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Társadalom

Vásárhely egykori sétaterei

Marosvásárhelyen a város központjában jött létre a „fó-
rum”, vagyis a sétatér, mely egyben a város polgárainak
találkozóhelye volt. Itt épültek a nagy és szép házak,
földszintjükön gazdag választékú üzletekkel. Ezen a
téren zajlott le a napi-, a heti és az országos vásár. Jó
tudni, hogy a vásárok befejeztével a teret tisztán tar-
tották a sétatér részére…

Társadalom

Természetjáró Múzeum megnyi-
tását tervezik Marosvásárhelyen

Hints Zoltán 1973-ban született Marosvásárhelyen. 10
évvel ezelőtt szakfelügyelőként nyert alkalmazást az
újonnan alakult Barlangi- és Hegyimentő Szolgálatnál,
amely a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozik.
Hints Zoltántól a mentőszolgálat és az Erdélyi Kárpát-
Egyesület (EKE) tevékenysége, illetve egy természetjáró
múzeum létrehozásának tervei felől érdeklődtünk. 

>>> 4. oldal >>> 5. oldal

Vélemény

Magyar-magyar törésvonalak

A választók a racionális, logikus döntések helyett
sok esetben szubjektíven cselekednek. A jelöltek
kiválasztását végző szervezeteknek az összes szá-
mottevő szemponttal számolniuk kellene. Nincs
olyan jelölt, aki minden téren mindenkinek meg-
felelne, de olyant kell kiválasztaniuk, aki legfen-
nebb a másod- vagy harmadrangú törésvonalak
mentén osztja meg a közösséget.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Kettős beszéd 
Iohannis módra  

Történt, hogy Klaus Johannis (vagy Claus Iohan-
nis?) elnöki üzenetben üdvözölte az RMDSZ leg-
utóbbi kolozsvári kongresszusát. Eddig semmi
különös, semmi rendkívüli az esetben, mond-
hatnánk: az egész nem több egy bizonyos ha-
tárkőhöz – a kongresszusok általában azok szok-
tak lenni – érkezett politikai alakulat felé tett
szokványos udvariassági gesztusnál. Ilyen alkal-
makkor a román pártok, különösen a kormány-
képesek vezetői többnyire igen hízelgő dolgokat
mondanak a „szövetségről”, annak vezetőiről.
Nyilván nem gondolják komolyan, dehát így csi-
nálják a politikát a Dimbovita partján, így (is)
édesgetik magukhoz – majd csalják lépre – a
leendő koalíciós partnereket.

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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„A modernkori betegségek
jelentős része megelőzhető”

Interjú 

dr. Altorjay 

István 
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lógussal



Szimfonikus hangverseny
Szimfonikus hangversenyre

várják a zenebarátokat április 30-
án, csütörtökön 19 órától a Kul-
túrpalota nagytermébe. Vezényel
a németországi Konrad von Abel,
hegedűn játszik Roxana Oprea.
Műsoron: Mendelssohn–Bart-
holdy, Mozart, Beethoven művei.
A hangversenyre a 28-as számú
bérletek érvényesek.

Májusban kétszer 
látható a Momo

Az Ariel színház felnőtteknek,
illetve 12 év fölöttieknek ajánlott
Momo című előadása május 4-
én, hétfőn du. 5 órától és 18-án,
hétfőn este 7 órától lesz újra lát-
ható az Ariel Stúdióban (Nyomda
u. 4.). A színházi és bábos ele-
meket ötvöző előadást a Blatt-
ner- díjas Rumi László rendezte;
tervező Balla Gábor, zeneszerző
Ágoston Béla, mindhárman ma-
gyarországi vendégművészek.

Nemzetközi Ifjúsági
Dzsesszverseny és -fesztivál

Május 3-7. között a maros-
vásárhelyi Diákház, a Jazz&Blues
Club és a Partitúra Kulturális
Egyesület hetedik alkalommal

szervezi meg a Nemzetközi Ifjú-
sági Dzsesszversenyt és -feszti-
vált a klubban. A rendezvény
célja, hogy közelebb hozza egy-
máshoz a romániai és külföldi
zeneakadémiák hallgatóit és pe-
dagógusait, hogy megmérettes-
senek a versenyezni vágyó mű-
vészhallgatók, továbbá hogy
színesebbé tegye a marosvásár-
helyi egyetemisták és a dzsessz-
zene kedvelőinek életét.

Zongoraest 
a Kultúrpalotában

Május 4-én, hétfőn 19 órától
zongoraestre kerül sor a Kultúr-
palota nagytermében. Ábrám
Endre és Veress Gáspár, a buda-
pesti Liszt Ferenc Zeneakadémia
harmadéves zongora szakos
hallgatói Bach-, Mozart-,
Brahms- és Schubert-műveket
játszanak. A belépés díjtalan.

Kelmékből tekert gúzs
Ezzel a címmel nyílt meg Pa-

csika Lia textilművész kiállítása
a Bernády Ház emeleti galériá-
jában. A kiállított munkák május
20-ig tekinthetők meg.

Sz. Kovács Géza kiállítása
Sz. Kovács Géza segesvári

képzőművész munkáiból nyílik
kiállítás április 30-án, csütörtö-
kön délután 6 órától a Bernády
Házban. A művészt és munkáit
Nagy Miklós Kund művészeti író

mutatja be.

Kiállítás identitásról 
és kultúráról

Identitás és kultúra. Három
téma, tizenöt terv. A római limes
mint kultúrtáj – hogyan to-
vább? címmel nyílt kiállítás Ma-
rosvásárhelyen, a Maros Megyei
Múzeum várbeli kiállítótermé-
ben. A kiállított munkák alap-
anyaga a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Ipari és Mezőgazdasági Épület-
tervezési Tanszékének hallgatói
és oktatói együttműködésével
zajlott négyhetes Maros megyei
felmérő tábor eredményeként
állt össze. A terepgyakorlat egy
többéves nemzetközi projekt (A
római limes mint európai kul-
túrtáj – Erasmus IP) keretében
valósult meg 2014 nyarán. A ki-
állítást május 10-ig lehet meg-
tekinteni.

Sipos Sándor tárlata
A Romániai Képzőművészek

Szövetségének marosvásárhelyi
fiókja szervezésében nyílik Sipos
Sándor A látható  és láthatatlan
határán  című egyéni bemutat-
kozó kiállítása a Kultúrpalota föld-
szinti galériáiban (George Enescu
utca 2. szám). A tárlat május 2-
től 17-ig lesz látogatható.

Erdélyi csipkék
Marosvásárhelyen, a Néprajzi

és Népművészeti Múzeum Ró-
zsák tere 11. szám alatti szék-
helyén megnyílt a sepsiszent-
györgyi Székely Nemzeti
Múzeummal közösen szer -
vezett Erdélyi csipkék című kiál-
lítás.

Fehér László
szobrászati kiállítása

Fehér László "Ződ" szobrász-
művész  In the name of...  című
kiállítása a marosvásárhelyi Ge-
orge Enescu utca 2. szám alatti
K’arte teremben tekinthető meg.
A kiállítás május 17-ig látogat-
ható.

A Magyar Fotóművészek 
Világszövetségének tárlata

A Magyar Fotóművészek Vi-
lágszövetsége, a Marx József Fo-
tóklub és a Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány szer-
vezésében megnyílt a világszö-
vetség XIV. nemzetközi kiállítása
marosvásárhelyi fotóművészek
részvételével a Bernády Házban
(Baross Gábor/Horea utca 6.
szám). A tárlaton a XIV. nemzet-
közi magyar fotópályázatra be-
küldött alkotások láthatók. A ki-
állítás hétköznapokon 9-18 óra
között látogatható.

Régészeti kiállítás 
a Tükörteremben

Románia ókori arany- és
ezüstkincsei címmel nyílt régé-
szeti kiállítás a Kultúrpalota Tü-
körtermében. A kiállítás tárgyait
32 múzeum szolgáltatta, a tár-
lókban több mint ezer igen ér-
tékes kincs látható, a fülbeva-
lóktól, hajtűktől a kultikus és a
használati edényekig. Az egyedi
tárlat május 17-éig látogatható.
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Horoszkóp
KOS: A hét során több esetben is előfordulhat a környe-
zetében élők közül valakivel vagy egy közeli hozzátar-
tozóval, hogy olyan helyzetbe kerül, amiben szüksége
lesz az ön segítségére. Azokban az ügyeiben, melyeket
erre a hétre tervezett, késések is előfordulhatnak.
BIKA: A kiadásai ebben az időszakban megnövekedhet-
nek. Szerencsére egy kis plusz bevételre is számíthat. Az
anyagiakat érintő témák kerülnek előtérben ezen a
héten. Csak olyan ügyeknek engedhet zöld utat, melyek
minimális kockázatokkal járnak.
IKREK: Valakinek a szoros környezetéből kellemetlen-
sége támadhat, amikor jól jönne az ön segítsége.
Amennyiben ön szülő, ezen a héten fokozottan legyen
elővigyázatos a gyerekeivel. Főképp, ha olyan helyre
mennek, ahol veszély merülhet fel rájuk nézve. 
RÁK: Ezen a héten családi fronton jól mennek a dolgok.
A családtagjaival való kapcsolata jó. Akárhogy is látja,
még nincs ok az érzelmi életén változtatni. A felmerülő
feszültségek csak átmenetieknek bizonyulnak partner-
kapcsolatában.
OROSZLÁN: A hét elején az átvonuló bolygók hatásai a
családi körében átmeneti feszültséget válthatnak ki. Az
új ötleteiben való együttműködéseknél érdemes elővi-
gyázatosnak lenni, mivel az együttműködő partnerei
mindegyike nem a legtisztességesebb céllal tart önnel.
SZŰZ: Ezen a héten fokozottan energikus lesz a hét első
felében. Hagyja a környezetében élőket is kibontakozni
a közös tevékenységek során. Ezzel megfordíthatja po-
zitív irányba a kedélyállapotokat. Új ötletei zseniálisnak
bizonyulnak. 
MÉRLEG: Amennyiben hosszas utazást tervezne, kivá-
lónak bizonyul. Ha még nem tervez utazást, lehetséges,
hogy új terveivel tölti az ideje javát. Az alapos munkája
meg is hozza a kívánt eredményeket.
SKORPIÓ: Egy közeli rokona hosszú utazásra készül. Ez
mindannyiuknak előnyére lesz. Olyan szellemi tevékeny-
ségbe kezd, amely nagy döntésekre késztethetik önt, vi-
szont rövid időn belül igazolódnak elképzelései és
kiemelkedő eredményeknek örvendhet.
NYILAS: Amennyiben lehetséges, próbáljon kétszer is
mérlegelni mielőtt döntéseit meghozza ezen a héten.
Az eheti bolygóhatások több ízben is próbára tehetik
helytálló képességét. A magánéletben is elkel a türelem
és a tolerancia.
BAK: Ezen a héten amennyiben a türelméről tanúbi-
zonyságot tud adni, határtalan előnyökre tehet szert,
amit nagyon várt egy ideje. Olyan ismeretségeket köthet
a hét során, melyek a későbbiekre nézve megkamato-
zódnak üzleti téren. 
VÍZÖNTŐ: Mostanság az otthonára szeretne fordítani
nagyobb összeget. Az e heti átvonuló bolygók tranzitjai
arra figyelmeztetnek, hogy tízszer fontolja meg az anya-
giakat érintő döntéseit, mielőtt mélyen a pénztárcába
nyúlna.
HALAK: Egy közeli hozzátartozója igen nagy sikereivel
örvendezteti meg önt a hét során. Amennyire csak lehet,
kerülje a törvény határait feszegető ügyleteket, mert
veszélyekre figyelmeztetnek ezen a téren a csillagok a
héten.

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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– Hogyan esett a választása
az orvosi pályára?

– Negyedik generációs orvos
vagyok, már dédapám is doktor
volt. Ugyanakkor a fiam és két
lányom is az orvosi egyetemre
jár.  Úgy gondolom, hogy ez egy
csodálatosan szép hivatás, il-
letve én úgy is nőttem fel, hogy
édesapám gyógyító tevékeny-
ségét, bölcsességét és huma-
nizmusát gyerekkorom óta szív-
tam magamba. De nem
mellékesen édesanyám is orvos,
feleségem is, és a három test-
vérem is – egyetlen kivételével,
aki operaénekes – orvos. Ez úgy
tűnik, családi hagyaték.

– Miért éppen gasztroente-
rológia?

– Fiatal koromban úgy gon-
doltam, hogy én inkább a fejem,
mintsem a kezem – például se-
bészetben – szeretném hasz-
nálni az orvosi szakmában, és
úgy éreztem, a belgyógyászat-
ban még végtelen lehetőség rej-
tőzik, emiatt ez ragadott ma-
gával. Így kerültem a debreceni
klinikához, ahol aztán előtört
belőlem a vágy, hogy mégis ma-
nualitást igénylő, ám dinami-
kusan fejlődő szakterülettel
akarok foglalkozni. A gasztro-
enterológia elmúlt harminc éves
invazív fejlődése lenyűgöző –
ahogyan a kardiológiáé is –,
hisz ha negyven évvel ezelőtt
valakinek a belében volt egy
mogyorónyi nagyságú polip, ah-
hoz fel kellett vágni a hasát, ám
napjainkban egy pici nyílást ké-
pezve ezt endoszkóppal le lehet
faragni. 

– Sikerélményekkel teli hiva-
tás ez?

– Igen, nagyon sok betegen
tudunk segíteni, de „legrosz-
szabb” esetben is a palliatív, tü-
neti kezelésekkel sikeresen ja-
vítjuk a beteg életének tartamát
is minőségét. Fél évszázada a
nyelőcső-daganatos betegek
néhány hét alatt gyakorlatilag
éhen és szomjan haltak, ám a
mai technológiával a nyelőcsőbe
helyezett fémcső segítségével a
páciens még hosszú hónapokig
tud táplálkozni, így élni.

– Elmesélne egy érdekes, po-
zitív esetet a praxisából?

– Az eddigi rekordom éppen
egy nagyváradi hölgypáciensem

esete volt, akinek Kolozsváron
ki akarták venni a vastagbelét,
mert tele volt polipokkal. Eljött
hozzám Debrecenbe, és a kolo-
noszkópiai felvételről láttam,
hogy ezek levehetőek. Két ülés-
ben, három és fél órát dolgoz-
tam rajta, amíg 283 poliptól
szabadítottam meg. Azóta is él
a hölgy, és ünnepekkor mindig
üzenetet ír nekem tört magyar-
sággal. 

– Milyen panaszokkal fordul-
nak leggyakrabban önhöz a be-
tegek?

– A tápcsatornával össze-
függő panaszok nagyon széles
skálán mozognak, hisz a száj-
üregtől a végbélnyílásig – be-
leértve a máj, valamint az epe-
vezetékek és hasnyálmirigy
problémáit – terjednek. Ám a
leggyakoribb rendellenességek
napjainkban a savas eredetű be-
tegségek, például gyomorsav-
túltengés. A modern társadalmi
miliőben a legkárosabb szoká-
saink a dohányzás, a stresszes
életmód, a túlzott alkoholfo-
gyasztás, a fűszeres ételek, rost-
szegény táplálkozás, mozgász-
szegény életmód, állati eredetű
zsírok, vörös húsok és a kemé-
nyítő túlfogyasztása. Ebből adó-
dik a legtöbb gasztroenteroló-
giai betegség. Sajnos gyakori
betegség a reflux – főleg a túl-
súlyosak esetében, akik nincse-
nek kevesen –, ennek pedig
nemcsak emésztőrendszeri kö-
vetkezményei vannak, hanem
mikroaspirációt idézhet elő a tü-
dőben, ami krónikus légcsőhu-
rutot, asztmát, alvászavart okoz. 

– Mi a helyzet a daganatos
betegségekkel?

– A másik nagyon fontos
probléma a tápcsatornai daga-
natok kérdése és főleg a vastag-
bélrák. Ma a nyugati társadalom
– mindkét nemet érintő – má-
sodik leggyakoribb daganatos
betegsége ez, és ebben is sze-
repet játszik a modern életvitel,
a „jóléti” társadalom. Nagyon
oda kell figyelni arra, ha vér je-
lenik meg a székletben, és szük-
séges rendszeresen szűrni, mert
ennek a hátterében vastagbél-
polip, kezdődő daganat állhat.
Egy másik nagy terület a máj-
betegségek: a krónikus hepati-
tisz, a zsír- és alkoholbevitelben
túlzó életmód, valamint tájain-

kon ugyanúgy elterjedt a száj-
üregi és nyelőcsődaganat is a
fent már említett dohányzás,
rossz szájhigiénia és gyenge mi-
nőségű töményitalok fogyasz-
tása miatt.

– Mennyire övezi tabu, eset-
leg szégyenérzet a fent említett
betegségeket?

– Jó és lényeglátó kérdés. Az
a baj, hogy a tápcsatornai be-
tegségek egy része kevésbé sza-
lonképes. Amikor például egy
híres sportoló szívinfarktust
szenved el, akkor a média tele
van vele, és a sportoló is szíve-
sen beszél nyilvánosan a beteg-
ségéről és annak esetleges
megelőzésének szükségességé-
ről, ám ha ugyanilyen kaliberű
személynek hasmenése vagy
véres széklete, kínzó székreke-
dése van, kevésbé áll nyilvános-
ság elé, beszél a problémájáról,
mert valamiért ezeket a beteg-
ségeket nem tartjuk vállalható-
nak. Ez az én szakmámnak az
egyik hiányossága, de célom ezt
legyőzni, és úgy vélem, a mé-
diának is szerepet kell vállalnia
abban, hogy ezeket a témákat
bevigye a köztudatba és rend-
szeresen foglalkozzon velük. A
modernkori betegségek jelentős
része megelőzhető, de az ehhez
vezető út a nevelésen, a felvi-
lágosításon keresztül vezet.
Négy mozzanatot különítek el
a szakmámban: nevelés, szűrés,
diagnosztizálás és terápia – em-
lítésük sorrendjében nőnek a
költségek, és ugyanebben a sor-
rendben csökken a hatékonyság.
Emiatt az egészségre nevelés el-
engedhetetlen faladatunk, és
már kamaszkorban tudatosítani
kell ezt a fiatalokkal.

– Mit ajánlana a gasztroen-
terológiai betegségek megelőzése
érdekében?

– Nagyon sok mindenről le-
hetne beszélni, de kulcsszónak
a harmóniát tartom, ez táplál-

kozásra, életvitelre is értendő.
Nem hirdetek szélsőséges tabu-
kat – a dohányzáson kívül, hisz
ez az a szenvedély, aminek csak
negatív hozadéka van. Ami a
táplálkozásban fontos, hogy
nagy mennyiségű rostot vi-
gyünk be a szervezetbe – leg-
könnyebben elérhető élelmiszer
erre a kukoricapehely –, de jó a
sütőtök, a sárgarépa, a banán.
Az állati zsiradék fogyasztását
csökkenteni kell, és indokolt úgy
felépíteni az étrendet, hogy ezt
zöldséggel kompenzáljuk. A túl-
zott cukorfogyasztás is sok be-
tegség előidézője, hisz ma a vi-
lágon nagyjából 200 millió
cukorbeteg él, de 20-30 év
múlva ez a szám meg fog dup-
lázódni, azaz 2050-re legalább
500 millió cukorbeteg lesz. Az
alkoholbevitelre is figyelni kell:
napi 20-25 gramm alkohol me-
het, de annál többet nem érde-
mes, és ez leginkább a tömény
italokra vonatkozik, hisz abban
nehéz megtartani ezt a mérté-
ket.

– Hát az elhízás elkerülésére?
– A mindennapi élet elen-

gedhetetlen része kellene le-
gyen a mozgás, természetesen
mindenkinek a korához és a
testtömegindexéhez passzoló
sport. Például az úszás a legki-
sebb teher az ízületek számára,
így az mindenkinek javallott, de
olcsóbb és kényelmesebb meg-
oldás például félóra kocogás. A
másik fontos szabály, amivel
csökkentjük az elhízás esélyét,
hogy nem fekszünk le tele gyo-
morral: attól hízunk leginkább,
ami a vékonybél első szakaszá-
ban található lefekvéskor, mert
onnan történik a legtöbb zsír-
felszívódás. A túlsúlyosoknak el-
méletileg lefekvés előtt 6 órával
kellene az utolsó kalóriabevitelt
elvégezni. 

Pál Piroska

Magyar-magyar
törésvonalak

Amint elkezdődtek a marosvásárhelyi előválasztás elő-
készületei, a lehető legrövidebb időn belül felszínre kerül-
tek azok a törésvonalak, amelyek közösségünket átszelik.
A korábbi tapasztalatoknak megfelelően, azon nyomban
repedezni is kezdett a magyar „választói tömb”. Kiderült,
hogy mennyire törékeny az a körülbelül hatvanezres kö-
zösség, amelyet a hatóságok már évek óta másodrangú
kisebbségi csoportként kezelnek. Az olyan alapvető diffe-
renciálódási szempontok mellett, mint az életkor, az
anyagi helyzet, az iskolázottság, vagy a lelki beállítottság,
még számos szubjektív tényezővel kell számolnunk. Ezek
valamennyien meghatározzák egy jelölt szimpátiahánya-
dosát, illetve az összefogásra buzdító képességét. Az eddig
felmerülő „előválasztási vitákból” arra a következtetésre
juthatunk, hogy az a jelölt számíthat a legtöbb szavatatra,
aki nem a „legtörékenyebb” pontjaiban érinti az egységre
ítélt közösséget.

Ilyen törékeny pont például a több mint huszonöt éves
múlttal, valamint számos korrupciós botránnyal meg-
gyengített politikai alakulathoz való szoros kötődés. Hiá-
bavaló a jó bukaresti kapcsolatrendszer, vagy az oly nagyra
becsült önkormányzati tapasztalat, ha ezek az „érdemek”
a választók egy részében a megalkuvást és az önfeladást
jelentik. Ugyanebben a helyzetben van a kis lépések poli-
tikáját felvállaló, mérsékelt álláspontot képviselő jelölt is,
hiszen ez a stratégia a napjainkban éli meg a sorozatos
csődjét, az ingatlan-visszaszolgáltatásokért meghurcolt
képviselő ügyétől, a MOGYE intézményi autonómiájának
a diszkriminatív értelmezésén át, a törvény által szavatolt
utcanévtáblák miatt kirobbant feszültségig. Ezek a fejle-
mények mind a mérsékelt politizálás csődjét jelentik, de
mégsem nyújtanak kellő érvet a veszélyes társadalmi fe-
szültségekhez. 

Egy másik „vízválasztó” szempont a jobb- vagy a bal-
oldal iránti elkötelezettség. Mindannyian rendelkezünk
olyan közéleti alapismeretekkel, amelyek meghatározzák
a világnézetünket. Az ukrán háború kapcsán mindenkiben
felmerült a kérdés, hogy az oroszok, vagy az ukránok párt-
ján áll-e. Magyarország egyértelmű oroszbarát megnyil-
vánulásai, valamint Románia szoros euroatlanti
kapcsolatai egy képzeletbeli határvonalat húznak a ma-
gyar közösségen keresztül. Ugyanúgy meghatározó a kü-
lönböző pártok és jelöltek esetében a Bukarest, illetve a
Budapest központú politizálás, a hatalom vagy az ellenzék
melletti kiállás, az autonómia iránti elkötelezettség, vala-
mint a funkcióra való alkalmasság. A fent említett „stra-
tégiai” tényezők mellett szintén fotosnak tűnik a jelöltek
vallási, világnézeti hovatartozása. Ez utóbbi jelenség vizs-
gálata, magyarázata, értelmezése külön tanulmány után
kiált.

A választók a racionális, logikus döntések helyett sok
esetben szubjektíven cselekednek. A jelöltek kiválasztását
végző szervezeteknek az összes számottevő szemponttal
számolniuk kellene. Nincs olyan jelölt, aki minden téren
mindenkinek megfelelne, de olyant kell kiválasztaniuk,
aki legfennebb a másod- vagy harmadrangú törésvonalak
mentén osztja meg a közösséget.
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Ferencz Zsombor

Az orvosprofesszor a Debreceni Egyetem tanszékve-
zetője, illetve a Debreceni II. Belgyógyászati Klinika
orvosa, aki a RMOGYKE által szervezett előadássoro-
zat vendége volt Marosvásárhelyen.
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– Interjú dr. Altorjay István gasztroenterológussal –

„A modernkori betegségek jelentős
része megelőzhető”



Hints Zoltán, a Barlangi- és
Hegyimentő Szolgálat szakfel-
ügyelőjének elmondása szerint
a mentőszolgálat fő feladatai: a
turista tevékenységek során be-
következő balesetek megelő-
zése és a turista útvonalak
karbantartása, ellenőrzése.
Ezenkívül igen fontos számukra
a szakma és a szolgálat népsze-
rűsítése, elsősorban szórólapok
és az internet segítségével, de
gondoskodnak az utánpótlás
biztosításáról is. Jelen pillanat-
ban hat alkalmazott és 21 ön-
kéntes tevékenykedik a
mentőszolgálat kötelékében
Marosvásárhelyen, illetve a szo-
vátai és a palotailvai munkacso-
portoknál. 

Természetjárás, 
természetvédelem 
és honismeret

Hints Zoltán tagja az Erdélyi
Kárpát-Egyesületnek is. Arra
kértük, vázolja, mit kell az
egyesületről tudnunk, valamint
azt, hogy ki lehet ennek tagja.

„Az EKE 1891-től működik, a
kommunista időszakban évekig
szünetelt, de akkor is volt tevé-
kenysége, csak nem hivatalos
keretek közt. Én 1991-től va-
gyok tagja az egyesületnek,
amelynek három fő tevékeny-

sége van: a természetjárás, a
természetvédelem és a honis-
meret. Teljesen önkéntes ala-
pon működik, a tagok
szerveznek tevékenységeket a
nagyközönség vagy csak az
egyesületi tagok részére. Több
féle túrán lehet részt venni az
év folyamán: fotós-, kerékpár-,
néprajzi-, honismereti-, magas-
hegyi-, barlangásztúrák, vala-
mint gombales, madárles és így
tovább. Ezeken kívül minden
évben megszervezésre kerül a
Vándortábor, amelyen 1500-
2000 részvevő szokott össze-
gyűlni elsősorban Erdélyből, de
manapság egyre több a ma-
gyarországi érdeklődő. Az EKE-
nek minden erdélyi megyében,
több településen vannak osz-
tályai, ahová bárki jelentkezhet,
aki tag szeretne lenni, a feltétel
csak annyi, hogy vegyen részt a
tevékenységeken. Turista-folyó-
irata is van az egyesületnek,
amelynek címe Erdélyi Gyopár,
ezt is ajánlom minden érdek-
lődő szíves figyelmébe, aki töb-
bet szeretne megtudni Erdély
szépségeiről, akinek fontos a
hagyomány és a honismeret, és
akinek szívügye a környezet- és
természetvédelem” – mondta
el lapunknak Hints Zoltán.  

A hajdani Kárpát Múzeum

Mátyás király szülőházában
működött

Tervben van egy Természet-
járó Múzeum létrehozása Ma-
rosvásárhelyen, amelynek egyik
gyűjtője, szervezője Hints Zol-
tán. Ezért a továbbiak során
arra kértük, ismertesse a mú-
zeum megszervezésének, létre-
hozásának előzményeit, illetve
milyen tervekkel láttak hozzá a
munkához. 

„A Kárpát Múzeum 1902-
ben alakult meg Kolozsváron,
Mátyás király szülőházában,
amelynek a természetrajzi és
néprajzi értékeink bemutatása
volt a célja. Ez 1945 után meg-
szűnt, a kommunisták bezárták,
az összegyűjtött anyag eltűnt,
szétszórták. Ez lenne az előz-
mény, ebből az ötletből kiin-
dulva sikerült a Maros Megyei
Múzeum segítségével 2009 jú-
liusában egy Természetjáró Mú-
zeum jellegű kiállítást
megnyitni a marosvásárhelyi
Néprajzi Múzeumban. A kiállí-
tásnak nagy sikere volt, jó volt
a fogadtatás, így 2009 nyarán
Dicsőszentmártonban is bemu-
tatkoztunk, majd novemberben
a marosvásárhelyi várba állítot-
tuk ki a tárgyainkat. Egy kis szü-
net után 2011-ben újabb,
bővebb kiállítást nyitottunk

meg a várban, ahol sikerült hat
termet megtöltenünk. A kiállí-
tott tárgyak nagy része magán-
gyűjteményekből származott.
Tudomásom szerint ilyen jel-
legű múzeum hozzánk legköze-
lebb Budapesten van a Sport
Múzeum keretén belül, ők is tá-
mogatták az elképzelésünket. A
tárlat anyagának nagy része:
jelvények, kitűzők, oklevelek,
botveretek, korabeli fényképek,
túrafelszerelési tárgyak, termé-
szetjáró tagsági könyvek, egye-
sületi dokumentumok, amelyek
most a Maros Megyei Múzeum
egyik raktárában várják egy ál-
landó Természetjáró Múzeum
létrehozását. Ezt az intézményt
jövő évben tervezzük meg-
nyitni, természetesen a Maros

Megyei Múzeum keretén belül
a mentőszolgálat és az EKE hat-
hatós segítségével” – tudtuk
meg a hegyimentő szolgálat
munkatársától. 

Lelkes amatőrként, Hints
Zoltán családfakutatással is fog-
lalkozik. Végezetül még afelől
érdeklődtünk, hogy milyen
eredményeket ért el ezen a
terén. 

„A családfakutatást hobbi-
szinten művelem. Kezdetben a
szűk családom, a Hints család
története érdekelt. Felmenőim
a 18. század során telepedtek

meg Marosvásárhelyen, a famí-
lia több jeles jogászt, orvost
adott a városnak az idő folya-
mán. Aztán annyira belemerül-
tem ebbe a kutatásba, hogy
szinte mindennapjaim részévé
vált. Egyre tágítottam a kört,
ma már minden olyan család
története érdekel, akik rokoni,
leányági kapcsolatba kerültek a
Hints családdal. A kutatásba ké-
sőbb a feleségem is bekapcso-
lódott, annyira, hogy ebből írta
az államvizsga-dolgozatát" –
zárta az amatőr kutató. 

Nemes Gyula
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Hints Zoltán 1973-ban született Marosvásárhelyen. Az elemi iskolát szülővá-
rosában végezte, majd a dicsőszentmártoni líceumban érettségizett. 1994-
ben a kaposvári agráregyetem állattenyésztési szakán szerzett oklevelet,
illetve 1998-ban Kolozsváron közgazdaságtanból diplomázott. Ezt követően
főkönyvelőként dolgozott mezőbándi és gernyeszegi bútorgyártoknál. 10 évvel
ezelőtt szakfelügyelőként nyert alkalmazást az újonnan alakult Barlangi- és
Hegyimentő Szolgálatnál, amely a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tar-
tozik. Hints Zoltántól a mentőszolgálat és az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE)
tevékenysége, illetve egy természetjáró múzeum létrehozásának tervei felől
érdeklődtünk. 

Történt, hogy Klaus Johannis (vagy
Claus Iohannis?) elnöki üzenetben üd-
vözölte az RMDSZ legutóbbi kolozsvári
kongresszusát. Eddig semmi különös,
semmi rendkívüli az esetben,  mond-
hatnánk: az egész nem több egy bi-
zonyos határkőhöz – a kongresszusok
általában azok szoktak lenni – érkezett
politikai alakulat felé tett szokványos
udvariassági gesztusnál. Ilyen alkal-
makkor a román pártok, különösen a
kormányképesek vezetői többnyire
igen hízelgő dolgokat mondanak a
„szövetségről”, annak vezetőiről. Nyil-
ván nem gondolják komolyan, dehát
így csinálják a politikát a Dimbovita
partján, így (is) édesgetik magukhoz
– majd csalják lépre – a leendő koalí-
ciós partnereket.

Az ominózus, azóta nagy port ka-

vart üzenetet az elnöki hivatal hiva-
talos honlapján azonnal közzé is tették.
A kisebbségek, különösen a magyar-
ság helyzetére vonatkozó helytálló
megállapítások olvastán már-már fel-
lélegezhettek az erdélyi magyarok, azt
hihették, minden ellenkező látszat el-
lenére, mégiscsak megvan az állam-
elnökben a kényes probléma iránti af-
finitás. „Ugyan egy sikeres modellünk
van, még mindig rengeteg a tennivaló.
Számos megoldatlan probléma van, a
nemzeti kisebbségek azon elvárásai,
hogy a törvényekben rögzített jogokat
a gyakorlatban is tartsák tiszteletben,
de szükség van megfelelőbb garanci-
ákra is a nemzeti önazonosságuk meg-
őrzése és fejlesztése érdekében” – fog-
lalta össze a helyzetet az üzenet.  

Alig telt el öt nap, s az elnöki hivatal

honlapján kicserélték az eredeti szö-
veget egy olyannal, amelyből teljes-
séggel hiányoznak a nemzeti kisebb-

ségek helyzetére vonatkozó korábbi
megállapítások. Amelyek azt a hiva-
talos és tegyük hozzá: unalomig ismé-
telt megállapítást cáfolják, miszerint
Romániában mintaszerűen megoldó-
dottnak tekinthető az etnikai kérdés.
Akárhányszor valamiféle magyarnak
tekinthető ügy kerül terítékre, a román
média, politikum képviselői – olyanok
is, akik más témában kifejtett vélemé-
nyükkel egyébként mi magunk is
egyetérthetünk –mindig azzal hoza-

kodnak elő, hogy itt minden oké, sehol
a világon annyi joguk nincs az etnikai
kisebbségeknek, mint Romániában.
És ezt a térségben fennálló status quo
fenntartásában érdekelt nyugati po-
litikusok rendre szó nélkül is hagyják.
Vagy mert nem érdekli őket, vagy mert
halvány gőzük sincs a valóságról. 

Visszatérve az elnöki hivatalra, ma-
gára az elnökre, szögezzük le: az ne-
hezen hihető, hogy az ő tudta, belee-
gyezése nélkül cserélték volna ki ama
üzenetet. Ebben az esetben Románia
elnöke bizony kettős beszédet folytat:
hallgatóságától függően mást és mást
mond ugyanarról a témáról. Egyetlen
célja, hogy tessen. A történet kapcsán
jut eszembe, amit még a novemberi
választás második fordulója előtt mon-
dott régi ismerősöm: nem bízik ő eb-

ben a Johannisban, merthogy minden
rendes szász, akit csak ismert – és
munkája folytán ismert eleget – rég
kitelepedett Németországba, aki meg
maradt, az nem is tekinthető szásznak. 

Hát az vitathatatlan tény, hogy ál-
lamelnökünk nem szász érdekvédő-
ként, hanem román politikusként, li-
berális párttagként jutott a csúcsra.
Azt is megkockáztathatnánk: német-
sége (szászsága) ellenére lett az, aki.
Sikerének titka: a román politikai kör-
nyezetbe való sikeres beépülés, töké-
letes hasonulás – erkölcsben, maga-
tartásban egyaránt. És ebbe – ezt jól
jegyezzük meg! – nem fér bele a ma-
gyar ügy iránti bármiféle érzékenység. 

Szentgyörgyi László 

Kettős beszéd Iohannis módra  

Mondom 
a magunkét

Természetjáró Múzeum megnyitását tervezik Marosvásárhelyen
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Marosvásárhelyen a város központjában jött létre a „fórum”, vagyis a sétatér,
mely egyben a város polgárainak találkozóhelye volt. Itt épültek a nagy és
szép házak, földszintjükön gazdag választékú üzletekkel. Ezen a téren zajlott
le a napi-, a heti és az országos vásár. Jó tudni, hogy a vásárok befejeztével a
teret tisztán tartották a sétatér részére…

Vásárhely egykori sétaterei

A központi tér: előbb Nagy-
piac, később Széchenyi tér

Az egykori Vásárhely lakói
nem voltak otthonülők. Az utcák
tele voltak járókelőkkel, sétálók-
kal vagy dolguk után sietőkkel.
A sétálók öltözete mindig feltű-
nőbb, elegánsabb volt, a járásuk
is lassúbb, méltóságteljesebb.

Ahogyan azt Keresztes Gyula,
a Marosvásárhely régi épületei
című könyvében is említi, az el-
múlt században a város központ-
jában lévő teret Nagypiacnak ne-
vezték, később Széchenyi térnek,
és itt állt a nevezetes Bodor Péter
alkotása. A körülötte levő, fákkal
beültetett árnyas részt használ-
ták sétatérnek. 

A megírtak tanúsága

Borosnyai Lukáts János a Re-
formátus Kollégium tanára
1837-ben így írt erről a helyről: 

„oda most estvénként, s reggel
is kijárnak,

Hogy kellemeivel élyenek a
nyárnak,

Szép Majális curát tehetnek
vizekkel

S tölthetik az időt beszélgeté-
sekkel.”

A Honderű című lap 1846 ta-
vaszi számában az alábbit írja:
„…pompás öltözetű hölgyek s
uracskák lepik el a nyilvános sé-
tateret s a szokott déli séták a
divat füzérét mutatják…, min-
denütt újdonúj tavaszi öltözékek
tünedeznek fel, csinos fehér
napernyők óvják a légies kalap-
kák crepből vagy hólyagos tül-
ből szegik körül a gyöngéd ar-
cokat…, a nyári öltözékek
mindenféle színű tafota s csip-
kékből készülnek…”.

Az Erdély című lap 1876. au-
gusztus 12-i száma megjegyzi:
„…a Széchenyi téren lévő sé-
tatér alig képes befogadni es-
ténként a látogatóit…”.

A térzene muzsikája

A fent már említett műépí-
tész, Keresztes Gyula még arról
is megemlékezik, hogy a kút kö-
rül az árnyékos helyen padok
sorakoztak, s az idős társadalom
beszélgetve nézte a fiatalok sé-
táját. A térzenét a kút muzsikáló
szerkezete szolgálta, s miután
azt 1836 telén a hóvihar (?) el-
némította, a helyi népzenészek
„barna hangászserege” zenélt
szerdán és vasárnap a kútház
pódiumán. 

Kossuth és Bem szobra

A Bodor-kút közelében, a
plébániatemplom előtti szaka-
szon Kossuth Lajos szobra állt,
s körülötte gondosan és szépen
parkírozták a teret, vagyis a sé-
tateret. 

A sétatér közepén állt Bem
József szobra is; körülötte a tér
kikövezve. A tér déli végében,
ahol ma a katonaszobor áll, ket-
tős fasor között létesült az úgy-
nevezett „allé”, a tér szépen ren-
dezett másik sétatere. 

A Vár nyugati fala előtti sza-
kaszon hozták létre a Darvas al-
lét, melyről az Erdély című lap
1876. augusztus 12-i száma így
ír: „…aki közelebbről a vár-
domb piacz felőli oldalán sétál-
gatott, láthatta azt a szorgal-
mat, melyet a várparancsnokság
megbízásából, különösen Dar-
vas százados úr fejtett ki a faül-
tetvények meghonosítása, azok
gondos kezelése és nyugpadok
odahelyezése által…”.

Az egykori vásárhelyiek so-
kat beszéltek azokról a sétákról,
melyek emlékeikben éltek. És
pont ezek az emlékek tették
örökké a Darvas allét. 

És még valami: egy 1844-
ből származó adat szerint (Vigh

i.m. 86) a város területén léte-
zett egy úgynevezett Gyümöl-
csös allé is, de annak pontos he-
lyét azonosítani nem lehet.
Keresztes Gyula szerint azonban
lehetséges, hogy a Trébely-gyü-
mölcsöskert területéről van szó.

A Tornakert kialakulása

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által rendelkezésünkre bocsátott
dokumentumokból derül ki az,
hogy a város belterületén a XIX.
századvégi építkezések ellenére
a Főtér déli nyúlványa feletti, a
Deák Ferenc és a Régibaromvá-
sár utca végén levő magaslatot
nem építették be, hanem Tor-
nakertet alakítottak ki.

A város központjában a terek
és az azokra rávezető utcák for-
galma élénk volt, de ez a ma-
gasan fekvő terület csendes he-
lyet biztosított mind a
sportkedvelőknek, mind a ma-
gányosoknak, kisebb társasá-
goknak sétapihenő szórakozá-
sára. 

A Tornakert nyugalma 
és az MTE

Az enyhén lejtős terület te-
raszos kiképzése lehetőséget
adott teniszpályák, fedett teke-
pálya, söröző pavilonok és tera-
szok építésére és a szabad te-
rületek rózsaligetté alakítására.

A Tornakertre a béke nyu-
galma, a csönd vonult be, csu-
pán a teniszezőkről elpattanó
labdák egyenletes, monoton
zaja tudatta, hogy a pályákon
megkezdődött a játszma.

Keresztes Gyula tudomása
szerint a Marosvásárhelyi Park
Egylet 1884-ben alakult, majd
1896-tól Marosvásárhelyi Torna
Egylet (MTE) néven sportegye-
sület működött. A sport kedvelői
jó időben a szabadban végezték
tornaszereiken a gyakorlataikat,
ellenkező esetben a fedett te-
raszokon, vagy a fából épített
teremben. 

Nem hiányzott a fedett te-
kepálya sem, melynek hosszú
épülete ugyancsak fából készült.
Télen a kettős teniszpályára vi-
zet eresztve jégpálya várta a
korcsolyasport szerelmeseit. Az
egyes pályák mellett öltözőépü-
letek álltak a versenyzők ren-
delkezésére. A fából és téglából
épített vendéglő termeivel és
teraszaival a vendégek gyors ki-
szolgálását biztosította.

A Székely Hírlap 1896. áprilisi

száma így ír: „…a Tornakert f.
hó 17-én délután nyílik meg. Ma-
rosvásárhely intelligens közön-
ségének nyári találkozó helyét
zenével nyitják meg és hisszük,
hogy az örökké vidám ifjúság egy
rögtönzött táncmulatságtól sem
fog visszariadni…”.

A „béke ideje”: 
a Tornakertet felszámolják

A Tornakert mindig tisztán,
rendezetten várta a sétára, pi-
henésre ünneplőbe öltözött öre-
geket is, akik az elmaradhatat-
lan sétapálcával a sétány
padjain, vagy a vendéglő tera-
szán, a fehérasztal mellett fog-
laltak helyet. A fiatalok párosá-
val érkeztek és a rózsaliget
sétányain foglaltak helyet. 

Vasárnap és ünnepnapokon
volt a legnagyobb a kert láto-
gatottsága. A kávézás akkor
még nem volt olyan nagy divat,
a vendégeknek habos kakaót,
különleges süteményeket és
sört szolgáltak fel. 

Rendeztek ott lampionos
táncvigadalmakat is, melyek vá-
logatott közönséget vonzottak,
ugyanis a rendezvények jóté-
kony célokat szolgáltak. 

A második világháború után,
a „béke idején” a Tornakertet fel-
számolták, s helyére egy nagy
óvóhely-központot építettek, és
a kert területét betonfalkerítés-
sel zárták körül…

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
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Gyógyászati kellékek
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Cím:  
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Tel./Fax: 

0265-260.103



A munka ünnepe a nemzet-
közi munkásmozgalmak által ki-
harcolt ünnepnap, a legtöbb
országban hivatalos állami sza-
badnap, amely a munkások által
elért gazdasági és szociális vív-
mányokról hivatott megemlé-
kezni. A legtöbb országban
május elsején, az USA-ban és Ka-
nadában viszont szeptember
első hétfőjén ünneplik (Labour
Day), tehát ott nem fordulhat elő
az a szívás, mint Európában,
hogy szombatra vagy vasárnapra
essen. Az már kevésbé köztu-
dott, hogy egyben katolikus
ünnep is munkás Szent József, a
munkások védőszentje (Jézus
nevelőapja) tiszteletére, akit már
anno is annyira tiszteltek, hogy
egy büdös szót se idéznek tőle az
evangéliumokban, sőt, Jézus 12

éves kora után többé nem is em-
lítik a nyomorultat.

Előzményei egészen a brit
ipari forradalomig nyúlnak visz-
sza, amikor is egy gyártulajdo-
nos, Robert Owen 1817-ben
megfogalmazta és közzétette a
munkások követelését, benne
többek között az addig 10-16
órás munkaidő nyolc órára csök-
kentését, a hangzatos „nyolc óra
munka, nyolc óra rekreáció, nyolc
óra pihenés” szlogennel, amit
aztán magyar nyelvterületeken
a Beatrice terjesztett el a jól is-
mert „nyolc óra munka, nyolc óra
pihenés, nyolc óra szórakozás”
formában. Ezt követően még
kábé egy fél évszázadig semmi-
lyen előrelépés nem történt az
ügyben, akkoriban nem kapkod-
ták el az ilyen dolgokat. Végül
csak a II. Internacionálé megala-
kulása után, 1891-ben nyilvání-
tották május elsejét hivatalosan
is „a munkásosztály nemzetközi
összefogásának harcos ünne-
pévé”! A renitenskedő vagy
sztrájkoló munkásokat pedig to-
vábbra is nemes egyszerűséggel
azonnal kirúgták, ahogy koráb-
ban is. 

A nemzetközi szocialista és
munkásmozgalmak növekedé-
sével együtt bővültek a mun-
kások jogai és lehetőségei is,
mely során a hagyományos

munkásünnep lassan nemzeti
ünneppé nőtte ki magát. Először
a Szovjetunióban, majd a szocia-
lista-kommunista keleti blokk
országaiban, illetve a világ más
pontjain később született azonos
ideológiájú államokban, ahol az
egyik legnagyobb nemzetközi
szocialista ünneppé vált. Ezzel
párhuzamosan az eredetileg a
munkások ünnepének hívott
napot a munka ünnepévé vál-
toztatták az elvtársak, mivel ez
jobban megfelelt az uralkodó re-
zsimeknek. Az elnevezés a dikta-
túrák bukása után is megmaradt
a volt szocialista országokban,
ami legalább akkora marhaság,
mint a Föld napja: ahogy a boly-
gónknak se, úgy a munkának
sincs tudomása róla, hogy most
éppen az ő tiszteletére tivornyáz-
nak. Mivel Romániában alig tu-
catnyi hivatalos ünnepnap
(munkaszüneti nap) van, nem
ártana bevezetni továbbiakat is
a munka ünnepe mellé, mint
például a kézimunka, a babra-
munka, az aknamunka, a házi-
munka és a diplomamunka
ünnepe. 

Hazánkban a májuselsejézés
gyakorlatilag csupán abban kü-
lönbözik egy tök átlagos tavaszi-
nyári hétvégétől, hogy nemcsak
a fél ország vonul ki járbövér-
dézni, hanem az egész, közben

annyi miccset meg sört tömnek
a belükbe, amennyiből egy kö-
zepes afrikai ország lakói hóna-
pokig vígan megélnének, az
üvöltő mánélét a Nemzetközi Űr-
állomáson is hallani, és ha a sza-
naszét dobált PET-palackok
világítanának, Románia úgy
nézne ki, mint Las Vegas. A nagy
zabálás természetesen nem kor-
látozódik a miccsre, simán le-
hetne a hús ünnepének hívni
munka ünnepe helyett: már kora
délelőtt beizzítják a „grötárokat”,
amelyeken kisebb megszakítá-
sokkal effektíve napnyugtáig
sercegnek a válogatott finomsá-
gok, de a kényelmesebbje még a
grillezéshez sem áll fel, hanem
lazán, kempingszékből tolja. 

Végül egy programajánló: az
RMDSZ a hagyományokhoz
híven idén is megszervezi a
Maros partján a Majális ünnepét.
A „szövetség” holnap, május el-
sején gulyásfőzéssel egybekötött
egész napos rendezvénysorozat-
tal várja az ünneplőket. A nap
fénypontját a Bojtorján együttes
fellépése képezi, akik bizonyára
elnyomják majd a Vigyázz ma-
gadra, fiam című örökzöldjüket
is: Tizennégy múltam éppen,
vidám vasárnap volt, azt hi-
szem… 

Molnár Tibor
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Egy nap alatt több mint 200 
csemetét ültettek Marosvásárhelyen

2015. április 25-én, szombaton, Marosvásárhely Polgármes-
teri Hivatala, a Selgrossal és az Azomaros Kombináttal partner-
ségben faültetési akciót szervezett, amelynek során több mint
200 csemetét ültettek Marosvásárhelyen. Dorin Florea polgármester és Claudiu Maior alpolgár-
mester, a helyi önkormányzat alkalmazottjaival közösen hársfát és nyírfát ültettek a Furnica
lépcsők övezetében, az Állatkert területén, valamint a Malomkő utcában. “Ez az akció számunkra
már hagyománnyá vált. Megszoktuk, hogy minden évben ültetünk, köszönöm partnereinknek,
az Azomarosnak, hogy idén is jelentős munkaerővel támogattak, továbbá a Selgros alkalma-
zottjainak, akik segédkeztek a padok megjavításában és festésében, az Állatkert területén” -
jelentette ki Claudiu Maior alpolgármester. Az elkövetkező időszakban folytatjuk a tavaszi vi-
rágok ültetését, illetve a virágágyások és zöldövezetek karbantartását.

Élményekkel teliek voltak az április 23-26-a közötti napok
a 7-es Számú Általános Iskola 8.B osztályos tanulói szá-
mára. Miután a tavalyi tanévben a Határtalanul program
keretében megismerkedtünk a Szarvasi Székely Mihály
Szakképző Iskola diákjaival, pedagógusaival, és testvérkap-
csolati szerződést írtunk velük alá, az idén sor került az
újabb találkozásra, ezúttal náluk, Szarvason.  

Már a megérkezés napján elkezdődtek az élmények, ugyanis a
vacsora után elindultunk a történelmi emlékúton gyertyákkal a ke-
zünkben. Egy félórás séta után megérkeztünk a történelmi Magyar-
ország közepéhez, ahol már nem létezett Szarvas és Marosvásárhely,
hanem mindannyian egy csoporthoz tartoztunk. Másnap kezdetét
vették az izgalmas programok. Reggel óralátogatáson vettünk részt,
majd utána, kölcsönzött kerékpárokkal elindultunk a szarvasi Ar-
borétumhoz. Meseszép látvány fogadott, amit csak tetőzött a Mini-
Magyarország makettpark, ahol megcsodálhattuk Magyarország
és az elszakított területek (többek közt Marosvásárhely) nevezetes
épületeinek a méretarányos makettjeit. Utunk a szarvasi duzzasz-
tógáthoz folytatódott, ahol betekintést nyerhettünk a vízierőmű
szerkezetébe és működésébe. A nap egy ingyenes élményfürdőzés-
sel zárult a szarvasi tanárkollégák jóvoltából. Szombaton vízre száll-
tunk. Sárkányhajó fogadott a Holt-Körösön, amelyben mind a 20-an
elfértünk, és együtt eveztünk végig a városon. Utána az Ifjúsági tá-
borba igyekeztünk, ahol ki-ki megtalálta a számára érdekes tevé-
kenységet: foci, asztalitenisz, röplabda, vagy csak egyszerűen
beszélgetés a testvérosztály diákjaival. Nem maradhatott el a kö-
zelben lévő Vadaspark meglátogatása sem. A napot tábortűzzel és
gitározással zártuk, ahol már mindenki a búcsú pillanatától rette-
gett. Ez el is érkezett másnap reggel. Délben még tettünk egy rövid
városnézést Nagyvárad központjában, meglátogatva pár nevezetes
épületet, majd a fáradtságtól álomba roskadva érkezetünk haza es-
tefelé Marosvásárhelyre. 

Feledhetetlen élmény volt, amely nem jöhetett volna létre a Ma-
rosvásárhelyi Városi Tanács támogatása és a szarvasiak határtalan
vendégszeretete nélkül. Köszönjük, hogy ott lehettünk. 

Körtesi Sándor

Tapasztalatcsere

Május 1. – a munka, a sör és a miccs ünnepe 
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

A minap megrendezett Szászrégeni Sportgála alkalmával találkoztam a helybeli 36 éves Budai Barna Ló-
ránddal, a Szászrégeni ISK edző-tanárával, valamint a marosvásárhelyi Peres Miklóssal, aki szintén a
Szászrégeni ISK-nál működő birkózó szakosztály oktatója. Mindkettőjükkel a helyi ISK eredményeiről,
problémáiról és a klub jövőjéről beszélgettünk. 

Pedagógushiány 
a Szászrégeni ISK-nál

– Milyen sportágak működ-
nek jelenleg a Szászrégeni Sport-
iskolában? – tettem fel a kérdést
Budai Barna Lórándnak.

– A Szászrégeni Sportiskola
keretén belül négy szakág mű-
ködik – labdarúgás, kosárlabda,
kézilabda, birkózás –, ahol a
170 beiskolázott gyereket hat
tanár tanítja. Elmondhatom,
hogy hazai és nemzetközi szin-
ten is jó eredményeket érnek el
tanítványaink, de Maros me-
gyében is általában az első he-
lyeken végzünk mind a
labdarúgásban, mind pedig a
birkózásban. 

– Mi ennek a sikernek a titka
egy 30 ezres kisvárosban, mint
Szászrégen, tudva azt, hogy ott
is a gyerekeket nehezen lehet a
sport felé irányítani?  

– Valóban, nehéz megér-
tetni velük, hogy a sport fontos
mindnyájunk életében. Nálunk
azért sokan jönnek sportolni,
ezért az ISK-n kívül már magán-
klubokat is indítottunk, hiszen
nem engedik meg, hogy új ta-
nárokat alkalmazzunk. Így az
elején az 1–4 éves munka a tu-
lajdonképpeni szelekció és a fel-
készülés a magánkluboknál,
majd 4 év után áttérhetnek a
sportolók a sportiskolába. 

Ez azért van, mert nincs elég
tanár a foci szakon, de sajnos a
birkózásban is csak egy tanár
van, aki Marosvásárhelyről in-
gázik (Peres Miklós). Ott is kel-

lene legalább két tanár, hogy
tudjunk két korosztályban sze-
repelni a bajnokságban, több
gyereket felkészíteni.

Kosárlabdában ugyanúgy
egy tanárunk van, aki két cso-
porttal dolgozik, ott is kértünk
még egy szaktanárt, de sajnos
nem adtak lehetőséget rá, hogy
új posztokat nyissunk. 

A helyi polgármesteri 
hivatal támogatását élvezik

– Mivel lehet a leginkább
meggyőzni egy gyereket, hogy
sportoljon, illetve hogyan javít-
ható a tanár–gyerek viszony?

– Fontos a munka is, de leg -
inkább az, hogy úgy dolgoz-
zunk velük, hogy barátokká
váljunk. Jó pedagógusoknak
kell lennünk, meg kell szeresse-
nek bennünket, kell motiváljuk
őket. Hálásak vagyunk a Szász-
régeni Polgármesteri Hivatal-
nak, amely anyagilag támogat
bennünket, így edzőtáborokban
is részt tudunk venni, a korosz-
tályos bajnokságokban is tu-
dunk szerepelni, aztán a szülők
is támogatnak bennünket. Sok
olyan gyerek jön hozzánk, aki
szereti a focit, a sportot, aki be-
illeszkedik – mondta el Budai,
aki a 3. ligás Avântul együttesé-
ben is szerepelt hajdanán.

A gyerekek ügyesek, 
tehetségesek

A birkózást oktató Peres Mik-
lóstól kérdeztem, hogy mennyire
ügyesek, tehetségesek a klub ke-

retén belül a birkózók?
– Szászrégenben a birkózás-

nak nagy hagyománya van, hi-
szen az évek során sok országos
megmérettetésen, nemzetközi
versenyen, Európa-bajnoksá-
gon, világbajnokságon is részt
vett és érmeket szerzett sporto-
lók kerültek ki innen. Én nagyon
örvendek, hogy tarthatom ezt a
szintet, jelenleg is vannak te-
hetséges birkózóink, akiket a
Szászrégeni Sportgálán is díjaz-
tak. Fontos egy ilyen sportgála
mind a versenyzőknek, mind az
edzőiknek, hiszen a sokévi
munka után így érik be a mun-
kájuk gyümölcse.

– Milyen eredményeket értek
el az utóbbi időben a szászrégeni
sportiskola birkózói?

– Az idén is, akárcsak 2014-
ben, nagyon sok jó eredmé-
nyünk volt, hiszen országos
bajnokunk, ezüstérmesünk és
bronzérmes birkózónk is volt.
Remélem, hogy 2015 folyamán
hasonlóan jó eredményeket
érnek el sportolóink.

Biztató a jövő, bár 
a gyerekek mentalitásán
javítani kell 

– Mi a siker titka, mivel lehet
motiválni a gyerekeket az egész-
séges életre?

– Nem könnyű ez, elég
nehéz a szülőkkel való kommu-
nikáció, mert a gyermek ilyen
fiatal korban nagyon határozat-
lan: például elmegy egy ver-
senyre, majd kikap, aztán a

következő edzésre már nem jön
el. Ilyenkor nagyon fontos sze-
repe van a szülőnek, hogy biz-
tassa, ösztönözze. De az edző is
jó pedagógus kell legyen.

– Mi az, ami önt edzőként
nagyon bosszantja a sportolók
felkészülésével, oktatásával kap-
csolatosan?

– Amikor egy-egy verseny
után elviszem őket egy étte-
rembe, evés közben pötyögtetik
a telefonjukat, a laptopjukat, a
tabletjüket, s ha nem veszem el
tőlük este, akkor egész éjszaka
bütykölik, másnap meg nem
tudnak jól teljesíteni. Sajnos az
internet is rossz irányba sodor-
hatja őket, de sokszor nem
tudom, hogy mitévő legyek.
Meg kell értsék, ha komolyan
sportolnak, abból csak nyerni-
valójuk származhat...

– Hogyan látja a szászrégeni
birkózás jövőjét?

– Jó úton haladunk, a helyi
polgármesteri hivatal támoga-
tását élvezzük, ami nagyon fon-
tos számunkra. Úgy érzem,
ezután is jó eredményeket ér-
hetünk el, ha továbbra is sikerül
kellőképpen motiválnunk a
sportolóinkat. A birkózóterem a
Lucian Blaga Líceumban van,
oda várom a birkózni vágyó
gyerekeket. Amúgy kiválóak a
feltételek a sportiskolában,
aminek nagyon örvendünk.
Ami tőlünk telik, azt megtesz-
szük, a többi rajtuk múlik, hogy
jó sportolókká váljanak.

Bajnoki címmel felérő második hely 

Ezüstéremmel tért haza a vásárhelyi Active 7 a Hargita
megyei női kézilabda-bajnokság 7. teremtornájáról,
amelyet Székelyudvarhelyen tartottak április 25-én. 

Az Active 7 játékosai tét nélküli találkozón zárták az idényt,
hiszen az első mérkőzésen a Székelyudvarhelyi Kézilabda Fánkák
53-22 (26-11) arányban diadalmaskodtak Szentegyháza ellen,
így a marosvásárhelyiek hiába győzték le 14 góllal a Székelyke-
resztúrt, az egymás elleni eredményük az udvarhelyieknek ked-
vezett. 

Az első mérkőzésen 22-21-re nyertek a marosvásárhelyiek,
a visszavágón pedig 30-28-ra győzött az SZKF, így egy gólon mú-
lott a bajnoki cím. 

Az utolsó játéknapon egy-egy meccset az Active 7-nek és az
SZKF-nek is játszania kellett volna a Salamással, de meg nem je-
lenés miatt zöld asztalnál 10-0-ra elvesztette mindkét mérkő-
zését a gyergyói alakulat.

A torna legjobb játékosának a szervezők a marosvásárhelyi
Biró (Peres) Zitát (ex Marosvásárhelyi ISK, Elektromaros), az Active
7 gólvágóját választották, míg a legjobb kapusnak Szente Emőkét
(SZKF), a gólkirályi címet Gagyi Erika (Zetelaka) nyerte el.

A díjakat Benedek Árpád Csaba, a bajnokság főszervezője és
Zsombori László, a játékvezetők képviselője adták át. 

Hargita megyei női kézilabda-bajnokság, 7. teremtorna, Szé-
kelyudvarhely, április 25.:

SZKF – Szentegyháza 53-22 (26-11)
Salamás – Active7 0-10
VSK – NKSZ 18-15 (6-6)
Székelykeresztúr – Zetelaka 18-34 (10-15)
NKSZ – Szentegyháza 17-19 (8-8)
Zetelaka – VSK 42-33(21-15)
Active7 – Székelykeresztúr 30-16 (17-8)
SZKF – Salamás 10-0

A bajnokság végeredménye:
1. SZKF 14 13 0 1 419–260 40
2. Active7           14 13 0 1 428–243 40
3. Zetelaka         14 10 0 4 463–313 30
4. NKSZ  Csíkszereda 14 6 0 7 259–303 18
5. VSK  Csíkszereda 4 6 0 7 324–373 18
6. Székelykeresztúr 14 5 0 9 288–361 15
7. Szentegyháza 14 2 0 10 223–406 6
8. Salamás          14 1 0 13 158–306 3.

Az Active 7 kerete:
Jámbor Margaréta és Zsók Gyöngyvér-kapusok; Ința Alina

csk., Anamaria Cerghizan, Biró (Peres) Zita, Andreea Iuga, Kádár
Kinga, Dan Melinda, Farkas Krisztina, Ormenișan Veronika,
Kozma Emőke, Liana Costea, Moldovan Anna Mária, Sălăgean
Ani, Orbán Mária, Loredana Conțiu, Șerbán Rozália és Vasilescu
Erzsébet-mezőnyjátékosok. Edző: Gogu Strec

ASA-Pandurii 2-1 (1-1) 

Zsinórban ötödik hazai találkozóját is megnyerte az ASA,
miután szombaton délután színvonalas, jó iramú találkozón
2-1 arányban legyőzte a zsilvásárhelyi Pandurii együttesét az
1. ligás labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában. 

A gólokat Bumba (10.), Axente (57.), illetve Roman (44 –
büntetőből) szerezte.

Ez volt az ASA 17. győzelme a bajnokságban.
Tegnap este lapzártánk után az ASA a bajnok Steauával

játszott Bukarestben, míg május 2-án hazai pályán a Viitorul
Voluntari csapatát fogadja 18.30 órától. A következő lapszá-
munkban mindkét találkozóra visszatérünk.

Sikeresen működik a Szászrégeni ISK 

Peres Miklós Budai Barna
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2015. április 30– május 6.

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetés

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Majd én megmutatom, kié lesz a legnagyobb kerti törpe!


