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

(Márai Sándor)
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>>> Maros megyei hetilap <<<
>>> 3. oldal

Gondolatok a székely
önrendelkezés gyakorlati
megvalósításához
A hatályban lévő jogszabályok alapos áttanulmányozása nyomán, az aktuális törvényi keretek maximális kihasználása mellett, a helyi
tanácsoknak egy olyan önkormányzati testületet kellene létrehozniuk, amely az adott földrajzi területen található Hargita, Kovászna és
Maros megye magyarlakta településeit foglalná magába. Ennek a testületnek, a törvény
adta lehetőségeken belül, olyan konzultatív és
döntéshozói hatásköröket kellene ellátnia,
amelyek az érintett települések Székelyföldhöz
való tartozását, valamint az azon belüli együttműködését támogatná. A testülethez való csatlakozást a helyi tanácsok szavaznák meg.

Hosszú az út a valós
kétnyelvűségig
fotó: http://marosvasarhelyi.info

Vélemény

Októberi T!
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Tudnivalók a 8. oldalon)

Társadalom

>>> 5. oldal

Régiségaukció Marosvásárhelyen
„A műtárgyvásárlás befektetés”
Október 12-én, szombaton, este 6 órától képzőművészeti aukcióra kerül sor Marosvásárhelyen. A Góbé Art Aukciós Ház által szervezett
licit helyszíne a Forradalom utcai Bach Borozó,
és a második világháború óta ez az első kereskedelmi jellegű árverés a városban. Molnár Józsefet, az aukciósház vezetőjét, az esemény
szervezőjét kérdeztük.

Társadalom

Múlt héten 1500 lejjel bírságolta meg a helyi rendőrség Lakó
Péterﬁ Tünde vásárhelyi lakost, aki kétnyelvű termékcímkéket
osztogatott egy vásárhelyi piacon az ott áruló termelőknek. Az
esetről Szigeti Enikőt, a Civil Elkötelezettség Mozgalom elnökét
kérdeztük, akinek csapata a kétnyelvűségért vívott harcban
>>> 4. oldal
többször is hasonló elbánásban részesült.
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Európa legjobb
16 csapata között a City’us

A kardiovaszkuláris betegségek jelentős hányadát teszik ki a ritmus és vezetési zavarok. A marosvásárhelyi
Kardiológiai Klinika már régóta azon dolgozik, hogy
hatékonyan működő központot alakítson ki, amely
eséllyel küzdhet a betegségek ellen. Ehhez azonban
egy külföldi partner felkutatására és bekapcsolására
volt szükség. Ezt az intézetet már évekkel ezelőtt meg
is találták, fel is vették velük a kapcsolatot, sőt, ebben
a pillanatban már konkrét és pozitív eredményekről
is beszámolhatunk.

Miután kínkeserves küzdelemben 6-6 arányra játszott
a belga Chatelineau ellen, majd 7-6 arányban legyőzte a görög Athina ’90-et, a harmadik, mindent
eldöntő mérkőzésen 3-3-as döntetlent ért el Azerbajdzsán legjobbja, a kilenc brazil teremlabdarúgót
is felsorakoztató Araz Nahicseván ellen, így a teremlabdarúgó UEFA-kupa alapköréből a marosvásárhelyi
City’usnak újra sikerült továbbjutnia.
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Kár kihagyni

Névnapok
Október 10.
Október 11.
Október 12.
Október 13.
Október 14.
Október 15.
Október 16.

Big Tonez-blueskoncert
Október 10-én, csütörtökön
este 10 órától a Big Tonez együttes koncertezik a Jazz&Blues
Clubban. Fellépnek: Raul Salagean (szólóének és ritmusgitár),
Andy Bejnariu (szólógitár), Tudor Rogoz (basszusgitár) és
Bogdan Molea (dobok). A belépő 10 lejbe kerül.

Horoszkóp

Tompa Andrea a Látó
Irodalmi Színpadán
A Látó Irodalmi Játékok októberi meghívottja Tompa Andrea, akivel Fejtől s lábtól című
regénye kapcsán Demény Péter
beszélget. Az író-olvasó találkozónak a marosvásárhelyi,
Cuza Voda utcai G. Café ad otthont október 11- én, pénteken
18 órától. Kiemelt támogató: a
Szépírók Társasága.
Ötéves a marosvásárhelyi
Örmény–Magyar Egyesület
Az egyesület fennállásának
ötödik évfordulója alkalmából
héten gazdag rendezvénysorozattal ünnepel a közösség. Ok-
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Gedeon, Leó, Dániel, Sámuel, Lajos
Brigitta, Tódor, Mária, Sándor
Miksa, Rezső, Szeraﬁna
Ede, Kálmán, Teoﬁl, Jakab, Fatime
Helén, Lívia, Ilma, Beatrix
Teréz, Aranka, Vilma, Tekla, Hedvig
Gál, Aranka, Margit, Gellért

Tájkép / Péter fi József grafikája

tóber 10-én, csütörtökön 18
órakor a Bernády Házban megnyílik Duha László Fába vésett
örmény–magyar örökség című
fafaragászati kiállítása, melyet
Barabás Kisanna muzeológus
méltat. Pénteken a Kultúrpalota
kistermében tartják az ünnepi
műsort, ahol köszöntőbeszédek
hangzanak el, bemutatják dr.
Puskás Attila Örmények a magyar kultúráért című kiadványát
és ismertetik a MÖMKE tevékenységét. Közreműködnek:
Aszalos Enikő szoprán énekes,
Kecskés Ávéd Erika és Ávéd Éva
előadóművészek, a Grazioso vonósnégyes, Kilyén Ilka színművész, műsorvezető Biluska Annamária színművész. Vasárnap
tanulmányi körutat szerveznek
a Szováta – Nyárádremete –
Görgényszentimre – Marosbogát útvonalon.

tárlat a hét minden napján látogatható.
A második bécsi
döntés – történelmi előadás Marosvásárhelyen
Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány történelmi
előadás-sorozata Marosvásárhelyen. A harmadik előadást L.
Balogh Béni PhD, főlevéltáros,
a Limes főszerkesztő-helyettese
tartja A második bécsi döntés
címmel október 11-én, pénteken 17 órától a Deus Providebit
Házban (Rózsák tere 61. szám).
A következő hetekben további
rangos történészek adnak elő
jelenkortörténeti témában:
Romsics Ignác, Stefano Bottoni,
Nagy Mihály Zoltán és Novák
Csaba Zoltán.
Robotoljunk a Bolyaiban!

hely keretében kerül sor, amelyet az iskola az Erdélyi Tehetségsegítő Tanáccsal közösen pályázott meg az országos
program részeként. A tehetségnapok fő törekvése betekintést
nyújtani a diákoknak a modern
tudományos kutatás aktuális
kérdéseibe a főleg gyakorlati
szinten zajló műhelymunkák során. A műhelygyakorlatok biológia, ﬁzika, illetve informatika
témakörben zajlanak Robotoljunk címen, a pályázat egyik
célja ugyanis programozható robotokat vásárolni az iskolának.
A rendezvény megnyitójára október 14-én, jövő hétfőn 14 órakor kerül sor a Bolyai líceum
dísztermében, a műhelytevékenységek keddtől csütörtökig
zajlanak, majd pénteken 14 órától nyílt napot tartanak a díszteremben. Bővebb tájékoztatás
a bolyaisok.ro honlapon.

Hölgyek a virágoskertben
Préseltvirág-képek tárlata
nyílt a marosvásárhelyi Deus
Providebit Tanulmányi Házban
Marton Erzsébet munkáiból. A

Tehetségnapokat szerveznek
jövő héten a marosvásárhelyi
Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. Az egyhetes rendezvényre
interdiszciplináris tehetségmű-

Szabadidős foglalkozások
a Tálentumban
A Tálentum Alapítvány változatos tevékenységekkel várja
a 4-14 éves óvodás és kisiskolás
gyermekeket. Az óvodásoknak,
az előkészítő osztályosoknak
szánt általános képességfejlesztő foglalkozáson együtt van
a rajzkészség, a zenei hajlam
fejlesztése, mesekuckó szerepjátékai, barkácsolás, logikai játékok, környezeti nevelés, gyermektorna. A Zenebona
Palotában a zenében tehetséges
gyermekek készségeit fejlesztik.
Az iskolások számára folytatja
tevékenységét a Törpingáló Klub
(rajz, festészet, graﬁka). Újdonság a Tánc-Dráma-Ének-Rajz,
egy csomagban az előadó művészetek. Lesz még bábszínjátszó kör, a Mesekuckó drámajátékai, ritmikus torna - modern
tánc. Érdeklődni és beiratkozni
az alapítvány székházában, Vihar (Furtunei) utca 13. szám
alatt. Tel.: 0265-267593, 0365882296.

Kos: Kellemes hírek, izgalmas találkozások, a vágyak valóra
válásnak a hete ez. Amennyiben egészségi problémával küszködik, olyan információk birtokába jut, amelyek miatt optimista hangulatba kerül, és maga előtt látja az egészséges
jövőt.
Bika: Ugye tudja, ha van valami, ami nagyon fontos az ön
számára, és gondolatban szinte sohasem engedi el, akkor tapasztalni fogja – talán éppen ezen a héten -, hogy megvalósul. Viszont azt se felejtse el, hogy amitől nagyon fél, egy idő
után közelebb jön önhöz, mert a félelem egyben hívást is jelent.
Ikrek: Még az is megtörténhet, hogy egy barátság, vagy ismeretségből szerelem lesz. A most kezdődő kapcsolatok általában rövid ideig tartanak, és magas hőfokon izzanak. Ám
ha a kapcsolatot sikerül stabilizálni, akkor gyökeresen megváltozik az élete.
Rák: Könnyen kiderülhet, hogy ön nélkülözhetetlen ember
a munkahelyén. Felettese olyan munkával bízhatja meg,
amely izgalmas, amely igazi kihívás, és amely új ajtókat nyit
ki ön előtt a megélhetés útján. Anyagi ügyekben, viszont viszszafogottabbnak kell lennie, mert most könnyen elszaladhat
önnel a ló.
Oroszlán: Amennyiben ön szülő, gyermeke olyan dologgal
állhat elő, amely miatt talán a csodálkozástól még az álla is
leesik. Amennyiben gyermekre vágyakozik, aktivizálja magát,
mert a sors lehetőséget ad arra, hogy ez irányú álma valóra
váljon. Fontos a kapcsolatok ápolása.
Szűz: Nem szabad sajnálni a pénzt, ha egy rokonról van szó,
főleg akkor, ha ez a rokon nincs a legjobb formában. Mert a
pénzzel most a segítségére lehet abban, hogy a nehézségeket
leküzdje, és talpra tudjon állni. Amennyiben az egészségügyben van dolga a héten, acélozza meg az idegeit.
Mérleg: Kreatív képzelőerő és ihletettség lesz jellemző önre
ezen a héten. Akikkel most ismerkedik meg, nem töltenek
majd be fontos szerepet az életében. Inkább felvillanyozzák,
és az ő segítségükkel ismerkedhet meg új dolgokkal, és válhat
nyitottá olyan témákra, amelyeket eddig talán elutasított.
Skorpió:Nem fog unatkozni a héten. Váratlan fordulatok léphetnek fel a kapcsolataiban, ezért legyen rugalmas és nyitott.
Így elkerülheti a pénzügyi veszteséget, valamint az emberi
viszonyaiban a sértődést, a szakítást. A munkában bonyolult
helyzet állhat elő, amelynek hatására lelkén eluralkodhat a
bizonytalanság.
Nyilas: Lelke egy kapcsolat miatt ismét a mennyben járhat.
De nem szabad elfelejteni azt az időszakot, amikor a partnere
viselkedése miatt a poklok bugyraiba merült alá. Barát tanácsaira hallgasson, mert ő sokkal tisztábban látja az ön helyzetét, ezért amit javasol, az valóban az érdekeit szolgálja.
Bak: Nagy a kísértés, hogy olyat tegyen, amit nem szabad.
Például, belebonyolódjon szerelmi kapcsolatba, amelyről azt
hiszi, ha nem tud róla a partnere, vagy a környezete, akkor
gondtalanul űzheti kisded játékait. Mindez kissé elbizakodottá
teheti, és elcsúszhat egy banánhéjon.
Vízöntő: Ne képzelje, hogy a partnerével fél szavakból is
megérthetik egymást. Fogalmazzon világosan, így elkerülheti, hogy társa olyasmit gondoljon, ami messze van a valóságtól, és ezért konﬂiktus alakulhat ki önök között. A
munkahelyén, ha problémája van, akkor most lépjen a tettek
mezejére, mert még a csillagok is támogatják abban, hogy a
felettesénél sikert érjen el, és végre nyugalmasabb kerékvágásban folytatódjanak a hétköznapok.
Halak: Aki azt mondja: bízz bennem, azt kerülje jó messzire.
Mert biztos lehet benne, hogy be akarja csapni, és egyetlen
szó sem lesz igaz abból, amit mond. Egy régóta húzódó
ügynek a végére pontot tehet, és ennek köszönhetően anyagilag is új távlatok nyílhatnak ön előtt.

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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Világszínvonal Vásárhelyen
A kardiovaszkuláris betegségek jelentős hányadát teszik ki a ritmus és vezetési
zavarok. A marosvásárhelyi Kardiológiai Klinika már régóta azon dolgozik,
hogy hatékonyan működő központot alakítson ki, amely eséllyel küzdhet a
betegségek ellen. Megjegyzendő, hogy az említett terület Romániában jelentős hiányosságokkal küzd.
A Marosvásárhelyi 2-es Számú
Kardiológiai Klinika menedzsmentje célul tűzte ki a minél hamarabbi előrelépést. Ehhez
azonban egy külföldi partner felkutatására és bekapcsolására volt
szükség. Ezt az intézetet már évekkel ezelőtt meg is találták, fel is
vették velük a kapcsolatot, sőt,
ebben a pillanatban már konkrét
és pozitív eredményekről is beszámolhatunk. Az említett klinika
osztályvezető főorvosa, dr. Benedek Imre professzor lapunknak elmondta, hogy a rotterdami
Erasmus MC Központtal vették fel
a kapcsolatot. A továbblépést, a
felkészülést az ottani vezetők készséges támogatása, szakmai segítsége nélkül nagy valószínűséggel
nem tudták volna ilyen szinten
megoldani.
Az Erasmus aritmológiai divíziójának vezetője, név szerint dr.
Szili-Török Tamás nem kis szerepet
vállalt a központ létrehozásában.
Azonban mindenképpen meg kell
említeni azt a tényt is, hogy az itteni kardiológiai kórháznak kimondottan nagy szerencséje van
abban, hogy Szili-Törökkel már
régóta – szűk fél évtizede –
együttműködtek, és az sem mellékes, hogy Magyarországról származik. A jelen kapcsolat tehát
nem új keletű. Ez azért is fontos,
mert egy ilyen aritmológiai köz-

pont létrehozásához, beindításához nem egy, és nem két év szükségeltetik. Márpedig Vásárhelyen
ennyi idő alatt történt ez meg. Így
mostantól a marosvásárhelyi Kardiológiai Klinika munkatársai Európa egyik legjobb és leghíresebb
aritmológiai központjával, illetve
ennek vezetőjével és szakembereivel dolgozhatnak együtt, ezek
után nem nehéz megérteni és felmérni, hogy a központ létrehozásából milyen hasznunk is
származik.
Benedek professzor rávilágított arra, hogy az új – itteni –
egyetemi struktúra lehetővé tette,
hogy ezentúl olyan elkötelezett ﬁatalok kerülhessenek az oktatásba, akikkel célszerűbben lehet
foglalkozni, ugyanis a csapatmunka ezen a területen abszolút
nélkülözhetetlen. Nem mindegy
tehát, hogy a ﬁatal orvosok, akik
ezt a szakmát továbbviszik és oktatják, milyen szintű munkacsoportot fognak képviselni.
Értelemszerű, hogy erre maximálisan kell összpontosítani. Ugyanakkor a mostani vezetők feladata
és felelőssége, hogy ezek a teamek milyen felkészültséggel fognak rendelkezni. Ez is
egyértelműen a neveléstől és a
hozzáállástól függ. Másrészt a célzottságra, az irányításra is kiemelten ﬁgyelniük kell.

Megvan a szükséges
felszereltség
A folyamat tehát elkezdődött. Megnyugtató, hogy a szükséges
felszereltség
a
kezelésekhez megvan. Ami a beavatkozásokat illeti: a meglévő
eszközök segítségével a legegyszerűbb feladattól a legkomplexebbig minden megoldható! És
mindehhez a szakembergárda is
rendelkezésre áll, amelyet Benedek professzor kellőképpen tud
ebben az irányban képezni és
irányítani.
Az osztályvezető főorvos úgy
gondolkodik, hogy minden csak
addig nehéz, amíg az ember neki
nem fog dolgozni és fejleszteni.
Persze a kezdet sohasem mondható egyszerűnek, a cél viszont
egyértelmű: ebben a rendszerben arra kell törekedni, hogy a
tévedéseknek a lehetőségét kizárják. A legfontosabb, hogy az
itteni Kardiológiai Klinika egy
szervezettségében, működésében egyaránt világszínvonalat
jelentő rendszernek adjon otthont.
Az aritmológia Romániában
most is működik, a gond, hogy
nem azon a szinten, amelyen
kellene. Legalábbis ez a nívó a
professzor szerint elégtelen. Benedek elmondta, hogy ezen a
területen már évtizedekkel ez-

előtt megvoltak, és ma is megvannak a szakmai lépések, fejlesztések, azonban ez távolról
sem elég. Most végre adottak a
lehetőségek ahhoz, hogy felzárkózzanak a világszínvonalhoz. A
kardiológiai klinika vezetője
még elmondta, hogy ablációt
eddig is végeztek, de nem olyan
számarányban és nem olyan
megközelítésben, mint ahogyan
azt nap mint nap az Erasmus MC
központban teszik.
A vásárhelyi orvosok
nem akármilyen
ambícióval bírnak.
Bővenelég,haazérpatológia-,az
infarktusellátás-, és a képalkotás
terén elért eredményeikre gondolunk. Ezekben az esetekben minden
szerénység
nélkül

világszínvonalról beszélhetünk. A
mostani hozzáállás szerint az várható, hogy az aritmiát is világszínvonalra emelik Vásárhelyen.
A klinika vezetőjétől azt is
megtudtuk, hogy Dr. Szili-Török
Tamás trimeszterenként fog Marosvásárhelyre utazni. Ellenben az
is elképzelhető, hogy nem mindig
személyesen, hanem valamelyik
tanítványa fogja képviselni. A lényeg mindenképpen az, hogy a
folyamat beindult. Az itteni négy
orvos aktív-interaktív továbbképzésben fog részesülni.
Továbbá Benedek professzort
az aritmológiai kezeléséről is kérdeztük. Amint az a válaszából kiderül, ezt néhány mondatban
lehetetlen összefoglalni. Egyértelmű az, hogy ezt a kezelést intervencionális eszközökkel végzik,

többféle csoport közreműködésével. Hogy csak a pacemakerek
esetét említsük, ezekből a legkomplexebbek beépítését is vállalják és végzik a vásárhelyi
szakemberek.
Az orvosi szakmában nélkülözhetetlen a továbbtanulás, a
kardiológia esetében Benedek
szerint épp elég, ha például a ﬁbrillációkra gondolunk. Ugyanis a
ﬁbrilláció sikerességének a megoldása nálunk elég kis százalékban és számarányban fordul elő.
Azonban más a helyzet az Erasmus központban, ahol naponta
négy-öt beavatkozást is végeznek. Pofonegyszerű kiszámolni,
hogy ez akkor hányat jelent
évente. Tehát van honnan tanulni,
és nem is keveset!
Nagy-Bodó Tibor

Gondolatok a székely önrendelkezés gyakorlati megvalósításához
Adva van a körülbelül félmilliós lakosságú Székelyföld, amely nyelvi, kulturális
és történelmi szempontból
elhatárolódik a környezetétől, és néhány kivételtől eltekintve, magyar többségű
önkormányzatokkal rendelkezik. A jelenleg működő romániai magyar érdekképviseleti
szervezetek (RMDSZ, EMNP,
MPP, EMNT, SZNT stb.) olyan politikai alapon szerveződő alakulatok, amelyek nem tudnák átvenni a mindenkori székely
önrendelkezés szerepét. Emiatt,
a hatályban lévő jogszabályok
alapos áttanulmányozása nyomán, az aktuális törvényi keretek maximális kihasználása
mellett, a helyi tanácsoknak egy
olyan önkormányzati testületet
kellene létrehozniuk, amely az
adott földrajzi területen talál-

ható Hargita, Kovászna és Maros
megye magyarlakta településeit
foglalná magába. Ennek a testületnek, a törvény adta lehetőségeken belül, olyan konzultatív
és
döntéshozói
hatásköröket kellene ellátnia,
amelyek az érintett települések
Székelyföldhöz való tartozását,
valamint az azon belüli együttműködését támogatná. A testülethez való csatlakozást a helyi
tanácsok szavaznák meg.
A székely zászló korlátozott
használata mellett, az önkormányzati tanács tagjainak
egyezséget kellene kötniük
olyan stilizált kopjafák vagy székelykapuk felállítására, amelyek
egyértelműen kifejeznék az
adott település hovatartozását.
Nagyobb ﬁgyelmet kellene
szentelniük azoknak az íróknak,
költőknek vagy képzőművészek-

nek, akik hiteles képet alkottak
a székely emberről, vagy azoknak a közéleti személyiségeknek, tudósoknak, akik életpályájuk által hozzájárultak
Székelyföld megerősödéséhez
és jó hírnevéhez. Ilyen például
Tamási Áron, Nagy Imre, Fodor
Sándor, Böjte Csaba, Márton
Áron, Kányádi Sándor, BarabásiAlbert László... A sor folytatható.
Az említett önkormányzati
tanács tagjainak – az anyagi lehetőségeik függvényében – saját médiát – internetes hírportált, tévé- és rádióadót – kellene
létrehozniuk a közösségen belüli
kommunikáció és az érdekérvényesítés javítása céljából. Másfelől pedig olyan hirdetéseket
kellene közölniük a román, magyar és nemzetközi médiában,
amelyek a régió látványosságaira és gazdasági előnyeire hív-

nák fel a turisták és a befektetők
ﬁgyelmét. A gazdasági összefogást is az eddigiektől eltérő, új
alapokra kellene helyezniük.
Igaz ugyan, hogy volt már olyan
gazdaságélénkítő kezdeményezés, amely a külföldi kiállításokon való Hargita és Kovászna
megyei közös részvételt, vagy a
„Székely termék” márkanév levédését és kifejlesztését tűzte
ki céljául, de egyik esetben sem
beszélhettünk a székelyföldi önkormányzatok teljes körű összehangolt fellépéséről. Olyan stratégiákat kellene kidolgozniuk a
legfontosabb gazdasági tevékenységek – mint például a
burgonyatermesztés, fafeldolgozás, turizmus, kereskedelem,
szolgáltatások stb. – területén,
amelyek optimalizálnák a megszerezhető összjövedelmet. A
tanügy célzott fejlesztése mel-

lett a román és idegen nyelvek
minél hatékonyabb elsajátítását
kellene követniük.
Egy olyan – látványelemekkel tarkított – Székelyföld vonatjáratot kellene működtetniük a Marosvásárhely-Brassó
nyomvonalon, amely megnövelné a kirándulói és befektetői
kedvet, de hozzájárulna a diákok
székelyföldi utazásának a megkönnyítéséhez, és a szűkebb
környezetük jobb megismeréséhez is. Emellett a közúti tömegközlekedést is össze kellene
hangolniuk olyan formában,
hogy a végvonalon található
Székelyudvarhely és Kézdivásárhely is könnyen elérhetővé váljon. Másfelől pedig egy olyan
turisztikai hálózatot kellene kiépíteniük, amely által a Szovátán üdülő vendégeket Parajdra,
Korondra és Udvarhelyre, a Csík-

somlyóra érkezőket pedig a Hargita-fürdőre és a Szent-Anna tóhoz is átcsalogatnák. A Székelyföldön nyaraló vendégeknek a
téli vakációs lehetőségeket, a síelőknek pedig a nyári ajánlatokat is bemutatnák.
Természetesen, a fent leírt
lépések nem vonnák maguk
után a Romániától való elszakadást és az elszigetelődést, hanem mindössze az itt élők érdekeit, anyagi és szellemi
boldogulását követnék, amely
által élhető és vonzó régióvá
válna Székelyföld, és ugyanakkor közelebb kerülne a majdani
hivatalos önrendelkezéshez.
Ferencz Zsombor
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Studium Hét programja
A Studium Alapítvány fennállásának 15 évét
ünnepli, amelynek programjai tegnap, október
9-én kezdődtek el.
Október 10-én, csütörtökön a Business Hotelben
az Őszintén egy jobb egészségügyi ellátásért címmel
kerül sor egészségügyi menedzserképző konferencia.
A konferenciát dr. Szabó Béla professzor, a MOGYE szenátusa magyar frakciójának vezetője, Cseke Attila parlamenti képviselő, volt romániai egészségügyi
miniszter és dr. Vass Levente, a Studium Alapítvány
alelnöke nyitja meg. A fogorvosi modul keretében előadások hangzanak el a fogászati ellátás javításának
menedzsmentje, a fogászati prevenció, a romániai
fogorvosi ellátás állami ﬁnanszírozása, a romániai szociális fogászat ﬁnanszírozása, EU-s pályázati lehetőségek témakörében.
Október 10-én a konferencia gyógyszerészeti moduljának előadásai: Gyógyszermenedzsment a bioekvivalenciától a gyógyszerkassza hiányáig, A
bioekvivalencia lehetőségei és kihívásai Romániában,
A bioekvivalencia- vizsgálatok mint fejleszthető
egészségügyi iparág, Egy romániai gyógyszertár létrehozásának és működtetésének kihívásai, Időmenedzsment a romániai patikában, Gyógyszerellátás a
kiskereskedelemtől a gyógyszerészi gondozásig, illetve Irányvonalak, kihívások a gyógyszerek ártámogatásában, a gyógyszerkassza költségnövekedéseinek
mérséklésében. A konferencia harmadik modulja az
egészségügyi szolgáltatásokra összpontosít. Szó esik
majd a regionális mentőszolgálatok megszervezéséről, a szektorsemlegességről Romániában illetve az
OEBH által biztosított ﬁnanszírozásról dr. Vass Levente,
a Studium Alapítvány alelnöke, volt romániai egészségügyi miniszteri tanácsos értekezik, hasonló témakörben tart előadást dr. Ivády Vilmos szaktanácsadó,
majd Élő Anita, a Heti Válasz újságírója Miért nem
lehet választást nyerni az egészségüggyel – elvesztett
és megnyert kommunikációs ütközetek? címmel tart
prezentációt, amit a romániai magyar újságírók kerekasztal-beszélgetése követ.
Október 11-én az dr. Komma Olivér szaktanácsadó tart előadást. Az egészségügyi rendszer modulja a decentralizáció illetve centralizáció vetületeit
az egészségügyben, illetve a regionalizált betegellátás
kérdésköreit boncolgatja. Moderált megbeszélés következik a fenti témában a romániai helyzetről és
perspektívákról dr. Gaál Péter, Cseke Attila volt egészségügyi miniszter, dr. Ritli László volt egészségügyi
miniszter, Székely Ervin volt egészségügyi államtitkár,
dr. László Attila szenátor, Jakab István (Clinilab Kft.),
dr. Székely László (Osteopharm), Török István (VIM
Spectrum Kft.), Kikeli Szabolcs (Procardia), dr. Jeszenszky Ferenc volt egészségügyi miniszteri tanácsos
részvételével.
A délután folyamán a Studium Szakkönyvtár és a
Studium Központi Hivatal építkezési munkálatait tekintik meg a konferencia résztvevői, a tízéves Trébely
utcai tanári lakások szakkollégiumnál ünnepi beszédet mond dr. Jung János egyetemi tanár, a Studium
Alapítvány elnöke, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök,
Répás Zsuzsanna, a magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára, Egyed-Zsigmond Imre, az EME OGYSZ elnöke, dr. Szilágyi Tibor, a
MOGYE rektorhelyettese, dr. Vass Levente, a Studium
Alapítvány alelnöke. A Studium-gálaesten kerül átadásra a Studium Egészségügyi Sajtó- és Kommunikációs Díj, a Studium Alapítvány – Kiemelt Támogató
Díj és a Studium Rezidens Díj.
Október 12-én, szombaton, a rendezvénysorozat
utolsó napján előadások és kerekasztal- beszélgetés
lesz az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetségének, a Magyar Rezidens Szövetségnek, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetségnek és az MMDSZ Volt Elnökei
Konzultatív Tanácsának szervezésében.
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Hosszú az út a valós kétnyelvűségig
Múlt héten 1500 lejjel bírságolta meg a helyi rendőrség Lakó
Péterﬁ Tünde vásárhelyi lakost, aki kétnyelvű termékcímkéket osztogatott egy vásárhelyi piacon az ott áruló termelőknek. Az esetről Szigeti Enikőt, a Civil Elkötelezettség
Mozgalom elnökét kérdeztük, akinek csapata a kétnyelvűségért vívott harcban többször is hasonló elbánásban részesült.
„Minden, a városban a kétnyelvűséget szorgalmazó kezdeményezést pozitívnak tartok, és ez is
egy jó akció. Viszont fontos, hogy
kellő tervezéssel, odaﬁgyeléssel,
következetes kitartással, a törvényes keret és az ezt szabályozó
nemzetközi egyezmények ismeretében, vagy olyan személyek bevonásával történjen ez, akiknek
már tapasztalata van az ügyben” –
hívta fel a ﬁgyelmet Szigeti.
Hozzátette, hogy a piaci kétnyelvűség egy igen érzékeny terület, mert nagyon sok embert
érint, hisz ezt a teret a lakosság
zöme használja, és tudomásul
kell venni, hogy ez esetben nem
történhet változás egy éjszaka
alatt, tehát hosszú távú küzdelemre kell berendezkedni.
A büntetés túlkapás,
de van rá precedens
Szigeti Enikő szerint a Lakó Péterﬁ Tündére kirótt 1500 lejes

büntetés rendőri túlkapás, és emlékeztetett arra, hogy a CEMO-aktivistával,
Horváth-Kovács
Ádámmal is hasonlóan járt el a
rendőrség, amikor a Bernády iskola akkori igazgatónője kihívta a
helyi szerveket, mert Horváth
magyar nyelvű beadványt akart
iktatni az iskolában a szülők adományáról. Ez esetben HorváthKovács Ádám a bírósághoz
folyamodott, megnyerte a pert,
és a rendőrség visszaﬁzette az
előzőleg folyósított összeget.
„Lakó Péterﬁ ügye is ehhez hasonló, tehát jogi úton, jó érveléssel meg lehet nyerni a pert. Ez a
bírósági ügy precedensértékű” –
mondta el Szigeti.
Nevetséges, üres politikai
nyilatkozatok
Bár az RMDSZ és az EMNP is
felajánlotta a támogatását Lakó
Péterﬁ Tündének, az nyilvánosan
visszautasította a politikum segít-

ségét, és hangsúlyozta, hogy csak
a civilekét fogadja el. Szigeti szerint a politikai pártok sajnos nagyon meglovagolták ezt a témát,
viszont valós megoldást nem
remél egyik alakulattól sem. „Nyilatkozatok szintjén reagáltak a
politikai szervezetek, de nem hiszem, hogy ez ügyben valós és
konkrét lépéseket tesznek. Tudjuk, hogy Marosvásárhelyen a
kétnyelvűséghez kapcsolódó
problémák nem most kezdődtek,
és a politikumnak már rég meg el
kellett volna kezdenie a piaci kétnyelvűség életbeléptetésének hivatalos procedúráját. Ez
megoldható lenne tanácsi határozattal, szakbizottsági üléseken
tárgyalhatnának róla, és születhet

rendelet erről. Ám az üres politikai nyilatkozatokat nevetségesnek tartom” – szögezte le a CEMO
elnöke.
Szigeti úgy véli, hogy a táblácskaosztogatás körül kialakult
botrány bizonyos szempontból
pozitívnak értékelhető, mert széles körben felhívja a ﬁgyelmet a
létező problémára, de magában
rejti a tulajdonképpeni cél, a kétnyelvűség elsikkadását. A mozgalom elnöke szerint tovább is
megválaszolatlan a kérdés: miért
tehetetlen még mindig a magyar
közösség érdekvédelme, hisz a kisebbségi nyelvi jogok már 2001
óta törvénybe vannak foglalva.
Pál Piroska

Maros megyei limes projekt
2012-ben egy projekt vette kezdetét Római Limes Útvonal
néven a Maros Megyei Múzeum kezdeményezésére. Ennek
az idén beindult a második szakasza a Nemzeti Kulturális
Alap Adminisztrációja és a Maros Megyei Tanács támogatása és ﬁnanszírozása mellett. A projekt célja a Maros
megye területén található hajdani római határvédelmi
vonal szakaszába eső új lelőhelyek beazonosítása, valamint a már ismert helyek alaposabb feltérképezése.
A hatalmas Római Birodalom
az i. sz. II. században érte el a legnagyobb kiterjedést. Ekkor a
megerősített
határszakasza
(limes) több mint 5 000 kilométer
hosszan húzódott a mai értelemben vett Skócia partvidékétől, Európán át a Fekete-tengerig,
ahonnan a Vörös-tengert érintve
Észak-Afrikán át elérte az Atlantióceánt. A limest képező fal, árok,
őrtorony, erődítmény, polgári települések maradványainak nagy
hányada már feltárásra került, de
egy része elpusztult, vagy még a
föld alatt lapul.
A Maros Megyei Múzeum által
indított limes feltáró projekt tulajdonképpen egy nagyobb méretű nemzetközi régészeti,
műemlékvédelmi és turisztikai
tervbe kapcsolódott be, amelynek célja a római határvédelmi
szakasz szakszerű kutatása és a
nagyközönség előtti bemutatása.
A projekt egyik vezetője Pánczél
Szilamér régész, muzeológus, akit
arra kértünk mutassa be olvasóinknak a római limes Maros megyei szakaszát és ismertesse a
projekt céljait.

A táborokat a limes
út kapcsolta össze
„A Maros megyei limes szakaszon három segédcsapat tábor ismert a mai Marosvécs, Mikháza
és Sóvárad határában, illetve területén. Ezek szomszédságában
települések jöttek létre, ahol a katonák hozzátartozói és a szükségleteiket kiszolgáló kereskedők és
kézművesek telepedtek le. A táborokat a limes út kapcsolta
össze, lehetővé téve a katonaság
ellátását és a csapattestek gyors
mozgását. Az itt állomásozott katonák feladata volt az ezzel párhuzamosan haladó határ
védelme, amit őr- és jelzőtorony
rendszerrel, valamint völgyzáró
gátak kiépítésével valósítottak
meg. A három segédcsapattábor
mellett öt őrtorony létezett, melyek a mai Felsőrépa, Libánfalva,
Alsóköhér és Nyárádremete határában álltak – mondta el lapunknak Pánczél Szilamér.
Cél a lelőhelyek népszerűsítése
és turisztikai hasznosítása
„A projekt legfőbb célja a limeshez tartozó lelőhelyek nép-
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Panczél Szilamér

szerűsítése és a határvédelmi
vonal turisztikai hasznosítása. A
helyi közösségekkel való együttműködés révén reményeink szerint megelőzhető a lelőhelyek
további pusztulása, pusztítása. Az
érdeklődőknek egy útvonal formájában szándékozunk a limest
bemutatni, melyet ingyenesen
terjesztett térképek és egy ismertető füzet, illetve a projekt honlapján közzétett részletesebb
információk révén szeretnénk
megmutatni. A nehezebben
megközelíthető helyszínekhez
jelzett turistaútvonalak és irányjelző táblák vezetik el a látogatót,
a lelőhelyekről pedig magyarázó
táblák nyújtanak felvilágosítást”
– tájékoztatott a régész.
Mikháza nagy turisztikai
potenciállal rendelkezik
A népszerűsítés célját szolgálta az augusztusi mikházi rendezvény is. A falu sokkal nagyobb
turisztikai potenciállal rendelkezik, mint Sóvárad vagy Marosvécs,
mert itt nincs beépítve a lelőhely
területe. Itt egy igen gazdag kö-

zösség élt az ókorban. Erre utalnak a lelőhelyeken megtalált kerámia- és üvegtöredékek,
fémszerszámok és -kellékek, feliratos kődarabok, kemencék,
kutak meg egyebek.
Nagy az érdeklődés
a munkánk iránt
Továbbá afelől is érdeklődtünk, hogy milyen az érdeklődés
a római limessel kapcsolatos feltárások, eredmények iránt.
„Nagy az érdeklődés a munkánk iránt mind a szakma, mind
a laikusok részéről. Mi sem bizonyítja jobban ezt, mint a mikházi
rendezvényünk sikere. A közelmúltban pedig Szovátán tartottam előadást a helytörténeti
konferencián Sóvárad római kori
emlékeiről. Nézetem szerint nem
az a lényeg, hogy kiknek voltak
vagy nem voltak ősei a rómaiak,
hanem, hogy feltárásra kerüljenek az általuk hagyott leletek és
a világörökség részévé váljanak”
– vélekedett Pánczél Szilamér.
Nemes Gyula
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Régiségaukció
Vásárhelyen

„A műtárgyvásárlás befektetés”

Október 12-én, szombaton, este 6 órától képzőművészeti aukcióra kerül sor Marosvásárhelyen. A Góbé Art Aukciós Ház által
szervezett licit helyszíne a Forradalom utcai Bach Borozó, és a második világháború óta ez az első kereskedelmi jellegű árverés a városban. Molnár Józsefet, az aukciósház vezetőjét, az esemény szervezőjét kérdeztük.
– Hogyan született az ötlet, hogy
Marosvásárhelyen műtárgyárverést
szervezzenek?
– A régiségek iránti vonzalmam gyerekkoromból öröklődött,
édesapám is gyűjtő volt, és úgy
nőttem fel, hogy amíg a barátaim
futballoztak, én az ezüstpénzeket
pucoltam. Másrészt, mert hiánypótló esemény ez a városban, és
mert mindenki jól jár vele. Az eredeti tulajdonos azért, mert a régiségboltok a tárgyaikat az értékük
töredékéért veszik be, az aukciósházban viszont közösen megegyezünk egy reális árban, és a valós
értékhez közeli áron tudnak megválni tőlük, mindemellett az eredeti tulajdonosnak semmiféle
anyagi áldozatába nem kerül az,
hogy az árverésen értékesítse a régiséget. A potenciális vásárló is jól
jár, mert különleges műtárgyakhoz
csak ekképp jut hozzá, így segítjük
azokat, akik a pénzüket valami értékesbe akarják átmenteni, és természetesen mi, az aukciósház is
járulékot kapunk az eladásból.
– Hol lehet a műtárgyakat megtekinteni a licit előtt?
– A tárgyak – a szokáshoz
híven – az aukció előtti két napon
keresztül megtekinthetőek az
Arató utca 6. szám alatt. Ugyanakkor az érdeklődők a helyszínen kézhez kapják a régiségeket
tartalmazó katalógust, és ugyanott
egy szerződést kell kötniük, amelyben vállalják, hogy kiﬁzetik a tárgyat annak elnyerése esetén.
– Milyen törvényes előírások
szabályozzák az árveréseket az országban?
– Először is az licitet szervező
cégnek engedélye kell legyen műtárgyak forgalmazására. A mi aukciósházunk egyelőre csak kortárs
festményeket árusít, amihez nem
szükségeltetik külön engedély, de
más esetben elengedhetetlen a
műkincsek forgalmazására felhatalmazó irat kiváltása a Kulturális és
Örökségvédelmi Minisztériumtól,
emellett pedig alkalmazni kell egy
felértékelési szakembert. Köztudott: ha műkincsgyanús tárgy kerül
a birtokunkba, akkor kell értesíteni
a szaktárcát, amely élhet az elővá-

sárlási jogával. Ugyanakkor jövedéki
adót ﬁzetünk a tárgy értékesítése
után, és 0.5 százalékot be kell ﬁzetni minden eladott régiség után
a Képzőművészeti Alapba.
– Honnan származnak az árverezésre váró tárgyak, és milyen határok között mozog az áruk?
– Az összes tárgy magánszemélyek gyűjteményéből származik, és ezek között van 18. századi
Stainer-hegedű, ugyanebből a korból származó rézvasaló, illetve Pataki Ferenc-festmény is. Ezentúl
érdekes és értékes porcelántárgyak, ritka púdertartó, valamint
szoborcsoportok is kerülnek kalapács alá. Az árak pedig változóak:
a legolcsóbb tárgy kikiáltási ára
150 lej, a legdrágább pedig az említett hegedű, amelynek eladási ára
7000 lej. Meg kell említenem, hogy
hamisítványokkal is érkeztek a
boltba, nyilván, azokat elutasítottuk.
– Mi a procedúrája annak, ha
valaki az önök által szervezett liciten
szeretne megválni értéktárgyától?
Az eladási érték milyen százalékát
kapja meg az eredeti tulajdonos, illetve önöknek milyen nyereség származik ebből?
– A hozzánk forduló tulajdonossal egy aukciós szerződést kötünk, együtt felértékeljük a
régiséget, megszabjuk a kikiáltási,
illetve a fenntartott árat – ezen alul
nem adhatjuk el –, és aukcióra bocsájtjuk. Amint az új tulajdonos kiﬁzeti azt – a helyszínen
készpénzzel, vagy 20 százalék elő-

leget ad, és 15 napon belül a különbözetet is utalja –, az aukciósház járulékának levonása után
továbbítjuk az összeget az eredeti
tulajdonosnak. A hatályos törvények szerint a mi jutalékunk az
5000 eurónál alacsonyabb árú tárgyak esetében az eladási ár 20 százaléka, 5000 euró fölötti értékű
darab esetén annak 16,5 százaléka.
– Ki értékeli fel a tárgyakat?
– Vásárhelyen jelen pillanatban
nincs olyan személy, aki képzése
szerint és hivatalosan felértékelheti
a műtárgyakat. Él olyan személy,
aki birtokol a szakminisztériumtól
erre szóló engedélyt, de ő a múzeum alkalmazottjaként az összeférhetetlenségi törvény hatálya alá
esik, tehát nem írhat alá magánszemélyekkel hasonló szerződést.
A kulturális tárca jogszabálya szerint alkalmazhatok bárkit, akinek
van legalább 5 éve rajztanári diplomája, viszont ide szakértő szükségeltetik, aki hosszú éveken
keresztül képezte magát a területen. A hivatalosan a felterjesztett
beadványban Hunyadi László szobrászművész a ház műtárgy-felértékelője.
– Jótékonysági árverés is részét
képezi az októberi eseménynek,
mégpedig a Hifa-parkkal közös projektben? Mit kell erről tudni?
– Nemrégiben képzőművészek
ajándékoztak festményeket a Hifának, azok értékesítése, és a park
felépítésének támogatása céljából.
Engem megkeresett a Hifa-park illetékese, és arra kért, hogy a meg-
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maradt festményeiket is árverezzük el a szombati liciten. Természetesen ezekért az alkotásokért nem
számítunk fel járulékot, a teljes
összeget a Hifának ajánljuk fel.
– Közismert, az aukció a vagyonosok szórakozása, Marosvásárhelyen
milyen
érdeklődésre
számítanak? Egyáltalán feltérképezték, hogy milyen számú értéktárgygyűjtő élhet a városban?
– Bízom benne, hogy létezik
egy szűk réteg, aki érdeklődik a
ritka műtárgyak iránt. Hozzávetőlegesen a lakosság tíz százalékának
van elegendő tőkéje, és ennek a tíz
százaléknak a tíz százaléka érdeklődik a műtárgyak iránt. Tehát a potenciális vevőnk a lakosság 1
százaléka körül lehet, ismerek közöttük megrögzött gyűjtőt, de jómódú orvost vagy üzletembert is.
Hangsúlyozom, a műtárgyvásárlás
befektetés, méghozzá igen jó döntés erre költeni a mai ingatag gazdasági helyzetben
– Lesz-e ennek folytatása?
– Természetesen, havonta szeretnénk licitet szervezni, és a tervek
szerint decemberben, az ajándékozás havában kettőt is. Tematikus
aukciókat is rendezünk majd, pénz,
könyv, képeslap, és régi könyvgyűjteményből is lesz majd árverés.
Egyébként folyamatosan lehet
hozni a műtárgyakat az Arató utcai
székhelyünkre, a felértékelést ingyen végezzük, nehéz tárgy esetén
pedig díjmentes szállítást vállalunk.
Pál Piroska
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Kié a felelősség?
A vásárhelyi piaci eset óta rengeteg szó esik
nyelvi jogainkról. Aki még nem hallott róla: a múlt
héten egy civil aktivista kétnyelvű termékcímkéket
osztogatott az árusok között, amiért a helyi rendőrség – hatósági engedély hiányában történt szórólapozásért – megbírságolta. Az ügyet természetesen
felkapta a magyar nyelvű média, az illetékes szervek
pedig kényszerű magyarázkodásba kezdtek. Lehetetlen helyzet, dehát „maguk főzték, egyék is meg!”
Az első kérdés, ami felvillan bennem az eset kapcsán: létezhet Vásárhelyen román ember, aki egy
kétnyelvű termékcímkét összetéveszt valamiféle
szórólappal? Szerintem nem. Akkor pedig másról
nem is lehet szó, mint hamis nemzeti felsőbbrendűségből fakadó hatalmi visszaélésről.
A politikum azonnal reagált: az RMDSZ városi
szervezete közleményében jogi segítséget ajánlott
fel a megbírságolt kezdeményezőnek, továbbá kijelentette, hogy „minden törvényes eszközt igénybe
vesz annak érdekében, hogy a kisebbségben élő magyarság jogai érvényesüljenek”, az EMNP hatalmi
túlkapásnak minősítette a történteket, városi elnöke
révén támogatást ígért ahhoz, hogy „az érintett törvényes úton elérje a büntetés semmissé nyilvánítását, és ha ez nem sikerül, akkor átvállaljuk annak
kiﬁzetését”. Elítéljük Valentin Bretfelean helyi rendőrfőnöknek a magyarságot sértő nyilatkozatait, miszerint etnikai konﬂiktust gerjeszt az, aki a jogokat
követeli – fogalmazott a Néppárt városi elnöke.
Az eset kapcsán egyértelmű, hogy a nyelvi
egyenjogúságunkért vívott küzdelemben a civil
szféra a politikum előtt jár, az utóbbi csak kullog az
események után, egy-egy semmitmondó nyilatkozatnál többre nem futja tőle… Csak emlékeztetnék:
alig fél éve történt, hogy a magyar nyelvű feliratok
eltűnése, eltűntetése miatt háborgott az egyik
RMDSZ-es megyei képviselő, aki azt is kimondta,
hogy az anyanyelvhasználatra vonatkozó törvény
szerint joguk lenne a tanácsüléseken is használni a
magyar nyelvet, éppen ezért kérni fogja a porosodó
fordítói berendezés használatát. Nos, nem tudni, betartotta-e szavát vagy sem, mindössze annyit, hogy
a tanácsüléseken – sem a megyein, sem a vásárhelyin – nem szólalt fel azóta sem senki magyarul…
(A keddi vásárhelyi tanácsülésen, tiltakozásul a történtek miatt, ezúttal magyarul szólaltak meg az
RMDSZ-es képviselők. Szerk. megj.) Pedig hát a közigazgatási törvény már 2000 óta lehetőséget biztosít
a kisebbségi anyanyelvhasználatra.
Az RMDSZ erőtlen, tájba simuló, konﬂiktust kerülő, önfeladó politikáját jellemzi, ahogyan az említett jogszabály hatályba lépésekor Vásárhely frissen
választott alpolgármestere, attól rettegve, nehogy
a másik fél „megtámadottnak” érezze magát, kijelentette: „én nem kezdeném azzal, hogy magyarul
beszéljek a tanácsülésen”. A piaci eset is azt bizonyítja, hogy minden óvatoskodás, a román fél elvárásaihoz való elvtelen igazodás ellenére, valakik
mindig „megtámadottnak” érzik magukat a magyar
nyelv használata miatt. Függetlenül attól, hogy törvény által garantált jogunk lenne rá. Ki kell mondani
végre: ha már 2000-től, a jogszabály hatályba
lépésétől fogva az önkormányzati képviselők használták volna anyanyelvüket, akkor mára senki nem
érezhetné emiatt „megtámadottnak” magát. Legfennebb a legelfogultabb, legszélsőségesebb román
nacionalisták. Az olyanok, akik most bírságoltak.
Hogy kié a felelősség mindezért – azt ki-ki
döntse el maga…
Szentgyörgyi László
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A holokauszt áldozataira
emlékeztek Marosvásárhelyen
Románia kormánya 2004-ben október 9-ét a holokauszt romániai áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Így szerdán, délelőtt 11 órától a marosvásárhelyi Kossuth
Lajos utcai Holokauszt-emlékműnél is megemlékezést tartottak. Beszédet mondott
Dub László, a marosvásárhelyi zsidó hitközség elnöke, de a város román nemzetiségű
elöljárói is ünnepi beszéddel emlékeztek az ország deportált zsidóságára.

Dub László kifejtette, hogy a romániai
holokauszt során embereket gyilkoltak meg
csak azért, mert másképp imádkoztak, és
mindemellett jelenleg
is sajnálatos számháború folyik, amely révén
egyesek el akarják bagatellizálni a holokauszt
problémáját. „A deportált zsidóság száma a
statisztikákban sajnos
komoly helyet foglal el,

és a fasizmus egy olyan
szörnyűség volt, ahol
ártatlan felnőtteket és
gyerekeket gyilkoltak
meg” – mondta el.
Megtudtuk azt is,
hogy Marosvásárhelyen
jelenleg 88 zsidó él, és
azok családtagjait is
magába foglaló hitközség 190 tagot számlál.
Mint ismeretes, a vásárhelyi holokauszt helyi
áldozataira májusban
emlékeznek. P.P.

Versenyvizsga
egy nővéri állás betöltésére
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal versenyvizsgát
szervez a Bölcsődeigazgatóságra egy nővéri állás betöltésére, meghatározatlan időre.
A vizsgán való részvétel általános feltételei:
a) román állampolgárság és
romániai lakhely
b) a román nyelv ismerete (ír
és beszél)
c) legalább 18 éves (betöltött)
életkor
d) tudatos cselekvőképesség
e) az állásnak megfelelő jó
egészségi állapot, amelyet a
családorvos vagy más, erre hivatott orvos által kibocsátott
igazolással támaszt alá
f) megfelelő végzettség, esetenként bizonyos munkában
szerzett gyakorlat vagy más,
az állásnak megfelelő sajátos
feltételek
g) a jelentkező nem lehet elítélt, aki bűncselekményt követett el az emberiség, a
román állam vagy hatóság
ellen, illetve aki munkahelyi,
az igazságszolgáltatást akadályozó bűncselekményt, csalást,
korrupciós vagy szándékos

bűncselekményt követett el.
Kivételt képez a rehabilitációs
esete.
Sajátos feltételek:
- középfokú egészségügyi
tanulmányok vagy posztliceális egészségügyi tanulmányok
- legkevesebb egyéves gyakorlat
Az írásbeli vizsgára Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 3.
szám alatt kerül sor 2013. november 19-án 10 órakor.
A versenyvizsgára a dossziékat
október 21-én 12 óráig lehet
benyújtani a 87-es irodában.
Szükséges iratok:
a) beiratkozási kérelem
b) a személyazonossági igazolvány fénymásolata
c) azon dokumentumoknak a
fénymásolata, amelyek a végzettséget és a szakképzést igazolják
d) a munkakönyv fénymásolata, amely azonos az eredetivel, vagy más igazolás, mely a
munkaidőt és a munkaképzettséget támasztja alá
e) erkölcsi bizonyítvány vagy
saját felelősségre tett nyilatkozat, melyből kiderül, hogy
nem büntetett előéletű

f) a családorvos által kibocsátott orvosi igazolás, amely tanúsítja a megfelelő egészségi
állapotot, nem lehet 6 hónapnál régebbi
g) curriculum vitae
h) a katonakönyv fénymásolata (esetenként)
i) más, a versenyvizsga lebonyolításával kapcsolatos iratok.
Bővebb felvilágosítás a kommunikációs és személyzeti
osztályon nyújtanak, 39-es
szoba, telefon 0365-801866,
naponta 8-14 óra között.
A felsorolt fénymásolt iratok
ellenőrzése érdekében az eredetieket is be kell mutatni.
A dossziék áttekintését követően megfelelőnek nyilvánított jelentkező, aki a büntetett
előéletre vonatkozóan saját
felelősségű nyilatkozatot mellékelt, köteles erkölcsi bizonyítvánnyal kiegészíteni a
dossziéját még az első vizsga
lebonyolítása előtt.
Dr. Dorin Florea
polgármester

Fűtéspótlék benyújtása
a 2013-2014-es téli idényben
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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Európa legjobb 16
csapata között a City’us
Miután kínkeserves küzdelemben 6-6 arányra játszott a belga Chatelineau ellen, majd 7-6 arányban legyőzte a
görög Athina ’90-et, a harmadik, mindent eldöntő mérkőzésen 3-3-as döntetlent ért el Azerbajdzsán legjobbja, a
kilenc brazil teremlabdarúgót is felsorakoztató Araz Nahicseván ellen, így a teremlabdarúgó UEFA-kupa alapköréből
a marosvásárhelyi City’usnak újra sikerült továbbjutnia a földrész legjobb 16 együttesét magába foglaló elitkörbe.
A magyar válogatott Pallai Gábort, a City’us 33 éves hálóőrét a belga bajnok Chatelineau elleni meccs után pályafutásáról, a City’us esélyeiről kérdeztük.
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Kosárlabda Szuper Liga
SCMU Craiova–Marosvásárhelyi Maros KK
81:68 (20:18, 22:16, 19:16, 20:18)
Balul sikerült a kezdés a marosvásárhelyi férﬁ kosárlabdázóinak, hiszen az őszi idény első találkozóján Craiován maradtak
alul 13 pontos különbséggel. A találkozón a házigazdák állandóan dupláztak Martinicre, így a legtöbbször Ivanovic maradt
szabadon, ő azonban nem fogott ki jó dobónapot. A kispadról
érkezők (Mitchell, Păltinişanu, Lupuşavei) nem játszottak az elvárásoknak megfelelően, így az első negyed vége után a
házigazdák végig vezettek. A találkozó vége így is szorosabb lehetett volna, azonban amikor hat pontra faragta a Maros KK a
hátrányt, a hibás játékvezetői döntések következtében a craiovai
együttes nyerni tudott.

Labdarúgó 2. liga
Minerul Motru-ASA 0-1 (0-0)
Hanca a 65-ik percben szerzett góljával nyert az ASA a labdarúgó 2-ik liga 5-ik fordulójában, így az eddig megszerzett 8
ponttal, a tabella ötödik helyén maradt, a listavezető besztercei
Gloria, valamint a CSM Rămnicu Vâlcea, az Universitatea Craiova
és az Olimpia Szatmárnémeti után. Ugyancsak az ASA-val kapcsolatos hír, miszerint az elmúlt fordulóbeli, CSU Craiova elleni
hazai találkozó után, Szilágyi Lórándot és Cioinac Ionuţot kétkét fordulóra eltiltotta, illetve 2000 lejes pénzbírsággal sújtotta
a Román Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága. Silviu Izvoranu nyolcmérkőzéses eltiltást és ugyancsak 2000 lejes pénzbírságot, míg a CSU Craiova 5700 lejes pénzbírságot kapott, az
említett mérkőzés utáni incidensek miatt.

– Megdolgozott, fontos pontot szereztetek a belga bajnok
ellen, hiszen a sírból hoztátok
vissza a döntetlent, 5-2-es és 63-as mérkőzésállásról fordítottatok, emellett neked is jól ment a
játék, több alkalommal biztos
gólt hárítottál. Hogyan láttad ezt
a mérkőzést a kapuból?
– Balul kezdődött a mérkőzés számunkra, hiszen szerencsétlen gólokat kaptunk az első
percekben, ami negatívan befolyásolta a játékosok további teljesítményét. Az első félidőben,
a gyorsan bekapott gólok miatt
kicsit szétesett a védelmünk, a
belgák ezt kihasználták, gyors
ellentámadásokkal megfogtak
minket, gólokat szereztek. Szerencsére fel tudtunk kelni a padlóról, ami hatalmas löketet
adott számunkra, majd idővel
fordítani tudtunk, és örvendünk,
hogy sikerült végül megszereznünk az egy pontot, ami fontos
lehet a végső sorrendnél.
– Egy adott pillanatban nagyon el volt keseredve a közönség, amikor az orvos
közreműködésére volt szükség,
mert mozdulatlanul feküdtél a
bal kapufa előterében. Lesérültél
ugyan, de hála a Fennvalónak,
folytatni tudtad a játékot. Mi is
történt?
– Egy ellentámadás során a
lepasszolt labdára ugrottam, de
sajnos fejjel a bal kapufának ütköztem. Szerencsére nem vesztettem el az eszméletem, sőt, a

Kézilabda A-osztály
Marosvásárhelyi Mureşul–Temesvári
Universitatea 35–25 (16–12)

játékot is folytathattam.
– Idekerülésed előtt, az előző
években is kiváló hálóőrei voltak
a City’usnak, gondolok itt a brazil
válogatott Carlaóra, vagy a több
mint 125 román válogatottsággal büszkélkedő, székelykeresztúri illetőségű Klein Lászlóra. Te a
nyomdokaikban haladsz, de
róluk hallottál még?
– Persze, sokat hallottam
róluk, ismerem is őket, sőt Klein
ellen többször játsztam. Igyekszem, hogy hozzájuk hasonlóan
magam is hasznos tagjává váljak a marosvásárhelyi együttesnek. Igaz, van még egy kis
lemaradásom a felkészülésben,
de igyekszem mindent rövid idő
alatt bepótolni. Mentségemre
legyen mondva, hogy szabad játékosként igazoltam Marosvásárhelyre, ezzel is magyarázható
a felkészülésemmel kapcsolatos
kis lemaradás.
–Térjünk a sportpályafutásodra. Mikor is kezdtél el futballozni?
– Nagypályán kezdtem el focizni Diósgyőrben, igaz, akkor
még 7-8 éves gyermek voltam,
aztán 15 éves koromban pártoltam át a teremfocihoz. Azóta
kisebb-nagyobb megszakításokkal, szinte folyamatosan játszom. Az utóbbi nyolc évben, a
Mezei-VILL FC Berettyóújfalu
együttesénél játszottam az első
osztályban, ahol párhuzamosan
egy ideig az együttes női csapa-

Az A-osztályos női kézilabda-bajnokság harmadik fordulójában is gólzáporos győzelmet aratott a marosvásárhelyi Mureşul
együttese, ezúttal a temesvári Universitatea ellen. Bukaresti József vezetőedző a találkozó után megjegyezte, hogy az igazi erőpróba a következő fordulóban lesz, hiszen hiába vezeti a rangsort
három forduló utána marosvásárhelyi csapat, a csoport egyik
esélyesének számító csapathoz, Szászsebesre látogat az együttes, azon a mérkőzésen derül ki, hogy az eddigi eredmények
mennyire mutatnak valós képet a csapat képességeiről.

tát is edztem, ugyanakkor a magyar teremlabdarúgó válogatottban is többször szerepeltem.
– Hogyan kerültél Marosvásárhelyre?
– Az igazság az, hogy az
utóbbi időben nézeteltéréseim
adódtak a berettyóújfalui együttes vezetőivel, majd szabad játékos lettem, csapat nélkül
maradtam. Mivel nem sikerült
visszaigazolniuk Carlaót, a
City’us vezetői felhívták Márkus
Ákost, a magyar teremlabdarúgó válogatott kapusedzőjét,
aki engem ajánlott, így írtam alá
két évre a vásárhelyiekhez.
– Hogy látod a City’us csapatát, sikerült-e beilleszkedned, milyen a csapattársak közti viszony?

Szereted Marosvásárhelyen?
– Mind a csapattársak, mind
a város nagyon barátságosak
számomra. A csapaton belül jó
a hangulat, mindenkit hamar
megismertem, kölcsönösen jó a
viszony köztünk, a várost is
hamar megismertem, szeretek
itt lenni. Kicsit meglepett az a
szeretet, ami eláraszt engem,
mindenki segíteni akar nekem,
látják, hogy némi közöm van a
játékhoz, ezért is mindenki támogat.
– Gondolom, tudatosult benned, hogy egy bajnokcsapathoz
igazoltál, amely az UEFA csoportköreiben is érdekelt, ezért is nagyok az elvárások irántad…
– Ismerős a helyzet számomra, hiszen a Berettyóújfa-

Az UEFA-kupa alapkörének Marosvásárhelyen megtartott első
két csoportmérkőzésén, amelyiken a hazai együttes is érdekelt
volt, érdekes jelenet szemtanúi lehettek a hazai nézők.
Ugyanis a belga bajnok Chatelineau és a görög éllovas Athina’90 ellen csak a nézőtéren foglalhatott helyet Kacsó Endre
vezetőedző, aki végig telefonon tartotta a kapcsolatot Vlad
Podar sajtóreferenssel, aki átadta a taktikai utasításokat
Ungur Raul másodedzőnek.
– A tavaly Chrudimban (Csehország) lejátszott UEFA elitkörének utolsó csoportmérkőzésén kaptam egy kétfordulós eltiltást, de bevallom, nagyon nehéz volt telefonon kommunikálni
a sajtóreferenssel, ő meg a másodedzővel, hiszen amíg az információ utóbbihoz eljutott a nagy zajban, addig már az adott
helyzetet is más követte–magyarázta a mérkőzések után a
City’us vezető edzője.

luval is évente a bajnoki címért
harcoltunk a győri ETO ellen, folyamatosan kupaküzdelmekben
voltunk érdekeltek, ezzel meg
voltam szokva. A marosvásárhelyi együttest jobb csapatnak találom, mint a berettyóújfaluit,
de ezután is mindent elkövetek
a sikerek érdekében. Remélem,
hogy sikerül továbbjutnunk az
UEFA első csoportköréből, és az
Európa legjobb 16 csapatát felsorakoztató elitkörben is sikere-

sen szerepelhetünk.
A City’us leendő ellenfelei a
teremlabdarúgó UEFA-kupa
elitkörében a Barcelona, a Dinamo Moszkva, a kupagyőztes
Kairat Alma Ata (kazah), Sporting Lisszabon, Győr, vagy az Ekonomac Kragujevác (szerb) is
lehet. Az elitkőr mérkőzéseit
november 19.-24. között játsszák, a sorsolásra október 18-án
kerül sor Nyonban.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Pályá
zat

KEDVES REJTVÉNYFEJTŐK!
Októberi pályázatunk második feladványához érkeztünk! Az ábra rajzának poénját
kérjük Önöktől, melyet a
hónap végén megjelenő pályázati szelvényen kell majd
hozzánk eljuttatni!
Októberi nyereményeink:

ket, 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

1. díj: ezüstgyűrű a RUBICOMPRES DEMETER Kft. ékszerboltjának ajándéka
2. díj: kozmetikai kréme-

Múlt hónapi pályázatunk
nyerteseit, a rejtvények helyes
megfejtéseit a Központ jövő
heti számában közöljük.
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Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
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RUBICOMPRES

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