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

(Márai Sándor)
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Interjú
Böjte Csaba
ferences sze
r zetessel,
a Dévai Szen
t Ferenc
Alapítvány
létrehozójá
val

Magyarok oltyán szemmel
Az utóbbi időben egymást követik az autonomista törekvéseket támogató akciók. Amióta elveszítette vélt hatalmi pozícióját, azaz kiesett a
kormányból, az RMDSZ is mintha elkötelezettebb lenne a kérdés iránt. Legyek jóhiszemű: tegyem fel, hogy egyetértés van az erdélyi magyar
politikai alakulatok, társadalmi és civil szervezetek között a célt illetően, s csupán az ahhoz
vezető utat képzelik el más és másként. Kényes
helyzet, de nem reménytelen. A hasonló ellentétek feloldásának legkézenfekvőbb módja az
egyeztetés.

OktóberÁiZAT!
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Ady is ide hozta Csinszkát

A frissen megjelent, A marosvásárhelyi Kultúrpalota 1908–1913 című könyv szerkesztőjét,
Oniga Erika művészettörténészt a Bernády-örökségről, könyvének fogadtatásáról és a száz éve
épített szecessziós palota történetéről kérdeztük.

Társadalom

Ki ne ismerné
Böjte Csabát?
A ferences
szerzetes nemrég
Strasbourgba
látogatott, ahol
az Európai Parlament elnökével is
találkozott. Bizonyos körökben
nemcsak felvetődött, hanem már
sokan javasolták,
hogy legyen képviselő az említett
parlamentben.
Elképzelhető,
hogy hamarosan
ott fogjuk látni?

A magyar nép
szolgálatában
>>> 5. oldal

Hír és hírháttér
Dr. Szász János váltja dr. Konrád
Juditot a Maros Megyei Klinikai Kórház élén

>>> 3. oldal

A minisztérium elvicceli
az orvosi egyetem ügyét
Dr. Szabó Béla, a MOGYE magyar tagozatának vezetője
szerint egybehangolt akció zajlik a szakminisztérium
és a bizottságok között a magyar tancsoport megalakítása ellen.„Egységes kiállással be szeretnének terelni
minket az új tanévbe, közben holmi látszatintézkedéseket foganatosítani, amit el tudnak majd a médiában
könyvelni, ám a lényegi változtatást mindenképp el
szeretnék kerülni” – állítja a professzor.

Dr. Szász János, a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe
Marinescu Kórház volt menedzsere lett október elsejétől a Maros Megyei Klinikai Kórház igazgatója.
Ezt a tisztséget 2010 februárjától dr. Konrád Judit
töltötte be.
Megkeresésünkre Konrád elmondta, hogy a
munkaszerződése a közeljövőben járt volna le, és
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közös megegyezés alapján megszűnt a munkaviszonya az intézménnyel.
Mint ismeretes, dr. Szász János augusztus 20án személyes okokra hivatkozva nyújtotta be felmondását a dicsőszentmártoni kórházban,
szeptember 10-én pedig a szaktárca felbontotta
munkaszerződését az egészségügyi intézménnyel.

2. oldal >> Naptár

2013.október 3–9.

Kár kihagyni
Hivatásos
néptáncegyüttesek
találkozója
Az erdélyi magyar hivatásos
táncegyüttesek IX. találkozója október 3-án, csütörtökön 18.30
órakor fotókiállítás-megnyitóval
kezdődik a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház előcsarnokában. A hivatalos megnyitót követően a Maros Művészegyüttes
előadja Fekete-piros című néptáncszínházi produkcióját. Október 4-én, pénteken 13 órától az
Udvarhely Táncműhely Tündér Erzsébet című táncos mesejátékát
láthatják az érdeklődők, míg este
8-tól a Nagyvárad Táncegyüttes
adja elő Nagyvárosi bujdosók
című műsorát. Október 5-én,
szombaton 17 órától a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes
előadásában újra láthatjuk a
János vitézt, 20 órától a Háromszék Táncegyüttes A tékozló ﬁú
című sorsjátéka lesz műsoron.
Október 6-án, vasárnap 19 órától
gálaműsorral zárul a rendezvény.
Jegyek elővételben, valamint a
helyszínen a Nemzeti Színház
jegyirodájában vásárolhatók 12
lejes egységáron, bérlet 50 lejért
váltható.
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Névnapok
órától a népszerű erdélyi Szomszédnéni Produkciós Iroda humoristái, Bálint Ferenc és Tóth
Szabolcs lép fel a Kultúrpalota
nagytermében. A belépés díjtalan.
Operettgála
a Kultúrpalotában
Szombaton, október 5-én 17
órától operettgálára kerül sor a
Kultúrpalotában (válogatás a
magyar operett gyöngyszemeiből). Kálmán Imre, Lehár Ferenc
és Huszka Jenő legismertebb
műveit énekli a Kolozsvári Opera
hat szólistája, közreműködik a
Kolozsvári Magyar Opera 35 tagú
zenekara, vezényel Kulcsár Szabolcs.

Rózsák birodalma / Péter fi József grafikája

XXIII. Constantin Silvestri
Nemzetközi Zenei Fesztivál
Október 3-án, csütörtökön
kezdődik Marosvásárhelyen a
Constantin Silvestri emlékére huszonharmadik alkalommal megszervezett nemzetközi zenei
fesztivál. A háromhetes rendezvénysorozat első mozzanata az
október 3-án 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében sorra kerülő rendkívüli vokál-szimfonikus
hangverseny. Vezényel a franciaországi Paul Staicu, fellép a magyarországi Kokas Katalin
(hegedű), Cristina Radu (szoprán), Ana Rusu (alt), Marian Somesan (tenor), Sándor Árpád
(basszus), illetve a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes
kara és szimfonikus zenekara.
Emlékkötet a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzésről
Október 3-án, csütörtökön 18
órakor a marosvásárhelyi Bernády
Házban bemutatják az 1948-ban
– magyar nyelvű intézményként
– létesült Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar 65. évfordulójára
megjelent Azok a szép diákévek –
gyógyszerészek emlékeznek című

emlékkötetet dr. Gyéresi Árpád
egyetemi tanár szerkesztésében, a
FarmaMedia Kiadó gondozásában. A kötet az 1950–2012 időszakban
végzett
58
gyógyszerész-generáció visszaemlékezéseit tartalmazza, korabeli
fényképekkel és dokumentumokkal gazdagon illusztrálva.
Kamarezeneest
Október 6-án, vasárnap 19
órától kamarazeneesttel, Díszítések és ﬁgurációk a barokk zenében tematikával szerveznek
zeneestet a Kultúrpalota kistermében. Közreműködik a Codex
régizene-együttes: Filip Ignác
(barokk fuvola), Cristian Paul
(csembaló), Lázár Zsombor (barokk cselló). Műsoron: J. S. Bach:
é-moll szonáta, BWV 1034; G. Ph.
Telemann: F-dúr szonáta
blockﬂőtére és basso continuóra;
J. van Eyck: Daphne; D. Gabrielli:
Ricercar II. per violoncello solo; R.
Rogniono–Th. Créquillon: Ung
gay bergier; A. Corelli–J. Ch.
Schickhardt: La Follia.
A Szomszédnéni
Produkciós Iroda fellépése
Október 4-én, pénteken 19

Gyermektáncház
a Bod Péter Központban
A sepsiszentgyörgyi Folker
együttes a Kecsketánc című lemezéből létrehozott, fergeteges
táncházba várja a gyerekeket,
óvodásokat, kisiskolásokat és
gimnazistákat október 3-án, csütörtökön és 4-én, pénteken délután 6 órától a marosvásárhelyi
Bod Péter Diakóniai Központba
(Erdő utca 7/B). Az együttes hagyományos erdélyi magyar és
moldvai csángó táncokat ad elő.
A táncház mindenki számára nyitott.
A Bolyai Alkotótábor
kiállítása
Megtekinthető a Bolyai Alkotótáborban készült alkotásokból
nyílt kiállítás a marosvásárhelyi
Színház-téren.
Időalagút
Ezzel a címmel nyílt kiállítás
Casoni Szálasi Ibolya festőművész
munkáiból a marosvásárhelyi
régi Divatház épületében, a Rózsák tere 58. szám alatt.
Hölgyek a virágoskertben
Préseltvirág-képek tárlata
nyílt a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban Marton Erzsébet munkáiból. A tárlat
a hét minden napján látogatható.

Hasznos telefonszámok
Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, Csendőrség, Mentőállomás)
Rendőrség
Rendőrség: (megyei) ügyeletes rendőr
Rendőrség: (városi) ügyeletes rendőr
Rendőrség: útlevélosztály
Rendőrség: személyazonossági iratok osztálya
Rendőrség: közlekedés, járműbejegyzés
Csendőrség
Tűzoltók
Mentők
SMURD (betegekkel kapcsolatos információk)
Megyei kórház
Sürgősségi szolgálat gyermekeknek

112
955, 0265-202.305
0265-202.300
0265-202.312
0265-218.366
0265-202.525
0265-202.597
956
981
961, 0265-215.131
0265-210.110
0265-212.111
0265-210.177

Október 3.
Október 4.
Október 5.
Október 6.
Október 7.
Október 8.
Október 9.

Helga, Mária, Ignác, Ilián, Gertrúd
Ferenc, Aranka, Hajnalka, Fodor
Aurél, Pálma, Attila
Brúnó, Renáta, Csaba
Amália, Mária, Márk, Márkus
Koppány, Mária, Bettina, Brigitta,
Dénes, Ábrahám, Elemér

Horoszkóp
Kos: Erotikus kisugárzása kilométerekben mérhető. Ám sajnos ezt a környezete most félreértelmezheti, és izgágaságként, türelmetlenségként nyugtalanságként értelmezi.
Kedvese pedig úgy gondolja, hogy birtokolni kívánja őt, és
inkább a menekülési útvonalat keresi.
Bika: A házasságokban, régi együttélésekben minden
rendben lesz, ha keresi a partnere kedvét, ha nem kíván ráerőltetni semmit, hanem teret ad neki, és úgy érezteti vele,
hogy mennyire fontos önnek és a családja számára, hogy
ne érezze ezt nyomasztónak.
Ikrek: A héten nagyobb szüksége van arra, hogy odaﬁgyeljen magára, mert egy betegség könnyen ledöntheti a lábáról. Amennyiben az egészségügyben akad dolga, akkor a
régi mondás szerint kell viselkednie: a türelem rózsát terem.
Párkapcsolatában a kedélyeket az anyagi jellegű viták borzolhatják.
Rák: Ha olyan szerelmi kapcsolatot folytat, amely tele van
titkokkal, akkor a héten igazán óvatosnak kell lennie, mert
valaki megsejtheti mindazt, amit rejteget, és emiatt kínos
helyzetbe kerülhet. A pénzére vigyázzon kicsit jobban, írjon
bevásárlási listát.
Oroszlán: Szerelmi kapcsolata miatt nehéz pillanatokat
élhet át, mert kölcsönösen becsaphatják egymást. A héten
olyan döntést hozhat, amelynek hatására az életet könynyebbnek érezheti. Kedvez a hét ingatlannal kapcsolatos
ügyek rendezésére.
Szűz: Rokonért, családtagért minden öntől telhetőt meg
kell tennie. Vannak olyan kapcsolatok, amelyben elfogadhatatlan helyzet alakulhat ki. Mielőtt azonban véget vetne
a viszonynak, mérlegeljen, mert lehet, hogy a felszámolás
helyett inkább meg kellene menteni a kapcsolatot.
Mérleg: A meglepetések hetének is nevezhető a mostani.
Akiről korábban azt gondolta, hogy a szövetségese, arról
most kiderülhet, hogy az ellensége. Egy közösségről most
olyan információk birtokába juthat, amelyek magyarázatul
szolgálnak arra, hogy bizonyos dolgok miért nem sikerültek.
Skorpió: A házasságokban, régi együttélésekben a partnerének szüksége van a támogatására, az erejére. Párja
olyan időszakot élhet át, amely bizonytalanná teszi, és ettől
hullámzóvá válhat a kedélyállapota, sőt egészségi problémái adódhatnak. Ön azonban támaszt nyújthat neki.
Nyilas: Amennyiben vizsgáznia kell, vagy a tudásáról kell
számot adnia, akkor ne bízzon a szerencsében, hanem készüljön fel. Ha kell, akkor éjszaka is tanuljon, mert a most
elért eredménnyel pozitív fordulat várható az anyagi helyzetében. A szerelmi kapcsolata nem lesz mentes a nehéz
percektől.
Bak: A munkahelyén próbáljon visszafogottan viselkedni,
mert a felettesénél könnyen kihúzhatja a gyufát. Ha nincs
munkája, a héten érkező ajánlatra inkább mondjon nemet,
mert ez a feladat boldogtalanná és egyben bizonytalanná
is teheti. Ha egy mód van rá, a héten ne politizáljon.
Vízöntő: Sikereket érhet el, ha állásinterjúra megy, de a főnökével is nyíltan beszélhet olyan problémákról, amelyek
miatt az utóbbi időben talán még álom sem jött a szemére.
Kiváló a mostani hét arra, hogy anyagi jellegű tárgyalásokat
folytasson, ahol az ön javára dőlnek el fontos kérdések.
Halak: Be kell látnia, hogy vannak olyan emberek, akiken
nem érdemes segíteni, mert nemhogy a hálájukra nem számíthat, hanem inkább bosszút állnak mindazért a jóságért,
amivel igyekezett az életüket könnyebbé tenni. Legyen egy
kicsit önző, gondoljon saját magára, és cselekedjen eszerint.

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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Időhúzás, látszatmegoldás, komolytalanság

MORGÓ

A minisztérium elvicceli
az orvosi egyetem ügyét
A Marosvásárhelyi Orvosi és a Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatói és néhány diákja a múlt héten az
Oktatási Minisztériumban jártak, megoldást várva az intézmény két és fél éve húzódó problémájára. A
szaktárca viszont az egyetemi autonómiára hivatkozva elzárkózott attól, hogy beleszóljon a különálló departamentum megalakításába, így az idén sem élhet törvényes jogával és nem szerveződhet külön oktatási
csoportba a magyar diákság. Időközben pedig az új tanév is elkezdődött, amely évnyitóját a magyar és
román tanárok, valamint hallgatók külön helyszínen tartották.
Dr. Szabó Béla, a MOGYE
magyar tagozatának vezetője
szerint egybehangolt akció zajlik a szakminisztérium és a bizottságok között a magyar
tancsoport megalakítása ellen.
„Egységes kiállással be szeretnének terelni minket az új tanévbe,
közben
holmi
látszatintézkedéseket foganatosítani, amit el tudnak majd a
médiában könyvelni, ám a lényegi változtatást mindenképp
el szeretnék kerülni” – állítja a
professzor. Kifejtette, hogy az
első érdemi változás a magyar
csoport megalakítása lett
volna, amit a román többségű
szenátus elutasított. És bár elviekben elfogadta a testület,
hogy a tanársegédek bérlistáján is megjelenjen, hogy a magyar, illetve a román vonal
oktatói, Szabó szerint a gyakorlatban ez mindennapos alkudozásnak lesz a tárgya.
Látszatmegoldást akarnak
Köztudott, hogy az oktatási
tárca könnyen meg tudná oldani
a helyzetet, ha hajlandó lenne
erre. Viszont Szabó szerint az
csak látszatmegoldásokat foganatosít. „Az elmúlt két és fél év
alatt négy beadvánnyal fordultunk a minisztériumhoz, de
soha nem kaptunk írásbeli választ egyetlenegyre sem. A múlt
heti tárgyaláskor, amikor a tárcavezető azt állította, hogy nem
szólhat bele az egyetemi autonómiába, akkor rákérdeztem,
hogyha írunk még egy beadványt, akkor most az egyszer fogunk-e rá hivatalos választ
kapni. Erre kínos szünet volt a
válasz, utána pedig egy viccel
terelte el a témát, és az egyetemet övező problémának a megoldatlanságát Király András,
oktatási államtitkárra próbálta
hárítani. Innen is a látszik, hogy
a szándékok mennyire komolyan részükről” – véli Szabó Béla.
A professzor azt is hozzátette, hogy minden eltelt nappal csökkennek a magyar
tagozat létrehozásának esélyei,

a hatalmon lévők pedig szisztematikusan erre játszanak. Nem
látványosan, hanem maszatolva, nem túl nagy botrányt
okozva. „Miközben időhúzásra
játszanak, az egyetemen,
román oldalon próbálnak bebetonozni bizonyos pozíciókat,
hogyha valamikor tényleg engedni kellene, akkor kedvező
pozícióból tárgyalhassanak. Ezt
példázza az oktatói létszámaránynak az eltolódása is” –
hívja fel a ﬁgyelmet Szabó Béla.
Polgári engedetlenség
lépései következnek
Szabó Béla elmondta, hogy
a kilátásba helyezett polgári engedetlenség eszközeivel élni
fognak. Az első volt a külön
tanévnyitó megszervezése, jelenleg pedig zajlik az aláírásgyűjtés a diákok körében,
amely szerint már a tavaly 1200
diák kézjegyével igazolta, hogy
külön oktatási formában szeretne tanulni, idén pedig aktualizálják a listát az újonnan

érkezett hallgatókkal. Szabó
professzor biztosított arról,
hogy a következő megmozdulásokról időben értesítenek.
Nőtt a román diákok
száma az egyetemen
Arra a kérdésünkre, hogy az
egyetemen zajló több mint két
éves hercehurca miatt csökkent-e a magyar jelentkezők
száma az elmúlt évekhez képest, Szabó Béla elmondta,
hogy nem az intézménybe iratkozó magyar diákok száma
csökkent, hanem a román hallgatók száma nőtt.
„Ezt demográﬁai adatokkal
lehet alátámasztani, amelyre
szülészként rálátásom volt, és
tudom, hogyan alakultak a húsz
évvel ezelőtti demográﬁai mutatók. Ennek a következményét
érezzük most. Köztudott, hogy
1990 után engedélyezték a terhességmegszakítást, és akkor
drasztikusan visszaesett a születésszám, ez pedig ’93-’94-ben
csúcsosodott ki. Jelenleg ez a

generáció ért el abba a korba,
hogy egyetemre készüljön. A
másik oka annak, hogy a
MOGYÉ-re jelentkező román diákság részaránya nőtt, az egyrészt az, hogy a kolozsvári
orvosi egyetemen három éve
nem írtak ki tandíjas helyet
román nyelvű hallgatók számára, a másik magyarázat
pedig az, hogy a vásárhelyi intézményben valamelyest könynyebb a felvételi, hisz csak egy
tantárgyból kell megméretkezniük a diákoknak, míg Kolozsváron két tantárgyból is be kell
bizonyítsák tudásukat. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a
MOGYÉ-re kanalizálódik a
román diákság nagy része.
Ugyanakkor nem vélem általános jelenségnek azt, hogy a
tanintézmény körül kialakult
<<cirkusz>> elriasztaná az
egyetemről az orvosnak, fogorvosnak, gyógyszerésznek készülő ﬁatalokat” – szögezte le
az egyetem magyar tagozatának vezetője.
Pál Piroska

Szentgyörgyi László

Magyarok
oltyán szemmel
Az utóbbi időben egymást követik az autonomista törekvéseket támogató akciók. Amióta elveszítette vélt hatalmi pozícióját, azaz kiesett a
kormányból, az RMDSZ is mintha elkötelezettebb
lenne a kérdés iránt. Legyek jóhiszemű: tegyem fel,
hogy egyetértés van az erdélyi magyar politikai alakulatok, társadalmi és civil szervezetek között a célt
illetően, s csupán az ahhoz vezető utat képzelik el
más és másként. Kényes helyzet, de nem reménytelen. A hasonló ellentétek feloldásának legkézenfekvőbb módja az egyeztetés.
Hosszú évek bűnös tétlensége után, mára látványosan felgyorsultak az események. Egyelőre nem
tudni, mi kényszerítette a politikumot a cselekvés
mezejére: a belső meggyőződés, annak felismerése,
hogy az idő nem nekünk dolgozik, s ha sokáig halogatják, tárgytalan lesz a követelés, merthogy nem
lesz, aki élvezze az autonómia előnyeit, avagy a külső
hatás, az a makacsság, amellyel a kormányzat igyekszik tűzzel-vassal átvinni az ország területi-közigazgatási átszervezésére vonatkozó, számunkra semmi
jóval nem kecsegtető elképzeléseit. Feltételezésem
szerint mindkettő.
Az utóbbi fél esztendő akciói – tüntetések, aláírásgyűjtések stb. – kapcsán a leggyakrabban felmerülő kérdés – legalábbis a szervezők részéről –: kitől
származik az ötlet, kié az elsőbbség? A jelek szerint
presztízskérdésként kezelik az ügyet, s természetesen
egyúttal politikai tőkét is próbálnak kovácsolni saját
maguk számára. Pillanatnyilag azon vitatkoznak a
különböző akciók kezdeményezői, hogy a székelyföldi autonómiáért, vagy a három megyét – Maros,
Hargita, Kovászna – magába foglaló fejlesztési régióért kell és érdemes küzdeni. Véleményem szerint,
ha nem tévesztik szem elől, hogy a végső cél csakis
az autonómia lehet, s ha futja az erőből, szervezettségből, akkor minden arra érdemes célért ki kell állni.
Csakhogy az a szomorú helyzet, hogy a napi megélhetési gondokkal küszködő erdélyi gyalogmagyar
egyre közönyösebb a politika, a közélet iránt. A sorozatos kudarcélmények hatásaként ma már nehezen mozgósítható bármire, főleg közösségi célokért
való kiállásra nem.
Ismétlem, a közember egyre nehezebben igazodik
el a tüntetések, aláírásgyűjtések, európai polgári kezdeményezések között, különösen azok szervezőit, illetve céljait, célszerűségét illetően. Egyelőre a bőség
zavarával kell megküzdenie, de – ﬁgyelem! –, ha belátható időn belül nem jár valamiféle konkrét eredménnyel az akciózás, akkor könnyen oda juthatunk,
hogy kimondja: neki aztán többet ne trombitáljanak!
Mi lenne a megoldás? Egyértelmű: össze kell hangolni a cselekvést. Ehhez tárgyalóasztalhoz kellene
ülniük a főbb szereplőknek, s ha a cél közös, akkor
közösen kidolgozott stratégiát követve, taktikát alkalmazva folytatni a küzdelmet. Valahogy úgy, ahogyan még a 90-es évek derekán egy oltyán
ismerősöm vizionálta, aki csodálattal nyilatkozott a
magyar érdekképviseletről, s aki szerint csak látszólagos (volt) a radikális-mérsékelt, vagy ha úgy tetszik
kuruc-labanc ellentét a magyarok között, akik jó politikai érzékkel, a helyzet függvényében tudatosan
váltogatják a két harcmodort, de sohasem szem elől
veszítve a közös célt, a közösség érdekeinek szolgálatát.
Bevallom, akkor nem vitt rá a lelkiismeret, hogy
cáfoljam állítását. Arra azért kíváncsi lennék, ma miként lát bennünket.
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Egy évszázada épült „a magyarság háza”

Autonómia –
a fejekben vagy
a zsebekben?
Az utóbbi időben egyre nyilvánvalóbbá vált
az erdélyiek, és ezen belül a székelyek önrendelkezésének a létjogosultsága. A Bukarestben és
Brüsszelben meghozott gyarmatosító intézkedések egyre nagyobb felháborodást keltenek az itt
élő magyarok és románok körében egyaránt.
Annak ellenére, hogy a gazdasági megszorításokat országos szinten, egységesen szabják meg,
a beruházások szempontjából mindig hátrányban részesítenek. A nemzeti vagyontól megfosztanak, önkényesen megszabott régiókba
terelnek, a függetlenségünket pedig – főleg gazdasági eszközökkel – korlátozzák. Az egyformán
beﬁzetett pénzeket preferenciálisan osztják szét
a bukaresti és brüsszeli „támogatások” által. Mi
mindig a sor végére kerülünk. Annak, aki nem
dolgozik, sokkal több pénz, jutalék és segély jár,
mint annak, aki anyagi javakat termel. Előnyben
részesülnek az ingyenélők, a haszonlesők és a
kéregetők.
Nem jártak sikerrel politikusaink bukaresti,
budapesti és brüsszeli próbálkozásai sem, mert
tovább nőtt Erdély gazdasági lemaradása a Kárpátokon kívüli vidékekkel szemben, de ezen belül
is Székelyföld leszegényedése a szomszédos megyékkel szemben. A jelenlegi állapotok enyhítésére – az önrendelkezés hiányában – semmiféle
esélyünk sincs, mivel a hatalom, az eddigi irányzatoknak megfelelően, térségünk gyarmatosításával van elfoglalva. Ez a mostoha bánásmód a
politikusokkal szembeni ellenszenvet és az autonómiapártiak iránti rokonszenvet eredményezte.
A kérdés az, hogy azon túlmenően, hogy az
erdélyi magyar politikai pártok a hétköznapi emberek mozgósítását helyezték kilátásba a székelyek nagy menetelése és az aláírásgyűjtési akció
által, milyen más eszközökkel lehetne nyomást
gyakorolni a központi hatalomra? Az önrendelkezési szerepkört, a jelenlegi közigazgatási törvényeknek megfelelően, az önkormányzatoknak
kellene ellátniuk. Ezek a hatalmi funkciókkal rendelkező helyi testületek számos olyan döntést
hozhatnak, amelyek az érintett közösségek megfelelő régiókba való tömörülését és gazdasági
fellendülését eredményeznék. Olyan egyezségeket köthetnek a hasonló érdekeket képviselő településekkel, amelyek végső soron a székelyföldi
autonómia ügyét szolgálnák.
Az infrastrukturális beruházások, a turisztikai
tevékenységek és a marketingstratégiák székelyföldi összehangolása mindannyiunk javára válna.
Megfelelő hozzáállással, komoly anyagi áldozatok nélkül is jó eredményeket lehetne elérni a
térség önállósítása, fellendítése és a köztudatba
való beépítése terén. Az erdélyi magyar települések önkormányzatainak és a közélet szereplőinek nem az egymás elleni harcban, hanem az
összefogásban kellene jeleskedniük, annak érdekében, hogy minél jobb megítélésben részesüljön vidékünk. Egy ilyen erdélyi, és ezen belül
székelyföldi önkormányzati regionális hálózat,
amely különböző tevékenységi területeken megvalósuló összefonódásban nyilvánulna meg, akár
a politikai ellenszélben is megvalósíthatná a régiónk autonómiáját.
Ferencz Zsombor

Ady is ide hozta Csinszkát
A Vásárhelyi Forgatag alkalmával mutatták be a kötet, amelynek a kiadását a Maros
Megyei Múzeum és a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány támogatott. A
marosvásárhelyi Kultúrpalota 1908–1913 című könyv szerkesztője Oniga Erika művészettörténész, aki a munkában társszerzőként is részt vett Keserü Katalin és Várallyay Réka mellett. A kötetben foglalt fényképeket Plájás István készítette.

A centenárium tiszteletére kiadott kötet szerkesztőjét, Oniga Erika
művészettörténészt arra kértük mutassa be olvasóinknak a Kultúrpalota építésének körülményeit, és
számoljon be arról, hogy mióta foglalkozik az épület történetével,
mennyi időt vett igénybe a könyv
„tető alá hozatala”, valamint, hogy
milyen visszajelzéseket kapott a kiadvánnyal kapcsolatban.
„…a Közművelődési Ház díszítésére a mi vidéki viszonyaink
szerint jelenleg még szokatlan
művészi kivitelű mozaik, szobrászmunkák és festmények alkalmaztattak." (Bernády, 1917)
„A Kultúrpalota létesítését Bernády György polgármester indítványozta 1907-ben, mivel a magyar
állam vidéki kultúrházak építését
támogatta, Ferenc József királlyá
koronázásának 40. évfordulója alkalmából. Egy ilyen nagy kaliberű
polgármester és a központilag kiutalt anyagi fedezet már jó biztosítékot jelentett erre a vállalkozásra.
A város egyetlen adóﬁllérének az
igénybevétele nélkül építették fel
a Kultúrpalotát. A polgármester
csak a berendezés beszerzéséhez, a
különféle gyűjtemények kialakításához és múzeumlétesítési céllal
kérte a város lakosságának a hozzájárulását. Bernády az épület terveinek elkészítésével Komor Marcell
és Jakab Dezső budapesti építészeket bízta meg, akik néhány évvel
korábban a Városházát tervezték.
Az építkezési program szerint az
épületben előcsarnok, hangverseny- és előadóterem, zeneiskola,
képtár, múzeum, könyvtár, a föld-

szinten pedig üzletek és kávézó kellett elférjen. Az 1911–1913 között
felépített háromemeletes, szeceszsziós stílusú épület díszítési programját Bernády állította össze, mely
szerint ‹‹a Közművelődési Háznak a
magyar képző- és iparművészet kincsesházává kell lennie.›› E célból a
külső és belső díszítés elkészítésére
a gödöllői művésztelep vezető mestereit kérte fel. A Kultúrpalotát díszítő alkotások a történeti festészet,
a népművészet, valamint a magyar
mitológia és őstörténet hagyományos témáit idézik fel. A palota legreprezentatívabb helyisége az első
emeleti téglalap alakú Tükörterem.
Nevét a terem két rövidebb falát
borító, hármas tagolású velencei
tükrökről kapta. A helyiség igazi értéke a homlokzati oldal középső
négy, hármasával összefogott üvegablak-csoportja. A nemzeti és nemzetközi szinten is számon tartott
üvegfestményeket Nagy Sándor
tervei szerint Róth Miksa kivitelezte”
– mondta el Oniga Erika a Kultúrpalota építésének körülményeiről,
kivitelezéséről.
Ady Endre költő is
meglátogatta az új
Kultúrpalotát
A továbbiakban afelől is érdeklődtünk, hogy érkeztek-e híres emberek Marosvásárhelyre a Kultúrpalota meglátogatása céljából az
elmúlt évszázad során.
„Sok neves személy megfordult
a palotában, többek közt annak is
köszönhetően, hogy folyamatosan
kulturális intézmények (zeneiskola,
színház, ﬁlharmónia stb.) működtek
és működnek benne napjainkban
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is. Konkrétan most a költő, Ady
Endre jut eszembe, aki 1915 nyarán
Erdélybe utazott, felesége, Csinszka
társaságában. Körútjuk egyik állomása Marosvásárhely volt, ahol
megnézték az újonnan felépült Kultúrpalotát, és melyről mindketten
nagy elismeréssel nyilatkoztak. Ady
írt is az épületről A magyarság háza
címmel, mely abban az évben megjelent a Nyugat augusztusi számában" – tájékoztatott a művészettörténész.
A régi iratok olvasása során
alakulnak ki a mélyebb
kapcsolatok az épületekkel
A könyvvel kapcsolatos tevékenységéről és a tapasztalt visszajelzésekkel kapcsolatban a következőket nyilatkozta lapunknak
Oniga Erika:
„Egyetemi éveim idején, 2009ben kezdtem a Kultúrpalota építésének iratanyagát kutatni a Marosvásárhelyi Állami Levéltárában.
Ezeken a helyeken, a régi iratok olvasása, a tervek nézegetése során
alakulnak ki a mélyebb kapcsolatok
az épületekkel, a tárgyakkal, mert
elkezded megismerni őket a saját
világukban. Olyan ismeretek, történetek, részletek birtokába jutsz, amit
mások nem, vagy csak kevesen tudnak. Így kialakul egyfajta közös kommunikációs nyelvezet... Majd elkezdtem más épületekkel foglalkozni, de
a múlt év őszén ismét feléje fordultam, s azóta is ‹‹ott›› vagyok ...
Nagy a kereslet a könyv iránt
Oniga elmondta, a könyv megszerkesztése kilenc hónapba telt.

„Egy fontos erdélyi
város egy különösen
nagyszerű ember jóvoltából kultúrpalotát csinált, különöset
és nagyszerűt. Ez lesz,
ha a Sors úgy akarja,
a magyar menedék,
dús és takaró. Itt fogjuk őrizni magunkat
mi magyarok, kik
egymás ellen annyit
vétettünk. Ide fogunk
verssel, zenével, beszéddel összevonulni,
ha baj lesz. S minden
képességes szeretetemmel néztem föl
reá, ez úrra, mert
hogy nagyon és dacos
magyar vagyok s ő az
én rokonom”.
Ady Endre:
A magyarság háza
Mivel a szövegek megírására
olyan szerzőket kértek fel, akik
már korábban is foglalkoztak az
épülettel, ezért az alapkutatásokra nem kellett sok időt fordítani. A képanyag elkészítése, a
szövegek ellenőrzése és azok románra fordítása, valamint a két
könyv megszerkesztése és számtalan átolvasása volt az időigényesebb.
„Hogy milyenek a visszajelzések? ... sok kedves szó, pozitív vélemény és biztatás hangzott el az
elmúlt egy hónapban. Nagy a kereslet a könyv iránt, folyamatosan
érdeklődnek az ismerőseim, a barátaim, hogy hol lehet megvásárolni. A könyv bemutatója augusztus végén volt Marosvásárhelyen,
és további ismertetőkre kaptunk
meghívást Szovátáról, Budapestről
és Szabadkáról, melyek mind a kiadvány iránti érdeklődést jelzik” –
foglalta össze a művészettörténész.
Oniga Erika 1985-ben született, elemi iskolai tanulmányait
a Székelyvajai Általános Iskolában
végezte, majd 2004-ben a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti
Líceumban érettségizett. 2004–
2008 között a kolozsvári BabesBolyai Tudományegyetem, művészettörténet szakának hallgatója
volt, majd 2008–2010 között
ugyanitt kulturális örökségvédelem szakon mesterizett. 2011
őszétől a Maros Megyei Múzeum
munkatársa.
Nemes Gyula
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A magyar nép szolgálatában
Ki ne ismerné Böjte Csabát? A ferences szerzetes nemrég Strasbourgba látogatott, ahol az Európai Parlament elnökével is találkozott. Bizonyos körökben
nemcsak felvetődött, hanem már sokan javasolták, hogy legyen képviselő az
említett parlamentben. Elképzelhető, hogy hamarosan ott fogjuk látni? Erről
és egyebekről beszélgettünk vele.
– interjú Böjte Csaba ferences szerzetessel, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával –
– Csaba testvér, úgy tudom,
civilként évekkel ezelőtt autóvillamossági szerelőnek tanult.
Meggyőződésem, hogy hosszú és
göröngyös volt az út a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány létrehozásáig…
– Ha ennyire visszanyúlunk
az időben, a válaszomat azzal
kezdeném, hogy mint sok más
munkatársam, én is a kommunizmus évei alatt nőttem fel.
Már gyermekkoromban megtanultam, hogy mi a munka. A
Hargitán például bányászként is
dolgoztam. Mi tagadás, az
ember ﬁatalkorában sok mindennek készül. Számomra nem
jött össze az autóvillamossági
szakma. A bányászélet hónapjai
igencsak próbára tették az akaraterőmet. Úgy hiszem, ekkor
kezdtem konkrétan készülni a
papi pályára.
– Évtizedekkel ezelőtt a hatalom akkori képviselői nem nézték
jó szemmel azokat, akik a papi
pályát választották…
– Ez így igaz. Az életemet a
kommunizmus igencsak meghatározta. Ha példával kell
élnem, azt mondanám el, hogy
édesapám is írogatott. Sajnos
egy verse miatt a Ceaușescu-rezsim bírósága hét évi börtönre
ítélte. Innen szűk öt év után szabadult, de a börtönben elszenvedett kínzások és egyéb
megpróbáltatások következtében szabadulása után másfél
hónappal meghalt. Számomra
ez alapvető momentum volt
annak megértésében, hogy a
baj nem az emberben, hanem a
tudatlanságban lakozik.
– Válaszaiból az tűnik ki,
hogy az akkori ﬁataloknak távolról sem volt annyi esélyük, mint
a mostaniaknak.
– Ez egyértelműen így van.
Ha jól meggondolom, gyermekkoromban három lehetőség
közül választhattam. Az első,
hogy pakolok és elvándorlok valahova: külföldre, „Nyugatra”,
más országba vagy kontinensre.
A második lehetőség: mint a
strucc, bedugom a fejem a homokba, és a saját elefántcsonttornyomban élem a mindennapi
szürke életemet úgy, mintha
minden rendben lenne. Én nem
az említett két lehetőség közül
akartam választani. Nekifogtam
takarítani, rendet teremteni, és
arra törekedtem, hogy magam

körül olyan világot hozzak létre,
ami minden szemszögből nézve
emberhez méltó. Ennek érdekében döntöttem úgy, hogy tanulni fogok, képzem magam, és
megteszek mindent annak érdekében, hogy a szülőföldem,
Erdély lakható, szép és rendezett
legyen.
– Ön Erdélyben több mint
ezerötszáz nehéz sorsú gyermekről gondoskodik. Ez egy nem
akármilyen feladat. E nemes célhoz honnan merít állandóan erőt,
kitartást, szeretetet, odaadást?
– Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjak, megint
vissza kell lépjünk az időben. A
Szent Ferenc Alapítvány pont
húsz évvel ezelőtt nyitotta meg
kapuit. Jelen pillanatban 78 helyiségben folytatunk gyermekvédelmi tevékenységet. Külön
meg szeretném említeni, hogy
az elmúlt két évtized alatt több
mint ötezer szegény sorsú gyermeket fogadtunk be. Igaz, ﬁgyelembe kell venni, hogy az
említettek fele már végzett, vagyis kirepült a segítő szárnyaink
alól. Az állandó erőről, a kitartásról, a szeretetről és az odaadásról pedig csak annyit, hogy
ha valaki azt teszi, amit szeret,
ha azt végzi, amit Isten kér tőle,
akkor mindehhez megvan, vagyis megadatik a kellő erő is. Én
ebben a munkában örömömet
lelem, és biztos vagyok abban,
hogy ez a megfogalmazhatatlan
elégtétel ad nekem erőt ahhoz,
hogy tovább dolgozhassak.
– Hogyan lehet átlátni egy
ekkora rendszert, miként lehet
mindenütt ott lenni, ahol problémák adódnak, ahol szükség van
Csaba testvér jelenlétére?
– Nagyon egyszerű a válaszom. Mi, erdélyi magyarok nem
másért, hanem az autonómiáért
küzdünk. Hasonlóképpen gondolkodom én is. A mi feladatkörünkben az a legfontosabb,
hogy mindegyik ház, mindegyik
nevelő szakszerűen és felelősséggel végezze a munkáját.
Minden egyes munkatársamnak, kollégámnak én is autonómiát szeretnék adni, mégpedig
a tevékenységében és a munkájában, hiszen én nem más helyett akarok dolgozni, hanem
olyan embereket akarok bevonni ebbe a munkába, akik a
tevékenységen belül megállják
a helyüket. Abszolút hiszek

abban, hogy aki tud segíteni a
gyermekeken, az az én munkámat segíti. És persze vegyük ﬁgyelembe azt is, hogy e nemes
munkát nem egyedül végzem,
hanem több mint háromszáz
munkatársammal.
– Az Ön által létrehozott
gyermekmentő szervezet célja
tehát az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek
felkarolása. Sok városban találni
hasonló sorsú gyermekeket. Mi
tagadás, ők is szívesen lennének
az ön oltalma alatt… Mit lehet
tenni ennek érdekében?
– Ez a kérdés nagyon sokszor
elhangzik. A szerencse az, hogy
mindenre megvan a lehetőség.
Úgy érzem, most pont Maros
megyére, és ezen belül is Vásárhelyre gondol. Arra törekszünk,
hogy minél több helyen jelen lehessünk. Elég, ha azt mondom,
hogy Segesvár, vagy azt, hogy
most Szovátán akarunk beindítani egy kis házat. Ott is nagyon
szükségszerű. A folyamat, hogy
miként kerülnek hozzánk a
gyermekek, egyáltalán nem bonyolult. Ha például egy családban egy gyermek bajban van,
úgy a vérszerinti rokon, vagy ha
ilyen nincs, akkor a gyám kell
megkeressen minket. Írásban és
Isten nevében kell kérje, hogy a
gyermeken segítsünk. Ezután
mi ellátogatunk a helyszínre,
felmérjük a gondokat, és a helyi
szociális munkással egyeztetve
megtesszük a kellő lépéseket
annak érdekében, hogy befogadhassuk a rászorulót. Tudni
kell, hogy több típusú befogadás létezik. A leggyakoribb „a
kollégium típusú befogadás”,
amikor a gyermek ösztöndíjat és
szociális jellegű elhelyezést kap.
Azonban beszélni kell a súlyosabb esetekről is. Sok esetben a
román állam gyámhatósági törvényei kerülnek előtérbe. Ez az
eljárás egy kicsit lassabb, de természetesen ezek is megoldódnak.
Tudni kell, hogy mindkét elhelyezési mód mellett lehet a
gyermekeket látogatni, hétvégenként hazavinni, és majd,
amikor a család talpra áll, a
gyermek véglegesen hazakerülhet.
Igazából olyanok szeretnénk
lenni, mint az állomás melletti
csomagmegőrzők. Nálunk a
szülők bizalommal elhelyezhe-

tik a gyermekeket, persze, annyi
különbséggel, hogy mi a gyermeket neveljük, iskolába járatjuk, tehát gazdagítjuk, és nem
csak megőrizzük.
– A rászoruló gyermekek befogadásán kívül tud-e valamit
tenni a mélyszegénységbe sülylyedt családjaikért, otthonmaradt testvéreiért?
– Beszélhetek olyan családokról is, ahonnan nyolc vagy
akár tíz gyermek van nálunk…
Biztos léteznek olyanok, akik
nem hiszik, de igen, ha nem is
naponta, de kapcsolatban vagyunk ezekkel a családokkal. Ha
jól belegondolok, nyugodt lelkiismerettel állíthatom, hogy reálisan tudunk rajtuk segíteni.
– Sok adományt kapnak belföldről, külföldről. Hogyan lehet a
javakat, pénzt méltányosan,
igazságosan elosztani a házak
között, egyáltalán tisztán, becsületesen kezelni, az utolsó
ﬁtyinggel is elszámolni az adományozók felé?
– Nem gondolom, hanem állítom, hogy abszolút nincs igazságos elszámolás a Földön. És aki
ezzel nem ért egyet, annak üzenem, hogy Isten sem ad mindenkinek egyformán. Én arra
törekszem, hogy minden háznak
adjak és gondoskodjak a rám bízott gyermekek szükségleteiről.
És hogy mi van azzal, ami
marad? A mi jelszónk a következő: ami marad, azt odaadjuk a
nálunknál is szegényebbeknek.
– Sokat szerepel a médiában,
sokat utazik, ami biztos sok idejét
rabolja el. Közben a hálózat olajozottan működik, tulajdonképpen folyamatosan jelen van az
oktatók, nevelők életében. Milyen
lelki kötelékek tartják össze a hálózatot?
– Erről órákat tudnék beszélni. De megpróbálom
magam visszafogni. Szent Ferenc nevét viseljük. Akárcsak a
mostani pápa. A ferences lelkü-
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let a maga egyszerűségével, a
vidám életigénylésével és a becsületes munkájával számunkra
olyan iránytű, ami teljes mértékben segít eligazodni a 21.
században. Ami pedig a hálózatot illeti, Istennek hála, létezik a
telefon, az internet és a közösségi oldalak, melyek lehetőséget adnak arra, hogy akkor is
tudjuk tartani a kapcsolatot, ha
Erdély szétszórt területein is
élünk.
– Meghirdette a párbeszéd és
a kiegyezés évét. Mit kíván tenni az
elkövetkezőkben, hogy a tolerancia, a megbocsátás, a kiengesztelődés kegyelme eljusson minden
egyes erdélyi családba, közösségbe, de a politikusok fülébe is?
– El sem hinnék, hogy mi
mindent láttam-hallottam. Sok
esetben a családok legféltettebben őrzött titkait is ismerem. Az
van, hogy hozzánk a gyermekeket nem a földrengés, nem az
árvíz és nem a háborúk hozzák.
Akik idekerülnek azok sajnos (!)
az emberi tévedések, a felelőtlenségek, a naivságok és a Tízparancsolat be nem tartásának
a következményei! Úgy gondolom, hogy a társadalmunk akkor
újulna meg, ha alázattal visszatérnénk Isten parancsaihoz, és
kibékülnénk egymással. Vegyük
ﬁgyelembe azt, hogy Jézus
Krisztus sem hozott politikai és
gazdasági reformokat. Ő az embereket belülről akarta megreformálni. Nekünk is ezt kell szem
előtt tartani, ﬁgyelembe venni
és véghezvinni, mert csakis így
születhet meg egy új és tökéletesebb világ körülöttünk.
– Hogyan tudja a szegénységet hirdető, „kéregető” ferences
lelkiség, a rend szabályait összeegyeztetni azzal az életformával,
ami a rendszer fenntartása érdekében folyamatos „szereplésekre”,
utazásokra kényszerítik?
– A ferences lelkület lényege
a legkisebbek és a legelesettebbek becsületes szolgálata. Ha

koldusokkal beszélek, bizonyos
értelemben ugyanazt érzem,
mintha egy miniszterrel társalognék. Engem mindig az a cél
vezet, amelyért évtizedek óta
dolgozom. Megéri, és jó, ha
mindenki tudja, csak így lehet a
lelkiismeretünk teljesen tiszta és
nyugodt. Hát ezért vagyok én
boldog.
– Száz éves a marosvásárhelyi Kultúrpalota. Erre az ünnepségre önt is meghívták. Miként
fogadták, hogyan látja a palota
centenáriumát?
– Nagy megtiszteltetésnek
érzem, hogy meghívtak az említett centenáriumra. Arra gondoltam, hogy a vásárhelyieket
nem egy köteg virággal, hanem
egy csokornyi gyermekkel
lepem meg. Az ünnepségre a
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és Ifjúsági Kórussal látogatottam el. Fontosnak tartottam,
hogy azokkal a népdalokkal jelentkezzünk, melyeket az önök
vidékén énekelnek. Jó volt ott
lenni.
– Nemrég Strasbourgba látogatott, ahol találkozott az Európai Parlament elnökével is.
Bizonyos körökben nemcsak felvetődött, hanem már sokan javasolták, hogy legyen képviselő az
Európai Parlamentben. Mindezt
miként véli? Elképzelhető, hogy
hamarosan ott fogjuk látni?
– Engem már sok mindenre
felkértek. Voltak érdekesebbnél
érdekesebb ajánlatok, megkeresések. Néha vakartam a fejem,
de sokszor kacagtam magamban. Nekem soha nem voltak
politikai ambícióim, és innen kiindulva soha sem álltam kötélnek, és nem is fogok.
Egyértelműen szeretném kijelenteni, hogy én mint ferences
szerzetes pap a legkisebbek, a
legrászorultabbak, a legelesettebbek szolgálatával szeretném
a népemet szolgálni.
Nagy-Bodó Tibor
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Ismeri
maga a Grimm-meséket?
– Azokat mindenki ismeri.
– Pontosítok: csak azt hiszik,
hogy ismerik. Ugyanis 150 éve
halt meg az idősebbik Grimmﬁvér, és ebből az alkalomból a
neten összegyűjtöttek húsz, a
Grimm-mesékkel kapcsolatos
meglepő tényt. Például, eredetileg nem gyerekeknek szánták
a mesegyűjteményüket; a
német néplélek titkait kutatták,
tisztán tudományos célok vezérelték őket.
– Ettől még nem mentem le
hídba.
– A dolog akkor vett éles fordulatot, amikor 1823-ban egy
Edgar Taylor nevű angol lefordította és megjelentette a Grimmmeséket, az angol gyerekek pedig
imádták a történeteket.
– Egyre izgibb!
– Amikor kiderült, hogy a
gyűjtemény milyen népszerű a
családok körében, kivették belőle
a szexuális utalásokat.
– Hát, a Hófehérkéből jól kivették! Egyszer a vadásszal etyeg,
utána a hét törpenccsel, egyszerre, végül a királyﬁval, illetve
annak lovával.
– Az esze tokjával! Az eredeti
Hamupipőke különbözik kicsinyég az általunk ismerttől: mindkét nővér levág egy-egy darabkát
a saját lábából, hogy bele tudják
préselni az üvegtopánkába, és a
herceg csak akkor veszi észre,
hogy nem a megfelelő lányt
kapta a karjai közé, amikor egy
galamb elturbékolja, hogy vér
csöpög a lányok lábából. Amikor
aztán a herceg végül összejön Hamupipőkével, a galamb kivájja a
mostohanővérek szemét.
– Na, ezt már lájkolom.
– A békakirályban nem a mágikus csók töri meg a varázslatot,
hanem az, hogy a királylány nekivágja szerencsétlen varangyot a
hálószoba falának. A történet
vége csak később lett világraszóló
lakodalom és fele királyság, az
első változatban még csak annyi
szerepelt, hogy a csodás transz-

Fűtéspótlék benyújtása
a 2013-2014-es téli idényben

formáció után a békakirály rettenetesen lerendezi a királylányt.
– Kár, hogy mi már a lájtosított verziókon szocializálódtunk.
Viszont az már nem mese, hogy
infarktust kapott egy pilóta, repülés közben, és később a kórházban
meg is halt.
– Hol?
– Valahol Amerikában, de ez
lényegtelen. A poén az, hogy a
stewardess nem tudta, hirtelen
mitévő legyen, így becsicseregte
a hangosbemondóba: „Kedves
utasok, van maguk között orvos?
Mert a pilóta az imént kapott infarktust”. Na, ettől aztán három
utas is azonnal infarktust kapott.
– Ezt az utóbbit most találta
ki.
– Igen, de azé’ nem kizárt. Ismeri a Zi de Zi című helyi román
újságot?
– Csak látásból. Miért?
– Múlt héten leközölték a hírt,
miszerint a Vass Leventés Studium
Alapítvány meghívására október
9-én a Kultúrpalotában lép fel a
Budapest Bár. Tudja, ez az a koncert, amit az RMDSZ el akart privatizálni.
– Ja. De hol kell kacagni?
– Ott, hogy szépen lefordították a nevüket, és ezzel a címmel
jelent meg a tudósítás: Concert
caritabil cu Budapesta Bár la Palatul Culturii.
– Nem semmi! A Rádió GaGás
Hooligans és Zanzibár koncertet
vajon hogy fogják beharangozni,
Huliganii si Barul Zanzi?
– Sanszos. Próbálkozhatnának további együttesekkel, például az is érdekesen hangzana,
hogy Gimnastica Intima Ilegala
vagy Formatia Dunga.
– Azt hallotta, mit mondott a
minap a francia belügyminiszter,
a cigányokkal kapcsolatban?
– Mit?
– Az illegális cigánytelepek
felszámolása kapcsán többször
megismételte, hogy szerinte a
romáknak haza kell térniük Romániába és Bulgáriába, mert
többségük nem akar beilleszkedni
a francia társadalomba, miután

„az életmódjuk nagyon különbözik a miénktől”.
– Ez nem is kérdéses, csakhogy Románia és Bulgária EUtagok, így a cigók is pont olyan
uniós állampolgárok, mint a párizsi felső tízezer tagjai, vagy akár
maga a belügyminiszter.
– Vagyis?
– Vagyis ez a kijelentés egyszerűen és durván rasszista. Ilyen
alapon mi is mondhatnánk nekik,
hogy ti szívesen vagytok látva,
csávók, de a fekákat és a niggereket, izé, az arabjaitokat és négereiteket nem engedjük be az
országba, sorry.
– Apropó, rasszizmus: Csíkszeredában felfestettek az úttestre
egy nagy Dávid-csillagot egy, a
Kauﬂand üzlet irányába mutató
nyíllal együtt. Pár évvel korábban
volt már Csibi Barnának is egy hasonló performansza, amikor egy
fatáblát posztolt ki a Kauﬂand
parkolójába, a következő szöveggel:„Szégyelld magad, már megint zsidónál vásároltál!”.
– Elkapták már a csillagszórót?
– Még nem. Egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás.
– De miért?
– Mert a rendőrség szóvivője
szerint: „a 31/2002-es sürgősségi
kormányrendelet értelmében a
fasiszta, rasszista, xenofób jellegű
szimbólumok és jelszavak használata törvényellenes cselekedet”.
– Nafene! Eddig nem is tudtam, hogy a Dávid-csillag fasiszta,
rasszista, xenofób szimbólum.
– Hát, ebből tényleg az jön le.
De feljelentgetés meg nyomozgatás helyett inkább örömködnének, hogy van már székely Csillag
születik is.
– Még az is meglehet, hogy az
égvilágon semmiféle antiszemita
uszítás nincs a háttérben.
– Akkor minek festettek csillagot az aszfaltra, az út kellős közepére, egy nyíllal megspékelve?
– Hogy jelezze a székely sofőröknek, hol kell letérni Csaba királyﬁ csillagösvénye felé!
Molnár Tibor

velése és gondozása (amelyek
hangjukkal és szagukkal zavarhatják környezetüket), - kivételt képezvén az őrző és
ornamentális állatok (legtöbb
2 állat kutyák/macskák esetén) – a szórakozóhelyeken és
az összes tömbházakban, az
illető ingatlan lakóinak többségi beleegyezése nélkül,
ezek közül kötelező annak a
szomszédnak a beleegyezése,
akivel osztoznak a közös falon

(vízszintes vagy függőleges
irányban).” E szabály be nem
tartása esetén kénytelenek
leszünk a szabálysértési bírság ismételt alkalmazására,
amíg az illető be nem illeszkedik a törvényes keretek
közé.

Közlemény
Az utóbbi időben több panasz
is érkezett bizonyos állatok
(házi kedvencek) tömbházakban való jelenlétéről Marosvásárhely municípium területén.
Felhívjuk az említett négylábúakkal rendelkező tulajdonosok ﬁgyelmét, hogy a
265/2010-es számú H.T.H. 1.
cikkelye szerint, a 20/2008-as
számú H.T.H 13. cikkelye a)
pontjának módosítása nyomán, tilos„az olyan állatok ne-

A hideg évszakban a szociális védelmi intézkedésekre vonatkozó 2011. augusztus 31i 70-es számú sürgősségi kormányrendelet –
amelyet a 2013. évi 27-es számú kormányrendelettel módosítottak és egészítettek ki,
valamint a hideg évszakban a szociális védelmi intézkedésekre vonatkozó 2011/70-es
számú sürgősségi kormányrendelet előírásainak alkalmazási normáit jóváhagyó 2011.
szeptember 21-i 920-as számú kormányhatározat értelmében, azok a kis jövedelmű fogyasztók, akik lakásuk fűtésére földgázt,
villamos energiát vagy fát használnak, fűtéstámogatásra jogosultak, ha a családban az
egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem
haladja meg a 615 lejt
A típuskérvény és a saját felelősségű nyilatkozatot Marosvásárhely Municípium polgármesteri hivatalának irodájában (Rózsák
tere 42. szám, Nyári színház) lehet átvenni,
ezeket ugyanitt kell kitölteni és leadni, az igazoló okiratokkal együtt, 2013. szeptember 30ától kezdődően, legkésőbb 2013. október
31-ig, hétfőtől péntekig, 8–15 óra között.
A fűtéspótlék folyósítási feltételeinek ellenőrzése érdekében, a kérvény és a saját felelősségű nyilatkozat mellé a család
összetételével, jövedelmével és a családtagok
anyagi javaival – beleértve a más közigazgatási-területi egységekben levőket is – kapcsolatos iratokat kell csatolni, a
következőképpen:
- Az összes családtag személyazonossági
iratának másolata (esetenként: személyi igazolvány, személyazonossági kártya, születési
anyakönyvi kivonat, családkönyv)
- Havi nettó jövedelmet igazoló okirat,
minden jövedelemmel rendelkező családtag
részére a kérvény benyújtása előtti hónapra
vonatkozóan (nyugdíjszelvény, ﬁzetési- és
más jogosultságokat bizonyító igazolvány –
pótlékok, stimulensek, járulékok, a Pénzügyi
Főigazgatóság által az utolsó évharmadra kibocsátott jövedelem-megadóztatási végzés),
esetenként más, jövedelmi forrásokat igazoló
iratok. Azoknak a családoknak/egyedülálló
személyeknek, akik fűtéspótlékot igényelnek
a fűtési időszakban, egy kérvényt kell benyújtaniuk a havi nettó jövedelmükről (az összes,
jövedelemmel rendelkező családtag részére)
a kérvény benyújtását
megelőző hónapra vonatkozóan. Nem fogadnak el nulla összegű
jövedelemről szóló kérvényeket.
- A lakás bérbeadási
szerződésének másolata,
esetenként
- Azon családok esetén, ahol az egyik családtag (férj, feleség,
nagykorú gyermek) nem
rendelkezik jövedelemmel, saját felelősségű nyilatkozatot kell benyújtani (ellátva mindegyik nagykorú
családtag aláírásával)
- A Tulajdonosi Társulás által kibocsátott
igazolványt, amelyben feltüntetik az ingatlan
törzskönyvében szereplő személyek száma,
akiket ﬁgyelembe vesznek a lakásköltségek
kiszámításánál

- Az utolsó gázszámla másolata (földgázzal történő fűtés esetén)
- Az utolsó villanyszámla másolata (villamos energiával történő fűtés esetén)
- Bankszámla-kivonat vagy saját felelősségre írt nyilatkozat azon személyek esetében, akik nem rendelkeznek pénzbeli
megtakarítással.
- Igazolvány a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Mezőgazdasági Felügyeletétől
(14-es iroda, földszint) a tulajdonban lévő területekre és állatokra vonatkozóan
- Igazolvány a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó-és Illeték-begyűjtési Osztályától (10-12-es ablakok, földszint) a
tulajdonban lévő épületekre és szállítóeszközökre vonatkozóan
Azon családok és egyedülálló személyek,
akiknek tulajdonában van, az alábbi listán
szereplő javak valamelyike, nem kap fűtéstámogatást.
INGATLAN JAVAK:
A lakásán kívül más épületekkel és lakóhelyiségekkel rendelkezik, vagy más tulajdonában lévő ingatlanok, a lakásán kívül.
INGÓ JAVAK:
1. Szállítási eszközök: 1600 köbcentimétert meghaladó gépkocsik, haszonjárművek,
bármilyen típusú tehergépkocsik és utánfutók, motorcsónak, vízirobogók, jachtok, autóbuszok, mikrobuszok. Kivételt képeznek a
fogyatékos személyek tulajdonát képező szállítási eszközök, valamint a „Duna Delta” bioszféra rezervátumban élő személyek
használatára szükséges szállítási eszközök.
2. Mezőgazdasági gépek: traktor, kombájn;
3. Mezőgazdasági feldolgozógépek: olajprés, gabonamalom;
4. Fafeldolgozó gépek: gáter, láncfűrész
vagy más hidraulikus, mechanikus és elektromos fafeldolgozó gépek;
5. 3000 lejt meghaladó banki letétek.
TERÜLETEK:

ÁLLATOK/HÁZISZÁRNYASOK:
1. több mint 3 szarvasmarha;
2. több mint 5 sertés;
3. több mint 20 juh/kecske;
4. több mint 15 család méh.
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A Maros KK továbbjutott a Románia-kupában

Hajrá (öreg)lányok!

Marosvásárhelyi Maros KK – Nagyszebeni
CSU Atlassib 100:74 (22:21, 25:21, 31:17, 22:15)

A marosvásárhelyi Gedeon Richter öreglányai, miután zsinórban kétszer is pontveszteség nélkül megnyerték a sóvidéki női kézilabda bajnokságot, gondoltak egy merészet, és beneveztek egy erősebb, a Hargita megyei bajnokságba, ahol több, jóval felkészültebb csapat játszik, mint a sóvidékiben.
A Gedeon Richter felkészüléséről, a játékosok ﬁzikai állapotáról, a bajnokságban
résztvevő csapatokról és nem
utolsó sorban az együttesen
belül uralkodó jó hangulatról
beszélgettünk a minap Kulcsár
László (Kuli) edzővel és két
meghatározó játékosával.
– Újabb bajnokság előtt áll
a Gedeon Richter, viszont ez nem
azonos az előbbivel. Milyen bajnokságba neveztek be?
– Ez a Hargita megyei bajnokság, amely erősebb, mint a
sóvidéki. Ebbe a bajnokságba a
tavaly nem fogadtak be, mivel
nem tartozunk Hargita megyéhez. Most néhány kedves udvarhelyi kollegának, barátnak
köszönhetően sikerült minket
is felsorakoztatni a bajnokságba.
– Hol fogják játszani a hazai
mérkőzéseket?
– Minden együttes kéthetente rendez egy bajnoki tornát, ami azt jelenti, hogy egy
nap, a nyolc résztvevő csapat
két-két mérkőzést játszik. Mi a
6-ik fordulóban szervezzük
meg a tornát Szovátán.
– A lányokkal edzőtáborban
is volt Szovátán. Milyen volt az
ottani felkészülés?
– Minden szempontból
hasznos, egyhetes edzőtáborban volt részük a lányoknak,
ahol dicséretes munkát végeztek. Az első napokban én nem
lehettem velük, de kihagytam
nekik az edzéstervet, amit ők
szigorúan betartottak. Naponta három edzést tartottak:
reggel egy tornagyakorlatokból
álló erőnléti edzést, délben lab-

7. oldal

Hat pontos hátrányát viszonylag könnyen sikerült ledolgoznia
a marosvásárhelyi Maros KK-nak a Románia-kupa első körének
visszavágóján.
A hazai együttes legjobbja Goran Martinic szerb idegenlégiós
volt, aki 36 pontot gyűjtött össze (9/10 kétpontos, 4/5 tripla és
6/7 szabaddobás), közben 8 gólpasszt is elért, irányítóként
egyetlen labdát sem vesztett el, sőt leszedett három lepattanót
is.
A Maros KK tehát 178:158-as összesítéssel jutott a Romániakupa második körébe, amelyet januárban rendeznek, szintén
oda-vissza rendszerben. A párosítást később sorsolják ki.

Marosvásárhelyi ASA–CSU Craiova 1-1 (0-0)
dával kapcsolatos gyakorlatokat végeztek, míg délután szintén erőnléti edzést tartottak,
főleg szaladták a köröket a
Medve-tó körül, vagy lépcsőztek.
Saját költségükre mentek el
edzőtáborozni, egy kis panziót
béreltek ki, ahol főztek maguknak. Jól fel vannak készülve,
habár ez erősebb bajnokság,
mint az előbbi.
A gond az, hogy ezek a lányok 20 évet kihagytak, hiszen
a legtöbben a kilencvenes évek
közepén abbahagyták a kézilabdát. Mint köztudott, nagy
többségével 1992-ben az ISK iﬁ
csapatával sikerült begyűjtenünk a marosvásárhelyi kézilabdasport mindmáig utolsó
érmét, egy bronzot az országos
bajnokságon. Az együttes tagjainak többsége a hajdani
Electromureşhez igazolt, ahol a
klub felbomlásáig, 1995-ig játszottak. Utána sajnos sokan
abbahagyták a versenysportot,
voltak, akik tovább folytatták,
majd 2010-ben néhányan elhatározták, hogy újra edzésbe
állnak.
– Hogyan ítéli meg a csapat
esélyeit az új bajnokságban?
– A célunk, hogy bekerül-

“Kellemes, de ugyanakkor fárasztó volt az edzőtábor, viszont elszántak
voltunk, nem üdülni,
hanem felkészülni mentünk Szovátára. Felidéztük a régi edzőtáborok hangulatát, emlékeinket, de
a lényeg a felkészülés volt. Nem mindenikünk bírta
egyformán a terhelést, de egyik a másikat bíztatta,
segítette. Jobban érezzük most magunkat ﬁzikálisan, mint a tavaly, optimistán indulunk neki a bajnokságnak, habár kicsit tartunk tőle (akár az
ellenfelek is tőlünk, mivel nem ismernek), de mindig győzelemre törekszünk majd. “
Moldovan (Balla) Annamária:

Büntetőből, a hosszabbítás utolsó percében, Bumba révén
egyenlített a marosvásárhelyi ASA, a labdarúgó 2-ik ligában a
craiovai CSU elleni, Sziget utcában lezajlott találkozón.
A mérkőzés alaphangulatát előre megadták azok a nyilatkozatok, amelyek megvádolták a craiovaiakat, miszerint megkörnyékezték a marosvásárhelyi játékosokat, habár ezt Daniel
Stanciu klubigazgató tagadta. Az indulatokat azonban már nem
lehetett megállítani, s lefújás után általános tömegverekedés
tört ki a két csapat játékosai és stábja között, amely az öltözők
folyosóján is folytatódott.
Nagy István kolozsvári játékvezető három piros és nyolc sárga
lapot mutatott fel a két csapat játékosainak, akik a meccs során
durván játszottak, sokat szabálytalankodtak.
A fejleményekre következő lapszámunkban még visszatérünk.

Sikeresen lefutotta
a székelyföldi maratont Juhos Gábor
“Rajtunk kívül két csíkszeredai csapat, a VSK és
az NKSZ, mellettük a Sóvidék, Székelykeresztúr,
Zetelaka, Felcsík, Szentegyháza, Székelyudvarhely tagjai a bajnokságnak. Az első tornára
október 6-án, vasárnap kerül sor, Székelykeresztúr
rendezésében. A legnehezebb ellenfeleink a Zetelaka, Székelyudvarhely és az egyik csíkszeredai
csapat, de mi úgy vágunk neki a bajnokságnak,
hogy mindenkit le kell győznünk!”
Biró (Peres) Zita
jünk az első három csapat közé,
habár tudom, hogy szorosabbak lesznek a mérkőzések,
mint a tavaly. Egy biztos, komolyan készülünk a bajnokságra, hetente két edzést
tartunk, mindamellett, hogy a
lányok nagy része dolgozik. Határozottan győzelemre törekszünk majd minden találkozón.
Taktikailag sok mindenre megtanítottam őket, aminek hasznát vehetik.
– Ön három éve ment nyugdíjba a Sportlíceumtól, de jelenleg is gyerekeket edz, viszont
második éve ön készíti fel ezeket
a lelkes lányokat, anyukákat,
akik talán második apaként
néznek fel önre. Hogyan tudja

ön motiválni ezeket a családos
hölgyeket ebben a korban?
– Ha sikerült meggyőzniük
a családjaikat, a párjukat, akik
beleegyeztek, hogy újra kézilabdázzanak, akkor azt jelenti,
hogy kedvtelésből jönnek ide,
és én már nem kell motiváljam
őket! Be akartunk nevezni a 3ik osztályba, de csapatok hiánya miatt nem indult
bajnokság.
Az edzéseken a komolyság,
a munka a fontos, edzés után
együtt megyünk kávézni, üdítőt inni, együtt szórakozunk,
ezért is vagyunk összetartóak.
Az biztos, hogy odaadó, elszánt
és határozott hölgyek a tagjai,
a Gedeon Richter öreglányok
kézilabda együttesének!

A székelyhídi születésű, de Magyarországon letelepedett
sportoló fáradtan, de lelkileg felfrissülve érkezett péntek délután
vissza Marosvásárhelyre, miután tizenkét nap leforgása alatt 91
települést érintve 500 kilométert futott (naponta egy maratoni
távot teljesített), ezzel próbálta felhívni a ﬁgyelmet Székelyföld
autonómiájának fontosságára. A székelyföldi maraton célja az
volt, hogy megerősítse az itt élő közösséget az autonómia fontosságában, de saját bevallása szerint közben ő maga is megerősödött hitében.

In Memoriam atlétika verseny

A Maros Megyei Sporthivatal, a Szász Albert Sportlíceummal,
a Torpi sportklubbal és a megyei atlétikai szövetséggel közösen
In Memoriam néven, az egykori marosvásárhelyi atlétáknak állítva emléket, gyerekek számára kiírt versenyeket szerveztek,
amelyre a Bolyai Farkas Elméleti Líceum atlétika pályáján került
sor. A 10 ISK és Sportlíceum (Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Székelyudvarhely, Ploiesti, Nagykároly és Marosvásárhely) 311 sportolója (188 lány és 123 ﬁú), lány és ﬁú kategóriában, 50, 60, 80
méteres gyorsfutásban, távolugrásban, rúdugrásban, magasugrásban, súlylökésben és 600, illetve 800 méteres síkfutásban
mérték össze tudásukat.
A szponzoroknak köszönhetően a sportolók feliratozott trikókat, kupákat, okleveleket, érmeket, karkötőket, vitaminokat
kaptak.
Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Pályá
zat

KEDVES BARÁTAINK!
Örömmel tudatjuk Önökkel,
hogy rejtvénypályázat-sorozatunkat nem hagytuk abba, októberben is folytatjuk humorral
fűszerezett feladványainkat, támogatóink jóvoltából pedig
ismét értékes nyereményeket
sorsolhatunk ki!
E havi pályázatunk ÖT rejtvényből áll! Minden esetben egyegy rajz poénját kell megtalálni,
majd a hónap végén megjelenő
pályázati szelvényen egyszerre
beküldeni szerkesztőségünk címére. Reméljük ezúttal is jól
fognak szórakozni feladványainkkal! Örülünk, hogy eddig
kellemesen töltötték szabadidejüket rejtvényeinkkel, köszönjük leveleiket, kedves
soraikat, melyekből ezt mi is
megtudhattuk! Lássunk hát
neki újabb pályázatunkhoz!
Sok sikert!

Októberi nyereményeink:
1. díj: ezüstgyűrű 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: féléves előﬁzetés a Központ hetilapra
4. díj: három hónapos előﬁzetés a Központ hetilapra
Ön beküldte már szeptemberi
szelvényét? Ha nem, hétfőig
még megteheti! Pályázza meg
Ön is értékes szeptemberi nyereményeinket!
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Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
1. szám

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

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

A Központ hetilap a következő

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

13 RON
25 RON
50 RON

online

www.kozpont.ro
Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy. tel.: 0741.240.892
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