
„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Sport

Schlier Zsuzsa álma 
egy olimpián való részvétel

A marosvásárhelyi vívás jelenlegi legsikeresebb és legte-
hetségesebb versenyzőjével, a 14 éves Schlier Zsuzsával,
valamint edzőjével, Szabó Zoltánnal beszélgettünk a dr.
Pongrácz Antal nevét viselő MOGYE sportterme előtt. A
népszerű Zsuzsit eddigi pályafutásáról, iskolai tanulmá-
nyairól, hobbijairól és nem utolsó sorban célkitűzéseiről
faggattuk.

>>> 7. oldalTársadalom

Marosvásárhelyen is bemutatásra
kerül a Kereszthegy

Május 14-én, szerdán a Borsos Tamás Egyesület szer-
vezésében Marosvásárhelyen is bemutatásra kerül a
második világháború erdélyi eseményeiből inspirá-
lódó, a magyar királyi 65. székely honvéd határvadász-
csoport történetét bemutató Kereszthegy című
dokumentumfilm. 

>>> 4. oldal

Vélemény 

Bukott nebulók árnyékában

Egy „többségi” demokráciában a kényes kérdé-
seket is fel szokták tenni, és amennyiben a vá-
laszok alkalmatlannak bizonyulnak, ez
választási kudarccal vagy lemondással járhat.
Nálunk más a helyzet, hisz itt mindig fennáll a
„most vagy soha” életbevágóan fontos esete.
Az évek óta megoldatlan problémák ellenére
is, eddig minden alkalommal a „most” győze-
delmeskedett a soha felett. Az eddig megszer-
vezett választások során a jelöltjeink mindig
bejutottak a bukaresti és a brüsszeli parla-
mentbe. Úgy is mondhatnánk, hogy jól szere-
peltek, mindannyiszor „átmenő jegyet”
szereztek. A kérdés azonban az, hogy kiérde-
melték-e ezt a minősítést, vagy minden csak a
kényszerhelyzetnek, a kieséstől való félelem-
nek és a kisebbségi retorikának tulajdonítható?

>>>4. oldal

MORGÓ

Alfától Omegáig   

Ravasz ember ez az Alfa, akarom mondani Peti
András, Marosvásárhely RMDSZ-es alpolgár-
mestere. Fifikás színműírókat és reklámszak-
embereket megszégyenítő módon sikerült a
végletekig felcsigáznia érdeklődésünket, ami-
kor „nagy-nagy meglepetést” ígért nekünk, vá-
sárhelyi magyaroknak a közelgő városnapokra.

>>>3. oldal

Humor

Hacsek és Sajó

– Jó napot, Sajókám! Szokott szelfiket készí-
teni? / – Azt mivel isszák? / – A szelfi egy olyan
kép, amelyet az illető saját magáról készít, el-
sősorban azzal a céllal, hogy utána feltolja a
Facebookra. Általában a keze is látszik rajta,
hogy mindenki számára világossá váljék: any-
nyira retardált, hogy még barátai sincsenek.

>>>6. oldal

>>> 3. oldal
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„Kilencvenkét év elrepült,
mint egy pillanat”

Fodor Bertalan, akit a 
városban csak Berci 

bácsiként emlegetnek,
idén töltötte be a 92-dik

életévét, ő a marosvásár-
helyi zsidó hitközség leg-
idősebb férfitagja. Ahogy

minden életút sajátsá-
gos, az övé is különleges
és fordulatokkal teli. Vá-

sárhelyen született, majd
Budapestre költözött,

aztán több mint 25 évet
élt New Yorkban, végül

hazaköltözött szülőváro-
sába. Ebben a korban is
autót vezet, találkozá-

sunkra is úgy érkezett, és
a gépkocsiból kiszállva

egy kifogástalanul, ele-
gáns lakkcipőbe és kihaj-

tott fehér gallérú ingbe
öltözött úriembert 

pillantottam meg…



Kirándulások 
nyugdíjasoknak

A Nyugdíjasok Maros Megyei
Egyesülete a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal közö-
sen május 16–18. között kirán-
dulást szervez a
Nyugati-havasokba és Félixfür-
dőre, a kirándulás ára 215 lej.
Május 30–június 1. között újabb
kirándulást terveznek, ezúttal a
moldvai kolostorokhoz, ára 180
lej. Jelentkezni az egyesület Bo-
lyai utca 36. szám alatti székhá-
zában (az emeleten) lehet
hétfőtől péntekig 10-13 óra kö-
zött.

Kerek esztendő az Arielben
Az Ariel Ifjúsági és Gyermek-

színház május 8 és 9-én 9.30 és
11 órai kezdettel a Kerek esz-
tendő című előadással várja a
nézőket.

XLIV. Marosvásárhelyi
Zenei Napok

Május 8-án, csütörtökön 19
órától rendkívüli szimfonikus
nyitóhangversennyel kezdődik a
XLIV. Marosvásárhelyi Zenei
Napok rendezvénysorozat a Kul-
túrpalota nagytermében. Vezé-

nyel Ilarion Ionescu-Galati, zon-
gorán játszik Mihaela Manea.
Műsoron: Bentoiu, Ravel, Csaj-
kovszkij művei. A koncertre a
27-es számú hangversenybérlet
érvényes.

Könyvbemutató 
Marosszentgyörgyön

Ma este fél nyolctól a maros-
szentgyörgyi plébánia tanács-
termében a Kolping Család
találkozója keretében bemutat-
ják Oláh Dénes Haragszom a
muskátlimra című könyvét. A
kötetet Baricz Lajos házigazda
ismerteti, közreműködik az egy-
házközség énekkara, a Jubilate,
a Jubilate Deo énekcsoport és a
Kolping Család énekkara. A kö-
tetből felolvas Pataki Ágnes.

Vándorkiállítás 
a Bernády Házban

A Magyar Fotóművészek Vi-
lágszövetsége (MFV) 13. évi
vándorkiállításának ad otthont

a Bernády Ház. Május 8-án, csü-
törtökön 18 órakor Kovács
László, az MFV alelnöke és Bá-
lint Zsigmond fotóművész
nyitja meg a tárlatot.

Képkiállítás 
és könyvbemutató

Páll Lajos korondi festőmű-
vészre és költőre emlékeznek
május 8-án, csütörtökön 18
órától a szovátai Domokos Káz-
mér Művelődési Ház kistermé-
ben. A művész Szovátán és
Korondon fellelhető alkotásai-
ból kiállítás nyílik, amely május
8 – 11. között tekinthető meg
– közölte a szovátai önkor-
mányzat és a Bernády Közmű-
velődési Egylet.

Életformáló pozitivitás
Bagdi Bella Életformáló po-

zitivitás címmel tart előadást
május 12-én, hétfőn 18 órától
Marosvásárhelyen, a Cuza Voda
utca 22. szám alatt (III. emelet),

a Szakszervezetek Házában.
Klubnap a Somostetőn

A Nyugdíjasok Maros Megyei
Egyesülete Hogyan éljünk
egészségesen a sport segítségé-
vel? címen május 20-án klubna-
pot szervez a Somostetőn. A
mozgáskorlátozottak számára
az egyesület két autóbuszt is
biztosít. Bővebb tájékoztatást
kérni és feliratkozni az egyesület
Bolyai utca 36. szám alatti szék-
helyén (az emeleten) hétfőtől
péntekig 10 és 13 óra között
lehet.

Rendhagyó megemlékezés
a holokausztra

Május 9-én 18–22 óra között
a marosvásárhelyi vár múzeum-
épületében az 1940–1944 kö-
zött történt népirtás áldozatául
esett több mint 7000, Marosvá-
sárhelyről és környékéről szár-
mazó zsidó emlékére szerveznek
rendkívüli megemlékezést. A
Művészeti Egyetem diákjai ins-
tallációkkal, filmvetítésekkel ké-
szülnek, valamint Holló Imre
grafikai sorozata is megtekint-
hető lesz. Az esemény ideje alatt
meglepetés- performanszokkal
várják a látogatókat, amelyek
közül a 22 órakor kezdődő záró-
performansz lesz a legkülönle-
gesebb. Az érdeklődők vigyenek
magukkal kispárnát, széket, plé-
det, kabátot, mert részesei lesz-
nek az eseménynek.

Az ismeretlen 
Marosvásárhely

Május 8-án, csütörtökön 18
órától Balás Árpád nyugalma-
zott földrajztanár Az ismeretlen
Marosvásárhely címmel tart ve-
tített képes előadást a marosvá-
sárhelyi kövesdombi unitárius
templom Bözödi György-termé-
ben, ahol megtekinthető Novák
József képzőművész címerkiállí-
tása is.
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Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön.

Kiadó: Medical Publicity Kft.
ISSN 2069 – 900X

Lapigazgató:
i. Dr. Benedek  István

Szerkesztő: 
Pál Piroska

Munkatársak: 
Czimbalmos Ferenc-Attila

Ferencz Zsombor
Molnár Tibor

Nagy-Bodó Tibor
Nemes Gyula

Terjesztés,
rejtvényszerkesztő:

Hideg András
tel.: 0741.240.592

>> A megjelent írások nem
feltétlenül a szerkesztőség véle -
ményét tükrözik!
>> Szerkesztőségünk fenntartja a
jogot, hogy a be érkezett le velek és
másféle írások köz léséről döntsön.
>> Kéziratokat nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

Telefon:  0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Május 8. Mihály, Géza, Győző, Péter
Május 9. Gergely, Karola, Karolina
Május 10. Ármin, Pálma, Antónia, Míra
Május 11. Ferenc, Fülöp, Izidor, Jakab
Május 12. Pongrác, Gyöngyi, Johanna
Május 13. Szervác, Imola, Gerda
Május 14. Bonifác, Gyöngyi, Julianna

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Figyelmének középpontjában az anyagiak állnak. Ami
érthető, hiszen a pénznek ezer helye van, és sajnos a rokon-
ságában is vannak olyanok, akik támogatásra szorulnak. Ezért
mindent meg kell tenni, elvállalni, amivel plusz jövedelemre
tehet szert. 
Bika: Csak óvatosan, mert a kapkodásban még összetörheti
magát, vagy olyan tettre szánhatja el magát, amely miatt kel-
lemetlen helyzetbe kerülhet. Még akkor is higgadtnak kell
lennie, ha kiderül, hogy milyen nagyszabású átalakulások kez-
dődnek a munkahelyén. 
Ikrek: A meglepetések hete lesz a mostani, amikor ámulhat
és bámulhat, hogy a környezetében milyen sok a gonosz,
rosszindulatú ember. Közöttük van egy olyan személy is, aki-
ben megbízott, vagy tévesen azt képzelte, önök barátok. Va-
laki önre bízhatja a titkát, amit nehéz lesz nem továbbadni. 
Rák: Ismeri a mondást, miszerint minden szentnek maga felé
hajlik a keze. Éppen így lesz a héten önnel is, ami miatt érhetik
támadások. De ne törődjön vele, hiszen most kell menedzselni
önmagát, és előre tolni, hiszen ami ezen a héten történik, az
nagyban befolyásolja majd a jövőben megélhetését. 
Oroszlán: A munkájában történő átalakulások miatt nem
kell aggodalmaskodni. Még akkor sem, ha most úgy látszik,
kevés dolog alakul a szája íze szerint. Mert minden változás-
ban van, minden képlékeny, és ami miatt szomorúságot érez-
hetne, arról rövidesen kiderül, hogy jobb nem is történhetne. 
Szűz: A pénz a héten inkább megy, mint jön. Jobban kell
ügyelnie az értéktárgyaira, mert meglophatják, esetleg bír-
ságot szabhatnak ki, amelynek összege miatt talán a tarta-
lékokhoz kell nyúlni. Olyan események történnek, amelyek
miatt a jövőt, ha nem is rózsaszínben, de mindenképpen po-
zitívan látja.
Mérleg: Még az is lehet, hogy a kis vérszívók, mint amilyen
a kullancs, vagy a szúnyogok, esetleg vírusok szerezhetnek
kellemetlen pillanatokat önnek ezekben a napokban. A pár-
kapcsolatokban sem alakul minden úgy, ahogy azt a legszebb
álmaiban képzelte, és ennek ön is okozója. 
Skorpió: Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik! – lehetne
a jelmondata ezen a héten, amikor még az is megtörténhet,
hogy nem a saját hibája miatt kell tartania a hátát. A mun-
kahelyén olyan váratlan esemény történik, amely miatt meg-
kérdőjeleződhet minden, amit a jövőről gondolt. 
Nyilas: Az időjárási frontok talán még sohasem befolyásolták
annyira a hangulatát és az egészségi állapotát, mint ezekben
a napokban. Talán ennek tudható be, hogy az egyik percben
még valami/valaki iránt teljes érdektelenséget mutat, míg a
következő pillanatban teljes felpörög. 
Bak: Nincs ön előtt lehetetlen! Olyan hihetetlen erővel és
energiával rendelkezik, hogy amiről korábban úgy gondolta,
lehetetlen, azt most könnyedén elvégzi. A munkahelyén kol-
légával összetűzésbe kerülhet, de az is lehet, hogy a munka-
helyén a hét jelmondata: a sok munkáért kevés bért!
Vízöntő: Minden esély megvan arra, hogy anyagi veszteség
érje, meglopják, megbüntessék. Fontos döntést kellene meg-
hoznia, amely nemcsak az ön, hanem mások életét is befo-
lyásolja. Ha tudja, akkor ezt a döntést halassza el, mert soha
nem volt még igazabb a mondás, miszerint aki időt nyer, az
életet nyer. 
Halak: Az sem igaz, amit kérdeznek. Ezért legyen óvatos, kü-
lönösen, ha anyagiakról van szó. Váratlan kiadás miatt fájhat
a feje, illetve a héten a munkában olyan lehetőség adódik,
amely rendkívül jónak ígérkezik, ám sajnos ebből később te-
temes kára származhat.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.kozpont.ro
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MORGÓ 

Alfától 
Omegáig   

Ravasz ember ez az Alfa, akarom mondani Peti And-
rás, Marosvásárhely RMDSZ-es alpolgármestere. Fifikás
színműírókat és reklámszakembereket megszégyenítő
módon sikerült a végletekig felcsigáznia érdeklődésün-
ket, amikor „nagy-nagy meglepetést” ígért nekünk, vá-
sárhelyi magyaroknak a közelgő városnapokra. „Ne
csináljanak más programot, hiszen egy olyan meglepe-
téssel készülünk, amiről csak annyit tudok egyelőre
mondani, hogy méltó módon fogunk tisztelegni és be-
bizonyítani a marosvásárhelyi magyar közösségnek,
hogy az érdekeiket megfelelően képviseljük” – adta –
igaz, egy kicsit zavaros megfogalmazásban – ország-
világ tudtára „a megye legolvasottabb napilapja” által. 

A hét elején aztán a városháza sajtóosztálya közhírré
tette – nem saját maga jelentette be, úgy átlátszó, olcsó
párt- és önreklámozásnak tűnhetett volna –, hogy vá-
rosunkban koncertezik újra a legendás Omega. Beisme-
rem: valóban meglepetésként hatott a hír. Bár, azt
hiszem, azáltal, hogy idehozzák az Omegát, még távol
vannak attól, hogy „méltó módon tisztelegnének” – ki,
mi előtt? –, illetve „megfelelően képviselnék” a vásár-
helyi magyarság érdekeit. Mint mondtam, ravasz ember
ez a Peti, de azt maga sem veheti komolyan, hogy ennyi-
vel – legyen az akár az Omega – elhitetheti, hogy már
megfelelően képviselik az érdekeinket. Ha mégis azt
hinné, akkor agyafúrtságában sikerült önmaga eszén is
túljárnia… 

Nem tudom, mekkora anyagi terhet jelent e meghí-
vás a költségvetés számára – az biztosnak mondható,
nem aprópénzért koncerteznek az Omegások –, de a
jelek szerint most megéri a városvezetésnek. A legutóbbi
történések, az alpolgármester-csere kapcsán megválto-
zott helyi „koalíciós” helyzet, a városnapok megtépázott
tekintélyének helyreállítása, a Vásárhelyi Forgatagként
jelentkezett rivális – ezek azok a feltételezett „érvek”,
amelyek szerintem bőkezűbbé tették a városvezetést.
Hogy végül kinek, kiknek válik be a számítása, az előbb-
utóbb kiderül.  

Régi emberként a 2005-ös Omega-koncert jut
eszembe, amelyről nem sok olvasható a helyi, már em-
lített sajtóorgánumban. Hogy miért, arra a legrégebbi
erdélyi hírportálon megjelentekben lehet a magyarázat.
„Életének és karrierjének alighanem legrövidebb beszé-
dét tartotta Markó Béla: akkora füttykoncert támadt,
amikor felsomfordált a színpadra, hogy mire előkaptuk
a fotógépet és ráfókuszáltunk, már le is lépett – ezelőtt
persze elhabogott egy gyors kis egységretorikát. A ban-
nereken ott volt az RMDSZ új buli-szlogenje: „szabad a
tánc”. Köszönjük, hogy ezt megengedik nekünk” – ol-
vasható az idézett beszámolóban.      

Azt mondtam korábban Peti Andrásról, hogy ravasz
ember. Remélem, éleseszűségében felismeri, hogy nem
eshet abba a hibába, hogy engedjen a kísértésnek (és
kampányfőnökének), és maga is beszédet mondjon az
Omega-fellépések alkalmával. Bár ennek felismerése
nem kimondottan észbeli képességeket feltételez.  

3. oldalTársadalom  <<2014. május 8–14.

Szentgyörgyi László  

Fodor Bertalan, akit a városban csak Berci bácsiként emlegetnek, idén töltötte be a 92-dik életévét, ő a
marosvásárhelyi zsidó hitközség legidősebb férfitagja. Ahogy minden életút sajátságos, az övé is külön-
leges és fordulatokkal teli. Ebben a korban is autót vezet, találkozásunkra is úgy érkezett, és a gépkocsiból
kiszállva egy kifogástalanul, elegáns lakkcipőbe és kihajtott fehér gallérú ingbe öltözött úriembert 
pillantottam meg.

Berci bácsi Marosvásárhelyen
született 1922. március 28-án,
édesapját már 6 éves korában el-
veszítette. Az elemi iskolát a
helybeli zsidó iskolában végezte,
majd Budapestre költözött édes-
anyjával, néhai apja lánytestvé-
réhez. Magyarországon
textilmérnöknek szeretetett
volna tanulni, de az akkor meg-
hirdetett zsidóellenes törvények
miatt ez nem sikerült. Így 1940-
ben hazajött Marosvásárhelyre,
és itt tanulta ki a kárpitos mes-
terséget. A szakma iránti érdek-
lődés apai ágon öröklődött, hisz
édesapja és annak testvérei egy
nagyon jó nevű bútorüzemet
működtettek Vásárhelyen, a mai
Bartók Béla utca sarkán levő
épületben. 

A városból vitték el a 21 éves
fiút munkaszolgálatra 1943
őszén – többek között Ausch
Sándorral, a marosvásárhelyi
zsidó hitközség néhai elnökével,
dr. Révész Jánossal, dr. Herman
Jenővel, Molnár Lászlóval– Tas-
nádra, majd Borszékra és Désre.
Mint utólag kiderült, ez szeren-
csés fordulat volt az életében,
mert ekképp menekült meg a
deportálástól. Közben a családja
összes tagját Auschwitzbe hur-
colták, ahonnan egyikük sem

tért vissza. 1944 novemberében
a dési munkatáborból a szovje-
tek elől a Szamost átúszva meg-
szökött. Ám hazaérve, családja
halálhírét meghallva, 22 évesen
el sem merte hinni, hogy nem
térnek vissza rokonai többet szü-
lőföldjükre. „A Fodor család de-
portált tagjai közül csak én
jöttem vissza Vásárhelyre” – me-
sélte. 1944-ben Vásárhelyen is
megváltoztak a viszonyok, azaz
Berci bácsi szavaival élve „bein-
dult az élet.” Ekkor a családja által
alapított bútorüzemben dolgo-
zott, viszont egy másik, a város-
ban működő vállalkozás
megrendeléseit teljesítette. 

„15000 dollár 
volt az én áram”

Mindeközben az Izraelbe
vagy az Egyesült Államokba való
emigrálását fontolgatta, hisz a
kommunizmus akadályokat gör-
dített üzleti érvényesülése elé,
viszont azokban az években nem
bizonyult ez könnyű feladatnak.
Végül összehozta a sors egy lon-
doni ügyvéddel, aki a román
kommunista párttal ápolt jó vi-
szonyt, és évente 40-50 személyt
sikerült „kiadnia” más államok-
nak, természetesen zsíros össze-
gért. „Engem 1964-ben adtak ki

Olaszországnak, és az akkori ér-
tékem 15 000 dollár volt” – em-
lékszik vissza. „Rómába
kerültem, ahol közel fél évet vár-
tam az útlevelemre, amivel az
Amerikában élő rokonomhoz
utazhattam” – folytatta. Berci
bácsi azt is elmesélte, hogy Ró-
mában a helyi újságok címlap-
jára került, mert kimentett a
Teveréből egy öngyilkosságra ké-
szülő fiatal hölgyet.

New Yorki-i évek és siker
„1965-be megérkeztem az

Amerikai Egyesült Államokba, és
New Yorkban telepedtem le,
ahol némi továbbképzés és
angol leckék után a kitanult kár-
pitos szakmám folytattam. Az
első évek iszonyú nehezek vol-
tak, a nyelvet sem ismertem túl
jól, és anyagi gondokkal is küsz-
ködtem, de végül sikerült New
York belvárosában üzletet nyit-
nom, amely virágzóan műkö-
dött. Greta Garbo belvárosi
lakása mellett volt a boltom, Liza
Minelli és Karády Katalin is klien-
sem volt, és az utóbbinak a Ma-
dison Avenue-i kalapüzletét is én
rendeztem be, sőt, nagyon jó ba-
rátságban is voltunk a művész-
nővel” – mesélte Berci bácsi. 

Elmondása szerint megta-
lálta helyét a „városban, amely
sosem alszik”, és a neves New
York Atlantic Club tagja is volt.
„1992-ben költöztem vissza Ma-
rosvásárhelyre, hisz akkor Ame-
rikában elértem már a
nyugdíjkorhatárt. Itthon meg-
volt a családi házunk, és úgy
döntöttem, újra Vásárhelyen sze-
retnék élni” – emlékszik vissza.

Sportban kiváló
Berci bácsi kitűnően úszott,

és már 5 évesen Medve tó-baj-
nok volt, ám budapesti évei alatt
csak amatőr szinten sportolt.
Amikor 18 évesen visszatért Vá-
sárhelyre és a Maros Sportegye-
sületbe szeretett volna
beiratkozni, nem tehette ezt az
érvényben lévő zsidótörvények
miatt. „Az egyesület elutasította
beiratkozásom, pedig a felme-
nőim az első világháborúban ka-
tonatisztek voltak a magyar
hadseregben. Nem beszélve
arról, hogy a családomnak nagy
szerepe volt a Víkend-telep meg-
építésében. A családom vette az
első versenycsónakot, amely
hangszerfából készült, és ekkor,
1940-ben indult be a vízi sport
fejlődése a városban. Abban az
időben volt egy hétvégi házunk
a Víkend-telepen – ahol akkor a
házak 80%-a zsidók birtokában
volt –, amit nem koboztak el, de
emlékszem, a hídon – amelyen
átmenve egyszerűen megköze-
líthettük volna az építményt –
nem engedtek át, és csónakkal
mentünk át az akkori csónakázó
medencén. Így jutottunk el a
házig” – mesélte. 

1945 után a fiatal Berci a
Progresul - Haladás Sport Egye-
sület, az „Aranycsapat” tagjaként
15 éven keresztül városi vízipóló
bajnoka volt, de országos II. és III.
helyezést is ért el. 

„A barátaim egyre 
gyorsabban fogynak”

A 92 éves Berci bácsi ma is
autót vezet – találkozásunkra is
úgy érkezett – és gyakran utazik

„Kilencvenkét év elrepült,
mint egy pillanat”

Budapestre, de New Yorkot is
meglátogatja, ha teheti. Az előbbi
utat, mint mondta, orvosai javas-
latára gépkocsi helyett, repülővel
fogja megtenni.

Vallja, hogy a siker eléréséhez
szerencse is szükséges, na meg jó
időzítés, elmondása szerint moz-
galmas életéből semmit nem bánt
meg, viszont fájlalja, hogy a bará-
tai egyre gyorsabban fogynak.

És hogy szerinte mi a hosszú

élet titka? „Sosem ittam alkoholos
italokat, az életemet, egészen kis-
korom óta végigkísérte a sport” –
vallja Berci bácsi, aki azt is hozzá-
tette, hogy csupán egyszer volt
nős, másfél évig élt jegyben Ame-
rikában egy légikísérő hölggyel, de
büszkén mesélte, hogy sok gyö-
nyörű vásárhelyi színésznőnek ud-
varolt. 

Pál Piroska
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Május 14-én, szerdán, 18 órától, a
Borsos Tamás Egyesület szervezésé-
ben Marosvásárhelyen, a Bolyai
Klubban is bemutatásra kerül a má-
sodik világháború erdélyi eseménye-
iből inspirálódó, a magyar királyi 65.
székely honvéd határvadászcsoport
történetét bemutató Kereszthegy
című dokumentumfilm.  A Gyergyói-
medencében 1944 őszén zajló harcokat
bemutató film a Magyar Honvédelmi Mi-
nisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Há-
borús Kegyeleti Főosztálya és a HM Zrínyi
Nonprofit Kft. koprodukciójában, a Magyar

Művészeti Akadémia közreműködésével
készült el. A filmet részben eredeti helyszí-
neken, a Gyergyói-medencében, Gyergyó-
remete, Gyergyóditró, Gyergyótölgyes,
Borszék körzetében, részben pedig az MH
Altiszti Akadémia csobánkai kiképző bázi-
sán forgatták. A mű a korabeli katonaélet-
ről és a székely határőrség mindennapjairól
ad képet. A forgatáson a második világhá-
ború óta ritkán látott magyar katonai
egyenruhákkal dolgoztak, amiket a soproni
Honvéd Hagyományőrző Egyesület, vala-
mint a Magyar Tartalékosok Szövetsége
Hagyományőrző Tagozatának tagjai visel-

tek. A játékfilmes elemekkel kiegészített
dokumentumfilmben látható több egykori
székely honvéddel készített interjú is. 
A film forgatókönyvírója és rendezője két
fiatal történész. A gyergyóremetei Nagy Jó-
zsef, akinek kutatási szakterülete Székely-
föld második világháborús hadtörténete és
Bárány Krisztián újságíró, aki 2005-ben a
kolozsvári tudományegyetemen ismerke-
dett meg Nagy Józseffel és a 65. határva-
dászcsoport történetével. A film vezető
rendezője Wonke Rezső stúdióvezető volt.
Nagy József történészt a marosvásárhelyi
filmbemutató kapcsán kérdeztük

– Interjú Nagy József történésszel –

A politikai számonkérés
nem tartozik az erdélyi ma-
gyar pártok kedvenc tantár-
gyai közé. Az évek során olyan
közhangulat alakult ki, amely-
ben illetlenségnek számít az
újságírói rátartiság. Bevett
szokássá vált, hogy a kérdező-
nek könnyen kezelhető kérdé-
seket kell megfogalmaznia, a
politikusnak pedig a kérdéstől
függetlenül bármit szabad vá-
laszolnia, mintha egy gyenge-
elméjű hallgatósággal lenne
dolga. Persze előfordul, hogy
ez a túlzott udvariasság olyan
visszaéléshez vezet, amelyben
a kesztyűs kézzel bánó újságí-
rónak vagy a kérdést megfo-
galmazó hallgatónak övön
aluli ütéseket, kioktatást és el-
némítást kell elszenvednie.
Ennek az erdélyi magyar sajá-
tosságnak az lehet a magyará-
zata, hogy a minket képviselő
politikusok, bár általában a
hatalom oldalán állnak, mégis
kisebbségi, vagyis hátrányos
helyzetű szerepkörben tetsze-
legnek, ezáltal pedig „kikol-

dulják” maguknak a minden-
kori választói empátiát. Egy
„többségi” demokráciában a
kényes kérdéseket is fel szok-
ták tenni, és amennyiben a
válaszok alkalmatlannak bizo-
nyulnak, ez választási kudarc-
cal vagy lemondással járhat.

Nálunk más a helyzet, hisz
itt mindig fennáll a „most vagy
soha” életbevágóan fontos
esete. Az évek óta megoldat-
lan problémák ellenére is,
eddig minden alkalommal a
„most” győzedelmeskedett a
soha felett. Az eddig megszer-
vezett választások során a je-
löltjeink mindig bejutottak a
bukaresti és a brüsszeli parla-
mentbe. Úgy is mondhatnánk,
hogy jól szerepeltek, mind-
annyiszor „átmenő jegyet”
szereztek.

A kérdés azonban az, hogy
kiérdemelték-e ezt a minősí-
tést, vagy minden csak a kény-
szerhelyzetnek, a kieséstől
való félelemnek és a kisebb-
ségi retorikának tulajdonít-
ható? Mi történt volna ezekkel

a politikusokkal, ha egy „auto-
nóm” választáson kellett volna
megméretkezniük? Természe-
tesen sok olyan személy dol-
gozik a képviseleti
szervezeteink körül, aki jól
végzi munkáját és megér-
demli a szavazók bizalmát, de
összességében véve egy olyan
szakadás állt be a pártvezetők
és a választók közé, amely a ki-
sebbségvédelmi politikát ha-
talom- és pénzhajhászó
tevékenységgé degradálta.

A számonkérés elől mene-
külő politikusok, kormányta-
gok és képviselők leginkább
ahhoz a nebulóhoz hasonlíta-
nak, aki nem készítette el a
házi feladatát, és a tanára
előtt magyarázkodni kezd. A
megoldatlan házi feladatok
között találjuk a székelyföldi
gazdasági fellendülést, a ma-
gyar egyetemek ügyét, a ko-
rábbi ellenfelekkel való újabb
lepaktálást, a közelmúltban
született koalíciós ígéreteknek
a kikövetelését. A nebulók leg-
gyakoribb kifogásai az aláb-

biak: „Elnézést, nem volt időm,
de a jövő órára bepótolom.
Nem akarom ezt a kérdést fe-
szegetni, beszéljünk inkább
másról. Nagyon sokat tanul-
tam, de nem értettem meg a
feladatot. Mindent bepótolok,
csak ne kapjak ma rossz
jegyet. A többi tantárgyból is
sok házi feladatot adtak. Ez a
másik csoport feladata volt. Az
vizsgára majd jobban felké-
szülök. A tanárok (vagyis a ké-
nyelmetlenkedő újságírók)
véleményére nem kell adni. A
pénz számít, nem a tudás (va-
gyis a hatalmi pozíció a fontos,
nem az ígéretek betartása és
betarttatása).” Ilyen nebulókra
bízták az erdélyi magyar ér-
dekképviseletet, a folyamat-
ban lévő közéleti ügyeink
megoldását. Pedig szükség
volna a leckéit jól végző, vagy
legalább a hibáit és mulasztá-
sait, valamint ennek következ-
ményeit felvállaló becsületes
tanulókra is.

Ferencz Zsombor

Bukott   nebulók árnyékában

Marosvásárhelyen is bemutatásra
kerül a Kereszthegy

– Hogyan és mikor született
meg a film elkészítésének gondo-
lata? 

– Már 2007 óta készítek a
Székelyföldön második világhá-

borús veteránokkal interjúkat.
Jelenleg a budapesti Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetemen dok-
tori disszertációmat írom a
székelység második világhábo-

rús hadtörténetéből. Először
2010-ben kezdtünk el készíteni
videóinterjúkat a II. világháborús
veteránokkal, Berszán-Árús
György gyergyószentmiklósi
operatőrrel és Bárány Krisztián
győri történész-újságíróval, és
ekkor fogalmazódott meg az
ötlet: erről filmet kellene készí-
teni. Végül a Magyar Honvédelmi
Minisztérium hadtörténészeivel
kerültünk kapcsolatba, akik fel-
karolták az ötletet és támogatást
nyújtottak. 

Játékfilmes elemekkel 
illusztrált dokumentumfilm

– Tulajdonképpen ez az alko-
tás hová sorolható? Dokumen-
tumfilm vagy játékfilm?

– Mivel nagyszámú hagyo-
mányőrzővel eljátszott illusztrá-
ció színesíti a filmet, melyek a
forgatások során megszólaló ve-
teránok történeteit jelenítik
meg, a film eltér a hagyományos
dokumentumfilmektől. Fogal-
mazhatunk úgy is, hogy: játék-
filmes elemekkel illusztrált
dokumentumfilm. Van egy sze-
relmi szál is egy gyergyóremetei
katona élettörténetén keresztül,
akit László Géza Attila színész
személyesít meg. A honvéd ked-
vesének szerepét a gyergyóre-
metei születésű Pál Emőke
színművésznő alakítja. 

– Köthető-e valamilyen
módon a film Marosvásárhelyhez

vagy környékéhez? Úgy értem a
magyar királyi 65. székely honvéd
határvadászcsoportban szolgál-
tak-e marosvásárhelyiek vagy
környékbeliek? Vagy a harcokban
vettek-e részt? 

– Néhány Maros menti sze-
mély szolgált a 65. határvadász-
csoport soraiban, azonban
marosvásárhelyiről nem tudunk.
Ettől eltekintve megtörténhet,
hogy ilyenek is voltak, mert az
alakulat tagjait név szerint fel-
tárni talán lehetetlen is. Tény az,
hogy a legénység zömében
gyergyói volt. A marosvásárhe-
lyiek a háború alatt a 27. székely
könnyűhadosztály, a 23. határ-
vadász-zászlóalj és a 19. székely
határőr-zászlóalj soraiban szol-
gáltak és küzdötték végig a har-
cokat. Azonban a gyergyói
harcok témája elhanyagolt volt a
többi kérdéshez képest Székely-
föld szinten, ezért is választottuk
ezt a témát. 

– A film elkészítésében segí-
tettek-e, dolgoztak-e vásárhelyi
vagy környékbeli színészek, ha-
gyományőrzők, történészek? 

– A film elkészítésében segí-
tett a 23. határvadász-zászlóalj
hagyományőrző csapata Maros-
vásárhelyről, akik négy fővel vet-
tek részt a forgatásokon. Benkő
József történész doktorandusz-
hallgató, a csapat tagjaként hábo-
rús relikviákat is elhozott a
forgatásra. A film történeti kérdé-
seiben sokat segített Berekméri
Árpád Róbert történész-levéltáros
is, aki a 27. székely könnyűhad-
osztály történetéről szóló könyvét
most fejezi be.

– Miért gondolja, hogy Ma-
rosvásárhelyen is be kell mutatni
ezt a filmet?

– A vásárhelyiek számára is
élmény lehet a film, hiszen ezt a
kort eddig még ilyen jellegű il-
lusztrációkkal kevésbé dolgozták
fel. A marosvásárhelyi honvéd is
ugyanúgy nézett ki, mint a gyer-
gyói honvéd és ugyanúgy küz-

dött a Szellő-hegyen Csíkszépvíz
felett, mint a gyergyói a Hegyes-
hegyen Tölgyesnél. Több bemu-
tató veterántalálkozó keretében
kerül megszervezésre, amennyi-
ben valaki megszervezné Maros-
vásárhelyen is a találkozót, sor
kerülhetne a helyi események
megbeszélésére is.

„Minden népnek joga van a
halottai emlékére keresztet
állítani”

– Véleménye szerint miért van
szükség ilyen jellegű filmek forga-
tására? 

– A magyar vagy éppen a
román nemzetiségű hazájáért
hősi halált halt katona emléke
megbecsülendő és tette, áldo-
zata tiszteletreméltó. Mindegy,
hogy ki kicsoda ellen harcolt, a
katona kötelességét teljesítette.
Emellett szükséges a két nép tör-
ténelmének kölcsönös megis-
merése és elfogadása is. Ebben a
filmes feldolgozások fontos sze-
repet tölthetnek be. A magyar
királyi honvédség székelyföldi
alakulatairól ilyen jellegű film
még nem készült, ami a kort
ilyen módon próbálná meg fel-
eleveníteni. Ebben Magyaror-
szág is lemaradásban van,
nemcsak a székelység. A máso-
dik világháború óta sok ehhez
hasonló kérdésről 1990-ig be-
szélni sem lehetett, ezért a helyi
társadalomban sok a frusztráció
ezzel kapcsolatban, amit ki kell
beszélni a feloldás miatt. Ez
olyan, mint a gyász, csak nem
egyéni, hanem kollektív. Sok
marosvásárhelyi legény fekszik
még most is például a Szellő-
hegy mohájában, akiknek emlé-
két ápolni kell, a gyásznak le kell
zárulnia, ugyanúgy, mint az el-
hunyt családtag esetén is van
harmincnapos mise és majd év-
fordulós mise. Minden népnek
ehhez elemi joga van: a halottai
emlékére keresztet állítani és
emléküket ápolni. 

Nemes Gyula

A film két főszereplője.
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Emlékeztető: 
az elűzött professzorok 
és a rangos intézmény 
létrehozása

Ahogyan azt a Marosvásár-
helyi útikalauz című könyv szer-
zői, név szerint Fodor Sándor (S.)
és Balás Árpád is említik, az is-
kola sok diákja vett részt az
1703-ban kezdődő Rákóczi-féle
szabadságharcban.  Múlt heti
lapszámunkban szóltunk arról,
hogy a szabadságharc leverése
után a sárospataki református
kollégium diákjait, professzorait
elűzték otthonukból, akik először
Gyulafehérvárra, majd Marosvá-
sárhelyre kénytelenek átköltözni.
1718. április harmincadikán a
Schola Particulával egyesülve
létrehoztak egy rangos intéz-
ményt, a Református Kollégiu-
mot, teológiai, bölcsészeti és
jogtudományi tanszékkel…

A Nagyfejedelemség 
legtehetségesebb 
szakembere

Ami a Református Kollégium
épületegyüttesét illeti, tudni
kell, hogy a régi épületek közül
csak egy maradt meg, a Ka-
zinczy (Mihai Kogălniceanu) és
a Sáros (Vásár) utca felőli há-
romszintes szárny. Ennek építési
munkálatai 1802. április elsején
kezdődtek, és mindössze egy
évig tartottak. 

A terveket Udvarhelyszék
földmérő mérnöke, a már szin-
tén említett Ugrai László készí-
tette, aki Bécsben végezte
tanulmányait, és a Nagyfejede-
lemség egyik legtehetségesebb
szakemberének tartották. 

Kezdetben Schmidt Constan-
tin kőművespallér vezette a
munkálatokat, végül azonban
Sommer János felügyelete alatt

fejeződött be az építkezés 1803.
december tizenkettedikén. 

A fennmaradt leírásokból ki-
derül még az is, hogy az aszta-
losmunkát Jakabfi Tamás
végezte. A helybeliek legna-
gyobb felháborodására a belső-
építészeti munkálatokra más
helységekben élő mesterembe-
reket szerződtek, ezért 1803.
szeptember nyolcadikán a faze-
kasok céhe tiltakozását fejezte ki
a kollégium vezetőségének elő-
jogaik megsértése miatt. 

Az új szárnyban tizenhét szo-
bát alakítottak ki, a régi épüle-
tekben levőkkel együtt. A
szobákat Európa legfontosabb
városairól nevezték el. A négy-
szintes épület alagsorból és két
emeletből áll, téglalap alakú, és
az utcafrontra néző oldala 48,7
méter hosszú. 

A főfolyosóra a jelenlegi

gangból nyílik a bejárat, amely
fölött az Internatus felirat olvas-
ható. 

A főhomlokzat egyszerű, a
magas nyeregtetőn mai is meg-
van még a kollégium csengőjét
rejtő torony. A főépület és a be-
járati gang megépítésekor fel-
számolták a régi bejáratot. 

Az épületbelső sok helyen
még ma is őrzi az eredeti
nyílászárókat

Ami azonban a műemlék le-
írását illeti, még nagyon sok
mindent kell tudni. 

A huszadik század elejére, a
város gazdasági és építészeti fel-
lendülése idejére az intézmény
kinőtte az auditórium és könyv-
tár szűkös barokk-kori épületét. 

A helyére emelt, a Bolyai
térre néző impozáns szecessziós
főépület 1908–1909-ben ké-
szült el. 

Az U alaprajzú, négyszintes
– alagsor, földszint, két emelet
– épület széles, előreugratott
öttengelyes középrizalittal
épült, két oldalán egyre hátrébb
vonva egy-egy kéttengelyes és
egy-egy egytengelyes homlok-
zatszakasszal. A főbejárat a kö-
zépső tengelyben nyílik. 

Az épület sarkait lekerekítet-
tek, az így keletkező íves átme-
neti részben is ablakok nyílnak. 

A homlokzatokon a lechneri
szecesszióra jellemző növényi
ornamentika jelentkezik. Ha-
sonló jellegű, íves felületekkel
kombinált díszek láthatók az
épület középtengelyében elhe-
lyezett tágas lépcsőházban is. 

Az új épület díszterme a má-
sodik emeleten, a főhomlokzat
mögött található: keleti oldalán
nagyméretű ablakok nyílnak,
átellenben konzolokon nyugvó,
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Az iskolának lassan fél évezredes múltja van. Mi tagadás, ez volt a marosvásárhelyi szellemi élet egyik
fellegvára. A tizenhatodik század közepe táján Erdélyben az egész iskolaügy átalakult. 1557-ben Székely-
vásárhelyen a Vártemplom mellett a Ferenc-rendiek egykori elhagyatott kolostorában létrehozzák a Schola
particulát, ahol a felsőbb oktatásra tudós professzorok, mint például Baranyai Decsi Czimor János, Tordai
Ádám, Laskói Csókás Péter és mások készítették elő a tanulókat.  Ez az iskola sok viszontagság közepette
működött, de a legnagyobb megpróbáltatás 1601. augusztus tizedikén, majd 1602 júniusában érte, amikor
a Várban lévő Scholát idegen hadak felégették. Ekkor kénytelenek voltak átköltözni egy régi épületbe,
amely a mai iskola helyén állt.  Ezen a héten még erről a műemléképületről, illetve ennek történetéről
írunk.
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A Református Kollégium

ívelt mellvédes karzat húzódik;
mennyezetét a lépcsőházban lé-
vőhöz hasonló, erősen stilizált,
íves mezőkkel kombinált növé-
nyi ornamentika borítja. 

Az épületbelső a legtöbb he-
lyen őrzi az eredeti nyílászárókat
is. Az emeletek megközelíthető-
ségét a főhomlokzat középten-
gelyébe helyezett főlépcső
biztosítja, az egyes termek az
udvar felőli oldalon húzódó fo-
lyosókról nyílnak.

A nagy jelentőségű 
időpontok

A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentumokból még az
is kiderül, hogy a Kollégium
életében nagy jelentőségű idő-
pont 1802. szeptember huszon-
ötödike, amikor adományozás
révén megkapta Marosvásár-
hely első nyomdáját, továbbá
1833 amikortól minden tantár-
gyat magyarul tanítottak. 

A Kollégium tanári kara elő-
harcosa volt azoknak a törekvé-
seknek, amelyek az 1848-49-es
szabadságharchoz vezettek. A
diákok egy emberként vettek
részt az 1848. március huszon-
ötödikén, a Bodor-kút előtt tar-
tott tömeggyűlésen és később a
szabadságharcban is. 

A forradalom leverése után
az osztrák önkényuralom, a
Bach-korszak következett,
amelynek 1854-ben Török János
tanár is áldozatává vált, mint a
Makk-féle összeesküvés tagja. 

Az 1868-as Eötvös-féle tan-
ügyi reform meggyorsította az
iskola fejlődését: felépült a Kol-
légium új épülete, amely jó fel-
tételeket teremtett az oktatás
számára, de ezt a fejlődést saj-
nos leállította az első világhá-
ború.

1918 után a kisebbségiek el-
nyomása bénítólag hatott az ok-
tatásra is, és az intézet állami

támogatás nélküli felekezeti is-
kolává vált. 

Baumgartner elképzelései
Csupán tényszerűen említet-

tük meg azt, hogy az 1800-as
évek elején épült szárnyat a ké-
sőbbiekben megtoldották egy
másik barokk épületrésszel is. 

Ez azonban már csak a régi
képeslapokon látható. 1908-ban
ugyanis a szóban forgó részt le-
bontották, és ennek helyén
épült meg a ma is álló szecesz-
sziós szárny. 

A Kollégium főépületének
terveit az a Baumgartner Sán-
dor készítette, aki több mint há-
romszáz iskolaépületet tervezett
meg az egykori Osztrák-Magyar
Monarchia területén. 

A református Kollégium Bo-
lyai utca 3. szám alatti monu-
mentális épülete és a
Tornacsarnok mellett az ő elkép-
zelései alapján épült meg még
legalább négy marosvásárhelyi
elemi iskola. 

A kivitelezésért Csiszár Lajos
építési vállalkozó felelt. Az épü-
let három utcára néz. Az első
emeleten vannak a tanári szo-
bák a könyvtár és az igazgatói
iroda. 

Az átlagosnál szinte kétszer
magasabb második emeleten
található az impozáns díszte-
rem. Az épület fő attrakcióját a
bejárat, a széles és magas bolt-
íves ablakok, illetve az attika -
falak képezik. 

2007-ben az iskola alapítá-
sának 450. évfordulóján vissza-
került az épület homlokzatára
az iskola jelképe, az angyal. 

Nagy-Bodó Tibor

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek.

(folytatás előző lapszámunkból)
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– Jó napot, Sajókám! Szokott
szelfiket készíteni?

– Azt mivel isszák?
– A szelfi egy olyan kép, ame-

lyet az illető saját magáról készít,
elsősorban azzal a céllal, hogy
utána feltolja a Facebookra. Álta-
lában a keze is látszik rajta, hogy
mindenki számára világossá vál-
jék: annyira retardált, hogy még
barátai sincsenek.

– Vagyis, régiesen szólva:
olcsó szórakozás hülyegyerekek-
nek.

– Kábé igen. Na, lényeg a lé-
nyeg: már kezd is lassan kikopni
a divatból, ugyanis megjelent a
belfie, amelyen már nem az ar-
cukat, hanem az ülepüket fotóz-
zák. Főleg az olyan hírességek
kultiválják egyelőre, akik elsősor-
ban a farpofájukról híresek.

– Tiszta szerencse, hogy csak
mostanság találták ki, különben
Picasso, Modigliani meg a töb-
biek a trottyukat festették volna
meg önarcképek helyett.

– Sanszos. Apropó: tudja,
miért imádta Picasso a francia Ri-
viérát?

– Na miért?
– Mert baromi jól festett rö-

vidnadrágban!
– Marha! Továbbá azért is ál-

dásos, hogy ezek a mai technoló-
giák nem léteztek korábban,
mert Michelangelo Dávid-szobra
talán kevésbé jól sikerült volna,
ha a mester nem márványból fa-
ragja ki, hanem egy olcsó 3D-s
nyomtatóval készíti el.

– Ja, viszont bizonyos esetek-
ben előnyökkel járt volna; pél-
dául a zsidók nem csámborognak
negyven évig a sivatagban, ha
van GPS-szük, és Mózes se kellett
volna feldzsesszeljen a hegyre a
tízparancsolatért a vén fejével,

ráadásul kétszer, hanem átpat-
tintották volna neki e-mailben
vagy SMS-ben.

– Arról már nem is beszélve,
hogy Jézus mennyi időt megspó-
rol, ha van Facebookja: nem kel-
lett volna mind a tizenkét
tanítványnak külön szólnia,
hanem egyszerűen kiposztolta
volna az üzenőfalaikra a „Ma este
nyolckor vacsoracsata” szöveget.

– S azt látta, hogy a PSD a
„Büszkék vagyunk románsá-
gunkra!”, azaz a „Mandri ca sun-
tem romani!” szlogennel
EP-kampányol?

– Na és, mi baja vele? Min-
denki arra büszke, amire akar,
lásd például a Gaypride-felvonu-
lásokat.

– Ezzel önmagában semmi,
de azzal már van, hogy a kam-
pányfotók fehérorosz és lengyel
fotográfusok által készített
képek, amelyeket a Shutterstock
képadatbank-oldalról kaufoltak.
Ergo úgy büszkék a románsá-
gukra, az ország szépségeire, a
szárnyaló (valójában inkább szár-
nyaló) mezőgazdaságukra sa-
többi, hogy mindezt belarusz
búzamezővel és lengyel szuper-
marketben vásárolgató polyák
családdal illusztrálják.

– Hát, ez már tényleg ciki.
– Egy másik képen pedig,

amelyen egy fehérorosz kombájn
aratja a fehérorosz búzát a fehér-
orosz tücskök feje fölött egy fe-
hérorosz szántóföldön, a
„Romania, granarul Europei”, va-
gyis „Románia Európa magtára”
felirat díszeleg.

– Esetleg Európa raktára,
vagy helyesebben szemétlera-
kata. De legalább erős a nemzeti
érzelmük, és ez is valami: amed-
dig ők büszkék a semmire, addig

mi, magyarok nem vagyunk
büszkék semmire, pedig nekünk
tényleg lenne mire, mások kell
felhívják ránk a figyelmet.

– Amennyiben?
– A 9GAG internetes oldalon

láttam egy összeállítást, amely
egy autóbaleset kapcsán mutatja
be igen részletesen és szemléle-
tesen, fotókkal megspékelve,
hogy mi mindent köszönhet a
világ a magyaroknak. A súlyos
sérültet azonnal kórházba szállító
helikopterrel kezdik (amit tudva-
levőleg Asbóth Oszkár talált fel),
a mentők, illetve a hozzátartozók
értesítéséhez nélkülözhetetlen
telefonnal folytatják (Puskás Ti-
vadar – telefonközpont), majd
jön szépen sorban a többi: Szent-
Györgyi Albert és a C-vitamin,
Bíró László József és a golyóstoll
(erdélyimagyarul piksz), Galamb
József és a Ford T-modell, Bánki
Donát és a karburátor, Kandó Kál-
mán és a villanymozdony..

– Kandalló Kálmán és a cse-
répkályha…

– Ökör! Szerepel még a listán
Fonó Albert, a sugárhajtás egyik
úttörője, a torlósugár-hajtómű
feltalálója, aztán Jedlik Ányos di-
namója..

– Jedlik Ányosné dinamóga-
tyája nem?

– Kuss! Említik továbbá a szá-
mítógép atyját, Neumann Jánost,
az Excel és Word programok
megalkotóját, Simonyi Károlyt,
valamint még egy rahedli más
találmányt, amelyeket vagy teljes
egészükben, vagy nagyrészt szin-
tén nekünk köszönhetnek: a
wolframizzót, a holográfiát, a
kétcsövű látcsövet, a biodízelt, a
plazmatévét, a transzformátort,
a szódavizet, a hidrogénbombát,
az atombombát..

– Akkor ez egy amcsi szájt
lehet, a japánok aligha köszön-
getnék az utóbbit.

– Az összeállítás végén a ké-
szítő felhívja a parasztok figyel-
mét, hogy legközelebb
gondolkodjanak el, mielőtt Ma-
gyarországot egy ismeretlen,
„kit-érdekel”-országnak nevezik.

– Bizony, igen feltalálékony
nép a magyar! De a románok ta-
láltak fel valamit?

– Nemtom, de ha igen, akkor
piszkosul titkos találmány lehet,
mert még senki sem szerzett tu-
domást róla… Hát azt hallotta-
e, mit mondott Victor Ponta múlt
szombaton Szatmárnémetiben?

– Engem az se érdekel, hogy
Bukarestben miket mond az a
kriptosovén árvízi hajós, izé, csó-
nakos, a sarokig se lehet elmenni
a szaván.

– Pont ez az, mert végre ki-
bújt az üszög a zsávrából! Részt
vett valami Sambra Oilor elneve-
zésű, hagyományőrző bocskoros
juhfesztiválon Szatmár megyé-
ben a hétvégén, ami után az
alábbiak hagyták el villás nyelve
rekesztékét: „Tizenkét év verejté-
kes munkájába került elérni azt,
hogy ne RMDSZ-es polgármes-
tere legyen Szatmárnémetinek és
ne RMDSZ-es elnöke legyen Szat-
már megyének, és hogy ezt elér-
tünk, az az USL létrejöttének
köszönhető”.

– Jaj, hogy mérnék meg a be-
lével a főuccát! De tudja, miben
különbözik Marosvásárhely Szat-
márnémetitől?

– Na miben?
– Abban, hogy itt az USL nem

kellett verejtékezzen a város
román kézre juttatásáért: megol-
dotta az RMDSZ önerőből!

Molnár Tibor
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A polgármesteri hivatal 
támogatja a MOGYE-t. Fel-
újítják az egyetemi bent-
lakások környékét 

Május elsején, csütörtökön reggel ta-
lálkozóra került sor a polgármesteri hivatal csapata és a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem között,
amelyen részt vett Claudiu Maior alpolgármester és Leonard
Azamfirei, a MOGYE rektora is. Napirenden a Kornisa lakó-
negyedi egyetemi bentlakások övezetének újrarendezése
volt. „Ígéretünk szerint felújítási munkálatokat kezdünk a
Kornisa lakónegyedben, amelybe belefoglaltuk azoknak az
övezeteknek a felújítását, újrarendezését, ahol a közös kon-
zorciumnak részét képező Petru Maior Egyetem és a MOGYE
bentlakásai is helyet kapnak. A polgármesteri hivatal fogé-
kony volt a Leonard Azamfirei rektor javaslataira, s támogat-
juk a MOGYE-t a két szakaszból álló projektben, amelynek
során teljes mértékben új arculatot nyer az orvosi és a mű-
szaki egyetemek diákjai lakta környék. A projekt célja a város
egyetemi brendjének megerősítése. Újragondoljuk a zöld-
övezeteket, sétányokat, parkolókat, s így 45 évvel az egye-
temi bentlakások átadása után új arculatot nyer a környék.
Az egyetemi környezet rendkívül sokat jelent a városnak és
nekünk ez támogatnunk kell”, fogalmazott Claudiu Maior al-
polgármester a találkozót követően.

Előkészületek 
a nyári szezonra 
a Diamant Parkban 

A nyári szezonra való előkészületek gyors tempóban foly-
nak. Marosvásárhely parkjai is friss színezetet kapnak. Ily
módon, még ettől a héttől kezdve, a marosvásárhelyi Dia-
mant Park rehabilitációs munkálatok helyszíne. 

„Évek óta büszkeséggel viseljük a Virágok Városa címet,
és a város bármely pontján láthatják, hogy ez a valóság. A
Polgármesteri Hivatal keretében működő, a Zöldövezeteket
Gondozó Részleg teljesíti a várossal szembeni kötelezettsé-
gét, ellenben nem hanyagolhatjuk el a parkokban jelen lévő
tárgyakat. A munkások a kerítések újrafestésén, a hinták ja-
vításán dolgoztak, ha kellett - úgy kedden (április 29-én)
mint szerdán (április 30-án)- hogy a 2014-es nyári szezon
jól induljon. Azt hiszem, a szülők és a kis marosvásárhelyiek,
a prücskök lesznek a legboldogabbak”- nyilatkozta Claudiu
maior, a város alpolgármestere.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

Marosvásárhely – egy város ahol 
hangsúlyt fektetnek a zöldövezetekre

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
egységei, az Electrica Rt.-vel együttmű-
ködve a 2013. november- 2014. március kö-
zötti időszakban a lakosok és tulajdonosi
társulások kérésére több mint 400 fán, 36
utcában és több negyedben végeztek koro-
naalakítási munkálatokat. A Meggyesfalvi negyedben 14 tu-
lajdonosi társulásnál végeztek koronaalakítási munkálatokat,
A Kárpátok sétányán 14 tulajdonosi társulásnál, az Egyesülés
negyedben 11 tulajdonosi társulásnál, a Kornisán 7 tulajdonosi
társulásnál, a Kövesdombon 90 tulajdonosi társulásnál, a Tudor
Vladimirescu negyedben 15 tulajdonosi társulásnál, de a No-
vember 7 és Kárpátok sétánya negyedekben is dolgoztak. A
2013-as év őszi idényében 650 fát, 1000 cserjét, 92.000 két-
nyári növényt és 6000 virághagymát ültettek. 20 felújított ut-
cában 383 fát, 1468 cserjét ültettek, a fákat és a cserjéket a
felújításokat elvégző társulások biztosították. A tulajdonosi
társulásoknak 120 fát és 1500 cserjét osztottak ki ültetésre,
míg a tanintézményeknek 16 fát és 220 cserjét. A tavaszi idény-
ben 571 fát, 986 cserjét ültettek 20 utcában ( Rózsák tere, M.
Viteazul, Köztársaság, Forradalom, Belvedere, Marinescu, Se-
gesvári út, Kárpátok sétánya stb), Gheorghe Marinescu körfor-
galom, Nicolae Grigorescu utcai útkereszteződés, Rózsák tere,
Somostető, Petőfi tér stb. 35 tulajdonosi társulásnak 69 fát és
753 cserjét osztottak szét. A továbbiakban zöldövezetet alakí-
tanak ki a Középkori Vár mellett, az Avram iancu utca irányába,
fákat ültetnek, megközelítően 200 cserjét, 3500 négyzetméter
gyepszőnyeget fektetnek le, a Somostetőn 2800-3000 négy-
zetméteres területet gyepesítenek, fákat és cserjéket ültetnek
(36 fa és 350 cserje). A Rózsák terén amint kijelölik a helyeket,
elvégzik a megfelelő ültetési munkálatokat. 2014. májusával
kezdődően elkezdik az egynyári virágok ültetését a város te-
rületén (kb. 180.000 – 200.000 darab). Ugyanakkor jelentős
ültetési munkálatokat végeznek a Víkenden, hogy a marosvá-
sárhelyiek számára kellemes, kikapcsolódásra alkalmas kör-
nyezetet biztosítsanak: „A zöldövezetek gondozása prioritást
jelent a Polgármesteri Hivatal számára. Több mint 120 parkoló
és zöldövezet van a városban, amelyek gondozására törek-
szünk.” – jelentette ki Claudiu Maior alpolgármester.

Új parkolók a Somostetőn

A napokban 150 új gépkocsiparkolót
alakítottak ki a Somostetőn, míg egy 3000
négyzetméter kiterjedésű területet kitaka-
rítottak és fűmaggal  vetettek be. Az öve-
zetben nyírfákat ültettek, 5000
négyzetméteren pedig általános nagytaka-
rítást végeztek. Ugyanakkor felújították a
sétányokat, a játszóparkokat és a bekötőútakat.

„A marosvásárhelyiek által kedvelt övezet, a Somostető,
készen áll az idényre, mint ahogy az egész város. Elégedettek
vagyunk, hogy eleget tudtunk tenni a lakosoknak tett igé-
reteknek, az új parkolóhelyek kialakításával, amelyek meg-
könnyítik a közlekedést az övezetben, annak érdekében,
hogy a látogatók biztonságnak örvendhessenek , a Somos-
tetőn eltöltött idő alatt, úgy a mostani minivakációban, mint
az egész nyár ideje alatt”, nyilatkozta Claudiu Maior alpol-
gármester.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája
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Schlier Zsuzsa álma egy olimpián való részvétel

– Zsuzsi, zsenge korban vagy
még, de tehetségednek, akaratod-
nak és munkabírásodnak köszön-
hetően viszonylag hamar
berobbantál a hazai vívó élvo-
nalba. Kevés dolgot tudnak rólad
a sport szerelmesei, kérlek, mutat-
kozzál be az olvasóknak.

– 14 éves vagyok, a Szász Al-

bert Sportlíceumba járok. 6 éves
koromban kezdtem el vívni édes-
anyámnak köszönhetően, aki
hajdanán szintén itt vívott az ed-
zőmmel, Szabó Zoltánnal. Ők sze-
retették meg velem ezt a
sportágat. Visszaemlékszem, egy
nyári nap léptem be először a te-
rembe, azóta itt ragadtam.

–  És hogyan megy a tanulás?
– Mondhatom, jól, habár az

utóbbi időben a sok kiszállás
miatt kicsit rontottam, jelenleg
9-es tanuló vagyok. 

– A tanulás mellett kiválóan
megy neked a vívás is...

– Nagyon szeretem ezt a
sportágat, boldogan járok edzé-

sekre.
– Hazai szinten ismert vívó let-

tél, akivel számolnak már. Meg-
szoktad ezt a népszerűséget?

– Nem volt könnyű meg-
szokni ezt a pörgő életstílust, a
hazai versenyeket külföldi meg-
mérettetések követik, időközben
edzések, velük párhuzamosan ta-

nulnom is kell, de mára sikerült.
A szüleim is, az iskolában is min-
denki támogat, örülnek az ered-
ményeimnek, jól egyezünk az
osztálytársakkal. Amúgy sokat
számít a pihenés is. Szabadidőm-
ben szeretek a barátnőimmel
lenni, sokat olvasok, zenét hall-
gatok.

– Van példaképed, akinek a
nyomdokaiban szeretnél haladni?

– Kiskorom óta tisztelem Ana
Maria Brânzat, az olimpiai, több-
szörös világ- meg Európa-bajnok
román vívónőt, akire felnézek. A
világ legjobbjai közé tartozik
jelen pillanatban is. De igazén
senkire nem szeretnék hasonlí-
tani, én idővel is Schlier Zsuzsi
szeretnék lenni!

– A versenyek előtt vagy alatt
van-e lámpalázad?

– Nincs. Próbálok összponto-
sítani és csak a versenyre kon-
centrálni.

– Milyen érzés, amikor fellépsz
a pódium legfelsőbb fokára?

– Csodálatos, akkor érzem
magam igazán boldognak. 

– Amikor vesztésre állsz, ho-
gyan befolyásol téged edződ,
Szabó Zoltán? Tudsz még rá is fi-
gyelni?

– Persze, figyelek rá, mert
sokat számít nekem, hogy ott
tudom magam mellett, de sok
minden a pillanatnyi lelkiállapo-
tomon múlik.  

– Mennyire volt zsúfolt neked
ez a szezon?

– Eléggé fárasztó volt, ezt
még meg kell szoknom, hiszen
ezután sem lesz másként.

– Mik a terveid a sportpálya-
futásoddal kapcsolatosan?

– Szeretnék idővel kijutni fel-
nőtt világbajnokságra és olimpi-
ára is. Habár tudom, hogy még
addig rengeteget kell dolgoz-
nom, de remélem, álmom valóra
válik... 

Szabó Zoltánnal folytattam a
beszélgetést tanítványáról:

– Mennyire volt fárasztó ez a
szezon Zsuzsa számára?

– Ha arra gondolok, hogy az
utóbbi idényben versenyeztünk
többek közt Szerbiában, Svájc-
ban, Izraelben, Bulgáriában,
Szlovákiában, Magyarországon
és Románia több városában, ahol
jó eredményeket ért el, akkor azt
kell mondanom, hogy kimerítő
éve volt. Legutoljára Bukarestben
vett részt egy kisebb versenyen,
ahol egy tussal maradt alul az
elődöntőben, előtte Craiován az

iskolák közti országos bajnoksá-
gon diadalmaskodott, ahol 14
évesen a 15 évesek korosztályá -
ban versenyzett. Amire a leg-
büszkébb vagyok, hogy Zsuzsa 14
évesen a 17 évesek kadet Európa-
bajnokságon nyolcadik lett, ami
életkorát tekintve kiváló ered-
mény.

– Mindezt anyagilag hogyan
lehet bírni?

– Ha van eredmény, akkor a
szövetség is támogat. Zsuzsiért a
szülei is komoly anyagi áldozato-
kat hoznak, amit ő eredményei
révén igyekszik meghálálni. 

– Még milyen versenyekre sze-
retnének eljutni ebben az idény-
ben?

– A hónap folyamán Békés-
csabán veszünk részt egy nem-
zetközi párbajtőr-versenyen,
majd június 1-jén ott leszünk
Nagyváradon egy hazai verse-
nyen, majd szeptember végén
kezdődik újra a kadet körverseny.
Addig egy megérdemelt vakáció
következik tanítványom számára.

– Zsuzsa edzőjeként hogyan
jellemzi tanítványát?

– A tehetsége megvan, rajta,
a munkáján múlik minden. Most
abban az életkorban van, amikor
nagyon nehéz nemet mondania
a barátoknak, barátnőknek. A ta-
nulmányain kívül csak az edzé-
sekre és a versenyekre kell
összpontosítania, habár ő nem az
a típusú fiatal, akit könnyen lehet
befolyásolni. Biztos vagyok
benne, hogy többször gondolt
már ezekre a dolgokra, azt is
tudom, hogy elszánt, szorgalmas
sportoló, aki tudja, mit akar ki-
hozni önmagából. 

A fontos az, hogy már számol-
nak vele minden versenyen és
felnéznek rá, nem nézik le az idő-
sebb ellenfelei sem, inkább tar-
tanak tőle. Mindenki azt kérdi a
versenyek előtt, „hogy Zsuzsi
jött?”.

Amúgy jó úton halad, hiszen
a tavaly szeptember óta szinte
minden versenyen érmet szer-
zett. Nem könnyű neki, elisme-
rem, de büszke vagyok rá, hiszen
eddigi edzői karrierem során
ilyen képességű és sikeres tanít-
ványom még nem volt, habár
voltak ügyes fiú tanítványaim is
junior szinten. 

– Kijelenthetjük, hogy Schlier
Zsuzsa egyéni ifjúsági világbajno-
kunk, háromszoros olimpiai részt-
vevőnk, a néhai Pongrácz Antal
nyomdokaiban halad?

– Igen, büszkeség számomra,
hogy a néhai Pongrácz Antal –
aki amellett, hogy tehetséges
sportoló, kiváló ember is volt –,
nyomdokaiban halad egy tehet-
séges, marosvásárhelyi sportoló
lány. 

Egyébként a Pongrácz Matyi
fényképe ott díszeleg az edzőte-
rem falán, akire naponta büszkén
felnézünk...

Czimbalmos Ferenc-AttilaMúlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Én majd megmutatom, hogy miénk lesz a legnagyobb lufi a környéken!

A marosvásárhelyi vívás jelenlegi legsikeresebb
és legtehetségesebb versenyzőjével, a 14 éves
Schlier Zsuzsával, valamint edzőjével, Szabó Zol-
tánnal beszélgettünk a dr. Pongrácz Antal nevét
viselő MOGYE sportterme előtt. A népszerű Zsuzsit
eddigi pályafutásáról, iskolai tanulmányairól,
hobbijairól és nem utolsó sorban célkitűzéseiről
faggattam, míg Szabó Zoltánt  arra kértem, hogy
elemezze tanítványa eddigi sikereit. 
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Felújítás alatt a Mărăşti-tér

Felújítási munkálatok folynak a marosvásár-
helyi Mărăşti-téren, amely eddig tehermen-
tesítette a megyeközpont főterét, elsősorban
3 tonnánál nagyobb tömegű járművek vették
igénybe. „A hét elején kezdtük el az aszfalto-
zást a Mărăşti-téren is. Felszedtük a régi asz-
faltréteget, előkészítettük a területet, s most
következik az aszfaltozás. Megkérek minden környéken közle-
kedőt, legyenek türelemmel, tanúsítsanak megértést, s főkép-
pen tartsák tiszteletben az irányjelzőket. Ha az időjárás is
segítségünkre lesz, a legrövidebb időn belül újra normális kö-
rülmények között folyik majd itt a közlekedés”, mondta Claudiu
Maior alpolgármester.

Claudiu Maior: „Felújítjuk 
a Bolyai sportpályákat”
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala újra bi-
zonyította a tömeg- és az iskolai sport iránti tá-
mogatását: elkezdődött a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum régi sportpályáinak felújítása. A követ-
kező időszakban új aszfaltréteget terítenek a ké-
zilabda- és futball-pályákra, felújítják a padokat,
s a régi salakréteget is kicserélik. „Egy régebbi ígé-
retünknek teszünk eleget, amikor felújítjuk a Bolyai-pályákat, ahol
az évek során számos teljesítménysportoló és bajnok képezte magát,
így ez a hely nem merülhet feledésbe. Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala támogatja az iskolai sportot, s a líceum vezetőségével foly-
tatott párbeszéd eredményeként kezdtük el a város ezen sportbázi-
sának felújítását. Remélem, a tanulók is meg lesznek elégedve az új
edzési körülményekkel, s még jobb eredményeket érnek majd el”,
fogalmazott Claudiu Maior alpolgármester.


