
Zöldek

Park helyett 
parkoló

Úgy tűnik, városunkban tovább folytatód-
nak a parkolók és a zöldövezetek körüli
csatározások. A környezetvédők és a vá-
sárhelyi lakosok szomorúságára, de az au-
tótulajdonosok örömére újabb parkoló
létrehozását tervezik, ezúttal a November
7 negyedbeli Bükk utcában. 

Zöldek

A türelem 
kerékpárutat terem?

Június folyamán kezdik a kerékpárutak
építését – adták hírül az önkormányzat
vezetői. Jelen pillanatban a tervezők a
megvalósíthatósági terv elkészítésén dol-
goznak, amit a beígért pályázás követ,
mely megkönnyítheti a projekt kivitele-
zését.
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Hír és hírháttér

Egyenlő elbírálást követel az
Alsó-Nyárádmente Egyesület

Az Alsó-Nyárádmente Egyesület és a Valea
Nirajului Egyesület között forrongó indulatok
epicentrumába került hétfőn Benedek Imre.
A többségében magyar ajkú földtulajdono-
sokat tömörítő Alsó-Nyárádmente Egyesüle-
tet képviselő orvosprofesszor állítja, azt
kérte, amihez állampolgári joga volt, és amit
a Valea Nirajului Egyesület könnyűszerrel
megkapott.

>>> 4. oldal

Portré

Hip-hop, vásárhelyi ízekkel

A marosvásárhelyi születésű Bíró Szabolcs, művész-
nevén Háborgató Maszkura hatévesen vált a har-
monika és a zene szerelmesévé. Azóta különös zenei
érzékével, stílusával egyre csak felfele ívelő karri-
ernek örvendhet. Míg a kezdetekben rapperként
vált ismertté, mára már szving-pop zenekarával
(Maszkura és a Tücsökraj) biztosítja a talpalávalót
rajongói számára. Maszkurával az erdélyi lehető-
ségekről, a pesti életről és terveiről beszélgettünk.

>>> 11. oldal

Sport

Teniszoktatás felső szinten

A vásárhelyi tenisz jelenlegi, talán legis-
mertebb oktatója, a 45 éves Szilágyi Géza
olvasóinknak egy érdekes és külföldön
már ismert teniszprojektről számol be,
melynek segítségével könnyebben, haté-
konyabban és alaposabban sajátíthatják
el a gyerekek a teniszt, mint eddig bármi-
lyen más ismert módszer segítségével.

>>> 15. oldal
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Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).

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

Új! Új! Új!
Ingyenes apróhirdetés.

Részletek a 12. oldalon.
Tudtukon kívül kezeskedtek–
most fizethetnek

Több mint ötszáz Maros megyei nyugdíjast – a Nyugdíjasok Önsegélyező Pénztárának
tagjai közül – érhet hideg zuhanyként a júniusi nyugdíj összege. Ettől a hónaptól kezdik
behajtani a törlesztetlen kölcsönöket. A „feketelistán” viszont olyan nevek is szerepel-
nek, akik bár tagjai az önsegélyező pénztárnak, soha nem folyamodtak kölcsönhöz. Az
ügyben rendőrségi és törvényszéki eljárás folyik, ítélet hiányában viszont mindenki
mossa kezét, a pórul jártaknak pedig a nyugdíjmegvonás mellett marad a további
hercehurca a hivatalok és a jog útvesztőiben. >>> 3. oldal

Sajátosan értelmezett önsegélyezés



2. oldal >> Naptár június 1–7.

Névnapok

a 7 képe : 

Június 1. Tünde, Konrád, Torda, Angéla, Jusztin, Paulina, 
Június 2. Anita, Kármen, Jenő, Ábel, Csilla, Péter, Irma, Ármin
Június 3. Klotild, Tilda, Cecília
Június 4. Bulcsú, Ferenc, Tormás, Szvetlána
Június 5. Fatime, Valéria, Bonifác, Ferdinánd, Reginald
Június 6. Szabolcs, Norbert, Cintia, Klaudia, Kolos
Június 7. Róbert, Nándor, Berengár, Énok

Ajánló

Kos: Megérzései kiválóan működnek, rá fog döbbenni eddig
elrejtett dolgokra. Tartson önvizsgálatot, ezzel 
megkönnyítheti helyzetét. Ha képes szembenézni a
tényekkel, akkor több problémája is megoldódhatna.

Bika: Szedje össze a bátorságát és álljon ki az eddig 
rejtegetett érzései mellett, mert ezzel képes lesz megváltoz-
tatni az életét. Ha hallgat megérzéseire, és nem utasítja 
vissza közeledését annak, aki már régóta szeretné önnek
feltárni az érzelmeit, örömteli pillanatokban lehet része. 

Ikrek: Néha tényleg nagy nyomás nehezedik önre, de
félelmeit és szorongásait segít legyőzni fantáziája és a hite
ereje. Nem kell azonnal kétségbeesni, és össze-vissza kap-
kodni, ha egy adott problémára nem találja rögtön a
megoldást.

Rák: Mostanában elég realistán látja a szívügyeit ahhoz,
hogy ne építsen légvárakat. Ha nem tud dűlőre jutni magá-
val, segíthet, ha az érzelmi szempontok mellett a prak-
tikusakat is mérlegeli. Bár legjobban akkor jár, ha a szívére
hallgat.  

Oroszlán: Elszántan küzd az igazáért és elképzelései meg-
valósításáért. Néhány kollégájával értelmetlen, heves vitába
bonyolódhat. Ez nem túl jó ötlet, később komoly baja is szár-
mazhat belőle. Inkább a kompromisszumos megoldások
mellett kellene döntenie.  

Szűz: Önelégültsége az egekben, senki nem tudja önt meg-
győzni a saját igazáról. Emiatt egy jelentéktelen nézeteltérés-
ből is hatalmas vita kerekedhet. Fogadja el, hogy másoknak
is lehetnek jó meglátásai és eredeti gondolatai, még akkor
is, ha távol állnak az ön értékrendjétől.

Mérleg: Néha menekülési vágya támad, ilyenkor maga
mögött hagyna mindent. Embereket, helyzeteket, kapcso-
latokat. Higgye el, más is így van ezzel. A megfutamodás
helyett inkább próbáljon javítani a társas viszonyain. 

Skorpió: Ezen a héten sok feladat vár önre, de szerencsére
örömét leli benne. Kitűnően szórakozik, miközben dolgozik.
Ha derűlátását másokkal is megosztja, akkor megkönnyítheti
vele a közös munkát, és a helyzet nagyszerűen alakul min-
denki számára.

Nyilas: Még mindig tart az a jó időszak, amikor pénzügyei
biztatóan és megnyugtatóan alakulnak. Az ön számára
fontosak az anyagiak, így ez boldoggá teszi. Stabilitást él
meg a munkája kapcsán is, sikeres, és elismerik.

Bak: Komoly akadályok teszik próbára állóképességét és bá-
torságát. Ne adja fel, mert olyan fordulópontnál van, ahol a
most befektetett energiái hosszú távon kamatoznak majd,
még akkor is, ha ennek még nem sok esélyét látja.

Vízöntő: Hajlamos gondolkodás nélkül cselekedni. Türel-
metlenségével olyan konfliktust idézhet elő, ami elkerülhető
lenne. Ne akarjon mindent egyszerre megoldani, hagyjon
időt arra, hogy a dolgok beérjenek.

Halak: Már nem elégíti ki, hogy csak álmodozzon az ön
számára ideális életről, szeretné végre kifejezni szíve vágyát
és megvalósítani önmagát. Hagyja, hogy a megérzései
vezessék, álljon készen az indulásra. Készüljön fel arra is,
hogy menet közben változtatni kell majd az eredeti
elképzelésen.

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
A sötétben látó tündér a gyermeknapon
is várja közönségét, elsősorban a gyereke-
ket. A Tompa Miklós Társulat előadása több
alkalommal kínált emlékezetes színházi él-
ményt a legiabb bérlettulajdonosoknak,
többeket közülük meg is ihletett a mesejá-
ték, és a meghirdetett rajzpályázatra szép
munkákkal jelentkeztek. A gyermeknap al-
kalmából az előadás is megtekinthető, a
beküldött rajzokat kiállítják, a legsikere-
sebb alkotókat díjazzák. Bagossy László
mesebeszédének ünnepi előadása a Nem-
zeti Színház Nagytermében június elsején,
szerdán délelőtt 11 órától kezdődik, a rajz-
kiállítás az előcsarnokban előadás előtt és
után is megtekinthető. A díjátadásra ne-
gyed 1-től kerül sor a Nagyterem színpa-
dán, ahova várják azokat is, akik korábbi
előadáson nézték meg a mesejátékot és
részt vettek a rajzpályázaton.

A marosvásárhelyi Ariel Színház magyar
társulata szerdán 10 órakor a Csipkerózsa
című előadással várja a legkisebbeket, míg
csütörtökön 17 órakor a Légzés című fel-
nőtt előadását játssza a társulat.

A Háromszék Táncegyüttes ismét Marosvá-
sárhelyen vendégszerepel, ezúttal a Ludas
Matyi című musicallel. Betanító játékmes-
ter: Novák Péter, rendező-koreográfus:
Novák Ferenc. A vendégelőadásokra szer-
dán 19, illetve csütörtökön 10.30 és 12.30
órakor kerül sor a Maros Művészegyüttes
kövesdombi előadótermében. A produkció
időtartama egy óra, a belépő ovisoknak 5,
diákoknak 8, felnőtteknek 15 lej. Helyfog-
lalás a 0746-540.292-es telefonszámon,
szervező: Veress Kálmán (0744-455.263).

A Tamacisza Kulturális Egyesület égisze
alatt működő Kamaszok színtársulat jú-
nius 3-án, pénteken este 7 órakor mutatja
be évadzáró gáláját a Kádárok bástyájában.

Hangverseny
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia csütörtök
esti, heti hangversenyén ezúttal a görögországi
Alexandros Myrat vezényel, a vokálszimfonikus
koncerten közreműködik Sántha Huba (zon-
gora) és Borsos Edith szoprán. Műsoron: Chopin
– 1. é moll Zongoraverseny és Mahler – 4. G dúr
Szimfónia. A Kultúrpalota nagytermében este
7 órakor kezdődő hangversenyre a 32-es számú
bérlet érvényes.

Kiállítás
Arcképek a magyar múltból – ezzel a
címmel nyílt kiállítás a kövesdombi unitárius
templom Bözödi György-termében. Bányai
Dénes mezőbándi népművész jeles magyar
történelmi személyiségekről készült portréit
és maga készítette citeráit mutatja be. 

Plájás István marosvásárhelyi fotóművész
kiállítása nyílik csütörtökön 18 órától a Fo-
tóklub Várgalériájában. A kiállításon a mű-
vész fotóiból készült albumot is
bemutatják.
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Szomszédvárak 
rivalizálása 

Az élet megpróbáltatásai elől senki sem menekülhet.
Mindenki küzd a mindennapok problémáival, állandóan
érnek újabb és újabb kihívások, nehézségek, ne adj’
Isten, tragédiák. Köztudott: gazdag és egészséges em-
bereket, illetve szegényeket és betegeket egyaránt ér-
heti tragédia. Alapvető emberi kötelességünk, hogy
ezeken a helyzeteken sikeresen túltegyük magunkat.
Mentsük meg azt, ami még menthető, és mondjunk le
arról, ami már amúgyis menthetetlen. Az eset súlyos-
ságától függően megvannak a stratégiák arra, hogyan
lehet túlélni ezeket a válságos helyzeteket. A szorgalom
nagy segítség lehet az anyagiak előteremtésében. A fe-
gyelem és az önmegtartóztatás a fölösleges kilóktól sza-
badíthatnak meg. Azokban az esetekben viszont, amikor
külső tényezők hatásaival kell megküzdenünk, amikor
szélmalomharcra vagyunk ítélve, el kell tudnunk fogadni
a helyzetünket. Ahhoz, hogy könnyebben cipelhessük a
ránk nehezedő terheket, jót tesz néha mások problé-
máiról is tudomást szerezni.

Az idei Marosvásárhelyi Napok, akárcsak az elő-
zőek, a flekkenszagról voltak felismerhetők. Sőt azt is
elmondhatjuk, hogy a tűz szélén felejtett és megszá-
radt, rágós és nehezen emészthető húsfelhozatal volt
a jellemző. De nem csak Sandra volt itt, nem csak a
bóvlit árulták a főtéren, hanem voltak sokkal ízlete-
sebb ínyencfalatai a rendezvénynek. Itt volt a Száztagú
Cigányzenekar, az Iris, voltak filmvetítések, színházi
előadások, kivehettük részünket az örökzöld csórékol-
bászból, a kürtös kalácsból, a vásári hangulatból. A
színpadról román és magyar színészek vezették a mű-
sort, elfogadható színvonalú, románokat és magyaro-
kat is megmozgató előadásokat láthattunk. Bár szó
sem lehet elégedettségről, mégis elmondhatjuk, hogy
a Marosvásárhelyi Napok közelebb állnak a város ma-
gyar lakosainak az igényeihez, mint a Kolozsvári Napok
az ottani magyarokéhoz.

A közelgő választások kapcsán elkezdődtek az
egyezkedések egy esetleges közös magyar jelölt indí-
tásáról. Bár Marosvásárhelyen még nem született
egyezség, mégis reménykeltő, hogy tárgyalóasztalhoz
ültek a felek. A jó szándék feltételezhetően megvan
mindenkiben. Kolozsvárról viszont már olyan hírek ér-
keztek, hogy ott szó sem lehet a közös fellépésről.

A kincses város „meghurcolt” szimbóluma, a
román–magyar kormányközi egyezséggel felújított
Mátyás-szobor újabb lehetőséget adott a funarióta ro-
mánság számára, hogy a sötét korokat idézzék fel újra.
Nem elég nekik a Mathias Rex (latin!) felirat, hanem
mindenáron a provokatív Iorga-idézetet is a ló alá
akarják helyezni. Olcsó nacionalista trükk, szégyellje
magát minden kolozsvári, aki hozzájárult ehhez a ha-
talomhajhász cselekedethez. Szerencsére Vásárhelyen
(még) nem sikerült a genocídiummal vádolt tábornok
szobrát felállítani, és bíznunk kell abban, hogy nem
sújt majd minket semmilyen újabb szobor-ügy.

Ha mindehhez hozzáadjuk a vidrátszegi repülőtér
legutóbbi térhódítását a kolozsvárival szemben, ha fi-
gyelembe vesszük a Babeş–Bolyai magyar karán
mindegyre felújuló acsarkodásokat, a kolozsvári ma-
gyar értelmiséget jellemző viaskodásokat, azt kell
mondanunk, hogy Marosvásárhely több találattal is
vezet a gyengélkedő Szamos-partiakkal szemben.

Az önsegélyező pénztár minimum 200,
maximum 5000 lej értékben nyújt kölcsönt
tagjai számára, a törlesztés elmulasztása
esetén – a nyugdíjpénztárral való meg-
egyezés alapján – törvényszéki végrehajtás
nélkül, a nyugdíjból vonják le az elmaradt
összeget. A kölcsönt személyesen lehet
kérni személyi igazolvány, nyugdíjszelvény
és tagsági könyv alapján. A kölcsönkérel-
met és a szerződést a kérelmezőnek és a ke-
zesnek egyaránt saját kézjegyével kell
ellátnia.

„Tudtom és akaratomon kívül
kezeskedtem”

„2009. november 3-i bélyegzővel kap-
tam egy levelet az önsegélyező pénztártól,
melyben felszólítottak, hogy öt napon belül
jelentkezzem a szervezet székhelyen, mivel
kezesként szerepelek egy hatezer, valamint
egy tízezer lej értékű kölcsönnél. Amennyi-
ben nem jelenek meg megbeszélni a tör-
lesztés részleteit, a nyugdíjamból fognak
visszatartani, állt a levélben” – kezdi a tör-
ténetét Gergely Rozália.

A hölgy 2007 óta tagja a Nyugdíjasok
Önsegélyező Pénztárának, minden évben
befizette a tagdíjat, viszont ő maga soha
nem folyamodott kölcsönhöz, és nem is ke-
zeskedett egyetlen esetben sem, állítja. A
kezdeti meglepődöttség után az önsegé-
lyező pénztárnál jelezte, hogy visszaéltek
az adataival, és mindahány szerződésen
hamis aláírás szerepel a neve mellett: „Ki-
kértük a szerződéseket – mint kiderült,
három esetben is az én nevem szerepel ke-
zesként –, melyek nyilvánvalóan nem az én
kézjegyemmel vannak ellátva. Harminc éve
ugyanaz az aláírásom, egy G betű, a kezes-
ség vállalásokon viszont jól olvashatóan a
Gergely vagy Gergely R. aláírás szerepel”.

Az ügyet azonnal jelentették a rendőr-
ségen, valamint a törvényszéken, várva,
hogy a hatóságok igazságot szolgáltassa-
nak. Az igazságszolgáltatás számára ke-
vésbé sürgős az ügy megoldása, a
pénztárnak viszont annál inkább, hogy be-
hajtsa a kintlevőségeit, így május 6-i dá-
tummal felküldte az 504 személyből álló
listát a nyugdíjpénztárhoz, akiktől júniustól
kezdődően vonják a tartozás részleteit.

Csak a bíróság 
szolgáltathat igazságot

„Mi csak az igazságszolgáltatás ítélet-
hozatala alapján fogadhatjuk el, hogy va-
lóban hamis szerződésről van szó, különben

mindenki, akinek a neve szerepel a listán
jöhetne, hogy ő nem vett fel kölcsönt, mi
pedig maradunk a hiánnyal. Valaki márpe-
dig felvette az adott összeget, amennyiben
nem a szerződésben szereplő személyek,
adjon a bíróság egy határozatot, mely ki-
mondja, hogy az illető neve hamisan sze-
repel, ugyanakkor jelölje ki, hogy ki az,
akitől mi behajthatjuk az adott összeget” –
jelentette ki Nemes Gheorghe, az önsegé-
lyező pénztár jelenlegi elnöke.

Bár tudják, hogy rendőrségi eljárás fo-
lyik a régi vezetőség tagjai ellen, nem értik,
hogyan kerülhettek birtokukba olyan sze-
mélyek adatai, akik nem járultak hozzá sze-
mélyesen egy-egy kölcsönhöz. Míg Gergely
Rozália azt állítja, a szervezethez való be-
lépéskor fénymásolatot kértek a személyi
igazolványáról, amelyet majd felhasználtak
a szerződésekhez, a mostani vezetőség ál-
lítja, ők csupán tagkönyvet állítanak ki, és
senkinek nem tárolják az iratait vagy ada-
tait, csupán a kölcsönfelvételkor kérik eze-
ket.

„Az adatokkal való visszaélést abban az
esetben tudjuk elkerülni, ha körültekintőek
vagyunk. Felhívjuk minden tagunk figyel-
mét, ne adják át senkinek, és ne hagyják a
székhelyen sem tagkönyvüket, sem szemé-
lyi igazolványukat. Mi csupán a szerződés
megkötésekor kérjük el azt, és készítünk
fénymásolatot róla, melyet csatolunk a
szerződéshez” – hívta fel a figyelmet az
egyesület elnöke.

Az ítélet késik, a nyugdíjból
vonják a részleteket 

Az önsegélyező pénztár körül 2009 áp-
rilisa óta folynak a vizsgálatok, ezen okból
az év novemberétől Munteanu Adrian ak-

kori elnököt, valamint az egyesület titkárát
felfüggesztették tisztségéből. Livia Pop, a
rendőrség sajtószóvivője kérdésünkre meg-
erősítette, eljárás folyik a Nyugdíjasok Ön-
segélyező Pénztára ellen, az ügy konkrét
menetéről viszont csupán az eljárás befe-
jeztével nyilatkozhat. 

Gergely Rozália felperes panaszát 2009
novemberében iktatta a Marosvásárhelyi
Bíróság Melletti Ügyészség, melyben egye-
lőre ismeretlen tettes ellen okirat-hamisítás
bűncselekményének vádjával kérik a fele-
lősségre vonást. Mivel az ügyben semmi-
féle előrelépés nem történt, az önsegélyező
pénztár viszont felszólította a nyugdíjpénz-
tárt a nyugdíjak zárolására, a felperes kér-
vényt nyújtott be az ügyészségre az
ítélethozatalt sürgetve. Ugyanakkor az ön-
segélyező pénztár vezetőségi tagjai is úgy
nyilatkoztak, ők is több alkalommal kérték
az ügyükben történő eljárásban a mihama-
rabbi ítélethozatalt. 

Hivatalokból hivatalokba járva, kérvé-
nyek és egyéb papírok tömkelegével együtt
a puszta valóság egyelőre változtathatat-
lan: Gergely Rozália felkészült, júniustól az
amúgy is kis nyugdíjából igazságtalanul
vonják le állítólagos tartozásának részleteit:
– Vannak viszont olyanok, akik mit sem
sejtve csak a nyugdíjosztáskor fogják meg-
tudni, hogy illetéktelenül használták fel
adataikat, és csupán azért, mert tagjai a
Nyugdíjasok Önsegélyező Pénztárának,
megfosztják attól, ami jogosan jár nekik –
mutat rá a helyzet súlyosságára Gergely Ro-
zália, aki ez úton is felhívja a tagok figyel-
mét, a Maros megyei Nyugdíjpénztárnál
megtekinthető azon személyek névsora,
akiktől jövő hónapban az önsegélyező
pénztár felé irányítanak a nyugdíjukból.

Balogh Erzsébet

Több mint ötszáz Maros megyei nyugdíjast – a Nyugdíjasok Önsegélyező Pénztárának tagjai közül
– érhet hideg zuhanyként a júniusi nyugdíj összege. Ettől a hónaptól kezdik behajtani a tör-
lesztetlen kölcsönöket. A „feketelistán” viszont olyan nevek is szerepelnek, akik bár tagjai az
önsegélyező pénztárnak, soha nem folyamodtak kölcsönhöz. Az ügyben rendőrségi és törvényszéki
eljárás folyik, ítélet hiányában viszont mindenki mossa kezét, a pórul jártaknak pedig a
nyugdíjmegvonás mellett marad a további hercehurca a hivatalok és a jog útvesztőiben.

Hibaigazítás

Múlt heti lapszámunk Ameddig nem késő! című cikkében tévesen
azt írtuk, az egészségügyi tárca május 28-ai rendezvényére nem
hívták meg lapunkat. Ezzel szemben az invitáció valóban megtör-
tént, de az információáramlásban beállt zavar miatt szerzőnk erről
nem szerezhetett tudomást. Az érintettek elnézését kérjük. 

Tudtukon kívül kezeskedtek
– most fizethetnek

Ferencz Zsombor
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A kormánykoalíció helyzetéről mondott véleményt a
minap Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. „Azt
várjuk a koalíciótól, hogy tartsa be a megállapodást, és
másfél hónapon belül fogadja el a kisebbségi törvényt –
hangsúlyozta a politikus, aki hozzátette: mivel ez az idő
már túl rövid ahhoz, hogy klasszikus parlamenti eljárással
fogadják el a jogszabályt, az RMDSZ azt várja a kormány-
tól, vállaljon felelősséget a kisebbségi törvényért –, ez
egyértelműen szakítópróba: amennyiben nem sikerül, az
RMDSZ kilép a kormánykoalícióból. Elértünk a falig” –
mondta Borbély. Emlékeztetőül: hasonlóképpen véleke-
dett nemrég Kelemen Hunor elnök is a Székelyföldi Ön-
kormányzati Tanács marosvásárhelyi alakuló ülésén.
Bárhonnan is nézem, ultimátumnak tűnik a kijelentés.
Csak hát, mintha hallottunk volna már hasonlókat. Aztán
maradt minden a régiben, azaz az RMDSZ a kormány-
ban… Élek a gyanúperrel, hogy ezúttal sem lesz más-
ként. Másfél hónap nem hosszú idő, kivárjuk… Folyt. köv.

-györgyi 

Csökken a nyilvántartott
munkanélküliek száma

Csökken a nyilvántartott munkanélküliek száma. Az
év eleje óta közel négyezerrel csökkent Maros megyé-
ben a munkanélküliek száma. Reghina Fărcaş, a Maros
Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség igazgatója szerint
jelenleg 15.700 munkanélküli szerepel a megyei nyil-
vántartásban. Az év elejétől havonta csökken az állás
nélküliek száma. Jelenleg 6,3 százalékos a munkanél-
küliségi ráta, ez jóval kedvezőbb mutató, mint a januári,
amikor 7,65 százalékos volt. Az igazgatónő szerint már
a tavasszal megélénkült a munkaerőpiac, egyre több
cég alkalmaz, hiszen ebben az időszakban fellendül az
építőipar, az idegenforgalom, a vendéglátóipar

Maros megyében jelenleg 15.000 a munkanélküli és
303 állás vár betöltésre.

Közel egyharmadukat a készruhagyártó-iparban al-
kalmaznák.

Arról, hogy hány munkaképes egyén él a megyében,
és közülük hányan dolgoznak, senki nem nyilatkozik. 

Nem lesz bíróság Erdőszentgyörgyön
A Szenátus jogi bizottságában úgy döntöttek, még-

sem lesz bíróság Erdőszentgyörgyön. A honatyák a
Nemzetközi Valutaalapnak tett korábbi ígéretükkel in-
dokolták döntésüket, miszerint igyekeznek lefaragni az
állami adminisztráció költségeit. A bíróságnak szánt er-
dőszentgyörgyi épület már hét éve elkészült, azóta is
kihasználatlanul áll. 

Az erdőszentgyörgyi bíróságnak az egész Felső-Kis-
küküllő mentét – Szovátától Balavásárig – kellene ki-
szolgálnia. Ha nem indul be, akkor tízezreknek kell
továbbra is a segesvári bíróságra járniuk, ha ügyeiket
intézni akarják. Olyan körülmények között, amikor sem
vasúti összeköttetés nincs a Felső-Küküllő mente és Se-
gesvár között, sem a buszjáratok nem eléggé sűrűek
ahhoz, hogy ne kelljen egy egész napot utazással töl-
teniük az érintetteknek. Nem szólva a számottevő költ-
ségekről, amik egy ilyen kalanddal járnak. 

Annak ellenére határozott így az illetékes szakbizott-
ság, hogy tagjai tudják, az igazságszolgáltatáshoz való
minél könnyebb hozzáférés jogának biztosítása nem-
csak európai uniós elvárás, hanem alkotmányos jog is. 

Mindenesetre kíváncsian várjuk, miként reagálnak
az esetre a kistérség RMDSZ-es törvényhozói, Markó
Béla szenátor és Kerekes Károly képviselő. 

4. oldal >> Hír és hírháttér június 1–7.

HIRFOLYAM 

Baráti beszélgetéseken, lelki tanácsadáskor
rendszerint előkerül a téma, milyen nehéz jól
dönteni.

Felgyorsult világunk naponta döntések elé
állít: kérjünk-e fizetésemelést vagy váltsunk
munkahelyet, vegyünk-e fel lakáshitelt vagy
spóroljunk, milyen iskolába írassuk gyerekein-
ket, új autót vásároljunk, vagy használtat, el-
adjuk-e földünket vagy haszonbérben
dolgoztassuk meg…, és folytathatnám. 

Erkölcsi döntéseink meghozatalakor még
inkább: mi a fontosabb, mikor mit kell tennem,
lehetek-e őszinte és következetes egyszerre, a
magam érdekét nézzem, vagy a közösségét,
mire számíthatok, ha ezt megteszem, amazt
elmulasztom, tisztességes akarok-e maradni,
vagy csak annak látszani, érdemes-e kockáz-
tatni, vagy jobb kivárni, eszemre hallgassak
vagy a szívemre, kiszámíthatóság vagy inkább
megérzés?

Márpedig dönteni kell, és viselni a követ-
kezményeket. Élni annyi, mint kockáztatni. A
legtöbbet pedig az kockáztat, aki nem kockáz-
tat semmit…

Magam is sokszor eltöprengek, hány hibás
döntést hoztam eddigi életemben, elhamar-
kodva, kutyafuttában. Nem egyszer félelemből,
vakmerőségből vagy számításból. Ezeknek
rendre meg is ittam a levét. De örömmel, lelki
békével tölt el az a tudat is, hogy, amikor helyén
volt az eszem és a szívem, megtaláltam a meg-
felelő megoldást, és nem volt utána lelkiisme-
ret-furdalásom.

Világunkban azt látom, hogy nagyon sok a
bizonytalan ember. Talán a sok kihívás, a pár-

huzamos lehetőség, időpontok torlódnak össze,
jogok és kötelességek ütköznek, a bőség zavara
vagy éppen a sorozatos csalódások bénítják
akaraterejüket. Lehet, hogy elkényelmesedtek,
döntsön már valaki helyettük. Akadnak olya-
nok is, akik többnyire engednek az „erősebb”
fél befolyásának, s amikor dönteni kell, össze-
zavarodnak. Amiben addig biztosak voltak,
abban is kételkedni kezdenek…

Gondolatainkban – szavainkban – tette-
inkben, ezek összhangjában mindig Istennek
kell megfelelnünk. Ő a mérce. 

Mielőtt tehát döntünk, nézzük meg szándé-
kunk, cselekedetünk, mondanivalónk megfelel-
e Jézus tanításának. Összeegyeztethető-e a
Biblia üzenetével. Minden sugallatot, megérzést,
gondolatot érdemes erre a mérlegre tenni.

Az sem mellékes, hogy ésszerű-e amit tenni
akarunk, vagy oktalan, sötétség van mögötte
vagy világosság. És azt is fontos tisztázni: nyug-
talanít vagy megnyugtat, a döntéssel járó ki-
hívás túl sokat követel-e tőlem vagy erőmhöz
képest elviselhető?

Ha bizonytalanok vagyunk, nem szégyen
kikérni mások véleményét, már csak azért is,
hogy meggyőződhessünk, nem magunkat he-
lyeztük Isten szava elé.

Jézus tanítása szerint gyümölcseiről ismer-
szik meg az ember. Ha egy döntésünk jó gyü-
mölcsöt hozott, ha utána lelkiismeretünk nem
vádol, ha a közösségnek is a javára vált és sze-

mélyes üdvösségünket is előmozdította, akkor
biztos, hogy az a sugallat, amire hallgattunk,
Istentől származott. Ha viszont sötét szándékok
is meghúzódtak mögötte – irigység, kapzsiság,
birtoklás, önzés –, a gyümölcs is megkeseredik,
kukacos lesz életünk, és nem kíséri lelki béke.

Sokszor nem látjuk tisztán magunk előtt a
célt. Teljesen biztosak sohasem lehetünk, hogy
jól döntöttünk, mert ez csakis utólag derül
ki…

Egyetlen dolog azonban biztos: Isten a szí-
vek vizsgálója.

Ha őszinték voltunk magunkhoz, ha hall-
gattunk rá már a döntés előtt, és ráhagyatkoz-
tunk a döntés meghozatalában, Ö nem
fukarkodik áldásával. Ahogyan János apostol
fogalmaz: ha szívünk vétett is, van szószólónk
az Atyánál. Isten nagyobb a bűneinknél.

A Szentlélek ajándékai mindig kézügyben
vannak.

A keresztény hívő, keresztelésétől meghozta
az alapvető döntést. Isten útján jár. Hangját
hallja lelkében, egyházának szavában, szeret-
teinek jó tanácsában, az élet váratlan helyze-
teiben éppúgy, mint köznapi kötelességei
végzése közben.

Az egyház évezredes hagyományában fel-
gyülemlett temérdek tapasztalat birtokában
könnyen felismerheti a hamis prófétákat és a
sátán kísértő sugdolózásait. Ez azonban nem
működik magától. Csak az imádságban, az ál-
landó Istenre figyelésben, a szüntelen Jézus-
követésben válik erénnyé.

Sebestyén Péter

Dönteni nehéz

Egyenlő elbírálást követel az
Alsó-Nyárádmente Egyesület  

Az Alsó-Nyárádmente Egyesület és a Valea Nirajului Egyesület között forrongó indulatok 
epicentrumába került hétfőn Benedek Imre. A többségében magyar ajkú földtulajdonosokat
tömörítő Alsó-Nyárádmente Egyesületet képviselő orvosprofesszor állítja, azt kérte, amihez 
állampolgári joga volt, és amit a Valea Nirajului Egyesület könnyűszerrel megkapott. 

Az egyesület képviselőit a polgármesteri
hivatalból rendőrséggel akarták kitessékel-
tetni, mert kérték a Valea Nirajului Egyesület
ákosfalvi tagjainak névsorát és a tagok föld-
tulajdonának adatait tartalmazó dokumen-
tumot. A visszautasítás azért felháborító,
mert a hasonló iratot, amely az Alsó-Nyárád-
mente Egyesület adatait tartalmazta, az il-
letékesek a vetélytársnak azonnal
kiszolgáltatták. A rivális egyesület adatainak
megszerzése azért volt stratégiailag fontos,
mert így a Valea Nirajului Egyesület saját
malmára tudta hajtani a vizet. 

A szinte kizárólg magyar tagságú tulaj-
donosi egyesület képviselőinek határozott
fellépése folytán sikerült megszerezniük egy
másik polgármesteri hivatal ugyanezen ada-
tokra vonatkozó dokumentumait, amiből
furcsa dolgok derültek ki. A felmerülő tör-
vénytelenségek egy jogi tényállásból követ-
keznek, nevezetesen abból, hogy egy
személy egyszerre több egyesület tagja is
lehet; így történhetett meg az, hogy a két
egyesületnek több közös tagja is van. Az em-
lített átiratból az derült ki, hogy az illetékes
szerv – a brassói székhelyű Területi Erdészeti

és Vadászati Felügyelet ellenőrzése után –,
az egyik közös tag esetében ennek földterü-
letét az Alsó-Nyárádmente Egyesület nyil-
vántartásában 27 hektárról 1,7 ha-ra
csökkentette, míg a másik egyesület eseté-
ben meghagyták az eredeti területmennyi-
séget mutató számot. Ugyanebből a
dokumentumból az az érthetetlen dolog is
kiderül, hogy az eredetileg 420 ha terület
több mint 200 (nem létező) ha-ral növekszik
a Valea Nirajului esetében. A helyzet súlyos-
ságára hivatkozva az Alsó-Nyárádmente kép-
viselői kérték, hogy sürgősségileg
megkaphassák az illetékes szerv által kiállí-
tott dokumentumot, amire a polgármester
rendőröket hivatott.

Bene Ernő, az Alsó-Nyárádmente Egye-
sület elnöke, csupán azt szerette volna, ha
ákosfalvi adatokkal is bizonyítani tudják: ha-
talommal való visszaélés történik, mert szá-
mukra nyilvánvaló, hogy az ügyben egyes
polgármesterek, helyi tanácsosok és szaktár-
cabeli képviselők érdekeltek. „Mi tisztességes
módon hajlandók lettünk volna veszíteni,
vagy ha nyerünk, felajánlani a közös tovább-
lépés lehetőségét, de abba a helyzetbe so-

dornak, ahonnan kénytelenek vagyunk jogi
orvoslást keresni, annak érdekében, hogy
minket is ugyanazzal a mércével bíráljanak
el” – nyilatkozta az Alsó-Nyárádmente Egye-
sület elnöke, aminek tagjai egyszerű nyárád-
menti emberek és egy orvosprofesszor, míg
a rivális egyesület tagjai helyi önkormányzati
képviselők és a társadalmi létra magasabb
fokozatain levő hivatalosságok. 

Amint arról egy korábbi lapszámunkban
már beszámoltunk, Románia vadászati tör-
vényének módosított változata értelmében
a közösségek visszaszerezhetik ősi jogaikat a
vadgazdálkodásra. Így Maros megye 17-es
kakasdi vadászterületét is, ami mostanáig az
Erdészeti Hivatal fennhatósága alá tartozott.
A területen több mint fél évszázad után
ismét a helyi közösség gazdálkodhat. A 17-
es kakasdi vadászterület tizenegyezer hek-
tárából több mint hétezer a Nyárádmentéhez
tartozik. Ezen terület vadállományának bir-
toklásáért két egyesület száll harcba: az Alsó-
Nyárádmente Egyesület, valamint a Valea
Nirajului név alatt bejegyzett egyesület. 

Központ
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Megkésett meghívó, avagy hol a kulcs

Múlt szerdán, a Marosvásárhelyi Napok rendezvénysoro-
zat indulásakor, a hagyományoktól eltérően a polgármesteri
hivatal gyűléstermében tartották a Pro Urbe-díjátadó ün-
nepséget, mivel Dorin Florea polgármester szerint Lokodi
Edit, a megyei tanács elnöke „elment a Kultúrpalota kulcsá-
val”. 

Lokodi a polgármesteri vádakra válaszolva elmondta, a
termet a Városháza rendelkezésére bocsátotta, de székeket,
asztalokat máshonnan kellett volna vinniük, ami valószínű-
leg nem volt az igénylők ínyére, ezzel magyarázható Florea
epés megjegyzése.

Ami a rendezvényről való hiányzását illeti, a tanácselnök
szerint a meghívó későn, a díjátadást megelőző napon érke-
zett meg a kabinetjébe, s mivel aznap terepen volt, nem
kapta kézhez. 

Aggódnak a dicsőiek

A dicsőszentmártoni RMDSZ aggodalommal veszi tudo-
másul, hogy az utóbbi hónapokban városukban felerősödtek
a helyi magyar közösség ellen irányuló uszító jellegű nyilat-
kozatok.

Mint köztudott, a magyarul tanuló óvodás- és iskoláskorú
gyermekek szülei, az új oktatási törvény alapján, kérték egy
önálló magyar iskolaközpont létrehozását. Az új törvény le-
hetőséget biztosít arra, hogy azokon a településeken, ahol
több iskolában folyik magyar nyelvű oktatás, kötelező módon
létre kell hozni legalább egy magyar önálló jogi személyiségű
iskolát. Az iratcsomót a tanfelügyelőségen és a polgármesteri
hivatalban iktatták, illetve egy példányát a kormánynak to-
vábbították.

A tanfelügyelőség ezt elutasította, azt állítva, hogy a „tör-
vény ellentmond az emberi jogoknak” és „alkotmányellenes”.
A szülők megfellebbezték a döntést, de választ még nem kap-
tak – áll egyebek mellett az RMDSZ dicsőszentmártoni választ-
mánya által szerkesztőségünkbe elküldött nyilatkozatban. 

Kitartanak a családorvosok

Megingathatatlanok a családorvosok, a jelek szerint to-
vábbra sem hajlandók aláírni az egészségügyi biztosítóval
azt a keretszerződést, amely működésük alapfeltétele, s
amely szerintük a korábbinál is hátrányosabb helyzetbe
hozná őket. Egyelőre hiába tiltakoztak, az illetékesek nem
vették figyelembe a szerződés alkalmazási feltételeire vo-
natkozó észrevételeiket, javaslataikat – nyilatkozta a sajtó-
nak dr. Kovács Bea főorvos, a családorvosok megyei
egyesületének jegyzője. A kiegészítő szerződés június else-
jétől lejár, ezután csak magánpraxisban, tehát fizetés elle-
nében fogadhatják a betegeket. 

HIRFOLYAM 

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:

1 hónapra .................... 4.8 RON
3 hónapra .................... 13 RON
6 hónapra .................... 25 RON
12 hónapra ................... 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.
tel.: 0744.253.026.

Az iWiW-en az egyik legfontosabb adat az,
hogy kinek hány ismerőse van. Én a magam ré-
széről maximum négyszázat tartok reálisnak; aki-
nek ennél több van, az vagy nagyon népszerű
figura, vagy nagyon szeretne annak látszani. Ter-
mészetesen az is számít, hogy mi az illető foglal-
kozása, mert egy színésznek vagy tanárnak
értelemszerűen több ismerőse van, mint például
egy kórboncnoknak vagy éjjeliőrnek. Sokan presz-
tízskérdésnek tekintik, hogy minél többen szere-
peljenek a listájukon. Egyszer végeztem egy
kísérletet: találomra bejelöltem öt ismeretlent, vi-
gyázva arra, hogy ne legyenek közös ismerőseink,
és ők se ismerjék egymást. Az ötből négy kapásból
visszaigazolta, hogy ismer…

Egy másik lényeges kérdés a fénykép, illetve
fényképek. Gyakorlatias emberek egyetlen képet
tesznek ki, hogy ismerőseik láthassák: ők ők, és
nem valaki mások. Az átlag ennél többet pakol
fel, mondjuk úgy öt és tizenöt darab között. Ezeken
már szerepelnek a családtagok, barátok, általá-
ban nyaralás közben. Igazuk is van, nem azért fi-
zették be a drága külföldi kirándulást, hogy aztán
ne tegyék ki a fotókat. Külön kategóriát képeznek
a kismamák: van olyan ismerősöm, aki több száz
fényképet tolt fel a csemetéjéről. Gyakorlatilag a
szemünk előtt nő fel a kölök, mivel hetente fris-
sül-bővül az állomány. Frappáns képaláírások se-
gítenek értelmezni a látottakat: Katika hácsizik,
Katika pancsizik, Katika vacsizik, Katika pacival,

Katika macival, Katika Lacival, Katika szürcsöl, Ka-
tika görcsöl…

Érdekes a Magamról rovat is. Sokan, akiknek
még nem teljesen kiforrott a személyiségük, va-
lami gond van az énképükkel vagy csak egysze-
rűen lusták, mindössze annyit írnak, hogy erről
szíveskedjél másokat megkérdezni. Ez tulajdon-
képpen szimpatikus, mert szolid, szerény lelkületet
sejtet. A többség viszont teljesen félreértelmezi a
feladatot, és a hobbijait kezdi sorolni, holott mi rá
lennénk kíváncsiak, az emberre, és nem arra, hogy
mit szeret csinálni. Többnyire ilyesmikkel találko-
zunk: szeretek kirándulni, tévézni (akkor inkább
nézzed a National Geographic-ot, kisanyám!), ol-
vasni, filmeket nézni, a kislányommal játszani, a
szeretteimmel lenni, szóval csupa ilyen generál-
baromság. Amit igazán szeret csinálni, azt egy se
írja ki… Aztán van a harmadik kategória, aki ka-
piskálja ugyan, hogy miről is van nagyba’ szó, de
valamiért nem meri bevállalni a feladatot, hogy
magáról írjon, ezért inkább átemel egy vagy több
blőd idézetet ismert vagy – minél erősb a szno-
béria, annál – kevésbé ismert szerzőktől, és ezzel
a dolog el van intézve.

A Beszélt nyelvekhez mindenki beírja a ma-
gyart, aztán azokat a nyelveket, amelyekről azt
hiszi, hogy azokat is beszéli, majd következik két-
három vicces; a baszk, a türkmén és az eszperantó
a favorit; nem tudni, miért pont ezek. És néhány
kivételtől eltekintve mindenki beírja, még értel-

mes emberek is! Egyszerűen felfoghatatlan, hogy
miért.

Az Állatokkal is szeretünk poénkodni, rend-
szerint mindenkiből kikönyököl a mókamiki, ami-
kor ezt a rovatot tölti ki: a szomszéd macskájától
kezdve pókokon át egészen a zokniig terjed a
skála.

Aztán van olyan is, hogy Véleményezés. Va-
gyis beírhatjuk, hogy X.Y. szerintünk mennyire hu-
moros, mennyire kedves, mennyire jó szakember
vagy mennyire „van képben”. A véleményezés
anonim, tehát az illető nem tudja meg, hogy ő ki
vagy kik szerint bunkó, rusnya, képmutató és ki-
állhatatlan, csak azt, hogy az. Igen ám, de az em-
berben felvetődik a kérdés: mi van, ha valahogy
mégis megtudja? Ezért olvas mindenki csupa ked-
vező véleményt magáról az iWiW-en.

Egyesek unaloműzésre használják az iWiW-
et. Így fordulhat elő, hogy virágárus Jócka is fenn
van az iWiW-en, de már rég megpusztult em-
berek is, mint Elvis vagy Ceauşescu. És a dolog itt
nem áll meg: engem valamelyik nap bejelölt egy
Belphegor nevű ló. Sőt, még a Halálnak is van
iWiW-es adatlapja; azért az nem lehet gyenge
úgy első olvasásra, amikor kapod az e-mailt: Ked-
ves felhasználó, a Halál ismerősnek jelölt!

Virágárus Jóckának 1145 ismerőse van az
iWiW-en. Neki elhiszem. Pedig ő azt se tudja, mi
fun terem.

Molnár Tibor

iWiW

Nyilatkozat
A Maros megyei RMDSZ Területi Állandó Tanácsa a 2011. május

28-án tartott ülésén napirendre tűzte a 2012-es évi önkormányzati

választások ügyét. Egyöntetű megállapítást nyert, hogy mind a

megyei tanács, mind a marosvásárhelyi önkormányzat kiemelt

figyelmet igényel a választási stratégiában. Ahhoz, hogy a Maros

megyei magyarság érdekeinek képviselete hatékony legyen, az

önkormányzati végrehajtó és döntéshozó testületekben a magyar

képviseletet meg kell erősíteni. Ez a cél a magyarság összefogását

feltételezi!

A Területi Állandó Tanács egyöntetűen fő célkitűzésnek tekinti a

municípiumi polgármesteri tisztség megszerzését, a marosvásárhelyi

tanácstestületben többségi frakció felállítását, a megyei tanácselnöki

tisztség megőrzését. Ennek érdekében a marosvásárhelyi és Maros

megyei magyarságot képviselő politikai és civil szervezetek, illetve a

történelmi egyházak együttműködésére van szükség. A Maros megyei

RMDSZ nyitott az összefogásra és az egyeztető tárgyalásokra. Ennek

érdekében a Területi Állandó Tanács tárgyalóbizottságot nevez ki és

felhatalmazza egyeztető tanácskozások kezdeményezésére. A

tárgyalóbizottság feladatába tartozik a jelöltállítás előkészítése,

illetve az egyeztető tárgyalások lebonyolítása.

Területi Állandó Tanács

Kelt, 2011. május 28-án, Marosvásárhelyt

Csegzi még
reménykedik
Dilemmáink eloszlatása végett Csegzi Sándor
alpolgármesterhez fordultunk, aki maga is részt
vett a hónapok óta folyó egyeztetéseken. 

Bárhogyan is olvassuk, a fenti nyilatkozat egyértelműen bonyolítja
a helyzetet, legalábbis ahhoz az állapothoz képest, ameddig a tár-
gyalófelek – RMDSZ, MPP, EMNT – a múlt hét elején eljutottak.
Megállapításunk fokozottan érvényes a marosvásárhelyi helyzetre.
Amint arról múlt heti számunkban magunk is hírt adtunk, (akkor
még) körvonalazódni látszott a helyi politikai erők összefogása a
közösen indítandó magyar polgármesterjelöltre vonatkozóan. Ez
a folyamat látszik megtorpanni most. Vagy rosszul értékeljük a
helyzetet?

„Azt senki sem vitatja,
hogy hatékony politizálás, kö-
zösségi érdekképviselet jól
működő országon belüli és
külföldi partnerkapcsolatok
nélkül elképzelhetetlen.
Szám talan eset bizonyítja,
hogy a koalíciós együttműkö-
dés helyi szinten sok esetben
nem működik, vagy nem úgy
működik, ahogyan azt elvár-
nánk. De a magyar–magyar
kapcsolatokat is új mederbe
kellene végre terelni, gondo-
lok az RMDSZ-nek az erdélyi
magyar politikai erőkkel, il-
letve a magyar kormánnyal
kapcsolatos viszonyrendsze-
rére. Pillanatnyilag egyik kér-
dés sincs megnyugtatóan
rendezve. Ameddig ez nem
történik meg, addig hatékony
és tartós együttműködésre
nem számíthatunk semmi-
lyen szinten. Mi, vásárhelyiek
megpróbáltunk új csapáson
haladni. Bízom abban, hogy
amit ön megtorpanásnak lát,
az végül csak a formára és
nem a lényegre érvényes. Mi
megpróbáljuk minden illeté-

kes döntéshozó fórumunkon
megerősíttetni együttműkö-
dési szándékunkat. Az erővi-
szonyokat – a tárgyalófelek
között és az RMDSZ-en belül
egyaránt – tisztázni kell, mert
csak így születhet hiteles
együttműködési egyezmény.
Remélem, hogy mindenki ta-
nult a korábbi kudarcokból és
ezúttal a városi szervezetet
bevonják a helyhatósági vá-
lasztások előkészítésébe” –
mondta Csegzi. 

Sz. L.  

Csegzi Sándor
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Úgy tűnik, városunkban tovább folytatódnak a parkolók és a zöldövezetek körüli csatározások. A
környezetvédők és a vásárhelyi lakosok szomorúságára, de az autótulajdonosok örömére újabb
parkoló létrehozását tervezik, ezúttal a November 7 negyedbeli Bükk utcában. 

Szakács László, a marosvásárhelyi Rho-
dodendron környezet- és természetvédelmi
szervezet elnöke számolt be lapunknak a
tervezett fedett parkolók létrehozásának,
illetve a park felszámolásának tervéről:
„Engem is a lakók értesítettek arról, hogy
az ott lévő garázsok helyére parkolóházat
terveznek, annak ellenére, hogy ők azt el-
lenzik. Elmondásaik szerint kézjegyükkel
ellátták azt a kezdeményezést, miszerint
egyetértenek új parkolók megépítésével,
viszont az sehol nem volt feltüntetve, hogy
ezáltal zöldövezetet számolnának fel” –
magyarázta. Az ott élők felháborodással
konstatálták, hogy az aláírásgyűjtési felhí-
vásban sehol sem szerepelt, hogy mi az ára
a parkolóknak, éppen ezért, közösen a kör-
nyezetvédő szervezetekkel egy hatéko-
nyabb módszer után kutatnak. –
Vitathatatlan, hogy parkolókra szükség
van, viszont nem mindegy, hogy mily
módon, milyen áron valósítják meg azokat
– taglalta Szakács.  

Egységes elemzéssel,
nem pedig pontszerű megoldásokkal

megoldhatóvá válna mind az autók parko-
lása, mind a környezet védelme – véli Sza-
kács László. Véleménye szerint egy olyan

felmérés elvégzésére lenne szükség, mely
tisztán rávilágít arra, hogy egy adott lakó-
negyedben pontosan hol a legnagyobb az
autósűrűség, hol van lehetőség mély-,
avagy emeletes garázsok megépítésére, oly
módon, hogy természeti értékeink is meg-
őrizzék. „Sajnos városunkban nem ez lenne
az első alkalom, amikor pillanatnyilag
jónak tűnő módszert alkalmaznának, nem
gondolva a parkok fontosságára. Hason-
lóan cselekedtek a kövesdombi Petru Dobra
utcában, ahol zöld területek lerombolása
után húzták fel a parkolókat” – mondta el

Szakács, aki kiemelte a Bálint István taná-
csos által javasolt alternatív megoldást,
aminek értelmében a Székely Vértanúk ut-
cában, vagy köznyelvi nevén ismert régi
szerpentinen, ferde parkolók kijelölését tá-
mogatná.

Beadvánnyal küzdenek a
parkért

A marosvásárhelyi Civitas Nostra város-
védő egyesület ezúttal egy beadvány elő-
terjesztésén dolgozik, kérvén a
végrehajtókat egy alapos, átfogó elemzés
elvégzésére, valamint egy hosszú távú stra-
tégiai megoldás kínálására. Ugyanakkor, a
jogszabály (140/2011 tanácsi határozat)
által előírt nyilvános meghallgatások és
viták megszervezését is szorgalmazzák, hi-
szen a város különböző negyedeiben felál-
doznák a zöldövezetet néhány parkoló
felépítéséért. 

„A látszólag egyszerű, könnyű és olcsó
megoldás – a zöldövezetek átalakítása,
esetleges játszóterek lefaragása, autók közé
ékelése – közép- és hosszú távon a legkölt-
ségesebb intézkedés lesz, úgy társadalmi,
mint egészségügyi szempontból” – magya-
rázta Szakács.

Fodor Tekla

A türelem 
kerékpárutat terem?

Június folyamán kezdik a kerékpárutak építését –
adták hírül az önkormányzat vezetői. Jelen pillanat-
ban a tervezők a megvalósíthatósági terv elkészíté-
sén dolgoznak, amit a beígért pályázás követ, mely
megkönnyítheti a projekt kivitelezését.

– Arra is gondoltunk már, hogy a koronkai tervvel összekös-
sük a városba tervezett bicikliutat, sőt más községeket is be-
vonjunk, ám ez túl sok időt, energiát és pénzt igényelne. Előbb
a városban kell véghezvigyük azt, amit oly rég eltervezünk –
nyilatkozta lapunknak Csegzi Sándor alpolgármester. 

Critical Mass vs. marosvásárhelyi rali
„Érdekes módon mind a diáknapozókat, mind a ralisokat be-

engedték a főtérre, míg minket, bicikliseket sokadik alkalommal
kizártak onnan!” – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott
panaszlevélben. 

A feltételezett igazságtalanságról Csegzi Sándort kérdeztük,
aki elmondta lapunknak: ahhoz, hogy Marosvásárhely központ-
jában bármiféle megmozdulásra sor kerülhessen, legfennebb
48 órával előtte kell azt kérelmezni: „Tetszik, nem tetszik, min-
dennek van egy rendje és aszerint kell cselekedni. A város fő-
terén zajló események megkövetelik a rendőrség, a csendőrség
és az önkormányzat együttműködését, hogy a tervezett ren-
dezvény előtt két nappal összeüljenek és megtárgyalják azt.
Sem a tavalyi, sem az idei Critical Mass szervezők nem tartották
ezt be, így kénytelenek voltunk számukra megtiltani a főtéren
való felvonulást” – magyarázta Csegzi, aki azt is megjegyezte,
hogy az utolsó pillanatban való intézkedések arra hagynak kö-
vetkeztetni, hogy a szervezők ily módon szeretnék magukra te-
relni a sajtó figyelmét. 

I Love Velo?
Míg 2010-ben dupla megnyitón vehettünk részt a Maros-

vásárhelyen is elindított I Love Velo ingyenes kerékpárköl-
csönző-program elindításakor, addig idén egyetlen biciklinek
sem örvendhetünk, ugyanis az eddig Vásárhelyen működő köz-
pontot Brassóba költöztették. Tavaly 100 bicikli állt a karikázni
vágyók rendelkezésére, azok bérlése pedig mindössze egy sze-
mélyazonossági felmutatását igényelte. Értesüléseink szerint
ezúttal a program koordinátorainak nem sikerült megegyezniük
a polgármesteri hivatallal, illetve a környezetvédelmi minisz-
tériummal, így kerékpárok nélkül maradtak a vásárhelyiek. Bár
idén is igény lenne az elmúlt évben nagy népszerűségnek ör-
vendő programra, ki-ki csak saját kétkerékén tekerhet. 

F.T. 

Eltűnt Gyermekek Világnapja

A nevelés mindenek felett
Romániában évente több ezer gyerek
eltűnését jelentik be, ám a rémhírekkel el-
lentétben mindössze 1,5 százalékuk válik
erőszak vagy rablás áldozatává. Május 25-e
az Eltűnt Gyermekek Világnapja, mely
keretén belül a Mentsétek meg a gyer-
mekeket szervezet és a Maros megyei
rendőrség bűnmegelőzési osztályának
képviselői hívták fel a figyelmet a megelőző
stratégiák fontosságára, valamint bemutat-
ták működő projektjeiket, kampányaikat,
amelyekkel elsősorban az elszökések számá-
nak csökkenését szeretnék elérni.

erőszak áldozatává.
A 2010-ben végzett statisz-

tikai vizsgálat értelmében Ro-
mániában 3122 eltűnt sze-
mélyt tartottak nyilván, akik
közül 124-en 10 éven aluliak,
míg 2998-an 10 és 18 év közötti
tinédzserek voltak. Jelen pilla-
natban országszerte 345 sze-
mély eltűnését jegyzik.

Elsősorban a kommunikáció
hiánya, a hátrányos anyagi
helyzet, illetve az iskolában
szerzett gyenge minősítések
késztetik a fiatalokat ama cse-
lekedetre, hogy valósággal el-
meneküljenek otthonról. A köz-
hiedelemmel ellentétben

viszont nemcsak az aluliskolá-
zott, vidékről származók pró-
bálnak szerencsét a nagyvilág-
ban, hanem az elkényeztetett,
ám szeretethiányban szenve-
dők is útnak indulnak.

Inkább a lányok
„menekülnek”

A Maros megyében végzett
felmérés rávilágít arra is, hogy
a lányok hajlamosabbak az el-
szökésre, főként az első nagy
szerelem bűvöletében és a
gondmentes jövő reményében.
„Az idei év első felében 21 el-
tűnésről kaptunk jelentést,
akikből 17-en fiatal lányok vol-

tak és mind önként hagyták el
otthonukat. Sajnálatos módon
többször előfordult, hogy az ál-
talunk megtaláltak kihangsú-
lyozták, ha alkalmuk nyílik rá,
újra elszöknek otthonról” – ma-
gyarázta Gabriela Pâncă rend-
őrbiztos, aki beszámolt az újon-
nan indított projektjükről is:

–  A kampány célja felhívni
a társadalom figyelmét és tá-
jékoztatni afelől, hogy mi a te-
endő abban az esetben, ha tu-
domást, avagy némi
információt szereznek egy el-
tűnt fiatalról – mondta a rend-
őrbiztos. 
Tanácsadás, nevelés

A Mentsétek meg a gyer-
mekeket szervezet számos
programot működtet, úgy a
szülők, mint azok csemetéi szá-
mára, de a hazatért fiatalok is
elsődleges célcsoportjukat ké-
pezik. Az óvodákban, iskolák-
ban szervezett megelőző kam-
pányok és stratégiák célja a
kommunikáció és a nevelés
fontosságának hangsúlyozása,
melyek csökkentik a gyerek el-
szökésének vágyát, valamint
arra motiválják a felnőtteket,
hogy minél több időt töltsenek
szeretteikkel. 

– Minden erőnkkel arra tö-
rekszünk, hogy a kissé problé-
más fiatalok visszatérjenek az
iskolapadokba, hogy újra kö-
zösségi életet éljenek. Ám en-
nek megvalósításához szüksé-
günk van a szülők segítségére,
pozitív hozzáállására is – ösz-
szegzett Pop Ramona pszicho-
lógus. 

Fodor Tekla

Park helyett parkoló

Divatos az önként 
csellengés

A Mentsétek meg a gyer-
mekeket szervezet és a Maros
megyei rendőrség bűnmege-
lőzési osztálya által végzett fel-

mérésből kiderült, az eltűnt
gyerekek 95 százaléka önként
dönt az elszökés mellett, 3,5
százalékuk figyelmetlenségből,
akarata ellenére nem tér haza,
valamint 1,5 százalékuk válik
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élet-módi

amelyben a fekete koktél
a nyerő

(A lent leírt jelenetet a kollektív női élmények vonhatják
egy tapasztalati ernyő alá.)

Dzsessznek fontos meghallgatásra kellett mennie, ehhez
pedig meg kellett találni az alkalomhoz illő ruhát. A ru-
hásboltok kínálatából talált is volna kedvére valót, de
pénztől egyre könnyebbedő pénztárcája jobb belátásra
bírta. Na, azért csak vett egy kis nyári ruhát, és titokban
abban reménykedett, hogy választása Az Alkalomhoz
Illő Ruhára Igent Mondó Bizottság bírálatain is átmegy.
De annak a női egyenesvonalú rokonsági ágnak, mely-
nek Dzsessz a harmadik generációs tagja, természetesen
nem tetszett és nem találta megfelelőnek a vásárolt da-
rabot(...) 
És akkor elkezdődött… Dzsessz a Zöld Pikkelyes Palo-
tából elvitte az Ötödik Emeletre saját választását: a
szürke buggyost, a hozzá passzoló kiegészítőkkel. Ami
ugyancsak nem bizonyult elfogadhatónak a zsűri szerint.
Ezek után a szekrényből előkerült a nyakban megköthető
virágos, de az túlságosan feszülősnek és áttetszőnek mu-
tatkozott. A gyermekded rózsaszín szóba sem jöhetett,
hősnőnk régesrég kihízta. A szürke selymes, nem elég,
hogy megkapta a hálóing jelzőt, a későbbiekben az is ki-
derült róla, hogy előnytelenül mutatja meg a parizerlá-
bakat, kilátszik belőle a térd, és nincs hozzá cipő,
harisnya, táska. A méregdrága, Londonból beszerzett
kétrészes darab, ami csipkeszegélyeivel túl frivol, de leg-
alább térden alul ér,…esetleg… áá, mégsem! Ekkorra
már a kedélyek és a kedélyesség is lankadófélben volt,
és egy esetleges perpatvar felhői is éreztették jelenlétü-
ket a levegőben. Aztán felszínre került a barnacsipkés
szoknya, de nem volt hozzá találó blúz, s amikor a szek-
rény mélyéből előbújt a múlt századbeli batikolt őskö-
vület, akkor az indulatok mezején már villámlott… A
konfliktuskezelési képességeknek köszönhetően a vihar
továbbvonult, igaz, hogy amikor az Édesanya Édesanyja
a hindu tunikát vette elő, és a szokásos, esetében pozi-
tívnak (esetünkben egyáltalán nem annak!) értendő fi-
ligrán jelzővel illette, akkor még egy-egy dörgés
messziről visszakívánkozott. Végül eszükbe jutott a fe-
kete rakott szoknya. Ami kitűnő lett volna, azt az apró
részletet leszámítva, hogy ehhez sem volt passzoló blúz.
Végül csak került: a fekete-fehér-piros ujjatlan rombu-
szos ( – igaz, így hősnőnk felvette a szokásos – de az ál-
tala igencsak kedvelt –  alpesi háziasszony alakot).
Amikor Dzsessz szinte áldását kapta kinézetére, akkor
eszébe jutott, hogy Oda, ahova megy, objektív okok
miatt nem lehet aprómintás ruhában megjelenni. Ezek
után felmerült még a fekete szoknya ötlete, de ahhoz is
nagyon kényes ügy lett volna megfelelő felsőt találni. A
továbbiakban elviekben megvitatásra került a Zb-től
ajándékba kapott ruha, a legelegánsabb bronz és a fe-
kete tunika–fekete szoknya kombináció, ám ezek mind
a Zöld Pikkelyes Palotában voltak, … ahonnan Dzsessz
végül másnap a fekete koktélruhájában indult útra.
(Megjegyzés: hősnőnk mindig irigyelte a férfiakat, akik-
nek ilyen alkalmakra egy, legfennebb két öltönyük és
ugyanannyi számú fehér ingük van.)

(vassgyopi)

A 15. alkalommal megszervezett Városnapok a már megszokott forgatókönyv szerint zajlottak:
a nyári szezon előtt in medias res startoltak, ezt követően egy fél hét múlva hivatalosan is
elkezdődtek, s mire észbe kaptunk, véget is értek. Idén is a helyek és időpontok néha káoszba
fulladóan összekeveredtek; továbbá bebizonyosodott az is, hogy a műélvezet helyfüggő, s hogy
„ami ott pöttyös, az itt babos”. 

Városnapi morzsák

Keresztes Gyula köszöntése

A Marosvásárhelyi Napok keretében az
EMKE az idén 90. születésnapját ünneplő
Keresztes Gyulát köszöntötte. Beszédében
dr. Ábrám Zoltán Gyula bácsit, „mindannyi-
unk példaképét” Kós Károlyhoz hasonlí-
totta, akivel „nemcsak az a párhuzamos
életút köti össze, mely az építészet egyete-
mes értékeinek budapesti kamatoztatása
helyett a kisebbségi sorsot, annak bánatait
és örömeit választotta, hanem nyilvánva-
lóan a szakma is. Továbbá az írás, a magyar
nyelv művelésének a szeretete, a közösség
szolgálata.” Az emelkedett hangú köszöntő
után fanyarabb hangvételű rész követke-
zett, ugyanis az ünnepelt fia elmesélte
édesapja „Maros megyei középkori templo-
mok” című könyvének kálváriáját, melyet a
kiadó végül két példányban jelentetett
meg, méltatlanul negatív hangú kritika kí-
séretében. A zenei betétekkel tűzdelt ün-
nepély végén a szervezők levetítették az
erdélyi épített örökségről készült dokumen-
tumfilm-sorozat, a Retropolis egyik fejeze-
tét, melynek rendező-operatőre Keresztes
Péter, Gyula bácsi unokája. „Nem számítot-
tam erre az elismerésre, de nagyon örvend-
tem neki” – mondta lapunknak a
műépítész, aki azt is elárulta, ugyanúgy él,
mint ötven vagy éppen hetven évvel ez-
előtt. „Ugyanúgy kelek reggel korán, pont
úgy étkezem, semmi különbség nincsen az
akkori és a mostani életvitelem között” –
árulta el a város egyik legkiemelkedőbb
személyisége, akinek két kiadatlan műve
hever az asztalfiókban, és aki mostanában
numizmatikai, pohár-, porcelán- és könyv-
gyűjteményeinek rendszerezésével foglal-
kozik.

Paganini: angyal vagy démon?

Az Alexandru Tomescu koncertre a szer-
vezők szinte nem engedtek be, de egy fi-
gyelmetlen pillanatban mégis bejutottunk.
A helyszínen alkalmunk volt megbizonyo-

sodni arról – előző tapasztalatokra is ala-
pozva –, hogy a Mihai Eminescu Művelő-
dési Központ kiváló hely lakótársulási
gyűlések szervezésére, és pocsék egy ilyen
kaliberű hegedűművész játékára. Az előadó
2007-ben elnyerte egy 1702-ben készült
Stradivarius hegedű használati jogát 5 évre,
melyet 1956-ban a román állam Ion Voicu
hegedűművésznek vásárolt. A híres „Stra-
divarius Elder Voicu 1702” nevet viselő
hangszerrel jelenlegi tulajdonosa május 5.
és 29-e között 14 romániai városban lépett
fel, a Paganini: Angyal vagy démon? címet
viselő turné keretében. Az előadás a zenei
analfabéták számára is maradandó él-
ményt jelentett: Alexandru Tomescu Paga-
nini 24 capriccio című szerzeményét úgy
játszotta el, hogy közben a háttérben min-
den egyes tétel hosszúságával megegyező
kisfilmet vetítettek. A rendhagyó előadás a
háttérbe szoruló zenész, a zene mindenha-

tóságának nimbuszát megbontó művész, a
zene és a társművészetek kapcsolatát fe-
szegető művészetelméleti kérdésekkel is
megihlette a figyelmes befogadót. Csak
kár, hogy az esten nem hallottunk magyar
szót, pedig a zenéről azt mondják, univer-
zális nyelv.

Nálunk pöttyös, itt babos – 
tudtuk meg, amikor rákérdeztünk a fő-

téri kirakodóvásár egyik legkedvesebb
tárgycsoportjának helyes megnevezésére.
Már a tavaly a Vásárhelyi Napok hangulatos
darabjai voltak a Kajtár család babos kerá-
miacsuprai. Az ólommentes mázas kerá-
miák gyártója egy ismerősétől értesült a
városnapokról, de így fogalmaz: „a lehető-
séget az unió hozta.” A kérdésre, hogy mi a
véleménye az itteni vásárlóközönségről, a
hódmezővásárhelyi kereskedő válasza prag-
matikus volt: „van aki drágállja, van aki
veszi; de ugyanezzel a jelenséggel találko-
zunk, bármelyik európai városba is men-
jünk. Úgy látom, mindenkinek tetszenek a
kerámiáink, de egyre pénztárca-érzéke-
nyebbek az emberek, és ilyenként a kínai
piac is konkurensünk”. A nálunk szerzett
kedves élményekről kérdezve, Kajtár Lajos
először nem akart válaszolni, majd el-
mondta, azt vette észre, hogy nagyon sok
magyar ajkú ember nem akar anyanyelvén
megszólalni. „Egymás közt magyarul beszél-
nek, hozzám pedig románul szólnak” – fur-
csállja a kereskedő, majd hozzáteszi, hogy
most találkozik először ezzel a jelenséggel,
pedig több alkalommal is járt más erdélyi
és partiumi városokban.

Vass Gyopár 
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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

www.kozpont.ro

A világhálón is
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Római katolikus kórházi lelkigondozás
Marosvásárhelyen – történeti áttekintés

A marosvásárhelyi római katolikus kórházi lel-
kigondozás kialakulásának és fejlődésének vizs-
gálata feltételezi a helyi lelkigondozás történeti
gyökereinek megismerését.

Középkori lelkigondozás

A 13–14. században a hetivásárral kialakult
mezővárosba betelepültek a minorita és az ob-
szerváns ferencesek. Ekkor Marosvásárhelyen már
létezett a Szent Miklós plébánia, valamint az egy-
házközség temploma. A férfi szerzetesek mellett
hamarosan megjelentek a női rendek is: a begi-
nák, akik leányneveléssel foglalkoztak, és a fe-
rences nővérek.

A ferences apácák jelenléte a nyugat-európai
városokra jellemző osztálytagozódásra enged kö-
vetkeztetni, hiszen a középkorban a kifejezetten
beteggondozó testvérületek olyan helységekben
szerveződtek, ahol az elhagyatott öregeket gon-
dozni kellett, vagyis ahol a falura jellemző hagyo-
mányos családi/közösségi gondoskodás
hiányzott. Marosvásárhelyen a Szentlélek-rendi
testvérek rendelkeztek ispotállyal, mely a Szent
Kozma és Damján vértanúk tiszteletére szentelt
kápolna mellett, a mai vár keleti részén állt. Em-
lékét egy ideig a várat átszelő Kozma utca őrizte
meg. A rendről a város polgárai és az előkelőbb
családok gondoskodtak. Így például 1478-ban
Toldalagi András a kolozsmonostori konvent előtt
azzal a kikötéssel testálta a marosszentkirályi pá-
losok javára halastavát, hogy annak halaiból a
marosvásárhelyi ferences barátoknak és nővérek-
nek is juttassanak [11].

Marosvásárhely középkori szerzetesi intézmé-
nyei, az egyházközség hivatalos szerkezetével
együtt, a reformáció idején, a 16. század második
felében (1566) felszámolódtak. A Szentlélek is-
potály nyomtalanul eltűnt.

Újkori lelkigondozás

A marosvásárhelyi római katolikus egyházköz-
ség a politikai viszonyok gyökeres változásának
és a városba 1702-ben betelepült jezsuita misszi-
ónak köszönhetően újraszerveződik. A 18. szá-
zadban a hitélet lendületes fejlődésnek indul, a
szerzetesek pasztorációjában pedig fontos helyet
kap a betegek látogatása [12].

A jelenlegi református Kistemplom helyén a
18. században egy ispotály állt. Szegények és el-
nyomorodott öregek gondozására létesült. 1734-
től a jezsuita atyák és a városi tanács tisztázni
akarják az ispotály keletkezésének körülményeit
és az intézmény jogi helyzetét. 1749-ben a helyi

katolikus városi szenátorok és polgárok kérik a ki-
rálynőt, hogy rendelje el: a marosvásárhelyi ispo-
tályba a református szegények mellett
katolikusok is vétessenek fel amazokkal egyenlő
számban. Gróf Haller János kormányzó a városi
hatósághoz intézett leiratában közli a királynő
parancsát, hogy az ispotályba a megüresedő he-
lyekre katolikusokat kell tenni mindaddig, amíg
a két felekezet szegényeinek száma egyenlő nem
lesz. A református egyház azonban elzárkózik a
katolikusok befogadásától. A torzsalkodás 1782-
ig tart. Ekkor II. József rendeletére az ispotály
megnyílik a katolikus szegények számára is.
1788-tól az intézmény városi kezelésbe kerül [2].

A jezsuita rend feloszlatását követően, 1797-től
egyházmegyés papok vezetik az egyházközséget.
A 19. századra vonatkozó, vizsgálódásunk szem-
pontjából fontos adatokkal nem rendelkezünk. A
városban 1812-ben megalapítják „országos” kór-
házként a nagykórházat, 1854-ben átszervezik,
majd 1882-ben új épületben helyezik el [14]. Sajnos
ebben az időszakban a lelkipásztorok kórházi te-
vékenységét egyáltalán nem ismerjük.

Lelkigondozás a 20. században 
– a kórházi lelkigondozás létrejötte

Marosvásárhelyen 1903-ban százkilencven
ággyal két kórház működött. 1910-ben a köz-
egészségügyet többek között az állami kórház, az
állami gyerekmenhely, a tüdőbeteg gondozó in-
tézet és két katonai kórház szolgálta [14].

Karácson Márton plébános (1899–1920) már
1902. novemberében útmutatást kér a magyar
királyi állami kórház rendszeres látogatása tár-
gyában ezen intézmény igazgatóságától. Dr.
Kozma Jenő igazgató közli a lelkészi hivatallal a
„házirend” erre vonatkozó paragrafusát: „Ha va-
lamely beteg vagy haldokló papi végzést kíván,

erről a napos orvos értesítendő, ki a szükséges in-
tézkedéseket megtenni azonnal köteles.” Ilyen
esetben azonnal értesítik a megfelelő lelkészi hi-
vatalt. Az ápoló személyzet „olaszfallal” keríti el
a beteg ágyát, „hogy a szobában fekvő, más fele-
kezethez tartozók, esetleg nem keresztény bete-
gek, a lelkész működését, és a beteg
áhítatosságát ne zavarhassák.” A beteg kívánsága
nélkül azonban nem engedélyezik a papi látoga-
tásokat. Az igazgató vállalja, hogy „kiváló gondot”
fordít arra, hogy a betegek „igyekezzenek az or-
vosi tudomány segítsége mellett, vallásuk utasí-
tása alapján, az isteni segítségért is
folyamodni”[8].

A kórházban, 1910-ben még érvényes a fent
ismertetett szabály. Az állami kórház igazgatójá-
nak levele azonban arra enged következtetni,
hogy a lelkészek nem mindig tartják be a belső
rendelkezést. Sőt úgy tűnik, hogy Karácson Már-
ton plébános rendszeres kórházi beteglátogatást
akar elérni, hiszen a levél versoján ez olvasható:
„Válasz: A heti egyszeri rendes látogatást d.u. 2–
4-ig megengedni tartozik” [6].

Az első világháború évei alatt a római katoli-
kus leányiskola két ferences nővére az állami kór-
házban ápolónővérként szolgál. Áldozatos
munkájukért legfelsőbb kitüntetést kapnak, a ha-
diékítményes vöröskeresztet. 1917-ben az egy-
házmegyét vezető Majláth Gusztáv Károly püspök
végiglátogatja a marosvásárhelyi katonai kórhá-
zakat, gyóntat, áldoztat [1].

A ferences nővérek rendjük felszámolásáig,
sőt utána is, részt vesznek a kórházi betegek testi-
lelki gondozásában. A nővérek mellett a lelkigon-
dozásban a plébánia segítőtársai még a világiak
és a férfi szerzetesek is.

A két világháború között, Jaross Béla plébá-
nossága idején (1920–1959), a hitélet szembe-
tűnően erőre kap, és a történelmi események

dacára virágzik. Az ebben az időszakban alakult
vallásos csoportosulások és hitbuzgalmi egyesü-
letek közül a lelkigondozás szempontjából igen
fontos megemlíteni az 1922-től működő Szociális
Misszió Társulat marosvásárhelyi szervezetét. A
szociális feladatok megoldására vállalkozó társu-
laton belül a hitéleti, karitatív és kulturális jellegű
tevékenység különböző szakosztályokban valósul
meg. 1925-ben, dr. Musca kórházi főorvos enge-
délyével, a szakosztályok mellett beindul a kór-
házmisszió is. Ennek keretében a tagok
házibetegeket gondoznak, és rendszeresen fel-
keresik az állami kórházak, illetve a tüdőbeteg
szanatórium betegeit. Vallásos olvasmánnyal lát-
ják el őket, levelet írnak, üzenetet közvetítenek.
Látogatásaik, előkészítő beszélgetéseik eredmé-
nye, hogy a betegek közül sokan járulnak szent-
ségekhez, a súlyos betegek pedig felveszik az
utolsó kenetet [3]. A kórház- és beteglátogató
szakosztály az 1930-as években tovább működik.
A szentségekre vágyó betegek igényét a tagok
közlik a plébánia hivatallal, így jelentősen meg-
könnyítik a papok szolgálatát [5]. A társulat tagjai
imákat állítanak össze, melyeket kis szórólapok
formájában a betegek között osztanak szét. Egy
ilyen, 1937-ben nyomtatott szórólapon Hogyan
viselkedjünk betegségünkben? címmel „töredel-
mes jó gyónásra”, szentáldozásra buzdítják beteg
hittestvéreiket [4].

Az 1927–1928-ban épült, a három magyar
egyház (római katolikus, református és unitárius)
által alapított Szanatóriumban (az államosítás
után szülészeti és nőgyógyászati klinika lett)
1935-ben a minorita házfőnök misézik. A rend
háztörténetében ezt olvassuk: „A Sanatoriumba
rendfőnöki rendeletre járunk misézni. Az ügy nin-
csen rendezve. A Sanatorium semminéven neve-
zendő anyagi előnyben nem részesíti a rendházat
– pedig a rendház még a kápolnát is felszerelte
minden szükséges egyházi felszereléssel.” A kö-
vetkező évtől a rend tagjai ingyenes gyógykeze-
lésben részesülnek szolgálataikért, „melyeket a
rendház az ottani Szent Vince nővérek lelki ellá-
tásáért végez” [15]. A férfi és női szerzetesek kór-
házi-klinikai szolgálata további kutatást igényel.

A „klinikai lelkész” megnevezés 1946-ban je-
lenik meg a forrásokban. Márton Áron püspök lá-
togatásakor a kinevezendő klinikai lelkész
ellátását és elszállásolását igyekszik rendezni [7].
Nem tudjuk sor került-e a kinevezésre, és ha igen,
meddig működött ilyen lelkész a városban. Úgy
tűnik, ezt a lelkészi állást a plébániától függetle-
nül szervezték volna meg.
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Bakó Csongor-István, kórházlelkész
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Irodalom



– Mikor kezdtél el zenélni?

– Gyerekkorom óta harmoniká-
zom, 6–7 éves lehettem, amikor kap-
tam egy kis piros tangóharmonikát, és
ma már boldogan mondhatom, hogy
azzal keresem a kenyerem, amit iga-
zán szeretek. Édesapám volt az, aki
mindvégig támogatott, de természe-
tesen édesanyám is biztatott és bízott
bennem. Annak ellenére, hogy a ma-
rosvásárhelyi Művészeti Líceumban
tanultam, méghozzá képzőművésze-
tet, minden lyukasórám és szabad-
időm az éppen üres zongorateremben
töltöttem és nótázgattam. Három évig
jártam egy népművészeti iskolába,
ahol tangóharmonikázni tanítottak. 

– Mikor kerültél Pestre? Miért dön-
töttél úgy, hogy ott próbálsz szerencsét?

– 2005 nyarán döntöttem úgy,
hogy Pestre költözöm. Sok idővel
előtte, már 17 éves korom óta ven-
déglátóztam, billentyűvel, harmoni-
kával. Így kezdtem el énekelni is, ám
akkoriban még nem saját dalokat. A
lagzis időszakomat már egy-két ki-
sebb rock csapat követte, akkor az volt
a hobbim.

Lazar Florin barátom győzött meg
afelől, hogy kipróbáljam magam a
rappelésben. Éppen ezért román nyel-
ven kezdtem a szövegírást, ami nagy
kihívást jelentett számomra, de érde-
kes volt és mindenképp örülök, hogy
ez volt az első lépés. Az otthon töltött
idők során és az ott szerzett tapaszta-
latok rávilágítottak arra, hogy sajná-
latos módon főállásban nem
zenélhetek, mert abból nem lehet
megélni. Az én álmom az volt, hogy
rappelhessek egy nagyobb közönség
számára, de ezt Bukarestben lehetet-
len volt megvalósítani. Elsősorban
azért, mert még sokat kellett tanul-
nom, másrészt pedig a dalok sem
érték el azt a szintet, hogy magyar-
ként ugyan, de megfelelően előadjam
azt román nyelven. A társaim, akikkel
ezt közösen végeztük, mind más-más
munkába kezdtek, de én nem akar-
tam elszakadni a zenétől, továbbra is
a rapnél maradtam. Ezután döntöt-
tem úgy, hogy anyanyelvemen, azaz
magyarul folytatom a zenélést. 

2003-ban már létre is hoztam az
első demo anyagom, ami Idegbaj
címen jelent meg. De már akkor úgy
gondoltam, hogy egy magyar rapes az
anyaországban többet el tud érni. Ma-
rosvásárhelyen is lehetett ezt művelni,
de egy idő után már nagyon belassult
minden és nem tudtam továbblépni.

Olyan helyet választottam, ahol
ugyanúgy értik a soraim, de nagyobb
kultúrája van a hip-hop muzsikának.

– Milyennek látod az erdélyi ma-
gyar zenekarok helyzetét? Egyszerűbb
az anyaországban feltörni, mint Erdély-
ben?

– A régi zenekarok közül még min-
dig vannak olyan személyek, akik nem
hagyták abba a zenélést. Ennek én
személy szerint nagyon örülök, de
megjegyezném, hogy a zene mellett
mindeniküknek polgári foglalkozásuk
is van. Én az anyaországot hittem fel-
törési lehetőségnek. Sok a lehetőség
Pesten mind fellépési szempontból,
mind a lemezkiadók számát tekintve,
legyen szó akár rap zenéről vagy pop-
ról. Sajnos Erdélyben kevés kiadó van,
szűkebb a lehetőségek köre. A másik
probléma pedig az, hogy sokan nem
mernek egyről a kettőre lépni. 

Minden biztonságom otthon
hagytam, távol kerültem a szüleimtől,
elhagyott az akkori barátnőm, kollé-
giumban laktam, utcazenéltem, sok
alkoholt fogyasztottam, de rengete-
get láttam, tanultam, alakítgattam az
utam, és ma már úgy gondolom, hogy
minden perc hasznos volt. Jelen pilla-
natban jól érzem magam, nincs főnö-
köm, sőt mondhatni, a magam főnöke
vagyok. 

– Mitől jobb Budapest, mint Vásár-
hely? 

– Úgy költöztem Pestre, hogy nem
terveztem meg azt, ami most van. Er-
délyben nem tudtam fejlődni, úgy
éreztem, korlátozva vannak a
fellépése  im is. Ha nagyon érdekli Ma-
rosvásárhely magyar ajkú lakóit a mu-
zsikánk, akkor bármikor
koncertezhetünk ott. Ez sajnos nem
csak a közönségen és nem csak raj-
tunk múlik, hanem nagyrészt a kon-
cert- és rendezvényszervezőkön. Azt
mondta egy otthoni (erdélyi – szerk.
megj.) zenészkollégám, hogy aki Er-
délyben nem lett valaki, Budapesten
sem lesz az. Mindvégig kaptam hide-
get-meleget, negatív biztatásból sem
volt hiány, de az a legkevésbé sem
tántorított el a továbblépéstől, sőt in-
kább megerősített. Szerencsémre erős
természetű vagyok, hiszek magam-
ban és a társaimban. Tudtam és mai
napig is tudom, mit akarok, ami a se-
gítségemre volt.

– Hogyan, illetve milyennek jelle-
meznéd azt a zenét, amit te/ti játszo-

tok?
– Dzsessz-pop zenének becézzük

a muzsikánk. Sok érzést hoztam ott-
honról, lagzisat, népi és egyéb eleme-
ket, tehát már az is pluszt jelent,
sajátos színt, hogy én vásárhelyi szár-
mazású vagyok. Rengeteg nótát meg-
ismertem a vendéglátózásom során,
sok román és cigány dalt. Szüleim is
kedves zenéket hallgattak, így van
jelen a tangó-keringő vonal abban,
amit most játszunk. A zenésztársaim-
tól sokat tanultam, ők a Kőbányai
Zenei Stúdióban tanultak, illetve ma
már a Liszt Ferenc Zeneakadémia
dzsessz tanszakán végzős diákok.
Igyekszünk minőségi zenét játszani,
mert azt hallgatunk, azon nőttünk fel.

– Mit jelent számodra a zene? 

– Büszkén és őszintén mondha-
tom, hogy az életemben a zenének jut
a legfontosabb szerep, valamint a szö-
vegírásnak, hiszen annak segítségével
üzenek vagy mosolyogtatok meg bár-

kit, aki kíváncsi minderre.
– Milyen terveid vannak a jövőre

nézve?

– Megy tovább a muzsikálás, ké-
szül a harmadik nagylemez. Megtart-
juk az eklektikus vonalat, mert ebben
érezzük jól magunkat és pozitív a
visszhangja.

– Mikor láthat színpadon a vásár-
helyi közönség? Tervezel-e szülőváro-
sodban koncertezni?

– Többnyire dalokon álmodozom,
azokat tervezgetem, hogy miről fogok
majd még írni. Természetesen szeret-
nénk játszani, szeretnénk fellépni még
többet otthon, de nem feltétlenül csak
a szülővárosomban. Július 21-én Tus-
nádfürdőn koncertezünk, nagyon vár-
juk és örülünk a meghívásnak.
Ugyanakkor türelmesek vagyunk,
mert hisszük, hogy mindennek eljön
az ideje.

Fodor Tekla
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Hip-hop, vásárhelyi ízekkel 
A marosvásárhelyi születésű Bíró Szabolcs, művésznevén Háborgató Maszkura hatévesen vált a harmonika és a zene szerelmesévé. Azóta különös
zenei érzékével, stílusával egyre csak felfele ívelő karriernek örvendhet. Míg a kezdetekben rapperként vált ismertté, mára már szving-pop zenekará-
val (Maszkura és a Tücsökraj) biztosítja a talpalávalót rajongói számára. Maszkurával az erdélyi lehetőségekről, a pesti életről és terveiről beszél-
gettünk.

Erdélyben nem tudtam

fejlődni, úgy éreztem,

korlátozva vannak a

fellépéseim is. Ha na-

gyon érdekli Marosvá-

sárhely magyar ajkú

lakóit a muzsikánk,

akkor bármikor koncer-

tezhetünk ott. Ez sajnos

nem csak a közönségen

és nem csak rajtunk

múlik, hanem nagy-

részt a koncert- és ren-

dezvényszervezőkön. 
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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.

Elektronika

EladóFender Bullet Strat elektromos gitár, va-
lamint Ibanez IBZ10G gitárkombó és állvány.
Együtt mindez 600 lej. Ha valakinek külön
lenne szüksége bármelyik darabra írjon az
antal_norbert90@yahoo.com e-mail címre. 

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

Sürgősen eladó Nokia 6230i stereo head-
settel, hálózati töltővel, függetlenítve. Ára
90 lej. Érdeklődni a 0746-111.613-as tele-
fonszámon lehet. 

Eladó Samsung 226BW 22"-es monitor. Vá-
laszideje 2 másodperc, állapota tökéletes.
Ára 600 lej, akár részletre is lehet fizetni. Ér-
deklődni a 0742-273.084-es vagy a
daniel.ritiu@gmail.com e-mail címen.

Eladó Sony DSC-H10 fényképezőgép, töltő-
vel és 4 gigás memóriakártyával, kitűnő ál-
lapotban. Érdeklődni a 0756-538.122-es
telefonszámon. 

Eladó kitűnő állapotban lévő Olimpus C370
fényképezőgép. Ára 170 lej, alkudható. Ér-
deklődni a 0740-112.145-ös telefonszámon
lehet.

Autó

Eladó 1994-es kiadású, 3 ajtós, 954 cmc
motros Peugeot 106-os autó. A városban
6,5 litert fogyaszt. Van benne Usb-Radio,
biztosítása novemberig érvényes. Kérésre
képet is tudok küldeni. Ára: 1200 euró, vi-
szont szükség esetén részletben is lehet fi-
zetni. Érdeklődni a 0743-878.114-es
telefonszámon. 

Eladó VW Polo 1.4 motorral, benzines.
Gyártási év: 2002. Ára: 3700 euró. Érdek-

lődni a 0745-434.081-es telefonszámon. 
Veszek Ford Fiesta 117 köbcentis személy-
gépkocsinak karburátort. Gyártási év 1979.
Telefon: 0742-798.356.

Lakás

Kiadó 2 szobás lakást keresek közel a nagy-
kórházhoz. Ajánlatokat a következő telefon-
számra várok: 0742-869.091.

Kiadó egy háromszobás lakás egyik szo-
bája június 25-től a Tudor negyedben, közel
a Fortunához. A szoba tágas, akar két sze-
mély részére is megfelelő. A szoba ára 100
dollár/hónap. Érdeklődni az
ibela_aa@yahoo.com e-mail címen vagy a
0766-818.292-es telefonszámon lehet. 

Egyebek

Eladó régi fatengelyes szekér nagyon jó ál-
lapotban. Ára: alkudható. Érdeklődni a
0722-890.952-es telefonszámon lehet.

Apróhirdetések

Kedves gyerekek és szülők, 
akik együtt szeretnétek kalandozni!

Örömmel értesítünk, hogy a Kalibáskő Gye-
rekvilág Egyesület új meglepetést készít nek-

tek a nyári vakációra!

KÉZMŰVES-KERÉKPÁROS VÁN-
DORTÁBORBAN VEHETTEK RÉSZT,

EGYÜTT AZ EGÉSZ CSALÁD

Július 10–16. között

Kipróbálhatjátok magatokat bútorfestőként,
szőhettek, kovácsolhattok, téglát és cserepet
vethettek. Alkalmatok lesz megstudírozni a
vízimalmot, láthatjátok a világhírű maszta-
don csontvázat, barlangászhattok és ráadásul
kerékpározhattok, kerékpározhattok, kerék-
pározhattok.

Ez még nem minden! 
Esténként kerekpokróc-beszélgetésre ülünk,
amikor, ha jók lesztek, megtudhatjátok a más-
napi meglepetéseket. 
A napra lebontott útitervet és egyéb tudnivaló-
kat megtaláljátok honlapunkon: 
www.kalibaskogyerekvilag.ro, de telefonhívásai -
tokra is szívesen válaszolunk – 0744-778.519.

Kalibáskő Erdei Iskola nyári programjai – 2011 
A Kalibáskő Erdei Iskola az idei nyári vakációban érdekes és hasznos programot ajánl kisebb és nagyobb gyerekeknek. A cél az, hogy a gyerekek a
szünidőt szabadlevegőn töltsék, felügyelet mellett, megtapasztalják a természetközeli életet, kialakuljon környezettudatos magatartásuk. Közös
játék, közös problémák megoldása során közelebb kerüljenek önmagukhoz és egymáshoz, átérezzék a csapatszellemet, a közös munka és
együttalkotás örömét. Fejlődjön személyiségük, erősödjön identitásuk és kreativitásuk.

– A tábori élet alkalmat nyújt az önállósulás
útján elindult kisemberek erkölcsi felelősségér-
zetének kifejlődésére, a konfliktushelyzetek fel-
ismerésére és megoldási kísérleteire – mondta
Kovács Ildikó táborvezető.  
1. Bábel tornya románul óvodásoknak és kisis-
kolásoknak – június 19–25.        
A hétköznapi román nyelv gyakorlása úgy, ahogy
mi szeretjük: játékosan, viccelődve, könnyedén.
2. Bábel tornya románul V–VIII. osztályosoknak
– június 26–július 2.      
A hétköznapi román nyelv gyakorlása falmászás-
sal, kötélcsúszással fűszerezve.
3. Kétkeréken a környéken V–VIII. osztályosok-
nak – június 26–július 2.     
Biciklis kaland tábor: falmászás, kötélcsúszás, íja-
zás, tájékozódás, VAKÁCIÓZÁS.
4. Bábel tornya angolul – július 3–9.   
Azoknak, akik már legalább két éve tanulnak an-
golul és érdeklődnek az asztrológia iránt.                  
5. Bábel tornya németül – július 3–9.       
Azoknak, akik már legalább két éve tanulnak  né-
metül és érdeklődnek az asztrológia iránt.                  
6. Sárkánykutatás kerékpárral óvodásoknak és
kisiskolásoknak – július 10–16.      
Minden amit a valaha élt sárkányokról tudunk. 
7. Jurtakészítés – július 17–23.       
Kitapasztaljuk a jurtakészítés minden csínját-
bínját.
8. Kézművesség és hagyomány – július 17–23.    

Visszalépünk az időbe: természetes ételeket fo-
gyasztunk, fafaragással, bútorfestéssel, neme-
zeléssel, szövéssel, bábkészítéssel,
gyöngyfűzéssel foglalkozunk. Népi játékokkal,
mondókával, dallal mulatjuk az időt.
Gyerekszájak azt mesélik, hogy 2009-ben a kéz-
műves hét volt a leges-leges-legsikeresebb.
9. Szakácskodunk! – július 17–23.
Mi vagyunk a szakácsok! Természetes ételekkel
tápláljuk kézműves pajtásainkat: kenyeret sü-
tünk a kemencében, sajtot, túrót készítünk, sü-
tünk, főzünk, szorgoskodunk. Mindezt vidáman,
dúdolva, tréfálkozva, s ha kedvünk támad, kot-
nyeleskedünk a kézműves műhelyekben is.
10. Néprajzkutatás kerékpárral – július 24–30.                
Vándortábor azoknak, akik ki szeretnék próbálni a
cserépvetést, bútorfestést, kovácsolást és nem
bánják, hogy kerékpárral járjuk körbe Erdővidéket.
A kalibáskő-csapat szerint 2010-ben ez volt a tá-
borok csúcsa.
11. Természetbúvár – július 31–augusztus 6.     
Búvárkodás, megfigyelések, kísérletek.
12. Néprajzkutatás kerékpárral – augusztus 7–
13. Új tájakra kerekezünk a tavalyi néprajzkutató
csoporttal.
13. Színjátszás – augusztus 21–27.     
Azoknak, akikben ott szunnyad a végtelen krea-
tivitás. Játék, pantomim és mozgásművészet,
improvizáció, önálló jelenettervezés, testbeszéd,
mimika, gesztikulálás. Kiejtés, hangtechnika és

helyes beszéd.
Gyerekszájak azt mesélik, hogy 2010-ben a szín-
játszás hete volt a leges-leges-legsikeresebb.
14. Helyesen magyarul – augusztus 21–27.    
Helyes beszéd, helyesírás azoknak is, akiknek ez
erősségük. Virtuális utazás Kőrösi Csoma Sándor
nyomán. 
15. Alkotó hét – augusztus 28–szeptember 3.      
Fafaragás, bútorfestés, nemezelés, szövés, báb-
készítés, gyöngyfűzés, agyagozás.
16. Bábel tornya románul óvodásoknak és kisis-
kolásoknak – szeptember 4–10.
Még egy utolsó vakációs hét! Használjuk ki: 
játsszunk, mókázzunk és melegítsünk be az 
iskolakezdésre!
17. Színek és formák tánca – szeptember 4–10.
Kreatív tábor
A Kalibáskő Erdei Iskola mottója: JÁTÉK, MÓKA,
KACAGÁS. Ha már végre nyár van és vakáció,
akkor minden gyerek lazítson, játsszon, mókáz-
zon, nevessen. Bármilyen táborról legyen is szó,
mindennapos a természetjárás, kirándulás, pa-
takászás, az esti tábortűz és lefekvési ceremónia.
Elsődleges szempont a gyerek fizikai, lelki épsége
és gyarapodása. 
Bővebb információ, feliratkozás a www.kalibasko-
gyerekvilag.ro honlapon, valamint Kovács Ildikónál:
0744–778.519, e-mail: kalibasko@gmail.com. 

Nagy Annamária 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Pippa. A brit királyi család újabb bulimániás rokonnal gazda-
godott, amikor Vilike feleségül vette Katikát. Ugyanis (immá-
ron) Katalin hercegnő húga, Pippa nem veti meg a vadabb
szórakozást: az angol sajtóban máris kering egy olyan fotó,
amelyen a huszonhét éves csajszi igencsak hiányos, vécépa-
pírból készült menyasszonyi ruhában viháncol valami partin.
Nővére lakodalmán is sokan felfigyeltek a bájaira, hiába viselt
szolidabb öltözéket: a menyegzőt követő hétvégén többen ke-
restek rá a neten, mint Vilmos és Katalin esküvőjére. A brit sajtó
pedig már most a királyi família fő celebjeként emlegeti, aki a
bulizási szokásai, illetve külseje miatt állandó szereplője lesz
a bulvárhíreknek. Csak éppen Böske mámi, az anyakirálynő be
ne pipuljon a kis Pippára, mert egy bizonyos, párizsi alagútban
történt, végzetes kimenetelű „baleset” óta tudjuk, hogy nem
jó ujjat húzni az öreglánnyal…

Nagyon Rövid Filmek Fesztiválja. Május 6–8. között ismét
megrendezték városunkban is az NRFF-et, azaz a Nagyon Rövid
Filmek Fesztiválját, amelyen minden évben néhány másod-
perc, néhány tíz másodperc, de legfeljebb három perc hosszú-
ságú alkotások szállnak versenybe (a győztes alkotás rendezője
öt eurót, valamint egy bélyeg nagyságú oklevelet kap). Az idei
fesztivál érdekessége, hogy nem az a francia filmecske vitte el
a fődíjat, amelyikre mindenki számított, hanem egy másik,
ugyanis a zsűrielnök pont akkor hajolt le megvakarni a bokáját,
amikor azt vetítették.

Bus-megálló. Pornófilmet sugárzott a minap az egyik buka-
resti buszmegálló információs képernyője: este tíz óra körül a
Piaţa Romană megállóban egyszercsak hardcore-pornó jele-
netek kezdtek futni az LCD-kijelzőn. Valószínűleg hackerek tör-
ték fel a rendszert, és töltöttek fel pornófilmet az információs
anyag helyett. Hát, még mindig jobb, mintha parlamenti köz-
vetítést pakoltak volna fel. A buszozással különben is vigyázni
kell, ahogy az alábbi rövid anekdotából is ki fog derülni…

Köztudott, hogy az ’56-os magyar forradalom után sokan disszi-
dáltak, közülük jó néhányan Ausztráliába, akik aztán viszonylag
hamar beolvadtak, olyannyira, hogy az egymás közötti magyar
csevegésbe is egyre több angol szót kevertek, illetve angolosan
ejtették a hasonló alakú szavakat. Nos, egy ilyen kitántorgott
családhoz érkezett egyszer – valamikor a hetvenes években –
látogatóba egy pesti rokon, akit a reptéren vártak, majd onnan
busszal mentek tovább. (A sztori megértéséhez tudni kell azt,
hogy akkoriban a buszok tetején volt a csomagtartó, illetve azt
is, hogy a busz angolul „bus”, kiejtve „basz”.) Már javában zöty-
kölődtek Sydney belvárosa felé, amikor a látogató keresgélni
kezdte a csomagját, és, miután nem találta, megkérdezte az
egyik házigazdát: hol van a bőröndöm? „Bus-nak a tetején” –
jött az elausztrálosodott magyar válasz, mire szerencsétlen pacák
csak ennyit tudott kinyögni: „Jó, jó, de mért pont az enyémen?”

Nesze neked pikniktörvény! Temetőben, sírok közt flekke-
neztek május elsején a cigányok – tudatják velünk az egyik
hírportálon. Míg egyesek a tengeren, mások a hegyekben, a
romák a temetőben, húst sütve ünnepelték május elsejét Ga-
lacon. (Ez már önmagában is elég vicces, hogy a cigány a
munka ünnepét ünnepli.) A genetikailag hiperpigmentált ba-
gázs „a jó szellemek társaságában” igazi lakomát csapott, elő-
került a flekkensütő, a sör, bor, whisky, ahogy az illik. Állítólag
a munka ünnepe idén egybeesett egy cigány hagyomány meg-
ülésével, amellyel a halottak előtt tisztelegnek, ám szerintünk

azért a munkát is ünnepelték egy kicsit, amiért ilyen nagy
ívben elkerüli őket. De nemcsak flekkent meg miccset süttek,
hanem egyéb finomságok is terítékre kerültek, például a lávakő
helyett sírkövön sült csirkemell, a fejfatányéros, a göröngyölt
sonka, a cinterempörkölt kriptában főtt galuskával, 
gilisztaspagetti, vakondfasírt, desszert gyanánt pedig szarka-
bélest, kereszterházy tortát és halálmadártejet fogyasztottak.

Don Dorin. Előző lapszámunkban hírt adtunk róla, miszerint
városunk elő-, elnézést, első embere az Állatkertben járt, ahol
ad hoc sajtótájékoztatót tartott, amelyen állatokkal kapcsola-
tos kérdésekről és állati ötleteiről tajtékoztatta a sajtósokat.
Azt viszont elfeledtük megírni, hogy mondavégeztével rokoni
kapcsolatba került az egyik négylábúval, úgy bizony! Ugyanis
április végén lámaborjú született, aki – jobb híján – a vásár-
helyi Don Corleonét választotta keresztapjául. A kis szopós a
Flik nevet kapta a nagy embertől, aki emígy indokolta dönté-
sét: „azért választottam ezt a nevet, mert passzol hozzá”. Értyük
mik az apropót, ugyanakkor kissé bánkódunk es, hogy őkelme
és kétlábú csatlósai nem olyan neveket viselnek, amelyek pasz-
szolnának hezzájuk.

CARIT-SAN. Hamarosan még egy CARIT-SAN poliklinika nyílik
városunkban, a Tudor lakónegyedben, ahol elsősorban az
alábbi, kevésbé gyakori nyavalyák szakellátásával állnak az
Önök rendelkezésére: fapofa, ráfázás, holdfényallergia, kö-
ménymagfüggőség, benőtt karma, homloklebenysérv, rossz
vér, spontán lepetézés, pókarc, dezsávü, dezsávü, szombat esti
láz, kotyogó hónaljmirigy, kamatláb, krónikus horgolás, álmat-
lanság, valódi matlanság, Basescu-nézés, fokhagyma-túlada-
golás, élveszületés, ötnegyedes szívritmus, nyáltúltengés,
szalontüdő, csöpögő nyelvcsap, tyúkszem, sasszem, hüvely-
champignon, fehérmájúság, rosszmájúság, vándormellbimbó,
var-ánusz, vizenyős tekintet, gennyes karizma, peniszkönyök,
buckahas, halálkanyaró, zokniagy, köldökkukac, fogviszketés,
körömrák, eltűnési viszketegség, nem szexuális jellegű zihálás,
gyomorszájpenész, orrszőrhullás, gólyaláb, hasjövés, szemszag,
ronda gyerek szindróma, heveny pofaleszakadás, orális has-
menés, színpadi siker (kéz- és lábtörés), lábikra-kikelés, ma-
jonézes nyelv, zárlatos petevezeték, fülzsíravasodás,
vérnarancsbőr, ízlésficam, szájzsugor, lábszusz.

Való Világ 5. Alig ért véget a Való Világ 4, hamarosan indul
az újabb széria, ám okulván abból, hogy az érdektelen és unal-
mas játékosok miatt a legtöbbször egyszerűen nézhetetlen volt
a műsor, ezúttal kissé körültekintőbben válogatták ki a leendő
szereplőket. Ismerkedjünk meg néhányukkal (hetente egy já-
tékost mutatunk be, mert ők is szerre költöznek be a villába):
Zsanett, 32 éves, bébiszitter és zongoralehangoló. Csin-
talan kislány volt, imádta bosszantani a szomszédokat. 13 évesen
vesztette el a szüzességét. Harmadjára. 14 éves korában ott-
hagyta az iskolát, és lelépett egy rockzenésszel, aki aztán eladta
egy albán stricinek. Imádja a death metált, a szado-mazo szexet
és a házipálinkát. Egyszer harmadik lett egy Marylin Manson ha-
sonmás-versenyen. Van két macskája, de az egyik kutya. Szaba-
didejében aerobikozik és halálfejes asztalterítőket horgol. Érdekli
az irodalom, de csak filmen. Mániája a szép bőr, ha pattanást
lát valakin, kérdezés nélkül kinyomja. Előszeretettel szexel nyil-
vános helyeken. Vénuszdombjára egy gitározó patkányt tetovál-
tatott. Borotválja a hónalját, de csak az egyiket. Biszexuális.

SMS*
Ma már el se tudnánk képzelni az életünket mobiltelefon, s
azon belül SMS-ezés nélkül. De mit írtak, illetve írhattak volna
egymásnak híres eleink: az írók, a költők, a létezett vagy kita-
lált hősök?

Luke Skywalker az anyjának: Mama! Bejutottam a világegyetemre!
Bentlakás még kérdéses. Nem tudom, hányra érek haza, űrstoppal me-
gyek. Süssél palacsintát! Pá
Péter Jézusnak: Üdv, mester, hánykor kezdődik este az utolsó vacso-
racsata? És lábat mossak?
Edison a feleségének: Mucika, dobd ki a gyertyákat a francba, fel-
találtam valami világító mütyürt. Nemsokára érkezem, csak még fel-
találom a gramofont. Parizert vettem. 
Mózes az Úrnak: Remélem ma konkrétumokról is szó lesz, és nem
megint potyára dzsanázok fel arra a kurva hegyre!
József Attila az anyjának: Mama! Vettem neked valami Calgon nevű
gyógyszert, állítólag ettől majd tovább élsz!
Ősember az ősnejének: Órák óta kergetünk egy mamutot. Néha meg
ő minket. Ha nem érnék haza vacsorára, egyetek dodókonzervet. Pu-
szilom a kölköket, apa.
Mária a barátnőjének: Köszike a tippet, jövök egy kávéval, ez a
marha Józsi tényleg bevette a szentlelkes dumát.
Kukorica Jancsi Iluskának: Este megyek búcsúzni, vegyél pálinkát,
bort, és mossad meg a berendezést. 
Petőfi Bemnek: Harmadik napja gubbasztok ebben a rohadt kukori-
cásban, hemzsegnek a katonák, fingani se merek, várom az erősítést,
Sanyi.
Jézus Istennek a keresztről: Lépjél lassan valamit, fater, teljesen el
vagyok már zsibbadva.
István Koppánynak: Helóka! Miért kell velem keménykedni mások
előtt, buta fiú? Este a szokott helyen várlak. Puszi
A Carpathia rádiósa a Titanic rádiósának: Ne mind rövidítsél min-
dent, bazmeg! Mi a túrót jelent az, hogy SOS?
Sütő András az anyjának: Mámi, meggondoltam magam, nem Aludj
jól, Bandika! lesz a könyv címe, hanem Anyám könnyű álmot ígér.
Rodin gondolkodójának körüzenete: Véletlenül nem tudja valaki
a messengeres jelszavamat?
Mikes Kelemen a nénjének: Édes néném! Ezután inkább leveleket
írok, mert annyit fosod a szót, hogy a gatyám is rámegy, marha drága
a roaming.
A barátnője Ágnes asszonynak: Ezt az új Arielt próbáltad?
Ariadné Thészeusznak: Azonnal fordulj vissza, te marha, itt felejtet-
ted a fonalat!
Freud Jungnak: Még hogy te leszel a híresebb, Gusztikám? Arról ne
is álmodj!
Napóleon Josephine-nek: Kábé jövő hét végén érkezem. Ne fűrgyé le!
Toldi Bencének a nádasból: Ne bort hozzál, hanem páleszt, kotlós
volt a szárcsatojás, megy a hasam.
Vlagyimir Godot-nak: Mégis meddig várjunk még, apja?
Hamlet Shakespeare-nek: Mi is a kérdés?
(*elhangzott a Marosvásárhelyi Rádió 2009-es szilveszteri kabaréjában)
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Éremeső Berninek

Két hazai iúsági bajnoki arannyal a tar-
solyában és sérülten utazott Cetniewoba
a marosvásárhelyi születésű, de Beszter-
cén pingpongozó Szőcs Bernadette,
hogy részt vegyen az iúságiak idei
Világ-körversenysorozata (World Junior
Circuit) keretén belül szervezett Lengyel
Nyílt versenyen, ami a negyedik sikeres
megmérettetésnek bizonyult számára a
csehországi arany-, a magyarországi
ezüst- és a francia bronzérem után.
Egyéniben, a döntőben térd-, váll- és
hátfájdalmakkal is küszködve, szoros
versenyben maradt alul a magyar Mada-
rásszal szemben, leánypárosban német
társával, Solja Petrissával közösen vesz-
tettek a japán Miyake/Matsumoto páros
ellen, így ezüstérmet szerezve.

Újabb VB-címek Mátyusnak

A Mureşul klub harcművésze, Horváth
Attila érdemes edző tanítványa, Mátyus
Ervin újabb két világbajnoki címmel gaz-
dagodott. Az elmúlt héten (május 22–
27. között) az oroszországi
Szentpéterváron megtartott Kempo vi-
lágbajnokságon tíz mérkőzésen lépett
harcba, amely során két arany- és egy
ezüstérmet szerzett. A kiváló fizikumú
Mátyus egyetlen marosvásárhelyi ver-
senyzőként vett részt a 34 ország min-
tegy száz sportolója között. A
világbajnokságon főleg a szívósabb, erős
fizikumú, orosz  sportolók bizonyítottak. 
Mátyus Ervin 2010-ben három országos
bajnoki címmel (kempo full és light con-
tact, wu-shu full contact), egy wu-shu
Európa-kupa győzelemmel, két kempo
világbajnoki címmel (full contact és
knock down), illetve egy világbajnoki
bronzzal (mix fight) érdemelte ki a leg-
jobb sportolónak járó elismerést, amire
reális esélye van az idén is, miután már
tarsolyában tudhatja a világbajnoki ér-
meket. 

Röviden

Az idén 15. alkalommal szervezték meg a Marosvásárhelyi Napok keretében a hagyományossá vált, ama -
tőrök számára kiírt, egyéni és páros teniszversenyeket, melyeket ezúttal is az Egyetemi Sportklub pályáin
tartottak. A vásárhelyi tenisz jelenlegi, talán legismertebb oktatója, a 45 éves Szilágyi Géza olvasóinknak
egy érdekes és külföldön már ismert teniszprojektről számol be, melynek segítségével könnyebben,
hatékonyabban és alaposabban sajátíthatják el a gyerekek a teniszt, mint eddig bármilyen más ismert 
módszer segítségével.

– Mint ismeretes, június 10-én
Marosvásárhelyen rangos versenyt
fogsz rendezni, Tenisz 10 elnevezés-
sel. Mi is a lényege a tornának?

– A Tenisz 10 elnevezésű torna
4–10 éves gyerekek számára van ki-
írva, a Play&Stay program alapján,
ami hazánkban az MPG konszern –
mely több sportprojektet támogat
és a Tenis Partener lap kiadója is –,
támogatásával működik. A
Play&Stay projekt a Nemzetközi Te-
nisz Szövetség égisze alatt működik
és célja, hogy a 10 éven aluli gyere-
kekkel, akik a tenisz iránt érdeklőd-
nek, könnyen, hasznosan és
élvezettel ismertessék meg ezt a
sportágat. Ez egy különleges tanítási
mód, ahol játékosan, humoros ele-
meket felhasználva, könnyebb lab-

dákkal, ütőkkel, merevség nélküli
ütésekkel sajátíthatják el a tenisz
alapelemeit. Én Magyar  országon is-
merkedtem meg ezzel a projekttel,
Romániában is minden megyében
több tíz turné alkalmával fogják ki-
választani a tehetséges gyerekeket.
Engem Maros megyében bíztak meg
a projekt oktatásával és remélem,
hogy innen is kikerülhet néhány te-
hetséges, teniszt szerető kis sportoló.

– Kinek az ötletére rendezik a tor-
nákat?

- A kezdeményezés atyja Sever
Dron, aki Romániában született,
majd Franciaországba telepedett ki,
s aki annak idején tagja volt Romá-
nia Davis-csapatának is, egykori
csapattársai voltak többek közt Ion
Ţiriac és Ilie Năstase. Saját teniszis-
kolát és akadémiát alapított Fran-
ciaországban, Institut du Tennis
Sever Dron (ITSD), és Tenis Club
2000 Academia Sever Dron néven,
ugyanakkor, a Tenisz 10 sajátos pro-
jektje által, felkarolja a hazai te-
niszsportot is.

– Bárki beiratkozhat a Tenisz 10
turnéra?

– Igen, már a tavaly is többen
feliratkoztak, gondolom, idén is
szép számmal lesznek jelen a tehet-
séges gyerekek, ha bármely szülőt
érdekli a projekt, az a
geza30@gmail.com e-mail címen,
vagy a 0745.317-077-es számon ér-
deklődhet, vagy feliratkozhat.

– A gyerekeket külön csoportok-
ban oktatják majd?

– Persze. Három szintkülönbség
lesz; az első, az úgynevezett piros,
amit a 4–8 éves gyerekek számára
írnak ki, a második a narancssárga
szint, amely 8–9 éves, majd a zöld
szint, ami 9–10 éves gyerekeknek
szól. Itt fontos tudni azt, hogy a
szintek keretén belül különbözőek
a pályák, az ütők és a labdák mére-
tei is, hogy könnyebben tudják a
gyerekek elsajátítani a tenisz tudo-
mányát.

– Hol kerül sor a mérkőzésekre?

– Az Egyetemi Sportklub tenisz-
pályáin rendezik meg a tornákat. Itt
minden gyermek számára biztosí-
tunk ütőt, labdát, ami nagyon fon-
tos, főleg arra való tekintettel, hogy
a szülőknek csak a beiratkozást kell
fizetniük, a további költségekről mi
gondoskodunk.

– Mióta foglalkozol tenisszel?

– Harminc éve teniszezem, haj-
danán Fodor Attila edző keze alatt
kezdtem el sportolni a Sportiskolá-
nál, s a hosszú évek során számta-
lan hazai és nemzetközi versenyen
értem el jó eredményeket. 6 éves
koromig egy beteges, vékonydon-
gájú gyermek voltam, majd nagy-
anyámnak köszönhetően kerültem
el teniszezni, aztán a betegségeim
végleg kimaradtak, ezért is köszön-
hetek sokat ennek a sportágnak.

– Jelenleg is sportolsz?

– Igen, Magyarországon teni-
szezem országos versenyeken,
ahová a testvéremen keresztül ke-
rültem, de többször veszek részt be-
mutatókon, oktatok gyerekeket,
felnőtteket több magyarországi
nagyvárosban.

A 44 éves Dendea Silviu teniszező, versenyszervező a Marosvásárhelyi Napok alatt tartott
teniszversenyek szervezője kitűnő magyarsággal összegezte az eseményeket:

– Az idén már 15. alkalommal szerveztünk tenisz-tornát a Marosvásárhelyi Napok során, sőt az idén volt
először női egyéni is. Sokan vettek részt, az idő is kedvezett, sőt, jó néhány egykori teniszező is pályára lépett.
A fontos az, hogy az utóbbi 3–4 évben kezdett fellendülni a marosvásárhelyi tenisz. Jó néhány éve az Egyetemi
SK teniszpályáin hétvégenként tornákat szervezek, ahová bárki beiratkozhat és hódolhat ennek a sportágnak.
Az évek folyamán mintegy 300-an fordultak itt meg, egy szezonban ez 70–80 sportolót jelent, köztük sok a
fiatal. Jelenleg sok tehetséges ifi sportolóval büszkélkedhet városunk, mint például Cristian Moldovan, vagy
Gheorghe Botezan fia, George, de megemlíthetem városunk ismert teniszoktatóit: a fáradhatatlan Takács
Jánost, vagy Gheorghe Botezant, Hajnal Lászlót és nem utolsósorban Anca Colcert, aki valamikor még Né-
metországban is játszott. Tőlük van mit tanulnia a nyomdokaikban haladó fiatal korosztálynak.

A Marosvásárhelyi Napokon megtartott férfi egyéni teniszversenyen játszott Takács János
edző egyik hajdani tanítványa, Szente Csaba is, aki az egykori Mureşulnál 6 évet játszott.
A teniszezőből lett későbbi labdarúgó a következőket mondta el a Központnak:

– Takács János keze alól számtalan tehetséges teniszező került ki az évek során. Jó érzés volt újra
találkozni vele. Nekem a tenisz a futball mellett mindig is a hobbim maradt, melyet 1977–1983 között
űztem, igaz, nehéz most több mint 25 év után újra versenyszerűen teniszezni, mert hiányzik a gya-
korlat. Hajdanán rendszerességgel jártunk tenisztornákra, edzőtáborokba Nagyváradra, Aradra, Szat-
márra stb., szívesen emlékszem vissza gyermekkorom azon időszakára, akárcsak a labdarúgó
karrieremre.

Szente Csaba sportágat váltott, az egykori Elektromaros leigazolt labdarúgója lett 1984-ben, habár
a tenisz előtt még kacérkodott a futballal, ugyancsak az Elektromarosnál. Az Elektróval a B-osztályig
jutott, majd a helyi Gaz Metan, aztán az IRA csapataiban is megfordult. Igazolt labdarúgóként a ma-
gyarországi, megyei bajnokságban szereplő Kiskunhalas csapatában játszott utoljára. Jelenleg az
Apollo Old Boys öregfiúk labdarúgó-együttesének a tagja és a testnevelési főiskolán mesterizni fog.

Teniszoktatás felső szinten

Szente Csaba

Szilágyi Géza
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Kovács úr és a felesége kirándulni megy. Kovács úr
megkérdezi a vámostól:

– Aranyat lehet átvinni?
– Lehet.
– Akár 120 kilót is?
– Annyit nem.
Ekkor odafordul a feleségéhez:
– Hallod aranyom? Te itthon maradsz!

A bíró kihallgatja Padlizsánt.
– Maga ellen az a vád, hogy megölte az anyósát. Miért tette?
– A feleségem kért rá...
– Hogy mondhat ilyet? Szégyellje magát! Hiszen a felesége

imádta az édesanyját!
– Igaz, bíró úr, de mielőtt aznap elment, azt mondta nekem:

„Lajos, ha a mamát alvás közben egy légy zavarja, ne keltsd fel,
hanem üsd agyon!”

– Már a mosolyából látom, hogy fogunk mi még találkozni.
– Azt hiszi, maga olyan ellenállhatatlan?
– Nem, fogorvos vagyok.

Két jó barát találkozik az utcán:
– Jólesik olykor az embernek a tulajdon két lábán járni, nem

igaz?
– Dehogyisnem! Tőled mennyi időre vonták be a

jogosítványt?

A csiga és a teknősbéka karamboloznak az erdőben. Egyetlen
szemtanú van csak, a lajhár, aki éppen a helyszín közelében
himbálózott a fán. A rendőrőrsön faggatják a lajhárt, mit látott e
szörnyű balesetből. A lajhár a következőt vallja:

– Nem emlékszem, minden olyan gyorsan történt!

Viccek

A Párizsban élő világhírű regényíró
még otthon, Csehszlovákiában, 1972-ben
írt művének színhelye egy ódon bájú
közép-európai fürdővároska. Itt ad egy-
másnak randevút a regény nyolc szerep-
lője: Klíma, a híres dzsessztrombitás;
Růžena, a fiatal, csinos ápolónő, aki hasz-
talan igyekszik kitörni reménytelenül
szürke életéből; Jakub, a volt politikai fo-
goly, aki végre megkapván útlevelét,
emigrálni készül; Olga, Jakub kivégzett

barátjának a lánya; Kamila, Klíma szép és
féltékeny felesége; Skřéta doktor, ez a
félig-meddig valószerűtlen alak, a fürdő-
városka nőgyógyásza, aki igen sajátságos
módszerrel teszi termékennyé pácienseit;
egy másik, a valószerűtlenség határán
mozgó hős, Bertleff, a gazdag amerikai,
ez a modern szent, kék dicsfénnyel a feje
körül; végül a megható hősszerelmes,
František, aki soha életében nem fogja
megérteni, hogy mi történik körülötte.

Könyvajánló
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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


