
Románia vadászati törvényének módosított változata értelmében a közösségek visszaszerezhetik
ősi jogaikat a vadgazdálkodásra. Így Maros megye 17-es kakasdi vadászterületén is, ami mostanig
az Erdészeti Hivatal fennhatósága alá tarozott, több mint fél évszázad után ismét a helyi közösség
gazdálkodhat. A 17-es kakasdi vadászterület tizenegyezer hektárából több mint hétezer a Nyárád-
mentéhez tartozik. Ezen terület vadállományának gazdálkodására két földtulajdonosi egyesület
száll harcba, az Alsó-Nyárádmente Egyesület, valamint a Valea Nirajului név alatt bejegyzett
egyesület. 

Zöldek

Időigényes a kulturált
szelektív hulladékgyűjtés

Míg a nyugati országokban már évtizedekkel
ezelőtt bevezették és elfogadták a hulladék
szelektív gyűjtését, úgy tűnik, Romániában a
lakosság még nem nőtt fel erre a feladatra. Bár
próbálkozásokból nincs hiány, a tapasztalat azt
mutatja, a környezettudatosságra való nevelés
kizárólag törvénykezéssel érhető el.

Társadalom

Önkormányzati támogatás
az élvonalbeli sportnak

A  szűkös marosvásárhelyi büdzsé ellenére az ön-
kormányzati testület mintegy tizenhat és félmillió
lejt különít el az élvonalbeli sportra. A 2011–
2012-es évadban a Marosvásárhelyi Labdarúgó-
klubnak kilenc-, a City’us teremfocicsapatnak
három-, a Maros Kosárlabdaklubnak három és
fél-, míg a női röplabdacsapatnak majd egymillió
lejt szavaztak meg az áprilisi  testületi ülésen.
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Otthon, a könyvek között

A könyvek szeretetéből indult, mára négy város-
ban Erdély egyik legjelentősebb könyvhálózatát
és első könyvlerakatát vezeti. Szembenézve az
új kihívásokkal, dacolva azokkal, akik temetik a
könyveket, a vásárlói igényeknek eleget téve si-
kerrel veszi az akadályokat és bizakodva tekint
a jövőbe. Trombitás János könyvkereskedőt, üz-
letvezetőt az erdélyi vásárlói közönségről, az ol-
vasási szokásokról, cégpolitikájáról kérdeztük.

>>> 11. oldal

Hirdetés

Folytatódik 
az X Faktor-őrület

A Defender Műsor- és Rendezvényszervező
Iroda szervezésében újra színpadra lépnek
Marosvásárhelyen az X Faktor sztárjai. A ra-
jongók a hat döntős (Janicsák Veca, Király L.
Norbert, Vastag Csaba, Vastag Tomi, Takács
Nikolás és Wolf Kati) előadásán tombolhat-
nak, de ezúttal a mentorok (Keresztes Ildikó
és Nagy Feró) és a X Faktor további sztárjai
(Summer Sisters, Shodeinde Dorka, Non
Stop) is fergeteges koncerttel készülnek. A
gálára május 23-án 19 órai kezdettel kerül sor
a marosvásárhelyi Sportcsarnokban. Jegyek
elővételben a GaGa Rádióban, a Kultúrpalota
jegypénztáránál, valamint a Zebra CD Cen-
terben. Egy jegy ára: 25 lej, helyszínen 30 lej. 

>>> 8. oldal

Ön kit látna 
esélyes jelöltként?
Alig több mint egy esztendővel a jövő évi
helyhatósági választások időpontja előtt
egyre több szó esik az esélyekről, arról,
lesz-e esélyes polgármesterjelöltje a vá-
sárhelyi magyarságnak, illetve kerülhet-e
újra magyar vezető a megyei önkormány-
zat élére? Ön szerint kik lehetnek a lege-
sélyesebb jelöltek? 

Szavazzon ön is a
www.kozpont.ro

weboldalon!
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Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).
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Közösség a közösségért
A nyárádmenti polgármesterek kedvező döntésére várnak>>> 4. oldal
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Névnapok
Május 4. Mónika, Flórián, Antónia, László, Amália, Bulcsú
Május 5. Györgyi, Viola, Irén, Judit, Erna, Piusz
Május 6. Ivett, Frida, Judit, Yvett
Május 7. Gizella,  Napóleon, Bendegúz, Germán, Dalma
Május 8. Mihály, Géza, Péter, Győző
Május 9. Gergely, Karola, Kristóf, György, Katalin, Karolina
Május 10. Ármin, Pálma, Antónia, Míra

Ajánló

Kos: Programját úgy alakítja, hogy partnerével a szokásosnál
több időt tölthessen együtt. Emiatt a munkáját is kicsit jobban
hanyagolja, nem vállal új feladatot, mert az időt kíván, pedig
minden percét a párjának szeretné szentelni.

Bika: Könnyen teremt újabb és újabb kapcsolatokat, de ezek
közül a legtöbb felületes, keveseket enged a bizalmába. A
munkahelyén most egymást érik a megbeszélések, új feladatok,
nem győzi kapkodni a fejét, azonban a hétvégére meglátja végre
a fényt a munkafolyamat végén. 

Ikrek: Remek lehetősége nyílik arra, hogy sikeresen úrrá legyen
féltékenységén, ennek következtében pedig a napok további
részében sokkal derűsebbnek látja a világot. 

Rák: Partnere örömmel a segítségére van, jobbnál jobb tár-
sasági programokat talál ki, hiszen már hónapok óta arra várt,
hogy végre kimozduljon. A munkahelyén apró figyelmetlen-
ségek sorozatát követi el, ami a végén egy nagy összefüggő
problémává érik össze. 

Oroszlán: Felhalmozódnak a teendői, mert mindent félretesz,
mondván, ráér még elvégezni. Így olyan mennyiségű feladat
gyűlik össze, amely miatt még a hétvégét is munkával fogja töl-
teni.

Szűz: Felbukkan egy olyan régi ismerős a láthatáron, akit gon-
dolkodás nélkül beenged az életébe. Próbáljon okosan
gazdálkodni az idővel, úgy, hogy minél több hosszú percet tölt-
senek egymással, ugyanakkor a munkája se lássa kárát. Hamar
rájön, hogy ez így kivitelezhetetlen.

Mérleg: Minden kedves szót örömmel fogad, és sokszorosan
viszonoz. Romantikus hangulata mellett azonban szakít időt
arra is, hogy végiggondolja anyagi helyzetét. Pénzügyi
befektetésekből nincs hiány, több kedvezőnek tűnő ajánlatot is
kap, de legyen megfontolt!

Skorpió: Feladja eddigi elveit, és hagyja, hogy végre önt hódít-
sák meg, nem ön indul csábítani. Ebben nagy segítségére van
határozott fellépése és kedves erőszakossága, amivel elkápráz-
tatja a környezetében élőket, sőt, még a főnökeit is.

Nyilas: A fáradtság szinte ledönti a lábáról, úgy érzi, csak nyűg
mások számára – még a saját családjának is –, ezért egyedül-
létre vágyik. Csak a legfontosabb teendőire koncentráljon, a töb-
biben kérjen segítséget kollégáitól, akik készségesek, mert
tudják, hasonló helyzetben ön is kisegítené őket.

Bak: Most mindenki ön körül lebzsel, család, barátok, de igazán
élvezi a figyelmüket. A hét második felében a munka és az
anyagi helyzete körül forognak a gondolatai. Megbeszélései,
üzleti tárgyalásai során kiemelkedő sikereket ér el.

Vízöntő: Nemcsak a párkapcsolatában érzi úgy, hogy vetély -
társa akadt, hanem a  munkában is. Egy félreértés azonban
rávilágít, ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna. 

Halak: Nem úgy alakulnak családi dolgai, ahogyan azt elter-
vezte. Így öntől szokatlan nyerseséggel reagál a környezete
közeledésére, akik meglepődnek a változáson. Azzal, hogy a
sarkára áll, új színben tünteti fel magát a főnökei előtt.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Kár kihagyni
Színház
Május 5-én, csütörtökön délelőtt 11

órától a Nemzeti Színház nagytermében
Bagossy László A sötétben látó tündér
című mesebeszédét játssza a Tompa Miklós
Társulat. 

Május 10-én, kedden este 7 órától
Fedél nélkül – Életkép Janusz Głowacki
ötlete alapján című darabot viszik színre a
Yorick Stúdióval együttműködésben a Yo-
rick Stúdió termében.

Dzsesszkoncert
Szerdán este 8 órától a magyarországi

Sárik Péter Trió tart koncertet. Az együt-
tes vezetője Sárik Péter világhírű dzsessz-
zongorista és zeneszerző, a trió további
tagjai: Frey György (basszusgitár), Berdisz
Tamás (dobok) elismert dzsesszmuzsiku-
sok. A koncerten bemutatják legújabb le-
mezüket, a Pieces című albumot, melynek
különlegessége, hogy könyv formájában
jelenik meg, és olyan grafikák díszítik, ame-

lyeket maguk a dalok ihlettek. 

Hangverseny
A Marosvásárhelyi Állami Filhar mó -

nia  csütörtök este 7 órától kezdődő heti
koncertjén a Kultúrpalota nagytermében
Adrian Petrescu vezényel, zongorán Alexei
Nabioulin (Oroszország) működik közre.
Műsoron: Csíky Boldizsár – La quiete di Pi-
azza Dante, Mozart – C-dúr zongoraverseny
és Dvorak – 8. G-dúr szimfónia. 

Showder Klub Marosvásárhelyen!
A Dumaszínház és a Marketingiskola.ro

szervezésében csütörtökön 19 órától a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermé-
ben a  Showder Klub  humoristái – a
Szomszédnéni Produkciós Iroda (Bálint Fe-
renc, Tóth Szabolcs) és Aranyosi Péter – lép-
nek fel. A kétórás előadásra jegyek
elővételben a Kultúrpalota jegypénztárá-
ban, valamint az előadás előtt a helyszínen
lesznek kaphatók.

Könyvbemutatók
Csütörtökön, május 5-én délután 6 órá-

tól a Bernády Házban Tőkés Béla Négyme-
netes spirális erőtér című, a Mentor
Kiadónál megjelent kötetének bemutatá-
sára kerül sor. A könyvet Buksa Éva és Balás
Árpád méltatja.

40 épület, 40 történet, 19 mesélő.
Egy évvel A város történetei című sorozat
első kötetének megírása után Sorina Bota
új könyvbemutatóra készül. A sorozat má-
sodik része három nyelvű (román, magyar
és angol), nem csak hangoskönyv, hanem
olyan fotóalbum is, amely egyaránt megje-
leníti a város mai és száz évvel ezelőtti
képét. Paloták, intézmények, házak, teme-
tők, iskolák, könyvtárak – semmi sem ma-
radt ki, az eddig közöletlen dokumentumok
alapján egy jórészt ismeretlen Marosvásár-
hely képe bontakozik ki. A be mu tató -
ra május 9-én, hétfőn kerül sor, a képeket a
Grand Hotel szálloda homlokzatára vetítik.
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Négy napirendi pontban, külön-
külön szavazták meg az egyes csapa-
tok támogatására vonatkozó
keretösszeget, mely mindegyikében az
eddig elért és a jövőre várható ered-
ményekre hivatkozva indokolják a
szponzorálás mértékét. 

„A sportot mindvégig támogatni
fogom, amíg önkormányzati képviselő
vagy alpolgármester leszek. Függetle-
nül attól, hogy labdarúgásnak, kosár-
labdának, kézilabdának, röplabdának,
vívásnak hívjuk, vagy legyen bármi-
lyen más sportág, mert úgy gondoljuk,
hogy sokkal jobb, ha sportra ösztönöz-
zük a fiatalságot, minthogy kocsmák-
ban és diszkókban üljenek” –
magyarázta a tervezet hosszú távú
hasznát Claudiu Maior alpolgármester.

Nem minden testületi tag vélte
megalapozottnak a csapatok ekkora
mértékű támogatását, tekintettel a
válság szabta szegényes önkormány-
zati költségvetésre, volt aki indokolat-

lanul magasnak vélte az összeget. Se-
bastian Pui felszólalásában arra hívta
fel a testület figyelmét, hogy a FCM
esetében az önkormányzati szponzo-
rálás áthágja az UEFA előírásait az él-
vonalbeli sportklubok működésére
vonatkozóan: „A tervezet semmibe
veszi a kitételt, mely megtiltja a pro-
fesszionális csapatok közpénzzel való
támogatását, és irreálisan magas ösz-
szeget különítünk el a költségvetés-
ből”.

Benedek István ugyanakkor a tö-
megsport, valamint az ifi-csapatok tá-
mogatását szorgalmazta, ugyanakkor
kérte a pénzekkel való világos és átlát-
ható elszámolást az egyes klubok ré-
széről. „Mindig támogattuk a sportot,
és jómagam is amellett érvelek, hogy
segíteni kell a sportaktivitást, de min-
denek előtt a tömeg- és iúságnak
szóló sportot kell szem előtt tartanunk
és népszerűsítenünk, és ez hangsúlyo-
san meg is kell jelenjen az elfogadott

tervezetben. Ők a következő nemze-
dék, akikre fokozottan oda kell figyel-
nünk, ezért az élcsapatok támogatása
mellett konkrétan meg kell jelennie,
hogy mennyit fordítunk a gyerekek,
valamint az iúság sportaktivitására.
Ugyanakkor mind a négy esetben je-
leztem azt is, hogy a pénzek felhasz-
nálását szigorúan követni kell, ezért a
csapatoknak kötelességük negyedé-
vente elszámolni a költségeikkel” –
szólalt fel Benedek István tanácsos.

A tömegsport jövőbeli támogatá-
sának ígéretével egyetlen ellenszava-
zattal a városi honatyák elfogadták
mind a négy tervezetet, melynek ér-
telmében a négy élvonalbeli sportklub
jelentős támogatásban részesül az idei
szezonban. A FCM labdarúgócsapat
esetében a férfi együttes hét és félmil-
liót, a nők egymilliót, valamint a gye-
rekcsapat félmillió lejt kap. Ennél
csekélyebb összeget, mintegy három-
millió 220 ezer lejt fordítanak a terem-

focira. A City’us egyesületben kétmillió
nyolcszázezer lej jut az első ligás, 300
ezer lej a másod ligás csapatnak és 120
ezer lej az utánpótlást képező ifi-csa-
patnak. Két és félmilliót szánnak a
Maros Kosárlabdaklub élvonalbeli csa-
patának, ötszázezret a másodosztályú

csapatnak, valamint 450 ezret az iú-
ságnak. Az Egyetemi Sportklub A-ligás
röplabdacsapata félmilliót, a juniorok
háromszázezret, a gyerekek százhúsz -
ezret kapnak.

Balogh Erzsébet

Iskolaműhely helyett
kutatóközpont

A tervezet megvitatását övező ér-
deklődés az ülés napját megelőzően
megjelent egyik román napilap cikké-
nek tudható be, amiben aggályosnak
vélték az ingatlan eladását, hiszen ve-
szélybe sodornák az iskola teljes mű-
ködését. 

A híreszteléseket némiképp meg-
cáfolva, Dumitru Matei főtanfelügyelő
szerint az iskolában van hely a laborok
átköltöztetésére, egyúttal a korszerű-
sítésükre is sor kerülne. „Ahogyan a ha-
tározattervezet harmadik pontjában is
szerepel, csakis a tanügyminisztérium
engedélyével költöztethetőek el a mű-
helyek. Ezt az engedélyt pedig akkor
kapjuk meg, ha új laboratóriumokat
alakítunk ki. Ez évben meg kell találjuk
a megoldást az új műhelyek létreho-
zására, ezután folyamodunk majd az
engedélyhez” – tisztázta a helyzetet a
tanfelügyelő.

Ennek ellenére voltak, akik to-
vábbra is aggódtak az iskola jövőjéért,
Sebastian Pui liberális, valamint Dávid

Csaba RMDSZ-es képviselők a tervezet
ellen kardoskodtak, utóbbi azzal ér-
velt, hogy a tervezetből nem derül ki
pontosan, mit szándékoznak létesíteni
a műhelyek helyébe. 

A felszólalások következtében
Dorin Florea polgármester nem kevés
indulattól fűtve kérte a képviselőket,

ne próbáljanak politikai előnyt ková-
csolni maguknak, hanem a vásárhelyi
polgárok érdekeit tartsák szem előtt:
„Egyesek nem akarják megérteni,
hogy szükség van egy helyes diagnózis
felállítására, hogy a terület hasznos le-
gyen. Mi felelősségteljesen akarunk el-
járni az ügyben, tehát nem

szándékozzuk kijátszani az oktatást.
Tárgyaltunk az iskola igazgatóságával,
és semmiféle probléma nem vetődött
fel. Kérem, értelemtől vezérelve dönt-
senek, és ne politikai befolyásra” –
hangzott Dorin Florea válasza az ellen-
zőkhöz. 

Kolozsváry Zoltán, a költségvetési

szakbizottság elnöke is az ingatlan el-
adása mellett foglalt állást, hiszen a
város érdeke is, hogy egy megbízható
cég magas képzettségű szakembere-
ket foglalkoztasson: „Amikor egy fej-
lesztésre kérnek telket, világosan meg
kell fogalmazni a célt, mert csak ennek
ismeretében tudunk dönteni. Ennek
hiányából fakadtak nézeteltérések. A
múlt héten felkerestem a szóban forgó
gyógyszervállalatot, és igen pozitívak
voltak a tapasztalatok. Miután elma-
gyarázták, hogy miért kérik ezt az épü-
letet, egyértelműen csak támogatni
tudom kezdeményezésüket. Egy lo-
gisztikai, fejlesztési kutatóközpontot
terveznek, ahol ötven magasan kép-
zett szakembert foglalkoztatnak majd.
Az elkövetkezendő időszak a tudás ge-
nerációjának kora lesz, így ha valaki
olyan beruházást akar eszközölni a vá-
rosban, ami igen magasan képzett tu-
dásközpontú munkára alapoz,
segítenünk kell” – érvelt Kolozsváry.

Balogh Erzsébet

Nem érinti a gazdasági válság Marosvásárhely sportéletét, a szűkös városi büdzsé ellenére az önkormányzati testület mintegy tizenhat és fél millió
lejt különít el az élvonalbeli sportra. A 2011–2012-es évadban a Marosvásárhelyi Labdarúgóklubnak kilenc-, a City’us teremfocicsapatnak három-, 
a Maros Kosárlabdaklubnak három és fél-, míg a női röplabdacsapatnak majd egymillió lejt szavaztak meg az áprilisi soros testületi ülésen. 

Önkormányzati támogatás az élvonalbeli sportnak

Az eseménytelennek induló áprilisi önkormányzati testületi ülés hangulatát az Elektromaros Líceum egyik műhelyépületének eladása körüli politikai
vita fűtötte fel. A nem kis indulatokat gerjesztő, végül megszavazott határozattervezet értelmében köztulajdonból magántulajdonba kerül, majd
árverésre bocsátják az öt műhellyel és egy osztályteremmel működő ingatlant, melyben a tervek szerint a szomszédos gyógyszergyár működtetne
tesztlaboratóriumot.



Milliós szórakozás

Az utóbbi években egyre sikeresebbnek mutat-
kozik az a néhány „kiválasztott” csapat, amely a város
kegyeibe férkőzött. Kicsit furcsának tűnik, hogy ezek-
ben az időkben, amikor javarészt a magáncégek által
fenntartott sportegyesületek érnek el sikereket, Ma-
rosvásárhelyen mégis a Városháza tűnik a legfonto-
sabb mecénásnak. Ezt bizonyítja a városi tanács
egyöntetű szavazata, amely közel húszmillió lejt kü-
lönített el a város költségvetéséből a jól teljesítő csa-
patok számára. A „szerencsés” sportágak között
találjuk a labdarúgást, a kosárlabdát és a röplabdát.
Nagyon sokan fellélegezhetnek, mert ezáltal bizto-
sítva lesz az edzők, a játékosok és a csapatok mun-
katársainak a fizetése. Minden bizonnyal továbbra is
alkalma lesz a sportkedvelő közönségnek jó színvo-
nalú mérkőzéseket látni. 

A férfiak nagy többsége tartja magáról, hogy ért
a politikához, a labdarúgáshoz és a nőkhöz. Ilyen
megfontolásból, de a néhány évtizeddel ezelőtti
nagy labdarúgó-sikerek alapján is érthető, hogy a
polgármesteri hivatal ennyire bőkezűen támogatja
a kispályás – vagyis a városi stadion mellett felépí-
tett kisebbik stadionban szereplő – narancssárga
mezes focicsapatot. Elég szép eredményeket értek el
az első osztályú bajnokságban. Örvendetes, hogy
nem a botrányokról vált híressé a csapat, egyelőre
nem voltak túl gyakoriak az edzőváltások és a fe-
gyelmi kihágások sem. Ugyanakkor elgondolkodtató,
hogy a román labdarúgásban ebben az időszakban
több csillaghullásnak is tanúi lehetünk, egymás után
mennek csődbe a csapatok, pedig egyesek közülük
néhány hónappal ezelőtt még a Bajnokok Ligájában
kergették a labdát. Mindemellett a labdarúgás ve-
zetői, a „mitikák” stabilan tartják hatalmi pozícióju-
kat. Márpedig véletlenek nincsenek, kizárt dolog,
hogy a sok bukás csupán a szerencsétlen csillagállás
miatt következett volna be. Ilyen szempontból, a
város pénzei nem csak a szakmai érdemeket kivívó
edzők és játékosok bankszámláit fogják gazdagítani,
hanem a labdarúgást monopolizáló érdekcsoportét
is. Feltehetjük a kérdést, van-e keresnivalója a város-
nak egy ilyen megrendezett színjátékban? Nem
lenne-e hatékonyabb a milliók egy részét a városi
stadion újjáépítésére szánni? Ott majd mindenféle
sportrendezvényt lehetne szervezni, és fellendülne
a városi sportélet.

A város kosárlabdacsapata egy sikeres, magyar-
országi edző munkájára van bízva. Jó hangulatú
mérkőzések sorozata zajlik a sportcsarnokban. Ko-
moly mozgalom és utánpótlás-nevelés fejlődött ki a
csapat eredményeinek köszönhetően. Üröm az
örömben, hogy ehhez a sportághoz a Maros menti
génállomány nem megfelelő, és mindegyre szükség
van a szerb, amerikai vagy más országbeli idegenlé-
giósok szerződtetésére. Emiatt aztán szinte egyálta-
lán nem jut esély a hazai játékosoknak a lelkes
közönség előtti szereplésre.

A nagy kérdés mindössze annyi, hogy mi alapján
szabják meg az elsőbbségi szabályokat a különböző
sportágak között? Általános szinten pedig, milyen
szempontok szerint osztják el a városlakók által ösz-
szegyűjtött adópénzeket a sport és a többi közösségi
érdekeltségi terület között, mint amilyen a kultúra,
a tanügy, az egészségügy, az infrastruktúra vagy a
környezetvédelem?

Ferencz Zsombor
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Városnapokra készülődve
Május 23–29. között kerül sor a XV. Marosvásárhelyi Napokra. Az ígéretek értelmében ezúttal sem
lesz hiány különféle kulturális és szórakoztató programokból, de biztosan nem marad el az eszem-
iszom és a nagy dínomdánom sem. Az esti műsorok fénypontját mindenképp a hazai és külföldi
zenészek, együttesek koncertjei jelentik majd, viszont egyelőre nem tudni, kik mulattatják a
vásárhelyi közönséget. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
a hónap közepéig várja mindazon civil szer-
vezetek és közintézmények jelentkezését,
akik valamiféle kulturális, illetve sportren-
dezvénnyel színesítenék a megyeközpont
Napjait. Az előző évekhez hasonlóan a Ma-
rosvásárhelyi Napok keretén belül idén is
megszervezik az Aranylakodalmat, ahol
azon párokat ünneplik, akik félszáz éve
jóban-rosszban kitartottak egymás mellett.
A résztvevők május 13-ig jelentkezhetnek
a hivatal kulturális, sport- és iúsági prog-
ramokkal foglalkozó osztályán, a Nicolae
Grigorescu utca 17–19. szám alatti Iúsági
Házban. A lakodalomra való feliratkozáshoz
szükséges iratok: fénymásolat a személya-
zonossági igazolványokról, fénymásolat a
házassági levélről, viszont az eredeti irato-
kat is fel kell mutatni.

A városi tanácsosok áprilisi soros ülésü-
kön döntöttek úgy, hogy az idei harmadik
Pro Urbe-díjat Simon Bergernek, a New
York-i Securitech Group Inc. elnökének íté-

lik, szintén a városnapok keretén belül. Ber-
ger a harmadik személy, akit kitüntetnek,
az Amerikai Egyesült Államok romániai

nagykövete és a távközlési miniszter mel-
lett. 

F. T. 

Alig több mint egy esztendővel a jövő
évi helyhatósági választások időpontja
előtt egyre több szó esik az esélyekről,
arról, lesz-e esélyes polgármesterjelöltje a
vásárhelyi magyarságnak, illetve kerülhet-e
újra magyar vezető a megyei önkormány-
zat élére? 

Az ma már talán mindenki előtt világos,
hogy mindkét tisztségre csupán egyetlen,
egységesen támogatott jelöltnek lehetnek

reális győzelmi esélyei. A legfőbb kérdés:
ki az a személy, aki maga mögé képes állí-
tani a város, illetve a megye magyarságát? 

A helyi politikai élet szereplői – pártok-
tól, alakulatoktól függetlenül – választás
előtt állnak: vagy sikerül megegyezniük,
vagy hosszú időre eljátsszák az együttmű-
ködés esélyeit – ami egyben a sikeres vá-
lasztási szereplés egyetlen záloga. 

Szerény eszközeinkkel magunk is meg-

próbálunk hozzájárulni az óhajtott siker-
hez, pontosabban az esetleges sikeres vá-
lasztási szereplés feltételeinek
meg teremtéséhez. 

Ezért arra biztatjuk olvasóinkat, szánja-
nak rá néhány percet, töltsék ki a mellékelt
szelvényeket, s küldjék, vagy személyesen
juttassák el szerkesztőségünkbe. Elektro-
nikus úton a www.kozpont.ro honlapunkon
szavazhatnak.

Ön kit látna esélyes jelöltként?

A. polgármesterjelölt:

1. dr. Benedek István o

2. Albert Attila o

3. Izsák Balázs o

4. Bölöni László o

5. valaki más o

B. megyei tanácselnökjelölt

1. Lokodi Edit o

2. Márton Zoltán o

3. Andrássy Árpád o

4. dr. Benedek Imre o

5.  valaki más o

Ön szerint az alábbiak közül ki lehet a legesélyesebb A: polgármesterjelölt, illetve B: megyei tanácselnökjelölt? 
Válaszát ikszelje be. 
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Dialógusra van szükség

A februári elnökcsere után még mindig várat
magára a megújulás az RMDSZ-nél, még csak felü-
letes kirakatrendezésre sem került sor. Maradt min-
den a régiben, a szervezet a végletekig kitart a
kormányban, nem törődik a presztízsveszteséggel,
a pillanatnyi vélt vagy valós előnyökért lemond
talán a jövőjéről is. Mert az szinte törvényszerűnek
tűnik, hogy minél tovább marad az inkompetenci-
ájáról elhíresült kormányban, annál nagyobb lesz
a kiábrándulás, annál inkább nő a bukás veszélye.
Egyre nyilvánvalóbbnak látszik, hogy a régi új párt-
vezetés könnyen korábban ismeretlen mértékű vá-
lasztási kudarcba futtathatja az RMDSZ-t, akár a
parlamenti jelenlét elvesztésével is fizethet a hely-
telen politizálásért. 

Nagyon úgy fest, hogy baj van a romániai ma-
gyar politikai felépítménnyel, az egész rendszer
eresztékeiben recseg-ropog, már-már a széthullás
veszélye fenyegeti. A kongresszus óta eltelt két
hónap történései azt bizonyítják, hogy az RMDSZ
képtelen megújulni, legalábbis eddig semmi jelét
nem mutatta az ilyen irányú hajlandóságnak.
Hiába ígérte a frissen megválasztott elnök, hogy
rendezi a szervezet kapcsolatait a magyarországi
fő kormánypárttal, egyelőre elmaradt még az úgy-
nevezett diplomáciai kapcsolatfelvétel is. Sőt, a
párt néhány vezetőjének ilyen-olyan megnyilatko-
zásaiból is arra lehet következtetni, hogy talán az
erre való szándék is hiányzik. Legutóbb az egyik EU-
képviselő is úgy nyilatkozott, hogy annak alapján
mindenre lehet gondolni, csak arra nem, hogy bé-
külékenyebb hangvételre váltott volna a pártveze-
tés. Pedig legfőbb ideje lenne rendezni közös
dolgainkat. Az sem utolsó szempont, hogy a példa
nélküli választási sikert elért magyar kormánypárt-
tal illene a lehető legjobb partneri viszonyt kiala-
kítani. És kerülni az olyan kétértelmű
véleménynyilvánításokat, amelyek csak árthatnak
a kétoldalú kapcsolatoknak. Pusztán saját jól felfo-
gott érdekeiből is erre lenne szüksége az RMDSZ-
nek.

Az alternatívaként létrehozott Magyar Polgári
Párt is jócskán vesztett kezdeti lendületéből, a re-
ményteljes indulást követően a párton belül is je-
lentkeztek a „rendszerhibák”. Minden jel arra mutat,
hogy legfőbb ideje lenne újra gombolni a „lájbit”.
A bejegyzés előtt álló Erdélyi Magyar Néppártnak
az alapítók szerint az lenne a feladata, hogy meg-
újítsa a transzilván magyar politikai életet. Az irán-
tuk táplált elvárások nagyok, a hivatásos
kételkedők viszont minden erejükkel azon vannak,
hogy lejárassák a kezdeményezést. Tőkésék egye-
lőre hullámon vannak, kíváncsian várjuk, mire lesz-
nek képesek? Egyelőre, amiként az az MPP
esetében is történt, maguknak önmaguk árthatnak
a leginkább. 

Azt kell mondanom, az erdélyi magyar politikai
közélet legnagyobb baja a kölcsönös gyanakvás.
Ilyen légkörben pedig szinte lehetetlen a partneri
viszony megteremtése. Pedig párbeszéd, kölcsönös
bizalom nélkül egyetlen stratégiai célunkat sem ér-
hetjük el. Bölcs önmérsékletre, kompromisszumra
való hajlandóságra, dialógusra lenne szükségünk,
politikai nagyvonalúságra – ha egyáltalán ez el-
várható a politikusoktól. Márpedig szerintem jogos
az elvárás.

Szentgyörgyi László 

MORGÓ

Nyárádszereda városi tanácsa 2011. áp-
rilis 29-én, pénteken este rendes havi ülésén
visszavonta azt a 2009-ben hozott tanácsi
határozatát, amelyik szerint: le kellett volna
bontatnia a nyárádszeredai Deák Farkas Ál-
talános Iskola egyik szárnyát azért, hogy
annak helyére ortodox katedrális épüljön. 

A történethez hozzátartozik, hogy az or-
todoxok nem tartották be azon ígéretüket,
amelyet e visszavont egyezség is tartalma-
zott. Pontosabban azt, hogy az iskolarész
alatti területért cserébe lemondanak az is-
kola melletti főtéri park elorzott részéről, va-
gyis nem erőltetik többé ott templomuk
építését. 

A görög-keleti tárgyalók azon ígéretüket
sem tartották be, hogy kormánytámoga-
tást szereznek, amiből a lebontott magyar
iskola helyére egy másik iskolarészt építhet
fel itt a helyhatóság. Ehelyett tovább perel-
tek, és nem elégedtek meg az ugyancsak fő-
téren felajánlott, igen kedvező változattal.A
pénteken beterjesztett átirat szerint meg

akarták szavaztatni a település tanácsosa-
ival azt, hogy a testület vegye ki a város (a
kormány által is jóváhagyott) leltárból a fő-
téri park azon részét, ahol az ortodoxok épí-
teni szeretnének. Mindezt egy törvényszéki
irat alapján óhajtották elérni.Történik ez,
mindazok ellenére, hogy a településen már
van két ortodox hajlék, tehát nem indokolt
az építkezés. Történik ez annak ellenére,
hogy az ortodox elöljárók megígérték, hogy
törvényszéki eljárásaikat beszüntetik, tekin-
tettel a fent emlegetett egyezségre. Amit
felrúgtak. 

A tanács összes jelenlévő tagja pártszí-
nezet nélkül határozottan elutasította ama
határozati tervezetet, hogy a leltárból kive-
gye a főtér azon részét, ahol jelen pillanat-
ban egy tanácsi döntés szerint: tilos az
építkezés, és ahol csak a tanács dönthet
bármilyen típusú változtatásról. 

Mi több, Nyárádszereda tanácsa azzal
válaszolt az ortodox egyház be nem tartott
ígéretére, hogy napirendre tette, és vissza-

vonta azon határozatát, amely szerint le-
bontaná és átadná az iskola egyik épületét,
hogy oda a maréknyi görög-keletiek a har-
madik templomukat is felhúzzák.

Az idő érlelése és az ortodoxok erőszakos
nyomulása ismét teljes egységbe kovácsolta
Nyárádszereda város tanácsát, akárcsak
2009 januárjában, amikor egyöntetű elha-
tározással kiemeltették azt a törvénytelenül
letett alapkövet, ami teljesen jogtalanul ke-
rült az immár Bocskai-térre.

Köszönet illeti mindazokat, akik támo-
gatták és támogatják azt az elképzelést,
hogy nem kell lebontatni egy magyar iskolát
azért, hogy egy tucat ember harmadik
templomot építsen két kezünkönmegszám-
lálható hívei számára.

Kérjük, pártszínezet nélkül továbbra is
támogassák a tanács igaz küzdelmét és újra
egységes fellépését!

Csíki Sándor 
Nyárádszereda, 2011. április 29. 

Nem bontják le a magyar iskolát Nyárádszeredában

Románia vadászati törvényének módosított változata értelmében a közösségek visszaszerezhetik ősi
jogaikat a vadgazdálkodásra. Így Maros megye 17-es kakasdi vadászterületén is, ami mostanig az
Erdészeti Hivatal fennhatósága alá tarozott, több mint fél évszázad után ismét a helyi közösség
gazdálkodhat. A 17-es kakasdi vadászterület tizenegyezer hektárából több mint hétezer a Nyárád-
mentéhez tartozik. Ezen terület vadállományának gazdálkodására két földtulajdonosi egyesület száll
harcba, az Alsó-Nyárádmente Egyesület, valamint a Valea Nirajului név alatt bejegyzett egyesület. 

Mindez akkor valósulhat meg, ha a föld-
tulajdonosok egyesületbe tömörülve a va-
dászterület több mint ötven százalékát
birtokolják és az általuk alakított vagy támo-
gatott vadásztársaság gondjaira bízzák, így
ők végezhetik a vadgazdálkodást, és megfé-
kezhetik a vadkárokat és megvédhetik ter-
ményeiket.

„Egyesületünk tagjai zömében nyárád-
menti lakosok, egyszerű emberek, de tagsá-
gával támogat bennünket Maros vásárhely
egyik neves orvosprofesszora, valamint egy
egyesület is. Tehát mondhatjuk, hogy egye-
sületünket a helyi közösség tagjai alkotják,
akik ősi földbirtokosi jogaikat kívánják gya-
korolni. Ezzel szemben a másik társaságot
két marosvásárhelyi, Natea Ovidiu és Şandru
Ioan, két nyárádmenti, Székely József és
Nagy Márton, valamint a mezőségi Ilyés-Tóth
Sándor neve alatt jegyezték be. Az Alsó-Nyá-
rádmente Egyesület keretében működik a
Somosdi Vadásztársaság, amiben úgyszintén
nagyrészt nyárádmentiek vesznek részt, a
másik társaság Şandru Ioan által fémjelzett
vadásztársaságnak akarja odaadni” – veti
össze a két társaságot Bene Ernő, az Alsó-
Nyárádmente Egyesület elnöke.

Mint megtudtuk, egyesületük több mint
5800 hektár területet gyűjtött össze, míg a
Valea Nirajului 5900 hektárt, viszont ebből
utólag több mint száz magánember lépett
ki és állt át földbirtokával az Alsó-Nyárád-
mente Egyesülethez, így az új számadatok
szerint, bár kevéssel, de több területet birto-
kolnak. „A versenyfutás utolsó pár méterén
reméljük, sikerül pozitívan befolyásolni a

nyárádmenti polgármestereket, hogy fel-
mérjék a lehetséges alternatívákban rejlő kü-
lönbségeket, és támogassák a helyi közösség
jogainak érvényesítését úgy, hogy a tulajdo-
nukban levő több mint 1600 hektárnyi föld-
területet fele-fele arányban osszák meg a két
egyesület között. Ahogyan Marosvásárhely
polgármestere is a közösség tagjaira bízta a
döntést, és fele-fele arányban adta át a tu-
lajdonát képező területeket, a nyárádmenti
polgármesterek számára is ez az utolsó le-
hetőség, hogy a közösség érdekeit és akara-
tát tartsák szem előtt. Hisszük és reméljük,
hogy a nyárádmenti polgármesterek ezt
megértik, mert a helyi lakosok a saját maguk
által alakított egyesületben és vadásztársa-
ságban bíznak, hogy az a helyi érdekek sze-
rint fogja kezelni birtokukat” – hívta fel a
nyárádmenti polgármesterek figyelmét dön-
tésük súlyára Bene Ernő, aki azt is elmondta,

bár ők felajánlották, hogy együttes erővel
gazdálkodjanak ezeken a területeken, a
Valea Nirajului Egyesület elhatárolódott
ettől.

Míg a helyi földbirtokosok zöme az Alsó-
Nyárádmente Egyesülethez sorakozott fel, a
helyi közigazgatás a hozzá tartozó közbirto-
kokat a Valea Nirajului Egyesületre bízta.
Ezen döntés hátterében egyesek politikai ha-
talmi játszmát vélnek, amiben folytatni akar-
ják a pártállam vadászterületén a
hatalmasságok protokoll vadásztatását a
helyi gazdák földjén hizlalt vaddisznókon. A
háttérben Bukarestben ülésező képviselőink
nyomásgyakorlását sejtik, akik a Valea Nira-
jului Egyesületet támogatják, hogy kényük-
kedvük szerint szórakozhassanak a helyi
közösségek birtokain.

Balogh Erzsébet

A nyárádmenti polgármesterek kedvező döntésére várnak

Közösség a közösségért
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Míg a nyugati országokban már évtizedekkel ezelőtt
bevezették és elfogadták a hulladék szelektív gyűjtését,
úgy tűnik, Romániában a lakosság még nem nőtt fel erre
a feladatra. Bár próbálkozásokból nincs hiány, a tapasz-
talat azt mutatja, a környezettudatosságra való nevelés
kizárólag törvénykezéssel érhető el.

A kerékpározás mintegy 700 szerelmese vonult fel Marosvásárhely utcáin, az immár hagyományosan, évente két alkalommal megrendezett 
nagyszabású Critical Mass eseményen, melynek célja a figyelemfelhívás, annak érdekében, hogy minél többen döntsenek a környezetbarát közlekedés
mellett. 

Tavaly szeptemberben lépett
életbe a 132-es törvény, aminek értel-
mében a közintézményekben kötele-
zővé vált a szelektív hulladékgyűjtés.
Abban az esetben, ha az állami intéz-
mények nem tesznek eleget előírt kö-
telezettségeiknek, a Környezetvédelmi
Őrség felügyelőinek jogukban áll el-
lenőrizni, szükség esetén pedig 3000
lejtől kezdődő pénzbírsággal sújtani az
adott helyiséget. Értesüléseink szerint
városunkban is elindult a jogszabály
alkalmazásának vizsgálata, és a tavaly
év végi, hasonló ellenőrzés eredmé-
nyeképp a legtöbb intézményben idő-
ben beszerezték a szelektív
hulladéktárolókat.

A rendelkezés célja nemcsak az ott
dolgozók figyelmét felhívni a szortíro-
zott hulladékgyűjtés fontosságára,
hanem tudatosítani a lakosokban is,
hogy abban az esetben, ha a szemetet
külön válogatják, könnyebb azt újra-
hasznosítani, valamint feldolgozni.
Ugyanakkor szem előtt tartandó, hogy
a kormány különböző európai uniós
normákat is felvállalt, azaz 2013-ig a
szemét 30 százalékát speciális konté-
nerekben, külön kell gyűjteni. Ennek
megvalósításához elengedhetetlen a
lakosság, valamint különböző civil
szervezetek közreműködése. 

Felelőtlenek a vendéglátó -
iparban dolgozók

Feltérképeztük Marosvásárhely
központi fekvésű vendéglőit, kocsmáit,
és arról faggattuk a tulajdonosokat,
mennyire figyelnek a környezetvéde-
lemre, azaz mekkora figyelmet szen-
telnek a szelektív hulladékgyűjtésnek.
Mint arra számítani lehetett, mindösz-
sze egynéhány helyen találkoztunk po-
zitív hozzáállással és cselekedettel. A
vendéglátóiparban dolgozók időhi-
ányra hivatkozva vonták ki magukat az
említett tevékenységből.

– Egy igazán jól működő helyen ki-
zárt, hogy bárkinek ideje és energiája
lenne arra, hogy a szemetet szétválo-
gassa. Aki mégis ezt állítja, az hazudik.
Külön személyzetre lenne szükség
ahhoz, hogy ez a folyamat beinduljon
és jól működjön – magyarázta lapunk-
nak az egyik, néhány éve vendéglátó-
iparban dolgozó személy. 

Határozottan cáfolta mindezt egy, a
marosvásárhelyi fiatalság körében
nagy népszerűségnek örvendő kocsma
tulajdonosa, aki múlt év októberétől
vezette be lokáljában a szemét szortí-
rozását. Elmondása szerint időt és ener-
giát igényel a személyzet betanítása,
de mára már mindenki számára termé-

szetes, hogy a papírt, műanyagot, üve-
get külön szemetesbe gyűjtik. „Heti egy
alkalommal, sőt megfelelő tárolás ese-
tében, kéthetente egyszer én szállítom
el a szétválogatott hulladékot és a leg-
közelebbi szeméttárolóba dobom,
külön-külön a megfelelő kukába. Ez
mindössze fél órát vesz igénybe, ergo
úgy gondolom, úgy a közintézményben
dolgozók, mint a vendéglátóiparban
lévő kollégák is tehetnek egy minimális
erőfeszítést annak érdekében, hogy va-
lamilyen módon mi is óvjuk környeze-
tünket” – nyilatkozta lapunknak a fiatal
vállalkozó.

Akaratból nincs hiány

Helyszűke miatt nem gyűjtik külön
a szemetet a marosvásárhelyi lakosok
– derült ki a hétvégén végzett kutatá-
sunkból. 

Megfigyelésünk ideje alatt mind-
össze néhányan vették a fáradtságot,
hogy egyenként bedobálják műanyag
palackjaikat, illetve tejes dobozaikat a
város szerte kihelyezett három frakciós
szelektív hulladékgyűjtő konténe-
rekbe, viszont a közös szeméttároló
körül több tízen is megfordultak.

– Amióta kihelyezték eme szeme-
teseket, a műanyag flaskákat ide hoz-
zuk, viszont sajnálatos módon a papírt
és a többi háztartási szemetet egy
helyre dobjuk – magyarázta lapunk-
nak Barabási Júlia. 

Hozzátette, bár tisztában van a sze-
lektív hulladékgyűjtés előnyeivel és
fontosságával, a tömbházlakásokban
képtelenség minden hulladékot külön
tárolni.

Fodor Tekla

Bár a közlekedési szakbizottság né-
hány nappal a rendezvény előtt azt
hangoztatta, hogy a bringásoknak
rendőri irányítás nélkül kell majd a vá-
rosban tekerniük, az indulás napján,
április 30-án mégis jelen volt egy rend-
őrautó, aki végigkísérte a tömeget a
lerövidített útvonalon. 

Az évről-évre világszerte egyre na-
gyobb népszerűségnek örvendő ren-
dezvény egyik jellegzetességeként
említhető az a pillanat, amikor a ke-
rékpárkedvelők fejük fölé emelik vas-
paripáikat, általában azon állami
intézmények székhelye előtt, ahol las-
sítják, vagy akár ellenzik a biciklis utak
megvalósítását. Mint ismeretes, Ma-
rosvásárhely főterén továbbra is tilos a
kerékpározás, és a szervezők ezúttal
sem kaptak engedélyt arra, hogy be-
hajtsanak a város centrumába. Ennek
következményeként elmaradt a pol-
gármesteri hivatal előtti tiltakozás, ám

az indulás helyszínén mégis a ma-
gasba lendültek a bringák. A résztve-
vők ezáltal fejezték ki nemtetszésüket
a városunkban folyton csak ígérgető,
ám nem létező biciklis utak megvaló-
sítását illetően.

– Bár már több alkalommal is ter-
veztem, hogy eljövök kétkeréken a Cri-
tical Massre, csak most került sor erre.
Az igazság az, hogy hétköznapokon
félek a városban bringázni, éppen a
járművezetők türelmetlensége és fi-
gyelmetlensége miatt. De úgy látszik,
még egy ilyen rendezvény keretén
belül is előfordulhatnak balesetek, hi-
szen ha picit gyorsabban hajtok, balról
elgázol egy autós. Jó ötletnek tartom,
hogy a kerékpárrajongók harcolnak a
biciklis utak létrehozásáért, viszont
úgy gondolom, előbb a sofőrök men-
talitásán kellene változtatni – mondta
lapunknak B. Liza. 

F. T.

Biciklik a magasban!

Felvonultak a marosvásárhelyi kerékpárosok

Időigényes a kulturált szelektív hulladékgyűjtés
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amelyben dublőrködünk

Dzsesszről kell tudni, hogy egyszer vásárolt egy merinói
mágneses ágytakarót és egy párna-szettet. Mindezt azért,
mert a szóban forgó (tájainkon egyszerűen csak csergének
nevezett) tárgykészletet az értékesítő úgy adta el, mint az
örök élet titkát. Meg is vette azonnal az Öregnek, a minden
nyavalyára gyógyszer plédet-párnát, mire kisült, hogy az
Öreg nem tud s nem szeret gyapjún aludni. A merinói örök-
ség másnap az Öreg lányára szállt, aki Dzsessz édesanyja,
s aki nagyon szeret a csergeszerzeményen aludni, de mit
sem használ neki.

Az előtörténetet csupán annak szemléltetésére ismer-
tettük, hogy éreztessük: a telefonon felhívós, hotelbe ter-
mékbemutatóra invitáló marketingstratégiák hősnőnk
esetében reménytelenek. Gondolta ezt ő, de mi van akkor,
ha az embert a jó barátja hívja, hogy segítsen? 

Az úgy volt, hogy Igazi Turista elmesélte, hogy édesany-
ját felhívták telefonon és meghívták egy rendezvényre, ahol
valami 10 eurós kuponokat osztogatnak majd és amelyek-
ről az édesanyja úgy értette, hogy a helyszínen táplálékra
vagy táplálék-kiegészítőkre lehet költeni, de! – mindenek
tetejébe kapnak ajándékba egy órakészletet. Dzsesszika
úgy került a képbe, hogy Igazi Turista édesanyja mondta,
hogy viszi a fiát és a fia barátnőjét is. Igazi Turistáné nem
tudott elmenni, s így került Dzsessz dublőrként a képbe: ő
lett a partenera (magyarul: partner). Hőseinket a nagyon
lepukkant hotel tizenhetes szobájába kalauzolta a bejárat-
nál szervezkedő pasas, akinek gomblyukaiból a gombok ki
akartak pattanni. A tizenhetesben (eladóteremben?!) né-
hányan (szám szerint 3-an) már várakoztak, de később még
6-an jöttek, úgyhogy 12-en hallgatták végig a pasast. Elő-
ször elhadart valamit a 10 eurós kuponokról, amiből
Dzsessz egy kukkot nem értett, majd rátért az asztalon le-
takarva heverő titok felfedésére. Valami házi fizioterápiás
szerkezeteket próbált a közönségre sózni, amelyekről a
végén kiderült, hogy annyiba kerülnek, mint egy három-
szobás lakásba a központi fűtés beszerelése. A szerkezetek
a változó mágneses mezők összes jótékony tulajdonságpa-
lettáját kínálták, s vállalkozott is valaki a tömegből, hogy
kötélnek áll, tegyék a kör alakú szerkezetet a derekához.
(Mikor hatnia kellett volna a csodának, kiderült, nincs be-
kapcsolva, s a jelenlévők sosem fogják megtudni, hogy a
mágikus kör használ-e vagy sem, mert mielőtt lejárt volna
a gyógyítási ideje, addig lejárt a bemutató is.) Volt a kör
alakú szerkezet, volt a kicsi lapos, és volt a nagy lapos négy
kicsiből. A marketingguru végig kedves történetekkel szó-
rakoztatta a közönséget, de amikor a következőt mesélte,
Dzsessz érezte, hogy nem bírja visszatartani kacagását. Szó-
val a nagy lapos szerkezettel estek meg a kedves történtek.
(Tudni kell ezekről a szerkentyűkről, hogy előre-hátra, s
még nem tudni milyen irányokba 30–40 cm-es kisugárzási
erőterük van.) Egy nagyon kedves levél arról tájékoztatta a
forgalmazót, hogy van valamelyik Kárpáton túli városkában
egy család (s ekkor a pasas sokatmondóan Igazi Turistára
és ennek „párténéjára” szegezte szemét), akik igazán kre-
atívan használják a nagy lapost: a férfi ráteszi a mellkasára
a nagy lapos szerkezetet, s a nő pedig ráfekszik. (...)

Ilyesmikkel szórakoztatták aznap délután a „fámiliát”:
Igazi Turista édesanyját, fiát, Igazi Turistát és Dzsesszt, a
párténérát.

De órát tényleg kaptunk!

(vassgyopi)

A Teleki–Bolyai Könyvtár fiatal történésze már gyermekkora óta vonzódik a történelem iránt. A
szülőfalujában nagy múltra visszatekintő Teleki-kultusz is mind hozzájárult ahhoz, hogy Weisz
Szidónia eljusson a heraldika társadalomtörténeti vonatkozásainak kutatásához.

– Nemrég a Belvárosi szerdák rendez-
vénysorozat keretében mutattad be Divat és
fizetség. Címerek a Zsigmond korból, avagy
a magyar heraldika kezdetei című előadá-
sodat. Miről szólt ez a bemutató?

– Ezen az előadáson azt próbáltam
szemléltetni, hogyan kezdődött a magya-
rok címerhasználata, hogy ebben a kérdés-
ben mennyire volt befolyásoló tényező a
divat, illetve mennyire volt politikai döntés
a király részéről az a tény, hogy ilyen nagy
számban adományozott címereket. 

A címerviselés előzményeiről tudni kell,
hogy a magyar társadalom nem a Zsig-
mond-korban kezd el címereket használni,
már korábban is léteztek, használatban
voltak, de ezek önkényesen felvett címerek
voltak, nem királyi adományok. Később, a
14. század közepén kezd kialakulni a szo-
kás, hogy az uralkodó által adományozott
címer fontosabb, értékesebb. Ez az Anjou-,
de még teljesebben a Zsigmond-korban
bontakozott ki, és egyre inkább elterjedt,
hogy csak a király adhat címert, illetve
hogy kizárólag a királyi kancellária bocsát-
hat ki címeres levelet. A király tervei szerint
a nemesség az adományt nagy kegyként
könyveli el és ennek következtében egyre
hűségesebbek lesznek a jövőben, szimbo-
likus szóhasználat szerint annyira függnek
a királyi nemesek ettől a kegytől, mint a
nap sugarai a naptól – amely párhuzam-
ban a király nagy szerényen magát a nap-
hoz hasonlítja... A címeradományozás
szokása ilyenként a királyi hatalom fitog-
tatásának eszközeként is tekinthető. 

– Igaz-e az, hogy a címerek először paj-
zsokon jelentek meg?

– A címerek számos helyen jelenhetnek
meg: pecséteken, zászlókon, pajzsokon,
sátrakon, épületeken, azonban a címer fő
hordozója a pajzs, hiszen ezen ábrázolják a
címerképet. Azért a pajzson, mert a címe-
rek eredete katonai okokra vezethető visz-
sza. A középkorban, főleg a keresztes
hadjáratok idején a lovagok nehézfegyver-
zetet hordtak, zárt sisakokat, és valamilyen
módon az egy csapatban harcolók felis-
merhetővé kellett tegyék magukat egymás
számára. Ez a megkülönböztető jegy lehe-
tett a pajzson feltüntetett valamilyen mér-
tani ábra, valamilyen természeti vagy a
való életből kivett jelenet, állatábrázolás,
növény, égitest. Azért kép, mert a korabeli
társadalom írástudatlan volt, így szükség
volt könnyen azonosítható ábrákra. 

– Mi a helyzet a magyar címerekkel?

– Ezek a képek megpróbálnak minél
természetesebbeknek tűnni. A magyar he-
raldikában megvan az az igény, hogy minél
realisztikusabb ábrázolás kerüljön a paj-
zsokra. Ezért nem mértani ábrákat találunk
a pajzsokon, mint például a német vagy

francia címereken, hanem csatajelenete-
ket, megsebzett állatokat, vagy gyakori
motívumai a magyar címerábrázolás ha-
gyományának a vértől csepegő fegyverek,
a levágott emberi és állati testrészek. Az is
gyakori, hogy ezeken a címereken ábrázolt
jelenetek megtörtént eseményekre utal-
nak. 

– Hogyan kerültél kapcsolatba a heral-
dikával?

– Először a genealógia iránt érdeklőd-
tem, ami nem meglepő, hiszen Gernye-
szegről származom, ahol mind a mai napig
nagy érdeklődés van az ott élt nemesek
(Somkeréki Erdélyi és Teleki) iránt, hiszen
két fontos épület is maradt ránk ezektől a
családoktól (a Teleki-kastély és a Somkeré-
kiek által építtetett 15. századi templom).
Így már kisgyermekként szembesülhettem
azzal, hogy létezett két nemesi család a fa-
lunkban, ehhez pedig pluszként járult
hozzá személyes vonzalmam a történelem
iránt. Mivel a Somkeréki Erdélyi család, aki-
nek történetét kutatom, pont a Zsigmond-
korban kezdi el felemelkedését, ekkor
kapnak címert is – így megmagyarázható
érdeklődésem a címerek iránt. Közben rá
kellett jönnöm, hogy ez egy nagyon érde-
kes, ugyanakkor szerteágazó téma. Jelen-
tek ugyan meg tanulmányok a témában,
de eddig egységes csoportba sorolva, ösz-
szefoglalva még nem elemezték a Zsig-
mond-kori címereket. Magam a témához
inkább társadalomtörténeti szempontból
próbálok közelíteni, és olyan kérdéseket
vizsgálni, mint például mennyire köthető
maga a címerkép vagy a címeradomány az
adományt szerző nemes cselekedeteihez,
mivel érdemelte ki ezt a kitüntetést.
Ugyanakkor érdemes a király adományo-
zási politikájával is foglalkozni, tehát ren-
geteg olyan kérdés van, amely további
vizsgálódást érdemel és egy interdiszcipli-
náris kutatás horizontjai rajzolódnak ki a
téma mentén. 

Kutatásomat a Zsigmond-kori erdélyi
címerekkel kezdtem, viszont ahhoz, hogy

meg tudjam állapítani, melyek erdélyiek,
kimutatást kellett készítenem a címerek
számáról, megpróbálni beazonosítani,
hogy ezek a lovagok, nemesek honnan
származnak. Rengeteg adat gyűlt össze és
így derült ki, hogy eddig 97 címert isme-
rünk. Valószínű, hogy sokkal több volt, de
ennyi maradt fenn, ezek közül sem min-
denik teljes egészében, vannak olyanok,
amelyek csak utalásokból vagy oklevélát-
írásból maradtak ránk. Nem ismerjük min-
denik címerképet, viszont 97 adomány
bizonyítottan volt, ebből pedig 10 darab
erdélyi. Ez a körülbelül 10%-os arány vi-
szonylag kevés, ha figyelembe vesszük,
hogy Erdély a középkori magyar királyság-
nak területileg körülbelül egyharmada
volt. Egy további kutatásban azt is érdemes
lenne vizsgálni, hány erdélyi nemes jutott
el a királyi udvarba szolgálatot tenni és mi
okozta azt, hogy ilyen kevesen részesültek
címeradományban. Valószínűleg földrajzi
okokra vezethető vissza, de ezt csak to-
vábbi tudományos kutatások bizonyíthat-
ják. 

– Mit kell tudnunk a Borsos Tamás Egye-
sületről, amelynek keretei között mind a mai
napig tevékenykedsz, illetve egy évig az el-
nöke voltál?

– Ez egy fiatal történészeket tömörítő
társaság, 7 évvel ezelőtt alakult. Alapítá-
sának célja az volt, hogy a helyben dolgozó
kollegák megismerjék egymás kutatásait.
Ugyanakkor a tágabb közönség felé való
bemutatkozás is a célok között szerepelt.
Éppen ezért előadásaink mindenki szá-
mára nyitottak. Ugyan nem nevezhetőek
tudománynépszerűsítő alkalmaknak, vi-
szont a laikusok számára is érthető szinten
zajlanak az előadások, úgyhogy bárkit szí-
vesen látunk. Havonta tartunk előadáso-
kat, de más jellegű tevékenységeink is
vannak: különböző kirándulásokat, kiállí-
tásokat, konferenciákat, gyerekeknek ve-
télkedőket szervezünk.

Vass Gyopár

Címerek és címeresek

A magyar
heraldikában
megvan az az igény,
hogy minél
realisztikusabb
ábrázolás kerüljön 
a pajzsokra. 
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Medsystem

Szemklinika

Marosvásárhely
Egynapos sebészeti ellátás 
(One day surgery)

Szaruhártya átültetés
Ideghártya és üvegtest 

mikrosebészet
Szürkehályog mûtét 

Cukorbetegek szemészeti gondozása

Mesterséges szaruhártya implantációja

Zöldhályog lézersebészete

Macula degeneráció kezelése

Legkorszerûbb mûszeres vizsgálatok

Vizsgálat, mûtét
elôjegyzés alapján!

CARIT-SAN
Poliklinika

a következő orvosi 

szakellátással áll az Önök 

rendelkezésére:

Belgyógyászat - hematológia - szív- érgyó-

gyászat - tüdőgyógyászat - endokrinológia -

ideggyógyászat - idegsebészet - felnőtt- 

gyerekpszichiátria - echográfia - 

sebészet - ortopédia - fül-orr-gégészet -

szemészet, ortoptika - 

nőgyógyászat - gyerekgyógyászat - urológia

- fogászat - felnőtt és gyerek általános orvosi

rendelés - grippe elleni védőoltás - 

immunológia - munkaegészségtan - 

általános laborvizsgálatok - parazitológia -

EKG - háziorvosi ellátás - hepatitis elleni

védőoltás (A és B) - HCV - HBS Ag-szűrés -

hajtási jogosítványokhoz szükséges 

orvosi vizsgálatok - fizioterápia, beszűrés és

reumatológia - vércsoport megállapítás -

AIDS-szűrés - 

Lyme kór (Borella IgN/IgG) - családtervezés

Marosvásárhely, Bartók Béla utca 10.
Tel : 0265-266249, 0265-269172, 

0265-269140
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Levásárolható

a B&B gyógyszertárban

Marosvásárhely
Rózsák tere 16.

Nyitvatartás 
10:00 - 22:00

B&B caffe
be with friends
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Nemcsak a másság mínuszát kell látni és elfogadni, hanem a pluszát is – vallja Csernáton Klári néni. A nyugdíjas óvónőt és nagyobbik lányát,
Gyöngyikét anyák napja alkalmából kerestük fel, a közöttük levő ritka bensőséges anya–lány kapcsolat miatt. 

– Gyöngyike Életem regénye című
könyvében olvastam azt a mondatot,
amelyet egy gyerekorvos mondott Klári
néninek: akár kezelik, akár nem –
ember nem lesz belőle. Hogy tudott Klári
néni ennek a mondatnak a súlyosságán
túllépni és Gyöngyikét egy ilyen teljes
értékű élet megéléséhez vezetni? 

– Az Úr Isten különös kegyelméből
és segítségével. Akkor, amikor ezt a kli-
nikán velünk közölték, a férjemmel
együtt jöttünk lefelé a szerpentines
úton és sírtunk mind a ketten. Nagyon
fájt. Iskolában tanítottam, ahol min-
denféle képességű gyerekek voltak és
azt mondtam: „csak olyan legyen, mint
a leggyengébb képességű az osztály-
ban, és én akkor is foglalkozom vele,
Uram, Te erőt adsz hozzá”. És így is lett.
De nem egyedül voltam. Mindig an-
gyalok voltak mellettem, körülöttem:
szüleim, férjem. A férjem eleinte há-
borgott, de bennem is felvetődött a
miért kérdés. Azt kérdezte, miért bün-
tet Isten. Ekkor azt válaszoltam neki,
hogy Isten szeret, és azért adta Gyön-
gyömet, hogy Hozzá jobban közeled-
jünk. És bizton állítom: Gyöngyi
másságával még közelebb kerültünk
az Úr Istenhez. Gyöngyömet mindig
úgy fogadtuk el a családban, közösség-
ben, hogy sosem éreztettük másságát.
És a tágabb rokonság is így fogadta el,
látva a mi szeretetünket. Ez a szeretet
növelte és erősítette Gyöngyikét. Egyik
betegség a másik után jött, de kegyel-
mes volt az Úr Isten, mert mindig ren-
delt körénk olyan embereket, akik
tudtak segíteni, ha bajban voltunk. Az

biztos, hogy amit a családban az
ember kiskorában kap, lát – egy életre
megmarad. Mi négyen voltunk testvé-
rek, édesanyám pedig még mosás köz-
ben is bűnbánati énekeket énekelt,
esténként pedig a testvéreimmel és
szüleimmel közösen imádkoztunk. És
ezeket a szokásokat továbbvittük csa-
ládjainkba, így érvényesült nálunk
mindig a jézusi nevelési elv: szeretet,
szeretet, szeretet! De ez nem az az ag-
gódó, féltő szeretet volt, amely min-
dentől meg akarja óvni gyermekét. Egy
idő után csak ketten maradtunk: nagy-
lányom Kolozsváron él, férjem és nagy-
mama már nem volt. Nekem ekkor is
tanítani kellett menni, Gyöngyöm ma-
radt egyedül itthon: bevásárolt, ren-
dezte a házat. Talán ha
agyondédelgetem, nem tartanánk itt,
ahol most vagyunk. A másik dolog,
hogy mindent megbeszéltünk, bele-
értve az én problémáimat is, és véle-
ményét is kikértem dolgokban.
Elvittem az óvodai ünnepélyeinkre,
mert tudtam, hogy őszinte véleményt
csak tőle kapok. 

Nagyon rá kell egymásra figyel-
jünk, de mi már tudunk egymás arcá-
ból olvasni. Látja rajtam és abban a
pillanatban kérdezi is: valami bánt
anya? Valami fáj? Ki bántott meg? De
én is látom az ő arcának rezdüléseit. 

Nagyon sok mindent tanulunk egy-
mástól. Gyöngyike indulás előtt min-
dig megáll a lépcső tetején és egy rövid
fohászban kéri Istent, hogy legyen vele
útján. Ezt tőle tanultam. De apró-
cseprő dolgokban is figyelmeztet, pél-
dául amikor hazaérünk, én egyből

odatenném a vizet főni, előkészíteni az
ebédnekvalót, ő pedig mindig figyel-
meztet, hogy először öltözzem át,
utána fogjak neki a főzésnek.

– Gyöngyike, mesélj édesanyádról,
a kettőtök közötti kapcsolatról!

– Édesanyámra úgy is tekintek,
mint a testi-lelki jó barátnőmre, mert
akkor érzem jól magam, ha mindent
őszintén elmondok neki. De édes-
anyám nemcsak barátnő, hanem jósá-
gos tündér is, aki mindent megtett
értem. Tudom azt is, hogy felettünk
volt a Jó Isten, aki meghallgatta a csa-
ládom és az ő imáit. 

Azzal, hogy így, sérülten születtem,

Jézusnak biztos terve volt velem. Nem
tehetek erről, de hiszem, hogy nem
hiába születtem meg. Így adta a Jóis-
ten, így kell elfogadnom. Nekem is fáj
és bánt, főleg amikor lenéznek. Az is
fáj, hogy emberek sérültnek kezelnek.
Itt a családban rendben van minden,
de a kinti világban sokszor ér bántó-
dás. 

Az arcom és a szemem egy tükör,
amelyik nem hazudik. Családban va-
gyunk és ahogy anyának köze volt hoz-
zám, úgy nekem is közöm volt
anyához. Ezért is hívott el mindig az
óvodai szerepekre, mert csak én láttam
itthon, hogy milyen sokat dolgozott,
de mégis mindig őszinte voltam hozzá.
Nem egyszer hallottam, hogy le kell

tenni mindent Isten elé, meg kell üre-
sedni, hogy éjszakára ne maradjon
semmilyen folt az életünkön. Én is erre
törekedem, hogy ne menjen le a Nap
az én haragommal.  

– Milyen szép, közös emlékeid van-
nak édesanyáddal?

– Nagyon szép emlékeim vannak.
Amikor együtt voltunk színházban
vagy templomban. Vagy amikor egy
ige megérint, anya megszorítja a
kezem és én „visszaérzek”, mert mind
a ketten tudjuk, hogy ez nekünk szól.
Próbálunk egymáshoz őszinték lenni,
amíg lehet, amíg ez a földi élet tart. Ha
viszont a földi élet után futunk, sem-
mink sincs. Ha nem tudunk megállni,
ha nem tudunk szépen beszélni, akkor
semmik vagyunk. De ha szeretet van
bennünk, az soha el nem fogy, ahogy
az 1 Korintus 13 írja. Anyák napja al-
kalmából azt kívánom, hogy mindenki
szeresse nagyon az édesanyját, mert
sose lehet tudni, hogy még meddig
szeretheti. 

Eszembe jutott egy édesanya, aki-
nek van egy gyereke, de halmozottan
sérült. És ez a személy is érzi, hogy az
édesanyja ott van mellette, hogy
mennyire szereti. Anyák napja alkal-
mából meglátogattam őket, mert az ő
gyereke nem tudja felköszönteni. El-
mentem hozzájuk és a lánya nevében
egy nagy szívet adtam át neki, hogy
megköszönje, hogy az édesanyja
gondját viseli. 

Vass Gyopár

„Szeretet nélkül semmik vagyunk”

Május 4., szerda
10:00 – Becsky Borbála klinikai pszichológus: Hogyan lesz a párból
család? 
14:00 – Kádár Annamária pszichológus: Szigorúan vagy
engedékenyen…?  Gordon-módszer a gyakorlatban 
17:00 – Caritas Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont: Várva várt
várandósság (A program előzetes egyeztetéssel látogatható, a helyek
száma legtöbb 10 fő.)
17:00– Kovács Katalin: Szoptatásról mindenkinek 

Május 5., csütörtök
10:00 – Tarczali Mónika, babahordozási tanácsadó: Pocakon belül és
pocakon kívül hordozott babák 
14:00 – Caritas Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont: Babamasszázs
(Előzetes bejelentkezés.)
15:30 –  Magdás Emese, Kriston intimtorna és tai chi oktató: Intimtorna 
17:00 – Család és hivatás – kerekasztal-beszélgetés a nagyteremben.
Moderátor: Becsky Borbála klinikai pszichológus. Meghívottak: dr. Bálint
Ágnes családorvos, dr. Mártha Orsolya urológus, dr. Márton András, a
Caritas igazgatója, Moldován Horváth István ügyvéd, Nováky Rita

szülésznő, Soós Noémi Katalin református lelkész, Vargancsik Iringó
szociálpedagógus.
18:00 – Kovács Szabolcs lelkész: Apává válni (Kiscsoportos beszélgetés.)

Május 6., péntek
10:00 – Bernád Ilona, bába, népi gyógyász: Gyermekáldás, bábaság a
Kárpát-medencében, Moldvában 
13:00 – Gilles De Maistre Világra jönni című filmjének vetítése, utána
szabad beszélgetés Czegő Judit szülésznő vezetésével
14:00 – Caritas Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont: Játékos nevelés a
Caritas Korai Nevelő- és Fejlesztőközpontjának termében (Előzetes
egyeztetés: max. 25 anyuka és kisbabáik.)
17:00 – Vania Limban, a romániai bábaszövetség elnöke, a
romániai szülészeti ellátásról román nyelven

Május 7., szombat
9:30 – Nováky Rita, a magyarországi Országos Bábaszövetség elnöke:
Alternatív szülési módok. Szülőágy helyett matrac, kőmetsző helyzet
helyett minden más…
14:00 – Egymással párhuzamosan futó kiscsoportos beszélgetések,

workshopok (előzetes egyeztetéssel látogathatók a helyek korlátozott
száma miatt)
14:00 – Tarczali Mónika baba- és gyermekhordozási tanácsadó:
Babahordozási tanácsadás 
14:00 – Imre Tekla gyógypedagógus: Mikor, mivel és hogyan játsszunk
gyermekeinkkel? „Segíts, hogy magam csinálhassam!” Maria Montessori 
15:30 – Becsky Borbála klinikai pszichológus: Gyerek születik – családi
krízis 
15:30 – Makkai Kinga tanárnő: Mit, mikor és miért olvassunk a
gyermeknek? 
17:00 – Suba Mónika pszichológus: Hogyan tanulnak szülni
gyermekeink? 
17:00 – Dr. Bálint Ágnes családorvos: Relaxáció várandósoknak 
19:00 – Kulturális program: Éder Enikő színésznő Különjárat című
egyéni műsora 

Május 8., vasárnap
11:00családos mise a minorita templomban.
13:00 családi séta az állatkertben.

SZÜLETÉS HETE MAROSVÁSÁRHELYEN
A Magyarországon többéves hagyományra visszatekintő Születés Hete nevű rendezvénysorozatot idén először Erdélyben is megrendezik.
Marosvásárhely mellett Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy és Székelykeresztúr is csatlakozik a fesztiválhoz. A

marosvásárhelyi eseménynek a Deus Providebit Ház ad otthont.
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A könyvek szeretetéből indult, mára négy városban Erdély egyik legjelentősebb könyvhálózatát és első könyvlerakatát vezeti. Szembenézve az új
kihívásokkal, dacolva azokkal, akik temetik a könyveket, a vásárlói igényeknek eleget téve sikerrel veszi az akadályokat és bizakodva tekint a jövőbe.
Trombitás János könyvkereskedőt, üzletvezetőt az erdélyi vásárlói közönségről, az olvasási szokásokról, cégpolitikájáról kérdeztük.

– A könyvkereskedés, mint bármi
más, elsősorban gazdasági tevékeny-
ség. A profitszerzésen túl azonban a
könyvkereskedő óhatatlanul egy kultu-
rális tevékenységet, a népművelés egy
formáját vállalja fel. Hogyan lehet ele-
get tenni ennek a látszólag kettős sze-
repnek? 

– A könyvkereskedés elnevezés
talán túl kommersz, ugyanis nem az a
helyes jelentése, amivel az emberek
első hallásra asszociálják. Persze keres-
kedés révén vásárlóinkra vagyunk
utalva, éppúgy, mint bármely más
gazdasági ágazatban próbálkozó be-
fektető, viszont a kiindulópont, a mo-
tiváció annál mélyebb, nemesebb.
Kisvállalkozásként indultunk, saját
megérzéseink szerint, de így most visz-
szanézve a kezdetekre, végtelenül örü-
lök, hogy ezt az irányt követtük mindig
újabb, kisebb-nagyobb változtatások-
kal, ahogy azt az aktuális piac kívánta.
Nehéz mindig résen lenni, a vásárlói
közönséget annyira magunk mellett
tartani, hogy akár a kezdetekben még
hiánycikket jelentő jónéhány könyvcí-
met nálunk keressék, tőlünk várják. El-
mondhatom, minket mindig
vásárlóink alakítottak, viszont egyál-
talán nem könnyű lépést tartani velük.
Nem minden boltunkban ugyanazon
könyvek jelentik a legkeresettebb
címet, ami persze teljesen logikus, ha
egy közgazdásszal beszélgetünk a je-
lenségről, hiszen más város, más elvá-
rások, és soha nem a vállalkozó alakítja
célközönségét, hanem ez pontosan
fordítottan zajlik. Nehéz ezt követni.
Mondok egy példát. Kezdők voltunk
még a szakmában, és talán régi vásár-
lóink még emlékeznek, hogy akkortájt
többnyire gyerekkönyvek sorakoztak
boltunk polcain, később olyan könyv-
címekkel bővítettük felhozatalunkat,
melyekről mi úgy gondoltuk, miután
mi is megismertük az illető könyveket,
talán azok is tetszenének a város lakó-
inak. Ez a jelenség, beszerzési technika
teljesen szubjektív hagyatkozás volt,
ezt akkor teszi az ember, amikor még
nem ismeri vásárlói közönségét, és
még a szakmát sem ismeri úgy, aho-
gyan azt a környezete esetleg köve-
telné tőle. Az volt nehéz a
kezdetekben, hogy nem lehet a könyv-
piacot bestseller és egyéb könyvek ka-
tegóriájára bontani, illetve ha lehetne,
sem jelentené az előző minden vásár-
lói csoportnál a biztos érdeklődést, így
a biztos jövedelmet. Nem is szabad
ennyire kettősen gondolkozni. Véle-
ményem szerint, aki a könyveknek csak
a gazdasági oldalát látja, nem folytat
sikeres politikát. Nem török mások fe-
lett pálcát, mindössze saját tapaszta-
latból vonom le a következtetést, hogy

amennyiben családunk nem szeretné
ennyire a könyveket, bizonyára már
sokszor abbahagytuk volna, és valami
máshoz folyamodtuk volna, ami fogal-
mam nincs, mi lenne... Az embernek
vannak ötletei, viszont kevés az, amit
igazán lelkesen tenne, és úgy látom,
nincsen még egy olyan szakma, ami-
ben ennyire otthon éreznénk magun-
kat.

– Gyakorta hallunk a Gutenberg-
galaxis „válságáról”, a digitális éra, úgy
tűnik, átalakítja az írásbeliség kultúrá -
ját. Érezhető ez a jelenség a könyvkeres-
kedelemben, illetve jelent-e valamiféle
kihívást, alkalmazkodást az esetleges
változáshoz?

– Ezzel a problémával gyakran for-
dulnak hozzánk egy lehetséges válasz
reményében. Sajnos én csak véle-
ményt tudok mondani, ami remélem,
még hosszú ideig megállja a helyét.
Nekem ilyenkor mindig a lányom jut
eszembe, aki egyetemi évei alatt soha
nem tanult számítógépről, ugyanis
szép lassan már sehol nem jelent új-
donságot, hogy tankönyv helyett
elektronikus forma mellett döntenek,
ha segédanyagról van szó. Nem vagyok
én az újítások rosszindulatú kritikusa,
hiszen nagyon praktikus, amit gyako-
rolnak, teljesen érthető. Visszatérve a
lányomhoz, ő nem tudta ezt a hideg-
olvasást gyakorolni. Így neveztük el a
monitorról való élettelen olvasást.
Rengeteg vásárlónk van, aki ugyanezt
vallja, szüksége van arra, hogy kézbe
vegye, érezze a könyvet, vagy esetleg
az új könyv illatát beszívja, és azzal
megteljen. Ezek mind olyan élmények,
melyeket csakis és kizárólag a könyv,
az újság, tehát a klasszikus írás jelen-
sége nyújthat számunkra. Hál’ Isten-
nek túlnyomórészt ilyen emberekkel
van dolgunk. Leegyszerűsítve, termé-
szetesen kihívást takar a digitalizált
világ a régire nézve, nekünk kultúra-
kedvelő emberekként csak azt kell el-
döntenünk, hogy belefér-e még a
könyv ebbe az új világba, tudjuk-e a
kettőt ötvözni, ezt a kettősséget gya-
korolni, és hogy egyáltalán szeret-
nénk-e igazán.

– Jelentős időt, energiát fordítanak
az anyaországi könyvek importjára,
magyarországi könyvkiadókkal, keres-
kedelmi hálózatokkal vannak állandó
kapcsolatban. Üzletpolitikájukat te-
kintve milyen arányban dolgoznak
hazai illetve magyarországi kiadókkal? 

– Könyvválasztékunk nagyobb
része valóban külföldi eredetű, ami
részben a kezdetekre vezethető vissza.
Korábban kezdtünk el könyvesboltot

nyitni, mint ahogy azt esetleg az itt-
honi könyvpiac megengedhette volna.
Akkoriban még nem volt olyan szintű
felhozatala az itthoni kiadóknak, hogy
egy gazdag könyvesboltot ellássanak,
és sajnos mindaddig nem is lesz, amíg
a magyarországi kiadók jobb ajánlatot
biztosítanak a szerzőknek. Rengeteg
könyv írója hazai, viszont az anyaor-
szági fővárosig megy el egy számára
kedvező ajánlatért. Vásárlóink túlnyo-
mórészt a nem itthoni kiadásokat ke-
resik, ami nem kizáró jellegű, hiszen
vannak olyan hazai (sőt akár marosvá-
sárhelyi) kiadók, akik mai napig szak-
mai szemmel figyelik a fejlődést, és
tudnak lépést tartani az igényekkel.
Különféle szakkönyvek, nyelvi, orvosi,
jogi és sok más tudománybeli kiadások
csakis Magyarországról szerezhetők be,
de emellett megtalálhatóak a gyerek-
könyvek, szépirodalom, kortárs- és
szórakoztató irodalom, és így folytat-
hatnám tovább, viszont nem hanya-
goljuk el a hazai kiadók keresett címeit
sem. Amint már korábban is mond-
tam, minket mindig a vásárlói igények
alakítanak, éppen ezért, a kérdésre vá-

laszolva, valóban kevesebb hazai kia-
dás található boltjainkban, mint ma-
gyarországi.

– A kövesdombi Kobak könyvesbolt-
ban, illetve a könyvlerakatnál  itthon új-
donságnak számító tevékenységet
kezdtek el: felolvasó délutánokat,
könyvbemutatókat szerveztek. Várható
ennek folytatása az új könyvesboltban
is?

– Már korábban is szerettünk volna
hasonló rendezvényeket, viszont legelső
könyvesboltunk ezt fizikailag képtelenné
tette. A gyerekektől indulunk mindig el,
legtöbb kövesdombi Kobak-program is
nekik szólt, ők azok, akik nagyon fogéko-
nyak, és végtelenül szeretik az újdonsá-
gokat. Jelenlegi főtéri Kobak
könyvesboltunkban is nekik fogunk első-
sorban programokat szervezni, ilyen lesz
a június eleji gyermeknapi programsor is.
A könyvbemutatók kedvelőinek sem for-
dítunk hátat, ugyanis a nyár folyamán Dr.
Gellérd Judit Ahol leoldom saruimat.
Arcok és szent helyek –- erdélyi szemmel
című könyve kerül bemutatásra.

– Végül óhatatlanul feltevődik a
kérdés: milyen az itthoni könyvkultúra?
Olvasnak-e, vásárolnak-e könyvet a
marosvásárhelyiek és mit? 

– Könyvesboltunkban elsődlegesen
törzsvásárlóink fordulnak meg, akik vég-
telenül sokszínűek, és korosztálytól vagy
csak egyéni ízléstől függően más és más
könyveket kedvelnek. Próbálom gondo-
latban korosztályoknak megfelelően ta-
golni és elhatárolni a vásárlókat, de így
is csak általánosságokra jutok, például a
szülők, nagyszülők gyerekkönyveket ke-
resnek, de éppúgy lépést tartanak az
újonnan megjelenő, különféle kategóri-
ába sorolható kiadványokkal is. Ez el-
mondható a fiatalabb korosztályokról is,
az ők esetükben viszont már gyakoribb
a bestseller és a szakkönyvek sokféle-
sége. Azt hiszem, nem lehet ennyire
sztereotipizálni... Amit általánosságban
elmondhatunk vásárlóinkról, hogy vagy
a könyvszeretet cselekedetében, vagy
pedig az erre való nevelés vágyában ke-
resik a könyveket. 

Balogh Erzsébet 

Otthon, a könyvek között

A gyerekektől indulunk mindig el, legtöbb kövesdombi Kobak-program is
nekik szólt, ők azok, akik nagyon fogékonyak, és végtelenül szeretik az
újdonságokat.
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Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________
Tel.:  _______________________________
Település: _______________________________

Hirdető személy adatai
Név: ___________________________________
Település: _______________________________
Utca: __________________________________
Szám: __________________________________
Dátum: _________________________________

Csak a szelvényen beküldött hirdetések jelennek meg! Egy szelvényen csak 1 apróhirdetést fogadunk el (max. 25 szó). A feladó adatait
kérjük kitölteni, anélkül a hirdetés nem jelenik meg.  A hirdetés tartalmáért a feladó felel. Lapzárta hétfő 12 óra, ezután érkezett hirdetés csak a
következő heti számban jelenik meg!  Olvashatatlanul kitöltött szelvényekre nem fogadunk el panaszt.

Lakás

Kiadó kétszobás, központi fű-
téssel ellátott kövesdombi
lakás, hosszú távra. Telefon:
0745-224.238, hétköznapokon
11–19 óra között.

ELCSERÉLEM székelyudvarhe-
lyi kétszobás tömbházlakásom
hasonló marosvásárhelyivel. 
Érdeklődni a 0758-795.676-os
telefonszámon. 

KIADÓ szoba egy négyszobás
lakásban a Tudor negyedben, a
Cutezanţei utcában. A többi
szobában 3 sapientiás egyete-
mista fiú lakik. A szoba ára 250
lej/hónap. A szoba a legna-
gyobb a lakásban, ketten is
lehet lakni benne. Ez esetben a
szoba ára 350 lej/hónap. A la-
kásban központi fűtés, termo-
pán ablakok, internet,
mosógép van. Érdeklődni a
0745-253.331-es telefonszá-
mon lehet. 

Kiadó 2 szobás lakás a Tudor
negyedben. A lakás bútorozott
(hűtőszekrény, mosógép stb.)
Ára: 150 euró/hónap, valamint
100 euró előleg. Érdeklődni

a 0745-881.292-es telefonszá-
mon lehet.

Kiadó garzon vagy 1 szobás
lakás érdekelne. Telefon-
szám:  0744-479.102. E-mail:
f_isty@yahoo.com.

Garázs 

ELADÓ tömbház alatti garázs. 
Ára: megegyezés szerint. 
Érdeklődni a 0741-380.283-as
telefonszámon. 

Elektronika

Eladó Fender Bullet Strat elekt-
romos gitár, valamint  Ibanez
IBZ10G gitárkombó és állvány.
Együtt mindez 600 lej. Ha vala-
kinek külön lenne szüksége
bármelyik darabra, írjon az
antal_norbert90@yahoo.com
e-mail címre.

Eladó új, fekete Sandisk Sansa
Fuze 4GB mp3/mp4 lejátszó.
Csúcsminőségű MP3 lejátszó
zenék, képek, videók lejátszá-
sára támogatott fájlformátu-
mok: MP3, WMA, Secure WMA,
WAV, Audible, MPEG4, JPEG 4
GB beépített memória, 1,9"-es

kijelző, rádió, hangrögzítő, bő-
víthető memória. Érdeklődni a
nagyi84@yahoo.com e-mail
címen lehet. 

Eladó nagyon jó állapotban
Nokia C5 fehér színű telefon,
teljes tartozékkal, garanciával.
Ára: 380 lej. Érdeklődni a 0741-
636.610-es telefonszámon, il-
letve a v dr_ige55@yahoo.com
e-mail címen lehet. 

Eladó szürke Nokia 6600i slide
telefon, megkímélt, újszerű álla-
potban, karcolás nélkül. Ára: 500
lej. Érdeklődni a 0742-164.731-
es telefonszámon lehet.

Eladó új Ipad, 16 gb, fekete
színű, garanciával! Érdeklődni
a dr_ige55@yahoo.com e-mail
címen, illetve a 0741-636.610-
es telefonszámon lehet.

Laptopot vásárolnék 500–
550 lej értékig. Ajánlatokat a
0741-925.550-es telefon-
számra várok.

Eladó új Nokia N97 klón. Ára:
250 lej. Csere is érdekel. Érdek-
lődni a johny_farkaska@yahoo.com
e-mail címen lehet.

Vegyes

ELADÓ 60 literes akvárium tar-
tozékokkal és halakkal együtt.
A halak közül 6 arany kárász, 3
gurani, 2 tisztító, 2 szifó. Ára:
600 lej. Érdeklődni a 0746-
369.864-es telefonszámon,
vagy a karesz87@yahoo.com
e-mail címen.

Autó

Eladó nagyon jó állapotban
lévő Opel Corsa, B változat.
Gyártási év: 1994. Motor: 1200.
Színe: metalizált fekete. Érdek-
lődni a 0740-542.602-es tele-
fonszámon lehet. 

Eladó VW Passat alumínium
felnik és nyári gumiabroncsok
(195/50 R15), részlegesen ko-
pottak. Ára: 100 lej/darab. Ér-
deklődni: 0742-798.356. 

Veszek Ford Fiesta 117 köb-
centis személygépkocsinak kar -
burátort. Gyártási év 1979.
Telefon: 0742-798.356.

Apróhirdetések

Szex: feketén-fehéren

13. Keresztény Ifjúsági Konferencia
Az immár 13. alkalommal megszervezett

Függőleges Keresztény Iúsági Konferencián
a fiatalok (és nemcsak) körében nagy köz-
kedveltségnek örvendő, viszont tabuként
kezel témáról, a szexről lehet majd részlete-
sen társalogni. A szervezők azt ígérik, hogy
május 6–8. között, a Kolozsváron megren-
dezésre kerülő konferencia keretén belül a
résztvevőknek a szexualitás kérdéséről ker-
telés nélkül lesz alkalmuk beszélgetni: „Van-
nak kérdéseid? Hozd el őket! Vannak
vágyaid? Azokat is! Izgat a téma? Minket is!”
– olvasható a Függőleges weboldalán
(www.fuggoleges.ro).

Mint azt már megszokhattuk, idén sem
lesz hiány a tartalmas előadásokból, melyek
során válasz születik olyan kérdésekre, mint

Önkielégítés vagy megtartóztatás?, Ismered
az igazi motivációdat?. Ezúttal sem marad-
nak el a szabadidős programok és a közked-
velt műhelytevékenységek sem. Akik első
alkalommal érkeznek Kolozsvárra, városlá-
togatással kezdhetik néhány napos ott tar-
tózkodásuk, de lesz alkalmuk sportolásra,
filmnézésre, gyöngyfűzésre és egyéb szabad-
idős programokra. A műhelybeszélgetések

során szó esik a vágyak kezeléséről, a csábí-
tásról, a homoszexualitásról, valamint kide-
rül, mi az igazság a hercegről és a fehér lóról.

Ha kedvet kaptál a Függőlegesre, és kí-
váncsi vagy a további részletekre, a következő
weboldalon regisztrálhatsz, és szerezhetsz
hasznos információt a konferenciával kap-
csolatosan: www.fuggoleges.ro.

F. T.

Előadók a témáról: 
Miért fontos a szexről beszélni?
I. Berke Sándor (lelkipásztor, Nagyszalonta)
Mert jó... Mert jó a szexuális életem, és erről szívesen beszélek
másoknak is! Viccet félretéve, azért tartom fontosnak a témát,
mert az egyik legizgalmasabb találmánya Istennek a szex, és
mégis sok fejtörést, feszültséget, nehézséget okoz.

Fazakas Ferenc Sándor 
(a Bihari Református Egyházmegye Iúsági előadója)
Mert a szex születésedtől fogva része az életednek. Nem csak a
személyi számod kezdőbetűje különbözik a fiúknak és lányoknak,
hanem lényegében minden. Tested, lelked, viselkedésed és társas
interakcióid meghatározójává válik! Kategorizál, ösztönöz vagy
éppen kisebbrendűségi érzéssel tölt el. S ha már ennyire „rád
telepedett” és – főleg fiatal korban – érzelemvilágod egyik fő
mozgatórugójává lép elő, bizony beszélni kell róla. Megpróbálni
megérteni mélyről jövő motivációit, tisztában lenni jó és rossz
következményével, és személyes életedben megtalálni az Úrtól
rendelt helyét és idejét! Mielőtt „vízszintesbe feküdnél” – gyere el
a Függőlegesre!

Lőrincz Csilla (lelkipásztor, Parajd)
Őszintén, nagyon örültem, amikor a szex téma mellett döntöttek
a Függőleges szervezők.  Bár kemény diónak  ígérkezik erről
beszélni, de miért hallgatnánk valamiről, ami majdnem
mindenkit érint (tisztelet a kivételnek…), és amivel
kapcsolatban annyi kérdésünk van. Miért zárnánk ki Istent
életünk ezen szegletéből? Nem hiszem, hogy Ő lenne a Nagy
Játékrontó. Ha szexről akarunk többet és jobbat tudni, kérdezzük
meg a Játékszabályokat attól, Aki feltalálta.

Mike Pál (lelkipásztor, Magyarkéc)
Miért is kell a szexről beszélni? Gondolom, ezt a kérdést egy férfi
tette fel… ők ugyanis nem akarnak beszélni róla. De mivel a jó
szexhez egy nő is kell, sőt, ahhoz A Nő kell, ezért nyilván beszélni
kell róla. Merthogy A Nő mindenről, erről is beszélni akar. S mivel
A Nőt is Isten teremtette, így marad a sanda gyanú, hogy Ő is

beszélni akar róla. A jó szex előfeltétele tehát az, hogy mielőtt még
megtennéd, beszélsz róla – Vele, Róla. 

Visky Péter (lelkipásztor, Kolozsvár)
Az 1960-as évek végén, a szex szabaddá tesz forradalmának egyik
eredménye a kommunák létrejötte volt. A párkapcsolat
mesterséges dolog! – állapították meg. És a mindennap, mindenki
mással legyen együtt! jelszó az iúság zászlajára került. Láss
csodát! Nem telt el sok idő, újra és újra párkapcsolatok alakultak ki,
melyek megbontották a kommunák alapszabályát! A kivívott
szabadságnak bumeráng-hatása: az intimitás hiányából fakadó
krónikus elszemélytelenedés lett. Kiszáradtak a szexuális

megismerés forrásai! „Mindent szabad nekem, de nem válok
semminek a rabjává!” A  szabadság Lelke forradalmasítja a
teremtett rendből kiesett nemi életem területeit is. Ezért tehát,
nem vagyok hajlandó arra, hogy az ilyen-olyan szex-trendek
irányítsanak, vagy, hogy kevesebbel beérjem annál, amit
teremtettségemből fakadóan a házasságomban maximálisan
élvezhetek!Kitűnő alkalomnak mutatkozik a tavaszi hétvége!
A szexről – feketén-fehéren, fiatalok közösségében, a szabadság
Szellőjétől átjárt izgalmas beszélgetésekbe bocsátkozni. S
történjen mindez egy szakrális térben, a templomban!

Forrás: fuggoleges.ro
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

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

A világhálón is

Zűrszínház. Váratlan konfliktus kerekedett
nemrég a mikházi Csűrszínház kapcsán: a megyei
tanácselnök, Lokodi Editke Emő a Hagyományos
Kultúra Megőrzése és Terjesztése Maros Megyei
Központja vezetőjének, Vajda Andrásnak tervezi
átadni a Csűrszínház adminisztrálását, azzal a cél-
lal, hogy egész évben ki lehessen használni a me-
gyei tanács által (is) finanszírozott épületet. A
döntés egy kvázi titkos (undergrajd) mikházi gyű-
lésen született, amelyre Szélyes Ferencet, a Csűr-
színház megálmodóját és tető alá hozóját
elfelejtették meghívni; Lokodi asszonyság szerint
a színésznek „nincs semmi köze a Csűrszínházhoz”.
De mondott ennél szebbet is: „Szélyes három
napon át odacsődíti az ismerőseit, majd hétvége-
ken bálokat szerveznek, melyek bevételéből nem
részesül az önkormányzat”. Továbbá felajánlotta,
hogy a Csűrszínházi Napokat továbbra is megszer-
vezhetik, csakhogy nem valami sanszos, hogy
Szélyes ilyen körülmények között továbbra is vál-
lalni fogja. Túl sok hozzáfűznivalónk nincs az
egészhez, legfeljebb ennyi: köszönjük szépen
Emőke néninek a színházkedvelők, a nyárádmen-
tiek és a kimondottan a Csűrszínházi Napokra ha-
zalátogató kitántorgottak nevében, hogy –
minden valószínűség szerint – ezt is sikeresen el
fogja ba…rmolni.

Celebválások. Kábé két hónappal ezelőtt
szinte egyszerre robbant a két bulvárbomba: el-
válik Irinel Columbeanu a nála harminc évvel fi-
atalabb és ugyanannyi centivel magasabb
feleségétől, az egykori luxusprosti Monicától, va-
lamint a latino énekes(?) Pepe is extrovertált ne-
jétől, Oana Zăvoranutól (akiről nem tudom, hogy
miért vagy mitől celeb, érjük be annyival, hogy
az). Azóta minden tévéhíradó velük kezdődik, do-

bitóksóról dobitóksóra vándorolnak (alkalman-
ként jó pár ezer eurócska ellenében), a hírtévék
szenzációs, sokkoló tálalásban tolják az arcunkba
a legfrissebb (egyébként totál hétköznapi, érdek-
telen és banális) fejleményeket…, majdhogy-
nem hamarabb értesülünk róla, kinek ítélte a
bíróság Irinát, mint az érintettek, vagy mit kere-
sett Oana a jósnőnél, amikor jóformán még el se
indult. Odaát Fekete Pákó, Győzike, Kiszel Tünde
és a hozzájuk hasonló lábon kihordott agyhalálok
uralják a bulvárt, idehaza a Columbeanu házas-
pár, a latin lavór csalfa rómeó és a kényszerzub-
bony-vigyorú valamiérthíres egyszálbél
agyontetovátum folyik minden csapból és csator-
nából. Még szerencse, hogy nekünk mindkét faj-
tából kijut.

Oftalmológiai problémák. A románok fele
nem nézi jó szemmel a romániai magyarok kettős
(román és magyar) állampolgárságát – derül ki
a kolozsvári IRES közvélemény-kutató intézet fel-
méréséből. A románok másik felét jövő héten fog-
ják megkérdezni.

Madarat tolláról…, vagyis na, izé… Két
méter a szárnyfesztávolsága, háromszáz kilomé-
teres óránkénti sebességgel hasít, latin neve robo
avis… lehetne, de nincs neki. Hogy ki ő? Nem
más, mint unatkozó német mérnökök legújabb
remekműve, a robotmadár. Semmiben sem ha-
sonlít gyerekkorunk pléhcsirkéjére, amelynek
jobb szárnya alól jókora kulcs kandikált ki, és
röpke tízperces tekergetés után azzal szórakozta-
tott bennünket, hogy néhányszor a földhöz csap-
kodta kis kongó fejét, nem létező magvak és
giliszták után kutatva; nem, eme gépszárnyas
távirányítós, tud le- és felszállni, és tökéletesen

utánozza a nagytestű madarak szárnymozgását.
A tervek szerint a reptereken baleseteket okozó
madarak elriasztására fogják használni, hamaro-
san elkezdik a sorozatgyártást. Egyetlen gond van:
a prototípus oly tökéletesre sikeredett, hogy még
szeptemberben elrepült a gólyákkal Afrikába; re-
mélhetőleg a napokban visszatér, ha még nem
merült le benne az elem.

Marosszentgyörgyi luxusilleték. Múlt év
végén lépett életbe az egyszerűsített válásra vo-
natkozó rendelet, amely kimondja, hogy a házas-
társak az anyakönyvvezetőnél és a közjegyzőnél
is elválhatnak, amennyiben nincs kiskorú gyere-
kük, mindketten akarják a válást, és megegyeztek
az anyagi javak elosztását illetően is (enyém a
merőkanál, tied a tepsi). Harminc napos gondol-
kodási idő után – ha ezalatt nem gondolkozzák
meg magukat – felbontják a házasságot, és kiál-
lítják a válási papírokat. A fizetendő illeték össze-
gének megszabása a polgármesterekre, illetve a
helyi tanácsra van bízva, így fordulhat elő, hogy
amíg Bukarestben mindössze öt lejt kell kicsen-
getni, addig Kolozsváron háromszázat, Marosvá-
sárhelyen hatszázötvenet, Marosszentgyörgyön
pedig tízezret, azaz százmillió régi lejt! Ugyanis
utóbbi település polgármestere, Sófalvi Szabolcs
jó keresztény, családcentrikus fazon (feleségével
együtt családpasztorációs tevékenységet is foly-
tat, jelentsen az bármit), aki így próbálja elbátor-
talanítani a válás gondolatával facérkodó feleket.
Ami önmagában véve dicséretes cselekedet, de
azért kíváncsiak lennénk, hány válóperes ügyvéd
barátja van Szabolcsnak…

Sasolás. Bajos lenne olyasmit kitalálni, amit
ne tudnánk élőben nézni a neten: bekamerázott

börtöntől kezdve vásárhelyi bérnőstények társa-
ságát kereső családapákon át egészen híres mú-
zeumokban megejthető virtuális sétákig az
égvilágon minden van. De azok se maradnak
árván, akik az ingerszegényebb szórakozás hívei:
sast is sasolhatunk, ha éppen nincs egyéb bokros
teendőnk, úgy bizony! Valakik kamerát szereltek
egy sasfészek fölé, és bizisten érdemes nézni,
nekem elhihetik! Csak az első három óra volt né-
mileg egyhangú, ameddig alukált a címermadár,
de utána kiderült, hogy nincs is egyedül: kimá-
szott alóla két párnapos sasfiók (a sasfiók nem a
sasasztal tartozéka, így hívják helyesen a kicsi-
nyét, valamiért lespóroltak egy a betűt a végéről),
anyuci megetette őket a már előre bekészített
dögből, majd békésen visszadzsesszeltek a mutter
alá, és szunyókáltak tovább. Rá két órára megint
kezdett kissé egyhangúvá válni az egész, de ekkor
megjelent sasapuci egy vacsira szánt, még ver-
gődő pócegérrel a csőrében, letette, elhallgat-
tatta, majd nekiállt a nejének (náluk fordítva van:
először az etyepetye, aztán a zabálás). És hogy a
gyerekek se kérdezgessék otthon, hogy: anyu,
most mit csinálnak?, előtte akkurátusan kiraktak
kis ágacskákból egy tizennyolcas karikát a fészek
jobb alsó sarkába.

Matek. „Több mint 200 magazin, előfizetés
esetén –10% kedvezmény” – reklámozza az
egyik napilap. Ez nagyon szép, így válság idején,
mármint hogy olcsóbban juthatunk a folyóiratok-
hoz megrendelés által, de talán ötödikben vagy
hatodikban tanítják: mínusz szor mínusz az
plusz…, vagyis a kedvezmény szóban már benne
van, hogy olcsóbb, így a –10% kedvezmény va-
lójában tíz százalékos felárat jelent. Fölösleges a
mínuszjel.

Fotogén: jóvágású kromoszóma
Pitvar kardiológiai szakkifejezés, jelentése: a szívbillentyűk tövében lerakódott kosz
Faktúra: szervezett kirándulás Thaiföldre 
Bérgyilkos: szigorú pénzügyminiszter
Fitymaszűkület: mások lebecsülését akadályozó idegrendszeri zavar
Ázsió: az euró mintájára Ázsiában hamarosan megjelenő pénznem

Pederaszta: jamaicai pedofil
Lóbál: kiöregedett versenyparipák zenés-táncos összejövetele
Basszuskulcs: erényövet nyitó szerszám
Moslék: eszkimó asszony vágja a jégen, ruhatisztítás céljából
Desperado: kétségbeejtően magas jövedelemadó
Hullahopp: defibrillátor

Dezlexikon.
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Az MSZP azt gondolja magáról, hogy a haladás és a progresszió egyedüli letéteményese. A Jobbik úgy viselkedik, mintha az ősi nemzeti szellem
szállta volna meg, s ezzel a tudással csak ők rendelkeznek. Aki ezt nem hajlandó megérteni, a nemzetből is kirekeszti magát. Az LMP bizonyos
értelemben ugyanezt csinálja. Folytatja, amit az SZDSZ-ben nagyon nem szerettünk, vagyis ők az európaiság és a demokrácia egyedüli képviselői s
mércéi – mondta a lapunknak adott interjúban Kövér László. Az Országgyűlés elnöke szerint új alaptörvényünkből nem maradt ki semmi, amivel
alapvetően jobb lehetett volna.

Elvakultak pergőtüzében
az alkotmány

– „Nemzeti érdekeik csak az erősek-
nek lehetnek”– „A gondviselő kegyel-
mének tekintem, hogy részese lehettem
ennek a folyamatnak” – mondta a par-
lamentben az új alkotmány elfogadása
után. Miért tartotta fontosnak ezt
hangsúlyozni?

– Egy ország életében ritka pilla-
nat, hogy alaptörvényt fogad el az Or-
szággyűlés. Ennek a részesének lenni
felemelő érzés, keveseknek adatik
meg. A Fidesz másodszor vesz részt al-
kotmányozásban, hiszen a rendszer-
változtatáskor az ideiglenes alkotmány
létrehozásában is szerepet vállaltunk,
ennek lezárásaként pedig most új
alaptörvényt fogadhattunk el. Mivel
hiszek a jóistenben, a gondviselésben,
ezt nem a jó szerencsének, hanem neki
tulajdonítom, annak, hogy valamilyen
szándéka, terve volt velünk. Ezt a le-
hetőséget adta meg nekünk, és remé-
lem, ezzel élni tudtunk.

– Van hiányérzete az alkotmányozás
kapcsán?

– Természetesen van. A három el-
lenzéki párt közül a szocialistáknak a
szégyen és az alázat hangján kellett
volna ebben a vitában részt venniük.
Meg kellett volna köszönniük a jó sors-
nak és a megmaradt türelmes válasz-
tóiknak, hogy dacára annak, amit az
előző nyolc évben, illetve 1994 és 1998
között, és nem feledve azt sem, amit a
rendszerváltás előtti negyvenöt évben
a magyar társadalom ellen elkövetet-
tek, még mindig ott lehetnek az Or-
szággyűlésben. (…)

– Mintha közös nevezőre jutott
volna a három ellenzéki párt abban,
hogy csak az lehet az elfogadható, a de-
mokratikus és a nemzeti, amit ők állíta-
nak.

– Azt gondolták, a saját támoga-
tottságukkal ők diktálhatják majd a
kétharmados többséget hozó társa-
dalmi felhatalmazású kormányoldal-
nak, hogy mi kerülhet bele a
normaszövegbe, és mi nem. Az ellen-
zéket közös nevezőre hozza, hogy ők,
igaz, más-más nézőpontból ugyan, de
valamiféle kizárólagosság birtokosai.
Az MSZP azt gondolja magáról, hogy a

haladás és a progresszió egyedüli leté-
teményese. A Jobbik úgy viselkedik,
mintha az ősi nemzeti szellem szállta
volna meg, s ezzel a tudással csak ő
rendelkezik. Aki ezt nem hajlandó
megérteni, a nemzetből is kirekeszti
magát. Az LMP-sek bizonyos értelem-
ben ugyanezt csinálják. Folytatják,
amit az SZDSZ-ben nagyon nem sze-
rettünk, vagyis ők az európaiság és a
demokrácia egyedüli képviselői s mér-
céi. (…)

– Nem is tetszik nekik az új alkot-
mány. Szinte nincs olyan cikkelye, ame-
lyet ne kifogásolnának.

– Az alaptörvény elfogadott szöve-
gével mind az LMP-nek, mind a Job-
biknak – támogatottságukat
figyelembe véve – elégedettnek kel-
lene lennie. A nemzeti ügyek megfo-
galmazását tekintve ugyanis óriási
előrelépés történt az előző alkotmány-
szöveghez képest. A történeti alkot-
mányhoz való visszakapcsolódás
szintén nagy újdonság, de a határon
túli magyar közösségek képviselete,
védelme érdekében megtett alkotmá-
nyozó lépéseinkben sem nagyon lehet
kifogást találni. (…)  

– Az MSZP és az LMP is bejelentette,
hogy az alaptörvényhez kapcsolódó két-
harmados törvények megalkotásában
már részt vesz. Milyen politikai logika
húzódhat ennek a hátterében?

– Az LMP és az MSZP képviselőinek
többsége valószínűleg belátta, hogy
nagy hiba volt a kivonulás az alkotmá-
nyozásból. Nemcsak a saját választói-
kat hagyták cserben, de letettek arról
is, hogy befolyásolni tudják az alaptör-
vény tartalmát. Nem biztos ugyanis,
hogy ugyanez az alkotmányszöveg
születik, ha az LMP – most hagyjuk fi-
gyelmen kívül az MSZP-t – részt vesz
ebben a folyamatban. Amennyiben
valóban kompromisszumra törekedett
volna, hogy néhány, a párt szempont-
jából fontos kérdésben módosítsunk a
szövegen, a tárgyalások függvényében
meg tudtunk volna egyezni.

– Kompromisszumot kötöttek volna
az LMP-vel?

– Nézzük csak meg az eredeti al-
kotmányszöveget, amelyet beterjesz-
tettünk a parlamentnek. Szembeötlők
a változások. A távol lévő politikai erők
által képviselt értékekkel is változott
ez a szöveg. Ha jelen lettek volna, sok-
kal hangsúlyosabban megjelenhettek
volna a szempontjaik. Szerintem be-
látták, hogy a kivonulásuk semmilyen
hasznot nem hozott számukra, a poli-
tikai nyilvánosság előtt is óriási teret
veszítettek. (…) 

– Miképpen látja utólag, kimaradt
valami a kihirdetett új alaptörvényből?

– Semmi, amivel alapvetően jobb
lehetett volna. Minden magyar ember
számára vállalhatónak tartom. Talán
az én ízlésemhez közelebb állt volna
egy ennél is szikárabb, rövidebb, úgy-
nevezett magalkotmány. Erre épülhet-
tek volna azok a sarkalatos törvények,
amelyek az alkotmány testéhez kap-
csolódnak. Azonban különböző okok-
ból nem ezt a megoldást választottuk.

– Sokan sokféleképp értékelik az új
alaptörvény létrejöttét. Az indokok kö-
zött hallani lehetett alkotmányozási, al-
kotmányos kényszerről és
kö tele zettségről is.

– Kényszer semmiképpen sem me-
rült fel. Gulyás Gergely képviselőtár-
sam nagyon találóan fogalmazott a
vitában, amikor azt mondta, alkotmá-
nyos kényszer 1949-ben volt, amikor
az oroszok rákényszerítették az or-
szágra a saját alkotmányuk tükörfor-
dítását, a rákosista alkotmányt. Hála
istennek, ilyen kényszer nem volt. Kö-
telezettség viszont igen. A választópol-
gárok – szemben az LMP ismétlődő
állításával – számoltak azzal a lehető-
séggel, hogy a Fidesz–KDNP-nek al-
kotmányozó, kétharmados többséget
biztosítottak a tavalyi választásokon.
(…) Komoly ember viszont nem állít-
hatja, hogy a mi választóinknak és
minden ellenzéki pártnak megfelelő
alkotmányt tudunk készíteni. Ilyen
ugyanis nincs. Ha csak az ellenzéki igé-
nyeket betáplálnánk egy számító-
gépbe, hogy hozza őket közös
nevezőre, néhány perces erőlködés
után füstölögve felmondaná a szolgá-
latot.

– És megindultak a támadások.

– Az európai politikai színtér szo-
cialista, liberális és zöldképviselői már
úgy vették pergőtűz alá új alaptörvé-
nyünket, hogy nem is tudták elolvasni.
Persze a médiatörvényt sem olvasták
még akkor, amikor már véleményt al-
kottak róla. Mindez nem okozott meg-
lepetést számomra, sajnos az európai
politika is azon a szinten áll, amitől mi
már húsz évvel ezelőtt szerettünk
volna elrugaszkodni. De a magyar
elemzők egy része sem igyekezett tár-
gyilagosnak látszani.

– Mi ellen, kivel szemben áll fenn ez
a nyugati ostrom? Az Orbán-kormány
erőteljes patrióta, nemzeti érdekeket kö-
vető politikája verte ki ennyire a bizto-
sítékot?

– Több oka is van ennek a támadás-
sorozatnak. Száz éve már annak, hogy
a baloldal nemzetközi hálózata, ha az
érdekeit sérülni látja, akkor sikeresen
mozgatja meg a kapcsolatrendszerét.
Akár úgy is, hogy még Magyarország
érdekeit is saját érdekeik alá rendeli. Ez
az első ok. A másodikat abban látom,
hogy az a politikusgeneráció, amelynek
még volt szilárd értékrenden alapuló
víziója Európa jövőjéről, lassan eltűnik
az aktív politika világából. (…) A tá-
madások harmadik oka, hogy a ma-
gyar baloldallal szemben az európai
politikusok saját nemzeti gazdasági ér-
dekeiket védik minden eszközzel. A
német kormánykoalíció nagyobbik
pártszövetsége velünk egy pártcsa-
ládba tartozik, de ez láthatóan nem ér-
dekli őket, ha Magyarországon olyan
gazdasági intézkedéseket hozunk,
amelyek adott esetben az extraprofi-
tokat termelő hazai cégeiknek érdek-
sérelmeket okoznak. Egyértelmű, hogy
egy jobboldali nyugati kormánynak is
sokkal kellemesebb partner egy MSZP-
s magyar kormány, amely olcsó pén-
zért nem rest kiárusítani az egész
országot.

– Olaj a tűzre, hogy Magyarország
most büszkén vállalja nemzeti identitá-
sát, történelmét.

– A globális rendszer logikájának

ellentmond az, ha valaki vállalja nem-
zeti hovatartozását, gyökereit. Ponto-
sabban nemzeti érdekeik csak az
erőseknek lehetnek, illetve akiknek ők
ezt megengedik. Ezt pedig a gazdasági
érdek diktálja, amelynek megvannak
a politikai ágensei is a politikai jobb-
és baloldalon egyaránt.

– Lassan egy éve tölti be az Ország-
gyűlés elnöki tisztét. Visszatekintve az
elmúlt időszakra, hogy látja, végig tudta
vinni elképzeléseit?

– Húsz év képviselői munkájának
tapasztalataiból mondom, hogy 2010-
ig egyre romlott a parlamenti munka
színvonala és az Országgyűlés megíté-
lése. Történelmi lehetőséget látok a
változtatásra. Döntöttünk már arról,
hogy a következő Ház körülbelül két-
száz fős lesz. Ennek komoly következ-
ményei lesznek a parlament
apparátusára, infrastruktúrájára és a
képviselők munkájára is. (…)

– Mi az, amit ennek keretei között
már nem engedne meg a jövőben?

– Az új ellenzék úgy valósítja meg
a lehet más a politika jelszavát, hogy
azt gondolják, az ülésteremben min-
denféle performance-okat be lehet
mutatni, táblákkal jönnek minden
ülésre. Ez korábban nem volt divat, és
én botrányosnak is tartom. Csak azért
nem adok hangot ennek a pulpitusról,
mert nincs eszköz arra, hogy ezeket a
levezető elnök megakadályozza, vagy
utólag valamilyen bizottság szankcio-
nálja. Fölöslegesen nem szítom még
tovább a konfliktust, tudomásul ve-
szem mindezt, és abban bízom, hogy
a választók nagy részének ugyanúgy
nem tetszik ez, mint nekem. A követ-
kező választáson majd ki is mondják
erről a véleményüket. Nem adom fel a
reményt, hogy lehiggad a politikai
hangulat, és olyan ügyek kerülnek a
Ház elé, amelyekben mindenki meg-
mutathatja, hogy hozzá akar-e járulni
az ország felemeléséhez, vagy csupán
a konfliktusok, a feszültség élezésében
érdekelt.

Petán Péter, Pindroch Tamás

(Szerkesztett, rövidített változat)



15. oldalSport <<május 4–10.

Molnár Levente azon kevés marosvásárhelyi labdarúgók egyike, aki szülővárosában szinte ismeretlen játékos
volt, majd a rendszerváltás után Magyarországon telepedett le, ahol több első- és második ligás együttes biztos
kezű hálóőre lett. Közel egy éve az Egyesült Arab Emírségekben lévő, első osztályos Abu-dzabi Al Wahda lab-
darúgóklub U-16-os csapatának kapusedzője és az utánpótlás kapusedzők koordinátora. Készségesen mesélt ed-
digi sportpályafutásáról, eredményeiről, az arab élet szokásairól és nem utolsósorban családjáról.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Sikeres külföldi labdarúgó-
karrier van mögötte

Jövőtől 
az európai 
kupákban való
szereplés a cél?
Egy hét leforgása alatt, mindkét mér-
kőzését megnyerte a marosvásárhelyi
FCM együttese, s ezzel véglegesen és
biztosan elkerülte a kiesést a labda-
rúgó A-osztályból. Az elmúlt szerdán,
a szezon talán legjobb hazai játéko-
sának, Vasilachénak a 7. percben szer-
zett szabadrúgásgóljával győzték le a
Sziget utcában Selymes Tibor, hajdani
balhátvéd által felkészített ploieşti-i
Astra csapatát. Ezen a mérkőzésen is
a középpályás sor remekelt, hiszen
újra Issa Ba, Vasilache és Fl. Dan voltak
azok, akik jelest alkottak. Sabău a
második félidő elején, előretolt csa-
tára, Răduţă helyébe küldte be L.
Munteanut, aki hátvédtársai segítsé-
gével teljesen elzárta a kaputeret az
elszántan, de eredménytelenül tá-
madó ploieşti-i csatárok előtt, így ma-
radt az eredmény és a fontos három
pont.
Szombaton a fővárosban, az egyik ki-
esőjelölt, Sportul Studenţesc ottho-
nából is győzelemmel tértek haza a
FCM labdarúgói. Fölényesen kezelték
a találkozót, uralták a játékot, de
mégis a Sportul jutott vezetéshez Cu-
relea révén. A kapott gól után Sabău
taktikai csereként levette a két csatá-
rát, Răduţát és Ruizt, helyettük közép-
pályásokat küldött, sőt előretolt
ékként a becserélt középhátvédet,
Cordoşt küldte be. Őt két oldalról Va-
silache és Astafei, középről meg Issa
Ba ideális labdákkal látta el, magára
vonva a Sportul védőinek figyelmét.
A FCM egyenlítő gólját Fl. Dan sze-
rezte, aki Astafei-jal játszott össze,
majd a hosszabbítás második percé-
ben Vasilache ideális passzt adott a ti-
zenhatoson betörő és üresen hagyó,
marosvásárhelyi nevelt Astafei-nak,
aki megszerezte a győzelmet s egy-
ben három pontot jelentő gólt, ami
összesítésben már a 41-dik. Ezzel a
hat ponttal Sabău együttese végleg
elkerülte a kiesést, mely hosszú for-
dulókon keresztül kísértésként veszé-
lyeztette csapatunkat.
Sabău a mérkőzés után megjegyezte,
hogy jövőtől a FCM megpályázná az
európai kupákban való részvételt, de
ehhez még szükséges 5–6 meghatá-
rozó játékost, sőt mindez költségve-
tésfüggő dolog is. Egy biztos: május
végére már véglegesen eldőlhet,
hogy ki irányítja majd a leendő kere-
tet, s az átigazolási stratégiának is el-
méletileg addig készen kell lennie.
Addig is a FCM ma, május 4-én 16.30-
kor hazai pályán a Pandurii együtte-
sét fogadja, míg szombaton 21 órától
a Rapid otthonában lép pályára, amit
a Digi Sport élőben közvetít.

– 1972-ben születtem Marosluda-
son, majd 1983-ban kezdtem el focizni
a marosvásárhelyi Sport iskolánál Ka-
nyaró Attila keze alatt. Idővel Unchiaş
Dumitru meg Lăpădătescu Mircea is
volt edzőm. 1987-ben tagja lettem a
Jövő Olimpiai Központnak, mely akkor
Maros, Hargita, Szeben megye tehet-
séges labdarúgóit karolta fel. 1990-
ben a hajdani ASA-hoz igazoltam.
Onnan kerültem a kecskeméti TE-hez,
ahol két évet voltam, aztán a kecske-
méti SC-nél folytattam. Kecskemétről
a magyar fővárosba kerültem, a Vasas-
hoz, majd a Rába Etó, a budapesti
Honvéd, a soproni Matáv következett,
aztán újra az Etó, a Honvéd és a Matáv
Sopron. Pályafutásom utolsó állomása
Gyirmot volt.

– Kik azok az ismertebb labdarú-
gók, akikkel együtt fociztál Magyaror-
szágon az évek során? 

– Sok ismert, tehetséges játékossal
volt alkalmam együtt játszani az évek
során, íme néhány közülük: a BP. Hon-
védnál a román Sasuval, Mracskóval,
Hrutkával, Bárányossal, Torghellével; a
Matáv Sopronnál Balaskóval, Bárá-
nyossal, Szekeres Tamással, Sánta And-
rással (brassói születésű kapus) voltam
csapattárs, míg a Rába Etónál zöld-
fehér színekben játszott Somogyi,
Rósa, Baumgartner, Ferenczi, Vayer,
Korsós, Lakos, Stark, Ilie Lazar és nem
utolsósorban a szintén marosvásárhe-
lyi Claudiu Sălăgean is, akivel jó barát-
ságban vagyok. A felsorolt labdarúgók
nagy része válogatott játékos is volt. 

– Fiatalon, mindössze 18 évesen ke-
rültél el Marosvásárhelyről, ahol akkor
kevés szurkoló ismert. Viszont Magyar-
országon sikeres karriert futottál be, is-
mert vagy. Nem bánt, hogy a sors nem
adta meg neked azt a lehetőséget, hogy
hosszabb ideig focizzál Marosvásárhe-
lyen? 

– Valahol furcsa érzés, amikor erre
gondolok, de ez már a múlt, így hozta
a sors. Büszke vagyok, hogy bárhol is
játszottam a pályafutásom alatt, meg-
álltam a helyem, mindent megtettem
annak érdekében, hogy jó játékommal
segítsek a csapatok szereplésein, ahol
le voltam igazolva. A Sportiskolánál
szép évek voltak, akárcsak Győrben,
ahol hat évet játszottam, de soha sem
fogom elfeledni a Jövő Olimpiai Köz-

pontnál töltött éveket, amikor az ifi-
válogatottba is többször beválasztot-
tak engem is. Olyan játékostársaim
voltak akkor, mint  Viorel Moldovan (ex
Gloria Beszterce, Nantes), Cuc – aki
Spanyolországban is légióskodott –,
Bătrînu, a Poli Temesvár egykori hát-
védje.

– Hogy kerültél az Egyesült Arab
Emírségekbe?

– Az én kikerülésemben nagy sze-
repet játszott egyik volt csapattársam
a Győri Etóból, név szerint Vayer Gábor,
aki által jutott el hozzám Szücs Mihály
menedzser, aki kapcsolatban van az it-
teni klubbal, ugyanis ő szervez európai
edzőtáborokat az itteni csapatok szá-
mára. Az egy ilyen edzőtábor alkalmá-
val (2010. július 10–28-án Sopronban
volt az U-16 és az U-18) kerültem
képbe, velük töltöttem két hetet, ka-
pusedzéseket teszteltek, sikerült, szer-
ződést ajánlottak és kineveztek az
U-16 kapusedzőjének és az utánpótlás
kapusedzők koordinátorának.Szerző-
désem 1 évre szól, és június 30-án lejár,
még nem tudom, hogy hosszabbíta-
nak-e. 

– Találkoztál-e Bölöni Lászlóval a
klub edzésein?

– Bölöni Lacinak nem volt köze
az én idejövetelemhez, sajnos talál-
kozni sem tudtunk, amit nagyon saj-
nálok. Szívesen találkoztam volna az
általam nagyra tartott kitűnő szak-
emberrel, telefonon beszéltünk né-
hányszor, meg is beszéltünk
találkozót, csak aztán őt sajnos hir-
telen menesztették.

– Kik az ismertebb edzők, játékosok,
akik az Emírségekben dolgoznak?

– Az itteni ismertebb edzők, játé-
kosok többsége brazil és főleg külföldi.
Itt edz például David O'Leary, koráb-
ban a Premier Ligue-ban edzősködött,
az Al Naser Dubai csapatánál a Steauát
is megjárt Walter Zenga, de a bajnoki
cím várományosánál az Al Jazira klub-
nál brazil edző van (Manuel Braga), sőt
a mi klubunknál is külföldi edző van,
az osztrák Josef Hikesberger személyé-
ben, akivel tavaly bajnokságot nyert az
együttes.A játékosok közül megemlí-
teném Oliveirát, aki az AC Milantól jött
az Al Jazirához; Baiano, aki az Al
Wahda csatára, korábban spanyol és
német ligában szerepelt; Yeste, aki a
spanyol ligából jött, és az Al Wasl Dubai
csapatát erősíti; Fabio Cannavaro, akit
mindenki ismer, hisz világbajnok, ő az
Al Ahli Dubai-ban játszik. Ezek a játé-
kosok emelik a bajnokság színvonalát.

– Családod is melletted van, támogat?

– Persze, a családom is itt van, nem
is bírnám ki nélkülük. De már nagyon
hiányoznak a szüleim is, akik Maroske-
resztúron laknak és nagyon várnak
haza. Kisfiunk, Botond, 5 éves, ő egy
nemzetközi iskolába jár, angol nyelvű
oktatás folyik, de mivel sok az arab
anyanyelvű (egyiptomi, szíriai, liba-
noni származásúak), ezért arab nyelvet
is tanulnak heti egy nap.

– Mik a jövőbeli terveid?

– Megtiszteltetésnek és a szakma
elismerésének tartom, hogy szerző-
dést kínáltak nekem az arabok, hiszen
több mint egy hétig tesztelték a mun-
kámat. Ez egy nagy lehetőség szá-
momra, amit nem dobálnak naponta
az ember után. Céljaimról annyit,
hogy elsődlegesen szeretném meg-
szerezni az A-licenc edzői képesítést,

amit eddig idő hiány miatt nem tud-
tam megszerezni ( játékos koromban
nem állt rendelkezésemre folyamato-
san 6 heti szabadidő, ugyanis ennyi
ideig tart a képzés), valamint szeret-
nék még egy-két évet itt dolgozni. Ha
nem itt, akkor valamelyik komolyabb
klubnál vagy fociakadémián mint ka-
pusedző vagy vezetőedző, először ifi
csapatoknál, olyan helyen, ahol ko-
moly hangsúlyt fektetnek az iúság
minőségi képzésére és nevelésére.

– Végezetül kérlek, mesélj néhány
érdekes, de olvasóink számára szokat-
lan törvényt, szokást, amit el kellett fo-
gadjál az arab világban.

– Vannak szigorú szabályok, hogy
mit lehet az utcán és mit nem, szóval
nemrég ítéltek el 30 nap börtönbün-
tetésre egy brit párt, mert nyilvánosan
megcsókolták egymást, ez Dubaiban
történt. Tilos helyi nőket megbámulni,
szembenézni velük, ezért is elzárás jár-
hat amennyiben a nő feljelent.A min-
dennapi élettel kapcsolatban
megemlíteném a vezetési stílust, ami
hasonló a törökhöz, annyi különbség-
gel, hogy a helyiek (lokáloknak hívjuk)
többsége nem ismeri az irányjelzőt, és
az elsőbbségadás fogalmát sem, szó-
val nagyon óvatosan kell itt közle-
kedni, nagyon sok a koccanás és a
baleset is. Vásárolni mindent lehet,
minden kapható, olcsótól a legdrágáb-
big, de igazán elektronikai cikkeket,
mobiltelefonokat érdemes vásárolni,
ezek 30–40%-kal olcsóbbak, mint ott-
hon. Étkezés terén is nagy a választék,
rengeteg az étterem, gyorsétkezde stb.
(keleti, arab, nyugati konyhák tömke-
lege). Maga az oktatás csak a helyiek-
nek ingyenes, minden más iskola
fizetős és hatalmas összegekbe kerül.
(Mi több mint 3000 dollárt fizetünk
egy évre,  ebben benne van a buszkölt-
ség is, de a British School évi 15.000
dollárba kerül). Fizetésekkel kapcso-
latban, ami itt igazán meg van fizetve,
az a képzett diplomás munkaérő, ta-
nárok, orvosok, akik 3000 és 150.000
dollár között kereshetnek havonta (he-
lyiek keresete nem lehet kevesebb
mint havi 10 ezer dollár), de ehhez
hozzá kell tenni, hogy a lakbér évi 10
ezer és 30 ezer dollár között mozog, a
lakás nagyságától függően, ezt a mun-
káltató nem minden esetben fizeti ki.
Tegyem hozzá: a benzin litere átszá-
molva kb. 1,5 lej!

Molnár Levente és családja



16. oldal >> Szórakozás május 4–10.

A bogarak fociznak a réten. A hőscincér odamegy az egyik,
padon ülőbogárhoz és megkérdezi:

– Te miért nem játszol?
– Nem látod?  Én vagyok a cserebogár.

Dolgozók esti iskolájában két túlkoros diák:
– Van házid?
– Van, persze.  Tölthetek?

A moziban már javában megy a film, miközben egy szőke nő
a nézőtéren hangosan telefonál. 

A mögötte ülő előrehajol, és odaszól neki:
– Elnézést, de nem hallok semmit.
– Remélem is, mert ez magánbeszélgetés!

– Megbolondítasz, Jenő! Akármit mondok, mindent
kijavítasz, és ez már így megy 15 éve!

– 18, drágám, 18!

Anyós: 
– Miért hoztál nekem vattát ajándékba?
Vő: 
– Hát nem fülbevalót kért, anyuka? 

– Móricka, mondd meg, mi történt 1802-ben?
– Akkor született Kossuth Lajos.
– Nagyon jó. És 1805-ben?
– Akkor lett hároméves.

ViccekKönyvajánló

Bohumil Hrabal: Zsebcselek – Interjúregény
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Küldjön be négy heti megfejtést, és nyerjen! A helyes megfejtők között minden hónap utolsó hétfőjén egy hónapra szóló előfizetést sorsolunk ki.
Címünk: Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám

"Nem maradt más számomra, mint beleme-
nekülni az írásba, s az irodalomban tisztulni
meg attól, amit ez a mindent jól gondoló két
lélek belelátott az enyhén diszkordáns lel-
kembe. Sosem volt elég erőm ahhoz, hogy ket-
tényírjam közös lepedőnket, s éjnek évadján
lelépjek, mert a gyöngeség az én erőm, a ve-
reség az én győzelmem, a megfélemlítettség
az én erényem, az elhagyatottság az én társa-
ságom, a locsogás a retorikám, a nagyvárosi
folklór az esztétikám, az állandó magány a
pontosságom, a szószegés a hűségem" - vallja
a világhírű cseh író ebben a megkapóan

őszinte interjúregényében. Hrabal változatos
életútját, művészi eszményeinek gyökereit, a
tipikus cseh kisember derűs mindennapjait
elénk táró kitűnő, számos tanulsággal és ma-
gyar vonatkozással szolgáló könyv egy sajátos
közép-európai léthelyzetet, egy tipikus írói
sorsot ábrázol a maga útkereséseivel és zsák-
utcáival, s egyben elvi kiindulópontokat is
kínál a rendkívül népszerű, vonzó és utánoz-
hatatlan hrabali életmű belső titkainak meg-
fejtéséhez. 


