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

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

>>> Maros megyei hetilap <<<
Vélemény

>>> 3. oldal

Lokálpatriotizmusból elégtelen
A lemaradás ezentúl csak növekedni fog, mivel a
pénz a pénzhez vonzódik, a nyugati magántőke
pedig előnyben fogja részesíteni a fejlett infrastruktúrával rendelkező vidékeket a mieinkkel szemben. A többi székelyföldi várossal is hasonló a
helyzet. Ezalatt pedig az érdekeink képviseletét felvállaló politikusaink némán és tehetetlenül álltak,
de az is lehet, hogy túl halk és érthetetlen volt a
szavuk, és csak emiatt tűntek annyira némának és
tehetetlennek a számunkra hátrányos döntésekkel
szemben. De ha tényleg nem tudtak semmit tenni
a felülről érkező nyomással szemben, akkor nyugodtan lemondhattak volna a parlamenti vagy tanácsosi mandátumaikról, jöttek volna legalább
újak, akik ennél rosszabbak már amúgy sem lehetnének. Vagy különféle látványos akciókkal felhívhatták volna erre a problémára a ﬁgyelmet.

Keresztbe tesznek
egymásnak?

ri
SzeptemÁLYbÁeZAT!
REJTVÉNYP

Tudnivalók a 8. oldalon)

Vélemény

>>> 4. oldal

Elkultúrt centenárium
Egyvalakiről esik kevés szó a centenáriumos
rendezvényeken: Bernádyról. Arról a Bernádyról, akinek az idejében a magyarok számaránya pontosan duplája volt Marosvásárhelyen:
88,9%, a mostani 44,5%-hoz képest. És, habár
a vásárhelyi magyarok felezési idejének a képletét még nem vezette le senki, ha minden így
megy tovább, aligha fog eltelni egy újabb évszázad a következő feleződésig. Félő, hogy
még egy negyedszázad sem.

Kultúra

Közel egy hónapja jelentette be a Maros Megyei Tanács
RMDSZ-frakciója, hogy a Kultúrpalota centenáriumára
Budapest Bár-koncerttel kedveskednek a marosvásárhelyieknek. A lehető legegyszerűbb okból kifolyólag – a zenekar szórakoztató és minőségi produkcióit ismerve és a
kíváncsiságtól vezérelve – megkerestük a magyarországi
csapat koncertszervezőjét, a fellépés pontos dátumáról,
helyszínéről érdeklődve. Chikán Eszter menedzser válasza
viszont több kérdést vetett fel, mint ahányra felelt volna.

Interjú
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„Az elismerés ösztönző erő”

A felekezeti oktatás fellegvára

A magyar államalapítás ünnepe alkalmából nyolc székelyföldi személyiséget tüntetett ki szeptember 11én a csíkszeredai magyar főkonzul. A Magyar
Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át Zsigmond Barna Pál kezéből id. Csíky Boldizsár, marosvásárhelyi zeneszerző is.

– interjú Benedek Zsolt történelem szakos tanárral, a
Marosvásárhelyi Református Kollégium új igazgatójával –
A Marosvásárhelyi Református Kollégium tanári kara
meglehetősen ﬁatal társaság. Az intézmény 2000-ben
önállósult. Benedek Zsolt 2002-től oktatója az említett intézménynek. Az elmúlt 11 év alatt már sok mindent látott mindabból, ami a Reﬁben történik.
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Kár kihagyni

Névnapok

II. szovátai helytörténeti
konferencia

nek a Cantuale dalosai. A belépés
ingyenes, a szerző dedikál.

A Teleki Oktatási Központ, Szováta Város Önkormányzata és a
Bernády Közművelődési Egylet a
Sóvidék kulturális folyóirat szerkesztőségével együttműködve
második alkalommal rendezi meg
idén a szovátai helytörténeti konferenciát, melynek címe: 100 éves
a Városháza. A rendezvényre szeptember 21-én 9 órakor kerül sor
Szovátán, a Városháza nagytermében. A szakmai találkozó során bemutatják a Sóvidék kisrégióra
vonatkozó tudományos kutatásokat, ugyanakkor a szervezők kifejezett célja a szakmai kapcsolatok
erősítése, kialakítása a különböző
területeken dolgozó szakemberek
között.

Bolyai-alkotótábor

A Gézagyerek a Nemzeti
Színházban

Szimfonikus koncert

Szeptember 19-én, csütörtökön 19.30-tól A Gézagyerek című
kistermi előadásra várják a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagyérdeműjét. Az előadásra a
szabadbérletek érvényesek.

Szeptember 19-én, csütörtökön 19 órakor kezdődik szimfonikus koncert a Kultúrpalota
nagytermében. Arthur Arnold holland karmester vezényel, orgonán
Molnár Tünde játszik.

Fellépnek: Pomázi Zoltán (gitár,
ének), Gál István (dob, ütőhangszerek) és Szula Miklós (basszusgitár, akusztikus gitár, ének). A
belépő 15 lejbe kerül. Asztalt a
0724-400-322-es telefonszámon
lehet foglalni.
Elekes Ferenc szerzői estje

Bojtorján gyerek- és
felnőtt koncert
a Jazz Clubban
Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön.
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>> Szerkesztőségünk fenntartja a
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>> Kéziratokat nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza!
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Szeptember 19-én, csütörtökön este 6 órától a Bojtorján
együttes koncertjével indulnak
újra a gyerekeknek szólórendezvények a marosvásárhelyi Sinaia
utcai Jazz&Blues Clubban. Ez alkalommal Pomázi Zoltán – a Bojtorján frontembere – gondoskodik a
gyerekek és kísérőik szórakoztatásáról. A belépő gyerekeknek 5
lejbe, felnőtteknek pedig 10 lejbe
kerül. Szintén csütörtökön este 9
órától a Bojtorján együttes felnőtteknek tart koncertet a klubban.

Elekes Ferenc Útszéli szobraim
című könyve frissen jelent meg
Marosvásárhelyen. Erről, valamint
a szerző két másik munkájáról, az
Éden Bádenben és A kocka fordulása című kötetekről, főleg pedig
Elekes Ferenc munkásságáról,
életútjáról, az irodalomról beszélget vele Bölöni Domokos 2013.
szeptember 24-én, a marosvásárhelyi Kövesdombi Unitárius Egyházközség Bözödi Györgytermében, 17 órai kezdettel. Az est
házigazdája Kecskés Csaba lelkészesperes, közreműködnek: Kecskés
Lajos ny. unitárius lelkész és felesége, Kecskés Gyöngyvér. Énekel-

A konceptuális fotóművészetnek szenteli idei rendezvényeit az
EMT Marosvásárhelyi Fiókszervezete által szervezett Bolyai-alkotótábor. A megnyitó szeptember
26-án, csütörtökön 10 órától lesz
a Művész moziban, majd ezt követően Gimesy Péter (Budapest) A
fotótörténet nagy pillanatai, Dorel
Gaina (Kolozsvár) Fotográﬁa versus transzfotográﬁa, Iosif Király
(Bukarest) A fénykép, az illúziótól
a manipulációig, valamint Bartha
József (Marosvásárhely) Konceptualizmus és fotográﬁa címmel
tartanak előadásokat. 19 órától
kerekasztal-beszélgetés, vetítések
lesznek. Szeptember 28-án, szombaton 18 órától a Színház téren kiállítás- megnyitót tartanak.
Simonék újra itthon
Marosvásárhelyen is közös kiállításon mutatja be legújabb
metszetgraﬁkáit Simon Endre és
Simon Zsolt képzőművész. A nyár
elején nyílt mikházi tárlatuk, amelyen az eltelt év folyamán készült
alkotásaikból láthattunk válogatást, szép sikernek örvendett. Az
anyagot, még frissebb munkákkal
kiegészítve, szeptember 19-től a
vásárhelyi közönség is megtekintheti. A két tevékeny alkotónemzedéket markánsan képviselő
kiállítók egymást harmonikusan
kiegészítve örökítették meg a honi
tájakat, linómetszeteiken mindenekelőtt a Székelyföld arcai nyújtanak lírával telített látnivalót a
Bernády Házban. A kiállításmegnyitóra csütörtökön 18 órakor
kerül sor. Méltató: Nagy Miklós
Kund művészeti író.
Karikatúrák a Kultúrpalota
előcsarnokában
A szeptember 12-30. között
Marosvásárhelyen zajló, Tety Humorfest 2013 nevű, első nemzetközi
karikatúra-fesztiválra
beküldött alkotásokból a marosvásárhelyi Kultúrpalota előcsarnokában nyílt kiállítás. A rendezvény
társszervezője az Oli! Management Kulturális Egyesület.
Játékos nyelvoktatás a
Lurkó-kuckó egyesületnél
Folytatódik a játékos
románnyelv-oktatás, és németnyelv-oktatás is indul óvodások és
kisiskolások számára a marosvásárhelyi, Stefan cel Mare utca 26.
szám alatti Lurkó-kuckó egyesületnél. Érdeklődni a 0745-329798-as telefonszámon lehet.

Szeptember 19.
Szeptember 20.
Szeptember 21.
Szeptember 22.
Szeptember 23.
Szeptember 24.
Szeptember 25.

Vilhelmina, Tódor, Emília, Palóma
Friderika, Fülöp, Zsuzsanna, Frida
Máté, Mirella, Ildikó, Jónás
Móric, Ottó, Tamás, Mór
Tekla, Ildikó, Ilona, Ila
Gellért, Mercédesz, Gerda, Mária
Kende, Eufrozina, Nikolett

Horoszkóp
Kos: A Házas- vagy üzlettársával olyan dolgokat is megbeszélhet, amelyek miatt már egy ideje feszült a viszony önök
között. Viszont a pénzére jobban vigyázzon. A szerelmi kapcsolatokban felforrósodik ön és a párja között a levegő.
Bika: A héten kiderül, hogy mégsem eszik olyan forrón a
kását, és egy váratlan hír miatt úszhat az örömmámorban.
Ne sajnálja a pénzt azokra a dolgokra, eseményekre, amelyek emlékezetessé és boldoggá teszik az életét. Balesetveszélyes a hét, közlekedjen óvatosan.
Ikrek: Találkozhat az irigység határtalanságával, amellyel
az emberekről szerzett tapasztalataidat gazdagíthatja. Amihez ma kedvező áron jut hozzá, az később sokba fog kerülni,
ezért érdemes az anyagi döntéseket elhalasztani. Senki
mást nem okolhat, ha megalázó helyzetbe kerül a
magánéletében.
Rák: Ellenőrizzen mindent és mindenkit, mert olyan hibákat vehet észre, amelyeket nem ön követett el, de önnek
fognak sokba kerülni. Az egészségét tartsa fontosnak, és
gondoskodjon a szeretteiről. Ne engedje, hogy a környezetében valaki annyit áskálódjon!
Oroszlán: A hét az orvosi vizsgálatokra, doktorral való konzultációra kiváló idő. Felettesének és a házastársának van
egy kis vaj a fején, és nem mondanak önnek teljesen igazat.
De önnek is megvannak a maga kis titkai, így aztán szemrehányásnak nincs helye.
Szűz: Többen tartják önt varázslatos személyiségnek. Hirtelen toppanhat életébe az a személy, aki segít megoldani
egy régi problémát. A héten mondjon nemet egy viszonyra,
és ne vágjon házépítésbe, lakásfelújításba. A mesterembereknek nézzen a körmére.
Mérleg: Az utolsó pillanatban eszébe juthat a mentőötlet,
ami kihúzza a csávából. Elképesztő hazugságot hallhat, és
a környezetében élők viselkedése nagy tanulsággal jár.
Tudni fogja, hogy kivel hogyan kell bánni. Ne hozza megalázó helyzetbe a házastársát!
Skorpió: A héten érdemes külföldi személlyel üzletet kötnie, és megismerkedhet valakivel, aki szívesen vendégül
látná önt akár a világ másik felén is. Meg kell szüntetnie viszont minden ráﬁzetéssel járó tevékenységét. Még akkor is,
ha érzelmileg erős szálak kötnek hozzá.
Nyilas: Egy beteg hozzátartozója nyavalyáival vagy a saját
bajaival foglalkoznia kell, mert most veheti elejét a nagyobb
problémáknak. A héten koncentráljon a leértékelt árukra,
vagy egyáltalán ne vásároljon, mert ha így folytatja, lassan
az adósok börtönébe kerül.
Bak: A titkok váratlanul kitudódhatnak, és ha nem is világosodik meg, legalább tisztábban lát. Egy váratlanul adódó
utazásra, még ha a spórolt pénzét kell is költenie, akkor is
mondjon igent. A párjával sok minden köti össze önöket,
de a kapcsolatuk már nem fejlődik, és ez a boldogtalansága,
félelmei forrása.
Vízöntő: Váratlanul üti a markát némi többletbevétel. Kedvez a hét a pénzügyi megállapodásoknak. A féltékenység
lángja az égig csaphat, és két tűz közé kerülve nem szeretne
már mást, csak egy kis nyugalmat. Ha több ágyban űzi kisded játékait, nehéz napokra számíthat.
Halak: Még az is lehet, hogy megköti élete legjobb üzletét.
Munkahelyén bármilyen gusztustalan játékok is folynak,
lepleznie kell az érzéseit, és el kell titkolnia a valódi véleményét, mert ön húzhatja a rövidebbet. Kollégára ne mondjon se jót, se rosszat, így elkerülheti az ebből adódó későbbi
gondokat.

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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„Az elismerés ösztönző erő”
A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült id. Csíky Boldizsár marosvásárhelyi zeneszerző
A magyar államalapítás ünnepe alkalmából nyolc székelyföldi személyiséget tüntetett ki szeptember 11én a csíkszeredai magyar főkonzul. A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át Zsigmond
Barna Pál kezéből id. Csíky Boldizsár, marosvásárhelyi zeneszerző is.
Csíky Boldizsár
zeneszerző, tanár,
muzikológus életpályája
és munkássága:
Csíky Boldizsár 1937. október 3-án született Marosvásárhelyen. Középiskolai tanulmányait is itt végezte a Bolyai- és
a Művészeti Líceumban. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron,
a Gheorghe Dima Zeneakadémián fejezte be 1961-ben. Ettől
az évtől 1990-ig a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia művészeti titkáraként tevékenykedett, majd 1990 és 1997 között
az intézmény igazgatója volt,
1997–2000 között pedig a tanácsosa. 2006-tól a Színművészeti Egyetem Zenetanárképző
karának összhangzattan, ellenponttan, zenei formatan és kamarazene professzora. 1968-tól
a Romániai Zeneszerzők és Muzikológusok Szövetségének
tagja. 1994-től a Magyar Zeneszerzők Szövetségének is tagja
(1976-tól nem hivatalosan).
Fontosabb művei: Concertatio (nagyzenekarra), Erdélyi
Rapszódia (szimfonikus zenekarra), Gulag (symphonic memorial), Divertimento (fúvósoktettre), Két vonósnégyes, Két
zenekari darab, Prelúdium, Fúga
és Posztlúdium (szimfonikus zenekarra), La quiete di Piazza
Dante (szimfonikus kép), Missa
Instrumentalis (gordonkára),
Passacaglia egy Bolyai-képletre
(szólóhegedűre), Szillogizmus
(zongorára), Barcsai-kantáta
(kórusra és zenekarra), A Hegy
(nagyzenekarra), Régi erdélyi
énekek és táncok, Vitézi énekek
Tinódi-dallamokra (kamarazenekarra) stb.,
Ezenkívül mintegy 75 kórusmű (közte a Szabó Erzsi balladája, az Ecloga, a Falusi Madrigálok, a Pogány Zsoltárok, a
Fülemilének szól, Az idő és hírnév, sorozat Veress Sándor
moldvai gyűjtésének dallamaira, a Nagy hegyi tolvaj, a Búcsúzás Kemenesaljától stb.) és
dal, 25 színpadi zene, kamaraművek stb.
Tanulmányai, kritikái, interjúi jelentek meg romániai és
magyarországi szaklapokban és
folyóiratokban.
Kitüntetések: A Budapesti
Liszt Ferenc Zeneakadémia Bartók-Pásztory-díja (1986), A Román Akadémia George Enescudíja (1980), a Magyar Kulturális

fel saját népünk zenei értékeit,
hogy az mindenkihez szóljon,
kifele nyíló gesztussal. A másik
pedig Tamási tanítása, aki azt
mondta, hogy aki embernek
hitvány, az magyarnak alkalmatlan. Hogy ezekhez mennyire
sikerült tartanom magamat,
mások ítélik meg.
A zeneszerző
az előadóművészekre
bízza a partitúrát

Kormányzat Erkel Ferenc-díja
(2002), a Magyar Berzsenyi Társaság Berzsenyi Dániel-díja
(1999), a Maros Megyei kormánybiztos kiválóságoknak ítélt
kitüntetése, a nevét a Marosfelfaluban talált bronzkori leletről
kapta), Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának kitüntetése,
Rotary International Paul Harris
Fellow, France, Honoris Causa
Civitate Donatus – Marosvásárhely díszpolgára (2003), a Dr.
Bernády György emlékplakett,
a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2013).
Közéleti tevékenység: Kemény Zsigmond Társaság elnöke, a Pro Európa Liga társelnöke, a dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány és a
Teleki Téka Kuratóriumának
tagja, városi tanácsos volt
1990–1998 között.
Az alkotóművész műveinek
a minősége tarthat igényt
a kortársak ﬁgyelmére
Csíky Boldizsárt arra kértük,
mondja el olvasóinknak milyen
gondolatok és érzések közt vette
át a magyar állam magas kitüntetését a múlt héten.
„A dolog egy kicsit ﬁgyelmeztetés is, hogy az ember ebben a korában mit is tud felmutatni. Felﬁgyelnek rá, de mit
sikerült ennyi idő alatt létrehoznia? Viszonylag kevés a művek
száma, de az alkotóművész műveinek a minősége és nem mindig a mennyisége az, ami igényt
tarthat a kortársak ﬁgyelmére.
Az utókorról ne beszéljünk, az

egy kényesebb téma, nem merném megjövendölni, milyen
sors vár a darabjaimra. Marosvásárhelyhez kötődöm, de ez
nem egy lokális kötöttség, a zeneművészet annyira világjelenség, hogy ez átsegít a befelefordultság állapotán.
Meg kell említenem azt is,
hogy a magyar érdemrend átvétele előtt néhány nappal egy
másik ﬁgyelmeztetésben, ﬁgyelmességben volt részem a
Maros Megyei Tanács részéről.
Mivel több mint harminc évet
dolgoztam a Kultúrpalotában,
a 100 éves évforduló alkalmával
egy kitüntetést kaptam: Premiu
de excelenţă - Distincţia ALAE.”
„Aki embernek hitvány, az
magyarnak alkalmatlan”
„Visszatérve a csíkszeredai
eseményre, azt mondhatom,
nagy örömöt éreztem, hogy a
magyar érdemrend kitüntetettjei mind a szellemi élet területéről jöttek. Ez arról árulkodik,
hogy a magyar kormány tudja
azt, hogy a kultúra, a vallás, a
tudomány, a művészet megtartó erő lehet egy olyan helyzetben, amikor egy nemzetiség
vagy nemzet hátrányos helyzetbe kerül politikai, gazdasági
és egyéb téren.
Azzal kapcsolatban, hogy
milyen gondolatok közt vettem
át a kitüntetést, csak azt ismételhetem meg, amit az átvétel
alkalmával is mondtam, és ami
már hosszú ideje fontos számomra: az egyik Bartók tanítása, aki szerint úgy mutassuk

A továbbiakban arra kértük
a kitüntetett zeneszerzőt, emlékezzen vissza a legkiemelkedőbb szakmai sikereire:
„Egy zeneszerző sikere vagy
sikertelensége összefonódik az
előadással, vagyis közvetett ügy.
Amíg egy színész vagy festő
azonnal érzékeli a hallgatóság
vagy nézők reagálását, addig a
zeneszerző rá kell bízza a partitúrát az előadóművészekre. Ez
nagyon jó akkor, amikor az előadó magáévá teszi a mű üzenetét, és személyiségén át esetleg
még feljavítva kínálja fel a közönségnek. A szerző ilyenkor
érzi, hogy ki van szolgáltatva,
tehetetlenül hallgatja az előadást. Bemutatók alkalmával
szembesül balfogásaival és hálás azért, ha az előadó nem ezeket domborítja ki. Rosszabb
esetben az előadói apparátus
nem tudja úgy megjeleníteni a
művet, ahogyan az a szerző fantáziájában megszületett, sőt a
gyengébb oldalakat exponálja.
Ilyenkor a szerző izzad, összehúzza magát, igyekszik közömbös arccal felvenni azt a pózt,
ahogy Kosztolányi mondja a Zsivajgó természet című kedves
humorú könyvében, amikor a
büdöske nevű virágot írja le három szóban: nem én voltam.
Nekem mind a két élményben
volt részem.”
„Sokat rágódom
egy-egy partitúrán”
„De, ha csak a szépekre gondolok, most eszembe jut a budapesti Angelica-kórus néhány
előadása és egy tokiói kórus,
ahol a japánok magyarul énekelték a darabomat, kiválóan.
Vagy a marosvásárhelyi zenekar,
a bukaresti Enescu-Filharmónia,
a budapesti Nemzeti-Filharmónia előadásában játszott nagyzenekari művem Kocsis Zoltán
vezetésével, amelyet hallgatva

Ferencz Zsombor

Lokálpatriotizmusból
elégtelen

A vásárhelyieket az utóbbi időben számtalan hátrányos
megkülönböztetés érte. A legnagyobb lemaradásokat az infrastrukturális beruházások és a közigazgatás területén szenvedtük el. Nem építettek kerülőutat vagy körgyűrűt
városunknak, nem fejlesztették a repülőterünket, felfüggesztették az észak-erdélyi autópálya munkálatait, elsorvasztották
a vasúti közlekedést. Nagyjából ez a megyei hatóságok„következetes” munkájának az eredménye. Ezzel szemben Kolozs,
Brassó vagy Szeben önkormányzatai óriási tőkebefektetésekben részesültek. Új autópálya-szakaszokat, repülőtereket, körgyűrűket építtettek állami pénzekből. Mi ezalatt ugyanott
maradtunk, ahol addig voltunk, illetve lemaradtunk a fejlődésnek induló önkormányzatokkal szemben. A lemaradás
ezentúl csak növekedni fog, mivel a pénz a pénzhez vonzódik,
a nyugati magántőke pedig előnyben fogja részesíteni a fejlett
infrastruktúrával rendelkező vidékeket a mieinkkel szemben.
A többi székelyföldi várossal is hasonló a helyzet.
A gazdasági polarizálódással párhuzamosan az eddigi közigazgatási átszervezések is hátrányos helyzetbe sodortak, de
a tervbe vett régiósítási szándékok sem kecsegtetnek semmilyen jóval bennünket. Előbb az önkényesen megszabott, Székelyföldet is magába foglaló fejlesztési régió székhelyét
Gyulafehérvárra helyezték, majd amikor látták a döntéshozó
személyek, hogy a székely puliszka sem robban, a körzeti Pénzügyi Igazgatóságot Brassóba költöztették. Nagy valószínűséggel ugyanez fog történni az Egészségügyi Pénztár és még egy
sor közigazgatási intézménnyel is. Pedig minden ilyen intézmény közalkalmazotti ﬁzetéseket, állami kapcsolatokat és gazdasági előnyöket hoz az adott településnek.
Ezalatt pedig az érdekeink képviseletét felvállaló politikusaink némán és tehetetlenül álltak, de az is lehet, hogy túl halk
és érthetetlen volt a szavuk, és csak emiatt tűntek annyira némának és tehetetlennek a számunkra hátrányos döntésekkel
szemben. De ha tényleg nem tudtak semmit tenni a felülről
érkező nyomással szemben, akkor nyugodtan lemondhattak
volna a parlamenti vagy tanácsosi mandátumaikról, jöttek
volna legalább újak, akik ennél rosszabbak már amúgy sem
lehetnének. Vagy különféle látványos akciókkal felhívhatták
volna erre a problémára a ﬁgyelmet.
Az aranybányászok akciójának a mintájára az észak-erdélyi
autópálya korlátaihoz láncolhatták volna magukat mindaddig,
amíg újrakezdik a mindenkori román kormány által felvállalt
létfontosságú beruházást, mert bebizonyosodott, hogy van
pénz, csak nem a mi vidékünk, hanem a Román Alföldnek,
vagy éppen Dél-Erdélynek fejlesztésére. Ugyanúgy, összefoghatott volna a politikum, a gazdasági szféra és a civilek, hogy
ötbanisokban ﬁzessék be az adójukat a brassói pénzügyőröknek. Ne higgyék azt, hogy mi feltételek nélkül bármibe beleegyezünk.
A fent említett városok valóban nagyobb gazdasági és kulturális befolyással rendelkeznek, mint a mi „ﬂekkenfalvánk”,
de ha nem vállaljuk fel a lokálpatrióta szemléletet, ha nem teszünk meg mindent a saját értékeink megőrzéséért és gyarapításáért, ha lemondóan kezeljük a minket érő veszteségeket,
akkor ezt sokan ki fogják használni – mint eddig is – a vásárhelyi, valamint a székelyföldi és erdélyi magyarok kárára.

néhol az volt az érzésem, hogy
az előadás jobb, mint a mű.
Nekem a komponálás nem
megy olyan gyorsan, mint
egyes kortársamnak. Sokat rágódom egy-egy partitúrán,
ameddig a befejezést jelentő
kettős vonalat meghúzom a mű
végén. Tudom azt, hogy csak
néhány művem fogja átvészelni
az utókor kritikáját, és az igazán

nagyokkal való összehasonlításnak nincs helye. Terveim közt
szerepel egy Kóruskönyvet öszszeállítani, kb. 70 darabból, de
ebből csak 25-öt tartok alkalmasnak. Arra gondolok, hogyha
én a 70-nek még a felét sem
tartom megfelelőnek, vajon
ezekből hány fog fennmaradni?"
Nemes Gyula
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Keresztbe tesznek egymásnak?

MORGÓ

Íme a feladat!
Nem mondok újat, amikor kijelentem, hogy az EU közönnyel viseltetik a kisebbségvédelem iránt. Állításom alátámasztásául elég, ha csak az Európai Bizottság azon három
idei döntésére utalok, amelyekben negatívan véleményezték – magyarán elutasították – a három kisebbségi jogérvényesítésre vonatkozó erdélyi magyar európai polgári
kezdeményezést. Legutóbb az RMDSZ által benyújtott dokumentumra mondtak nemet, miután korábban már leseperték az asztalról mind az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács-Erdélyi Magyar Néppárt közös indítványát, mind a
Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését. A magas európai
grémium negatív döntésének indoklása mindhárom esetben azonos volt: a kezdeményezés nem tartozik a testület
jogalkotási hatáskörébe, hanem kimondottam tagállami
kompetencia.
A helyzet jelenlegi állása szerint az EU – miközben minden jelentéktelen területet kínosan igyekszik szabályozni –
a kisebbségvédelem terén ódzkodik attól, hogy általánosan
érvényes, mindenkire kötelező jogszabályokat alkosson.
Még a hasonló témakörben hozott határozatok – az Európa
Tanács Kisebbségi Keretegyezménye, valamint a Regionális
és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája – betartatását sem
tartja fontosnak. Lásd a régi és újonnan kooptált tagországok helyzetét, az utóbbiaktól 2006-óta megköveteli az említett egyezmények tiszteletben tartását, míg a régi
tagországoktól nem. Mi ez, ha nem a kettős mérce alkalmazása?
A jelek szerint az EU – amiként korábban az ENSZ, illetve
dicstelen elődje, a Népszövetség esetében is történt – a
mindenkori status quo fenntartásában érdekelt, csak akkor
vállalja a határozottabb közbelépést, amikor a kialakult
helyzet már túllépi ingerküszöbét, sérti a „működtetők” különböző természetű, de főleg gazdasági érdekeit. Erre a legutóbbi példa a volt Jugoszlávia területén kirobbant, a
népirtás fogalmát kimerítő fegyveres konﬂiktusok kezelésében az EU részéről tapasztalt bűnös körülményeskedés.
Ezek után nagyfokú naivitás lenne abban bízni, hogy
nemzetiségi jogköveteléseinkben az EU támogatására számíthatunk. Hacsak olyan helyzetet nem teremtünk, ami lépéskényszerbe hozza az elkényelmesedett európai
bürokratákat. Az eddigi vérszegény, pótcselekvésnél nem
több lépések helyett erre kellene törekednie az erdélyi magyar politikumnak. Íme a feladat, s nem is kevés!
Szentgyörgyi László

Közel egy hónapja jelentette be a Maros Megyei Tanács RMDSZ-frakciója, hogy a Kultúrpalota centenáriumára Budapest Bár-koncerttel kedveskednek a marosvásárhelyieknek. A lehető legegyszerűbb okból kifolyólag – a zenekar szórakoztató és minőségi produkcióit ismerve és a kíváncsiságtól vezérelve – megkerestük
a magyarországi csapat koncertszervezőjét, a fellépés pontos dátumáról, helyszínéről érdeklődve. Chikán
Eszter menedzser válasza viszont több kérdést vetett fel, mint ahányra felelt volna.
Megtudtuk, hogy lesz ugyan Budapest
Bár-koncert városunkban – október 9-én,
szerdán, a Kultúrpalotában –, de azt nem a
„Kultúra összefog” nevű rendezvénysorozat
részeként szervezik, és nem is a megyei önkormányzat RMDSZ-frakciója, hanem a Stúdium Alapítvány, az intézmény fennállásának 15. évfordulója alkalmából, valamint a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református
Kollégium segítése céljából szervezi.
Kérdéseinkkel megkerestük Kali Istvánt
– aki a dr. Vass Levente által vezetett Stúdium Alapítvány tanácsosa, és a koncert marosvásárhelyi szervezője –, aki megerősítette
az információt.„Mi már július végén elkezdtük az egyeztetéseket a Budapest Bárral, a
Stúdium Alapítvány születésnapja alkalmából szervezzük a koncertet, így az RMDSZ
augusztus végi kijelentése, miszerint ők is a
városba szándékozzák hívni a zenekart, igencsak meglepett. Nem beszélve arról, hogy
az RMDSZ ezen bejelentését a koncertmenedzser is az általunk átküldött sajtóanyagból tudta meg, és a stúdiumos szervezőcsapatnak elmondta, hogy addig őket rajtunk
kívül senki nem kereste meg Marosvásárhelyről” – mondta el Kali István.
Hozzátette, hogy a szervezés során folyamatosan egyeztettek a koncertszervezővel, emiatt Budapesten is találkoztak a zenekar menedzserével, aki tudomásukra
hozta, hogy bár azóta megkeresték őt a Maros megyei RMDSZ-esek (a koncert szervezését bejelentő sajtótájékoztató után!), ám
visszautasította őket, arra hivatkozva, hogy
a Stúdium Napokra már jóval korábban elígérkezett az együttes.

eseményt, hogy a szóban forgó együttes menedzserével egyáltalán egyeztettek volna”
– szögezte le Kali.
„Nem tudunk a koncertről,
nem is kommentáljuk!”

Arra a kérdésünkre, hogy a megyei
RMDSZ tud-e a koncertről, Kali elmondta,
ők nem vélték úgy, hogy a július óta zajló
tárgyalásokról, illetve a koncert szervezéséről
egyeztetniük kellene az RMDSZ-szel.„Mi végeztük a dolgunkat, ám az RMDSZ bejelentését a koncertmenedzser tőlünk tudta meg,
és állítása szerint őt nem kérték fel a szövetség illetékesei még egy fellépés megszervezésére” – nyilatkozta lapunknak a Stúdium Alapítvány tanácsosa.
„Nem vagyok szabotőr!”
Rákérdeztünk arra is, hogy az elmúlt hetek koncerteseményei tükrében nem tartanak-e attól, hogy az RMDSZ esetleg szabotázzsal, a Kultúrpalota centenáriumára való
rászervezéssel vádolja majd őket. Kali szerint
ez alaptalan vád lenne, hiszen ők már július
óta tárgyalnak az együttessel.„Szó sincs szabotázsról. Mi, akik júliusban elkezdtük a szervezést – erről pedig levelezések tanúskodnak
–, nem tudhattuk, hogy az RMDSZ augusztus
végén áll elő a Budapest Bár névvel, és anélkül jelenti be a sajtónak a megrendezendő

Az objektivitás nevében megkerestük Kelemen Mártont is, a Maros Megyei Tanács
RMDSZ-frakciójának vezetőjét, illetve annak
a sajtótájékoztatónak a házigazdáját, amelyen a Budapest Bár-koncert szervezését bejelentették, ám a politikus nem tudott a Stúdiumáltal szervezett vásárhelyi fellépésről.
„Számomra teljesen új információ ez,
nem tudom, hogy a kollégáim, akik a szervezéssel foglalkoznak, tudnak-e erről, de
mindenképp érdekes ez a tény, további kommentárt pedig egyelőre nem fűznék hozzá.
Mi bejelentettük augusztus végén, hogy tárgyalásokat kezdeményeztünk a Budapest
Bárral, és jelenleg is zajlanak velük a megbeszélések a Kultúrpalota rendezvénysorozat
alkalmából tartandó koncertről” – mondta
el Kelemen Márton.
Bár Kali Istvánéknak a koncertmenedzser
elmondta, hogy visszautasították az őket
utólag megkereső RMDSZ-t, Kelemen állítása
szerint ők még semmiféle elutasító választ
nem kaptak az együttestől.
„Természetesen, ha ténylegesen lesz október 9-én Budapest Bár-koncert, akkor át
kell gondolnunk a szervezést, mert értelmetlen ugyanabban a városban két egymáshoz közel eső dátumra ugyanazt a zenészcsapatot elhívni” – nyilatkozta a frakcióelnök.
Pál Piroska

Elkultúrt centenárium
„Cultura ne uneste – A kultúra összefog” – olvasható az
idén százéves Kultúrpalota tiszteletére tető alá hozott és több
hónapón át tartó rendezvénysorozat kezdete után tíz nappal(!) a Kultúrpalota főbejárata
fölé kifeszített, kétnyelvű óriásbanneren. Az első Bernády-iskolanévtáblához képest (amelyet múlt hét végén nagy
nehezen kicseréltek egy jóra)
igen kevés helyesírási hiba található rajta, mindössze egy: a
ﬁlmvetítés egy szó, ők pedig külön írták, ám ez igazán bocsánatos bűn. Lenne. Csakhogy „A
kultúra összefog” szlogen talán
még Illés Ildikó főtanfelügyelőhelyettes asszonynak is szemetfület szúr, annyira magyartalan,
ugyanakkor logikailag is sántít,
mindkét lábára: kivel fog össze
a kultúra, de főleg ki vagy kik
ellen? Már románul is elég szerencsétlenül hangzik, és a módszerváltás előtti Megéneklünk,
Románia fesztiválok hangulatát

idézi a „Cultura ne uneste”, ami
magyarul esetleg A kultúra öszszetart vagy egyesít lehetne, de
semmi esetre sem összefog.
Többes számban talán már elmenne: a kultúrák összefognak…
Alaposabb vizsgálódás után
azonban rájövünk: a balga szlogen csupáncsak igazodni próbál
a rendezvénysorozat elnevezéséhez: 100 de ANI de CULTURA
in MURES – 100 ÉV KULTÚRA
MAROS MEGYÉBEN. Kedves elvtársak, már megint össze tetszettek téveszteni Kiplinget a
kuplunggal: a Kultúrpalota épülete száz éves, a Maros-menti
kultúra néhány évszázadocskával idősebb, legyen az falun, városon, vagy akár a fenyves erdő
aljában. Cirka olyan ez, mintha
a vágóhíd centenáriumát a„Száz
év hurka-kolbász Marosvásárhelyen” jelszóval ünnepelnénk.
Színházi előadások, konferenciák, koncertek, utcai előadások, ﬁlmvetítés, lézershow,
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divatbemutató, kiállítások – hirdetik a plakátok. Apropó: a román nyelvűek már augusztus
közepén ellepték a belvárost, a
magyarok csak jó pár hét késéssel kerültek ki. A valóban látványos lézershow-val megfejelt
nyitókoncerten csak románul
tolta a konferanszié, ami Brassai
Zsombort is bántotta, és szóvá
is tette, legalábbis a blogbejegyzése szerint. Ő mondta azt
is egy rádióműsorban, hogy
azért nem készültek kétnyelvű
plakátok, mert nem fért volna
rájuk az a rahedli program; ami
persze erősen kétséges, hiszen
a magyar plakáton nemcsak
magyar rendezvények szerepelnek, hanem románok is, méghozzá szép számmal, lásd például TIFF vagy a Catalin
Botezatu-féle bugyiparádé. De
tegyük fel: valóban képtelenség
lett volna felpakolni mindent
egy plakátmányra – attól még
kétnyelvű műsorfüzetek készülhettek volna! A rádióinterjúban

Brassai elmondta azt is: a plakátos„fáziskésés” annak tudható
be, hogy nem sikerült időben
véglegesíteni a magyar nyelvű
programot; beszélgetőtársa elfelejtett rákérdezni: miért nem?
Így maradunk a feltevéssel – bizonyára sürgős nyaralnivalójuk
akadt a szervezési időszakban
városunk tulipántos kultúrmenedzsereinek.
Egyvalakiről esik kevés szó a
centenáriumos rendezvényeken: Bernádyról. Arról a Bernádyról, akinek az idejében a
magyarok számaránya pontosan duplája volt Marosvásárhelyen: 88,9%, a mostani 44,5%hoz képest. És, habár a
vásárhelyi magyarok felezési
idejének a képletét még nem
vezette le senki, ha minden így
megy tovább, aligha fog eltelni
egy újabb évszázad a következő
feleződésig. Félő, hogy még egy
negyedszázad sem.
Molnár Tibor

CM
YB

Társadalom <<

2013. szeptember 19–25.

Marosvásárhelyi
Református
Kollégium

5. oldal

A felekezeti oktatás fellegvára

– interjú Benedek Zsolt történelem szakos tanárral, a Marosvásárhelyi Református Kollégium új igazgatójával –
A Marosvásárhelyi Református Kollégium tanári kara meglehetősen ﬁatal társaság. Az intézmény 2000-ben önállósult. Benedek Zsolt 2002-től oktatója az
említett intézménynek. Az elmúlt 11 év alatt már sok mindent látott mindabból, ami a Reﬁben történik: volt vezetőtanácsi tag, fegyelmi bizottságelnök,
szakszervezeti vezető és nem utolsó sorban Székely Emese volt igazgatónő
alapembere, aki nem egyszer hangoztatta azt, hogy majd ő lesz az utódja…
A Kollégium lehetőségeiről, terveiről és a vallás oktatásáról kérdeztük.
– Igazgató Úr, megkérem,
néhány mondatban foglalja
össze mindazt, amit a Református Kollégiumról tudni kell…
– A Marosvásárhelyi Református Kollégium Erdély egyik
legrégebbi oktatási intézménye. Az idők folyamán nagyon
sokan kerültek ki a Kollégiumból, és lettek az erdélyi – de
nem csak – magyar kulturális
és tudományos élet meghatározó egyéniségei. Ez a kollégiumban tanító pedagógusok
munkájának tudható be. Mindenki előtt talán Bolyai Farkast
és a ﬁát, Bolyai Jánost említeném meg.
– Az államosításkor az ősi iskola elveszti egyházi jellegét. Az
intézet 1956-tól a Bolyai Farkas
nevet viseli. Mi történik ezután?
– A református oktatás újbóli elindítására a rendszerváltás után kerül sor, amikor
’94-ben újraindul a Bolyai Farkas Elméleti Líceum keretén
belül a református teológia
szak. A Református Kollégium
négy líceumi osztállyal 2000.
szeptember elsejétől önállósodik. Jelenleg a kollégium keretén belül óvoda is működik két
csoporttal, továbbá nyolc középiskolai, két csökkentett látogatású osztály, három
asszisztensképző és nem utolsó
sorban az idéntől induló előkészítő osztály is.
– A Marosvásárhelyi Református Kollégiumot, vagy ahogyan a diákok mondják: a „Reﬁt”
1557-ben alapították. A tanin-

tézménynek megvan a saját történelme, hagyománya és múltja.
Mit lehet tenni annak érdekében,
hogy ez az iskola még erősebb legyen?
– Mondanom sem kell,
hogy ez egyik legfontosabb célunk az iskola és egyben a református oktatás megerősítése.
Ezt azonban csak odaadó munkával és nem akármilyen hozzáállással lehet elérni. Persze
nagyon sok múlik a diákokon is.
Számukra megvan a lehetőség
arra, hogy a jelenlegi elvárásoknak megfelelően tudjanak tanulni, a szülők pedig partnerek
kell legyenek az oktatói munkában. Meggyőződésem, hogy az
intézetben tanító pedagógusok
kellő komolysággal, hozzáállással és következetességgel veszik
az oktató-nevelő feladataikat.
– Külföldön egyre keresettebbek a felekezeti iskolák. Mitől
lehet vonzó a marosvásárhelyi
Református Kollégium a szülők,
gyermekek számára?
– A Reﬁ már eleve többet
kell jelentsen, mint egy világi
intézet. Esetünkben a hivatalosan kiírt tankeret mellett az itteni diák többletként a
keresztény nevelést is megkapja. Egy hitben élő szülőnek
és diáknak már ez vonzó kellene
legyen. Különleges azonban az
itteni diákélet is. A Kollégiumba
iratkozó gyermekeknek sok
olyan programot szervezünk,
melyek csak nálunk működnek.
Ezek a rendezvények, ez az itteni hangulat kovácsolja össze
a Reﬁ diákságát egy közösséggé

és kis családdá.
– Új seprű jól seper… Önnek
is megvannak az ötletei, elképzelései. Beszéljünk egy kicsit a
legfontosabb tennivalókról…
– Ötletek, elképzelések nélkül semmit sem lehet tenni. Ha
ezekkel nem rendelkeznék, jövőkép sem élne bennem, és értelmetlen lenne a jelenlétem az
iskola vezetői székében. A legfontosabb teendők az oktatás
minőségének a javítását érintik.
Példa erre a belső rendszabályzat szigorítása (még akkor is, ha
a diákok ezt nem fogadják nagy
örömmel), az osztálytermek
felszereltségének a modernizálása, még több külföldi testvériskolai kapcsolat létrehozása,
egy multimédia-terem kialakítása, idővel pedig az iskola bővítése, mely alatt az ötödik
osztály elindítására gondolok.

gendő ahhoz, hogy majd sikeresen vizsgázzon. Itt csak az
maradhat diák, aki teljesíti az
elvárásokat.
– Vannak-e elképzelései a tehetséggondozásra, a többnyire
elhanyagolt, különleges képességű gyermekek felkarolására
vonatkozóan?
– A tehetséggondozásnak
egy nagyon fontos célpontnak
kellene lennie minden iskolában. Azonban nem megy minden egyszerre. A tanárnak
egyszerre 25-30 diákkal kell
foglalkoznia. Az ötven perc, az
ötven perc. Ez idő alatt nagyon
nehéz, hogy egy különleges képességű, tehetséges gyermekkel külön is foglalkozzon. Arról
nem is beszélve, hogy itt már
közbelép az anyagi háttér is. Továbbá az ilyen diákokat megfelelően motiválni is kell. Az
elmondottakon kívül külön
programokat kellene előkészíteni, amelyek szintén anyagiakat követelnek. Amúgy a román
tanügyi rendszerben van már
tendencia arra, hogy jobban
odaﬁgyeljenek a tehetséggondozásra, de én úgy érzem, hogy
ez még gyermekcipőben jár.

– Perdöntő az iskolaválasztásban az oktatás színvonala, a
tanulók motiváltsága, az iskola
– egyházi intézményhez méltó –
légköre. Mit kíván tenni ez
ügyben?
– Az oktatás színvonala a
Kollégiumban most sem alacsony. Például a 2013-as érettségi vizsgákon a nappali
tagozaton tanuló diákok 96,77
százaléka sikeresen vizsgázott.
Ez országos szinten is nagyon jó
eredmény. Az a diák, aki tanulni
akar, az biztosan megtalálja helyét a Reﬁben! Azok, akikből hiányzik a motiváció, bizonyára
kiesnek. A nebulók tisztában
kell lenniük azzal, hogy az a
tény, hogy Reﬁs diák, nem ele-

– Nagyon sok külföldi tanintézményben már évek óta választani lehet, hogy a gyermek
mit tanuljon: vallást-e vagy etikát, más szóval a hitét vagy vallási ismereteit gazdagítsák. Ez
nálunk miként működik?
– A vallás oktatása Romániában egészen másképpen működik. Ismereteim szerint ennek
tanítása csak a nyolcadik osztályig kötelező. Mindez a középiskolában már másképpen
nyilvánul meg. A diák választhat a vallás vagy a vallástörté-
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nelem tanulása között. Ugyanakkor a szülő leadhat egy kérést
az iskolához, ha a gyerek nem
hajlandó tanulni egyik tantárgyat sem. Ez azonban csakis a
világi iskolákra vonatkozik. A
Református Kollégiumban ez
nem kérdés. Amint azt már
mondtam, ez egy egyházi jellegű iskola, ahol a diákok kötelező módon tanulják a vallást.
Persze ez nem azt jelenti, hogy
valamilyen „hittérítés” folyik az
osztályokban. Példa erre, hogy
az évek során sokféle vallású
gyermek volt a diákunk. Egyikről sem mondhatjuk el azt,
hogy le kellett volna mondania
a vallásáról, és fel kellett volna
vennie a református hitet.
– A vallás oktatásának hatalmas szerepe van. Sikerül a hitben fogódzkodót adni a
ﬁataloknak? Ön ezt miként látja?
– Szerintem sikerül. Nagyon
sok esetben történt olyan, hogy
a diák teljesen más emberként
ment ki az iskola kapuin, mint
ahogyan bejött. És ezt mindenekelőtt a vallási nevelésnek
köszönhetik, hiszen ekképp tanult meg helyesen cselekedni,
viszonyulni embertársaihoz,
környezetéhez.
– Az idéntől előkészítő osztályt is indítottak. Erről mit kell
tudni?
– Régi vágyunk teljesült. A
Kollégiumban ott van a helye
az elemi oktatásnak is. Persze
nem volt könnyű, de ezzel is
elindult egy folyamat. A feladat pedig az, hogy ezt itt
nem szabad abbahagyni. Az
alkalmat meg kell ragadni, de
úgy, hogy innen is lehessen
építkezni, majd pedig továbblépni.

– Tudtommal az előkészítő
osztály nem a Református Kollégium épületében működik.
Miért?
– Így van. Az előkészítő osztálynak a volt leányiskola épülete ad otthont. A Szentgyörgy
utca (mostani Forradalom) 8.
szám alatt. És hogy miért? Egyrészt azért, mert itt találtunk
megfelelő helyet ennek a célnak. Ráadásul, úgy hiszem,
nem a legegészségesebb az, ha
egy hat-hét éves kisdiák a 1920 évesekkel egy helyen cseperedik fel.
– Beszélgetésünkből ne hagyjuk ki a fegyelmet sem. Amennyiben lehetséges, hasonlítsuk össze
az itteni fegyelmet például a Bolyai Farkas Líceuméval.
– A fegyelem bármely intézmény életében kiemelt fontosságú. Jobb azonban, ha mindig
a saját bajainkra, dolgainkra ﬁgyelünk. Ha mindenki ezt
tenné, sokkal jobban menne
minden. Én legalábbis úgy vagyok, hogy nem szeretek más
dolgairól szólni.
Minden iskolának megvan a
saját belső rendszabályzata. A
Reﬁs diáknak tudnia kell, hogy
a Kollégium rendszabályzatát
be kell tartani, mert ha nem, az
következményekkel jár számára. Mivel egyházi iskola vagyunk, magától értetődő, hogy
a szabályok egy kicsit szigorúbbak, de azt azért senki sem állíthatja, hogy ezek a
rendelkezések betarthatatlanok. Az én meglátásom az,
hogy a rend és a fegyelem nagyon fontos. Ahogy azt a közmondás is tartja: „rend a lelke
mindennek”. És ezt a diákoknak
is tudniuk kell.
Nagy-Bodó Tibor
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Képzelje, az Európai Unió szintjén
Romániában a legnagyobb
azon polgárok aránya, akiknek
az udvaron van az illemhelyük.
– Sejtettem, hogy nem a
ﬁnneknek, be is fagyna a ﬁngójuk.
– Az Európai Bizottság friss
jelentése szerint a romániaiak
40,7 százalékának az udvaron
található a vécéje, vagy magyarán a budija. Bulgáriában ez
az arány csak 25%-os, a harmadik helyen pedig Lettország
áll 16%-kal. Az ellenkező oldalon Dánia, Spanyolország, Hollandia és Svédország foglal
helyet, ahol ez az arány nulla.
– Pedig nincs is annál kellemesebb, mint egy álmos nyári
délutánon beülni a kis fakabinba, élvezni az illatokat, és
hallgatni a döglegyek andalító
zümmögését, mint a Tótékban.
– A gyermekhalandóság
toplistáját is mi vezetjük 9,4%os aránnyal, bár a helyzet 2001

óta, amikor még 18,4% volt,
sokat javult. A második helyen
Bulgária áll 8,5%-kal, az európai átlag 3,9%, ezer újszülöttre
számolva.
– Az ember halandó; nálunk a gyerek is. Én viszont azt
olvastam, hogy valószínűleg
többet már nem növünk.
– Az tuti, én például már tizennyolc éves korom óta egy
centit se nőttem.
– Nem úgy mi, hogy mi ketten, ütődött, hanem mi, emberek.
– Mi ketten is emberek vagyunk….
– Kuss! Egy tanulmány szerint az elmúlt másfél évszázad
alatt a nyugati világban ugrásszerűen megnőtt az emberek átlagmagassága. Nincs
„darwini” magyarázat a jelenségre, és a kutatók szerint most
már nem nyúlhatunk tovább.
– Legfeljebb ki-…
– Az 1870-es évekkel összevetve Európa nyugati felének

férﬁlakossága alaposan megnőtt: az akkori 167 centis átlagmagasság 177 lett.
– Egyebünk nem nőtt meg,
csak a magasságunk?
– Ne kezdje! A növekedés
okai között említik az egészségügy robbanásszerű fejlődését, a jobb táplálkozást és a
vírusok elleni védekezést.
– Csakhogy ennek meglesz
majd a böjtje is, már most kábé
egymilliárddal többen vagyunk
az optimálisnál.
– S azt hallotta-e, milyen
brutális szigorításokat terveznek bevezetni a KRESZ-ben?
– Milyeneket?
– Például, elveszíti jogosítványát az a gépkocsivezető, aki
harminc napon belül nem ﬁzeti
ki a közúti kihágásért kapott
bírságot, a súlyosabb balesetek
okozói pedig akár három-négy
évre is jogosítvány nélkül maradhatnak. Nem beszélve a
pénzbüntetésekről, amelyek a
tervek szerint egészen 16 000

Igényelhetők az ANL-s lakások
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal értesíti az érdekelteket, hogy szeptember
16-ától, hétfőtől október 15ig lehet benyújtani, megújítani a ﬁataloknak fenntartott
ANL-s lakásokra, a szociális, illetve az állami lakásalapból

építendő bérlakásokra vonatkozó igényléseket. A korábbi
évekhez hasonlóan az igénylést akkor is meg kell újítani,
ha az illető személyi adatai
nem változtak. A kérvényezők
által kitöltendő típusnyomtatványokat a polgármesteri

hivatal székhelyén, a földszinti 13-as irodában lehet
beszerezni.

A 2012–2013-as időszakban biztosították az 50 százalékos társﬁnanszírozást az
állami költségvetésből, egy
ilyen munkálatokat már nem
szerződtek le, a szakosztály
tevékenysége kibővült a lakótömbházak energiahatékonyságát célzó beruházások
támogatása gyakorlatba ülte-

tése irányába, az európai alapokból történő 60 százalékos
társﬁnanszírozás révén. Ez
irányban, a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez 3 ﬁnanszírozási kérést és a szükséges
dokumentációt nyújtották be,
48 tömbházra – 2042 lakás –
vonatkozóan. A beruházás
teljes értéke 9 millió euró
vissza nem térítendő európai
alapokból, míg 4 millió euró
saját hozzájárulás, amelyből 2
millió euró a polgármesteri
hivatal részét jelenti, a másik
2 millió – a tulajdonosi társulások hozzájárulását.
Marosvásárhely az első
megyei jogú város, amely benyújtotta a ﬁnanszírozási kérést az európai alapokból
történő hőfelújításra.
Ugyanakkor javasolták a

dési törvényt. A legszigorúbban a piros lámpán áthajtókat
és ezzel balesetet okozókat tervezik büntetni, valamint azokat
a sofőröket, akik a vasúti átkelőknél ﬁgyelmen kívül hagyják
a jelzőlámpát vagy a leengedett sorompót, illetve a hangjelzéseket.
– Szóval sokba kerül majd
sietni. Mi a helyzet az ittas sofőrökkel?
– Olvasom: „Az ittasan vezető és anyagi kárral járó balokozó
sofőrök
esetet
jogosítványát 4 évre függesztenék fel, és 125-200 bírságpontot kapnának”. Ami pénzre

konvertálva 10 000 és 16 000
lej közötti pénzbírságot jelent.
– Hát, aki négy évig nem
vezet, szerintem mehet újra
vizsgázni utána.
– Az is szigorodik: kötelező
lesz mind a teremben tartott
tesztvizsga, mind a gyakorlati
rész videós rögzítése, a vizsga
tisztasága érdekében.
– A ketrec ezek szerint nem
volt bekamerázva…
– Miféle ketrec?
– Ahonnan ez az állat megszökött, aki ezt a sok ökörséget
kitalálta!
Molnár Tibor

Járművezetők ﬁgyelmébe
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a gépkocsivezetők tudomására hozza,
hogy 2013. szeptember 20-án
megkezdik a korszerűsítési
munkálatokat a Görbe sétányon és az Ibolya utcában.
Ezúton kérjük a gépkocsivezetőket, hogy a szóban forgó út-

szakaszon a munkálatok ideje
alatt tartsák tiszteletben a
forgalmi jelzőtáblákat és közlekedjenek fokozott ﬁgyelemmel!
Ugyanakkor arra is felkérjük
az autóvezetőket, hogy ne álljanak meg, illetve ne parkolják autóikat a fent említett

útszakaszon a modernizálási
munkálatok ideje alatt, hogy
ne akadályozzák a munka
menetét.
Köszönjük megértésüket.

Szeptember 30-ig lehet
késedelmi kamat nélkül
kiﬁzetni az adót
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal emlékezteti az adóﬁzetőket, hogy szeptember
30-a a második félévi határidő,

Marosvásárhely – ﬁnanszírozási
kérést nyújtott be európai alapokból történő hőfelújításra
A Helyi hőfelújítási programba foglalt 281 tömbház közül (összesen
11.950 lakást jelentenek),
75 épületet (2310 lakás)
rehabilitáltak. A költségek elérik a 36.218.000
lejt, amelyből a polgármesteri hivatal hozzájárulása 13.000.000 lej – derül
ki az intézmény szakosztálya anyagából.

lejig, azaz 3500 euróig terjednek majd.
– Akkor nem is baj, ha
három évre ugrik a jogsi, mert
a legtöbben csak úgy tudják
majd kicsengetni az ilyen öszszegeket, ha eladják a kocsijukat.
– Ja, és aki számára munkaeszköz az autó, az mit csinál?
– Az kurva óvatosan vezet
mostantól! De ez komcsi, vagy
csak vicckedik?
– Komcsi hát! A Belügyminisztérium honlapján bocsátották közvitára azt a sürgősségi
kormányrendelet-tervezetet,
amely módosítaná a közleke-

ameddig késedelmi kamat
nélkül lehet kiﬁzetni a helyi
adókat és illetékeket. Az adóﬁzetőket a hivatal Győzelem

tér 3. szám alatti székhelyén, a
földszinten vagy a Tudor negyedbeli és kövesdombi munkapontokon várják.

Iskolakezdésre
társﬁnanszírozás átvállalását
a helyi költségvetésből (20
vagy 30 százalék) az állami
költségvetésbe, az egyéb,
helyi érdekű projektek kivitelezésének megóvása érdekében. Más törvénymódosító
javaslatok arra vonatkoznak,
hogy ne a tömbház egészét,
hanem mindössze lépcsőházakat, vagy az épület egy részét rehabilitálják, illetve,
hogy az adminisztrátorok kerüljenek át a helyi közigazgatási hatóság alárendeltségébe,
valamint hogy a tulajdonosi
társulások civil szerződéseket
kössenek. Ez utóbbiról törvénytervezet létezik Románia
Parlamentje előtt.
A polgármesteri
hivatal sajtóirodája

Nagyrabecsült tanárok,
tisztelt szülők, kedves diákok!
Az új tanév kezdete alkalmat
ad arra, hogy jókívánságaimat tolmácsoljam, kívánjak
egészséget és erőt a munkához mindenkinek, aki ma
örömmel, izgalommal, reménységgel lépi át ismét az
iskola küszöbét, bízva az ifjú
nemzedék értékeiben és erejében.
Mindenkit emlékeztetni
szeretnék arra, hogy a marosvásárhelyi iskola városunk
„névjegykártyájának” része,
az idők során kivívott hírnév
gyümölcse, abból fakadóan,
hogy következetesen kitartunk értékeink mellett, és
azokat támogatjuk.
Meggyőződésem, hogy a

polgármesteri hivatal és a
marosvásárhelyi nevelés-oktatásügy közti kapcsolat tiszteleten, párbeszéden és
együttműködésen alapul.
Annak ellenére, hogy nehéz
időszakot élünk át, a nevelés
támogatása, elősegítése legfontosabb állandó foglalatosságunk egyike. Örömmel tölt
el, hogy a mi részünkről számíthatunk az iskolára, mint
megbízható partnerre, egy
barátságos környezet kialakítása, valamint a város helyes
igazgatása céljából.
Az új tanév kezdetén
önökhöz szólok, nagyrabecsült tanárok, tisztelt szülők,
kívánom, hogy beteljesülje-

nek vágyaik erőfeszítéseik
nyomán, és hogy a hála örömét éljék meg gyermekeiknek köszönhetően.
Kedves diákok! Biztos vagyok benne, hogy az akarat, a
szorgalom és a kitartás a tanulás terén, az optimizmussal
és ﬁatal lendülettel párosulva
– jellemzi majd ezt az évet is
- a marosvásárhelyi iskola hagyományait gazdagítva.
Továbbra is biztatok mindenkit a jövőben való együttmunkálkodásra,
hogy
bebizonyítsuk: a marosvásárhelyi iskola kulturális és civilizációs etalon marad.
Sikert mindenkinek!
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Maraton Székelyföldért,
az autonómiáért
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Barabási Rozália
Balkán bajnok!

Tizenkét nap alatt ötszáz kilométer, naponta egy maratoni táv teljesítésére vállalkozott a Bihar megyei,
székelyhídi születésű, de Magyarországon élő Juhos Gábor maratonfutó és a gyergyóalfalvi illetőségű Csató
József a Székelyföldön, hogy felhívja a ﬁgyelmet az autonómia fontosságára.
Szeptember 15–28-a között
91 település érintésével szaladják
le az 500 kilométeres távot, ami
a tervek szerint 42 kilométert jelent napjára. Áthaladnak a hét
történelmi székely széken (Marosszék, Udvarhelyszék, Csíkszék,
Kézdiszék, Orbaiszék, Sepsiszék
és Bardóc-Miklósvárszék). A
sportolók szeptember 15-én vasárnap deli 12 órakor indultak el
a marosvásárhelyi Bolyai-térről,
majd ugyanoda érkeznek vissza.
A szervezők remélik, hogy a történelmi székely székeken csatlakoznak hozzájuk az autonómia
ügyét fontosnak tartó emberek.
Juhos Gábor tervei szerint minden településen ültet egy csemetét, és minden délben 12 órakor
megáll, hogy Székelyföldért
imádkozzon.
A maratonfutó a júliusban
Tusnádfürdőn tartott 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor rendezvénysorozatán
állt elő tervével, az EMNT pedig –
miután 2013-at az autonómia
évének nyilvánította – vállalta,
hogy az esemény főtámogatója
legyen.
Az indulást megelőzően, a
Bolyai-téri unitárius egyház tanácstermében az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács székelyföldi régió
elnöksége sajtótájékoztatót tartott, amelyen jelen volt Bardócz
Csaba, az EMNT székelyföldi régióelnöke, Cseh Gábor, az EMNT
Maros megyei elnöke, Kirsch Attila, a honosítási iroda vezetője,
Bákai Magdolna, az EMNT gyergyószéki szervezetének elnöke,
továbbá Juhos Gábor magyarországi és Csató József gyergyóalfalui maratoni futók.
Bardócz Csaba régióelnök a
sajtótájékoztatón megjegyezte,
hogy az akcióval a székelyföldi
autonómia megvalósíthatóságába vetett hitet akarják erősíteni
az emberekben. Mint mondta:
bárki csatlakozhat hozzájuk, de
úgy is részt vehet az akcióban,
hogy a kapu előtt ﬁgyeli a futók
elhaladását, és meglengeti a székely zászlót.
„Az 500 kilométer egy nagy
teljesítmény lesz a két kiváló maratonfutó részéről, viszont egyáltalán nem könnyű teljesíteni ezt
a távot, ha csak arra gondolunk,
hogy milyen nehéz volt mind-

nyájunknak hajdanán, még ﬁatalon, a középiskola utolsó évében leszaladni az egy kilométert
a testnevelő órán. Ezek a lelkes
sportolók, miután leszaladják az
egy kilométert, még mindig
hátra van nekik 499 kilométer,
amit igaz, több szakaszban tesznek meg, de szinte napjára
marad nekik egy maratoni, 49 kilométeres táv. A maratoni futás a
kitartásról szól, a két maratoni
futó a sport nyelvén üzen nekünk, székelyeknek, hogy kitartásra van szükségünk és azzal a
tudattal kell élnünk, hogy a székely autonómia közel van hozzánk. Ők is ezzel a tudattal
indultak el, vállalkoztak a hosszú
táv megtételére, hogy példát adjanak a kitartásra. Beszélni erről
nagyon könnyű, azonban kitartani, valamilyen célt elérni egészen más. Az, hogy ennek a
maratoni távnak a megtételére
vállalkoztak, hatalmas dolog, ezt
a példát kell nekünk is követnünk
– nyomatékosította Bardócz
Csaba, az EMNT székelyföldi régióelnöke.
Cseh Gábor, az EMNT Maros
megyei elnöke egy ismert közmondást idézett – A kitartás keserű, de a gyümölcse édes –,
amellyel a fentebb említett célra
utalt.
Kirsch Attila, az állampolgársági iroda vezetője elmondta,
hogy nagy kihívásnak tartja a két
sportoló által is kitűzött célt, ezért
ő is, akárcsak társai, Nemes István
és a mindössze 11 éves Vadadi
Tekla Anna triatlonista (Master
Ski&Bike Klub) Jedd község köz-

pontjáig futottak Juhos Gáborral
és Csató Józseffel.
A vasárnapi sajtótájékoztató
után, az unitárius egyház belső
udvarán Nagy László lelkész és
több tíz, a céllal szolidarizáló marosvásárhelyi állampolgár jelenlétében, Juhos Gábor és Csató
József elültették az első fenyőfát,
az autonómia jelképét, majd a
másodikat délután, Nyárádszeredában.
Juhos Gábor 48 éves magyarországi futó a következőket
mondta el a Központnak, a Maraton Székelyföldért elnevezésű
megmozdulás rajtja előtt:
„Hosszú ideje atletizálok, két
éve futok maratoni távokat. Általában bolondnak tartják a futókat, és én úgy gondoltam, hogy
ha sportolok, akkor ezt egy
nemes cél érdekében kell tennem. Ez most kapóra jött, hiszen
van egy olyan cél, aminek a megvalósításához sok emberre van
szükség, és szeretném, hogy én,
Csató József társammal együtt
egy hidat képezzek a kételkedők
között. Fontos, hogy a székelyek
összefogjanak és ne a széthúzás
jellemezze őket, hanem egy
adott cél érdekében tudjanak egy
olyan erőt képviselni, amelyben
most én lehetek a híd.”
Csató József 46 éves székelyföldi maratonfutó is nyilatkozott lapunknak az indulás előtt:
„Tulajdonképpen nekem egy
felkészülési eszköz az atlétika,
hiszen én sífutó, sziklamászó és
hegyimentő voltam Gyergyó-

szentmiklóson, a Gyilkos-tónál,
Balánbányán, ebből következően sokat atletizáltam, mert
erre szükségem volt a felkészülések során. Fő célom, hogy besegítsek
Juhos
Gábor
kollegámnak, hogy megtegye az
500 kilométeres távot. Próbálok
vele minél több szakaszt lefutni,
ez nem verseny, nincs lámpalázam, viszont a bizonyítási vágy
nagyon erős bennem is.”
Arra a kérdésre, hogy milyen
nagyobb távokat futott le élete
során, a gyergyóalfalui Csató József a következőket mondta:
„1996-ban sikeresen megtettem
a Spartathlont, az angolok által
szervezett 246 kilométeres ultra
maratoni futóversenyt Görögországban, Athén és Spárta között.
Az 1983 óta évente rendezett
verseny szeptember utolsó péntekén rajtol és a futók az Akropolisz lábától Leonidász király
Spárta főterén álló szobráig futnak. Aztán teljesítettem a 180 kilométeres Nemea–Olympia
közötti, franciák által szervezett
ultra maratoni futóversenyt is.
Emellett még több hasonló
megmérettetésen szaladtam
végig sikeresen a távot.”
Juhos Gábor és Csató József
az első napon, szeptember 15én a Marosvásárhely-Nyárádszereda útvonalat teljesítette, majd
szeptember 16-án, hétfőn Nyárádszeredától Parajdig futottak.
Másnap, szeptember 17-én,
kedden a Parajd-Gyergyóalfalu
51 kilométeres utat szaladták
végig, míg a tegnap a Gyergyóalfalu-Csíkdánfalva közötti távol-

Szeptember 6-9 között, a horvátországi Zágrábban került sor a 23-ik Atlétikai Veterán Balkán bajnokságra,
amelyen a marosvásárhelyi születésű 39 éves Barabási
Rozália, Domzale (Szlovénia) és Izmir (Törökország)
után, újra sikeresen szerepelt.
Az ISK egykori sikeres sportolója két érmet szerzett, így a
román küldöttség egyik sikeres versenyzője volt.
Barabási Rozália, aki a jászvásári Veterán Atlétikai Klub
igazolt sportolója, aranyérmet nyert a +35 év feletti kategória
400 méteres gyorsfutásában, majd a távolugrásban 3-ik lett,
aztán ugyanaznap egy előkelő negyedik helyet szerzett a legnehezebb kategóriában, a 800 méteres síkfutásban.
A rangos európai atlétikai rendezvényen, Horvátországon
kívül jelen volt Szlovénia, Szerbia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Moldva Köztársaság, Koszovó, Görögország,
Bulgária, Makedónia és Románia képviselőinek 92 fős csapata.
– Mindenféle szempontból sikeres volt a Zágrábi Atlétikai
Veterán Bajnokság is, habár több ismert atléta, különböző
okok miatt hiányzott a megmérettetésről. A versenyeket a
zágrábi atlétikai stadionban rendezték meg, ahol kiváló körülmények között versenyeztek a sportolók az érmekért. Éremszerzés szempontjából Románia a 3-ik helyen végzett az
összetettben Horvátország után, 128 érmet szerzett, amelyből
58 arany, 48 ezüst, 22 bronzérem volt – mondta az ismert és
sikeres atléta, Barabási Rozália.
A 2014-es Veterán Atlétikai Balkán Bajnokságnak Bulgária
ad otthont.
Szeptember 16-tól a hónap végéig zajlik Marosvásárhelyen
– a Szász Albert Sportlíceum kezdeményezésére – az Én is
szeretnék atletizálni elnevezésű rendezvény, amelyet a hónap
marosvásárhelyi atlétikai eseménye keretében rendeznek
meg. Ebben az időszakban lesz az In Memoriam, majd az Őszikupa, aztán a Kovács Ella atlétikai verseny, végül pedig a Felszabadítás-kupa.

ságot teljesítették.
Ma, szeptember 19-én, csütörtökön a Csíkdánfalva-Újtusnád közötti szakaszon halad a
két maratonfutó. Szeptember
21-én Újtusnád-Torja, szeptember 22-én Torja-Barátos, szeptember 23-án Barátos-Málnás,
szeptember 23-án Málnás-Var-

gyas, szeptember 24-én Vargyas-Székelyudvarhely, szeptember
25-én
Székelyudvarhely-Gagy, míg
szeptember 26-án Gagy-Balavásár az úticéluk.
Szeptember 27-én Balavásárról indulva térnek vissza Marosvásárhelyre.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Pályá
zat

KEDVES PÁLYÁZÓK!
Elérkeztünk szeptemberi vetélkedőnk harmadik feladványához. Töltse ki az ábrát, a rajz
poénját pedig másolja át a jövő
héten megjelenő pályázati szelvényre! Minden szeptemberi
rejtvényünk megfejtését ezen a
szelvényen kérjük majd, a rajta
föltüntetett beküldési határidőig.

géleket tartalmazó ajándékcsomag – a „Peter's Beauty
Shop kozmetikai cikkeket forgalmazó szaküzlet ajándéka:
CSAPAI ATTILA (Kárpátok sétány)
3. díj: három hónapos előﬁzetés a Központ hetilapra:
MOHAY ENIKŐ (Kornisa sétány)

Nyereményeink:

Gratulálunk, nyerteseinket
telefonon értesítjük a díjak átvételével kapcsolatban!

1. díj: ezüstkarlánc – a RUBICOMPRES DEMETER Kft. ékszerboltjának 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
Augusztusi
pályázatunk nyertesei:
1. díj: ezüstmedál (a RUBICOMPRES Demeter Kft. ékszerüzletének ajándéka): SÁNTHA
TERÉZ (Bükkös u.)
2. díj: kozmetikai krémeket,

A helyes megfejtések:
Keserű kókusz: – Naiv
vagy, Ödi! Azt hitted, olyan
könnyű megszabadulni tőlem?
„Szállj oda” szálloda: – Ha
nem túl igényesek, a manzárd
még kiadó! A kőpénzek szigete: – A főorvos úr csak borítékban fogadja el a
csúszópénzt! Táborzárás: –
Otthon pedig ötszázszor leírni,
hogy a házirendet be kell tartani! Hoppá! Itt maradt egy
gólya: – Mit mind ordítozol
segítség után? Az az élet
rendje, hogy megegyelek!
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RUBICOMPRES
ékszerüzlet

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

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
1. szám

online

www.kozpont.ro
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