható ilyen.

CM
YB

5. oldal

Gipsy kings, avagy királyok ideje
Amit a kiszikkadt, megrepedezett tarlónak egy
kiadós nyári zápor, azt jelentette az uborkaszezonból lassacskán kifelé evickélő hírtévéknek a cigánykirály, Florin Cioaba halála. Napokig nulla-huszonnégyben tolták az örök
színesfémmezőkre távozott uralkodóval kapcsolatos híreket,
a hervadt, punnyadt műsorvezető mámik valósággal kivirágoztak; berángattak a stúdiókba boldog-boldogtalant, újságíróktól kezdve egészen újságot sem olvasókig,
feltelefonáltak vajdát, rokont és egyszerű mezítlábas alattvalót, osztotta az észt szenátor, szociológus, pszichiáter és
pendelyes jósnő egyaránt. Aztán, amikor már azt hittük,
hogy a temetéssel – amelyre kábé ezerötszázan fáradtak el,
a beharangozott százezerrel ellentétben – és az idősebbik
királyﬁ megkoronázásával végre lezárul az ügy, következett
az újabb fordulat: a kisebbik nem elégedett meg a 15 millió
eurós(!) atyai örökséggel, így egy füst alatt őt is királlyá
ütték, és a trollok, izé, a trónok harca azóta is folyik…
A nemrég megboldogult Florin Cioaba kobakján az Úr
1997. esztendejében landolt szívinfarktusban elhunyt apja,
Ion Cioaba huszonnégy karátos bádogkalapja – az István, a
királyból parafrazálva: király vagyok, uram, a saját akaratomból, minden cigányok királya! Joggal vetődik fel a kérdés: honnan, miből gyűlt össze ama csinos, tizenöt milkás
vagyonka? Nos, egyrészt apai örökség (azt már nyomozza
ki más, hogy a dádénak honnét a rákból volt több tíz kiló
aranya), másrészt a királykodás mellett pünkösdista prédikátorként is gürizett másodállásban, amely neoprotestáns
mozgalomról köztudott, hogy igen szépen hoz a konyhára;
no nem a közönséges hívekére, hanem az igehirdetőkére.
Ezen kívül több saját vállalkozást is tulajdonolt őfüstössége:
ócskavas- és színesfémbegyűjtő, valamint feldolgozó „vállalatokat” működtetett szerte a birodalmában; aki eddig
nem deriválta, miért vesznek át eme központok olyasmiket
is, mint vasúti kábelek, síndarabok, trafók, közlekedési táblák, kanálisfedők, liftajtók satöbbi, az most közel állhat a
megvilágosodáshoz. Talán még annyit fog emlegetni az utókor Basescu jogaros cimborájáról, hogy megpróbálta lebeszélni népét a zsenge korú kislányok házasságba
kényszerítéséről. Mérsékelt sikerrel, amihez az is hozzájárulhatott, hogy ő is 12 évesen adta férjhez a sajátját.
Idősebbik ﬁa, polgármesterünk druszája, Dorin, aki múlt
hétfő óta nemzetközi cigánykirály, és akivel ránézésre szintén nem végelgyengülés fog végezni, saját bevallása szerint
jogász végzettségű, de a bárgyú tekintete, szegényes szókincse és az egész unintelligens habitusa alapján lelkünkbe
fészkeli magát a gyanú: talán akad egy olyan magánegyetem hetedhét ország(á)ban, ahol az aranykeretes diplomákat a kliens anyagával ornálják. Alattvalói közül sokan nem
rajonganak érte; vélhetően azért nem, mert valahogy hiányzik a lényéből Lear király méltósága, a Napkirály szigora
és a makk király fejedelmi fejtartása.
A kisebbik királyﬁ, Daniel, aki immár maga is király, bár
nem internacionális, csak mezei hazai, későn érő típus: harminchárom éves létére még mindig esti iskolába jár, de
benne legalább felfedezni néminemű, koronás főhöz illő abszolutista hajlamot – valójában egy piti helyi gengszter, aki
esténként a fajtársaiból verbuvált, húsz-harmincfős bandájával terrorizálja a nagyszebeni bárok és szórakozóhelyek úri
közönségét. Az is pozitívum, hogy a ﬁzikai munkát sem veti
meg; pár évvel ezelőtt napokig sepregette az óváros utcáit,
amikor valamilyen csibészségért közmunkára ítélték.
Meghalt a király, éljen…ek a királyok! Távész báktáló!
Molnár Tibor
Mindenik ezek közül sűrűn díszített és sokatmondó feliratot hirdet. Miholcsa József kapuját két
rovásfelirat ékesíti: „Isten áldd
meg a magyart”, illetve„Ha Isten
velünk, kicsoda ellenünk.” A sáromberki parókia előtti kapura a
következő zsoltár szöveget vésték: „Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicsérettel”. A

csejdi református parókia előtti
székelykapura rárótta a faragómester, hogy:„Tebenned bíztunk
eleitől fogva” majd rovásjelekkel:
„Isten áldása lengjen a magyar
nemzet fölött”. A nagyernyei kapura egyszerűen csak annyit
írtak: „Ki belépsz ide, lásd meg a
jót, amit követned kell.”
Nemes Gyula
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Hallotta, milyen kutak nyílnak hamarosan a benzinkutak
mellett?
– Gémeskutak?
– Nem. Kur…, izé, szexkutak!
– Ne persze!
– Komolyan! Itt írja: „Hamarosan szexkutak nyílnak a
benzinkutak szomszédságában, egyenként tíz-tíz fülkével.
A lányokat rádión lehet megrendelni, és a szexgarázsokba
még pánikgombot is szereltek.
Érdekesség, hogy a sofőr nem
tud kiszállni, mert a bal oldalon nincs hely erre, csak a
prosti tud az autóból ki- és beosonni”.
– A pánikgomb minek?
Olyan rusnyák is vannak köztük?
– Nem tudom. De lássuk
tovább: „A szexkutak este hét
és hajnali öt között tartanak
nyitva, az ott dolgozó lányoknak egészségbiztosítást is kell
ﬁzetniük, és meg is adózzák a
keresetüket. Egy szociális
munkás is lesz a helyszínen, és
egy biztonsági őr ügyel majd a

rendre”.
– Gondolom a biztonsági
őr a stricijük is egyben. De szerintem egy nagy humbug az
egész, ugyanis a prostitúció
nem legális Romániában.
– Itt nem is, viszont Svájcban igen, és ez svájci hír, vagy
azt elfelejtettem mondani?
– El!
– Azért találták ki, mert
hiába legális, az emberek
zöme nem szereti, ha a kéjipari
szakmunkásnők mindenki
szeme láttára, az utcán üzekednek.
– Komoly problémákkal
küszködnek szegény svájciak,
de az erdélyi románok még
ennél is nagyobbakkal…
– Éspedig?
– Hiányolják magukat a címerből. A Fehér megyei prefektus, bizonyos Gheorghe
Feneser nemrég beadványban
fordult Victor Pontához,
amelyben azt kifogásolja,
hogy a régióban élő románok
semmiféle heraldikai elem
révén nem képviseltetnek a címerben. Felsorolja, hogy az országjelképen
látható

Erdély-címerben megjelennek
a székelyek, a magyarok és a
szászok jelképei, az itt élő románokat azonban egyetlen
elem sem jeleníti meg.
– Remélem, nem mi tehetünk erről is.
– De, valahol igen, ugyanis
a mai címer alapját, Ferdinánd
román király személyes megbízására Köpeczi Sebestyén József magyar heraldikus
tervezte 1921-ben.
– De ha emiatt ránk akarják verni a balhét, akkor baj
van Köpecen!
– Erdély címere a három kiváltságos erdélyi nemzet: a
magyar, a székely és a szász
jelképeit egyesíti; a magyar
nemzetet a fekete turulmadár,
a székelyeket a nap és a hold,
míg a szász székeket a hét
vörös bástya jelzi, a régió románsága pedig valóban nem
jelenik meg benne.
– És milyen szimbólumot
proponál ez a Feneser? Mert
nekem lenne pár ötletem, de
azok közül egyiket se dizájnolná rá a fene se…
– Semmilyet, csak felszó-

Szebb napok
az Éjjeli Menedékhelyen
Idén nyáron 7 család lakhatási
problémája oldódott meg az
Éjjeli Menedékhelyen szociális
lakások átutalásával, illetve
magán bérlakások által. „Örvendetes, hogy a nálunk elhelyezettek egy részének sikerült munkahelyet találnia,
ami hozzásegíti őket azon lakások bérköltségének kiﬁzetéséhez, amelybe költöztek.

Az ők társadalmi visszailleszkedése egyike fő célkitűzéseinknek” – nyilatkozta Székely
István, a Menedékhely igazgatója.
Jelen időszakban felértékelik
a közeljövőben elvégzendő rehabilitációs és korszerűsítési
munkálatok költségét. Az
életkörülményeket érezhetően megjavítják a hideg év-

szakra, ugyanis az ingatlan 5
helyiségét felszabadították,
így a szálláshely területe kibővült.
A Rozmaring utca 36. szám
alatti Éjjeli Menedékhely 120140 helynyi kapacitással rendelkezik, jelenleg pedig 97
személyt szállásol el.
A Polgármesteri
Hivatal Sajtóirodája

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.

lítja a kormányt:„mihamarabb
javítsák ki ezt a sajnálatos és
súlyos hibát!”. Ámde az nem
úgy megy, hogy rárajzolnak
még, teszem azt, egy birkát,
hanem címermódosító törvénytervezet szükségeltetik
hezzá.
– Lapozzunk: ahhoz mit
szól, hogy múlt pénteken
végre kitették a Bernády
György iskolanévtáblát?
– Ki, de hogy? Suttyomban! Nemhogy semmiféle ünnepséget nem szerveztek, de
még a megyei tanfelügyelőséget, illetve az iskola vezetőségét sem tájékoztatták a hivatal
munkatársai.
– Ráadásul máris beadvánnyal akarnak fordulni a
polgármesteri hivatalhoz,
hogy cseréljék ki, mert nem jó.
– Kicsoda?
– Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom elnöke
szerint több szempontból sem
felel meg az iskolanévtáblákra
vonatkozó hivatalos rendeletnek. A tanügyminisztérium
neve románul jelenik meg
rajta, illetve egy nyelvtani
hibát is tartalmaz, Bernády
György neve ugyanis idézőjelbe került.
– Szerintem nem kéne
fennakadni minden piszlicsáré
apróságon, mert az lesz a
vége, hogy elviszik kijavítani,
és szépen elfelejtik visszatenni.
Inkább vegyünk példát az öreg

székelyről, aki több napos
székrekedés után végre megkönnyebbült: nem törődött
vele, hogy egy kicsit szagos,
örvendett, hogy kinn van.
– Szolgálhatok egyéb jó
hírrel is: hazatért Peti András
Törökországból!
– Ez valóban jó hír, Szíria
nincs messze onnan… És azt
se felejtsük el, hogy Cioaba király se pont úgy dzsesszelt
vissza onnét, ahogyan eltervezte.
– A Sörpatikánál tartott
Forgatagos sajtótájékoztatón
„súlyos és fájdalmas pofonnak” nevezte, hogy a városháza nem adott helyet a
főtéren a Vásárhelyi Forgatagnak.
– Ezek szerint alpolgármester úr még sose volt becsületesen felképelve, és
Rejtő-könyveket se olvasott…
– Miért?
– Mert mindenki tudja,
hogy egy pofon sokféle lehet,
viszont mindig váratlan! Vagyis, mivel már startból tisztában voltak vele, kivel állnak
szemben, így a főtérről való kitiltás sem érhette őket arculcsapásként. Nyilvánvaló
volt, hogy Florea minden eszközzel keresztbe fog tenni
nekik.
– S mit szól a Ligetbe tervezett, Hajdú Győzőtől kölcsönzött Impreuna – Együtt

nevet viselő curájfesztiválhoz,
tán az is borítékolható volt,
maga kocsmazseni?
– Az nem; az egy grátisz,
bónusz seggberúgás a polgármestertől a pof mellé, hogy
maradjunk Peti képzavaránál.
És nem éppen curájfesztivál,
magyar népdalénekesek is
csárognak majd, továbbá
olyan gigasztárok is, mint az
Autostop vagy Delhusa Gjon.
Szerencsére a fő fellépő EDDA
az utolsó pillanatban passzolta
a rendezvényt.
– Valójában mindenki ott
lép fel, ahova hívják, nincs
ezzel semmi baj, de Patakyéknak természetesen jár a pont.
Viszont az Autostop már kissé
más tészta, mivelhogy vásárhelyi zenekar…
– Az Dan Peter és a többi
bandatag privát ügye, bizonyára jól megﬁzették őket, si
cu asta basta, ahogy a juhászfegyenc mondaná. Más kérdés,
hogy ezután majd becsületes
magyar rendezvényekre aligha
fogják hívni őket, de ez legyen
az ő bajuk. Habár elég sanszos,
hogy ők is meggondolkozzák
magukat addig.
– De mihez kezd most szerencsétlen Florea a gerilla-curájfesztiválja sztárvendége, az
EDDA nélkül?
– Az viszont legyen az ő
baja!
Molnár Tibor

Marosvásárhely A Climate Alliance új tagja
Marosvásárhely Municípium hivatalosan is a Climate Alliance nemzetközi
hálózat tagjává vált,
melynek célja az éghajlat
és környezet védelme,
globális szinten. „Üdvözöljük városukat szervezetünkben, ennek új tagjaként, és
reméljük, hogy együttműködésünk sikeres lesz, a klimatikus környezet fejlesztésének
és megőrzésének területén.”,
áll a Frankfurt am Main-i
székhelyű Climate Alliance
Titkárságának Dorin Florea
polgármesterhez intézett levelében.
Marosvásárhely Helyi Tanácsa a 2013. április 24-i 139es számú határozat által
jóváhagyta Marosvásárhely
Climate Alliance hálózathoz

való csatlakozására vonatkozó
dokumentációt.
„Egy tiszta környezet megvalósítása és fenntartása, a
környezetre káros üvegházhatású gázak kibocsátásának és
a széndioxid-kibocsátás lecsökkentése, más új együttműködési
lehetőségek
keresése a környezetvédelem
területén, a szennyezés lecsökkentése és a természeti
források fenntartható felhasználása, jelentik az önkormányzat által támogatott
környezeti stratégia prioritásait”, áll az említett helyi tanácsi
határozat
elfogadásának alapját képező
indoklásban.
Az 1990-ben életre hívott
Climate Alliance több mint
1500 tagot számlál – 18 eu-

rópai ország több
városát és municípiumát,
ilyen országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, Franciaország, Németország,
Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Svájc,
Svédország.
A Climate Alliance tagság
lehetőséget nyújt a városvezetésnek a stratégiák bővítésére és változatosabbá
tételére, egyes partnerségek
fejlesztésén, valamint a környezet megőrzésére és fenntartható
fejlesztésére
vontakozó kampányok és
projektek támogatásán keresztül.
A Polgármesteri
Hivatal sajtóirodája
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Labdarúgás 2. liga
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Kosárlabda, Nemzeti Liga

Hazai pályán kezd a marosvásárhelyi ASA Tyronn Mitchell
Mint ismeretes, a hazai labdarúgó második liga küzdelmei szeptember 7-én
rajtolnak, a második liga első csoportjába tizenhárom együttest soroltak, a
versenyprogram hasonló, csupán
annyi különbséggel, hogy az alapszakasz végén a 13. helyen álló együttes
automatikusan kiesik a harmadik ligába.

7-én, szombaton, hazai közönség előtt mutatkozik be, ellenfele a resicabányai CS Metalul lesz, majd egy hét múlva Aradra
utazik, ahol az UTA vendége lesz. Érdekesség, hogy az őszi idény folyamán sorra kerülő 11 fordulóban, öt alkalommal játszik a
Sziget utcában és hatszor idegenben.

A csoport teljes mezőnyét, városunk
együttese, az ASA mellett a Gloria 1922
Beszterce, a CS Metalul Resicabánya (korábbi nevén FC Damila Măciuca), CSM Râmnicu Vâlcea, UTA Arad, CS FC Bihar
Nagyvárad, CS Mioveni, CS ALRO Slatina, CS
FC Olimpia 2010 Szatmárnémeti, Clubul
Sportiv U Craiova, SC Fotbal Club U Craiova
és CS Minerul Motru alkotja.
Továbbá jelentős módosítások jelentek
meg a versenyprogramban. Eszerint a bajnokság első felét oda-visszavágó rendszerben rendezik, 22 fordulóban, majd az 1-6.
helyezettek play-offban a feljutásért, a 612. helyen végzettek pedig play-outban a

Miután kapott gól nélkül zárta a szecselevárosi felkészülést az ASA együttese (3-0
az AS Hărmannal és az FC Zágonnal, 2-0 a
Fortuna Câmpinával és 0-0 a Besztercei Gloriával), hazai környezetben 2-1 arányban
legyőzték a 3-ik ligás szászrégeni Avântult
is (gólszerző Creţu 60. és Szilágyi 66.).
Az utóbbi mérkőzésen Iordănescu vezetőedző a következő játékosokat használta:
Caparco - Homei, Gugu, Patriche, Szilagyi Alex. Dan, Cioinac - Hanca, Buhuși, Bumba
- Crețu. Csereként beállt még Viciu - R. Miclea, Vârtic, Alaverdashvili, Onicaș, Roman,
Yannick Salem, Petriș és Anițoiu is.

*******

kiesés elkerüléséért mérkőznek. A bajnokság második felében az azonos csoportba
került együttesek magukkal viszik az első
mérkőzéseken elért eredményeket.
A play-off rendszer első két helyezettje
feljut az 1. liga 2014–2015-ös kiírásába,
míg a play-out során a 10–12. helyen végzettek a következő idényt a harmadik ligában kezdik meg.
Az ASA az első fordulóban szeptember

Teremlabdarúgás 1. liga

Megszakadhat a City’us diadalsorozata?
Az idén is tizenkét együttes
indul az 1. Ligában. A bajnokság lebonyolítási rendszere
nem változik, a 22 fordulós
alapszakaszt követően az
első nyolc helyezett folytathatja a harcot a bajnoki címért.
A tavalyi mezőnyből a BrassóKeresztvári Inter hiányzik, helyébe a Sportis Târgovişte együttese került be, míg a
másodosztályt megnyert Dunărea Călăraşi vállalta a megmérettetést. A Dévai Dava átalakult,
ezen túl AS FC Autobergamo Fiat
Déva néven szerepel, viszont jobb
játékerőt képvisel, mint korábban, hiszen több egykori, Marosvásárhelyen is megfordult válogatott játékost is leigazoltak

(Robert Lupu játékosedző, Florin
Matei másodedző, Vlad Iancu kapusedző és Cristi Matei).
A csődbe ment Sportklub helyét az FK Székelyudvarhely vette
át, amely jelenleg a legesélyesebb a soron következő bajnoki
címre. Soraiban újra helyett kap
Klein László, a marosvásárhelyi
teremlabdarúgó együttes egykori, biztos kezű hálóőre, aki az
ugyancsak marosvásárhelyi illetőségű Mihály Zoltánnal és a
City’us volt bajnok és kupagyőztes játékosával, Szőcs Lászlóval
az együttes gerincét alkotják.
Mellettük még több egykori és
jelenlegi válogatott teremlabdarúgó játszik, akiket Jakab Zoltán,
a hajdani Izorep (City’us elődje)
volt edzője készíti fel.

Klein László

aláírt a Maros KK-val
A klub elnöke, Cornel
Lungu hétfőn bejelentette,
hogy aláírták az egy évre
szóló egyezményt az amerikai Tyronn Mitchell-lel. A 32
éves, 185 cm magas és 84
kg-os játékos a legutóbbi
idényben a konstancai Farul
csapatát erősítette. Valójában Mitchell az eddigi teljes
hivatásos pályafutását Romániában töltötte, ugyanis
2006-ban végzett a Northwestern State egyetemen.
Első szerződését a Nagyváradi MSK-val kötötte, ahonnan sorban a SCM U Craiova
és a medgyesi Gaz Metan következett. Tyronn Mitchell az
elmúlt idény visszavágóira
érkezett újra Romániába, a
Farul színeiben 21 mérkőzésen 9,7 pontot, 4,1 lepattanót, 3,7 gólpasszt és 10,1
hatékonysági mutatót jegyzett, átlag 33:46 percben.
A kétpontos dobásait

41,3%, a triplákat 30,1%-os
sikerrel dobta.
Pontosan 100 mérkőzést
húzott le a román élvonalban, emellett van két Románia kupa találkozója a
Craiova színeiben és egy All
Star Game szereplése 2011ből.
Tyronn Mitchell ma érkezik Marosvásárhelyre, és
azonnal csatlakozik a csapat
felkészülésébe. Szrecsko Szekulovics edző akár már a temesvári Timba elleni
második (augusztus 31-én
szombaton, 17 órától), a
szombati felkészülési mérkőzésen be is vetheti az új tigrist.
Az első hazai barátságos
találkozóra augusztus 30-án
pénteken, 19 órakor kerül sor
a marosvásárhelyi Sportcsarnokban.
A belépés a mérkőzésekre
díjtalan.

Kézilabda, női A-osztály

Elbukta a selejtezőt a
Mureşul női kézilabdacsapata
A minap a marosvásárhelyi
Sportcsarnokban 10-10-re végződött City’us–Székelyudvarhelyi
Futsal Klub barátságos mérkőzés
visszavágójára is sor került Székelyudvarhelyen, ahol a helyi FK
15-7-es kiütéses győzelmet aratott az alaposan meggyengült
marosvásárhelyi teremlabdarúgó
együttes ellen, ezzel is bizonyítván, hogy számolniuk kell velük
a szeptember elsején induló baj-

nokságban.
„Azért fogadtuk el a felkérést,
mert tudtuk, hogy ez az udvarhelyi csapat hazai pályán nagyon
jól játszik. A mérkőzésen sok
elemi hibát elkövettek játékosaink, a felkészülés során több
erőnléti edzést tartottunk, emiatt
a játékosok hamar elfáradtak, az
ellenfél pedig ellentámadásból
rendre betalált. Továbbá a két
csapat kapusa között is nagy volt
a különbség Klein Laci javára” –
nyilatkozta Kacsó Endre, a City’us
edezője.
A marosvásárhelyi City’us az
első fordulóban, szeptember 1jén, vasárnap hazai pályán fogadja a Kézdivásárhelyi KSE
együttesét.
******
Klein Lászlóval kapcsolatos
hír, miszerint a román futsal válogatott hajdani kiváló kapusa,
a székelykeresztúri Egyesülés 4.
osztályos labdarúgó együttesének is hálóőre is marad, sőt a csoport gyerek korosztályt is fog edzeni, ugyanakkor a klub
menedzselésével járó feladatokat
is ellátja.

A marosvásárhelyi Mureşul női kézilabdacsapatának nem sikerült feljutnia az első osztályba, kettős vereséget szenvedett a
legjobbak közé kerülésért vívott mérkőzéseken.
Az elmúlt hétvégén Bukarestben háromcsapatos selejtezőtornát rendeztek, amelyen a győztes csapat megszerezte a jogot
arra, hogy a következő idényben a belföldi női kézilabda-bajnokság első osztályában szerepeljen. A tornán érdekelt volt a
marosvásárhelyi Mureşul is, amely nyolcgólos vereséget szenvedett (36-28) a HC Danubius Galactól és a hét góllal kikapott a
CSM Unirea Sloboziától (28-21).
A Danubius és a CSM közti összecsapás végén a Duna-partiak
örülhettek, hiszen 30–25-re nyerni tudtak. A galaci csapat abban
az esetben szerepelhet a Nemzeti Liga 2013–2014-es kiírásában,
ha valamelyik együttes visszalép a részvételtől, vagy nem kapja
meg a licencet. Jelenleg a mezőny teljes, 12 csapatos, az első
fordulót pedig szeptember 5-én rendezik. A selejtezőtornát
abból a megfontolásból rendezték, hogy tavaly a bajnokság
megkezdése előtt a Terom Iaşi visszalépett, néhány fordulóig az
ifjúsági válogatottal helyettesítették, amely később szintén viszszalépett, ezért a pontvadászat tizenegy csapattal ért véget.
A két találkozón a következő játékosokat használta Bukaresti
József vezetőedző: Peter, Diaconu, Petruneac (kapusok), Moloci
(14 gól), Serediuc (7), Deac (6), Avădanei (3), Cioban (3), Bodor
(5), Ene (1), Şandru (2), Nagy (8), Rad és Dragotă.
******
A Mureșulban egyébként hat új játékos mutatkozott be, Roxana Ene átlövő a CSM Focșani-tól, Ana Deac irányító Nagyszebenből, Elena Avădanei jobbszélső Medgyesről, Simina Oroșan
beállós Déváról, Dalia Mărginean átlövő-szélső Galacról, Andreea
Petroneac kapus pedig Ramnicu Vâlceáról érkezett.
Ők a távozott Raluca Ungureanu kapus, Loredana Tamaș, Cosmina Oliviera és Fazakas Kinga helyét veszik át.
Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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8. oldal >> Rejtvény / Reklám

2013. augusztus 29–szeptember 4.

Pályá
zat

KEDVES PÁLYÁZÓK!
Augusztusi vetélkedőnk utolsó
feladványához érkeztünk. Ha sikerült helyesen kitölteni az ábrát, a rajz poénját másolják át
az itt látható pályázati szelvényre, és a többi augusztusi
rejtvény megfejtésével együtt
küldjék el szerkesztőségünk címére (Marosvásárhely, Rózsák
tere 16. szám), a rajta látható
beküldési határidőig! Ne feledjék el feltüntetni nevüket pontos
címüket és egy telefonszámot,
melyen nyerteseinket értesíteni

tudjuk a díjak átvételével kapcsolatban.
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
Sok sikert! Várjuk szelvényeiket!

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!

Pályázati szelvény

2013.
augusztus

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

MEGFEJTÉSEK
1) Keserű kókusz: ..........................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
2)“Szállj oda” szálloda: ..................................................................

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

..............................................................................................
4) Táborzárás: ...........................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
5) Hoppá! Itt maradt egy gólya...: ..................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
Beküldési határidő: szeptember 9.

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
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RUBICOMPRES

ékszerüzlet

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

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

www.kozpont.ro

3) A kőpénzek szigete: ...............................................................

