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

(Márai Sándor)

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

>>> Maros megyei hetilap <<<
Vélemény

>>> 3. oldal

Kaméleonok árnyékában
Nem a jó és a rossz alternatívák közötti választásról, hanem az érdekképviseleti szerepnek
alárendelt különleges erkölcsi normák betartásáról van szó. Egy olyan következetes politizálásról, amely nem a helytől és a
célközönségtől, hanem a közösségünk mindenkori érdekeitől függ. Egy olyan hozzáállásról, amely megkülönböztet minket azoknak a
pártoknak a választóitól, amelyek a „normális”,
vagyis bizonyítottan korrupt politikai környezethez alkalmazkodtak. Egy olyan alakulatról,
amely nem változtatja négyévenként a partnereit az éppen hatalmon lévő pártok függvényében, hiszen tudatában van annak, hogy a
mindenkori partnere nem más, mint az általa
képviselt.

„Ez egymillió
székelyről szól!”
Dr. Benedek Imre
kardiológust e
hónapban a neves,
egyesült államokbeli
American Heart Journal szakfolyóirat méltatta, amelyben a
szerző felhívja a ﬁgyelmet az orvos Székelyföldön elért
eredményeire, a
kardiovaszkuláris betegségek által okozott mortalitás
csökkentésére, és az
általa tökéletesített
úgynevezett Stemi
beavatkozás hatékonyságára. Ha a páciens megfelelő
időkeretben részesül
e katéteres műtétben, bármiféle maradandó károsodás
nélkül vészeli át
a szívinfarktust.
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SzeptemÁLYbÁeZAT!
REJTVÉNYP

Tudnivalók a 8. oldalon)

Társadalom

>>> 5. oldal

II. világháborús
emléktábla-avatás Székesen
Napjainkban már nagyon ritka az olyan erdélyi
székely, magyar település, ahol ne állítottak
volna emlékoszlopot, -plakettet, -táblát az I.
és II. világháborúban hősi halált halt helybéliek emlékére. Szeptember 22-én, a Marosvásárhelytől alig 12 kilométerre fekvő Székesen
is emléket állítottak második világháborús hőseiknek.
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Társadalom

Sport

>>> 5. oldal

„Marosvásárhely
legyen a régióközpont!”

A sakk különleges játék!

December 8-ára népszavazást kezdeményez a Maros,
Hargita és Kovászna megyei RMDSZ, amelyben a lakosságot arról kérdezik meg, hogy egyetértenek-e a három
székelyföldi megye egyetlen fejlesztési régióvá alakításával, amelynek Marosvásárhely lenne a régióközpontja.
Emellett mától kezdődik a szövetség tájékoztató kampánya, illetve a törvény értelmében előírt állandó választási névjegyzékben szereplő személyek 5%-ától való
aláírásgyűjtés a referendum megszervezése érdekében.

Köztudott, hogy a sakk az agy játéka, a kristálytiszta
logikára épülő játék, azaz az ész élesítője. Marosvásárhelyen jelenleg a legismertebb sakkegyesület az
ISK keretén belül működik, ahol az 52 éves Barátosi
József-Gábor kezei közül már sok tehetséges sakkozó
kikerült és jelenleg is sokan csiszolódnak. Vele készült
interjú.
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Kár kihagyni

Névnapok

Széllyes Sándor
emlékezete –
könyvbemutató

megnyitót tartanak.

A Csűrszínházi Egyesület
szeptember 27-én 18 órától a
Kultúrpalota kistermében mutatja be Székely Szabó Zoltán:
„Szerencsés jó estét kívánok e
háznak…” – Széllyes Sándor
emlékezete című kötetet,
amely a hajdani Székely Népi
Együttes, majd a Maros Művészegyüttes énekeséről, táncosáról, mókamesteréről szól.
A kötetet a mikházi Csűrszínházi Napok alkalmából hozták
először nyilvánosságra. A marosvásárhelyi bemutatón jelen
lesz: Székely Szabó Zoltán
szerző- szerkesztő, H. Szabó
Gyula a könyvkiadó képviseletében, id. Szélyes Ferenc, a
testvér, ifj. Szélyes Ferenc, a
Csűrszínházi Egyesület elnöke,
valamint Kacsó Ildikó, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, Barabás Attila, a Maros
Művészegyüttes igazgatója. A
könyvismertető része a Kultúrpalota fennállásának 100.
évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozatnak.

A marosvásárhelyi Egyetemista Kultúrház a negyedik alkalommal szervezi meg a
nemzetközi Break Dance- fesztivált. A szervezők amatőr táncosok jelentkezését várják az
országbeli és külföldi egyetemista kultúrházak képviseletében. A verseny szeptember
28-án, szombaton délután 4 órától lesz a Jazz&Blues Clubban.
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Break Dance-fesztivál

Hölgyek a virágoskertben

Írás és olvasás művészete / Péter fi József grafikája

Látó irodalmi játékok
Újraindul a marosvásárhelyi
Cuza Voda utcai G kávézóban a
Látó irodalmi játékok című rendezvénysorozat. Az őszi- téli évad
első meghívottja Simon Márton
és zenész társai, Gyarmati Gábor
(basszusgitár), Táborszky Bence
(trombita). A zenés felolvasóest
szeptember 27-én, pénteken 20
órától kezdődik.
Régi hitben megújulva
Hit és hitvallás témában keresztyén zenefesztivált szerveznek szeptember 28-án 17 órától
Marosvásárhelyen, az Ariel bábszínház régi termében (Posta
utca). Fellépő zenekarok: Kis
Korál, Sofár, H.I.T., Reménység,
Krikk, Szike, Imm-Pro, Gordonka. Bevezető gondolatokat
Imre Jenő alsóvárosi segédlelkész mond. Szervező a Maros-

mezőségi Református Egyházmegye. A belépés ingyenes.
Bolyai-alkotótábor
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-

Préseltvirág-képek tárlata
nyílt a marosvásárhelyi Deus
Providebit Tanulmányi Házban
Marton Erzsébet munkáiból. A
tárlat a hét minden napján látogatható.
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 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.
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 Lurkókuckó egyesületnél. Érdeklődni
a 0745-329-798-as telefonszámon lehet.

Szeptember 26.
Szeptember 27.
Szeptember 28.
Szeptember 29.
Szeptember 30.
Október 1.
Október 2.

Jusztina, Dániel, Özséb
Adalbert, Albert, Vince, Adolf
Vencel, Bernát, Jusztina, Salamon
Mihály, Rafael, Gabriella, Gábor
Jeromos, Zsóﬁa, Felícia
Malvin, Rómeó, Ludovika, Terézia
Petra, Tamás, Tomaj, Örs

Horoszkóp
Kos: A héten úgy vélheti, Isten a tenyerén hordja, mert régen
érezte olyan önfeledtnek magát, mint ezekben a napokban.
Barátságos és közvetlen stílusával elvarázsolja környezetét.
Házastársa is azt akarja, amit ön. Rokonaival ne legyen továbbra is távolságtartó.
Bika:Érzéke az időzítéshez a héten fantasztikus, így mindent
alkalmas pillanatban mond vagy tesz. Ha még egy olyan ötletért is képes lesz lelkesedni, amely nem az öné, akkor végképp belophatja magát valaki szívébe, és a sikeres jövő
garantált. Ne vigye túlzásba az alkoholfogyasztást, mert ez
még a szépségének is árt!
Ikrek: Baráti összejövetlen találkozhat későbbi élete párjával.
Rövidebb utazás alatt is új barátokat szerezhet. Ha vizsgáznia
kell, akkor topformában lesz. Anyagi ügyei továbbra is siralmasak, ezért jól tenné, ha kerülné a kiárusításokat.
Rák: Ha eddig valakivel csak a szex kötötte össze, a kapcsolatban ezután helyet kapnak az érzelmek. A munkában sikeres
lehet, ha nincs állása, most keressen, mert amit talál, fantasztikusnak nevezhető lesz. Ha házastársa többet költ, ne szidja
meg.
Oroszlán: Főnöke elismerését kivívhatja, vagy megtisztelő
munkaajánlatot kaphat. A szakmájában elért siker elégedetté
teheti. Házastársa vagy szerelme rengeteg energiát fektet a
kapcsolatukba, és kényezteti, nagyra tartja önt. Ne essen túlzásokba, és ne vásároljon nyakra-főre.
Szűz: Felkerülhet az álláshalmozók listájára. Ha nincs munkája, egyszerre többet is találhat, csak győzze ellátni. A szomszédjával vitás kérdésben megegyezhet, és aki önt
feljelentette, az most visszakozhat. Mi lenne, ha most nem
szolgálná ki a családját, hanem lógatná a lábát, és engedné,
hogy a tenyerükön hordozzák önt?
Mérleg: Rengeteg segítséget nyújt a gyermekének vagy a
szerelmének. Minden követ megmozgathat értük, hogy biztosítsa számukra a nyugodt jövőt. Ha szerelmi viszonyát szeretné szorosabbra fonni, akkor ez a hét kiváló erre. Lelkileg és
ﬁzikailag is érzékenyebb lesz az átlagosnál, ezért könnyedén
megfázhat.
Skorpió:Ha még működik a párkapcsolata, akkor itt az ideje,
hogy felállítsa a fontossági sorrendet, mert ha a munkája,
vagy egyéb más elfoglaltsága háttérbe szorítja a magánéletét,
felkészülhet arra, hogy a partnere más felé fordul. És bizony
lesznek olyanok, akik társát szívesen lecsapnák a kezéről.
Nyilas: Úgy vág az esze, mint a borotva. Szellemileg csúcsformában lesz, kérdései találóak, válaszai pedig pontosak.
Most kell ütnie a vasat egy régi témában, mert végre igent
mondanak önnek, és megvalósíthatja a tervét. Ha utál egy
kollégát, akkor is mosolyogjon rá.
Bak: Még az is lehet, hogy szeretője miatt kockázatos dolgokra vállalkozik, és a családi összejövetelről is ellóg hozzá.
Ingatanügyben kedvező híreket hallhat. Ha ön szülő, gyermekével több időt töltsenek el együtt. Baráttól olyan ajándékot kaphat, amelyet nem tud viszonozni, és amelyet - érdekes
módon - nem is kell.
Vízöntő: Hívjon vendégeket az otthonába, köztük olyan személyeket is, akiknek közük van a munkájához. Ugyanis szövetségesekre, támogatókra, protektorokra van szükség, hiszen
olyan változások történnek, amelyek az ön megélhetését is
befolyásolják.
Halak:Többen irigylik önt olyan dolgokért, amelyekről nem
is képzelné. Például a pénzéért, a magabiztosságáért, a megjelenéséért, és a párkapcsolatának alakulásáért. Ha korábban
volt önök között probléma, akkor ezen a héten nincs olyan,
amit ne tudnának megbeszélni, a hibákat kijavítani.

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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Ferencz Zsombor

Kaméleonok
árnyékában

„Ez egymillió
székelyről szól!”
Dr. Benedek Imre kardiológust e hónapban a neves, egyesült államokbeli American Heart Journal szakfolyóirat méltatta, amelyben a szerző felhívja a ﬁgyelmet az orvos Székelyföldön elért eredményeire, a kardiovaszkuláris betegségek által okozott mortalitás csökkentésére, és az általa tökéletesített úgynevezett
Stemi beavatkozás hatékonyságára. Ha a páciens megfelelő időkeretben részesül e katéteres műtétben,
bármiféle maradandó károsodás nélkül vészeli át a szívinfarktust.
„Egy működőképes rendszert sikerült felépítenünk, és az
eredmények ﬁgyelemre méltó
pozitív változásokat hoztak a
kardiovaszkuláris betegségben
szenvedők számára, ezt méltatta az amerikai szakfolyóirat.
Jelenleg ez a rendszer hozza a
legoptimálisabb eredményt: a
Székelyföldön a 23%-os mortalitást 6%-ra sikerült csökkenteni, ez pedig fokozatosan
terhelhető és tökéletesíthető” –
mondta el Benedek Imre.
A tanulmány szerint a különböző szív- és érrendszeri betegségek
kezelésének
lehetőségei közül ezt a rendszert javallott előnyben részesíteni, hisz nem csak a
Székelyföldön, hanem Svédországban és Nagy-Britanniában
is próbálkoztak az ittenit megközelítően jó eredményekkel.
„Sikerélményként
könyvelem el”
Benedek professzort arról
kérdeztük, hogy miként értékeli, hogy a tengerentúl is felﬁgyelnek
a
munkájára.
„Tagadhatatlan, hogy nagy sikerélmény számomra, hogy
neves szakemberek elismerik
tevékenységem, hivatkoznak az
eredményeimre. Nem beszélve
arról, hogy az Amerikai Kardiológiai Társaság, és ennek a szakfolyóirata a világ legrangosabb
szakmai fóruma. Annál is inkább jól esik ez az értékelés,
hisz visszaemlékszem, pár évti-

zeddel ezelőtt pályakezdőként
vegyes szakmai fogadtatásban
részesültem, ám most tudom,
hogy nem csak a hivatásomban
tettem le valamit az asztalra,
hanem mindezt a közösségemért tettem” – vallja a kardiológus.
A lehető leghamarabb
orvoshoz fordulni!
Arra a kérdésünkre, hogy
van-e mód, illetve miként lehetséges a szívbetegségek által
okozott mortalitás további
csökkentése, Benedek határozott igennel felelt. Kifejtette,
hogy mindez az orvosok, a páciensek, a társadalom közös
erőfeszítése árán lehetséges.
„A legfontosabb, hogy nem
csak az orvosi grémiumoknak
kell beszámolnunk az eredményeinkről, hanem a páciensekben kell tudatosítani, a
társadalommal kell megismertetni, hogy ez a kezelési módszer létezik, és jelenleg a
legoptimálisabb eredményeket
produkálja. Sok személy odahaza, „lábon” hordja ki a szívinfarktust, ez pedig mindig
maradandó károsodást okoz a
legfontosabb szervünkben” –
állítja Benedek, aki kifejtette,
hogy a páciensnek csupán az a
dolga, hogy a rendellenesség
észlelésekor azonnal forduljon
sürgősségi ellátáshoz, mert a
Stemi-kezelésben a másodpercek is értékesek. Amint a páciens a műtőasztalra kerül, az

orvosok rövid időn belül alkalmazzák a katéteres eljárást. Ha
az adott időkeretben sikerül a
beteget a Stemi kezelésben részesíteni, akkor maradandó
szívkárosodás nélkül éli túl az
infarktust.
Elmondta azt is, hogy gyakran az egészségügyi bürokrácia
megnehezíti az orvosok, aszszisztensek munkáját, és előfordul, hogy banális problémák
miatt késik a katéteres műtéti
beavatkozás, ez pedig a páciens
életét is veszélybe sodorja. „A
több sebből vérző egészségügyi
rendszer egyáltalán nem könynyíti meg sem a betegek sem az
orvosok dolgát. Így történhet
meg az, hogy a csíkszeredai
beteg – amely kórházzal
egyébként nagyon jól tudunk
együttműködni –, akinek az
ideszállítását is meg kell oldani,
rövidebb időn belül kerül műtőasztalra, mint a marosvásárhelyi páciens. Nyilván emiatt a
vásárhelyi beteg túlélésének
esélyei csökkennek. Ezeket a
problémákat is meg kell oldani
a közeljövőben” – fogalmazott
Benedek.
Elengedhetetlen
a társadalom informálása
A mortalitás további csökkentését az is akadályozza,
hogy a betegek nem tudnak
erről a kezelésről. A professzor
szerint nagyon fontos lenne az
orvos-beteg viszony bizalmi
alapokra való (újra)építése,

„Tagadhatatlan, hogy
nagy sikerélmény számomra, hogy neves
szakemberek elismerik tevékenységem,
hivatkoznak az eredményeimre. Nem beszélve arról, hogy az
Amerikai Kardiológiai
Társaság, és ennek a
szakfolyóirata a világ
legrangosabb szakmai fóruma.
emellett a kezelés megismertetése az emberekkel. „A rendszer
hatékony működése érdekében
a népszerűsítés elengedhetetlen, épp emiatt a kétezres évek
eleje óta hirdetjük ezt, kongresszusokat szervezünk, és a
médiaorgánumok segítségét
hívjuk ahhoz, hogy ismertessék
a társadalom tagjaival, hogy létezik itt, Székelyföldön egy
olyan beavatkozási forma,
olyan szakorvosokkal, akik a páciensek elengedhetetlen közreműködésével
életeket
menthetnek. Sajnos ez a terület
nem kap a sajtó részéről akkora
médiajelenlétet, amekkorát
igényelne és megérdemelne.
Szem előtt kell tartani, hogy
emberek élete forog kockán.
Egymillió székely emberről szól
ez a munka!” – hangsúlyozta
Benedek Imre.
Pál Piroska

Az erdélyi magyar politikai alakulatok háza táján eluralkodó bizonytalanság, az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és az ellenfelekkel kötött egyezségek arra engednek
következtetni, hogy nincs egy olyan határozott stratégiájuk,
amely megszabná, hogy mely értékek mentén kellene fellépniük a minket illető kérdésekben. Kaméleonok módjára
változtatják a retorikájukat attól függően, hogy éppen milyen plénum előtt szerepelnek. A „színspektrumuk” lefedi a
teljes palettát: a jobboldaltól a baloldalig, a szocializmustól
a liberalizmusig, a környezetvédelemtől a proﬁtorientáltságig, a lokálpatriotizmustól a globalizációig. Ebben a végtelen ideológiai térben ingadoznak ellentmondásos
megnyilvánulásaik, félrevezető háttéralkuik, koalíciós próbálkozásaik.
A választók körében nagy előszeretettel lobogtatják a
székely zászlót, majd a parlament padjaiban „az ördög cimboráivá” válnak, és így megy ez évtizedeken keresztül. Az
autonómia kérdését inkább csak itthon emlegetik, nehogy
megsértsék a koalíciós „haverjaikat”. A régióátszervezéssel
kapcsolatos törekvésükben is kaméleon módjára lépnek fel,
mert az itthon beharangozott szeptember végi tüntetést a
bukaresti levegő hatására egyeztető tárgyalássá enyhítik. A
mindenkori román hatalommal való lepaktálásuknak köszönhetően az Európa Parlamentben sem tudnak hatékonyan fellépni. A tevékenységük során nem csak
ellentmondásos, hanem gyakran tudathasadásos helyzetbe
is kerülnek, hiszen ugyanazon alakulat tagjaiként sok esetben egymás ellen kell megküzdeniük a törvényhozói és a
hatalomgyakorlási pozícióik megvédéséért, vagy egy-egy
korrupciós ügy felderítésében.
Felmerül a kérdés, hogy mi az erdélyi magyar politikai
stratégia lényege: kaméleonként viselkedni és rövidtávon
gondolkodni, vagy pedig következetes kiállással egy hosszútávú tervet megvalósítani? Ki azok a „vezetők”, akik ezekre
a kérdésekre választ tudnának adni? Nem a jó és a rossz alternatívák közötti választásról, hanem az érdekképviseleti
szerepnek alárendelt különleges erkölcsi normák betartásáról van szó. Egy olyan következetes politizálásról, amely
nem a helytől és a célközönségtől, hanem a közösségünk
mindenkori érdekeitől függ. Egy olyan hozzáállásról, amely
megkülönböztet minket azoknak a pártoknak a választóitól,
amelyek a „normális”, vagyis bizonyítottan korrupt politikai
környezethez alkalmazkodtak. Egy olyan alakulatról, amely
nem változtatja négyévenként a partnereit az éppen hatalmon lévő pártok függvényében, hiszen tudatában van
annak, hogy a mindenkori partnere nem más, mint az általa
képviselt közösség. Ennek a feltételrendszernek pedig nem
felelhet meg egy köpönyegforgatásban jeleskedő, a hatalmat elvtelen politikai eszközökkel hajszoló, a politikai ellenfeleivel pedig rendre kiegyező párt.

A Központ hetilap a következő

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

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

13 RON
25 RON
50 RON
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Megérdemlünk,
Románia
Nicolae Ceauşescu 1971-es kínai látogatása után
az ott kibontakozott nacionalista „kulturális forradalom” mintájára a Romániában létesített hivatalos
műkedvelő tömegmozgalom a „Megéneklünk, Románia” (Cantarea Romaniei) nevet viselte. Mai
szemmel (vissza)nézve tekinthetnénk egyfajta
kommunista Megasztárnak, szocialista Csillag születiknek vagy hazaﬁas Ki mit tudnak, a voluntarizmus kőkemény behatárolásával megspékelve: az
illetékes elvtársak előre megszabták, hogy ki mit,
de főleg mennyire tudjon. Ugyanis ez a felülről kezdeményezett és intézményes támogatást élvező rettenet rövid időre alkalmat adott magyar énekkarok,
színjátszó csoportok és néptáncosok megmutatkozására is, de a propagandaszolgálatba állított műnépi kultúrmanifesztáció a „magyar nemzetiségű
románok” számára csak egy bizonyos szintig biztosított mozgásteret: vigyáztak arra, hogy magyar zenekar, néptánccsoport vagy egyéb formáció még
véletlenül se jusson be az országos döntőbe, nemhogy megnyerje.
„Ha Japán a mosoly országa, akkor Románia kész
röhej” – eme mondás is még az átkosból származik,
de az eltelt majd’ negyedszázad során ﬁkarcnyit sem
vesztett érvényességéből, sőt! Csakhogy Japán a felkelő nap országa is, és ennek már bajosabb megtalálni szép hazánkra applikálható pandanját:
Románia a lenyugvó nap országa, vagy inkább az
örökké tartó, a derengés leghaloványabb reményével sem kecsegtető, koromsötét éjszakáé? Félő, hogy
az utóbbi. Románia ugyanakkor a rekordok országa
is: EU-s szinten nálunk a legalacsonyabb az életszínvonal, az életminőség, az egy főre jutó GDP, a minimálbér (179 euró, szemben a listavezető
Hollandiával, ahol 1500, de az európai átlag is 1200
körül mozog), és még a fejenkénti szappankoptatásban is elsők vagyunk, hátulról.
Az ipart gyakorlatilag teljesen szétbarmolták,
akárcsak a mezőgazdaságot; a gabonán, pityókán,
napraforgón és komlón kívül az égvilágon mindent
importálunk, még a zöldségeket is. A hazai almatermés zömét Németországba exportáljuk bagóért,
majd szépen zurückimportáljuk dobozos almalé formájában. A tej felvásárlási ára olyan alacsony, hogy
a paraszt inkább az árokba önti, vagy belecsandargatja a moslékba. A külföldi turisták meredek ívben
elkerülnek, elsősorban az utak állapota, az autópályák és az infrastruktúra hiánya, valamint a szolgáltatások alacsony színvonala miatt. Érdekes a luxus
fogalma is minálunk: nem azért drága valami, mert
luxus, hanem pont fordítva: attól luxus, hogy drága!
Olyan analfabétákat, buggyantakat és síkhülyéket küldtünk az Európa Parlamentbe, mint Gigi Becali, Vadim Tudor és Elena Basescu. A kutyát se
érdekli, hogy Victor Ponta másolta a doktoriját, a
legtöbben nem is értik, mi az; a tanügyminiszter
helytelenül beszél, a védelmi miniszter állandóan
akkora böszmeségeket debitál, hogy Móricka a kanyarban nincs. A hazai cigányok (és nem csak!) keresztül-kasul koldulták-lopták-rabolták egész
Európát, Bécstől Londonig és Spanyolországtól
Lappföldig. Tizenkilenc éves lányokat tartóztatnak
le, mert pénzt gyűjtöttek a vizsgáztató bizottságnak, miközben az alvilág füstös bárdjai, a csimpánzintelligenciájú mánélisták luxuskocsikkal, de főleg
szabadlábon szaladgálnak…
Ezek fényében mi, akik valamilyen okból kifolyólag nem húztuk el a csíkot innen (még), férﬁasan
kijelenthetjük: megérdemlünk, Románia!
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Páskándi-memento
Páskándi Géza 80 éve született. Az erdélyi magyar színházi világ ismét ünnepli őt jelentőségéhez méltón: Parászka
Boróka szeptember 21-i, a magyar dráma napjára szervezett marosvásárhelyi rádiós színdarabolójában Dr. Ungvári-Zrínyi Ildikó, Kincses Elemér, Bocskai Vince, Dr. Gáspárik Attila kapott meghívást. A Kalauz nélkül című felolvasószínházi előadáson pedig a Kolozsvárról érkező Demény Péter, Karácsonyi Zsigmond méltatta Páskándit.
Az évfordulókon döbbenünk rá
az adósságokra. Páskándival szemben is lenne bőven törlesztenivaló:
ősbemutatandó dráma. Tulajdonképpen nem is ismertük őt eddig
igazán. Alig tudunk róla valamit.
Páskándi nem jutott be az erdélyi
magyar színházi tudatunkba úgy,
ahogyan az megilletné ezt a zseniális alkotót, mint Székely Jánost
vagy Sütő Andrást. Pedig éppen
abban az időszakban élt ő is. Érdemes összevetni nemcsak a három
életrajzot, de a drámai életműveket
is (értsd: dramaturgiájuk, összes
drámájuk). Mi bennük a közös vonás? Az avantgárd mindenképp.
Székely például egzisztencialista.
A művek izgató háttere is közös.
Zsenialitásuk is összemérhető.
Kevesen tudják még az erdélyi
magyar színházi berkekben is,
hogy a nyolcvanas években megkapta a legjobb új magyar drámáért járó magyar Színikritikusok
Díját: Sütő András, Székely János,
Páskándi Géza, pont úgy, ahogy
a kilencvenes években Kolozsváron Visky András is a Tompa Gábor-rendezte teatrológiájáért
éppúgy, mint Marosvásárhelyen
manapság Székely Csaba a Sebestyén Aba-rendezte Bányatrilógiájáért.
Meg tudná-e valaki is nevezni
akár az erdélyi magyar színházi
berkekben Páskándi azon drámáját, melyért megkapta ezt a rangos elismerést, ami az irodalmi
lexikonokból kivezetné és bevezetné az iskolai tankönyvekbe,
vagy meg kell elégednünk a ma-

gyar Wikipédia távirati stílusú,
nem kielégítő címszavával?
Sütő-Székely-Páskándi.
Az ilyen alkotói egyezések a színháztörténet legizgalmasabb problémái közé tartoznak. De hol vagyunk mi már mindezektől, mi, itt,
2013 Marosvásárhelyén, a Székelyföld posztmodernné sehogyan sem
igyekvő sötét, középkori világában?
Hol vagyunk mi már ezektől a dramaturgiáktól? Sütő András 1974es remekét, az Egy lócsiszár virágvasárnapját ugyan még sikerült
Schilling Árpád rendezésében
2001-ben Budapesten a Katona József Színház Kamrájában Tasnádi
István Közellenség c. drámája által
újraértelmezni (a lovak szemszögéből mutatva be a tragikus történetet, zenésen – az egyszerűen

zseniális előadást akkoriban a
Duna TV is közvetítette), és az az
előadás szintén elvitte a magyar
Színikritikusok Díját a legjobb új
magyar drámáért, legjobb előadásért, legjobb rendezésért, de 2011ben Székely János Caligula helytartóját a Kecskeméti Katona József
Színház Bagó Bertalan rendezésében és Kőszegi Ákos címszereplésével milyen szép korszerűen színre
vitte, ezt az előadást is közvetítette
a Duna TV, és ez a szintén zseniális
előadás még a kolozsvári Tompa
Gáborhoz mérhető legnagyobb erdélyi magyar kortárs rendezők
irigylését is kiváltotta.
De mi a helyzet Páskándival?
Hol vagyunk mi Páskánditól?
1989-ben összeomlott egy rendszer, a kelet-európai kommunista

diktatúráké, hogy aztán az átmeneti korszaknak is véget vessen a
2007-es európai csatlakozásunk,
mely még napjainkig sem valósult
meg teljes mértékben. De nagyon
jó egy kicsit visszamenni az időbe,
a XX. század második felébe, és
még egyszer újraolvasni az akkor
lehetségest. És ma? Hogy állunk
mi ezekkel az akkor lehetségesekkel? Hány utat hagytunk fel? Hány
útról tértünk le? Hányszor döntöttük le szobrainkat, hogy helyettük
újakat állítsunk? Hogy aztán elsirassuk a régit, s az elmúlt idő erejével romantikus távlatokból nosztalgiázzunk
felettük?
A
színháztörténész újra felfedezheti
a régmúlt, elfeledett, elpazarolt,
eltékozolt, mellőzött értékeket. Erdélyi magyar színházaink vajon
megtennék-e? Páskándi dramaturgiája is a könyvtárak porosodó
könyvespolcai közé kerülhetne, ha
nem volnának az emlékező pillanatok. A mementó egyben reﬂektor is: képesek bevilágítani rejtett,
sötét zugokba, színháztörténetünk
rejtett kincses ládikáiba, kamráiba
is.
Itt lenne az ideje, hogy a Páskándi-dramaturgiát is az elsüllyedt
hajó tengermélyéből türelmes búvárként a felszínre hozzuk. Erdélyi
magyar színházaink ó vajon ezt a
célt szolgálják-e, egy-egy drámáját
megtennék-e bemutatóik közé iktatva, vagy beérik felemás megoldásaikkal, felolvasószínházi produkcióikkal?
Czirják Árpád

A magyar népmese napja Marosvásárhelyen
Az EMNT és számos vásárhelyi civil, kulturális szervezet szeptember 29-én, vasárnap megszervezi a harmadik éve
folyamatosan megrendezésre kerülő magyar népmese napját. A Benedek Elek születésnapját is ünneplő eseményen a Múzeum Kávézóban szülőknek és gyerekeknek egyaránt biztosítanak aktív kikapcsolódási lehetőséget.
Szeptember utolsó vasárnapján
délután fél 5-től 7-ig párhuzamosan zajlanak majd foglalkozások,
többek között kölyökrádiózás, mesemondás, diavetítés, kézműves
foglalkozások, néptáncoktatás, képességfejlesztő játékok, de dr. Kádár Annamária pszichológus is előadást tart a népmesék
személyiségfejlesztő hatásáról.
„Nap mint nap tapasztalom,
hogy a szülők nem használják ki
kellőképpen a mesék hatását. Ezen
művek által pedig a gyerek feldolgozhatja problémáit, ugyanakkor
az esti meseolvasás kellemes lezárása egy fáradságos napnak” –
vallja Kádár Annamária, aki a több
díjban is részesült Mesepszichológia könyv szerzője, és a Babes-Bo-
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lyai Tudományegyetem marosvásárhelyi kirendeltségének adjunktusa.
Hétfőn, 30-án is folytatódik a
népmese napja, ám akkor már
szervezett foglalkozások nem lesznek, viszont felhívják a szülők, tanítók, óvónők ﬁgyelmét arra, hogy
aznap kedveskedjenek magyar
népmesével a kisdiákoknak, ovisoknak.
Az esemény szervezője az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az
Erdély FM, Kulcs Egyesület, Kulcslyuk Könyvesbolt, Folk Center Alapítvány, de Jakab István, az EMNP
marosvásárhelyi elnöke szerint a
magyar pártok is támogatják a kezdeményezést.
Pál Piroska
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„Marosvásárhely legyen a régióközpont!”
December 8-ára népszavazást kezdeményez a Maros, Hargita és Kovászna megyei RMDSZ, amelyben a lakosságot
arról kérdezik meg, hogy egyetértenek-e a három székelyföldi megye egyetlen fejlesztési régióvá alakításával,
amelynek Marosvásárhely lenne a régióközpontja. Emellett mától kezdődik a szövetség tájékoztató kampánya,
illetve a törvény értelmében előírt állandó választási névjegyzékben szereplő személyek 5%-ától való aláírásgyűjtés a referendum megszervezése érdekében.
Szerdai sajtótájékoztatóján jelentette ezt be Brassai Zsombor, a
Maros megyei RMDSZ elnöke, Peti
András, az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének elnöke, illetve Péter
Ferenc, a megyei szervezet politikai alelnöke. Az illetékesek azt is
elmondták, hogy a népszavazás,
de a tájékoztató kampány is a Hargita Megyei Tanács elnökével, Borboly Csabával, és a Kovászna Megyei Tanács elnökével, Tamás
Sándorral közös projektként és
egyidőben zajlik.
„Úgy vélem, hogy a lakosságot
közvetlenül érintő kérdésekben
megkerülhetetlen annak megkérdezése, épp emiatt referendumot
írunk ki a regionalizációról. A szavazólapon egyetlen kérdés szerepel majd, éspedig az, hogy „Egyetért-e azzal, hogy Maros, Hargita
és Kovászna megye egy közös fejlesztési régiót alkosson, Marosvásárhely régióközponttal?” A kérdésre igennel vagy nemmel lehet
majd válaszolni.

A lakosság felvilágosítása érdekében tájékoztató kampány indul, amelyben a regionalizációt illető fontos információkat osztanak
meg a székelyföldiekkel, ugyanakkor a népszavazás kiírásához
szükséges aláírásgyűjtést is megkezdik. A hatályos törvény értelmében az állandó választási névjegyzékben szereplő személyek
mintegy 5%-a kell igazolja kézjegyével azt, hogy egyetért a referendum megszervezésével, ez pedig Maros megyében abszolút
számokban 24-25 ezer embert jelent. „Október 14-ig gyűjtjük össze
az aláírásokat, ezt 30 napos közszemlére bocsájtjuk, és ennek értelmében november 14-én megyei tanácsülést hívunk össze, és
javasoljuk a december 8-i népszavazást” – ismertette Brassai az
ütemtervet.
Peti András alpolgármester természetesnek véli, hogy Marosvásárhely legyen a fejlesztési régió
központja, hisz a város egyetemi,

egészségügyi, kulturális, vallási
központ, emellett nemzetközi repülőtere van, és a városban közlekedési infrastruktúra-tervek várnak megvalósításra.
„Megkérjük a civil szervezeteket, egyházakat, a politikai pártokat, hogy támogassanak ebben a
kezdeményezésünkben, mert ez

olyan érdekünk, amelyet a megye
minden lakosának – nemzetiségtől függetlenül – fel kell vállalni.
Ugyanakkor hiszem azt, hogy Dorin Florea polgármester és a román
politikai pártok is leteszik a garast
a népszavazásért” – szögezte le
Brassai Zsombor.
Pál Piroska

„Hazáért… rendületlenül”

II. világháborús emléktábla-avatás Székesen
Napjainkban már nagyon ritka az olyan erdélyi székely, magyar település, ahol ne állítottak volna emlékoszlopot,
-plakettet, -táblát az I. és II. világháborúban hősi halált halt helybéliek emlékére. Szeptember 22-én, a Marosvásárhelytől alig 12 kilométerre fekvő Székesen is emléket állítottak második világháborús hőseiknek.
Vasárnap ünnepi Istentisztelet
keretén belül került sor a II. világháborúban elesett helybéli honvédek emlékére állított tábla
felavatására. A templomi szolgálatot Darányiné Csonka Valéria végezte a Székessel testvérgyülekezeti kapcsolatban álló lábatlani református egyházközség
lelkésze. Ezt követően pedig Lőrincz János, a Marosi Református
Egyházmegye esperese leleplezte
és megáldotta az újonnan készített emléktáblát. A márványból
készült tábla a templom északi
falán kapott helyet a bejárati ajtó
felett és a következő szöveg olvasható rajta:
„A II. világháborúban elesett
hőseink emlékére.
Jánosi Antal, Kali Dezső, Kiss
Domokos, Kovács Albert, Kovács József, Márkos Dénes. Hazáért…rendületlenül.”
Az ünnepség következő mozzanataként Nemes Gyula helytörténész tartott előadást Székesiek
a II. világháborúban címmel. „A II.
világháborúban hősi halált halt
székesiek közül három emberről
találtunk bővebb információkat a
Hadtörténeti Levéltárban:

Kiss Domokos: őrvezető, született 1921-ben Székesen, anyja
neve: Győrﬁ Regina, alakulat: 25.
önálló légvédelmi gépágyús üteg,
aknaszilánk találat érte Tordaéken
1944. szeptember 14-én. A Kolozsvári Házsongárdi temetőben
nyugszik.
Kovács Albert: honvéd, született 1920. január 1.-én Székesen.
1944. október 21.-én esett orosz
fogságba, ahol 1945. április 14-én
életét vesztette.
Kovács József: honvéd, c. őrvezető, született 1921. június 5-én
Székesen. Állománytest: IX. önálló
légvédelmi tüzérosztály, anyja
lánykori neve: Benkő Mária. A Tiszaközben hunyt el 1944. augusztus 8-án. Öngyilkosságból eredő

lövés következtében elvérzett” –
hangzott el többek közt az előadásban.
„…nem adta magát
a székely, mint a szálfák
kettétörtek."
Az emléktábla-avató esemény
lábatlani és székesi műkedvelők
szavalatával folytatódott. Egy ﬁatal magyarországi vendég Kányádi Sándor Nyergestető című
versét adta elő. Az esemény Bíró
László helybéli református lelkész
köszöntő szavaival és szeretetvendégséggel ért véget.
Az ünnepség után arról kérdeztük Bíró László lelkipásztort,
hogy kik támogatták az emlék-

CM
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tábla elkészítését, kik koszorúztak
az esemény során és mi az oka
annak, hogy ilyen későre sikerült
ezt megvalósítani. „Az emléktábla
elkészítéséhez és az ünnepség
megszervezéséhez szükséges
pénzt pályázati úton szereztük
meg. A székesi református gyülekezet a lábatlani testvér gyülekezettel karöltve pályázott a
magyarországi Emberi Erőforrások
Minisztériumánál, ahol sikerrel
jártunk. A leleplezett és felavatott
emléktáblát a lábatlani és karvalyi
vendégek, valamint a székesi református egyház képviselői koszorúzták meg.
Hogy miért késett ilyen sokat
ez az esemény? Az elmúlt rendszerben nem volt egyszerűen lehetőség ezt megvalósítani. A
fordulat után aztán többször
szóba került, de megrekedt a tervezgetések szintjén. A közelmúltban aztán főleg a hősi halált halt
honvédek családjai szorgalmazták
az emléktábla elkészítését és ez
most magyarországi testvér gyülekezetünk segítségével sikerült
is” – mondta el lapunknak Bíró
László székesi lelkész.
Nemes Gyula

5. oldal

MORGÓ

Az óvodától
az egyetemig
A tanévkezdés, az egymást követő tanévnyitók
újra a magyar nyelvű oktatás problémájára, megoldatlanságaira terelték a ﬁgyelmet. Huszonhárom
évvel ezelőtt a magyar nyelvű oktatásért – az óvodától az egyetemig – álltunk ki, aztán szép lassan
megtört a lendület – igaz, sokan sokat tettek ezért
–, s bár itt-ott történtek változások, de lényegében maradt minden a régiben. Elsősorban a magyar nyelvű oktatás elsorvasztására irányuló
akarat. Az idei tanévkezdés előtt hideg, meleg
egyaránt érte, éri az érintetteket.
Vegyük sorba: kifejezetten jó hírnek számított,
hogy augusztusban végre felkerült Bernády
György neve a róla elnevezett általános iskola épületének homlokzatára. Az „illetékesek” azonban
gondoskodtak arról, hogy örömünk ne legyen felhőtlen, hisz mint valami bűnözők, szinte az éj leple
alatt függesztették ki a névtáblát. Pedig ha más
nem is, az egykori polgármester megérdemelte
volna, hogy valamiféle szerény ünnepséget tartsanak az esemény alkalmából. Ezek szerint a mai
Vásárhelyen nem jár ez sem Bernádynak, sem
annak a közösségnek, amelyből vétetett, s amely
méltán tekint fel a nemes elődre, ápolja emlékét,
hagyatékát.
A napokban pedig arról tájékoztatta a sajtót az
RMDSZ városi elnöke, Marosvásárhely alpolgármestere, hogy a tanévkezdés előtt szerinte törvénytelenül szüntettek meg tanintézményeket a
városban – tíz óvodáról és egy szakközépiskoláról
van szó –, közöttük olyanokat, amelyek vezetőségében magyar pedagógusok is voltak. Emiatt azt
ígérte, hogy az RMDSZ panaszlevélben fordul a
tanfelügyelőséghez és az oktatási tárcához, de az
ügy jogi útra terelésének felkarolását is kilátásba
helyezte. Nos, kíváncsian várjuk a fejleményeket.
A jó hírek sorában említik azt, hogy – évek óta
tartó szülői tiltakozások következményeként – kitették a kétnyelvű táblákat a Liviu Rebreanuról elnevezett tanodában. „A mai napon a szülői
bizottság kihelyezte az iskolában a kétnyelvű feliratokat. A több mint száz feliratot a szülők a magyar tanárok és néhány diák segítségével tették ki,
a tanintézet új igazgatóságának támogatását élvezve” – adta hírül diadalittasan sajtóközleményében a szülői kezdeményező bizottság. A
körülmények ismeretében elmondható, nem lebecsülendő a siker, de azért zavarólag hat, hogy a
szóban forgó feliratokat – száznál is többet – a
szülők saját pénzükön készíttették el, és a magyar
pedagógusokkal karöltve saját kezűleg szerelték
fel. Nem tudni viszont, miben nyilvánult meg „a
tanintézet új igazgatóságának támogatása”?
Az eddigiek is újfent bizonyítják, hogy nyelvi –
és egyéb – jogaink érvényesítéséért naponta – iskolánként, folyosónként – kell időt, energiát pazarolva megküzdeniük azoknak, akik ezt
felvállalják. Mindez talán megspórolható lenne,
ha a tanulók számának arányában osztanák fel a
tanintézményeket – általános és középiskolákat
– tisztán román, illetve tisztán magyar, esetleg
más tannyelvűekre. Nem dőlne össze a világ, esetleg csak néhány megveszekedett román sovénnacionalista számára. Hasonlóra találni példát –
Nagyváradtól kezdve, Kolozsváron át Székelyudvarhelyig – Erdély más városában is. Ez lenne az
egyetlen garancia arra, hogy a feliratozás, névadás
körül hasonló botrányok, mint városunkban sehol
se forduljanak elő.
Szentgyörgyi László
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Tudja,
miért esik a vajas kenyér mindig
a vajas felére?
– Hogy káromkodjunk már
reggel korán?
– Részben. De ez egy olyan
kérdés, amely évtizedek óta foglalkoztatja a reggeliző asztal
mellett ülő tudósokat is, most
azonban azt állítják, végre megtalálták a választ.
– Éspedig?
– Az egész az asztal magasságával van összefüggésben:
miután átzuhan az asztal szélén,
a pirítósnak csak annyi ideje
marad, hogy egy felet szaltózzon, mielőtt a földön landol.
Chris Smith professzor és csapata száz szelet pirítóst vizsgált
meg a Manchester Egyetemen –
a 76 centi magas asztalról az
esetek 83 százalékában a vajas
felükre estek a szeletek.
– Ezeket a zseniket!
– A végeredmény szerint, ha

valaki szeretné biztosítani a pirítós földre érkezését a vajas oldalával felfelé, akkor nagyjából
2 és fél méter magasságú asztalon tanácsos reggeliznie, ez
ugyanis lehetővé teszi, hogy a
pirítós teljes, 360 fokos fordulatot tegyen.
– Vagy kötözze rá egy
macska hátára, mert az mindig
talpra esik. Én viszont azt olvastam, hogy egy román képviselő
nemrég indítványozta, hogy
Szent Miklós, vulgo Mikulás
napja is legyen hivatalos szabadnap ezután, a meglévő tizenvalahány mellett.
– Ha így folytatják, akkor Romániában lassan nem hivatalos
munkaszüneti, hanem hivatalos
munkanapokat fognak bevezetni.
– Az már biztos! Három szenátor pedig a pedoﬁlok vegyi
kasztrálásáról dolgozott ki törvénytervezetet. A kezdeménye-

zést az ortodox egyház is támogatja.
– Szerintem a papok inkább
kussoljanak ebben a kérdésben,
mert velük kéne kezdeni a nyiszálást…
– A vegyi kasztrálás nem
nyiszálás, hanem egy hormonkezelés, amely „kioltja a nemi
vágyat és a nemi ingereket, a
kezelés megszüntetésével viszont a szexuális funkció helyreáll”. A törvénytervezet
értelmében egy kiskorú megrontásáért elítélt személy börtönbüntetését lerövidítené, ha
ennek a hormonkezelésnek önszántából aláveti magát.
– Marhaság! Ne a börtönbüntetését rövidítsék le az ilyen
állatnak, hanem azt rövidítsék
meg, amivel a bűncselekményt
elkövette…, kábé a hossza felének a duplájával!
– Aláírom. Biztos hallott
róla, hogy amikor valakinek am-

Új tanfolyam a Tabula Felnőttképző Központnál
A marosvásárhelyi Tabula
Felnőttképző Központ a közelmúltban engedélyt kapott egy új képzésre. A
214135-ös Romániai Foglalkozási Jegyzék számmal
rendelkező Logisztikai ügyintéző képzésről van szó,
melynek foglalkoztatási
szabványát a Tabula szakemberei dolgozták ki.
A tanfolyam időtartama
öt hónap, az oktatás magyar

és/vagy román nyelven zajlik. A hallgatók a Tanügy- és
Munkaügyi Minisztérium
által elismert oklevelet szereznek, mely az Európai Unió
tagországaiban is elismert.
A résztvevők számára nincs
felső korhatár, viszont erre a
képzésre való feliratkozáshoz felsőfokú végzettséggel
kell rendelkezniük. A hallgatók tanteremben, önállóan,
valamint online formában
részesülnek majd képzés-

ben. Az első 15 személy, aki
Logisztikai ügyintéző képzésre iratkozik, ajándékba
kap egy pendrive-ot. A Tabula Felnőttképző Központ
jelenleg 15 akkreditált szakképzéssel
rendelkezik.
Ausztriai, németországi,
szlovákiai, magyarországi
stb. székhelyű partnerei
vannak, évről évre újabb
szakképzéseket és tréningeket szervez.
Bartha Eszter, Nemes Gyula

kaszon 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.

letve október 24-én 12 órától
(szóbeli).
A beiratkozási iratcsomót október 15-én 12 óráig lehet benyújtani az intézmény
székhelyén, a 87-es irodában,
és ennek tartalmaznia kell a
2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyének
1. bekezdésében szereplő iratokat.
A versenyvizsgán való részvétel feltételeit és a könyvészetet

vádolták, ám a bíróság úgy döntött, hogy nem követett el bűncselekményt.
– Amennyiben?
– A bírák érvelése az volt,
hogy az önkielégítést végző személy nem mások előtt vagy másoknak maszturbált. „Ahhoz,
hogy bűncselekményről beszélhessünk, a maszturbációnak valakire vagy valakikre kellett
volna vonatkoznia” – magyarázta az ügyész, hogy miért nem
fellebbezte meg a bírósági döntést. Így a svédeknek ezután szabad a közterületen való
önkielégítés, amennyiben nem
zavarnak vele másokat.
– Most jöttem rá, hogy Romániában hiába tilos, mégis
büntetlenül csinálják, immár
huszonnégy éve…
– Hol?
– A parlamentben!
Molnár Tibor

A Természet az életért verseny
kijelöli nyerteseit
Szerdán, 2013. szeptember
25-én, Marosvásárhely megyei jogú város székhelyén, a
protokoll teremben került sor
a Természet az Életért - 2013
verseny díjkiosztó ünnepségére. A versenyre idén 14 tulajdonosi társulás nevezett be
a város területéről.
A zsűri döntése alapján 12
díjat, dicséretet és pénzjutal-

mat osztanak ki, amint következik: I. díj - 1.200 lej, II. díj –
1.000 lej, III. díj - 800 lej, valamint 5 dicséret, egyenként
500 lej értékben. Továbbá kiosztanak 2 folytonossági díjat
(600 lej értékben), egy kezdeményezési díjat (500 lej értékben), és egy beavatási díjat
(300 lej értékben).
A tömbházak szomszédságá-

ban elhelyezkedő zöldövezetek gondozásának és szépítésének
támogatása,
felkarolása és folytatása céljából a résztvevőknek facsemetéket és virágokat
osztanak szét.

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.

Szeptember 30-ig lehet
késedelmi kamat nélkül
kiﬁzetni az adót

Versenyvizsga osztályvezető
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal versenyvizsgát hirdet a jogi és
közigazgatási osztály keretében működő telekkönyvalap
és mezőgazdasági nyilvántartási szolgálat osztályvezetői
állásának betöltésére.
A versenyvizsgára az intézmény Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyén kerül sor október
22-én 10 órától (írásbeli) il-

– És ki fogja fogadni, Ferenc
testvér?
– Az kicsoda?
– Fábry szokta így emlegetni
Gyurcsányt.
– Aligha. Bizonyára az államfő, Áder János. Ő is hívta
meg a kisöreget, vatikáni látogatása alkalmával. Vitt neki
ajándékba egy üveg vizet az
egyik legismertebb magyar búcsújáróhelyként ismert mátraverebélyi forrásból.
– Mit mondjak, elég smucián, vihetett volna bár egy üveg
sört. De képzelje, mostantól szabad a nyilvános maszturbálás!
Mondjuk nem itt, hanem Svédországban, de az se semmi.
– Komolyan?
– Ja. Történt, hogy még nyár
elején egy svéd muki lepucerkált az egyik stockholmi strandon, majd előkapta a pajszert,
és maszturbálni kezdett. A 68
éves tatát szexuális visszaéléssel

Igényelhetők az ANL-s lakások

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 útsza-

putálják a végtagját, utána még
sokáig ún. fantomérzése van,
vagyis úgy érzi, mintha továbbra
is meglenne…
– Igen, és?
– Vajon ez esetben is?
– Nem tudom, próbálja ki!
Mi a disznóval jártunk így tavaly
télen…
– Hogyhogy?
– Karácsonyra levágtuk, de
olyan hamar elfogyott, hogy egy
darabig azt hittem, még megvan.
– Esküszöm, ha marhaságok
helyett értelmes dolgokon gondolkodna, már rég Nobel-díjas
volna! Azt hallotta, hogy jön a
pápa?
– Ide, Vásárhelyre? Na, hátha
tesz a polgármesterre egy pápai
rontást.
– Nem ide. Pontosabban
nem jön, hanem megy: Magyarországra, és nem most, csak
2016-ban.

az intézmény székhelyén
függsztik ki. Részletek a
0365/801-866-os telefonszámon 8-14 óra között vagy a
www.tirgumures.ro honlapon.
Dr. Dorin Florea
polgármester

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal emlékezteti az adóﬁzetőket, hogy szeptember
30-a a második félévi határidő,

online

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.

www.kozpont.ro
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A sakk különleges játék!
Köztudott, hogy a sakk az agy játéka, a kristálytiszta logikára épülő játék, azaz az ész élesítője. A „sakk” szó – amely
nemcsak a játékot jelenti, hanem azt a helyzetet is, amikor az ellenfél királya „ütésben van” – a perzsa „shāh” szóból
ered, amely uralkodót jelent. A sakk története a legendák világába nyúlik vissza. Az ismert mese szerint egy bráhmin
találta fel a sakkot. Jutalmul a rádzsától első hallásra jelentéktelennek tűnő ﬁzetséget kért, mindössze annyi búzaszemet, amennyi a sakktábla mezőire a következő szabály szerint képletesen rátehető: az első mezőre egy, a másodikra kettő, a harmadikra négy, vagyis az előzőnek mindig duplája. Hamar kiderült, hogy ennyi búza nem terem
a Földön. A bráhmin így összesen 18446744073709551615 (tizennyolctrillió-négyszáznegyvenhatbilliárd-hétszáznegyvennégybillió-hetvenhárommilliárd-hétszázkilencmillió-ötszázötvenegyezer-hatszáztizenöt) búzaszemet kért
– olvashatjuk el a Wikipédián. Marosvásárhelyen jelenleg a legismertebb sakkegyesület az ISK keretén belül működik, ahol az 52 éves Barátosi József-Gábor kezei közül már sok tehetséges sakkozó kikerült és jelenleg is sokan
csiszolódnak. Vele készült az alábbi interjú:
– Tanár úr, ön sakkot tanít az
ISK-nál. Kik által sajátította el a
játékot?
– 1985-ben végeztem el a
Testnevelési Főiskolát Bukarestben, majd egy ideig Zilah mellett
tanítottam. Időközben a Román
Sakkszövetségnél és a Nemzetközi Sakkszövetségnél szakosodtam.
Az ikertestvérem, Tibor országos második volt sakkban az
iﬁknél (1977-ben Marosvásárhelyen), viszont minket a két másik
testvérünknek, bátyáink (egyikük országos 3-ik volt egyetemi
bajnokságon, a másik távsakkozott) tanítottak meg a játékra.
Tibornak a ﬁa, Dániel is országos bajnok volt, igaz, az ő teljesítményébe
én
is
besegítettem. Dániel 2006-ban
Predeálon három aranyérmet
nyert klasszikus, azaz hosszú
sakkban, volt EB-n és vb-n is a
testvéremmel együtt. Ő egyébként pedagógiát végzett a Sapientia
Erdélyi
Magyar
Tudományegyetemen, jelenleg
a CSU Ploiesti-nek játszik a Szu-

perligában.
– Mióta tevékenykedik ön az
ISK-nál?
– A rendszerváltás után
1990-ben hazakerültem Szabédra, majd a volt atlétikaedzőm, a néhai Szász Albert kért
fel, hogy segítsek be az ISK-hoz,
ahová aztán 1996-ban kerültem
versenyvizsga után.
– Ügyes, tehetséges sakkozók
vannak az ISK-nál, akikről már
több alkalommal hallottunk az
utóbbi időben, sikeresen szerepeltek különböző hazai és nemzetközi versenyeken. Kérem,
mondjon néhány szót a legtehetségesebbekről…
– Sajnos a sakk nem egy mediatizált sportág, de sikereink
vannak helyi szinten és nem
csak. Két évvel korábban, az
akkor 7 éves Ognean Mihnea
Ionut iskolás világbajnokunk
volt, az idén pedig világbajnoki
második lett, emellett megnyerte a megoldásos sakkot az
országos bajnokságon, rekordnak számító 11 perc alatt oldotta

meg a hat feladványt, amelyre
60 percet adnak, és második lett
a klasszikus sakkban, ami a legfontosabb, mert ott dől el, hogy
ki megy a világ- és Európa-bajnokságra. Második lett, viszont
mindkét nemzetközi versenyre
szeretne eljutni. Emellett második lett a gyors sakkban is. Másik
kiválóságunk Göllner Blanka, aki
2-ik lett a feladványos sakkban.
A klub keretén belül és a versenyeken inkább feladványos,
megoldásos és villámsakkot
szoktunk játszani.
– Önnek a gyerekei is sakkoznak, sőt tehetségesek, nemrég
Csíkszeredában, a XVI. alkalommal megszervezett Bancpostkupán is diadalmaskodtak akár
csapattársaik. Milyen eredményeket értek el az ISK sakkozói a csíki
versenyen?
– Az idén kislányom, Barátosi
Krisztina-Henrietta a 10 évesek
korcsoportjában nyert egy nívós
országos versenyt (ﬁúk és lányok
ellen játszott), Farczádi Hunor a
ﬁúknál ugyanabban a korcso-

portban második volt, ezen kívül
a nyílt kategóriában Ognean
Mihnea Ionuţ 2-ik lett a 12 éves
ﬁúknál, Vasieşiu Victor a 3-ik volt
az U15-éveseknél. A versenyen
sikeresen szerepeltek Comşa Lucian-Răzvan és a ﬁam, Barátosi
András Dávid is. A felnőttek nyílt
versenyét ötödik alkalommal
nyerte meg Barátosi Dávid.
Fugulyán Gergely kollegámmal sok tehetséges gyereket készítünk fel, mint például
Kelemen Norbertet, Răzvan Lucian-Comşát, Claudiu Graurt, Valentin Nistort stb.

könyveket is megismerik, fellapozzák, és jobban megbarátkoznak az olvasással.

– Jelenleg hány sakkegyesület
van Marosvásárhelyen?
– Az ACS Maris 2003 és a ACS
Mureş 2004, ők inkább egymás
közt játszanak. Utóbbi klub megszűnőben van, inkább versenyeket szerveznek Smaranda
Bălăceanu révén, mint például a
Maros-kupát, de megszervezik
Leco-kupát, sőt, a Maros Megyei
Sporthivatal is szervez sakkversenyt, de a Maros Megyei Könyvtár, ahol a gyerekek a helyi

– Hogyan látja ön a marosvásárhelyi sakk jövőjét?
– Elsősorban az anyagiaktól
függ. Mi nagyon meg vagyunk
elégedve az igazgatósággal, viszont nagyon nehezen kapjuk
vissza az összegeket, amiket
megpályázunk, hiába vannak
aláírva a szerződések. Egy EB
után két évre kaptuk meg a pénzeket, sok idő telt el az óta. A legjobb gyerekeket, akik a legjobb
eredményeket érik el, a klub ﬁ-

– Hajdanán Marosvásárhelyen a sakk nagyobb népszerűségnek örvendett?
– Igen, hiszen a rendszerváltás előtt, a vállalatok keretein
belül rendszeresen szerveztek
versenyeket, csapatbajnokságokat, emellett városi, megyei szinten is rendeztek találkozókat,
több alkalommal voltak zárt versenyek, amelyekre nemzetközi
nagymestereket is meghívtak.

nanszírozza a tanfelügyelőségen
keresztül, de többi gyerekeknek
szükséges anyagiak nehezen kerülnek ki.
– A sakk nem egy mediatizált
sportág, viszont nagyon nehéz,
mert főleg szellemi felkészülésre
van szükség. Hogyan lehet ezeket
a gyerekeket mindig felkészíteni a
versenyekre?
– Nagyon jó a kapcsolatunk,
sikerült megszerettetnem velük
a sakkot, amit hobbiként űznek,
emellett sikerélményük is van.
Hamar tanulnak, gyorsan gondolkoznak mind a sakkban, mind
az iskolában.
Megjegyzem, a sakk egy különleges játék. Szabályait néhány óra alatt elsajátíthatod és
meglehet, hogy egy élet kell
hozzá, hogy mesterré válj benne.
Minél többet ismersz meg belőle, annál inkább feltárul előtted ennek a csodálatos játéknak
a szépsége és bonyolult összefüggései. De munka, szorgalom,
akarat és elszántság nélkül, mit
sem ér a tehetség!

Megalakult a Barátok,
Élsportolók, Sportbarátok klubja
Kedden délután, ünnepélyes keretek között, a Marosvásárhelyi Megyei Tanács gyűléstermében megalakult a Barátok, Élsportolók, Sportbarátok Klubja, amit az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács Maros Megyei Szervezete a Pro XXI. Sport és Kulturális Alapítvánnyal közösen szervezett. A klub célja, hogy megismertesse Marosvásárhely
egykori nagy sportszemélyiségeit nemcsak a jelenlegi sportolókkal, hanem a sportbarátokkal is, akiket szívesen látnak a rendezvényeken.
Az alakuló ülésen rövid beszédet
tartott Cseh Gábor, az EMNT megyei
elnöke, Kirsch Attila, az állampolgár-

sági iroda vezetője, hajdani kosárlabdázó, majd Lokodi Edit Emőke, a
Maros Megyei Tanács alelnöke, végül

Klosz Bálint nyugalmazott iskolaigazgató által betekintést nyertünk
a marosvásárhelyi sportéletbe.
A szervezők oklevéllel és kupával
díjazták a minap Románia-kupát
nyert helyi Torpi lány vízilabda csapatának tagjait, edzőjét, Fülöp Tamást és a nemrég Zágrábban, a 23-ik
Atlétikai Veterán Balkán bajnokságon, a +35 év feletti női kategória
400 méteres síkfutásában aranyérmet nyert Barabási Rozáliát.
A rendezvényen többek közt
jelen volt Kincses Előd, Baczó László
(atlétika), Albert Erzsébet , Seres

László (teke), Balló Ferenc, id. Gyarmati Ferenc, Ambrus Lajos, Simon
László (birkózás), Józsi Dezső, Gierling György, id. Ördögh Attila, Sikó
Árpád, Kanyaró György, Albert József,
Kiss Madocsa, Fazakas Árpád, Fodor
János (labdarúgás), Surányi Béla
(labdarúgás és modellezés), Farkas
Éva (korcsolya), id. Gagyi Péter (motorozás), Horváth Attila (önvédelmi
sportágak), Pokorny László (jégkorong), Kádár László (darts), Szalkay
József, Lórencz Lajos, Popovits (Bod)
Erika (kosárlabda), Bidiga Tiberiu
(Maros Megyei Sportigazgatóság) is.
Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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8. oldal >> Rejtvény / Reklám

2013. szeptember 26– október 2.

Pályá
zat

TISZTELT PÁLYÁZÓK!
Szeptemberi vetélkedőnk
utolsó rejtvényéhez érkeztünk. Ennek megfejtését (a
rajz poénját) kérjük a díjainkra
pályázni óhajtó rejtvényfejtő
Barátainktól!
Kérjük, a mellékelt pályázati
szelvényre írják fel nevüket,
pontos címüket és egy telefonszámot, melyen elérhetjük
Önöket, szerencsés nyerteseinket pedig értesíteni tudjuk a
díjak átvételéről. Alább pedig
a négy szeptemberi pályázati
rejtvény helyes megfejtését
kérjük. Az így kitöltött szelvényt juttassák el szerkesztőségünkbe (akár postán, akár
személyesen), a rajta feltünte-

tett határidőig. Címünk: Marosvásárhely, Rózsák tere, 16
szám.
Nyereményeink:
1. díj: ezüst karlánc – 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
Mindenkinek sok sikert kívánunk, érdeklődéssel várjuk szelvényeiket!

Pályázati szelvény

2013
szeptember

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

MEGFEJTÉSEK
1) Telepesek a Marson: ..................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
2) Világosak sötét jövője:...............................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
3) Végtelen mezők:........................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
4) Szöktetés a fellegvárból:...... .....................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
Beküldési határidő: október 7.
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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
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