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Sport
A hírszerkesztő számára 
a sport életforma

A csíkszeredai születésű Szép Zoltán 2006-ban költö-
zött Marosvásárhelyre, amikor beiratkozott a Petru
Maior egyetem nemzetközi kapcsolatok szakára. 2012
tavasza óta az ETV sporthíradóját szerkeszti, párhuza-
mosan dolgozik a rádiónál is. Szép Zoltán országos baj-
nok sítájfutó, sőt a világranglistán jelenleg a 103.
helyet foglalja el. Vele beszélgettünk.

Társadalom
Eurekorderek

Azt, hogy az olaszok hangosak, a görögök lusták, a
németek pontosak, a franciák jó szeretők, a magyarok
vendégszeretők, a skótok fukarok, az amcsik műve-
letlenek, az oroszok nagy piások és a székelyek fur-
fangosak, eddig is tudtuk, de egy nemrég közzétett,
vélhetően statisztikai felmérések alapján készült „ta-
nulmányból” az is kiderül, hogy a vén Európa országai,
illetve azok lakói miben jeleskednek. Összegyűjtöttük
az érdekesebbeket.

>>> 6. oldal >>> 7. oldal
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Vélemény

Vásárhelyi románok, 
ébredjetek!

Tele van a város olyan román politikusokkal és
közéleti személyiségekkel, akik hallgatólagosan
elfogadták a diszkriminatív állapotokat, nem szó-
lalnak fel az utcanévtáblák, a közterek és a köz-
intézmények kétnyelvűsítése érdekében. Olya-
nokkal, akiket nem zavar ez a visszás helyzet,
még akkor sem, ha büntetést is kiróttak már emi-
att a város polgármesterére. Olyanokkal, akik jól
érzik magukat ebben a városban még akkor is,
ha a bukaresti hatalom megalázza őket, ha a
velük együtt élő magyarokat nap mint nap hát-
rányos megkülönböztetés éri. Nem találunk kö-
zöttük egyetlen Sabin Ghermant vagy Tudor Du-
icat sem. Vásárhelyi románok, ébredjetek!

>>> 3. oldal

Társadalom
Bandi Dezső fafaragókör Csittszentivánon

„Művészetet 
értékelő és 

munkát szerető 
embereket 
nevelünk”

>>> 4. oldal

Mondom a magunkét

Bukás  

Aki valamelyest figyelemmel követte az elmúlt
évtized – a Băsescu-éra – politikai és közéleti
történéseit, az tisztában volt, lehetett vele,
hogy előbb-utóbb Elena Udrea is célkeresztbe
kerül. Azt is mondhatnám: másként nem is tör-
ténhetett volna. Aki olyan magasra kapaszko-
dik, aki olyan befolyásra tesz szert, akinek annyi
ellensége – és irigye! – terem, az nem úszhatja
meg. Akár azt is megkockáztathatnám: ha nincs
az intenzitásában előzmény nélküli korrupció-
ellenes harc, ő akkor is bukott volna. 

>4. oldal

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

Február 8-15-e között ünnepeljük a házasság hetét, amely szokás csaknem két évtizede
indult el Angliából, és mára világszerte hagyománnyá vált; négy kontinens 21 országá-
ban emlékeznek meg az eseményről. Ennek apropóján beszélgettünk egy női és egy
férfi pár- és családterapeutával a házasságról, Becsky Borbálával és Cosma Istvánnal.
Dupla interjú. >>> 3. oldal

„Amíg az ember él”

Házasság – örök intézmény,
folyamatos változásban
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Előadás a szakrális térről
Február 12-én, csütörtökön

este 7 órától az Eminescu (volt
Jókai Mór) utca 28. szám alatti
Diakóniai Otthon Bocskai István
dísztermében – a vártemplomi
Házas bibliaórák keretében –
Balla Ede Zsolt kutató Erdély
tündérkert című előadásában a
szakrális földrajz világképéről
tart előadást.

Sokszínű Caritas
Február 12-én, csütörtökön,

Marosvásárhelyen is megszerve-
zésre kerülnek a Gyulafehérvári
Caritas nyílt estéi, a „Sokszínű Ca-
ritas” előadás- és beszélgetésso-
rozat, amely keretében a szerve-
zet munkatársai beszélnek a
munkájukról és megosztják ta-
pasztalataikat. Első alkalommal
a betegek világnapjához kapcso-
lódóan, 18 órától, a Deus Provi-
debit Házban az otthoni beteg-
gondozásban dolgozó
szakemberek mesélnek,   hogy
mit is jelent ez a szolgálat.

Újra Antosa
Az Ariel Ifjúsági és Gyermek-

színház újra műsorra tűzte az
Yorick stúdióval közösen készí-

tett Antosa című felnőtt-elő-
adást, amely február 12-én és
13-án este 7-kor kezdődik a
színház stúdiótermében. A he-
lyek száma korlátozott, ezért
előzetesen a 0747-942-181-es
telefonszámon lehet előzetesen
belépőt foglalni. A későn érke-
zőket nem engedik be az elő-
adásra.

Régiségvásár 
a Mures Mallban

Február 13-15. között régi-
ségekből és értékes műtárgyak-
ból nyílik kiállítás Marosvásár-
helyen, a Mures Mallban. Az
érdeklődők régi bútorok, híres
festmények, ritka könyvek, kü-
lönleges ékszerek kínálatából
válogathatnak. Szervező a Góbé
Art Aukciósház.

Akit átvisznek a hegyen
Február  13-án, pénteken

délután 6 órától az Akit átvisz-
nek a hegyen  című produkció
tekinthető meg a Nemzeti Szín-
ház Underground termében.

Szerelmesek napi rendkí-
vüli szimfonikus koncert

Február 12-én, csütörtökön
este 7 órától Örök szerelem cím-
mel rendkívüli szimfonikus kon-

certre kerül sor a marosvásár-
helyi Kultúrpalotában a szerel-
mesek napja alkalmából. Vezé-
nyel: Ilarion Ionescu-Galati
karmester, fellép Florin Ionescu-
Galati hegedűművész. Műsoron:
M. I. Glinka – Ruszlán és Lud-
milla (nyitány), H. Wieniawszkij
– 2. d-moll hegedűverseny, P.
I. Csajkovszkij – Diótörő (ba-
lettszvit), F. Loewe – My fair
lady. A koncertre a 17-es számú
bérletek érvényesek.

Lola Blau 
a Spectrum Színházban

Február 25-én, szerdán este
7 órakor Bartha Boróka színmű-
vésznő Georg Kreisler Lola Blau
című musicaljével örvendezteti
meg a színház közönségét. Egy
ünnepelt színésznő tündöklé-
séről, kudarcairól, bukásáról és
magányáról szól a darab. Zon-
gorán közreműködik Szép And-
rás. Rendező Béres László. A pro-
dukció időtartama másfél óra.
Helyfoglalás a 0744-301-875-
ös telefonszámon. Jegyek a
helyszínen válthatók előadás
kezdete előtt egy órával.

Lélekmadarak
Megnyílt Sándor János fafaragó

művész Lélekmadarak című kiál-

lítása az erdőszentgyörgyi lí-
ceum könyvtártermében. A ki-
állított munkákról és a fafaragás
művészetéről az alkotó beszél.
A kiállítás február 20-ig látogat-
ható reggel 8-tól délután 3-ig.

Szalmába font szerelem
Tamási Pál Katalin képzőmű-

vész szalmából készült művészi
alkotásaiból, dísztárgyaiból, ké-
peiből, szalmakompozícióiból
nyílik kiállítás  február 13-án,
pénteken délelőtt 10 órakor az
erdőszentgyörgyi líceum könyv-
tárában. A Bálint-nap alkalmá-
ból szervezett tárlat munkáit
Székely Ferenc könyvtáros, nép-
rajzi szakíró ismerteti.

Székely Miklós- 
emlékkiállítás

Székely Miklós festőművész
emlékkiállításának megnyitó-
jára kerül sor  február 13-án,
pénteken délután 6 órakor  a
Kultúrpalotában. Ez alkalommal
az alkotóról nemrég megjelent
monográfiát is bemutatják. A
tárlatot Erőss István művészet-
történész nyitja meg.

Kiállítás a mezőmadarasi
alkotótábor munkáiból

A tavaly augusztusban szer-
vezett 13. mezőmadarasi kép-
zőművészeti alkotótábor mun-
káiból nyílt kiállítás
Marosvásárhelyen, a Mihai Emi-
nescu Kulturális Központban (a
volt Ifjúsági Házban). A tárlaton
húsz hazai és külföldi képzőmű-
vész munkája látható. Szervező:
a Maros Mezőségi Művésztelep
és a Pro Ruris Egyesület.

2. oldal >> Naptár 2015. február 12–18.
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>> 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

Február 12. Lívia, Lídia, Lilla
Február 13. Linda, Ella, Gergely
Február 14. Bálint, Valentin
Február 15. Kolos, Georgina, Alfréd
Február 16. Julianna, Lilla, Fülöp
Február 17. Donát, Alex, Emőd
Február 18. Bernadett, Simon Február 
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Horoszkóp
KOS: Örömteli változások sorozata vár önre olyan té-
mákban, melyekről már rég lemondott. A jelenlegi boly-
góállások visszahozzák önnek azokat a lehetőségeket,
melyektől elég sokat remélt a múltban.
BIKA: Figyeljen oda az emberekre a munkakörnyezeté-
ben. Sajnos van rá esélye, hogy bizonyos tetteivel, aka-
ratlanul maga ellen fordít másokat, legyen tehát óvatos.
Ha lebecsül vagy lekicsinyel másokat, annak kellemetlen
és fájdalmas következményei lehetnek. 
IKREK: A szerelem mostanság nagy jelentőséggel bír
az ön számára. Nehéz lesz megkötnie azt az embert, aki-
vel együttélést vagy házasságot tervez. Ezen kívül a saját
bőrén megtapasztalhatja, hogy általában hogyan bánt
eddig azokkal, akik fülig szerelmesek voltak önbe.
RÁK: Ön mostanság elutazhat vagy téli vakáció céljából
vagy pedig egy fontos munka miatt. Bármi legyen is az
ok, lelke szinte felpezsdül. elérkezik végre a hőn áhított
szabadság ideje.
OROSZLÁN: A kedvességével, figyelmességével nem
tud mindenkit meggyőzni. Olyan valakinek viszont, akit
nem tud elviselni a környezetében, nem kell szívessé-
geket tennie vagy azonnal ugorni az ő kénye kedve sze-
rint.
SZŰZ: Bőséges tennivalója akad a napokban a család-
jában. Sok bajt okozhat azzal, ha egy birtokolni akaró
magatartást vesz fel. Ha úgy érzi, hogy fizikai kondíciója
nincs rendben, keresse fel háziorvosát.
MÉRLEG: Ellenséges érzéseket táplálhat egyik fiatalabb
rokona iránt anélkül, hogy ennek tudná az okát. A leg-
jobban teszi, ha megpróbál felülkerekedni ezen az ér-
zésen, mert kettőjük kapcsolata gyümölcsöző is lehet,
ha már túljutottak az érzelmi kétségeiken. 
SKORPIÓ: Új híreket kaphat az előző romantikus part-
neréről, de ebben az ügyben egy kis ironikus érzés lesz
úrrá önön. Mostanság a munka megszállottja érdem-
rend illetheti meg. Alig pihen, szinte semmire és senkire
sem jut ideje a munkáján kívül. 
NYILAS: Végre elégedett a karrierje helyzetével, mely
végre olyan formát ölt, amelyre ön már régóta vágya-
kozott. Tökéletesen végzi a munkáját, kapcsolatai pedig
elbűvölőek és színesek. Bízzon jobban ítélőképességé-
ben és a döntéseiben. A pénzügyeiben érdemes tájéko-
zottabbnak lennie az előző évtől.
BAK: Ezen a héten túlságosan érzékeny, túl büszke és
érzelmes lehet. Az elég nyilvánvaló, hogy mások kérdé-
seire elég sűrűn vállrándítással válaszol. Több humorral
kezelheti saját magát, és nem kellene kínosan odafi-
gyelnie mások minden egyes szavára. 
VÍZÖNTŐ: Ne engedje, hogy az önuralma körüli prob-
lémák rátelepedjenek a gondolataira. Mostanában na-
gyon elfoglalt, de ha a figyelmét a munkájára
összpontosítja, minden rendben lesz. Anyagi biztonsága
érdekében minél hamarabb lépjen a tettek mezejére. 
HALAK: Valószínű, hogy kételyek gyötrik. Talán egy kis
elkülönültséget érez az életében, amely érzelmi pangást
és mély nosztalgikus hangulatot eredményezhet. Nem
érdemes sok programot terveznie erre a hétre.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
továbbra is ingyenes jogi taná-
csadást biztosít minden érdeklő-
dők számára, ám a helyszín
változott. Az EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 10. Jogász: Novák
Venczel. Időpont egyeztetésért a
0754-061240-es telefonszá-
mot hívhatják.
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Vásárhelyi 
románok, 
ébredjetek! 

Hiába vártuk türelmesen, hogy meggyőződjetek: mi
nem tudjuk és nem is akarjuk elvenni a „földeteket”. Hiába
váltunk túlzottan előzékennyé, hiába tanultuk meg a
nyelvleckéiteket, hiába fogadtuk el a másodrangú szere-
pünket. Hiába mondtunk le önként a jogainkról, hiába tér-
tünk át a „csókolom”-ról „sărumâna”-ra, hiába váltunk
nevetségesen alázatossá. A politikusaink nem éltek a tol-
mácsgép nyújtotta lehetőséggel, sőt, mindig a román-
magyar partneri viszony megerősítésére törekedtek. A
közösségünket megillető épületekben nyugodtan tanul-
hattak együtt a ti gyerekeitek a mi gyerekeinkkel román
nyelvi környezetben, törvényellenesen. Nem játszottunk
kirekesztősdit, nem hőbörögtünk, nem okoztunk nektek
kellemetlenséget. Úgy táncoltunk, ahogy ti hegedültetek.
Az állami hivatalokban, a közintézményekben. Megszok-
tuk és elfogadtuk a helyzetünket. Ne kérdezzétek, hogy
miért. Talán a jobb együttlét érdekében, de az is lehet,
hogy a kényszer vitt minket erre. Nem kellett volna félne-
tek tőlünk, hiszen láthattátok, hogy a mi érdekképvisele-
tünket is korrupciós ügyek jellemzik, és a mi vezetőinket
is csupán a pénz és a hatalom vezérli. De ti mindezek el-
lenére a nacionalista vetetésű előítéletek rabjai maradta-
tok, a valódi kéznyújtás helyett a formális kiegyezést
választottátok. 

Kolozsváron egyre jobban erősödik a transzilván szel-
lem. Az erdélyi autonómia érdekében tevékenykedő leg-
népszerűbb élharcos nem más, mint Sabin Gherman. A
magyar helységnévtábla ügyében fellépő egyik legismer-
tebb aktivista Tudor Duică. Ehhez képest Marosvásárhe-
lyen nem találunk egyetlen olyan román személyiséget
sem, aki az említett példákhoz hasonlóan felrázná a köz-
véleményt és mozgósítaná a tömegeket. Smaranda Ena-
che munkája mindenképpen értékelendő, de talán
mégsem hordozza magában a kellő elszántságot, követ-
kezetességet. Nincsenek olyan vásárhelyi román aktivis-
ták, akik a kolozsváriakhoz hasonlóan, alternatív
médiafelületeken, valamint a facebook-bejegyzéseik által
társadalmi mozgalmat gerjesztenének a minket is érintő
kérdésekben. Akik itt is ébren tartanák Sabin Gherman
szellemiségét. Akik felvállalnák az autonómiát és a több-
nyelvűséget.

Ellenben tele van a város olyan román politikusokkal
és közéleti személyiségekkel, akik hallgatólagosan elfo-
gadták a diszkriminatív állapotokat, nem szólalnak fel az
utcanévtáblák, a közterek és a közintézmények kétnyel-
vűsítése érdekében. Olyanokkal, akiket nem zavar ez a
visszás helyzet, még akkor sem, ha büntetést is kiróttak
már emiatt a város polgármesterére. Olyanokkal, akik jól
érzik magukat ebben a városban még akkor is, ha a bu-
karesti hatalom megalázza őket, ha a velük együtt élő ma-
gyarokat nap mint nap hátrányos megkülönböztetés éri.
Nem találunk közöttük egyetlen Sabin Ghermant vagy
Tudor Duicat sem. Vásárhelyi románok, ébredjetek!

3. oldalTársadalom / Vélemény  <<2015. február 12–18.

Ferencz Zsombor

Február 8-15-e között ünnepeljük a házasság hetét, amely szokás csaknem két évtizede indult el Angliából,
és mára világszerte hagyománnyá vált; négy kontinens 21 országában emlékeznek meg az eseményről.
Ennek apropóján beszélgettünk egy női és egy férfi pár- és családterapeutával a házasságról, Becsky Bor-
bálával és Cosma Istvánnal. A két pszichológus között olajozottan működik a munkakapcsolat, hisz gyakran
dolgoznak együtt és tartanak közösen előadásokat.

„Amíg az ember él” 

Házasság – örök intézmény,
folyamatos változásban   

www.kozpont.ro
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– Hogyan határozná meg a házasság fo-
galmát?

Cosma István: Nagyon fontos, hogy a
párok maguk hogyan definiálják a házasság
fogalmát. Természetesen létezik a házastársi
viszonynak intézményesített formája –
eskü, iratok aláírása, templomi szertartás
–, de a lényeges, hogy nekik mit jelent a
frigy, illetve mit tesznek annak ápolása ér-
dekében. 

Becsky Borbála: Röviden megfogal-
mazva: két ember között egy olyan egység,
elhatározás, amely életre szól, amely gör-
béje néha fent, néha lent van, egyszer rossz,
másszor jó.

– Bár nem lehet receptet írni a hosszú,
boldog, „jól sikerült” házassághoz, mégis
megkérdem: melyek az elengedhetetlen tám-
pontok két személy együttélésében?

C.I.: Legalapvetőbb dolog az egymásra
figyelés, a kommunikáció, a közösen eltöl-
tött minőségi idő, és a magunkra, valamint
egymásra szánt idő tudatos megtervezése.
Ne várjuk az alkalmat arra – házasság hete,
karácsony stb. –, hogy egymásra figyeljünk,
hanem tegyük ezt a mindennapokban, és
folyamatosan keressük a házasságápoló le-
hetőségeket. 

B.B.: Úgy vélem, hogy annak a tudo-
másul vétele, hogy a házasság nem egy
egyenes út – az egyébként is unalmas 
lenne –, hanem leginkább a szívritmushoz
hasonlatos görbe. A titok az ezen a pályán
való együtt mozgás, egymás követése a
görbe mély- és magas pontjain. Összegezve:
egymás örömének, bánatának átérzése köz-
ben közöset alkotni.

– Minek tudható be mégis, hogy egyre
több házasság végződik válással?

C.I.: Nagyon fontos kérdés, hogy a há-
zasságokban megjelenő krízishelyzeteket
hogyan oldják meg a felek, avagy mit tesz-
nek ezek elviselésének könnyítése érdeké-
ben. A másik nagyon fontos aspektus, hogy
ki mit ítél, él meg értékként. Az ezekben
való együttműködés szükséges a felek kö-
zött. Ugyanakkor a házasság intézménye,
fogalma elértéktelenedett: nem figyelünk
kellő komolysággal rá, illetve nem foglal-
kozunk eleget a szerelem, szeretet, a hűség
kérdésével a hétköznapokban. Száz évvel
ezelőtt különbözőek voltak a társadalmi
szokások, mostanra a közösségi élmények,
a baráti kapcsolatok silányabbá váltak, ré-
gebben ez nagyobb szerepet kapott és ha-
talmas megtartó ereje volt. Emellett ma-
napság nagyon sok minden kihívássá lett:
oda kell figyelni, hogy hogyan bánnak a há-
zastársak egyes szerepekkel – akár a szü-
lőszereppel, akár a férfi, női szerepekkel,
munkahelyi szerepkörrel – és ennek meg-

szervezése nagyon sok energiát igényel. A
napjainkban domináló életvitel mellett nem
ritkán elfáradunk, és nem fektetünk már
energiát a házasság éltetésébe, magunkra,
egymásra. 

B.B: Ha nagyon röviden szeretnék vá-
laszolni, azt mondanám, hogy számos válás
oka a túl sok illúzió, az előre elképzelt dolog,
amely nem valóságos – akár a társról, akár
saját magunkról vagy a  közös életünkről –, az
éretlenség, vagy olyan megrekedtségek, fé-
lelmek, amelyeket az előző generációtól
örököltünk át. Emellett pedig nyomasztó
lehet annak a felelősségnek a mélysége és
súlya, amely egy házassággal rászakad az
emberre – gyerekvállalás, megfelelő anyagi
helyzet megteremtése, kölcsönös bizalom
vállalása kellő bátorság nélkül lehetetlen. 

– Minek tulajdonítható, hogy egyre több
húszas évei vége felé járó fiatal vallja azt,
hogy nem szeretne házasságban élni?

C.I.: Nagyon fontos a fiatalok számára
a minta, a modell, amit látnak a házasságról
– például szüleik kapcsolata –, valamint
az, hogy mit üzen a társadalom, mit közvetít
a média. Elengedhetetlen feltenni a kérdést,
hogy a fiatalok életében mi jelent igazi ér-
téket. Úgy gondolom, bár kihívásokkal teli
a házasság, és adódnak nehézségek, érték-
ként kellene tekinteni rá, és a fiatalokat is
ezirányba nevelni.

B.B.: Az egyik oka ennek, hogy a ser-
dülőkor kitolódott akár 30 éves korig is: a
fiatalok huszonévesen egyetemre járnak,
kezdő munkahelyük van, akkor szabadok
és lazák, nem akarják elkötelezni magukat,
nem akarnak gyereket vállalni, sőt, sokukat
még a szüleik tartanak el. A másik ok pedig
a félelem: nem látnak a környezetükben
egészséges, boldog, megtartó, megbízó há-
zasságot, párkapcsolatot. 

– A média, a szingliséget hirdető filmek,
illetve a hírességek házassági szokásai milyen
befolyással lehetnek a fiatalok erre vonatkozó
döntéseire?

C.I.: Ez mindannyiunkat befolyásol, de
a személyes értékrendünk szerint kell rak-
tározzuk, illetve rangsoroljuk ezeket, vala-
mint szükséges megtanulnunk tudatosan
és felelősségteljesen szelektálni a média ál-
tal közvetített tartalmak közül.

B.B.: Nagyon nagy mértékben kihat ez
a fiatalok életére. Napjainkban az anyagi
biztonság megteremtése túlhangsúlyozott
lett, aminek van valóságalapja, de a filmek
sokszorosan felnagyítják ezt. Azt sugallja a
társadalom – és ez logikus is –: egy személy
akkor sikeres, ha el tudja tartani önmagát,
nem kell osztoznia senkivel, ő az, aki be-
osztja a pénzt, ő dönt arról, mire költi azt.
Ez csupán az anyagiakat tekintve előnyös,
ám ez sokkal összetettebb dolog, mintsem
erre lehessen redukálni. 

– Gyakran mondják, hogy a feleség bol-
dogságán múlik a jó házasság. Igaznak
tartja-e ezt?

C.I.: Úgy vélem, egyenlő arányban fon-
tos, hogy mindkét fél boldog, elégedett le-
gyen.

B.B: Szerintem van benne igazság. Egy
igazán kiegyensúlyozott, egészségesen bol-
dog feleség a férjét is boldoggá tudja tenni,
sőt, a gyerekeit is, a ház hangulatát, az ott-
hont meg tudja teremteni.

– Pár-és családterapeutakén leginkább
milyen problémákkal keresik fel a házastár-
sak?

C.I.: Főleg krízisek kapcsán, élethelyze-
tek, elakadások esetén fordulnak hozzám
a házastársak. 

B.B.: A paletta létező összes problémá-
jával találkozom munkám során, ám ha
rangsorolni szeretném, akkor a megtorpa-
nások, markáns változások bekövetkeztekor,
olyan eseményekkor, amelyeket nem kal-
kuláltak bele az életbe, és megijednek tőlük.
Valamint kihívások, például első gyerek szü-
letésekor, munkahelyváltáskor is felkeresnek
a házaspárok.

Pál Piroska
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Aki valamelyest figyelemmel kö-
vette az elmúlt évtized – a Băsescu-éra
– politikai és közéleti történéseit, az
tisztában volt, lehetett vele, hogy
előbb-utóbb Elena Udrea is célke-
resztbe kerül. Azt is mondhatnám: más-
ként nem is történhetett volna. Aki
olyan magasra kapaszkodik, aki olyan
befolyásra tesz szert, akinek annyi el-
lensége – és irigye! – terem, az nem
úszhatja meg. Akár azt is megkockáz-
tathatnám: ha nincs az intenzitásában
előzmény nélküli korrupcióellenes harc,

ő akkor is bukott volna. 
A történet ismerős: amint a korrup-

cióellenes ügynökség, a DNA megvá-
dolta, azonnal ellentámadásba lendült
– maga is vádolt. Nem akárkit, hanem
a hírszerzés (SRI) helyettes vezetőjét, je-
lenlegi ügyvezetőjét. Ezzel a húzásával
igencsak sikerült felkavarnia a román
politikai élet posványos állóvizét. A mé-
diában tett kijelentései által pedig el-
érte, hogy nem annyira róla szól a
közbeszéd, az ellene megfogalmazott
vádakról, hanem arról, hogy a szolgá-

latok befolyásolni próbálták az igazság-
szolgáltatás döntéseit. Igaz, bizonyíté-
kokkal nem szolgált, azokat későbbre ígérte. 

Udrea, mint ama sarokba szorított,
szembefordult támadóival. A SRI-vezér
megvádolásával sokat nem javított a
helyzetén, annál többet rontott. Bele-
értve Traian Băsescu elnöki tevékeny-

ségének megítélését, aki mandátuma
egyik legfontosabb eredményének
éppen az igazságszolgáltatás rendsze-
rének megreformálását tartja. Az sem
mellékes, hogy rontja a volt államelnök
esélyeit arra, hogy egy esetleges vissza-
térés esetén megkerülhetetlen pozíciót
töltsön be a román politikai életben. 

Az Udrea által megfogalmazottak
olvasata a közember számára a követ-
kező: valami csak igaz belőle, hisz olyan
ember mondja, aki ott volt a hatalom
közvetlen közelében, ilyenként pedig

rálátása lehetett a „gépezet” működé-
sére. Ha így van, akkor a DNA munkál-
kodása is rögtön más megvilágításba
kerül: nyomban hiteltelenné válik a kor-
rupció elleni küzdelem, amelynek fina-
litásaként a régi korruptak helyére az
újak kerülnek. 

A politikai és egyéb befolyástól
mentes, független igazságszolgáltatás-
ról pedig továbbra is a vágyak szintjén
beszélhetünk csupán. 

Szentgyörgyi László

Bukás   

Mondom 
a magunkét

Bandi Dezső fafaragókör Csittszentivánon

Csittszentivánon 2002-ben alakult meg a fafaragókör néhai Bandi Dezső
(1919–2005) iparművész irányításával. A mester halála után tanítványai to-
vább folytatták a munkát, ápolva és továbbvíve a hagyatékot. A faragókör
mai vezetőjét, Székely Lajos tanárt az egyesület és a kör megalakulásának
körülményeiről, céljairól, elért eredményeiről kérdeztük.

„Művészetet értékelő és munkát
szerető embereket nevelünk”

A Bandi Dezső Kulturális Egyesület
tíz éve jött létre a csittszentiváni fafa-
ragókör elindítójának emlékére. Az
egyesület mai elnöke Székely Lajos
tanár egyben a faragókör irányítója is.
„Mozgalmas 21. századunkban szük-
ségét éreztük annak, hogy intézmé-
nyesített keretek között elevenítsük fel,
ápoljuk hagyományainkat és gondos-
kodjunk arról, hogy a gyermekeink va-
lóban érezzék sajátjuknak azt, amit
elődeink alkottak. Ezt a munkát kezd-
tük el 2002-ben, amikor felkértük
Bandi Dezső iparművészt, néprajzku-
tatót, hogy avassa be gyermekeinket a
fafaragás, rajzolás és éneklés titkaiba.
Ő tárta fel a gyermekek előtt a népi al-
kotások tartalmi gazdagságát és for-
mai szépségét, ügyelve a tiszta forrás
őrzésére. Csittszentiván volt az utolsó
település, ahol tevékenykedett Bandi
Dezső. 2005-ben bekövetkezett várat-
lan halála után úgy éreztük, hogy szel-

lemiségét tovább kell éltetni, ezért
2007-ben létrehoztuk a róla elnevezett
kulturális egyesületet" – tájékoztatta
lapunkat Székely Lajos.  

Céljuk: tudásukat önzetlenül 
továbbadó gyermekeket nevelni

Az egyesület tevékenységének fő
célkitűzése az amatőr és hivatásos mű-
vészet támogatása, a helyi kulturális,
művészeti értékek megőrzése és olyan
szintű oktatása, amely a közösség min-
den tagja számára elérhető. Ezáltal
megteremti a feltételeket a népművé-
szeti hagyományok újraindításához.
Támogatja a tehetség és az alkotókész-
ség szabad kibontakozását, elősegítve
általa a gyermekek és fiatalok köny-
nyebb beilleszkedését a társadalomba.
További céljuk kitartó, szüntelen fej-
lődni akaró, tudásukat önzetlenül to-
vábbadó gyerekeket nevelni, akik majd

méltó utódokként viszik tovább a fák-
lyát. 2005-től minden évben megszer-
vezik Bandi Dezső emlékére a
faragótábort, mely mára nemzetközi
szintű rendezvénnyé nőtte ki magát. 

„Tizenhárom év alatt sokat fejlőd-
tek tanítványaim – folytatja Székely
Lajos. Elégtételt jelent számomra,
hogy művészi szinten kezdenek dol-
gozni. Szép formájú, gazdag tartalmú,
és ezáltal sugárzó erejű, sok ezer éves
motívumok továbbélését látjuk a fa-
ragványaikon. Olyan motívumokat fo-
galmaznak meg vésőikkel kis
művészeink, melyeknek nagy részét
Bandi Dezső gyűjtötte. Csodálattal
nézek ezekre a gyermekekre, hiszen a
Jóisten megáldotta őket annyi művészi
érzékenységgel, alkotókészséggel,
melynek köszönhetően nemcsak, hogy
fel tudtak/tudnak figyelni a természet
varázslatos világára, hanem képesek
ezt vissza is tükrözni munkáikban. Nem
is annyira faragókat, mint inkább a mű-
vészetet értékelő és a munkát szerető
embereket szeretnénk belőlük nevelni!”

„Munkánkat az elődeink iránt ér-
zett tisztelet jegyében végezzük”

„Fő célunk tehát a gyermekek mű-
vészeti készségének a fejlesztése és
ezzel együtt nemzetünk, népünk ha-
gyományainak megőrzése, népszerű-
sítése és átszármaztatása az utánunk
következőkre. Mindezt tesszük az elő-
deink iránt érzett tisztelet és ragaszko-
dás jegyében, hozzájárulva ezáltal
tárgyi és szellemi örökségünk ismételt
felfedezéséhez, helységünk turisztikai
fejlődéséhez és nem utolsó sorban a
gyermekek szabadidejének hasznos el-
töltéséhez. Tény, hogy a gyermekek jö-
vőjének alakulását tekintve, az

említetteken kívül ez a művészi, alkotó
munka segíthet számukra a pályavá-
lasztásban is."

A csittszentiváni faragókör 
eddigi kiállításai: 

2003: Marosvásárhely, az Unitárius
Egyházközség tanácsterme
2004: Marosvásárhelyen a Várban 
2005: A Marosvásárhelyi Népi
Egyetem előadóterme
2006: Marosvásárhelyi Református
Esperesi Hivatal 
2010: Marosvásárhelyi Bernády Ház
2011: Marosvásárhely, Bolyai-téri
unitárius templom tanácsterme
2012: Szászrégen, Dió Ház
2013: Székelyudvarhely, Forrás-
központ  előadóterme, Szamosúj-
vár, Téka Ház, Kolozsvár, Reményik
Sándor Galéria.
2014: Kolozsvár, Magyar Főkonzu-
látus kiállítóterme

A csittszentiváni fafaragó „iskola”
kis mestereit már oktatni is meghívják
különböző helyekre, rendezvényekre.
„A táborokban való részvétel idején a
tanítványaim mint oktatók vannak
jelen. Ilyen helyek, rendezvények vol-
tak: Vajdaszentiványi tánctábor, Szo-
váta, Égígérő Fesztivál,
Székelyudvarhely, Míves Emberek So-
kadalma. De ezeken kívül számosan
kaptunk és kapunk felkérést település-
napok alkalmával bemutatót tartani,
de az Iskola másként program keretén
belül is több meghívásnak teszünk ele-
get. Sőt, még magyarországi meghívá-
saink is voltak, például Mezőtúrra,
Csobánkára, Vácra, de voltunk a Csán-
goföldön is, ahol az ottani gyermekek-
kel ismertetjük meg a fafaragás

fortélyait” – mondta el lapunknak Szé-
kely Lajos. 

Bandi Dezső alkotótábor 
minden évben

Az egyesület 2005-től minden
évben megszervezi Bandi Dezső emlé-
kére az ő nevét viselő alkotótábort,
amely mára már nemzetközi szintű
eseménnyé nőtte ki magát. Állandó
programmal, heti 5 alkalommal dél-
utánonként működik a fafaragó szak-
kör a helyi Tollas Jenő kultúrotthon
földszinti termeiben kialakított mű-
helyben, ahol minden érdeklődőt sze-
retettel fogadnak. 

Az eltelt években számos közös,
kültéri alkotás készült a fafaragókör
mestereinek munkája révén. Ilyenek az
I. és II. világháborúban elesett hősök
emlékére állított Szentlélek emlékmű,
a székely kapu a helyi iskola bejáratá-
nál, a településköszöntő tábla, a néhai
pedagógusok emlékére állított kop-
jafa, a kultúrotthon díszpadjai, vala-
mint számos faragvány, amely az
iskola és a kultúrotthon belső tereit dí-
szíti. „Ezeken kívül még nagyon sok ki-
sebb-nagyobb alkotás a gyermekek
szobáit ékesíti, vagy vannak, amelyek
ajándékként eljutottak Csittszentiván-
ról  Japánba, mert onnan is voltak lá-
togatóink, akiket meg is tanítottunk fát
faragni. De németországi és amerikai
vendégeink is voltak. A németországi
barátaink támogatták a famegmunká-
láshoz szükséges kisgépek és kézi szer-
számok beszerzését, a helyi
önkormányzat biztosítja a helyiséget
és a szükséges faanyag egy részét" –
zárta ismertetőjét a Bandi Dezső Egye-
sület elnöke. 

Nemes Gyula
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Egykor ez az ingatlan volt Vásárhely egyik legmagasabb épülete:

a Görög-ház

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

A Görög-ház – jelenleg a Hadsereg Háza – azon kevés épületek közé tartozik,
amelyet Marosvásárhelyen az 1830-as és 1840-es évekre tehető neoklasszicizmus
idején emeltek.  Nincs róla túl sok adatunk, azt viszont tudjuk, hogy a Görög család
építette. A város meséi című könyv szerzője szerint görög kereskedők voltak ezek,
akiket aztán az 1800-as években asszimilált a magyar lakosság. 
A tizenkilencedik századi Marosvásárhely várostörténésze, Benkő Károly szerint
1830-ban több szakaszban épült meg az ingatlan. 
Figyelemreméltó a ház mérete, akkoriban ez volt a város egyik legmagasabb
épülete. Az 1840-es években itt tartotta üléseit a városi tanács.

A kezdet kezdete, avagy 
a sokat megélt épület

A Nagypiac régebbi épületei
közül már újabb szerű és egyik
legnagyobb területre épült két-
emeletes palotája a Görög-ház,
mely eredetileg földszintes ház
volt. Erre épített két emeletet
az „epemirigyben” elhalt Görög
József. 

A feljegyzésekből kiderül,
hogy az ingatlan Szentgyörgy
utcai szegletrésze befejezetlenül
maradt, melyet özvegye és
gyermekei, az elhalt kívánsága
szerint építtettek fel.

A piac dísze

A Nagypiac vagy Széchényi
tér – mai Rózsák tere – legna-
gyobb épülete a Görög-ház.

Amint azt már leírtuk: eredeti-
leg földszintes volt. Sipos Lajos
állítása szerint Görög József hú-
zott rá emeletet. Az ő informá-
ciói szerint 1827-1828-ban.

Borosnyai Lukáts János kol-
légiumi tanár háromemeletes-
nek mondja, magasan levő föld-
szintjét emeletnek számítva, a
Régi és Új Vásárhely című, 1837-
ben megjelent verses leírásá-
ban. 

Őt idézve: „Díszére szolgál
még város piacának,/Három
emelete a Görög házának./
Melynek szegletét, ha úgy kivi-
heti,/ Árnyékával város piacát
fedheti.”.

Az elmúlt század első felében
az emeleti részeken császári és ki-
rályi hivatalnokok laktak, a föld-
szinten pedig pálinkás-, singes-,
vasas- és könyvesbolt működött. 

Ahol nagyjaink szálltak meg

Az 1848-as szabadságharc
idején mozgalmas a ház élete.
Tábla hirdeti a ház falán, hogy
Petőfi Sándor 1849 nyarán in-
nen indult utolsó útjára Seges-
vár felé, a harc mezejére. Innen
látta őt kijönni honvéd őrnagyi
egyenruhában – szokása szerint
– kigombolt gallérral Csíky Zsig-
mond fiatal honvéd, Deák Fe-
renc helyi ügyvéd későbbi só-
gora, majd vármegyei árvaszéki
elnök. 

Sipos Lajos a Marosvásárhe-
lyi mesélő házak című könyvé-
ben még arról is beszámol, hogy
1849. július 28-ától 30-ig itt volt
megszállva Bem apó vezérkara,
Petőfi Sándor és Egressy Gábor,
a színész is. 

A menekülő sereg…

Amint az ismeretes: Petőfiék
tehát innen indultak el Segesvár
felé, a csatatérre. Bem apó meg-
érkezésekor a magyar csapat
azonnal támad. Tíz órai nehéz
küzdelem után vették észre csak
az oroszok, hogy milyen kicsi is
a magyar sereg. Általános tá-
madást indítottak, és nagy
számbeli fölényük menekülésre
kényszeríttette a kicsi sereget.

A feljegyzések szerint Bem
apó tiltása ellenére a fegyver-
telen Petőfi a csatatéren volt.
Egy kukoricásban látta futni őt

egy ismerőse. Hívő szavára nem
ült fel a szekérre. Ő látta őt utol-
jára…

A megtörtént margójára

A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból még az
is kiderül, hogy Vásárhelyre érve
az orosz parancsnok, Gottelhiem
tábornok a Görög-házba ment,
ahol nemrég Bemék tartózkod-
tak. 

Az oroszok kivonulása után
megérkezett Gedeon osztrák tá-
bornok szétvert hadserege is.
Nem találva nagyobb ellenfelet,
megostromolták, összetörték és
felgyújtották a régi városházát.
Köztudottan két hónapig bol-
dogították a városunkat.

1848: miután Gedeon tábor-
nok a piactéren lévő kőboltoza-
tos várásházát leromboltatta, a
tanács üléseit a Görög-ház eme-
leti termeiben tartotta.

A kőtábla tanúsága

A Főtér és a Szentgyörgy utca
sarkán álló kétemeletes épület
alapjaiban tehát a tizennyolca-
dik század végéről származik.

Keresztes Gyula állítása sze-
rint építtetője ismeretlen. Em-
lítettük viszont azt, hogy Görög
Károly építtette kétemeletessé,
és ekkor nyerte klasszicizáló
homlokzatát is. Oromdíszes
homlokzata gazdagon díszített
párkányokkal, profilozott ablak-
keretekkel. 

Az épület első emeleti erké-
lye feletti falban Jablonszky
Vince szobrász által készített
emléktábla szövege az alábbi:

„Petőfi Sándor, a szabadság
dalnoka Maros-Vásárhelyt,
1849. július 30-án ezen Görög
féle sarokház főtéri erkélyes ter-
mében Egressy Gáborral együtt
Görög Károly és Ziegler Vilma
vendégszerető házigazdák kö-
rében megreggelizvén, innét in-
dult Bem József altábornagy kí-
séretében a Fehéregyháza
(Segesvár) melletti csatába, –
hol 1849. július 31-én eltűnt.”

A Lázár Ádám kezdeménye-
zésére alakult és elnöklése alatt
működő bizottság az emléktáb-

lát gyűjtés útján, 82 forint 85
krajcár költséggel, porosz szürke
gránitból készíttette. 

1884. szeptember huszon-
nyolcadikán leplezték le. 

A Görög-házban szállt 
meg Ferenc József osztrák
császár is

A tizenkilencedik század vé-
gétől, egészen pontosan 1868.
december 20-tól kezdődően,
négy évtizeden keresztül itt mű-
ködött a Takarékpénztár, vagy
ahogyan akkoriban mondták: a
Nagy Takarékpénztár. Ezt jelké-
pezi a homlokzatán lévő méh-
kaptár dombormű is. 

Az említett intézet megvá-
sárolta az épületet. Az emeleten
irodahelyiségek és lakások, a
földszinten pedig üzletek ma-
radtak. Az államosítás után az
épület a Hadsereg Háza. 

A Marosvásárhelyi útikalauz
című könyv szerzői, Fodor Sán-
dor (S.) és Balás Árpád még azt
is tudják, hogy 1852. július har-
mincegyedikén, Ferenc József
osztrák császár erdélyi látoga-
tása alkalmával itt, a Görög-ház-
ban szállt meg, majd augusztus
elsején, tizenhárom órakor
Beszterce felé folytatta útját.

A legrégebbi és legtekinté-
lyesebb magyar intézet

A Marosvásárhelyi Takarék-
pénztárról többek között még
azt is tudni kell, hogy az ingat-
lan egykori tulajdonosa volt;
ugyanakkor Vásárhely legré-
gibbi és legtekintélyesebb ma-
gyar pénzintézete. 

Alakuló gyűlését gróf Teleki
Domokos elnökletével 1868.
december 20-án tartotta, amikor
több mint 600 részvény kelt el. 

Az intézet alapításában fő-

érdemet szerzett gr. Teleki Do-
mokos és az egylet szervezeti
kidolgozását, alapszabályainak
összeállítását Szentgyörgyi Imre
végezte.

Az alakuló közgyűlésen –
1868. dec. 20. – megválasztott
tisztikar és választmány névsora
a következő: Igazgató: dr.
Knöpfler Vilmos, gondnok: Jenei
Albert, ügyvéd: Petri Ádám,
jegyző: Göldner Károly. Választ-
mány: dr. Antal László, Baruch
Adolf, Bodolla János, Botos Kál-
mán, Bucher Miksa, Czecz Mik-
lós, Csiki Albert, Hincs Miklós,
Horváth Gáspár, Kábdebó Ist-
ván, Katona Gyula, Kozma
Endre, Lokodi János, Nagy János,
Pátrubán Miklós, Reich Károly,
Richtzeit Zsigmond, Staibl Antal,
Stefani Demeter, Szöllősi Sá-
muel, Wagner Frigyes. Póttagok:
Dabóczi Imre, Ferenczi István,
Jeddi Sándor, Magyari Pál,
Szabó Márton, Tellmann József.

Az egykori Fehér Ló(hoz)
vendéglő

1949. július 31-én e ház er-
kélyéről beszélt Balázs András
főtanfelügyelő Petőfiről és az
1848-1849-es szabadságharcról
az iskolásoknak. 

A Takarékpénztárak államo-
sítása után a Görög-ház előbb
gabonabegyűjtő központ lett,
majd átadták a katonaságnak,
benne orvosi rendelő és még
több más intézmény működött. 

Az alagsorban működött a
fenti alcímünkben megnevezett
vendéglő.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek



Azt, hogy az olaszok hango-
sak, a görögök lusták, a néme-
tek pontosak, a franciák jó
szeretők, a magyarok vendég-
szeretők, a skótok fukarok, az
amcsik műveletlenek, az oro-
szok nagy piások és a székelyek
furfangosak, eddig is tudtuk, de
egy nemrég közzétett, vélhe-
tően statisztikai felmérések
alapján készült „tanulmányból”
az is kiderül, hogy a vén Európa
országai, illetve azok lakói
miben jeleskednek. Íme, az ér-
dekesebbek:

A belga Európa „legzöldebb”
nemzete, őket érdekli a legjob-
ban a környezetvédelem, és
náluk működik legjobban az új-
rahasznosítás – bizonyára
azért, mert ráérnek ilyen sem-
miségekkel foglalkozni, hiszen
akkora a jólét, hogy még a kö-
rítés is kolbászból van.

A ciprusiak a legjobb pénz-
felismerők! Ha Ciprusban apró-
pénzzel csengeted ki a
büntetésedet, a hivatalnok nem
küld el melegebb éghajlatra (a
közelben nem is nagyon van
olyan), ugyanis a ciprusiak
78%-a könnyen meg tudja kü-
lönböztetni a pénzérméket!
Ciprus ama ország, ahol még
Lakó Péterfi Tündét is szeretik!

A csehek a legádázabb sö-
risszák (mondjuk ezt eddig is
tudtuk), évente fejenként há-
romszáz üveg Kozelt, Pilsner Ur-
quellt, Staroprament meg
egyéb finomságokat hörpint be
Hrabal bátya bohém népe. Vi-
szont azt nem tudtuk, hogy a

dánok a legtáncikásabbak: az
elmúlt évben a jó dánok 35 szá-
zaléka táncolt, és 38 százalékuk
énekelt is! De nem kizárt, hogy
a csehek ebben is megelőzik
őket, csak a kérdezettek nem
emlékeztek rá (a „sörtől nem
lehet berúgni” mondás az em-
beriség egyik legnagyobb míto-
sza).

A legtöbben Litvániában
érettségiznek le, egész ponto-
san a maturandusok 93,4 szá-
zaléka szerez érettségi
diplomát. Ugyanakkor, a felmé-
rés készítői szerint az amerika-
iak pontosan ennyi százaléka
nem is tudja, hogy hol van Lit-
vánia, amire a litvánok és a lit-
lányok száz százaléka magasról
tojik.

A leghosszabb várható élet-
tartamban az olaszok remény-
kedhetnek: 82 év. Aki megéri,
az hetvenéves kora tájékán adja
el a lakását, és költözzék Itáli-
ába.

A legtöbb idegen nyelvet
beszélők trófeája Luxemburgé,
ahol a luxemburgok kéthar-
mada három nyelvet beszél
kommunikációs szinten, ami il-
domos is egy olyan országban,
ahol pontosan három hivatalos
nyelv van, és az ötszázezres la-
kosság kvázi fele külföldi: por-
tugálok, franciák, olaszok,
belgák, németek, akiknek a
zöme anyanyelvi szinten beszéli
a luxemburgi nyelvet. (A II. vi-
lágháborús német megszállás
kellemetlen emlékei miatt sok
luxemburgi nem díjazza, hogy

a nyelvüket a külföldiek egy
német dialektusnak nevezik.
Manapság a két nyelv annyira
különböző, hogy az, aki csak az
irodalmi németet ismeri, na-
gyon nehezen érti meg a lu-
xemburgi nyelvet.)
Luxemburgban élsz – luxem-
burg vagy!

Még néhány könyörtelen
tudnivaló EU-s falustársainkról:
Lengyelország a legnagyobb al-
matermelő (évi három millió
tonna); dugásban a portugálok
a legjobbak: a világ parafa-
dugó-készletének mintegy felét
ők gyártják le; a svédek kilenc-
venöt százalékának van inter-
net-elérhetősége. Utóbbival
kapcsolatban akad ennél érde-
kesebb adat is, ami nem szere-
pel eme felmérésben:
Svédországban a bevándorlók
aránya csupán 3,5%, de ők kö-
vetik el az összes bűncselek-
mény négyötödét!

Románia sem maradt le a
listáról: nálunk a legalacso-
nyabb a… kokainfogyasztás!
Ebben közrejátszhat az, hogy
egy adag kokó árából még egy
öt danos alkoholista is hetekig
vidáman elpiálgat, valamint az
is, hogy a tablettás bort vagy a
szánkás vodkát relatíve köny-
nyebb és veszélytelenebb be-
szerezni.

Foltos, sokszín ruhája oly
sokszor elszakadt, álma adja az
álmokat…

Molnár Tibor
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Eurekorderek

Sürgősen és felelősséggel meg kell vitatni 
az elhanyagolt ingatlanok sorsát

Fel vagyok háborodva,
mivel legkevesebb 8 éve már
annak, hogy a helyi közigaz-
gatás összes fórumában fel-
vetették az elhanyagolt
területek és épületet problá-
máját. Évek óta tart, hogy a
kormányok és a Parlament
halogatja Románia egyik
valós gondját, amely aggasz-
tóvá vált. A helyi közigazga-
tást, amely sokszor a
legiszlációs kísérletezések
rendelkezésére áll, akadályoz-
zák és képtelenné teszik arra,
hogy megfelelő intézkedése-
ket hozzon egy nagy fontos-
ságú tevékenységben.
Függetlenül attól, hogy isko-
lának, múzeumoknak, kór-
házaknak nevezik őket,
létezik egy sor olyan épület,
amely nem felel meg a tevé-
kenységeknek, és amelyet
sem az igazi tulajdonosa nem
képes helyrehozni, sem a
helyi közigazgatás. Ezért azt
gondolom, e helyzetet komo-
lyan elemezni kell, hogy elis-
merjék az óriási tévedéseket a
visszaszolgáltatások kapcsán.

Részesei vagyunk annak,
ahogy ez a tehetetlenség
évről évre tovább gördül. Ez a
helyzet többnyire Erdélyben
van jelen, ahol a visszaszol-
gáltatások hihetetlen mérete-
ket öltöttek. Ezért egy komoly
politikai és parlamentáris
vitát kezdeményezek erre a
kérdésre.

Más típusú ingatlanok - el-
hanyagolt épületek, amelyek
olyan minisztériumok, állami
vállalatok tulajdonában vagy
felügyelete alatt vannak,
amelyek nem használják eze-
ket, malomkövekként nehe-
zedvén ezekre, ugyanakkor a
városok nagy fejlesztési pro-
jektjeit gátolják - szintén gon-
dot okoznak. Utalok itt a
Szállításügyi Minisztériumra,
a Gazdasági, Kereskedelmi és
Turisztikai Minisztériumra, ál-
lami vállalatokra, a gázelosztó
vállalatokra. Romániában
nincs egy reális, ilyen irányú
párbeszéd. Ezért sürgősen ko-
herens és bátor legiszlációs
megközelítésre van szükség,
ellenkező esetben hiába aján-

lanak fel Romániának egy sor
nemzetközi fejlesztési finan-
szírozást, hisz mi magunk
blokkoljuk ezeket az említett
megközelítésekben.

8 éve mondom: az Általá-
nos Városrendészeti Tervben
léteznek blokkolt projektek
(megengedhetetlen módon),
és nem történt egyéb, mind-
össze annyi, hogy a szakmai
intézmények pártirodává, mi-
nisztériumi előszobákká ala-
kultak, amelyek nem
tudatosítják, hogy néz ki ma
Románia valós társadalma.

A példa bemutatására ok-
tatást és felkészítőt ajánlok
olyan helyzetekről, amelyek
szinte minden településen
előfordulnak, míg a döntések
meghozatala megengedhe-
tetlenül hosszú ideig tart.

Dorin Florea

w w w . k o z p o n t . r o
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A csíkszeredai születésű Szép Zoltán 2006-ban költözött Marosvásárhelyre (édesapja marosvásárhelyi illetőségű volt), amikor
beiratkozott a Petru Maior egyetem nemzetközi kapcsolatok szakára, majd ugyanott mesterizett is világtörténelem és nemzetközi
kapcsolatokból. Idővel egy-egy évig Dániában és Németországban dolgozott, illetve tanult, a dániai OKR Roskilde csapatánál egy fél
évig utánpótlásedző volt és tájfutóként is tevékenykedett.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

A hírszerkesztő számára a sport életforma Kosárlabda hírek

Mint előző lapszámunk-
ban is közöltük, miután el-
szenvedte 9. vereségét is, és
elég bizonytalanná vált a rá-
játszásba kerülés, a Maros KK
vezetősége szerződést bon-
tott Szrecsko Szekulovics
szerb edzővel, akinek helyét
Audrius Prakuraitis litván
szakember vette át. 

Prakuraitis már dolgozott
Marosvásárhelyen, a
2008/2009-es és a
2009/2010-es szezonban. Mi-
után elhagyta a Tigriseket, a
Nagyszebeni Atlassibhez ke-
rült, de ott sem töltött túl sok
időt, fél év után felbontották
a szerződést vele, majd Len-
gyelországban folytatta pá-
lyafutását, aztán az ukrán
DnyiproAzot csapatát vezette.

A Maros KK közleményé-
ben az edző kifejtette, célja
bejutni a rájátszásba és minél
jobban szerepelni a kupa né-
gyes döntőjében.

****************

A Bukaresti Laguna KK
nyerte meg a 2015-ös Erdély
Contraco-kupa nemzetközi
minikosárlabda-tornát, mi-
után a döntőben 28-24-
arányban legyőzte a Nagykő-
rösi Pityke Tiger együttesét. 

A döntő legjobbjának Da-
vid Neacșut (Laguna KK) vá-
lasztották, míg a tornán a
legtöbb kosarat szerző játé-
kos Karim Chakir (Dan Dacian
Bukarest) volt. 

A Marosvásárhelyi Toget-
her KK a 11., míg a Gladius
SK a 15. helyen végzett.

Dániai és németországi kité-
rője után 2011-ben tért vissza
városunkba. Akkoriban az Erdélyi
Magyar Televíziónál meghirdet-
tek egy szerkesztői állást a Hír-
adóba, amit Zoltán sikeresen
megpályázott, majd elkezdett
dolgozni a sajtóban. 

Egyetemi évei alatt írogatott
ugyan a Csíki Hírlapnak, a Szé-
kelyhonnak meg a Kakukk.ro-
nak, de a mintegy fél éves Erdély
Tv-s híradós tevékenysége után
adódott számára a lehetőség,
hogy a Marosvásárhelyi Rádiónál
riporterként dolgozzon. Ezzel
párhuzamosan Kádár Zoltánnal
a Kispad című sportműsorban is
kipróbálhatta magát, aztán hír-
szerkesztő lett belőle. 

Közben 2012 tavasza óta az
ETV sporthíradóját szerkeszti, így
párhuzamosan dolgozik a rádió-
nál és az ETV-nél is. 

Szép Zoltán országos bajnok
sítájfutó, sőt a világranglistán je-
lenleg a 103. helyet foglalja el.
Vele beszélgettünk.

Jégkorongozott, focizott
majd hajómodellezett

– Zoltán, hogyan lettél tájfutó,
sítájfutó, tudva azt, hogy a jégko-
ronggal is kacérkodtál hajdanán?

– A csíki gyerek két tárgy közül
választhat: a korcsolya meg a síléc.
Én is jégkorongoztam a tömbhá-
zak között, de mindig is durva
sportágnak tartottam, így inkább
maradtam nézőnek. Viszont imá-
dom nézni a mai napig is, a hoki
az életem része. Kisgyermekként
keveset futballoztam, majd hajó-
modelleztem is egy évig, aztán
lettem tájfutó 2000-ben. Hogyan?
Futni tudtam, vékony gyerek lévén
a fizikumom is segített, de fontos
volt számomra, hogy az eszemet
is használnom kellett.

Az első edzőm Birta Melánia
volt, aztán 2003-2004 tájékán
kezdtem komolyabban venni a
tájfutás téli verzióját, a sítájfutást
(sífutás kombinálva a tájékozó-
dással). 

– Miben különbözik a tájfutás
a sítájfutástól?

– Gyakorlatilag mi is olyan sí-
futó pályát használunk, akárcsak
a biatlonosok vagy a sífutók, any-
nyi a különbség, hogy nekünk a
nyomhálózat sokkal sűrűbb és
helyenként kb. 1 méter széles
nyomok vannak, tehát nem min-
dig lehet korcsolyalépésben ha-
ladni a síléccel, hanem elég gyak-

ran féllábbal, V-betűt formálva
haladunk, vagy párosbotozunk. 

Részt vett tájfutó EB-n, 
sítájfutó Ski U Touron, 
EB-n, Világkupa-futamokon

– Mikortól veszel részt a fon-
tosabb sítájfutó nemzetközi ver-
senyeken?

– 2005-ben vettem részt elő-
ször a sítájfutó junior világbaj-
nokságon, de előtte két évvel
már indultam tájfutó ifjúsági Eu-
rópa-bajnokságon a román vá-
logatott színeiben, aztán 2005-
ben ismét, viszont a sítájfutás
közelebb állt a szívemhez, való-
színűleg azért, mert csíki vagyok. 

– Mint említetted, 2012-
ben, három éves kihagyás után
kerültél vissza a sítájfutás világ-
élvonalába. Milyen nemzetközi
versenyeken indultál azóta?

– A sítájfutó Ski O Touron in-
dultam, ez pontosan olyan, mint
a sífutó Tour de Ski. Abból áll,
hogy kilenc nap alatt három or-
szágban 6-7 versenyen veszünk
részt, majd összegzik az eredmé-
nyeket. Ez kimondottan fárasztó
versenysorozat. A 2012-es Ski O
Touron a 20. helyen végeztem.
Ez azért érdekes, mert 20-an fe-
jeztük be a versenyt a 70 ver-
senyzőből. Ez egy löketet adott
nekem, hiszen nagy ambícióm
volt, hogy rengeteg munka árán
visszatérjek a világ elitjébe. 

Jelenleg úgy érzem, hogy
jobb formában vagyok, mint bár-
mikor, csak sajnos Svájcban le-
sérültem a felnőtt sítájfutó EB-
n, ugyanis bal kezem
hüvelykujján a külső ínszalag
roncsolódott és részlegesen sza-
kadt. Amúgy ez nekem már a
második felnőtt Európa-bajnok-
ságom volt, a tavalyi, szibériai
Tyumenben sorra került rendez-
vény után. 

Elmondhatom, hogy 2014-
ben három Világkupa-futamon
is részt vettem: Norvégiában,
Svédországban és Oroszország-
ban.

2015-ben országos 
sítájfutó bajnok
lett csapatban

– Milyen volt az idei sítájfutó
országos bajnokság, amelyen újra
bajnokok lettetek a csapattal?

– A 2015-ös országos sítáj-
futó bajnokságot a Nagybánya
melletti Forrásliget nevű hely-
ségben tartották, sajnos a körül-
mények olyanok voltak amilye-
nek, azaz Románia szinten
elfogadhatóak, de a nemzetközi
versenyek nem ilyen körülmé-
nyek között zajlanak. 

Gyakorlatilag Nagybányán
úgy mondanám: sífutás volt nyári
tájékozódással kombinálva, ke-
vés sínyommal, ott ment min-
denki, ahol akart, hiszen annyira
meg volt fagyva a hó, hogy min-
denhol lehetett sífutni, ennek
megvannak az előnyei, meg a
hátrányai is. 

Külföldön ilyen nincs, hiszen
nagyon komoly nyomhálózat
van, már labirintusnak is nevez-
hető, hiszen a két térképet, ha
egymás mellé helyezzük, egy kí-
vülálló is látja a különbséget,
azaz annyi nyom van a zsúfolt
térképen, hogy alig lehet valamit
megérteni belőle. 

– Ki az a személy, aki ösztön-
zött téged?

– Csúcs Klaus sítájfutó társam
motivált, neki köszönhetem,
hogy visszatértem a sportba.
Mint köztudott, én a Csíkszeredai
VSK-nak versenyzek klubszinten,
és négy éve, azaz a klub meg-
alakulása óta, a VSK színeiben
verhetetlenek vagyunk a váltó-
ban. Minden túlzás nélkül mond-

hatom, hogy a csapattársaim a
legjobbak az országban, ezért is
nagy előnnyel nyerjük a hazai
versenyeket. 

Tulajdonképpen Csúcs Klaus
Románia legjobb sítájfutója, Su-
ciu Simion követi őt, én kiegé-
szítem őket, így nagyon jó csa-
patot alkotunk. Nagyon szeretem
mindkettőjüket mint embereket,
és mint sportolókat, barátokat. 

– A hazai sítájfutás, annyi más
sportághoz hasonlóan, nincs kel-
lőképpen mediatizálva, támo-
gatva. A szövetség finanszíroz
benneteket?

– Gyakorlatilag a Román Táj-
futó Szövetség a sítájfutást nem
támogatja, vagy ha igen, nagyon
kismértékben. Annyira hanya-
golja, hogy az EB-re kimehetett
volna 2-3 férfi meg női ver-
senyző, de egy sportolót sem tá-
mogatott. Például Csúcs Klaus a
világranglista 49. helyén áll, de
őt a szövetség nem tudta elkül-
deni az EB-re.

Naponta edz otthon a 
családcentrikus versenyző

–Téged az anyagi nehézségek
mellett mi hajt, hogy folytasd a
sítájfutást?

– Az, hogy megmutassam a
körülöttem lévőknek, hogy bár
az emberek nagy többsége bele
van fásulva a napi teendőkbe,
fontos időt találni a sportolásra,
az egészségünk ápolására. Én is
két helyen dolgozom, emellett
este bármikor érek haza, az ed-
zést nem hagyom ki. A szobámba
be van szerelve egy kis edzőte-
rem, ahol erőgyakorlatokat vég-
zek, de emellett szaladni is szok-
tam, sőt a barátaimra is szakítok
időt.  

Nekem nagyon fontos, hogy
amikor hazamegyek, sikerül tel-
jesen feltöltődnöm a családom

körében, akiknek sokat köszön-
hetek és sokat jelentenek szá-
momra: édesanyám, a testvé-
rem, a két Angliában élő
nővérem és a kis unokahúgaim,
akikkel eljátszhatok alkalomad-
tán.

Visszatérve a sítájfutásra, Ro-
mániában, ha valaki el akar jutni
egy rangosabb nemzetközi ver-
senyre, általában a klubja segíti,
vagy szponzorok támogatják,
esetleg az emberek jóindulatá-
nak köszönhetően jutott el, mint
ahogy az én esetemben is tör-
tént. 

– Ezt hogyan értsem?
– A kiutazásomat, vagyis a

repülőjegyemet egy Szatmár
megyei, csanálosi cég vezetője,
Czier Attila fizette, a benevezési
díjamat egy svájci ismerősöm, a
svájci sítájfutó válogatott veze-
tője a vásárhelyi Bioeellel közö-
sen fizette. Ezenkívül a szállást
meg az étkezést egy marosvá-
sárhelyi barátomnak, Nagy Ist-
vánnak köszönhetem, aki Svájc-
ban dolgozik. A vitaminokat a
Nutrend (Szokolszky István) tá-
mogatásával kaptam meg, a ru-
házatot a Gravity biztosította, a
felkészülésemet pedig a VSK
Csíkszereda fizette. 

Nem utolsósorban köszönetet
szeretnék mondani a Marosvá-
sárhelyi Rádió meg az Erdélyi
Magyar Televízió vezetőségének,
kollegáimnak, hiszen mindig ki-
álltak mellettem, megértettek
és bár a kiszállásokra szabadsá-
got veszek ki a munkahelyemről,
valakinek dolgoznia kellett he-
lyettem. 

Jelenleg Svédországban 
versenyez a sítájfutó VB-n

– Milyen versenyen fogsz részt
venni legközelebb?

– Vasárnap (február 8-án-
szerk. megj.) este Bukarestből re-
pülök Oslóba, ahol a kétévente
megrendezendő sítájfutó vébén
veszek részt. Erre a versenyre titkon
én már a tavaly óta készülök, ezért
is szeretnék helytállni, hiszen tu-
dom, hogy milyenek a képessé-
geim. Ha annál egy kicsit jobban
teljesítenék, akkor boldog leszek. 

Örvendetes dolog, hogy erre
a vébére a szövetség is „feléb-
redt”, és úgy tűnik a nevezési dí-
jat fizeti, viszont a kiutazást, az
ellátást meg a szállást nekünk,
sportolóknak kell megolda-
nunk. 
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Naná, hogy hűséget esküdtem, hisz csak pár évről lehet szó! 

Régiségvásárt és kiállítást
szervez a marosvásárhelyi
Gobe Art Shop. A har-
madik alkalommal meg-
szervezett vásáron több
mint 20 kiállító áruja várja
az érdeklődőket. Bútorok,
régi könyvek, numizma-
tika, ékszerek, festmé-
nyek és egyéb régiségek
lesznek megvásárolha-
tóak.  A vásár célja az, hogy minden érdeklődő megtalálja a
maga ízlésének megfelelő darabot elérhető áron.

A vásár február 13-15 között 
(Péntek-Szombat-Vasárnap) lesz látogatható 
reggel 10-től 22-óráig a Mures Mallban. 


