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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

Kísért a múlt
Egyre ködösebbé válik a közélet. Évekig húzzákhalasztják a korrupciós pereket. Nem lehet tudni,
hogy ki a hazug és ki a becsületes. Nem lehet érteni, hogy a politikustársai helyett miért a népet
akarják rávenni a vádakkal illetett politikusok
melletti szolidaritásra, és ugyanakkor, más hasonló esetben, miért nem rehabilitálják azt a személyt, akit már felmentettek az őt ért vádak alól.
Úgy tűnik, hogy hiábavalónak bizonyultak az eddigi áldozatok a hatalmi erők visszarendeződési
igyekezetével szemben. Újból fontos társadalmi
szerephez jutnak a forradalmi megemlékezések.

Társadalom

Betiltaná a kormány a stoppolást

A személyes szabadság
korlátozása?

>>>5. oldal

Az egyik legszebb:
a Keresztelő Szent János
Plébániatemplom

A kéttornyú templom Vásárhely főterének legimpozánsabb barokk épülete. Kettős tornyával, barokk toronysisakjával, méreteivel és szépségével
lenyűgöző. Építését 1728-ban kezdték el a jezsuiták Keresztelő Szent János tiszteletére.
Azon a helyen épült, ahol 1702-ben egy fából készült kápolna állott, melyben 1707-ben II. Rákóczi
Ferenc is hallgatott misét. A harangok Mária Terézia idejéből valók.

Törvény tiltaná jövőtől Romániában a sokak által gyakorolt praktikus módszerét az utazásnak:
a stoppolást. Éppen akkor, amikor napi kétszázzal csökkentették az országban közlekedő személyszállító vonatok számát. A már elkészült sürgősségi rendelet értelmében a kormány 10005000 lejes bírságot róna ki az engedély nélküli személyszállításért. A közvitára bocsátott
tervezetet szövege szerint a stoppolás negatív hatást gyakorol a helyi és a megyei személyszállításra. Erről kérdeztük néhány vásárhelyi, gyakran stoppoló, illetve saját autóval utazó
személy véleményét.
>>> 4. oldal
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Erdélyi magyar cserkészek
hozzák a Betlehemi Békelángot

Bölöni Lászlót felkérték,
de nemet mondott

A cserkészet megalapítója Robert Baden-Powel (Bi-Pi)
angol író, a brit hadsereg altábornagya, aki 1907-ben
szervezte meg és indította el a mozgalmat. Magyarországon 1910-ben kezdett el kibontakozni a cserkészmozgalom, erdélyi viszonylatban 1911-ben alakult meg az
első csapat Székelyudvarhelyen. A Magyar Cserkészszövetséget 1912. december 28-án hozták létre.

A Nemzeti Sport című lapnak adott interjúban mondta
el Bölöni László, hogy Egervári Sándor lemondását követően szövetségi kapitánynak kérte fel a magyar szövetség. Az Ázsiában dolgozó szakember nemet mondott
az ajánlatra. „Nem számítottam rá, hogy én leszek az
első számú opció“ - nyilatkozta a minap Bölöni.
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Kár kihagyni
Előadások a Nemzetiben
December 19-én, csütörtökön 19.30-tól az Alkésztiszt nézhetik meg a színházba
látogatók. 20-án, pénteken délelőtt 11 órától a Túl a Maszathegyen című zenés mesejátékra
várják a gyerekeket a színház
nagytermébe.
Hahotázva zárja az évet
A Hahota Színtársulat december 28-án, szombaton este
7 órától a Maros Művészegyüttes előadótermében tartja A
pénz beszél... című szilveszteri
kabaréjának bemutató előadását. Szereplők: Puskás Győző,
Székely M. Éva, Kelemen Barna,
Cseke Péter, Szőlősi P. Szilárd,
Gönczi Katalin és Bordos Nagy
Csilla. Szakmai tanácsadó Kovács Levente. A következő előadásokra december 29- én és
30-án este 7 órától, illetve 31én délután 6 órától kerül sor a
Maros Művészegyüttes előadótermében. Jegyek elővételben a
Kultúrpalota, a Maros Művészegyüttes, illetve a művelődési
ház jegypénztárainál kaphatók.
Internetes helyfoglalás a
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A vallásos zene napjai
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia huszonnegyedik alkalommal
megszervezett
rendezvénysorozata december
19-én, csütörtökön este 7 órakor
kezdődő rendkívüli karácsonyi
vokálszimfonikus koncerttel
zárul. A Kultúrpalota nagytermében a magyarországi Ménesi
Gergely vezényel. Fellépők:
Horia Mihail zongoraművész,
Trózner Kincső szoprán, Szabó
Levente tenor, Buta Árpád baszszus, Molnár Tünde orgonaművész, illetve a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia vegyes kara
és szimfonikus zenekara. A koncertre a 10-es számú bérletek
érvényesek.
Jótékonysági
koncert Robikáért
A közöltektől eltérően december 21-én, szombaton és
22-én, vasárnap 18 órától kerül
sor a Művészkuckó Egyesület
gyerekcsapatának, a Művészeti
Líceum diákjainak, illetve a Vártemplom újonnan alakult gyer-

Viola, Urbán, Orbán
Teoﬁl, Ignác, Krisztián, Keresztély
Tamás, Izidor, Péter
Zénó, Anikó, Nina
Viktória
Ádám, Éva, Noémi, Ervin
Eugénia, Anasztázia, Anasztáz
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mekkórusának közös koncertjére a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
nagytermében. A ritka betegségben szenvedő Dávid Robikáért szervezett jótékonysági
karácsonyi koncertre felnőttek-

nek 15 lej, gyerekeknek 8 lej a
belépő. A begyűlt összegből a
szervezők a beteg kisﬁú gyógyítását támogatják.
Megközelítések
Ezzel a címmel nyílik meg
Csíky Szabó Ágnes textilművész
egyéni kiállítása december 19én délután 5 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám). Megnyitóbeszédet mond Nagy Miklós Kund
művészeti író. Közreműködik
Csíky Borka Boglárka csellón, ifj.
Csíky Boldizsár zongorán. Tolmácsolásukban felcsendül Csíky
Boldizsár szerzeménye, hallható
Robert Schumann pár percben.
Bródy 150
Ezzel a címmel nyílt színháztörténeti kiállítás a marosvásárhelyi
Stúdió
Színház
előcsarnokában. A kiállítás a 150
éve született Bródy Sándor író,
drámaíró, publicista életét a
nagy színházi sikerek felől mutatja be, vezérfonala A tanítónő
című darab, amely Bródy Sándor
pályájának meghatározó munkája. Az érdeklődők egyebek
mellett A dada és A tanítónő legemlékezetesebb előadásait felidéző
muzeális
értékű
fotóanyagot tekinthetik meg,
köztük azokat a felvételeket,
amelyek a Székely Színház máig
emlegetett 1956-os előadásának nagy pillanatait idézik.
Medgyes és környéke
A Hargita Megyei Kulturális
Központ szervezte fotótábor
anyagából nyílt Medgyes és környéke című kiállítás a Bernády
Ház emeleti kiállítótermében
várja a látogatókat.

Kos: Tegyen úgy, mintha közel engedne magához lelkileg
valakit, de semmilyen titkát ne árulja el neki! Így elkerülheti a konkurenciaharcot a magánéletben és a munkában
is. Egy külföldi utazáson megismert személy segítségére,
tudására a későbbiekben is számíthat.
Bika: Erotikus kisugárzása kilométerekben mérhető, úgy
vonzza az embereket, mint mágnes a vasat. Összejöhet
azzal a személlyel, aki a társa, a szövetségese lehet, és véglegesen búcsút inthet a magánynak. Egy váratlan munkaajánlat a lehető legjobbkor jön.
Ikrek:Tiszteletben kell tartania egy rokon akaratát, és úgy
kell tennie, hogy neki jó legyen. Egy titkos szerelmi kapcsolatban nemcsak a szex lesz fantasztikus, hanem szellemileg is azonos hullámhosszon lehetnek. Ha beteg, ne
aggodalmaskodjon, mert jó kezekbe kerül.
Rák: A gyermeke annyira izgatott lehet a héten, hogy
talán még a láza is felszökik. Jól tenné, ha a munkahelyén
icipicit siránkozna, így jobban észreveszik, milyen sokat
dolgozik. Szedjen immunerősítőt, így elkerülheti a betegséget.
Oroszlán: A szenvedély, amelyet akár a szeretője, akár a
munkája vagy a gyermeke miatt érez, sugárzóvá teszi.
Ennek köszönheti azt a roppant erőtartalékot, amelynek
segítségével félretolja az utjában álló embereket, legyőz
minden akadályt – ami viszont sokakat fog irritálni.
Szűz: Adja át a családban az uralkodói szerepet, és egy kicsit vonuljon a háttérbe. Ingatlanügyet a héten bonyolítson, és ha vannak politikai vagy egészségügyi kapcsolatai,
használja ki ezeket, mert általuk előnyt élvezhet. Orvosi
vizsgálat miatt ne stresszelje magát, ne ﬁzesens be külföldi
utazást!
Mérleg:Találkozhat egy különleges személlyel, aki pozitív
irányban befolyásolja az életét. Ügyesen vásárolhat, a nagy
tolongásban értékes tárgyat csíphet el, lenyűgözően olcsó
áron! Nem haragszik igazán senkire, csak torkig van az
egész élettel, az állandó pénztelenséggel, a meddő vitákkal.
Skorpió: A héten bizonyíthatja, hogy szuper válságmenedzser. Fantasztikus pénzügyi döntést hozhat, ami a csődtől való megmenekülést jelentheti, ezért sokan akarnak
még kezet csókolni önnek. Ha keménynek érzi érzelmileg
az életet, ne beszéljen a sors igazságtalanságáról!
Nyilas: Harcos ez a hét, amikor talán még politizálni is fog,
és kiáll az elveiért, mindazért, amiben hisz. Egy barátnak,
aki megint jó tanácsot adhat, sokat köszönhet. Gyermekére
vigyázzon jobban, így elkerülhet egy betegséget.
Bak: Tapasztalhatja, hogy a sors a legnagyobb rendező.
Összefuthat azzal a személlyel, aki már régóta izgatja a
fantáziáját, de sok észérv szólt a vágyak ellen. Most elmerülhet vele a szenvedély tengerébe, aminek jó, ha tudja,
következményei lesznek.
Vízöntő: Testvérének a segítségére, ápolására van szüksége. Társaságban ön lesz a sztár, még az is lehet, hogy valaki nyíltan felkínálkozik. Politikai vagy feketegazdasággal
kapcsolatos barátságát tartsa a legnagyobb titokban
Halak: A határon túli bevásárlás jót tesz a lelkének és a
pénztárcájának is, mert egyrészt olcsóbban vásárolhat,
másrészt kiszakadhat a mókuskerékből. Váratlanul jelentkezhet egy olyan személy, aki már hosszabb ideje nem hallatott magáról, és ez csalódottá tehette önt.

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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„Légy résen!”
Ferencz Zsombor

Erdélyi magyar cserkészek hozzák
a Betlehemi Békelángot
A cserkészet megalapítója Robert Baden-Powel (Bi-Pi) angol író, a brit hadsereg altábornagya, aki 1907-ben szervezte meg és indította el a mozgalmat. Magyarországon 1910-ben kezdett el kibontakozni a cserkészmozgalom,
erdélyi viszonylatban 1911-ben alakult meg az első csapat Székelyudvarhelyen. A Magyar Cserkészszövetséget 1912.
december 28-án hozták létre.

A székelyudvarhelyi kezdeményezést követően újabb
cserkészcsapatok szerveződtek
a marosvásárhelyi és a kolozsvári református kollégiumokban,
valamint
a
gyulafehérvári gróf Majláth
Gusztáv római katolikus főgimnáziumban. Ezeknek a
csapatoknak a tevékenységét
azonban az első világháború
derékba törte. A trianoni szétdarabolás után 1922-ben indult újra az erdélyi magyar
cserkészet, és működött 1938ig. Észak-Erdélynek Magyarországhoz való visszacsatolása
után ismét tevékenykedhettek
a cserkészek a második világháború végéig. 1948-ban a
hatalmat megkaparintó kommunisták azonban ismét betiltották a mozgalmat. Az
1989-es eseményeket követően egy új korszak vette kezdetét az erdélyi magyar
cserkészmozgalom életében
is. Ma már 56 erdélyi telepü-

lésen 138 cserkészcsapat működik több mint 2 000 taggal.
A világ legnagyobb
gyermek és ifjúsági
mozgalma
Mit is kell tudni általában a
cserkészetről? Először is azt,
amit az alapszabályzat is kijelent: „A cserkészet önkéntes,
politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom, mely
mindenki számára nyitott, származásra és emberfajtára való
tekintet nélkül.” A világ legnagyobb gyermek és ifjúsági mozgalma, amely több mint 200
országban 38 millió cserkésszel
működik. A cserkészet öt alapelve: a hit ápolása, embertárs
szolgálat (szociális tevékenység), természetápolás és szeretet,
hazaszeretet
(lokálpatriotizmus), egészséges
életmód (folyamatos testedzés). A tízpontos magyar cserkésztörvény második pontja

szerint: „A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek,
hazájának
és
embertársainak tartozik.”
Napjainkban Erdélyben kilenc körzetre oszlik a magyar
cserkészszövetség: Észak-Erdély, Szilágy, Kolozsvár, Enyed,
Maros, Gyergyó, Udvarhely,
Csík, és Háromszék. A Marosi
Körzet pedig hat csapatot
számlál, melyek a következők:
21. sz. gr. Petki Dávid (Marosszentgyörgy), 30. sz. gr. Teleki
Sámuel (Marosvásárhely), 37.
sz. Koós Ferenc (Szászrégen),
91. sz. II. Rákóczi Ferenc (Marosvásárhely), 127. sz. Bosco Szent
János (Marosvásárhely) és 128.
sz. Domokos Mihály Kázmér
(Szováta).
A Betlehemi Békelángot
a cserkészek hozzák a
Születés Templomából
A marosvásárhelyi cserkészek tevékenységéről a 30.
számú gróf Teleki Sámuel Cserkészcsapat Fülesbagoly őrsének
vezetőjét, Szabó László református lelkészt kérdeztük. Megtudtuk,
hogy
egy
cserkészszövetség körzetekből,
a körzetek csapatokból, a csapatok rajokból és a rajok őrsökből állnak. A csapatokat híres
személyiségekről, az őrsöket
állat vagy virágnevekről nevezik
el. A cserkészcsapatok szorosan

tartják egymással a kapcsolatot, többféle országos szintű
programokat szerveznek: lelki
napokat, sportnapokat, dalversenyeket, szüreti bálokat, rovásírás konferenciákat, szociális
munkatáborokat, mesemondóés színjátszó versenyeket stb. „A
gróf Teleki Sámuel Cserkészcsapat két rajból áll, székhelyünk a
Gecse utcában van, ahol minden szerdán délután van foglalkozás. Nyáron portyákat
(kirándulás) szervezünk, de
télen is van tevékenység. Most
például december 21-én a magyarrégeni református templomba megyünk a Koós
Ferencről elnevezett cserkészcsapat meghívására. Itt egy
régi hagyománnyal rendelkező
eseményen veszünk részt, a
Betlehemi Békeláng fogadásának és továbbadásának az ünnepségén. A lángot cserkészek
hozzák Jézus születési helyéről,
a betlehemi Születés Bazilikából, stafétaként, mint az olimpiai lángot. Az erdélyi
cserkészek Bécsben veszik át és
hozzák Nagyváradig, ahonnan
körúttal juttatják el minden
körzetbe. Az eseményen bárki
részt vehet mécsesével, viharlámpájával, gyertyájával és
vihet otthonába a Betlehemi
Békelángból” – tájékoztatott
Szabó László őrsvezető.
Nemes Gyula

Kísért a múlt
Leegyszerűsítve a problémát beérhetnénk azzal a
megállapítással, hogy újból feléledt az átkozott diktatúra
szelleme. Csak egyetlen példát: a posztkommunista hatóságok huszonnégy évvel a rendszerváltás után, a szólásszabadság gyakorlása miatt, vissza akarják vonni a
forradalom hősétől a korábban neki ítélt érdemrendet. A
rossz irányú változásokat alátámasztó bizonyítékok sora
azonban ennél sokkal hosszabb.
Kezdhetnénk például azzal a felismeréssel, hogy annak
ellenére, hogy ebben az országban volt egy olyan népszavazás, amelyen a lakosság kifejezte abbéli igényét, hogy
egy egyszerűbb és kisebb létszámú parlamentet hozzanak
létre, most egy sokkal népesebb és tehetetlenebb törvényhozói testületet tartunk fenn. Ez a mi sajátos parlamenti demokráciánk. Szavazhat bárki bármire, a
politikusok úgyis azt csinálnak, amit akarnak. Ráadásul
ebben a színjátékban tökéletesen együttműködtek a baloldaliak a jobboldaliakkal, a románok a magyarokkal, az
erdélyiek az oltyánokkal és a köztörvényes bűnözők az ártatlan bárányokkal. Ha így haladunk, egy szép napon majd
azon veszi észre magát az ország, hogy egy újabb „fehér
házat” kell felépítenie, mivel a rekordméretű régiben a honatyáinknak már nem marad helyük.
A sötét múltat kísértő aggasztó jelenségek sorában
megtalálható az az állami diktatórikus magatartás, amelylyel bizonyos nyereséges gazdasági tevékenységeket egyoldalúan, egyesek hasznára, illetve mások rovására
szerveznek meg. Egyes bányászati ágazatokat tudatosan
tönkretesznek, másokat pedig kiváltságos érdekkörök kezére juttatnak. Nem baj, ha a veszélyeztetett régióban élők
nem értenek egyet a beruházásokkal, inkább a befektetőket védik meg a kiszolgáltatott lakosokkal szemben.
Lehet szó aranyról, kőolajról, földgázról, palagázról vagy
műtrágyáról, a közakarat óhaját senki sem tartja számon.
Erre találták ki a mi parlamenti demokráciánkat. Ugyanígy
a régiósításról sem kérik ki a véleményünket, a nyelvi
jogok tekintetében pedig csak a nyilatkozatok szintjén,
valamint a nemzetközi megítélések alapján állunk jól. Mi
más lenne ez, ha nem diktatúra?
Szintén az átkos rendszer hagyományainak megfelelően, az azóta új világot teremtő internet térhódítása ellenére, továbbra is folyik a tudatos sajtómanipuláció olyan
tévécsatornák, rádióadók és hírportálok által, amelyek az
emberek félrevezetését, megfélemlítését és elnémítását
tartják szem előtt. Egyre ködösebbé válik a közélet. Évekig
húzzák-halasztják a korrupciós pereket. Nem lehet tudni,
hogy ki a hazug és ki a becsületes. Nem lehet érteni, hogy
a politikustársai helyett miért a népet akarják rávenni a
vádakkal illetett politikusok melletti szolidaritásra, és
ugyanakkor, más hasonló esetben, miért nem rehabilitálják azt a személyt, akit már felmentettek az őt ért vádak
alól. Úgy tűnik, hogy hiábavalónak bizonyultak az eddigi
áldozatok a hatalmi erők visszarendeződési igyekezetével
szemben. Újból fontos társadalmi szerephez jutnak a forradalmi megemlékezések.

A Központ hetilap a következő

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

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

13 RON
25 RON
50 RON
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Stop a stoppolásnak

A személyes szabadság korlátozása?
Törvény tiltaná jövőtől Romániában a sokak által gyakorolt praktikus módszerét
az utazásnak: a stoppolást.
Éppen akkor, amikor napi
kétszázzal csökkentették az
országban közlekedő személyszállító vonatok számát.
A már elkészült sürgősségi
rendelet értelmében a kormány

1000-5000 lejes bírságot róna
ki az engedély nélküli személyszállításért. A közvitára bocsátott tervezetet szövege szerint
a stoppolás negatív hatást gyakorol a helyi és a megyei személyszállításra.
A tervezett módosítás szerint a magán- illetve jogi személyek csak akkor végezhetnek
tevékenységet, ha betartják a

MORGÓ

Egyik kutya, másik eb
Sokan, sokszor leírták már a külföldi tudósítók: kivételezett
helyzetben vannak, szinte isteni ajándék számukra, hogy a
Dimbovita partján kell dolgozniuk, ahol minden napnak megvan a maga rikító színese. Tagadhatatlan, nem unatkozhat az,
aki a román politikai közélet eseményeit próbálja követni,
esetleg értelmezni. Bár azok, akik nem külföldiként teszik
mindezt, sokszor örülnének, ha nyugodtabb, kiszámíthatóbb
környezetben kellene élniük, dolgozniuk. Tehát nem mondok
újat, amikor leírom: olcsó vásári komédiába illő mindaz, ami
a napokban a román politikai élet porondján folyik. A legújabb cirkuszt a kormányzat, illetve annak legfőbb ereje, a
posztkommunista PSD által a törvényhozáson áterőltetni
szándékozott, a Btk-ra vonatkozó jogszabály-módosítás, valamint az amnesztiatervezet váltotta ki. Az előbbi a korrupt
tisztségviselők felelősségre vonását nehezítené meg, az
utóbbi pedig a már elítélt politikusok tisztára mosását könnyítené.
A nemzetközi érdeklődést és tiltakozást is kiváltó kormányzati szándék újra egymás ellen fordította a kormánykoalíció
társelnökeit, a kormányfő Victor Pontát és a szenátus elnökét,
az USL még hivatalos államelnök-jelöltjét, Crin Antonescut.
A két „artista” válogatlanul vagdosta egymás fejéhez a sértéseket, nemes egyszerűséggel hazugsággal vádolták egymást.
Hogy kinek lehet igaza? Szerintem mindkettőjüknek! A legújabb botrány kapcsán egyre nyilvánvalóbbnak tűnik, hogy Antonescu olyan helyzetbe manőverezte magát, ahonnan
számára nincs kiút. Egyre világosabb, hogy a pártnak és elnökének érdekei nem azonosak. A PNL számára létfontosságú
a koalíció minél további fenntartása, különösen az abból származó előnyök. Antonescu a párt, a klientúra foglya, ha személy szerint ki is lépne az USL-ből, nem teheti. Viszont minél
tovább tart a konﬂiktusa Pontával, ha marad is az USL jelöltje,
annál kevesebb szoci voksra számíthat. És számolnia kell azzal
is, hogy a PSD szavazótábora egy „független” jelölt mögé sorakozik fel. Ha viszont felbomlik a pártszövetség, akkor automatikusan a PSD jelöltje válik az esélyessé. Jelen pillanatban
ugyan még él a kormánykoalíció, de a sárdobálás közben a
PSD szívósan összegyűjtötte a más pártok lézengő rittereit, s
mára már – az RMDSZ-t, a kisebbségi képviselőket és a „függetleneket” beleszámítva – lassan megvan a PNL nélkül is a
törvényhozás mindkét házában a többsége.
A két vitatott törvény parlamenti vitáját a jövőre halasztották, de az RMDSZ már nyugtalanul várja a felkérést, készül
a kormányzásra. Nagyon kíváncsi lennék, mit tanácsolt Frunda
Pontának a vitatott törvénytervezeteket illetően, de hogy
sokan örülnének az RMDSZ-ben a módosításoknak – különösen azok, akiknek meggyűlt a bajuk az igazságszolgáltatással,
s feltételezhetően azok is, akik előbb-utóbb érintettek lehetnek –, az biztosnak mondható. Erdélyi magyar szemszögből
tekintve, talán jobb lenne, ha minél hamarabb tisztulna a
helyzet. Mert az egyértelmű, hogy az RMDSZ-nek, ha kormányzati szerepet vállal, fel kell adnia az utóbbi hónapokban
hangsúlyosabban folytatott autonómiázással.
Szentgyörgyi László

38/2003-as törvény előírásait,
azaz regisztrálják tevékenységüket a hatóságoknál, megszerzik szükséges engedélyeket,
és adót ﬁzetnek a szolgáltatásért kapott összegre. Pontáék
úgy vélik: a hatályban levő jogszabályok nem vonatkoznak a
stoppolásra, és ezáltal súlyosan
károsítják a tömegközlekedésben jelen levő cégeket, az
egészséges versenyhelyzetet, a
kimaradt adóbevételek miatt
pedig az államkasszát is.
Erről kérdeztük néhány vásárhelyi, gyakran stoppoló, illetve saját autóval utazó
személy véleményét.
Kiss Andrea: „Úgy vélem,
hogy ahhoz, hogy a kormány
betiltsa a stoppolást, elfogadható árú és minőségű személyszállítást kellene biztosítaniuk
az ország területén. Marosvásárhelynek nagyon rossz vonatösszeköttetése van Kolozsvárral
és a Székelyföld többi megyéjével is. Gyakorlatilag kétszer, de

leginkább háromszor hosszabb
idő alatt lehet vonattal, busszal
eljutni ezekre a településekre,
mint stoppal. És mi lesz a már
Erdélyben is kiterjedt hálózattal
rendelkező és jól működő stoppoljonline.ro honlappal? Ott
kérdéses, hogy mennyire fogják
tudni nyomon követni az autósokat, illetve a stopposokat.”
Megnő a vonaton
blattolók száma
Kovács Árpád: „Amerikában, és fejlettebb országokban
azért lobbiznak, hogy a carpooling (azon eset, amikor jármű-

A becsület
Volt egykoron Kézdivásárhelynek egy, az erdélyi Magyar
Polgári Párt színeiben mandátumot nyert polgármestere. Rácz
Károly a neve. 2008 és 2012 között viselte ezt a tisztséget, bár ez
így nem egészen pontos.
Történt ugyanis, hogy 2011.
március 11-én, nemzeti ünnepünk előestéjén, amikor a Magyar Polgári Párt kongresszusára
készülődött minden küldött Kézdivásárhelyre, s odavárták Kövér
Lászlót is, nos, azon a napon a
román korrupcióellenes ügyészség őrizetbe vette Rácz Károly
polgármestert. Letartóztatták,
előzetesbe került. A korabeli hírek
úgy szóltak, hogy a nyomozók
„tetten érték” Rácz Károlyt, miközben éppen korrumpálódott,
vesztegetett s vesztegették, és
egyéb fertelmes bűnöket követett el.
Egy hónapig ült börtönben
Rácz Károly, majd szabadlábon
védekezve járta a bíróságokat két
éven keresztül. Most, 2013. december 10-én szűkszavú híradás
tudósít arról, hogy Rácz Károlyt
BŰNCSELEKMÉNY HIÁNYÁBAN
felmentették. Erre majd még
visszatérünk – de lássuk dióhéjban, mi is történt ez alatt a két év
alatt!
Mindenekelőtt az történt,
hogy 2012-es letartóztatásának
első pillanatától kezdve az
RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt egymással versengve gya-

lázták Rácz Károlyt. Őt soha, semmilyen körülmények között nem
illette meg az ártatlanság vélelme. Másokat persze igen.
Nemrég ítélték (nem jogerősen)
négy év börtönre Nagy Zsoltot, az
RMDSZ egykori miniszterét.
Ennek kapcsán Kelemen Hunor,
az RMDSZ elnöke arról beszél,
hogy Nagy Zsolt ügye az erdélyi
magyarság Dreyfus-pere. Igen?
Milyen érdekes hasonlat, történelmi párhuzam! De akkor minek
nevezzük Rácz Károly ügyét?!
A szintén RMDSZ-es egykori
államtitkárt, Markó Attilát szintúgy börtönbüntetésre ítélték. Az
RMDSZ őérte utcai tüntetést szervezett. Rácz Károlyért ki fog tüntetni?
Amikor az idén megjelent a
tusványosi táborban Borboly
Csaba, a Hargita megyei tanács
RMDSZ-es elnöke, akkor az Erdélyi Magyar Néppárt farizeusai, élükön Toró T. Tiborral,
megtapsolták és megünnepeltették őt – pedig Borboly szintúgy büntetőeljárás hatálya alatt
áll.
Rácz Károlyt mikor tapsoljátok meg, mikor ünneplitek, mi,
gazemberek?
Persze jó, ha tudjuk, nem Rácz
Károly becstelen, aljas meghurcolásával kezdődtek a bajok. Sepsiszentgyörgy
RMDSZ-es
polgármestere, Antal Árpád már
2009. december 2-án, mindjárt a
román nemzeti ünnep másnap-
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közlekedjek, amellyel a kocsárdi
átszállással, a következő vonatra való várással előfordult,
hogy hat óra alatt tettem meg
a 110 kilométer hosszú utat.
Ehhez képest a stoppolás legrosszabb esetben is 2-3 óra.
Nem beszélve arról, hogy bár –
bevallom – nem veszélytelen
>>sport<< ez, nagyon sok érdekes személlyel ismerkedtem
meg utazásaim során.”

vezető felkínálja saját tulajdonú
személygépkocsijának szabad
helyeit más utasok számára –
sz. m.) még hatékonyabban
működjön, Románia pedig a
múlt rendszerbeli gyakorlatra
térne vissza. Nem beszélve
arról, hogy ezen törvény életbelépése következményeként
megnőne a vonaton blattoló diákok száma, ami cseppet sem
fog kedvezni az román vasúttársaságnak. Ha tüntetni kell a
törvénytervezet ellen, én biztosan jelen leszek!”
E. Balázs:„Bár marosvásárhelyi vagyok, Kolozsváron járok
egyetemre, és havonta legalább
egyszer hazajövök. Legtöbbször
– még téli hidegben is – inkább
stoppolok, mintsem vonattal

H. Attila: „Mivel egyetemista koromban én is gyakran
stoppoltam, így most is, ha
egyedül utazom az autómmal,
szinte mindig felveszem a stopposokat. Jó, mert nem olyan
unalmas így az utazás, mint
egyedül, másrészt pedig környezetvédő is. Egyébként, ha a
kormány az államkasszából hiányolja az én adómat, akkor elmondhatom: soha nem kérek,
és nem is veszek el pénzt az
útért.”
Pál Piroska

ján összefogott a városi tanácsban a román baloldali párt képviselőivel, hogy leválthassák a
neki nem tetsző alpolgármestert,
Bálint Józsefet, aki természetesen
szintén a Magyar Polgári Párt
tagja volt. Az erdélyi magyar
média éppúgy kussolt erről a
gyalázatról, miképpen kussol
most Rácz Károly felmentéséről.
Ez ugyanaz a média, amelynek
gazemberei egymással versengve gyalázták Ráczot a letartóztatásakor, és előre kikiáltották
bűnösnek. Most mind befogja a
pofáját. És nincs bennük szégyenérzet, szemernyi sem. És természetesen Antal Árpádban sincs.
Miért is lenne? Hiszen ez az alak
2004-ben még a román szocdem
párt, a PSD kampányfőnöke volt!
Aztán kiírták a logójukra RMDSZesként, hogy „minden magyar
számít”, és ennek jegyében tették
tönkre Bálint Józsefet és persze
Rácz Károlyt. Ebbe a társaságba
tartozik Tamás Sándor, az RMDSZ
háromszéki elnöke, Kovászna
megye tanácsának elnöke is. Ő
volt az, aki Rácz Károly letartóztatásakor „Háromszék legnagyobb szégyenének” nevezte
Ráczot. Ő volt az, aki már 2008ban azzal kampányolt Rácz ellen,
hogy ha ő nyer, akkor „ﬁdeszes
cégek fogják megkaparintani és
megdrágítani a székelyek ivóvizét”.
Maradt-e benned annyi becsület Tamás Sándor, hogy bocsá-

natot kérj Rácz Károlytól?
Nem, nem maradt. Hiszen
miből is maradt volna…
Amúgy a már emlegetett
Antal Árpád nemrégiben arról értekezett a román televízióban,
hogy a székelyeket Mária Terézia
telepítette le a Székelyföldön! És
ilyenkor azon töpreng az ember,
ez az alak alanyi jogon ennyire
hülye, vagy pénzért?
S az is kiderült már, hogy a
Rácz Károly elfogásához felhasznált„vállalkozó”szintúgy magyar,
és a városban az RMDSZ embereként ismerik.
Ez a szégyen, hallod-e, Tamás
Sándor! Ti vagytok a szégyen,
mindannyian!
Rácz Károly pedig szobrot állított a Székely Hadosztály vezetőjének. Politikai karrierje
odalett, házassága ráment két
évig tartó meghurcolására, élete
romokban hever. Az őt tönkretevő gazemberek, politikai kalandorok és gátlástalan karrieristák
pedig mind-mind az erdélyi magyar politikai élet szereplői. Döntési helyzetben, mind a mai
napig. Holott bottal kellene végigverni őket a magyarok lakta
települések főutcáin.
De majd eljön annak is az
ideje. Addig pedig: tisztelet Rácz
Károlynak. Ő mentette meg a politikai és emberi becsület reményét.
Bayer Zsolt
Magyar Hírlap

„Nem veszek
el sosem pénzt”
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Az egyik legszebb:

a Keresztelő Szent
János Plébániatemplom
A kéttornyú templom Vásárhely főterének legimpozánsabb barokk épülete.
Kettős tornyával, barokk toronysisakjával, méreteivel és szépségével lenyűgöző. Építését 1728-ban kezdték el a jezsuiták Keresztelő Szent János tiszteletére. Azon a helyen épült, ahol 1702-ben egy fából készült kápolna állott,
melyben 1707-ben II. Rákóczi Ferenc is hallgatott misét. A harangok Mária Terézia idejéből valók.
Az impozáns épület
Te Deumnak ad helyet
Mielőtt visszalépünk az időben, talán az lesz a legjobb, ha
Pál-Antal Sándor meglátásával
kezdjük el a Keresztelő Szent
János Plébániatemplom bemutatását. Ez azért fontos, mert a
történész mondja el, hogy a
templom megépítése előtt néhány esztendővel mindössze öt
római katolikus felekezetű lakosa volt a kálvinista Marosvásárhelynek. Ez volt az első
impozáns épület a háromszáz
évvel ezelőtti városközpontban.
Pál-Antal Sándor tudni véli,
hogy itt tartották a Te Deumot
az egyik erdélyi fejedelem megválasztása után. A római katolikus, avagy a kéttornyú templom
történetére minden marosvásárhelyi lakos büszke lehet – jelenti ki még a történész.
A templomban több kápolnát találni. Mindegyiknek
külön oltára van.
A rendelkezésünkre bocsátott információkból kitűnik,
hogy az építési munkálatok
1728 nyarán kezdődtek el és
1750-ig tartottak. Előbb a szentélyt húzták föl és fedték be, így
már a kezdetektől lehetett
misét celebrálni benne. Azután

következett a templomhajó,
majd pedig a két torony. Ezeket
1734-ben kezdték el építeni.
Hat évvel később az egyik torony teteje leomlott, és azt újra
kellett építeni.
A neobarokk stílusú templom tervét a Schwalbachból
származó kolozsvári kőművespallér, Conrad Hammer készítette, aki a kolozsvári jezsuita
templomot is tervezte. A szentélytől kiindulva, a templom
északkeleti oldalán több kápolna sorakozik, mindenik
külön oltárral. A templomot
Sztojka Zsigmond püspök szentelte fel 1751-ben, és amint azt
már tudhatjuk, Keresztelő Szent
Jánosról nevezték el. Teljes
belső részét, még a mennyezetet is, az 1900-as évekből származó újbarokk festett képek
díszítik. A templomot több
ízben is renoválták, legutóbb tíz
évvel ezelőtt újították fel.
A főoltárt Haller János, a
szószéket pedig Bethlen
Miklós grófok készíttették
A Marosvásárhelyi útikalauz
című könyv szerzői, Fodor Sándor és Balás Árpád azt is leírják,
hogy a plébániatemplom építkezésénél felhasználták az egykori Szent Miklós templom és a

lebontott nyárádtői plébánia
faragott köveit is. Egy ilyen,
három alakot ábrázoló domborműves kő látható a sekrestye
külső falába beépítve. A templom dongaboltozatán lévő
mennyezeti kép Szirmai Béla alkotása, míg a belső falak és a
színes ablakok Paul Troger munkái. Értékes főoltárát 1754-ben
gróf Haller János, míg a fából
faragott szószéket a négy apostollal gróf Bethlen Miklós készíttette. Mindkét alkotás
Schuchbauer Antal nevéhez fűződik. Az orgonát Monus Tamás
marosvásárhelyi lakos adományozta.

százötven évvel azelőtti elveszített híveket. Nagy segítséget jelentett számára, hogy élvezte a
város környékén birtokokkal
rendelkező római katolikus nemesség támogatását. A grófok
és a bárók ugyanis nem laktak
bent a városban. Hogy miért?
Mert sokkal kézenfekvőbb volt
nekik valamelyik környékbeli
településen élni, mintsem egy
háromezer lelkes kisvárosban.
Akik meg nem akartak vidéken
élni, azok olyan nagyvárosokba
költöztek, amelyeken jelentős
intézmények székeltek. Ilyen
volt Nagyszeben és Kolozsvár.
Marosvásárhelyt 1754 után sorolták a fontosabb városok közé,
amikor Medgyesről ide költözött a Királyi Tábla.
Ezután egyre több magas
rangú hivatalnok kezdett el
építkezni vagy házat vásárolni
Vásárhelyen, és a Teleki, a Toldalagi, valamint a Haller család
is beköltözött a városba. A grófok és bárók családjainak itteni
megtelepedése után ugrásszerűen megnőtt a római katolikus
lakosok száma. Így 1727-ben a
jezsuita misszióból katolikus
közösség lett, vezetője pedig
megkapta a plébánosi rangot.
Magyarán 1727-ben létesült a
római katolikus plébánia.

A Habsburg-uralom
gyökeresen megváltoztatja a helyzetet
Még jobban visszalépve az
időben elmondható, hogy az
1500-as évek vallási reformja
teljesen felborította Marosvásárhely felekezetek szerinti
megoszlását, ugyanis az addig
római katolikus többség egyik
része áttért a református, a
másik része pedig az unitárius
hitre. Végül a református vallás
kerekedett felül, és 1697-ben,
az akkor végzett népszámlálás
adatai szerint, Marosvásárhelyen mindössze öt katolikus lakost tartottak nyilván.
Miután azonban Erdély
Habsburg-uralom alá került,
ismét gyökeresen megváltozott
a helyzet. Lévén, hogy a bécsi
udvar római katolikus vallású
volt, elkezdett teret hódítani a
térségben a katolicizmus. Így
történt, hogy 1702-ben megtelepedtek Marosvásárhelyen az
első jezsuita szerzetesek.
Vásárhelyt 1754 után
sorolják a fontosabb
városok közé
A város meséi című adatgyűjtés szerzője tudni véli, hogy
az első jezsuita szerzetes Endes
István páter volt, aki Marosvásárhelyre jövetele előtt a kolozsvári római katolikus
kollégiumban tanított. Őt bízták meg a jezsuita misszió megszervezésével, ő kezdte el
újjáépíteni a római katolikus
közösséget és visszatéríteni a

A történelmi
esemény színhelye
De maradjunk még egy kicsit az első jezsuiták érkezésénél.
A
vonatkozó
feljegyzésekből kiderül, hogy ők
kezdettől azon a helyen telepedtek meg, ahol jelenleg a
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római katolikus templom és a
plébánia található. Akkor Fogaras vidék főkapitányának, Boér
Simonnak állt ott a háza,
amelyből egy szobát a jezsuiták
rendelkezésére bocsátott. Ők
ezt alakították kápolnává, és
1702-ben itt kezdtek el misézni.
Négy évre rá aztán adományokból építettek egy másik, nagyobb kápolnát, amely később
fontos történelmi esemény
színhelye lett…
A kápolnában tartják
a fejedelemmé avatást
követő misét
A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által összegyűjtött könyvekben,
dokumentációkban megtaláltuk azt is, hogy 1707. április 5én ebben a kis vásárhelyi római
katolikus kápolnában celebrálták a II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé avatását követő misét.
Mint már jeleztük, itt volt a Te
Deum, és innen indult a menet.
Noha a város lakosságának
nagy része a református, illetve
az unitárius felekezethez tartozott, és a nekik szóló szertartásra a Vártemplomban került
sor, a fejedelem, római katolikus vallású lévén, inkább a jezsuiták által emelt kis
kápolnába vonult vissza. Nem
sokkal a nagy eseményt követően, pontosabban december
másodikán, adományokból sikerült megalakítani a missziót.
1704-től római katolikus iskolája is volt a városnak. Ez később gimnáziummá alakult, és
más helyen ugyan, de megma-

radt 1948-ig.
Érdekességként még mi is
megjegyezzük, hogy 17041705-ben az erdélyi haderő főparancsnoka,
maga
Montecuccoli tábornok is jelentős pénzadománnyal járult
hozzá a kápolna megépítéséhez, sőt, munkásokat is küldött,
akik lerakták az alapot. Egy nagyobb templom építésének a
gondolata 1721-ben merült fel,
s a szerzetesek hét-nyolc évig
gyűjtötték az adományokat e
célra.
Ahol később a
Bodor-kút kap helyet
A város meséi című könyvben emlékeztetőül még leírták,
hogy amikor elkezdték építeni
a templomot, a központban,
ahol most az ortodox katedrális
áll, ott piac volt. Ezt egy teljesen
nyílt mező vette körül, amelyen
patakok csordogáltak, sőt: azt
mondják, hogy a központ alsó
részén esős időben alig lehetett
járni, olyan nagy volt a sár. Ezért
nevezték a mostani Rózsák terét
Poklos pataknak. Aztán az
1760-as években pont a templommal szembe, a mai katedrális előtti térre felépítették a
polgármesteri hivatalt. Ez 1848ig működött, amikor felégették
az osztrák seregek. Az épület
előtt kapott helyet később a
Bodor-kút.

Nagy-Bodó Tibor
(a régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek)
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Képzelje, a kínaiak szerint mi kenyérszagúak vagyunk!
– Mi ketten? Remek szaglásuk lehet, ha onnan megérezték.
– A fehér emberek, általában.
– Érdekes. Nem differenciálnak nemzetiségi alapon, például hogy a franciák sajt-, az
olaszok spagetti-, a németek
virsli-, a ﬁnnek hal-, a románok
pedig puliszkaszagúak?
– Nem. Mindenki kenyérszagú, si cu asta basta, ahogy
Gigi mondaná.
– S a négerek és Petőﬁ milyen szagúak, fekete kenyér?
– Lehet.
– Egyébként én is olvastam
erről, léteznek állati kiﬁnomult
szaglású, ún. ember-szomeliék, akik szerint a parasztok
házikenyér-, a papok püspökkenyér-, a csavargók madárláttakenyér-, és a melegek
pirítóskenyér-szagúak.
– Maga pedig egy marhaszagú ökör! Inkább tippelje

meg, mennyibe kerül Bukarestben egy óra sétaszánkózás,
rénszarvas húzta szánnal.
– Lövésem sincs…, száz
lej?
– Ötszáz. És nem lej, hanem
euró!
– Az szép, kábé háromhavi
minimálbér. Lehet, hogy a spacír végén fűrészelhet magának
a kliens egy darabot Rudolf
agancsából, vagy elkészítik
neki az egyik combját á la
Santa Claus.
– Fantáziája, az van! De
még így se találná ki soha, mit
láttam a Reálban legutóbb;
annyit segítek, hogy a karácsonyhoz kapcsolódik.
– Töltöttkáposzta-ízű szaloncukrot?
– Nem.
– Táncoló karácsonyfatalpat?
– Azt sem.
– Robotjézust?
– Hiába is próbálkozik: távirányítós gyertyát!
– Az milyen, leül a fotelbe,
és felirányítja a karácsonyfára?

– Nem; úgy néz ki, mint egy
hagyományos asztali gyertya,
csak ledekkel működik, és távirányítóval lehet kapcsolgatni.
– Olcsó szórakozás hülye
felnőtteknek, magának való.
– Nem is olyan olcsó, hatvanvalahány lej.
– Már csak az Uri Geller-féle
csillagszórót kéne kitalálják,
amit nem kell meggyújtanod,
hanem erélyesen ráripakodsz,
hogy: mukodj!
– Maguk milyen karácsonyfát szoktak venni?
– Zöldet.
– Úgy értem, hogy műfenyőt vagy igazit?
– Természetesen igazit; a
műfenyőt ki nem állhatom, elvégre Jézust se klónozták.
– Agyalágyult! Még ilyenkor, ünnepek előtt is szentséget
tör?
– Ez még semmi, hallana
szenteste, amikor a fát faragom
bele a talpba! Azzal kezdődik a
műsor, hogy kábé másfél óráig
keressük a talpat, majd még
kettőig a baltát. Mire a farig-

A Mircea Birău fedett
uszoda ünnepi nyitva tartása
Az érdeklődők tudomására hozzuk, hogy módosul a Mircea Birău fedett uszoda nyitva tartása a 2013. december 23–2014. január 6.
közötti időszakban:
December 23., hétfő
December 24., kedd
December 25., szerda
December 26., csütörtök
December 27., péntek
December 28., szombat
December 29., vasárnap

Zárva
Zárva
Zárva
Zárva
Zárva
Zárva
Zárva

December 30., hétfő
December 31., kedd
Január 1., szerda
Január 2., csütörtök
Január 3., péntek
Január 4., szombat
Január 5., vasárnap

Zárva
Zárva
Zárva
Zárva
Zárva
Zárva
Zárva

KÖSZÖNJÜK A MÚLT ÉVBEN TANÚSÍTOTT
BIZALMÁT, ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPET
és BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK

Idős személyek szilvesztere
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala örömmel
hívja meg a 30. házassági évfordulójukat betöltött vásárhelyi lakhelyű személyeket,
valamint azon egyedülálló
személyeket, akik betölthették
volna a 30. házassági évüket
az Idős személyek szilveszterére, amelyet 2013. december
31-én, kedden 17 órai kezdettel tartanak a President komplexumban.
Feliratkozni 2013. decem-

ber 5-étől, hétfőtől lehet naponta 9–13 óra között, a Mihai
Eminescu Művelődési Központban (Nicolae Grigorescu
utca 17–19. szám, telefon:
0265-218.746), a helyek függvényében.
Feliratkozáskor a résztvevők a következő iratokat kell
felmutassák:személyazonossági irat, házasságlevél és a
nyugdíjszelvény. Egy jegy
ára10 lej.
Ugyanakkor értesítjük az

érdeklődőket, hogy az esemény napján, 2013. december
31-én, szombaton 16 órától a
város főbb zónáiból autóbusz
különjáratok indulnak, amelyek biztosítják a résztvevők
szállítását. Ugyanakkor, a találkozó befejeztével, 22 órakor
ugyanezen autóbuszok hazaszállítják a lakónegyedeikbe a
résztvevőket.
Szeretettel várjuk!

csáláshoz jutok, olyan ideges
vagyok, hogy simán ketté tudnám harapni azt a rohadt fát.
– Én a karácsonyi daloktól
kapok idegbajt, például a
Jingle Bells-szel vallatni lehetne, jobban enervál, mint a
prefektust a székely zászló,
vagy Gigi Becalit a cellatárs
horkolása.
– Ja. A rabok egy részét általában hazaengedik karácsonykor, de arra vajon nincs
lehetőség, hogy az ember bemeneküljön a börtönbe arra a
pár napra?
– Fogalmam sincs, majd
megkérdem Nagy Zsolttól öt év
múlva. Viszont arra magamtól
rájöttem, hogy a börtönkoszt
igen egészséges lehet…
– Ezt honnan szedi?
– Kikövetkeztettem; Nelson
Mandela 27 évet csücsült a sitten, és utána még boldogan élt
huszonegynéhány évet, amíg
meg nem halt, Corneliu Coposu
pedig tizenhetet, és azt követően vígan tolta a biciklit még
harmincig.
– Apropó: olyan vén volt a
kisöreg, hogy a híradókban be
se mondták, miben pusztult
meg.
– Valszeg mandelagyulladásban. Azt hallotta, hogy a
meteorológusok szerint jövőre
január lesz a leghidegebb
hónap?
– Mindjárt gondoltam,

hogy nem július. Viszont megdőlt a Földön mért legalacsonyabb hőmérséklet rekordja;
korábban a Vosztok kutatóállomás tartotta a csúcsot -89,2
Celsius-fokkal, de új műholdas
mérések szerint az Antarktisz
keleti részén van a Föld leghidegebb területe: a 2003 és
2013 között gyűjtött adatok
elemzése alapján 2010. augusztus 10-én -93,2 Celsius-fok
volt.
– Az kemény! Szerintem ott
a levegőben megfagy a köpet.
– Aligha lehet ottan köpködni; ahogy kinyitja a száját,
a nyelvcsapja rögtön jégcsappá
változik, és szilánkosra törik a
nelson mandulája.
– Törökországban se valami
enyhe a december, az interneten kering egy videó, amelyen
jéggé fagyott szamarak láthatóak: vastag hó- és jégtakaró
borítja a testüket, és némelyikükről karvastagságnyi jégcsapok lógnak.
– Jó, hogy nem Spanyolországban, Sancho Panzának ráfagyott volna a segge.
Lapozzunk; találja ki, hogy ki
hozta ki nekem a kávét valamelyik nap a Zanza kávézóban.
– Ez nem nehéz: a felszolgálócsaj.
– Francokat. Frunda!
– Hanyadik vodka után?
– Komolyan, na! Kitaláltak
egy ilyen böszmeséget, hogy

decemberben vásárhelyi politikus-, rádiós-, színész- meg
egyéb celebek pincérnek állnak, és a borravalójukat felajánlják jótékony célokra.
– Mennyi jattot adott Frundának?
– Semennyit, mert félig kihűlve szervírozta a kávémat. De
legalább nem vett majót a
fehér ing alá, mint Peti András.
Beosontam másnap is, akkor
már Vass Levente pincérkedett.
– Neki se adott borravalót?
– De igen, mert féltem, nehogy alávessen egy ingyenes
prosztatavizsgálatnak, pláné,
hogy egy nagy dugóhúzó kandikált ki a zsebéből.
– Ennek mintájára elküldhetnénk Jóckát a parlamentbe,
vagy beültethetnénk az alpolgármesteri vagy a színidirektori
székbe, valszeg többre mennénk vele.
– S mit mondana Bukarestben, „aggy egy szivarat” helyett
„aggy egy autonómiát”?
– Például. Én reggelente
néha beparázok tőle, amikor
másnapos-félálomban bekapcsolom a Rádió Gagát, és az ő
recsegését hallom, hogy „kejjetek fel!”.
– Miért?
– Mert hirtelen azt hiszem,
hogy vagy én aludtam náluk,
vagy ő nálunk!
Molnár Tibor

Gazdasági egységek ﬁgyelmébe
A 2010. évi 157-es számú
városi tanácsi határozat előírásai értelmében felhívjuk valamennyi gazdasági egység
ﬁgyelmét, hogy a folyó évre
vonatkozó engedélyezési illetéket december 30-ig ki kell ﬁzetni, ennek elmulasztása
esetén a működési engedély

érvényét veszti, és a cégtulajdonosok újra kötelesek lesznek elindítani az eljárást.
Ezúton felkérjük az érintetteket, hogy a legrövidebb időn
belül jelentkezzenek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adó- és illetékosztályán
(14-es ablak), illetve a 13-as

szobában (CIC), a gazdasági
tevékenységeket engedélyező
osztályon, a helyzet orvoslása
érdekében.
Dr. Dorin Florea
polgármester

Kántálás a polgármesteri hivatalban
A karácsonyi ünnepek alkalmából Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala az idén is
fogadja a kántálókat 2013.
december 16-án és 17-én, a
Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyén.
Erre a hagyományos ren-

dezvényre december 13-ig
lehet feliratkozni a Polgármesteri Hivatal hazai és nemzetközi kapcsolatok ügyosztályán,
I. emelet, 36-os iroda.
Kapcsolattartó Veronica
Doda. Telefon 0265/268-330,
belső 144, vagy 0265/266-963.

Mindenkit szeretettel várunk!
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája
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A korfball hasonlít a kosárlabdához,
de mégis különbözik attól

7. oldal

Wiesz Cristian, Lozer Helga, Mester András, Jakab Tünde,
Dabóczi Mátyás, Varga Emese, Sólymosi Attila, Enescu Krisztina

Interjú Dabóczi Mátyás Jánossal
A 24 éves Dabóczi Mátyás János hatodéves orvostanhallgatóval a sportág helyi
megalakulásáról, szabályairól, eddigi fejlődéséről, barátságos és válogatott
mérkőzésekről és a kialakulóban lévő, helyi korfball csapatról beszélgettünk.
Városunkban az amerikai futball mellett a korfball (hollandul a korfbal szó
kosárlabdát jelent) is teret hódított az utóbbi időben, habár kevesen tudnak
a sportág létezéséről, a harmadik évezred elejétől már néhány lelkes ﬁatal (s
nem csak) hódol a hazánkban még gyerekcipőben járó, ritka sportágnak.
– Mátyás, mikor és hogyan
alakult meg Marosvásárhelyen a
korfball mint sportág?
– Nyolc évvel korábban Iszlai
József marosvásárhelyi sporttanár által ismerkedtem meg
ezzel a sportággal, amely nagyon megtetszett nekem, azóta
is hódolok neki. Megalapítottunk egy felnőtt csapatot és idővel egy junior együttest is.
Nekem amúgy a kosárlabda
kedvenc sportágam, innen is a
kötődésem a kosárlabdához,
ami hasonlít a korfballhoz.
– Hol tartjátok az edzéseket?
– A Tudor negyedbeli 18-as
Általános Iskola tornatermében
tartjuk az edzéseket, hetente
három alkalommal. Ott egymás
között játszunk, elsajátítottuk a
szabályokat, szeretünk játszani.
Nincs kimondottan erre szánt
pálya Marosvásárhelyen, egyelőre egy nagyobb méretű terem
megfelel az edzéseinknek.
– Ez azt jelenti, hogy csak
egyetlen hasonló együttes van
városunkban? Romániában rendeznek-e korfball bajnokságot?
– Sajnos Vásárhelyen csak
egyetlen ilyen csapat van. Jelenleg Szebenben és Szentágotán
(Szeben megye) létezik még hasonló együttes. Korábban,
2007-ben„Korfballdemo” néven
futtatott bemutatókra is sor került Bukarestben, Ploiesti-en,
Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Szászrégenben, Marosludason és más településeken.
Nincs föderáció még Romániában, ehhez több megyében kellene csapatot alapítani.
A Nemzetközi Korfball Föderáció 1933 óta létezik, jelen
pillanatban a világ mintegy 60
országában űzik ezt a sportot,
1978-ban rendezték meg a legelső világbajnokságot, amelyre
négyévente kerül sor.
– Sokak számára a korfball
még ismeretlen sportág. Kérlek,
mondd el nagyvonalakban a szabályait…
– A korfball őshazája Hollandia, ahol már nagyon régi, több
mint 100 éves hagyományra te-

kint vissza a sportág. Ott és Belgiumban ez proﬁ sport, a többi
európai bajnokságokban nem
tiszta proﬁ játékosok a korfballosok.
Hasonlít a kosárlabdához, de
van néhány különbség is a két
sportág között: például az, hogy
a csapatban ﬁúk és lányok is játszanak közösen (4 lány és 4 ﬁú),
azon kívül a kosár magasabban,
három és fél méteres magasságban van, nincs palánk, és nincs
labdavezetés sem, csak paszszolva vezetik a labdát játék közben. Ez azt jelenti, hogy nagyon
gyors a játék, és főleg ﬁzikai
szempontból viseli meg a játékosokat, tehát nem egy durva
sport, sőt nem is költséges, hiszen egy kosárlabda szerelésre,
meg labdára van szükség, csak
a kiszállásokra szükséges anyagiakat kell előteremteni.
Ebben a sportágban nem
fontos, hogy magas légy, mint a
kosárlabdában, hiszen amúgy is
magasan van a kosár, azon kívül
van egy olyan szabály is, ha a
védő karnyi távolságra van
tőled, és felemeli a kezét, akkor
úgysem dobhatsz kosárra. Ha ő
véd, nem tudsz rádobni, ki kell
játszani, hogy teljesen üres légy.
Ezért is nagyon gyors a játék,
sokat kell futni, a védő csak ránk
koncentrál, és nincs blokkolás,
mint a kosárban, hogy egy
másik csapattársad leblokkolja
a védődet, hogy szabad legyél.
– Kicsit fura, hogy ellenfél hiányában ti inkább csak egymás
között játsztok. Értesüléseim szerint a román korfball válogatott
is a marosvásárhelyi együttes gerincére épült. Eddig, hol, milyen
országokban vettetek részt nemzetközi tornákon?
– Rengeteg nemzetközi
mérkőzésen, tornákon léptünk
pályára. Sok kapcsolatunk van
kialakítva holland, török, magyar korfball csapatokkal, ápoljuk ezeket, és ha tehetjük,
elfogadjuk meghívásaikat. Több
egyetemista megmérettetésre,
nemzetközi barátságos mérkőzésre, strandkorfball tornára voltunk hivatalosak. Eddig voltunk
Bulgáriában, Szerbiában, Török-

országban, Hollandiában, Magyarországon, Szlovákiában is.
Románia válogatottja kétévente
vesz részt az Európa-bajnoki selejtezőkön, de még nem sikerült
oda eljutni.
– Nemzetközi szinten milyen
eredményeket értetek el Románia
válogatottjával?
– 2007-ben a szerbiai
Arandjelovacban, a másodjára
megrendezett Európa Bowl
nemzetközi versenyen a felnőtt
csapattal 4-ik helyezést, míg a
2009-es szlovákiai Prievidzában,
a harmadik alkalommal sorra
került Európa Bowl megmérettetésen ugyancsak 4-ik helyezést értünk el.
Emellett 2008-ban a Balkán
bajnokságon és a 2010-es balatonfüredi strandkorfball bajnokságon is másodikak lettünk, míg
2007. július 27–29 között Ráckevén IX. alkalommal megrendezett Nyári Nemzetközi
Korfball tornát megnyertük a
marosvásárhelyi Korfball Simpati együttessel. A tornán
egyébként két angol, két holland, egy cseh és tíz magyarországi csapat volt jelen.
– Gondolom, hogy tudás és
felkészülés szempontjából még
távol álltok az európai élvonaltól.
Az utolsó Európa-bajnoki selejtezőkön hányadik helyezést értetek
el?
– Októberben voltunk az EBselejtezőkön Hollandiában, 6-ik
helyet értük el a selejtező csoportban. Ezúton is köszönjük a
Maros Megyei Tanács támogatását, amely lehetővé tette, hogy
ezen a turnén részt vegyünk.Van
10 együttes, akik egyenes ágban
kvaliﬁkálódik az EB-re, ezek között benne vannak az elit együttesek, mint Hollandia, Belgium,
Oroszország, Magyarország.
Emellett alakítanak két európai
selejtező csoportot (egy keleti,
meg egy nyugati), amely első
két helyezettje is kvaliﬁkálódik
az EB-re.
2011-ben, egy Eindhovenben megtartott Attila Euﬂex elnevezésű nemzetközi tornán,
ahol Románia egy csapattal vett

részt, majd a 35 részt vevő
együttes közül a 14-ik helyen
zártuk a tornát. Akkor többek
közt Hollandiából 11, Nagy Britanniából 18, Németországból 3
együttes vett részt.
Például Magyarországon is
van U13-as, U16-os, U-19-es
korcsoportú, emellett kétligás
felnőtt bajnokság is.
– Visszatérve a marosvásárhelyi csapathoz, vagytok anynyian, hogy ne legyenek gondok
a csapat összeállításánál?
– Igen, vagyunk, de jelen
pillanatban is szeretnék egy csapatra való ﬁatalt (lányokat és ﬁúkat) toborozni, hogy kibővítsük
az U 19-es együttesünket, mert
áprilisban újra részt szeretnénk
venni a junior világbajnokságon,
ami Hollandiában, Leewardenben lesz megtartva.
Minden érdeklődőt, korfballt
űzni vágyó gyereket, ﬁatalt szívesen látunk a marosvásárhelyi
együttesbe. (Dabóczi Mátyás telefonszáma 0752/594–603–
szerk. megj.)
Egyébként Marosvásárhelyen a gyerekekkel Iszlai József
tanár foglalkozik, a felnőttekkel
meg én. Szeretnénk mediatizálni az iskolákban is, ahol Iszlai
József tornaórákon próbálja bemutatni a gyerekeknek ezt a
ritka, de annál érdekesebb
sportágat.
– Te vagy a marosvásárhelyi
együttes edzője is?
– Igen. A belgiumi Gentben
2007. augusztus 31-e és szeptember 8-a között, egy edzői továbbképzőn vettem részt, azóta
edzői oklevéllel rendelkezem,
tehát a marosvásárhelyi korfball
csapat edzője, játékosa, emellett
a román korfball csapat tagja is
vagyok.
– Kik a marosvásárhelyi korfball csapat tagjai?
– Kelemen András, Solymosi
Attila, Kelemen Áron, Enescu
Krisztina, Varga Emese, Koti Katalin, Sikó Zalán Attila, Márkos

László, Nagy Hunor, dr. Bogdan
Boncoi, Ábrán Csilla tagja az
együttesnek, de mellettük
Weisz Cristan, Lozer Helga, Mester András, Jakab Tünde és Andrea Şandor is többször játszik
velünk, főleg a nemzetközi mérkőzések alkalmával.
Amúgy a román válogatottban is fent említett játékosok
játszanak általában.
A nemzetközi tornákra el
szoktak jönni Ionuţ Lazăr és Ma-

rius Gabriel Brăiloiu Angliában
élő játékosaink és Bell Izabella,
aki ugyancsak innen telepedett
ki Magyarországra.
Korábban az együttesben
megfordult még Marian Târnovean, Sebestyén Éva, Sánta
Noémi Kinga, Jáni Dalma, Bálint
Hajnal Noémi, Roxana Mihaela
Ștefănescu, Adrian Herea, Adrian Ganea és Adrian Ştefan Curcubet is.

Bölöni Lászlót felkérték,
de nemet mondott
A Nemzeti Sport című lapnak adott interjúban
mondta el Bölöni László, hogy Egervári Sándor lemondását követően szövetségi kapitánynak kérte fel a magyar szövetség. Az Ázsiában dolgozó szakember nemet
mondott az ajánlatra.
„Nem számítottam rá, hogy én leszek az első számú opció „
- nyilatkozta a minap Bölöni.
– Nem volt nehéz döntenem, hiszen 2014 nyaráig szerződésem a qatari Al-Khor csapatához köt, és ez kizárja a távozás
lehetőségét. A magyar szövetség megkeresésének anyagi vonatkozásai voltak, de nem jutottunk idáig, bár nem hiszem,
hogy itt elakadhattunk volna. Az én szerződésem egyik paragrafusa azonban kizárta, hogy egyáltalán tárgyalhassunk."
A neves marosvásárhelyi labdarúgó edző napirenden van
a magyar futball aktualitásaival, és tudja, mi a teendő az Egervári távozását kiváltó hollandiai 1-8 után a magyar válogatottban.
„Mindent, ami volt, el kell felejteni, úgy kell tekinteni,
mintha nincs, nem létezett volna. Meg kell hozni néhány fájdalmas döntést, és ez, tudom, a szakmában dolgozók közül
sok embernek nem lesz ínyére. Közülük némelyek ellenségei
lesznek annak, aki belevágja a fejszéjét, és elvégzi a munkát.
És ezt nem úgy mondom, mint aki általánosságokban beszél,
hanem mint aki tudja, melyik az az öt-hat azonnali teendő,
amelyet el kell végezni. Erről már a magyar szövetség vezetőivel is beszéltünk” – fogalmazott Bölöni László, majd hozzátette, ha lelkiismeretesen dolgoznak, és nem lépik át a
kötelező lépcsőfokokat, nyolc év alatt helyreállhat a magyar
futball hírneve.
A Qatarban tevékenykedő labdarúgó edző, amúgy nem
csak azt zárta ki, hogy a magyar csapatot irányítsa, de azt is
kihangsúlyozta, hogy a román válogatott szakvezetői tisztségét sem vállalná el, ha felkérnék rá. A DigiSportnak nyilatkozva a következőképpen fogalmazott: "Számomra a
válogatott edzőjének lenni igen érdekes és vonzó feladat. Sajnálatos módon azt érzem, hogy több személyt zavarna, ha én
lennék a román válogatott vezetője, ezért inkább nem.”
Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Áldott karácsonyi
ünnepeket és
kegyelemteljes,
boldog új évet kíván
a Carit-San Poliklinika
nevében
Prof. dr. Benedek István

Mangalicológia c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Nem kell a rémhíreknek bedőlni! Miért baj, ha a gazda koccint a böllérrel?
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