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

(Márai Sándor)

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

>>> Maros megyei hetilap <<<
Vélemény

>>> 3. oldal

Aprópénzre váltott
érdekképviselet
A banigyűjtögetési akció valójában nevetséges,
és csak a szerencsétlen kasszáscsajnak gyűjtik
meg vele a fonni-, azaz számolnivalóját – állítják azon kekec savanyújóskák és csalamádémáriák, akik nem deriválják, hogy az egész
nem a banizásról szól. Hanem a példás (és egyben példátlan) összefogásról; arról, hogy nem
hagyjuk magunkat megfélemlíteni, nem kotródunk nyüszítve, fülünket-farkunkat behúzva
az ágy alá, amikor a Hivatal ránk mordul. Valamint arról is, hogy immár mindenki számára
világossá vált: a civil kezdeményezések sokkal
hatékonyabbak (ld. Bernády vagy Liviu Rebreanu iskola), mint a huszonegynéhány éve Csipkerózsika-álomban szendergő RMDSZ által
anno meghirdetett „apró lépések politikája”,
ami valójában nem egyéb szánalmas és meddő
helyben toporgásnál. És ami nemhogy egy
banit, de még egy fabatkát sem ér.

MORGÓ

Aláírásgyűjtés november közepéig

„Büszkék vagyunk a
Maros megyeiekre!”
Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöksége október 14-én
39.400 aláírást iktatott
a Megyei Tanácsnál. A
tíz nap alatt összegyűlt
kézjegyek nagy száma
igazolja, hogy a polgárok fontosnak tartják a
regionalizáció ügyét, a
megye és Marosvásárhely jövőjét. Néhány olvasónkat kérdeztük arról, miként vélekedik az
aláírásgyűjtésről, illetve a székelyföldi megyék egyetlen fejlesztési régióba sorolásáról.

>>> 4. oldal

Futunk a jussunk után
Nem mond le az 1948-ban felszámolt II. Rákóczi Ferenc Főgimnázium újraalapításának
szándékáról a római katolikus egyház, ezért
nem hajlandó eladni a marosvásárhelyi önkormányzatnak azt az épületegyüttest, amelyben
jelenleg az Unirea Líceum működik – tudtuk
meg a minap a vagyonkezelői jogokat gyakorló
Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány sajtónyilatkozatából. A hír örvendetes, a jövőre
nézvést bizakodással töltheti el az olvasót. Ezek
szerint közeli lehet a nap, amikor, a Református
Kollégium után, a II. Rákóczi Ferenc Főgimnázium is a város és környéke ﬁataljainak magyar
nyelvű oktatását szolgálhatja.

Októberi

LYÁZAT!
REJTVÉNYPÁ

>>> 3. oldal
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Sport

>>> 5. oldal

Helyi kezdeményezésben,
helyi szükségekre, helyi
megoldások

Úgyis „aranyos” vagy, Bernie!
Sikeresen szerepelt a román női asztalitenisz-válogatott
az ausztriai Schwechatban megrendezett Európa-bajnokságon, hiszen csapatban az ezüstérmet sikerült
megnyerniük, míg egyéniben a nyolcaddöntőig jutottak. A csapat közel állt az aranyhoz, a döntőben 3-1-re
maradtak alul a kínai versenyzőkkel megerősített Németországgal szemben, a marosvásárhelyi Szőcs Bernadette és Elizabeta Samara mérkőzésein is a rivális
kerekedett felül a kulcspillanatokban.

Református Telefonos Szeretetszolgálat működik Marosvásárhelyen is. A szolgálat
ügyvezetőjét, Sajó Norbertet arra kértük, mutassa be olvasóinknak a RefTelSz marosvásárhelyi tevékenységét.
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Kár kihagyni

Névnapok

Előadások a Nemzetiben
Október 17-én, csütörtökön
19.30-tól az Alkésztisz című kistermi előadás látható a Nemzeti
Színházban. Az előadásra a Molter Károly-bérletek érvényesek.
18-án, pénteken szintén 19.30tól a Kalauz nélkül című előadásra várják a nagyérdeműt a
színház kistermébe.
Ősbemutató és
kettős évforduló
Születésének 110. évfordulóján a marosvásárhelyi állandó
színtársulat egyik alapítójára,
báró Kemény Jánosra emlékezik
a Tompa Miklós Társulat. Október
20-án, vasárnap 19.00 órakor a
Kultúrpalota kistermében ünnepi
emlékezésre, ﬁlmvetítésre és felolvasószínházi előadásra kerül
sor, amellyel a társulat Marosvásárhely emblematikus épülete
fennállásának 100. évfordulója
előtt is tiszteleg. Az eseményre a
belépés díjtalan.
Naiv művészek
tárlata és könyvbemutató
Október 19-én 11 órakor a
Maros Megyei Képzőművészek
Egyesületének marosvásárhelyi
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Három című ﬁlm, Tom Tykwer
(A lé meg a Lola, Parfüm, Cloud
Atlas) eddigi utolsó előtti rendezése. A két utóbbi ﬁlm
román feliratos. További információk, a ﬁlmekről részletes
leírás
az
egyesület
honlapján olvasható: www.zauberberg.ro. A rendezvényre a
belépés ingyenes. A szervezők
a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

Egyesülés (Unirea) kiállítótermében naiv képzőművészek
nemzetközi tárlata nyílik meg.
Ebből az alkalomból ismertetik
Járay Fekete Katalin „Lelkemből
kerülnek rajzlapra, varrott szőnyegre...” című kötetét, amely
Lackó Aranka naiv képzőművész
munkásságát mutatja be.
Meghosszabbították
a Da Vinci-kiállítást
A marosvásárhelyi várban, a
Történelmi és Régészeti Múzeumban november 15-ig látogatható a Leonardo Da Vinci
zseniális találmányai című kiállítás.
Szimfonikus koncert
Október 17-én, csütörtökön
19 órától szimfonikus koncertre
várják a zenebarátokat a Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel
az Amerikai Egyesült Államokból érkező Winston Vogel, hárfán az olaszországi Emanuela
Battigeli, orgonán Molnár Tünde
játszik. A koncertre a 3-as számú
bérlet érvényes. 18-án, pénteken 19 órától Egy évszázad a
Kultúrpalota első orgonahangversenye óta címmel rendkívüli
orgonaestre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. Fellép a
magyarországi Király Csaba (orgona), illetve a szintén Magyarországról érkező Kuti Ágnes
(szoprán).
Szecessziós
könyvművészeti kiállítás
A Teleki-Bolyai Könyvtár Isteni kert címmel szecessziós
könyvművészeti kiállítást rendez a százéves Kultúrpalota tiszteletére október 18-án,
pénteken 17 órától. A könyvtár
különböző gyűjteményeiben
fellelhetők a századforduló reprezentatív európai művészeti folyóiratai, magyar szecessziós
albumai és könyvei, illetve az erdélyi késő szecessziós könyvil-

lusztrációnak az Erdélyi Szépmíves Céh által képviselt szinte teljes palettája. A Tékában
található marosvásárhelyi szecessziós kiadványok ugyanakkor
híven tükrözik azt a zsibongó
társadalmi életet, amely a Kultúrpalota megépülése körüli évtizedekben a várost jellemezte.
Ezekből a kincsekből tár a Kultúrpalotát ünneplő tisztelgők
elé egy fuvallatnyi válogatást a
Teleki Téka időszakos kiállítása.
Moldován Zsolt kiállítása
Arcok, tájak, életképek címmel nyílik Moldován Zsolt csíkszeredai festőművész tárlata a
marosvásárhelyi Kövesdombi
Unitárius Egyházközség (Dávid
Ferenc tér 1., volt Csukás utca
11. szám) templomának Bözödi
György termében október 20án, vasárnap 12 órai kezdettel.
A művésszel beszélget, és a tárlatot megnyitja Bölöni Domokos. A 130 éve született Tompa
László verseit szólaltatják meg
Kecskés Lajos ny. lelkész és Kecskés Csaba lelkész, esperes. A kiállítás hétköznapokon és
szombaton 9–13 óra között látogatható, egészen november 8áig.
Német ﬁlmnap
A Zauberberg Kulturális
Egyesület német ﬁlmnapot
szervez október 19-én, szombaton Marosvásárhelyen, a
Művészeti Egyetem Stúdió termében, a Köteles Sámuel utca
6. szám alatt. A rendezvényen
a szervezők izgalmas programot kínálnak az elmúlt három
év német ﬁlmterméséből.
16.30 órakor Az én Magyarországom Berlinben című dokumentumﬁlmmel indul a
ﬁlmnap, a ﬁlmet angol felirattal vetítik. 18.15 órakor Kincses
Réka ﬁlmje, a Szülőföld, szex és
más kellemetlenségek kerül
vetítésre. 20 órakor kezdődik a

Retroparádé
Marosvásárhelyen harmadik alkalommal tartanak retroparádét, a szervezők több mint
40 oldtimer és youngtimer
autót, illetve motorkerékpárt
várnak a Real bevásárlóközpont parkolójába. Az október
19-ére, szombatra időzített
rendezvényre reggel 8 órakor
érkeznek meg a kiállítók, a
megnyitó délelőtt 10 órakor
lesz. A járműtulajdonosok 14
órakor körútra indulnak Marosvásárhely utcáin, 15 órakor a
Maros-parton kávézásra kerül
sor a parádé résztvevőivel. A
rendezvény szervezői a Retromobil
Club
és
a
ClassicCarClub.ro. Bővebb tájékoztatás a http://classiccarclub.ro/retroparadatoamnei201
3 honlapon.
Egyszer még
hadd muzsikáljak…
Október 21-én, hétfő délután
6 órakor ifj. Sánta Ferenc Liszt- és
Kossuth-díjas hegedűművész,
prímás közreműködésével 45
éves jubileumi műsort szerveznek a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Fellépnek: Ábrám Tibor,
Buta Árpád Attila, Kiss Anna Ildikó, Gyárfás István, Kádár Barna
Zsolt, Koós Éva, Miklós Szilvia,
Szekeres Vigh Ágnes, Szilágyi
Sándor, illetve a Cantuale énekegyüttes. Felhangzanak magyar
nóták, andalgók, csárdások,
operettek. Műsorvezető: Korpos
András színművész, közreműködik a szabédi Fürge Lábak néptánccsoport.
Az Ariel műsora
Az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház a Mirkó királyﬁt
játssza 5 éven felüli gyerekeknek október 20-án, vasárnap
délelőtt 11 órától a nagyteremben. Ugyanaznap este 7 órától
12 éven felüleiknek Az emberke tragédiáját adják elő. Az
előadás rendezője Kovács Levente, dramaturgja Killár Kovács Katalin, zenéjét Sárossy
Endre szerezte. Mozgásművészeti tanácsadó Deák Orsolya, a
díszletet, a jelmezt és a bábokat Lukácsy Ildikó tervezte.

Október 17.
Október 18.
Október 19.
Október 20.
Október 21.
Október 22.
Október 23.

Hedvig, Leó, Rudolf, Margit, Alajos
Lukács, Ignác, Ambrus, Celina
Nándor, Friderika, Sára, Pál, Frida
Vendel, Fülöp, János, Artúr, Irén
Orsolya, Kende, Zsolt
Előd, Mária, Kornélia, Csilla, Móric
Gyöngyi, Gyöngyvér, Ignác

Horoszkóp
Kos: Bármilyen helyzetbe kerül, a legfontosabb, hogy ne hazudjon. Most a kegyes hazugság sem megengedett. Ha most képes
az őszinteségre, akkor hosszú ideig élvezheti egy olyan személynek a bizalmát, aki fontos az ön számára. És elkerülheti a későbbi
kínos pillanatokat, amiből nem fogja tudni kimagyarázni magát.
Bika: A szerelemben sajnos olyan szekér után fut, amely nem
akarja önt felvenni. Ne ringassa magát illúziókba, ez a kapcsolat
nem fog olyan irányba változni, amilyenben ön látni szeretné.
Anyagi ügyekben jó lehetőség adódik, amit ki kell használni.
Amennyiben házas, partnere olyan ötlettel állhat elő, amely
megkönnyíti az ön életét.
Ikrek: Gyermeke vagy szerelme a héten boldogságának a forrása. Szinte a fellegekben jár, ezért fordulhat elő, hogy nem vesz
észre olyan dolgokat, mint közeli ismerős aknamunkája, barát
vagy egy közösségnek a tagja is úgy hazudik, mint a vízfolyás. A
felettese sem érdemelheti ki a héten az őszinteség bajnoka
címet.
Rák: Tiszta és éles ész, valamint optimizmus jellemző önre. Ha
mindehhez önfegyelem társul, a legnehezebb problémákat is
megoldhatja. A szerelemben fantasztikus pillanatokat élhet át,
képes feledni/megbocsátani a kedvesének. Amennyiben titkos
viszonyt folytat, a kapcsolatuk nagy lépést tehet előre a fejlődés
útján.
Oroszlán:Ragyogó a hét a családi, rokoni kapcsolatok ápolására.
Persze csak akkor, ha képes lesz olyan rokonokkal is kedvesen viselkedni, akikről nem mondaná azt, hogy szívének csücskei. Ám
mivel a következő időben igazán szüksége lesz a segítségükre,
támogatásukra, a saját jól felfogott érdekében legyen kedves,
bűbájos.
Szűz:Kommunikációs problémák adódhatnak a partnerével, üzlettársával, esetleg ügyfelekkel. Félreértés, harag, bizalmatlanság
férkőzhet önök közé. Igyekezzék világosan fogalmazni, így elejét
veheti a nagyobb felfordulásnak.
Mérleg: Olyan lehetőséget sodor az útjába az élet, amely miatt
többen úgy gondolják, hogy önt Isten a tenyerén hordozza. Pénzügyek terén is mázlistának érezheti magát, mert amihez nyúl,
arannyá változik. Amennyiben házasságban, vagy tartós kapcsolatban él, partnerével a viszonya zűrzavarossá válhat.
Skorpió: Érdemes külföldi utazásra beﬁzetni, elutazni. Nem
mindennapi élményekben lehet része, amelynek hatására talán
a világnézete is változni fog. Jogi ügy nyertese lehet, és ha tanulmányokat folytat, olyan elismerésben lehet része, amelynek
hatására boldogságában néhány plusz kiló „felszaladhat”.
Nyilas: A fantáziája túlságosan színes, ennek hatására olyasmit
képzelhet valakiről, aminek semmi köze a valósághoz. Illetve egy
kapcsolatról is úgy gondolja, ragyogó jövője van, miközben a
partner ennek talán még halvány jelét sem adta. Igyekezzék a
valóság talaján maradni, és inkább kérdezzen nyíltan.
Bak: Amennyiben házasságban, vagy tartós kapcsolatban él,
partnerére jobban ﬁgyeljen, és alkalmazkodjon hozzá, mert ő
hiperérzékeny ezekben a napokban. Ezért olyan dolgokon is sírva
fakadhat, amelyet korábban talán észre sem vett.
Vízöntő: Amennyiben állást kíván változtatni, vagy nincs munkája, olyan lehetőség adódik, amelyre talán még a legszebb álmában sem számított. Ha most megy állásinterjúra, remekül
szerepel. Ám a hét nem alkalmas üzleti tárgyalásra, mert pénzügyekben olyan helyzet alakulhat ki, amely könyvelésének a kiadás oldalát hozza mozgásba.
Halak: Vannak olyan kapcsolatok, amelyek nem állják ki az idő
próbáját. Amennyiben ön is olyan kapcsolatban él, amelynek
nem látja a jövőjét, akkor a partneréhez nem kellene ragaszkodni. Nem kellene sem megbocsájtani, sem az újrakezdés gondolatával foglalkozni, mert már semmi sem lesz olyan, mint
egykor.

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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Aláírásgyűjtés november közepéig

Molnár Tibor

„Büszkék vagyunk a
Maros megyeiekre!”
Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöksége október 14-én 39.400 aláírást iktatott a Megyei Tanácsnál. A tíz nap alatt összegyűlt aláírások nagy száma igazolja, hogy a polgárok fontosnak tartják a regionalizáció ügyét, a megye és Marosvásárhely jövőjét. Az RMDSZ aláírásgyűjtő kampányát a történelmi
egyházak és a Magyar Polgári Párt is támogatja.
A szövetség Maros megyei elnöke, Brassai Zsombor hangsúlyozta:„Büszkék vagyunk a Maros
megyeiekre, tíz nap leforgása
alatt majdnem negyvenezren írták alá kezdeményezésünket, ami
ﬁgyelmeztetés kell legyen mindenki számára, hogy létfontosságú kérdésekben a polgárok
igényt tartanak arra, hogy közvetlenül, népszavazás révén meg
legyenek kérdezve”.
Köztudott, hogy az aláírásgyűjtés a november 14-re tervezett megyei tanácsülésig folytatódik. Amint az mára már
ismeretes, a román pártok sajnálatos módon etnikai kérdéssé torzították a kezdeményezést, és ennek megfelelően elhatárolódtak
az ügy támogatásától.
Megkérdeztük néhány olvasónkat, miként vélekedik a fent
említettekről...
Antal Erika újságíró:

Szabó Emőke, angol szakos tanárnő:

jöjjön a székelyföldi fejlesztési régió. Nem csupán miattunk, magyarok miatt, de az egész ország
fejlődése miatt, hiszen, ha jól
működik egy ilyen régió, akkor
az az összes benne élőnek – magyarnak és románnak – jó, de
ugyanakkor pozitív hozadéka
származik belőle az egész országnak. Erről meg kellene győzni a
román ajkú lakosságot is. A politikusainknak kellene kitalálniuk,
hogy hogyan. Nem hallottam
ugyanis, hogy a magyar politikusok nagyobb energiát fektettek volna a román lakosság tájékoztatásába.

nelmi székely megyék egy régióba tartozzanak. Sajnos, a sok
éves tapasztalat ezt mutatja. Továbbá a szomorú valóság az, hogy
nem számíthatunk senki segítségére. Tisztelet a kivételnek, de úgy
tűnik, hogy mindenkinek fontosabb a saját baja. Ez van. Bár ne
lenne igazam!
Székely Katalin, az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház irodalmi titkára:

Máthé Levente publicista:

A román pártok magyar kérdésből akarnak tőkét kovácsolni
– Nagyszerűnek tartom,
hogy a Maros megyei magyarságot érdekli a regionalizálás kérdése, és ki is fejti az ezzel kapcsolatos
véleményét.
Mondhatnám, hogy ez így természetes. De a román nemzetiségű lakossággal mi a helyzet,
őket megkérdezték, felvilágosították, kérték a támogatásukat,
elmagyarázták nekik, hogy mit
jelentene – számukra is – a székelyföldi fejlesztési régió?
A román pártok hozzáállásáról az a véleményem, hogy még
mindig az úgynevezett magyar
kérdésből próbálnak politikai tőkét kovácsolni maguknak, a magyarokkal, a„magyar uralommal”
riogatva választóikat, amit – úgy
tűnik – még mindig sokan elhisznek, nem gondolkodnak annak valótlanságán. Sajnálatosnak
tartanám, ha megpróbálnák
megakadályozni, valamilyen
módon meggátolni, hogy létre-

Egy román napilap szerint
az erdélyi magyarok „el vannak szállva”
– Véleményem szerint ez egy
apró lépés az autonómia felé.
Csak azt nem értem, hogy amikor
a dühödt kommunista rendszernek megfelelt a regionalizálás –
lásd például a Magyar Autonóm
Tartományt –, akkor most mi a
gond?
A minap egy vásárhelyi román
napilapban olvastam egy agyszüleményt, vagy inkább„agyrémet”,
ami szerint az erdélyi magyarok
„el vannak szállva”, és hogy minek
az autonómia, amikor ott az EU.
Kérdem én, akkor Katalóniában
mindez miért és hogyan működik?!
Azt hiszem, mi állhatunk fejünkre, mert úgysem fognak soha
belemenni abba, hogy a törté-

3. oldal

Bosszantana, ha a
regionalizáció szétcincálná
a magyarságot
– Én valahogy úgy vagyok,
hogy elvből nem foglalkozom
politikai kérdésekkel. Azonban el
kell ismernem, hogy léteznek kivételes esetek is. Ez most pont
ilyen. Hiszen hazudnék, ha nem
örülnék ennek az esetleges régiónak. Nyilván, egyetértek az ügygyel, és az indítványt ezért is írtam alá. Azonban azt is el kell
mondanom, hogy végtelenül
bosszantana, ha a regionalizáció
szétcincálná a magyarságot!
Másrészt még megfogalmazom
azt is, hogy mi nem csak ezekben
a kérdésekben tartunk igényt
arra, hogy a véleményünknek
hangot adjunk!
Akarva-akaratlan, de arra kell
gondolnom, hogy ilyenkor bezzeg számít a hozzáállásunk, a véleményünk, s az aláírásunk
„ereje” és száma. Máskor pedig…, a kutya sem kérdez meg
minket, és a fejünk fölött olyan
döntéseket hoznak, amelyeken
később csak csodálkozni tudunk.

Ez az ügy nem csak
számunkra fontos
– Örömömre szolgál, hogy a
vásárhelyiek is ennyire összefogtak. Az is jó, hogy ez a kampány
továbbra is folytatódik, hiszen így
azoknak is megvan még a lehetőségük az aláírásra, akik kézjegyükkel eddig még nem tudták
támogatni ezt a kezdeményezést.
Fontos, hogy ebben az ügyben
mindenki kifejezhesse a véleményét.
A regionalizáció mindenki
életét érinti. Elmondható azonban, hogy ami a magyar és román
pártokat és polgárokat illeti, valahol ezt az ügyet is a széthúzás
jellemzi. A részben megﬁgyelhető
érdektelenséget pont a polgárok
tájékozatlansága váltja ki. A politikai és a társadalmi folyamatokkal kapcsolatban elsősorban
a ﬁatalok kellene informáltabbak
legyenek, hiszen a változás őket
érinti legjobban. Remélem, hogy
a regionalizáció kérdéseben és a
sorra kerülő népszavazáson az
érintett megyék lakói is célszerűbben fejezik majd ki a véleményüket.
Szucher Zsuzsanna
óvodapedagógus:

Csak összefogással lehet
hozzájárulni a térség
előmeneteléhez
– A régiósítás ügye nem csak
etnikai kérdés, a gazdasági szempontokat is szem előtt kell tartani.
Számomra is fontos, hogy a saját
kultúrájú, hagyományokat őrző
magyar tömbpopuláció egy térségbe sorolódjon, ennek megvalósításához viszont politikamentesíteni kellene a kérdést. Ha az

Aprópénzre
váltott
érdekképviselet
Aki nem rohant el örömében azonnal tulipános ágyneműt
és RMDSZ-logós pizsamát vásárolni múlt kedden, amikor az
önkormányzati ülésen magyarul szólaltak fel az RMDSZ-es tanácsosok, tiltakozásul(!) az Itthon vagyunk civil csoport frontasszonyának megbírságolása miatt, az minden bizonnyal
megtette két napra rá, Peti András megnyilatkozását követően. Íme a szívet-lelket melengető szavak: „Nem egyedi alkalom volt a magyar nyelv használata a keddi tanácsülésen
az RMDSZ-frakció részéről. Azt tervezzük, hogy a következőkben is magyarul szólalunk fel, majd lefordítjuk román nyelvre
is”. Megtudtuk azt is, hogy az anyanyelvhasználat alkotmány
biztosította jog, amellyel a marosvásárhelyi önkormányzat
„hol élt, hol nem”. (Hol volt, hol nem volt…) Hogy korábban
miért nem használták édesanyjuk nyelvét? Nos, Peti ezt is
megmagyarázta: „Azért, hogy gördülékenyebben haladjanak
a tanácsülések. Néha egy-egy ülés négy-öt órát is tart, nem
akartuk a fordításokkal tovább nyújtani”.
Tiszta, világos beszéd. Az RMDSZ-tanácsos is ember, ráadásul többségük családos ember, nem érnek rá holmi fordításokkal tökölni. Arról már nem is beszélve, hogy azokat a
cégeket, cégecskéket is el kell igazgatni valamikor. A kérdés
csak az: miért döntöttek legott az időhúzásos-fordításos verzió
mellett? Talán mostantól órabérben ﬁzetik, azaz ﬁzetjük őket?
Egy biztos: az amerikai négerek hálát adhatnak az Úrnak,
hogy a hatvanas években nem a Szövetség érdekképviselte
őket. „I have a dream – van egy álmom” – kezdte volna híres
beszédét az RMDSZ-es Martin Luther King, imígyen folytatva:
„de nem mesélem el, mert nem érek rá, eredjetek ti is dolgotokra. Halleluja!”.
Elmondták azt is a sajtótájékoztatón: rendőri túlkapás volt,
hogy Lakó Péterﬁ Tündét 1500 lejre bírságolta a milicista, a
kétnyelvű árcédula-osztogatás miatt, hiszen azok nem reklámok, és nem is propagandisztikus jellegűek. Arról viszont már
nem szóltak, ami ennél egy hangyapöcörőnyivel lényegesebb
és súlyosabb: városunk főmilicistája „visszaeső bűnöző”-nek
titulálta a civil aktivistát, a vásárhelyi pityókamaﬃa, murokCamorra és hagyma-Yakuza oszlopos tagját, ezt a veszedelmes
piaci partizánamazont, ezt a rettegett, bilingvis cédulácskákat
osztogató, szittya gerillaharcost. Ép ésszel fel nem fogható,
miért nem állítják rögtönítélő bíróság elé ezt az elvetemült
perszónát, vagy legalábbis miért nem zárják kalodába a Virágóra mellett, ahol a gyanútlan és gyanús járókelők záptojásokkal, rothadt almákkal és kétnyelvű paradicsomokkal
dobálhatnák, így statuálva példát és egyben elrettentve underground harcostársait hasonló szörnyű cselekedetek elkövetésének még a gondolatától is.
A banigyűjtögetési akció valójában nevetséges, és csak a
szerencsétlen kasszáscsajnak gyűjtik meg vele a fonni-, azaz
számolnivalóját – állítják azon kekec savanyújóskák és csalamádémáriák, akik nem deriválják, hogy az egész nem a banizásról szól. Hanem a példás (és egyben példátlan)
összefogásról; arról, hogy nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni, nem kotródunk nyüszítve, fülünket-farkunkat behúzva
az ágy alá, amikor a Hivatal ránk mordul. Valamint arról is,
hogy immár mindenki számára világossá vált: a civil kezdeményezések sokkal hatékonyabbak (ld. Bernády vagy Liviu
Rebreanu iskola), mint a huszonegynéhány éve Csipkerózsikaálomban szendergő RMDSZ által anno meghirdetett „apró lépések politikája”, ami valójában nem egyéb szánalmas és
meddő helyben toporgásnál. És ami nemhogy egy banit, de
még egy fabatkát sem ér.

etnikai ellentéteken lovagolunk,
az csak hátrányára lenne a regionalizáció gondolatának.
Fontos lenne megérteni, hogy
mind magyar, mind román vagy
bármely más nemzetiségű ember
számára az elképzelt régióban ér-

vényesüljön a multikulturalitás
elve, egymás tiszteletben tartása.
Csak a régió lakosságának összefogásával lehetne hozzájárulni a
térség előmeneteléhez.
Nagy-Bodó Tibor
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Hacsek és Sajó
gukba letelepedni meg „munkavállalni”.
– Dobogós még a toplistán
Németország (74%) és Franciaország (73%), majd Spanyolország (73%) és Olaszország
(70%) következik, azok az országok, ahol a legtöbb román
vendégmunkás dolgozik.
– Dolgozik??? A koldulás,
lopás, markecolás mióta dolgozás?
– Mindössze két ország esetében domináltak a negatív érzelmeket tápláló válaszadók a
pozitívan viszonyulókkal szemben: 56% számára antiszimpatikus és csak 29% számára
szimpatikus Magyarország,
míg Oroszországot 45% nézi
rossz szemmel és csak 37%
kedveli.
– S mi a nagy helyzet Moldáviával?
– Az ő népszerűségük 70%os. Ami a 2004-es, ránk vonatkozó
mostohaanya-országi
népszavazás eredményéhez képest meglehetősen szép arány,
nemdebár?
– Dedebár. Viszont a romániai
magyarokat se ártana megkérdezni, külön, mivel a mi esetünkben alighanem kurtább
valamicskével eme mutató szára.
– Miért?
– Gondoljon csak bele:
amennyiben Romániához csattintják Moldáviát, mert egyre
több szó esik róla, úgy megvál-

Futunk a jussunk után
ugyan, mint a torkosborz, de
fel a fejjel, lesz még szőlő, lesz
még lágy kenyér! Aztán persze
nem lesz, mert az élet nem
lányregény, és mert ilyenekkel
nincs is, hogy legyen, maradunk a korkodussal s a meredt
puliszkával.
– Belépett az EMNP-be?
– Nem, csak totál tele lett
tulipántosékkal a tököm! Megmaradásról, szülőföldszeretetmeg
hasonlókról
ről
pampulláznak huszonnégy
éve, mialatt felnőtt egy generáció, csak épp azt nem tudja,
minek. A végzős ﬁatalok egyetlen dilemmával küszködnek:
azzal, hogy melyik országba
tiplizzenek innen, minél hamarabb.
– Ezt aláírom.
– Beleszövik még mondandóikba az autonómiát is, persze
csak lájtosan, nehogy a bukaresti elvtársaik berágjanak,
mert akkor lőttek a tanácsadói
meg az egyéb zsíros, herehimbáló állásoknak. Pláné most,
hogy átmenetileg rábaszkurálták a fedőt a húsosfazékra.
Végül, ha nem esik és nem fúj,
még odaszúrnak egyet-egyet
Torónak és Tőkésnek, és azzal
viszonlátásra!
– Mondom én, hogy maga
Néppártos agitátor.
– A keresztanyja! Abból is
baromira elegem van, hogy
dögkeselyű módjára rárepülnek minden sikeres vagy annak
ígérkező civil kezdeményezésre, és megpróbálják elprivatizálni.
– A piaci árcédula-osztogatási botrányra alludál? Mert
akkor nincs igaza, hiszen nagylelkűen felajánlották Lakó Péterﬁ Tündenék a grátisz
jogsegélyszolgálatot.
– Amit ő szintén nagylelkűen, de főleg nagyon helyesen nyomban vissza is
utasított. Inkább azt kellett
volna felajánlják Petikéék, első
lépésben, hogy kicsengetik helyette a pénzbírságot. Az már
köszönőviszonyban lett volna a
valós érdekképviselettel.
– Olvastam, hogy többször
annyi aprópénz gyűlt össze,
amennyi a bünti kiﬁzetéshez
elegendő. Maga mit tenne a
maradék banikkal?
– Eldzsesszelnék Rómába,
és beönteném az egészet abba
a kívánós kútba, ömlesztve.
– A Trevi-kútba?
– Abba.
– És mit kívánna?
– Hogy bárcsak sose szavaztam volna az RMDSZ-re!
Molnár Tibor

tozik az ország nemzetiségi
összetétele a javukra, hogy a
magyarok a büdös életben
nem jutnak be többé a parlamentbe. Még 4%-os küszöbbel
se. Még akkor se, ha az RMDSZ,
az EMNP és az MPP jelöltjei
közös listán indulnak.
– Erre nem is gondolkoztam. Habár nem is biztos, hogy
az akkora baj lenne…
– Miért?
– Mert az elkövetkező negyedszázadban is ki tudnánk
harcolni magunknak legalább
annyi jogot civil kezdeményezésekkel, mint amennyit ők
harckodtak ki nekünk az elmúlt
huszonnégy esztendőben. Ha
nem többet.
– Nem túlzás ez egy kicsit?
– Tudja, mi a túlzás? Amit
az RMDSZ művel, az! Hogy a
„Minden magyar számít” csupáncsak két napig igaz négyévente: a helyhatósági, illetve az
országos választások napján.
Hogy az „érdekképviselet”
abban merül ki, hogy néha felavatnak egy focilabdányi mellszobrocskát
valamilyen
istenhátamögötti kisközség
templomkertjében, és évente
kétszer kivonulnak díszmagyarkodni a postaréti Székely
vértanúk emlékművéhez, ahol
az ünnepi beszélyek hossza elsősorban az időjárás függvénye. Mindig elmondják, hogy
momentán még szopunk
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Nem mond le az 1948-ban felszámolt II. Rákóczi Ferenc Főgimnázium újraalapításának szándékáról a római katolikus egyház, ezért nem hajlandó eladni a marosvásárhelyi
önkormányzatnak azt az épületegyüttest, amelyben jelenleg az
Unirea Líceum működik – tudtuk meg a minap a vagyonkezelői
jogokat gyakorló Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány sajtónyilatkozatából. A hír örvendetes, a jövőre nézvést bizakodással töltheti el az olvasót. Ezek szerint közeli lehet a nap, amikor,
a Református Kollégium után, a II. Rákóczi Ferenc Főgimnázium
is a város és környéke ﬁataljainak magyar nyelvű oktatását szolgálhatja.
Csakhogy, amint ugyanabból a sajtónyilatkozatból megtudhatjuk, a Városháza 2011 áprilisa és 2012 júliusa között elmulasztotta törleszteni adósságát, megszegve ezáltal a bérleti
szerződésben vállalt kötelezettségeit, ezért egy 2012 júliusában
kelt ﬁgyelmeztetést követően, az év augusztus elsején az Erdélyi
Római Katolikus Státus Alapítvány jogerősen hatálytalanította
a bérleti szerződést. Azaz: bő egy esztendeje semmi jogalapja
nincs az Unirea Gimnáziumnak az említett épületben, épületrészben való jelenlétéhez. Ezért érthetetlen, miért a tulajdonos
részéről tapasztalt körülményeskedés, miért a túlzott egyezkedési hajlam, a félelem a „bérlemény kedvezményezettjének” a
kilakoltatásától?
Térjünk vissza az általunk is üdvözölt szándékhoz, a II. Rákóczi
Ferenc Főgimnázium újraindításához. Felmerül a kérdés: miért
nem a visszaszolgáltatáskor, azaz már 2006-ban intézkedtek
erről? Miért kellett ennyi ideig várni, hisz az öregdiákok, a hívek
részéről megfogalmazódott már akkoriban is ilyen irányú óhaj.
Ha éltek volna a kedvező lehetőséggel, akkor nem kellett volna
a Református Kollégium épületében indítani a katolikus osztályokat.
Amint azt fentebb is említettem, 2006-ban szolgáltatták
vissza a szóban forgó épületet a római katolikus egyháznak.
Abban az évben, amikor a magyar kisebbségi, a román állami
és a vatikáni geopolitikai elvárásoknak való egyidejű megfelelés
kényszerében vergődő Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye belement papnevelő intézetének a kolozsvári BabeşBolyai Tudományegyetembe való beolvasztásába. Akkoriban
sokan az önfeladás jeleként értelmezték a lépést, s tiltakoztak
is ellene.
Nem szándékom erőltetett párhuzamot vonni a két eset között, de hogy van bennük közös vonás, az tagadhatatlan. A Deák
Ferenc-i mondásra gondolok elsősorban, mely szerint, amiről
önként lemondunk, azt visszaszerezni lehetetlen.
Szentgyörgyi László

www.kozpont.ro

– Jó napot, Sajókám! Képzelje, egy közvélemény-kutatás
szerint a románok a magyarokat, illetve Magyarországot
imádják a legkevésbé, vagy, ha
úgy tetszik: utálják a legjobban.
– Legalább őszinték. És valahol érthető is: bűnügyi pszichológusok megállapították, hogy a
rablók, tolvajok gyakorta megvetést, sőt, egyenesen ellenszenvet éreznek a volt áldozataikkal
szemben… De hogy értve, a
világ összes nációja közül a magyart rühellik leginkább?
– Nem. A megkérdezettek
Románia öt szomszédja, illetve
további 13, a román közélet
számára jelentős ország közül
választhattak. Arra kellett válaszolniuk, hogy inkább pozitív,
vagy inkább negatív érzelmekkel viszonyulnak-e a felmérésben szereplő 18 országhoz.
– Vagy úgy, ilyen polarizálós játék volt.
– A válaszokból kiderült,
hogy a románok körében NagyBritannia a legkedveltebb ország, amellyel kapcsolatban a
megkérdezettek 75 százaléka
szimpátiát érez.
– És megszavaztatnám
Böske királynő alattvalóit is,
hogy ők vajon mit éreznek…
Vagy mit fognak érezni, amikor
jövő januártól a romániaiak is
bárminemű korlátozás nélkül
érkezhetnek majd az orszá-
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Református Telefonos Szeretetszolgálat Marosvásárhelyen is!

Helyi kezdeményezésben, helyi
szükségekre, helyi megoldások
„Társadalmunk kezd egyre inkább a szélsőségekre berendezkedni. Például még egy pizzát is jól megszervezett formában, drága autókkal visznek házhoz, ennek ellenére egy-egy beteg kórházból való hazaszállítására már nincs lehetőség. Abszurd az is, hogy a mentő csakis sürgős esetben szállhat ki a helyszínre. Így az ezt megelőző pillanatokban
még nem biztos, hogy akadna segítség egy injekció gyors beadására, egy patikában való bevásárlásra. Nagy a hiánya
tehát ebben a városban egy olyan telefonszolgálatnak, melyet az emberek, idővel akár éjjel-nappal is hívhatnának
problémáik megoldására. Ez nagy mértékben kitöltené a szociális szolgáltatások közötti űrt. Egy olyan feladat, mely
ránk vár" – olvashatjuk a Református Telefonos Szeretetszolgálat internetes oldalán. A telefonos szolgálat ügyvezetőjét, Sajó Norbertet arra kértük, mutassa be olvasóinknak a RefTelSz marosvásárhelyi tevékenységét.
– Kérem, mondjon néhány szót
önmagáról.
– 1984-ben születtem Nagyváradon. Édesapámat soha nem
láttam, a nélkülözés és az éhezés
gyakori vendég volt nálunk. A
nehéz gyermekkor ellenére igazi
útravalót jelentettek a vasárnapi
iskolák, ahová rendszeresen eljártam minden különösebb unszolás
nélkül. Isten mindig is meghatározó módon volt jelen az életemben!
Édesanyámmal mindig máshol laktunk. Hamar megtapasztalhattam az emberek, családok
közötti különbözőségeket, és azt
is, milyen kiszolgáltatott helyzet,
ha nincs saját lakás. 1998-ban
húsz helyen laktunk, egy év leforgása alatt. Három szobás lakás,
pince, állomás…
Szerettem tanulni. A körülmények összevisszasága azonban
megnehezítette dolgomat. Úgy
érzem, az Egyházban tudtam igazán kibontakozni. 1999-ben a Lorántffy Zsuzsanna Református
Gimnáziumban humán szakra
iratkoztam. Ezt követően a marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem, majd a kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet diákja lettem.
– Hogyan született meg a Református Telefonos Szeretetszolgálat megalapításának gondolata?
Reális igényre felel ez a kezdeményezés?
– Már 2000-ben foglalkoztatott a kérdés: hogyan lehetne egy
olyan rendszert kiépíteni, amely
lehetővé teszi: bármikor, bárki segítséget kérhessen egy telefonszámon. Ennél többre azonban akkor
nem jutottam. 2006-ban már a
próbálkozás szintjéig merészkedtem, amikor a Segítő iroda részeként meghirdettem egy
telefonszámot Marosvásárhelyen.
Ez egy úgynevezett prototípusa
volt a mai Református Telefonos
Szeretetszolgálatnak, amelyet
2009. május 29-én hoztuk létre az
Erdélyi Református Egyházkerület
támogatásával Kolozsváron, majd
Marosvásárhelyen 2011. november 9-én. Mindkét esetben több
száz telefonhívás bizonyítja: meg-

alapozott és reális igényre felel ez
a kezdeményezés. A telefon egyre
szélesebb körben elérhető eszköze
annak, hogy a nyomorúságokról
és gondokról beszélni tudjunk,
aztán ezekre konkrét megoldást
keressünk.
Úgy érzem, ebben a szolgálatban a nélkülözés, a nyomorúság és
a nehézségek minden órája értelmet nyert. Hálás vagyok azért a
sok tapasztalatért, mellyel Isten
már gyermekkoromban is megajándékozott. A különös ebben az
egészben pedig az, hogy ehhez
hasonló hálával a szívükben több
tucat ember kapcsolódott az
ügyhöz, készen állva arra, hogy
olyanokon segítsenek, akik most
vannak bajban. Ma rajtunk a sor!
Mindenki önkéntesen és
önzetlenül tevékenykedik
– Kik vesznek részt a marosvásárhelyi szolgálatban? Mikor lehet
hívni az itteni számot?
– November 9-én két éves a
marosvásárhelyi Református Telefonos Szeretetszolgálat. A legnagyobb ünnep mégsem az
évfordulókhoz kötött. Ünnep minden olyan alkalom, amikor egy kérést össze tudunk kapcsolni egy
felajánlással. Vagy ünnep az, amikor egy új érdeklődő kapcsolódik
be az önkéntes csapatunkba.
Második születésnapunkat
összesen 33 önkéntes tartja számon, akik közül a legtöbben a marosvásárhelyiek, összesen 18-an.
Ez a szám természetesen folyamatosan változik.
A szolgálatot önkéntesek végzik, egyetlen alkalmazott sincs körünkben, és mindenki önzetlenül
tevékenykedik. Szeretetszolgálatunk legnagyobb tőkéje éppen
ezekben az elszánt és kitartó
nyugdíjasokban, diákokban, lelkipásztorokban és ﬁatalokban áll. Az
önkéntesek csütörtökönként 15 és
20 óra között fogadják a betelefonálók hívásait nemtől, kortól, felekezeti és nemzeti hovatartozástól
függetlenül. Bárki és bármilyen
kéréssel fordulhat hozzánk. Még
felajánlás kapcsán is. Ha segíthetünk, segíteni fogunk.

Sajó Norbert
Telefonos Szeretetszolgálat
vagyunk, nem lelki gondozó
szolgálat

Marosvásárhely a második
legaktívabb város

melyeket most csupán azért
nem sorolok fel, hogy ne alkossunk precedenst. Minden egyes
betelefonáló esetében megpróbálunk egy beszélgetés alapján
eljutni az igazi problémához. Így
válik világossá, hogy például
egy-egy esetben nem is élelemre, hanem egy stabil gyülekezetre, közösségre, családi
háttérre lenne szükség. Vagy
éppen nem pénzre, hanem
konkrétan gyógyszerre.
Ha valaki minél konkrétabban meg tudja fogalmazni hiányát, annál konkrétabb
segítségre számíthat. Egy felszínes beszélgetésnek hasonló
színvonalú lépés a következménye. Itt szeretném egyben azt is
megemlíteni, hogy a visszaélések száma – téves hívások, gúnyolódás, telefonbetyárkodás –
csekély.

– Miért volt szükség egy marosvásárhelyi csoportot is létrehozni?
– A háttérben személyes ambíció állt. Úgy mentem el Marosvásárhelyről, hogy erőteljes
késztetést éreztem magamban:
ide valamilyen módon vissza kell
térnem. Nyilván ez önmagában
vérszegény kiváltó ok. Végül is
több fejlemény vezetett erre a
döntésre. Egyrészt felajánlások,
másrészt kérések érkeztek Marosvásárhelyről. Azzal szembesültünk
egy adott pillanatban, hogy Kolozsváron kötjük össze az eredetileg marosvásárhelyi szálakat.
Miért? Hamar kitűnt, hogy Marosvásárhely a második legaktívabb
város kimutatásainkban. Harmadszor megkeresett néhány asszony,
akik jelezték, hogy aktívan bekapcsolódnának ebbe a szolgálatba.
Végül dr. Pap Géza, az akkori püspök úr megbízásával előkészítettük, majd 2011 novemberében
elindítottuk Marosvásárhelyen is a
Református Telefonos Szeretetszolgálatot.

– Hozzávetőlegesen hány segélyhívás érkezik Vásárhelyen egy
nap?
– A telefonhívások számát illetően meglepő tények körvonalazódnak. Érdekes, hogy keresztyén
ünnepeink alatt visszaesik a betelefonálók száma, körülbelül felére.
Pedig azt gondolnánk, hogy karácsonykor, húsvétkor égnek igazán
a vonalak. A legsűrűbb időszak az
október-november, illetve a január-február. Ez a példa tehát jelzi,
hogy számbeli ingadozás van a hívások mennyiségét illetően, azonban az alkalmankénti átlag tíz
hívás ügyeletenként. A legkevesebb 3–4 hívás, míg a legtöbb 16–
20. A beszélgetések időtartama is
ingadozik: 3–4 perc és 20–25 perc
között.

Minden elképzelhető
kéréssel találkoztunk már
– Milyen kérésekkel fordulnak
önökhöz és milyen mértékben tudnak eleget tenni ezeknek?
– A kérések tekintetében
igen színes a paletta. Igazában
minden elképzelhetővel találkoztunk már. Legkevésbé a lelkigondozói jellegű kérdésekkel.
Ezekkel nem igazán hívnak bennünket. Ezen kívül szinte bármilyen kérdés megfogalmazódhat,
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– Tulajdonképpen milyen tevékenységet fejtenek ki? Miben áll a
munkájuk?
– Telefonos Szeretetszolgálat
vagyunk, nem lelki gondozó szolgálat. Szeretetszolgálat, mely heti
egy alkalommal egy könnyen
megjegyezhető telefonszámon –
0265 / 55 55 55 – várja mindazok
hívását, akiknek nincs emberük.
Akik segítségre szorulnak, vagy segíteni szeretnének.
– A betelefonálók többsége református? Inkább idősek, vagy ﬁatalok is hívják önöket?
– A betelefonálók többsége
református, de az Erdélyben jelenlévő összes történelmi felekezet
részéről hívtak már rászorulók és
felajánlók is egyaránt. A betelefonálók átlagéletkora 65 év. A ﬁatalabbak inkább felajánlói
szándékkal, míg az idősebbek inkább a segítségkérés szándékával
keresnek fel bennünket csütörtökönként.
Helyi szükségletekre,
helyi megoldásokat
keresünk
– Vannak támogatóik? Milyen
nehézségekkel küzdenek? Hogyan
lehet önöknek segíteni?
– A támogatók képezik büszkeségem második felét. Az önkéntesek után bennük látom az ügy
iránti legnagyobb elkötelezettséget. A rendszeres támogatói a Telefonos Szeretetszolgálatnak
kizárólag helyi, erdélyi üzletemberek. Külföldi szponzoraink nincsenek. Pályázati törekvéseink pedig
alkalmiak. Büszkék vagyunk arra,
hogy helyi kezdeményezésben,
helyi szükségletekre, helyi megoldásokat kereshetünk.
Szintén a támogatók kapcsán
el kell mondanom, hogy egy ﬁnanszírozónk havi 200 lejjel járul
hozzá a Szeretetszolgálathoz, melyet egy évre szóló szerződésben
rögzítünk. A legtöbb ilyen szerződést még mindig Kolozsváron írjuk

alá. Marosvásárhelyen 1–2 ilyen
támogatót találtunk. Bízunk
benne, hogy a jövőben ezen sikerül változtatni.
Leginkább segíteni rajtunk a
tisztelt olvasó úgy tudna, ha jó hírünket vinné: létezik a 0265 / 55
55 55-ös telefonszám!
Gondolkozzunk együtt!
– Van-e még valami fontos
gondolat, üzenet, amit tolmácsolni
szeretne lapunk olvasóinak?
– Az előző évben két olyan
rendkívüli helyzettel is szembe kellett néznünk, amely döbbenetes,
ugyanakkor majdnem semmit
sem tehettünk! Ágnes (84) és Irén
(82) példája arra ﬁgyelmeztetett
bennünket, hogy üzenjük meg
mindenkinek: amennyiben nincsenek hozzátartozói, ne halassza
70–75 éves korára jövője rendezését. Mindkét asszony esetében elintézetlen kérdések sora maradt
utánuk hirtelen haláluk következtében. Ági nénit aránylag könnyen
eltemethettük, senki hozzátartozó
nem jelent meg a temetésén.
Azonban Irént még mindig (több
mint egy hónapja!) a hullaházban
tartják, mert nincs hivatalos hozzátartozója, aki kikérhetné és eltemethetné. Ezen dolgozunk
ezekben a napokban, hogy Irént is
tisztességben eltemethessük.
Amennyiben az olvasónak
nincs semmilyen hozzátartozója,
sürgősen rendezze ezt a kérdést és
okmányai közé helyezzen el egy
papírt arról, hogy a hivatalos szervek kit értesíthetnek ebben az
esetben.
A jelmondatunk: Gondolkozzunk együtt! Egy krízisben lévő
embernek az lehet az egyik legnagyobb segítség, ha helyzete javulásán vele együtt gondolkodnak,
imádkoznak és tesznek. Együtt.
Nemes Gyula
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Első a szabadság
Csóti György Égető sorskérdések Erdélyben című cikkével vitát indítottunk
arról, hogy milyen megmaradási eséllyel rendelkezik a másfél millió alá apadt
romániai magyar nemzeti közösség. Alábbi írásunkkal folytatjuk a közös gondolkozást.
Én még megéltem a ’89-es
„román” forradalmat. Nem véletlen írom idézőjelbe: amit
Tőkés László elindított Temesvárott, azt ugyanúgy nyúlták le a
románok, ahogyan az elmúlt
százhúsz év minden fegyveres
konﬂiktusát. Akkor éppen katona voltam, román sorkatona.
Először azt közölték velünk, Magyarország megtámadta Romániát, majd amikor a köztévét
átvették a „forradalmárok”, nyilvánvaló lett, amit ma hiszünk.
Úgy gondoltuk, minden másképp lesz: aztán tényleg „minden másképp lett”.
Huszonnégy év után, ami az
erdélyi magyarságot illeti…
no de álljunk meg egy szóra!
Nincs „csak” erdélyi magyarság.
Ott vannak a felvidékiek, a délvidékiek, a kárpátaljaiak, a többit inkább hagyjuk, nekik ott is
jó, ha még vannak. De ami az
erdélyi magyarságot illeti: ez
manapság már csak a Székelyföldből, Partium, azaz a Részek
egy szeletéből és talán Kolozsvárból áll. Igen, Kolozsvárból,
annyi magyar él ott amennyi, a
város mindig magyar marad.
Változik a világ, elég megnézni
a huszadik századi statisztikákat: akkor lesz a románból magyar, amikor éppen előnyös
neki. És néha vice versa is igaz
ez.
Egyvalami tény: erő felmutatása nélkül nincs sikeres
nemzetpolitika. A mai magyar
kormány honosítási gyakorlata
több mint sikeres: zseniális.
Egyrészt néhány százezerrel
megnöveli az amúgy fogyatkozó magyar nemzet számát,
másrészt rengeteg utódállam
polgárai veszik fel a magyar állampolgárságot. Ennek, pél-

dául erdélyi magyarként nézve,
kettős a haszna. Egyrészt a magyar állampolgárságot felvevő
román aligha lesz attól fogva
véresszájú nacionalista. Másrészt azért veszi fel a román a
magyar állampolgárságot,
mert egyszerűbben akar elmenni olaszba vagy spanyolba
epret szedni. És aligha jön
haza. Kész főnyeremény. De
tényleg.
Persze, a veszély megvan.
De mindig megvolt, és megvan
a világ ezen szegletében is. Romániánál maradva: a románok
egyszerűen nem tudnak mit
kezdeni a renitens Székelyfölddel. Ott fekszik az ország közepén, és nem román, ettől úgy
néz ki az egész ország, mint
egy lyukas garas: amennyit ér.
Közben, Nagy-Románia
megalakulása óta, alig több
mint száz év alatt sikeresen
asszimilálta, illetve felszámolta
a bolgárokat, a törököket, a
lengyeleket, az ukránokat, a tatárokat (apropó: Basescu), és
egyéb nemzetiségeit. A székelyeket nem tudta. Ha román
lennék, ez nekem is nagy
szálka lenne.
Nyilván most, az utolsó
előtti percben, kétségbeesetten
próbál a román kormány (a
mindenkori román kormány)
előre menekülni. Az ország (Románia) kormányozhatatlan,
még balkáni mércével mérve is
nevetséges. Az energiaszektor
kiárusításával feladták szuverenitásuk utolsó látszatát is. Befele viszont el kell adni az
egységes nemzetállam látszatát: mert más, mint a vakhit, az
analfabéták vakhite nem tartja
össze ezt az országot, amely
külön nemzetiségek, külön kul-

túrák, külön régiók véletlenszerű konglomerátuma.
Éppen ezért újszerű, mesterséges régiók kialakításával lehetne időt nyerni. Felszámolni
a nemzetiségi területeket, a
rablott pénzt fehérre mosni.
Nehéz szavak, de nem tudok ﬁnomabban fogalmazni.
Ezt nem szabad semmi áron
sem engedni. Nem utolsó esély
– a történelemben sosincs
utolsó –, de óriási esélye ez a
magyarságnak, Erdélynek, a
Székelyföldnek, és igen, Magyarországnak is. Végre erőt felmutatni, és ellenszegülni egy
korrupt, gyáva, alkukész és kétségbeesett államimitációnak.
A regionális átrendezéssel
egyetért¬hetünk, feltéve, ha
annak alapeleme az Autonóm
Székelyföld. Vagy maradjunk
annyiban: a Székelyföld. Jó ugródeszka ez a továbbiakban,
nem vagyok annyira képmutató, hogy ezt tagadjam.
S ha ez nem valósul meg,
akkor minden elveszett. Most
kell lépni, tényleg most. Kevesebb kedvezőbb helyzet volt a
világon. Magyarország igenis
vállaljon védőhatalmi státust,
ha muszáj. Rosszabb már nem
lehet neki, nyerni viszont sokat
nyerhet. Na meg kötelessége is.
És oldja meg diplomáciailag…
van rá mód. Minden alku kérdése. Amúgy az egész nem
észérveken múlik. Michael Collinst idézem, erdélyi magyarként: „Először szabadság, aztán
béke.”
Így van ez. És azt hiszem,
elég erősek vagyunk a szabadságra, s az utána következő békére is.
György Attila

Versenyvizsga a gazdasági igazgatóság osztályvezetői állás betöltésére
A MAROSVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI
HIVATAL versenyvizsgát hirdet a gazdasági igazgatóság keretében a bérbeadás-, eladás- és szerződés-felülvizsgálati
osztályra egy osztályvezetői állás betöltésére.
A versenyvizsgára az intézmény Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén kerül sor november 12-én 10 órától
(írásbeli) illetve november 14-én 12 órától
(szóbeli).

A beiratkozási iratcsomót november 5-én,
12 óráig lehet benyújtani, az intézmény székhelyén, a 87-es irodában, és ennek tartalmaznia kell a 2008. évi 611-es számú
kormányhatározat 49. cikkelyének 1. bekezdésében szereplő iratokat.
A versenyvizsgán való részvétel feltételeit
és a könyvészetet az intézmény székhelyén
függesztik ki. Részletek a 0365/801-866-os
telefonszámon 8-14 óra között, vagy a
www.tirgumures.ro honlapon.

Tanulók és egyetemisták
ﬁgyelmébe
A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal felhívja azon ﬁatalok ﬁgyelmét, akik más
településeken laknak, de vásárhelyi tanintézetekben tanulnak, hogy kötelesek bejegyeztetni az ideiglenes lakhelyt. Az ideiglenes
lakhelyet adott személy kérésére írják be a
személyazonossági igazolványba, abban az
esetben, ha azon a lakcímen több mint 15
napot tartózkodik valaki. A bejegyzés érdekében ahhoz a lakosság-nyilvántartó hivatalhoz kell fordulni, melynek övezetében az
ideiglenes lakhely található.
Az ideiglenes lakhely bejegyzéséhez a következők szükségesek:
– kitöltött kérelem (a nyomtatvány a lakosság-nyilvántartó hivatal honlapjáról is letölthető

– személyazonossági igazolvány, amelybe a
bejegyzést igénylik
– az ideiglenes lakhelyet igazoló irat eredetiben és fénymásolt példányban
– 5 lejes bélyegilleték kiﬁzetéséről szóló bizonylat.
Azok az egyetemisták, akik közös lakhelyre
szeretnének ideiglenes lakhelyet, személyesen vagy az ingatlanok adminisztrátora révén
kérhetik azt.
Bővebb felvilágosítás a 0265-250.391-es telefonszámon, a szakosztály Kossuth utca 2628. szám alatti székhelyén, naponta hétfőtől
péntekig 8.30-16.30 óra között, illetve az intézmény www.tirgumures.ro honlapján.
Claudia Trif osztályvezető

Versenyvizsga bölcsődeigazgatóságnál ápolói állás betöltésére
A vizsgán való részvétel feltételei:
román állampolgárság és romániai lakhely a
román nyelv ismerete (írt és beszélt) legalább
18 éves (betöltött) életkor tudatos cselekvőképesség az állásnak megfelelő jó egészségi
állapot, amit a családorvos vagy más, erre hivatott orvos által kibocsátott igazolással támaszt alá megfelelő végzettség, esetenként
bizonyos munkában szerezett gyakorlat vagy
más, az állásnak megfelelő sajátos feltételek
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 rehabilitáció esete.
Sajátos feltételek:
– középfokú végzettség
– ápolói vagy gyermekgondozói szakvégzettség
A gyakorlati vizsgára Marosvásárhelyen, a
Bölcsődeigazgatóságon, a Munka utca 4.
szám alatt kerül sor 2013. November 26-án
10 órakor. A versenyvizsgára a dossziékat október 29-én 12 óráig lehet benyújtani a 87es irodában.

Szükséges iratok:
– beiratkozási kérelem
– a személyazonossági igazolvány fénymásolata
– azon dokumentumoknak a fénymásolata, amelyek a végzettséget és a szakképzést igazolják
– a munkakönyv fénymásolata, amely azonos az
eredetivel, vagy más igazolás, amely a munkaidőt és a szakképzettséget támasztja alá
– erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett
nyilatkozat, melyből kiderül, hogy nem büntetett előéletű
– a családorvos által kibocsátott orvosi igazolás,
amely tanúsítja a mewgfelelő egészségi állapotot, nem lehet 6 hónapnál régebbi
– önéletrajz
– a katonakönyv fénymásolata (esetenként)
– más, a versenyvizsga lebonyolításával kapcsolatos iratok.

Bővebb felvilágosítást a kommunikációs és
személyzeti osztályon nyújtanak (39-es iroda)
telefon: 0365/801-866, 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 nyilatkozatott mellékelt, köteles erkölcsi bizonyítvánnyal kiegészíteni a dossziéját még az
első vizsga lebonyolítása előtt.
Dr. Dorin Florea polgármester
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Úgyis „aranyos” vagy, Bernie!

7. oldal

Barátságos labdarúgómérkőzés: Marosvásárhelyi ASA-Kolozsvári
Universitatea 0-0

Sikeresen szerepelt a román női asztalitenisz-válogatott az ausztriai Schwechatban megrendezett Európa-bajnokságon, hiszen csapatban az
ezüstérmet sikerült megnyerniük, míg egyéniben
a nyolcaddöntőig jutottak.
A csapat közel állt az aranyhoz, a döntőben 3-1-re maradtak alul a kínai versenyzőkkel
megerősített Németországgal
szemben, a marosvásárhelyi
Szőcs Bernadette és Elizabeta
Samara mérkőzésein is a rivális
kerekedett felül a kulcspillanatokban.
A döntő első összecsapását
Daniela Dodean 3-1-re (11-8, 711, 12-10, 12-10) nyerte Kristin
Silbereisen ellen. A másodikon
Samarának meccslabdája volt a
kínai származású Han Jing ellen,
2-1-es szett állásnál, illetve a negyedik játszmában 10-9-es
eredménynél, de Han fordított,
12-10-re nyert, majd 3-2-re (911, 11-6, 8-11, 12-10, 11-5)
hozta a mérkőzést. Szőcs Bernadette is jól kezdett Xiaona Shan
ellen, a döntő játszmában 9-7-re
vezetett, mégis ellenfele nyert
11-9-re (11-6, 9-11, 10-12, 11-

1, 11-9). Ezután újra Dodean állt
asztalhoz, Han ellen 1-0-ra és 21-gyel is előnyben volt, a végén
mégis a német színekben versenyző rivális örülhetett 3-2-es
(9-11, 11-8, 6-11, 11-6, 11-6) sikerének.
Románia negyedik alkalommal lehetett volna Európa-bajnok (korábban ez 1992-ben,
2002-ben és 2005-ben sikerült),
ehelyett viszont be kellett érniük
a negyedik ezüstéremmel
(1958-ban, 2010-ben és 2011ben is ezüstöt nyertek). Döntős
szereplésüket annak köszönhették Szőcs Bernadették, hogy az
első körben 3-2-re legyőzték Ukrajnát, a negyeddöntőben 3-0-ra
megverték Magyarországot,
majd a négy között hasonlóan 30-lal jutottak túl Oroszországon.
Ezzel a sikerrel Németország
megszakította a négy éve tartó
holland sorozatot (két, illetve

három éve a német együttes a
román csapat ellen diadalmaskodott).
Egyéniben a románok mindegyik játékosa elbukta a továbbjutást a negyeddöntőben,

mindhárman hasonló eredménnyel (4-2) maradtak alul a
nyolcaddöntőben.
Daniela Dodean a holland Jiao
Litől, Elizabeta Samara a német
Xiaona Shantól, míg Szőcs Berna-

dette a spanyol Yanfei Shentől
szenvedett vereséget.
Következő lapszámunkban
még visszatérünk a marosvásárhelyi Szőcs Bernadette idei teljesítményére.

Sabău visszatért

(de ő nem akart a Steauához
kerülni), majd 1988 januárjától
júniusig Marosvásárhelyre, az
ASA-hoz került, ahol Cornel
Dinu volt az edző.
A kivételes tehetségű és
hozzáállású ,,zsukás”, Ioan Ovidiu Sabău 12 mérkőzésen 2 gólt
lőtt az ASA színeiben (április 4én Bákóban, 1-2-re végződött
találkozón és május 14-én hazai
pályán, a Corvinul elleni, 2-1-re
nyert mérkőzésen). Időközben
5 alkalommal is magára vette a
válogatott címeres mezét az
ASA játékosaként.
Az akkori ASA keretében Sabăunak csapattársai voltak többek közt Varró, Naste, Szabó,
Jenei Botezan, Fodor, Erős Károly, C. Ilie, Craiu, Ciorceri, Moldovan Lucian, Albu, Fanici,
Toma Ivan, Stoica II., Dorobanţu, Moldovan Cristian is.
Az 1987/1988-as bajnoki
évad végén az ASA jelenlegi vezetőedzője a fővárosi Dinamóhoz szerződött, ahol két éven

keresztül, 49 mérkőzésen nyolc
gólt szerzett.
1990-ben kelet-európai légiósként Hollandiába, a Feyenoord együtteséhez szerződött,
majd 1998-ig játszott még az
olasz Brescia és a Reggiana csapatainál is.
1998-ban igazolt a Rapidhoz, majd 2005-ig megfordult
a kolozsvári Universitatea és a
medgyesi Gaz Metan együtteseinél is.
1988-2001 között – a
román válogatott színeiben, 55
mérkőzésen – 8 gólt szerzett
mint középpályás. A nemzeti tizeneggyel jelen volt az 1990-es
olaszországi világbajnokságon,
valamint az 1996-os angliai Európa-bajnokságon is.
Edzőként 2000-ben mutatkozott be a kolozsvári Universitatea csapatánál, amely
együttest a 3-ik osztályból a 2ik ligába sikerült feljuttatnia.
2003-2005 között a medgyesi Gaz Metannál tevékeny-

Női labdarúgó A-osztály
Măgura 2012 Bákó–Marosvásárhelyi Ladies 2-5 (1-2)
A női labdarúgó A-osztályban, az ötödik forduló keretében, a marosvásárhelyi
Ladies 5-2-es győzelmet
aratott Bákóban, a helyi Magura 2012 otthonában. A
következő fordulóban, október 20-án, a lányok hazai pályán, a nagyadorjáni
Dorman sportbázison a kolozsvári Olimpia II. Együttesét fogadják.

Ioan Ovidiu Sabău visszatért Marosvásárhelyre, ahol a családi okok miatt lemondott Eduard Iordănescut követte az ASA másodosztályú labdarúgócsapatának kispadján. Segítői a besztercei Mircea Cojocaru és a marosvásárhelyi
Romulus Miclea, aki játékosként is tevékenykedni fog. Az együttesnél a cél
immár nem a lassú és biztos építkezés, hanem az azonnali 1. ligába jutás. Az
eddigi öt fordulóban az ASA nyolc pontot gyűjtött, és az 5. helyet foglalja el a
tabellán.
Sabău 1988-ban játékos volt
az ASA-nál, majd 2010 és 2011
között, illetve 2012-ben edzőként is dolgozott már Marosvásárhelyen.
De tulajdonképpen ki is
Sabău a román labdarúgásban,
és milyen eredményeket ért el
játékosként, majd edzőként?
Erre próbáltunk választ keresni…
Ioan Ovidiu Sabău 1968.
február 12-én született a Kolozs
megyei Valea Florilorban. 1982ben egy unokatestvérén keresztül került a kolozsvári
Universitatea együtteséhez,
ahol első edzői Alexa Uifăleanu
és Szoboszlay Miklós voltak.
Az 1985-1986-as A-osztályos bajnoki évadban Remus
Vladnak köszönhetően került
fel a nagycsapathoz, ahol 17
évesen mutatkozott be egy Dinamo elleni találkozón.
1987-ben katonakötelessé
vált, mindamellett, hogy a Steaua is vinni akarta Bukarestbe

Mivel az ASA 8-ik fordulóbeli
mérkőzése október 23-ára,
szerdára van halasztva, az
együttes vezetősége szombat délelőttre barátságos
mérkőzést rendezett. A víkendtelepi sportbázis egyik
labdarúgó pályáján sorra került mérkőzés fontossága az
volt, hogy az együttes több,
eddig kevésbé használt labdarúgóját is pályára léptette,
sőt Sabău edző kipróbálta a
23 éves ghánai illetőségű
Wiafe Danquah-ot is, aki az
utóbbi fél évben az első ligás
FC Brassó együttesét erősítette. Szombaton, október
19-én, a 9-ik fordulóban az
ASA Nagyváradon lép pályára, a helyi FC Bihor ellenfeleként.

kedett a 2-ik osztályban, de
nem sikerült feljuttatnia az élvonalba.
2005-2009 között Besztercén a helyi Gloriát edzte. A
2006-2007-es bajnoki évadban
a Gloriával a klub történetének
legjobb szereplését érte el, hatodikok lettek az élvonalban,
majd 2009-ben a csapatot sikerült megmenekítenie a kieséstől.
2009 nyarán átvette a temesvári Politehnicát, amellyel a
soron következő bajnokságban
az 5-ik helyen végzett.
2010 szeptemberében került a marosvásárhelyi FCM-hez,
amely csapattal az első évben a

9-ik helyen végzett, majd a következő bajnoki évadban a csapat gyengébben szerepelt, így
Sabău is távozott az együttestől.
A 2011-2012-es bajnoki
idényben másodszor is visszakerült a FCM-hez, de egy 2-1-es
idegenbeli, a Gaz Metantól elszenvedett vereség után távozott az együttestől, aztán 2012
márciusában újra visszatért a
FCM-hez. Az 1. ligából kiesett
FCM-től Sabău a Rapidhoz került 2012 nyarán, ahol kevés
ideig tevékenykedett.
Mint ismeretes, Sabău a Jehova Tanúi felekezet tagja, családjával Kolozsváron lakik.

Kézilabda: Kettős győzelemmel mutatkoztak be
az „öreglányok”
A Hargita megyei kézilabda
bajnokság első fordulójában
kettős győzelmet aratott a
marosvásárhelyi Gedeon
Richter amatőr kézilabda
együttese. Kulcsár László
által edzett csapatnak Zetelakát 24-21-re, míg Felcsíkot
28-15-re is sikerült legyőzniük. Mint ismeretes, minden együttes háromhetente
rendez egy-egy bajnoki tornát, ami azt jelenti, hogy egy
nap, a nyolc résztvevő csapat
két-két mérkőzést játszik. A
következő fordulóra Zetelakán kerül sor október 27-én,
majd a hatodik fordulóban,
február 16-án a Gedeon
Richter szervezi meg a tornát
Szovátán.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Pályá
zat

TISZTELT REJTVÉNYFEJTŐK!
Ha sikerült kitölteniük az
ábrát, a megfejtést (a rajz poénját) kérjük, tartalékolják a
hónap végéig, s majd az akkor
megjelenő pályázati szelvényen küldjék el szerkesztőségünkbe, a többi októberi
rejtvény megfejtésével együtt,
a rajta feltüntetett beküldési
határidőig. Ha pedig így cselekedtek, és megfejtéseik helyesek, a következő díjaink
egyikét nyerhetik el:
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
Szeptemberi
rejtvénypályázatunk
nyertesei:
1. díj: ezüstkarlánc – a RUBICOMPRES DEMETER Kft. ék-

szerboltjának ajándéka: RÁCZ
VILMA (Bazsalikom u.)
2. díj: kozmetikai krémeket,
géleket tartalmazó ajándékcsomag – a „Peter's Beauty
Shop kozmetikai cikkeket forgalmazó szaküzlet ajándéka:
KEREKES IBOLYA (N. Bălcescu)
3. díj: három hónapos előﬁzetés a Központ hetilapra:
BUTYKA ÉVA (Székely Vértanúk u.)
Gratulálunk, nyerteseinket
telefonon értesítjük a díjak átvételével kapcsolatban!
A helyes megfejtések:
Telepesek a Marson: –
Mindjárt éjfél van, Alvin! Ilyenkor kell hazajönni?! Világosak
sötét jövője: – Annak, aki
megpróbál átállni az ellenfélhez, azonnal fejét vétetem!
Végtelen mezők: – Nem bírja
már a derekunk! Csinálhatnánk
itt inkább egy golfpályát. Szöktetés a fellegvárból: – Csak
úgy megyek, ha nem hoz vissza
két nap múlva, mint a múltkori
lovag!
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Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,
1. szám

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

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

RUBICOMPRES

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

www.kozpont.ro
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