
Zöldek

Kirándulás 
a szorgoskodó méhekkel

Szakács Andrással, a lőrincfalvi származású fi-
atal méhésszel a szakma érdekességeiről és
bonyodalmairól beszélgettünk, aki gyermek-
korában saját kiskertjét rendezgette, majd az
elektronika világában próbált szerencsét.
Rövid időn belül meggyőződött afelől, hogy a
növény- és állatvilág áll igazán közel a szívé-
hez.
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>>> 6. oldal

Hír és hírháttér

„Az RMDSZ városi szervezete
kész tárgyalni mindenkivel!”

Két héttel ezelőtt meghiúsult a közösen támo-
gatandó magyar polgármesterjelölt állítására
vonatkozó szándéknyilatkozat aláírása. Azóta
sokan próbálják magyarázni a kialakult hely-
zetet, egyesek lemondtak már annak esélyé-
ről, hogy megvalósulhat az együttműködés,
mások viszont csak most reménykednek iga-
zán. Dr. Benedek Istvánt, az RMDSZ városi
szervezetének elnökét arra kértük, ossza meg
a kialakult helyzettel kapcsolatos véleményét
az olvasókkal.

>>> 5. oldal

Riport

Közösségépítés 
Kenden

A szülőknek az iskola felé csalogatása, az oktatás,
nevelés fontosságának hangsúlyozása céljával
második alkalommal szervezték meg a Család
a suliban elnevezésű rendezvénysorozatot. A
kendi Sámuel József Általános Iskola igazgatója
kezdeményezte eseménynek, a múlt évhez ha-
sonlóan a tanintézet udvara adott otthont. 

>>> 11. oldal

Sport

Fellendülő vidéki sportélet

Böjthe Zsombor testnevelő tanár négy éve
tanít a Balavásár községhez tartozó Ken-
den, ahol tevékenyen részt vesz a falu
sportéletének fellendítésében.

>>> 15. oldal
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Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).
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Új! Új! Új!
Ingyenes apróhirdetés.

Részletek a 12. oldalon.

(Arany)kakas a
szemétdombon

Megrongált állapotban, már-már romokban hever a város egyik legrégebbi 
szecessziós stílusú épülete, az Aranykakas, ami évtizedekig a vásárhelyiek egyik ked-
velt vendéglőjeként működött. Néhány hete pedig nemcsak gaz, betört ablakok
maradványa, lehullt vakolat és szemét díszíti a helyiséget és környékét, hanem egy,
az önkormányzat által kifüggesztett virító sárga színű szégyentábla is, a következő
felirattal: „Ez az épület nem a város, hanem a bukaresti Romarta Rt. cég tulajdona!”. 

>>> 3. oldal

Juventus

Díjazták az alternatív 
tantárgyverseny nyerteseit

Múlt szerdán a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
Bernády György termében a Bolyai Alapít-
vány által meghirdetett alternatív tantárgy-
verseny nyerteseit díjazták. Az egykori
amfiteátrumban az alapítvány kuratóriumi
tagjával, Filep Attilával ugyanabban a pad-
ban beszélgettünk, melyet évtizedekkel ez-
előtt diákként maga is koptatott.

>>> 12. oldal



2. oldal >> Naptár június 8–14.

Névnapok
Június 8. Medárd, Ágnes, Vilmos, Tas, Ellák, Helga
Június 9. Félix, Bódog, Diána, Előd, Ludovika, Pelágia
Június 10. Gréta, Margit, Diána, Gitta, Bács
Június 11. Barnabás, Paula, Roxána
Június 12. Villő, János, Leó
Június 13. Antal, Anett, Tóbiás
Június 14. Vazul, Zalán, Valér, Herkules, Metód, Hartvig

Ajánló

Kos: Ismét feléled kalandvágya. Energikusan veti bele magát
a társasági életbe, melyből a flört sem hiányzik. Szeretne
minél több embert megismerni, és a beszélgetések most
különösen fontos szerepet kapnak az életében.

Bika: Mélyreható átalakulások kezdődnek az életében. A
Jupiter, a szerencse bolygója 12 év elteltével újra a jegyébe
lép. Ennek köszönhetően a hétvégétől kezdve nagy
lehetőségek érkeznek az életébe, legyen szó pénzről,
munkáról vagy szerelemről. 

Ikrek: A Bikához hasonlóan Önre is fontos átalakulások vár-
nak. A hét közepén nemcsak egy részleges napfogyatkozás
zajlik a jegyében, hanem a szerdai újhold is ott tanyázik.
Ennek hatására nemcsak álmodozóbb hangulatba kerülhet,
de az intuíció szava is hangosabb lehet.

Rák: Lehet, hogy két tűz közé került, vagy csak nem tudja
eldönteni, menjen vagy maradjon, változtasson vagy kivár-
jon. Akárhogy is dönt, az eredmény valószínűleg tartós lesz,
ezért nem baj, ha a fontos döntéseket egy héttel elhalasztja,
amikor már könnyebben veszi az akadályokat.

Oroszlán: Úgy tűnik, nagyon tisztán látja azt, hogy mit 
szeretne elérni a szerelemben, illetve a kapcsolatában. Ha
még nem, akkor olyan hatás érheti a héten, mely döntésre
kényszeríti.  

Szűz: Könnyen lehet, hogy nem lesz felhőtlen ez a hét az ön
számára. A hivatásában változások kezdődnek, melyek a
munkaterületét és a munkahelyét egyaránt érinthetik. A sza-
kmai dolgok talán kissé elvonják a figyelmét a szerelemről
és a kapcsolatáról.

Mérleg: Mintha túl sok mindent próbálna belezsúfolni az
adott időbe. Ha nyaralást tervez, legszívesebben minden
várost meglátogatna, egyébként képtelen kihagyni egyetlen
társasági összejövetelt is, és minden információt magába
akar tömni, amit csak lát vagy hall. Kicsit lazítson a tervein
és a napirendén! 

Skorpió: Különösen kedvező időszak kezdődik a másokkal
való viszonyaiban. Csütörtöktől kezdve a bolygók egy 
szerelmi vagy üzleti kapcsolat elmélyítésére buzdítják, és
ahhoz adnak támogatást is. Jól teszi, ha nehezen veszi rá
magát a kompromisszumokra!

Nyilas: Úgy tűnik, közeleg az idő a kapcsolatai átren-
dezésére. Nem halogathatja tovább, hogy szembenézzen a
problémákkal, akár párkapcsolatban, akár szingliként. Lehet,
hogy azért marad inkább egy kellemetlen helyzetben, mert
nehezen viseli az átmeneti állapotokat.

Bak: Ez a hét változást hozhat a napi rutinjába, és ettől 
feszültté válhat, de lehet, hogy kapkodni kezd. Kellemetlenül
érinti, hogy jól berendezett életét nem folytathatja úgy,
ahogy eltervezte. Különösen, mert nem szereti, ha mások
döntenek ön felett.

Vízöntő: Nem ismer magára. Bár eddig sem rejtegette a
kreativitását, most úgy tűnik, különös erővel tör fel önben
az önkifejezési vágy. Nem kizárt, hogy azon gondolkodik, ki
kellene próbálnia egy új alkotóterületet.

Halak: Magánélete megszokottan csordogáló vizeit hirtelen
külső beavatkozás zavarja meg. A kialakuló feszültség azt
mutatja, nem halogathatja tovább, hogy felvállalja érzéseit,
akár kapcsolatban, akár szingliként.

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
Pénteken június 10-én, 19 óra kezdettel W.
Shakespeare: A makrancos hölgy, avagy a
hárpia megzabolása (fotó) című előadást
láthatja a közönség a Nemzeti Színház Nagy-
termében. Az előadást újrajátsszák június 12-
én, 17 órai kezdettel.
Dorota MaslowskaKét lengyelül beszélő sze-
gény román darabját június 11-én, este 8 órai
kezdettel viszik színre a színház Kistermében.

Hangverseny
Csütörtökön, a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia e heti hangversenyén Mihai Agafita
vezényel, hegedűn Ilian Gârnet (Moldva Köz-
társaság) működik közre. Műsoron: Mu-
szorgszkij – Bevezetés (Hovanscsina című
opera), Mendelssohn – é-moll hegedűver-
seny és Mozart – 41. C-dúr Jupiter szimfónia.
A koncertre a Kultúrpalota nagytermében
kerül sor, 19 órai kezdettel. 

Vita az önkormányzatiságról
A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének
Maros megyei fiókszervezete. június 8-án,

szerdán 18 órai kezdettel a marosvásárhelyi
Bernády Házban (Horea utca 6. szám) az
RMDSZ helyi önkormányzati szerepléséről és
a polgármester-jelölésről, választásról rendez
vitaestet. Meghívottak: dr. Csegzi Sándor al-
polgármester, dr. Bakos Levente, az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezetének képviselője,
dr. Kolozsváry Zoltán, a helyi tanács RMDSZ-
frakciójának vezetője, Gáspár Sándor, a Civitas
Nostra városvédő szervezet elnöke. Beszélge-
tőtársak: Szucher Ervin és Antalfi Imola. Házi -
gazda: Vajda György, a MÚRE területi
szervezetének elnöke. A nyilvános rendezvé-

nyen az újságírók és a meghívottak párbe-
széde után bárki kérdésekkel fordulhat az em-
lítettekhez.

Művészetisek munkái
A marosvásárhelyi Művészeti Líceum V–VIII.
osztályos diákjainak munkái megtekinthetők
a Kultúrpalota földszinti galériájában. 

Fotótárlat a várban
Plájás István marosvásárhelyi fotóművész ki-
állítása látogatható a Fotóklub Várgalériájá-
ban. 

Claudiu Maior szívén viseli a súlyos fogyatékkal élő emberek sorsát. Az
alpolgármester, aki a FCM Marosvásárhely igazgatótanácsának tagja is
egyben, nemrég találkozott a Hifa–Románia Egyesület marosvásárhelyi
tagjaival.

Mint ismeretes, néhány hete a futball klub
vezetősége elhatározta, hogy a FCM Marosvásár-
hely–Victoria Brăneşti meccs minden eladott
jegyéből 1 lejt a Hifának ajánl fel. A jótékonysági
akció során 1.500 lej gyűlt össze; ez a pénzösszeg
egy mechanikus kerekesszék akkumulátorának
kicserélésének költségét fedezte volna. A szeren-
csés nyertes kilétére sorshúzással derült fény a
Marosvásárhelyi Mozgássérültek Egyesületének
székhelyén. Az alkalomra 20 olyan személy gyűlt
össze, akinek szüksége lett volna az akkumulá-
torra. A jelen levők nagy meglepetésére Claudiu
Maior alpolgármester örvendetes hírt jelentette
be. „Az eddig összegyűlt pénz csak egyetlen ak-
kumulátorra lett volna elég. A FCM vezetősége
úgy döntött, hogy a költségvetéséből kipótolja
az összeget és öt energiatároló készüléket vásá-

rol. Az akciót folytatjuk: szeretnénk, ha év végéig
mind a húsz egyesületi tagnak új akkumulátort
adományozhatnánk” – mondta az alpolgármes-
ter és további adakozásra szólította fel azokat,
akiknek erre lehetőségük van. „A törődés és szo-
lidaritás olyan értékek, amelyek nemcsak a gaz-
dasági, hanem az emberségesség krízisét is
legyőzik” – fogalmazott Maior. 

Simon Judit, az egyesület elnöke elmondta,
örül a kezdeményezésnek és az együttműködés-
nek. „Nagyon jólesett és köszönjük ezt a megle-
petést. Biztos vagyok benne, hogy az öt nyertes
– Ács Károly, Bálint Csaba, Hajdú Ilona, Molnár
Ferenc és Silinescu Mariana – nagyon örül az ér-
tékes ajándéknak” – nyilatkozta az egyesület el-
nöke. 

Légy szolidáris! 
Segíts embertársaidon!

H
iredtés



3. oldalTársadalom <<június 8–14.

Vissza a jövőbe
Választások közeledtével szinte minden politi-

kus nagy hazafivá válik. Egy-egy ilyen túlfűtött na-
cionalista megnyilvánulás, bár mérsékeltebb
körökben ellenszenvet vált ki, több szavazatot hoz
a pártnak, mint amennyit elvisz. Nem kell arra gon-
dolnunk, hogy csak itt nálunk léteznek nemzetiségi
problémák, hiszen a nyugati országokban is fel-fel-
erősödnek a nacionalista erők, és gyakran még ha-
talomhoz is jutnak. Megtalálja a (szélső)jobboldal
azokat az etnikai, vallási, vagy más kritériumok sze-
rinti kisebbségi csoportokat, amelyeknek a meg-
célzásával a választói rétegét gyarapíthatja. A
képlet viszonylag egyszerű, a szabály örökérvényű. 

A szegénység ellen nincs orvosság. A felfokozott
nacionalista érzelmek, ha nem is gyógyítják a bajt,
de enyhítik a fájdalmat, és elviselhetőbbé teszik a
lét által kiszabott nehézségeket. Enyhe túlzással
azt is mondhatnánk, hogy a túlzott nemzetféltés
hasonlít a szerelemre, mert nem nyújt semmilyen
segítséget a mindannapokhoz, alapvetően szub-
jektív forrásokból táplálkozik, de mégis jó közérze-
tet biztosít. Előbb-utóbb minden szerelem véget ér,
és minden szélsőjobboldali politikai erőnek eljön
az alkonya. De mint a történelem, időnként ismét-
lődik. Más köntösben ugyan, de visszatér. 

Mi más lehetne erre jobb példa, mint az, hogy
Kolozsvár egykori levitézlett fura ura újra virágkorát
éli. Ő a szobor-ügy legújabb zászlóvivője, kéz a kéz-
ben a jelenlegi polgármesterrel. Visszatértünk a
múltba, vagyis abba a jövőbe, ahol a nacionalizmus
újra és újra feltámad és elfeledteti az emberekkel
a munkanélküliséget, a pénzhiányt vagy a butasá-
got. Most nagyon jó bajtársak a kolozsvári román
politikusok, elástak minden csatabárdot, jól meg-
férnek egymás mellett, mert nem akarják „kihagyni
a poént”. Marosvásárhelyen is felébredt az egyik el-
felejtett román politikus, és olyan eget rengető öt-
lettel állt elő, hogy a kivégzett diktátor udvari
költőjéről nevezzenek el iskolát és utcát, de ki tudja,
talán még óvodát, lakónegyedet, szupermarketet
és egyetemet is. Most erre érdemes-e reagálnunk?
Hát így állunk 2011-ben, Marosvásárhelyen?

A meglepő ebben a választások előtti, előre je-
lezhető nacionalista szökőárban, hogy a feszültsé-
gekkel teli társadalmi helyzetben a mi politikusaink
is egyre inkább rájátszanak erre a kártyára. Mintha
megkönnyebbülést lehetne érezni a hangjukban,
amikor éppen a ránk leselkedő nacionalista veszély-
ről kell beszélniük és nem a megvalósítások hiá-
nyáról. Mintha jobban megfelelne nekik az
„áldozati bárány” szerepét felvenni, szidni és rend-
reutasítani azokat a „fránya román nacionalistákat”,
akik például fel mertek szólalni a brüsszeli Székely-
földi Képviseleti Iroda miatt. A kérdés csak annyi,
miért éppen most pattant ki ez a zseniális ötlet, hi-
szen már több éve koptatják az Európai Parlament
padjait az RMDSZ képviselői. Bár itthon komoly po-
litikai ellenfelek, ebből a látványos akcióból mégis
kimaradtak a konfliktuselemek. Mintha mindenki-
nek jól jönne ez a szélsőségesen nacionalista köz-
hangulat, hogy elvonja a figyelmet a valódi
kérdésekről, a számonkérésről, a kormányban el-
vesztegetett évekről.

Megrongált állapotban, már-már romokban hever a város egyik legrégebbi szecessziós stílusú
épülete, az Aranykakas, ami évtizedekig a vásárhelyiek egyik kedvelt vendéglőjeként működött. 
Néhány hete pedig nemcsak gaz, betört ablakok maradványa, lehullt vakolat és szemét díszíti a
helyiséget és környékét, hanem egy, az önkormányzat által kifüggesztett virító sárga színű szé-
gyentábla is, a következő felirattal: „Ez az épület nem a város, hanem a bukaresti Romarta Rt.
cég tulajdona!”. 

(Arany)kakas a szemétdombon Ferencz Zsombor

Az épületet Bürger Albert, a város leggaz-
dagabb zsidó polgára építtette a XX. század ele-
jén, aki vagyonát a sörgyártással szerezte. Városi
villája már akkoriban ritkaságnak számított, az
államosítás után különböző vállalatok irodái-
nak adott otthont, majd azt követően vendég-
lőként működött. A privatizációs folyamat
következtében került az Aranykakas magántu-
lajdonba, ugyanúgy mint a somostetői villa
vagy a Grand Hotel.

Csegzi Sándor alpolgármestert arról kérdez-
tük, miért volt szükséges eme banner kihelye-
zése: „Ezzel a plakáttal próbáljuk felhívni
elsősorban a tulajdonos figyelmét arra, hogy
restaurálja az épületét, hiszen mind az Arany-
kakas, mind a somostetői villa díszét képezi a
városnak, szervesen kötődtek a város életéhez,
és bizony főképp az idősebb generáció mai
napig visszasírja ezeket a helyszíneket” – nyi-
latkozta Csegzi, aki arról is beszámolt, hogy
tervben volt eme ingatlanok megvásárlása, vi-
szont a tulajdonosok csillagászati árakért érté-
kesítették volna az épületeket, mi több, az
Aranykakas vendéglő nem is szerepelt az el-
adandó ingatlanok listáján.

Két éve a városi tanács határozattervezetet
dolgozott ki, aminek értelmében ötszörös adót
rónának azon tulajdonosokra, akik nem tartják
rendben a műemlékvédelmi zónában lévő la-
kások homlokzatait, ám eme határozat legha-
marabb jövő évben léphet érvénybe, hiszen
szükséges volt egy 3 éves haladékot adni.

– Tény, hogy még ilyen esetben is elenyé-
sző összegről beszélünk, ahhoz képest, hogy
mennyit érnének az adott épületek, viszont
muszáj valamerre lépnünk. Annyit sikerült ki-
nyomozni, hogy az Aranykakas vendéglő jelen
pillanatban egy magánember tulajdonában
van, sőt értesüléseim szerint a hivatalból fel-
vették vele a kapcsolatot, viszont egyelőre
stagnál az ügy – összegzett az alpolgármes-
ter.

Nyári kertet 
az Aranykakas helyére!

A járókelők figyelmét sem kerülte el a né-
hány hete kifüggesztett sárga transzparensek
jelenléte, és bizony sokukban felidézte az egy-
kori vendéglőben eltöltött pillanatok emlékét:
– A nyolcvanas évek végén, kilencvenesek leg -

elején az Aranykakas semmiben sem külön-
bözött a város legtöbb sörözőjétől, legalábbis
ami a teraszt illeti: kopott betonkockák közötti
résekből kibukkanó, satnya kis fűcsomók,
konyhakredenc-fehérre mázolt pléhszékek és
-asztalok, ülőpárna és abrosz nélkül, egyetlen
fajta, rendszerint jó langyos és jó savanyú csa-
polt sör, ugyancsak egyféle üveges sör és üdítő.
Mivel a központtól meglehetősen távol esett,
jobbára csak a vasárnap délelőtti ócskapiaco-
zások után tértünk be egy-két korsó sörre (az
ószerezés akkoriban a kevés kikapcsolódási le-
hetőségek egyike volt). Egészen addig, amíg
az illetékeseknek egyszerre fura ötletük nem
támadt: felszereltek néhány recsegő hangszó-
rót, amelyekből állandó és idegesítő jelleggel
hangos curájzene (román népzene) nyeker-
gett, így attól kezdve az Aranykakast meredek
ívben elkerültük. Ezzel együtt kár, hogy már
évek óta bezárt, az udvart felverte a gaz, az
épület omladozik, mert egy kis fantáziával és
valamivel több pénzzel pöpec kis nyári kertté
lehetne varázsolni – nyilatkozta lapunknak
Demeter László vásárhelyi lakos. 

Fodor Tekla

Lezárult a Civil Elkötelezettség Mozgalom
(CEMO) által szervezett képzéssorozat,
amelynek címe: Hivatalosan magyarul –
Kétnyelvűség a polgármesteri hivatalokban.
A képzések május 10–27. között zajlottak
Maros megye különböző településein: Dicső-
szentmárton, Kerelőszentpál, Ákosfalva, Er-
dőszentgyörgy, Körtvélyfája, Nyárádszereda,
Szászrégen, Mezőpanit és Szováta. A részt-
vevők összlétszáma 150 személyre tehető. 

A Hivatalosan magyarul képzéssorozat
célcsoportja elsősorban, de nem kizárólago-
san, az önkormányzatok adminisztratív dol-
gozói, valamint a helyi tanácsok képviselői
és a közigazgatási intézmények jegyzői vol-
tak. A képzések célja a kétnyelvűség fontos-
ságának a tudatosítása, a nyelvi jogokat
szabályozó törvényi háttér bemutatása, va-
lamint a kétnyelvű ügyiratok és formanyom-
tatványok bemutatása, annak
használatának ösztönzése. 

A résztvevők elmondása alapján sokuk-
ban csak ekkor tudatosodott a magyar

nyelvhasználattal kapcsolatos törvényi cik-
kelyek fontossága. Fontos megjegyezni, hogy
a lakosság ez irányú tudatosítása nem tör-
tént meg, sok magyar ajkú ember nem ismeri
az állami intézmények kétnyelvűséggel, pon-
tosabban a magyar nyelvhasználattal kap-
csolatos kötelezettségeit, ennek hiányában
nem is élnek nyelvi jogaikkal. 

Maros megyében, ott, ahol a magyar la-
kosság eléri, vagy meghaladja az összlakos-
ság 20 százalékát, a Helyi Közigazgatási
Törvény a magyar nyelvhasználattal kapcso-
latos cikkelyei részben teljesülnek. Írott két-
nyelvűséget ugyan előír és szabályoz a
törvény, ennek gyakorlatba ültetése, mód-
szertanok, és egyértelmű, közösségi szándék
hiányában, elmarad vagy részleges. Az in-
tézmények homlokzati táblái, valamint a
helységnévtáblák minden településen két-
nyelvűek.

Mindamellett, hogy a 215/2001-es tör-
vény kötelező jelleggel biztosítja, a tanácsü-
lések napirendi pontjainak a magyarra

történő lefordítását, valamint a szabályozó
jellegű tanácsi határozatok magyar nyelvű
megjelenítését Maros megye minden egyes
településén, kizárólag egynyelvűek a tanács -
ülésekhez kapcsolódó írott dokumentumok. 

A jelenlegi gyakorlat azt mutatja, hogy a
215/2001-es törvény magyar nyelvhaszná-
latra vonatkozó részei nagyon kismértékben
lettek a gyakorlatba ültetve, és a helyi köz-
igazgatási intézményeken túl, a megyei és
dekoncentrált intézmények szintjén majd-
hogynem teljes mértékében ismeretlen a két
nyelven vagy magyarul megfogalmazott
kérvények létezése, ennek következtében a
polgármesteri hivatalokban bejegyzett és
más közigazgatási intézmények felé tovább-
küldendő vagy rögzítendő dokumentumokat
nem lehetséges csak egy nyelven, román
nyelven megfogalmazni, állították a képzés
résztvevői – olvasható a CEMO sajtóközle-
ményében.

Hivatalosan magyarul
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A Székely Nemzeti Tanács élni kíván az uniós szintű
polgári kezdeményezés lehetőségével, a cél: az őshonos
nemzeti közösségek önrendelkezési jogának uniós szintű
jogi aktusban történő elismertetése, az általuk lakott ré-
giók sajátos jogállásának biztosítása – adták hírül a szer-
vezet marosvásárhelyi küldöttgyűlése után. A hasonló
polgári kezdeményezéshez legalább egymillió aláírás
szükséges, ezt az Európai Unió több tagállamából kell,
kellene összegyűjteni. Az SZNT ennek érdekében együtt
szeretne működni az Európában élő más őshonos nemzeti
közösségekkel, és szorgalmazza a különböző európai ré-
giók – például Skócia, Wales, Észak-Írország, Katalónia,
Baszkföld, Dél-Tirol, Korzika – közös érdekérvényesítését. 

Eddig minden szép és jó. Csakhogy. Az aláírásgyűjtés
beindítására még nincs lehetőség, mivel előbb az Európai
Bizottságnak szabályoznia kell a folyamatot, majd a tag-
államoknak is be kell azt építeniük országos jogrendsze-
rükbe. Magyarán: mire az megtörténik, arra elpárolog
majd autonómia iránti igényünk, de elpárolgunk mi is,
erdélyi, székelyföldi magyarok… 

-györgyi 

Szövetség Marosvásárhelyért –
szándéknyilatkozat 

A magyar történelmi egyházak és a vásárhelyi civil szer-
vezetek képviselői által aláírt dokumentum az egyetlen
közös, nem pártszínekben induló magyar polgármesterje-
lölt állításának támogatására született. A június 2-án, csü-
törtökön a Bod Péter Diakóniai Központban tartott
találkozón, az RMDSZ városi szervezetének, az MPP megyei
és városi, valamint az EMNT megyei vezetői mellett részt
vettek a történelmi egyházak, illetve a civil szervezetek kép-
viselői is.  

A jelenlévők kinyilvánították az iránti elvárásukat, hogy
a 2012-es helyhatósági választásokra egyetlen közös, nem
pártszínekben induló polgármesterjelöltet állítsanak, aki
mögé felsorakozhatnak a magyar politikai és civil érdek-
képviseleti szervezetek. „A közakaratnak kell érvényesülnie
a különféle politikai akaratokkal szemben!” –fogalmazódott
meg az egyértelmű elvárás. 

Az RMDSZ képviselői – annak ellenére, hogy az együtt-
működés mellett foglaltak állást – egyelőre nem írták alá
az említett szándéknyilatkozatot, mivel az összefogás tá-
mogatására meg szeretnék szerezni mind a megyei, mind
az országos vezető testületek támogatását, ami – az RMDSZ
nehézkesebben működő döntéshozói mechanizmusából
következően – hosszabb folyamat eredménye lehet. 

Meleg vizet ígér nyárára – 
gázfogyasztás nélkül – az RFV 

Az utolsó utáni pillanatokban próbálja magához
édesgetni a fogyasztókat az RFV távhőszolgáltató. Leg-
frissebb ajánlatuk szerint nem kell vízmelegítésre hasz-
nálniuk kiskazánjaikat azoknak a vásárhelyieknek, akik
vissza-, illetve rácsatlakoznak a hálózatukra. Az ajánlat
nyárára vonatkozik, amikor nincs szükség fűtésre, a saját
hőközpontokat pedig nem kell leszerelni, ráadásul fi-
zetni sem kell a rácsatlakozásért, ha elég sokan igénye-
lik. Az akció népszerűsítését a Marosvásárhelyi Napok
idejére a főtérre felállított sátrakban kezdték, ahol több
mint százan érdeklődtek az ajánlat iránt. A meleg víz
előállítása iránt érdeklődőkkel a cég alkalmazottai is-
mertették, milyen műszaki megoldásokkal érhető el,
hogy a nyári periódusban ne kelljen működtetniük kis-
kazánjaikat. Az ajánlat azokra a lakókra érvényes, akik
az RFV által üzemeltetett hőközpontok körzetében lak-
nak, de már leváltak a távhőrendszerről. A cég folytatja
a vízszintes elosztási rendszer szerelését is, állításuk sze-
rint az átállás költségei egy kiskazán szerelési költsége-
inek mindössze 80 százaléka.

4. oldal >> Hír és hírháttér június 8–14.
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Antibiotikumokra nem reagáló, úgynevezett
szuperbaktérium bukkant fel Európában, ponto-
sabban Németországban – adták tudtunkra a hír-
adók még május közepén. Eleinte legtöbben
elintézték egy kézlegyintéssel, akárcsak a távol-ke-
leti cunamit vagy az afrikai ebolajárványt – annak
ellenére, hogy ez itt garázdálkodik Európa szívében,
illetve belében –, de úgy tűnik, komolyabb a szitu
annál, mint amilyennek elsőre tűnt…

A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint
az Escherichia coli (kólibaktérium vagy kólibaci-
lus) egy teljesen új törzséről, illetve mutációjáról
van szó, amely HUS-t, azaz hemolitikus urémiás
szindrómát okoz, magyarán véres hasmenésre,
veseelégtelenségre, sőt még súlyos idegrendszeri
zavarokra (beszédzavar, epilepsziás rohamok) is
számíthat, aki megkapja. Ráadásul a hagyomá-
nyos antibiotikumokra nemhogy oda se bagózik,
hanem azok még erősíthetik is a mérgező hatá-
sát, továbbá antikakilont (hasfogót) sem ajánlott
szedni, mert az erősebbje megölheti a baktériu-
mot, aminek következtében kiszabadul a benne
levő méreganyag, és akkor vagyunk csak igazán
meglőve. A szuperfostató baktérium egyébként
az EHEC névre hallgat, de ezt már úgyis mindenki
tudja; kínálkozik a szóvicc, hogy ezért nem ehecc
mostanában uborkát meg egyéb zöldségeket,
csak túlságosan banális. A fő gócpont változat-
lanul Észak-Németország, mindenekelőtt Ham-
burg és környéke, de már további tizenegy
európai országból jeleztek megbetegedéseket, és
állítólag az amcsikhoz is megérkezett. Összvissz

kábé kétezret tesz ki a megbetegedettek, illetve
a gyanús esetek száma (múlt szombati adat), és
a tizennyolc elhunyt közül tizenhat egészséges,
fiatal nő volt, ami tudományos és statisztikai
szempontból meglehetősen furcsa, illetve furcsa
is, meg nem is…

Nem furcsa azért, mert a fertőzés forrásaként
a derék németek a spanyol uborkát jelölték meg;
ezzel alaposan betettek a spanyol uborkater-
mesztőknek, akik máris kétszáz millió eurós(!)
kárról beszélnek – igaz, hogy Spanyolország nem
egy törpeállam, de ha egy eurós kilónkénti árral
számolunk, az kétszázezer tonna uborka, hát…
, fene tudja, vagy minden második mucsácsó
ubitermeléssel foglalkozik, vagy valamit elírtak.
De nem ez a lényeg, hanem az okos német ma-
gyarázat: azért betegednek (és halnak) meg
főleg fiatal nők, mert ők a legnagyobb uborka-
fogyasztók, lásd fogyókúra, egészséges táplál-
kozás stb. (nem is nyelik azóta kilószámra, még
arcpakolásnak is krumpli- vagy padlizsánkari-
kákat használnak). Logikus, precíz, már-már ki-
kezdhetetlen indoklás.

Furcsa viszont azért, mármint az okfejtés,
mert pár napja, talán Wahrheit (igazság) macht
frei alapon az illetékesek bejelentették: Entschul-
digung, bitte; mégse a spanyol uborka a ludas,
hanem valami más fajtájú és nemzetiségű zöld-
ség, de az se kizárt, hogy valamilyen hústermék.
Ami már csak azért is poén, mert nemcsak a spa-
nyol uborkások szívnak az elhamarkodott eredeti
bejelentés miatt, hanem fél Európa: a ruszkik tel-

jes zöldségembargót hirdettek az EU-val szem-
ben, és a legtöbb európai ország is beszüntette
az uborkaimportot, mert a saját termelésű is
rohad rájuk, a kutya se vásárol uborkát, a helyes-
bítés dacára és a józan paraszti „szél fuvatlan
nem indul” gondolkodás szellemében. A hazai
bevásárlóközpontok polcairól is eltűnt a rettegett
zöld salátábavaló, a vevők a piacokon megeske-
tik a mamákat, hogy saját kiskertjükből való az
uborka, és a gyorsétkezdékben is mindenki ubi
nélkül kéri a hambit.

Hoppá! E sorok írása közben (vasárnap dél-
előtt) jelent meg a neten a legfrissebb idevágó
hír: forró nyomra véltek bukkanni a dajcsok! Ál-
lítólag egy észak-németországi, pontosabban
egy Lübeck városka-béli étteremből startolhatott
az egész, ahol még május elején vagy húszan fer-
tőződtek meg ezzel az EHEC-cel; a vendéglőt be-
zárták, a nyomozás folyik. Azt nem közölték,
hogy mi van kiírva a csehó ajtajára, de remélhe-
tőleg nem az, amit egy Balaton-parti étterem tu-
lajdonosa írt ki, még valamikor a kilencvenes
évek elején. Történt ugyanis, hogy egy százvala-
hány tagú lakodalmas társaság apraja-nagyja
a kórházban kötött ki, miután belakmároztak a
romlott tojásból készített madártejből. Azonnal
kiszállt a fogyasztóvédelem, az ajtót lepecsétel-
ték, a tulajt láncra verve vitték el. De annyi ideje
még volt a cinikus manusnak, hogy kiakasszon
egy kis táblácskát a bejáratra, melyen ez állt: 
BETEGSÉG MIATT ZÁRVA.

Molnár Tibor

Uborkafrász 

Első forduló vagy első futam?
Pontosan egy év múlva lesznek a helyha-

tósági választások. A jelenlegi, az RMDSZ és a
PDL alkotta hatalom eldöntötte a következő
szavazás kimenetelét. Úgy hogy a polgármes-
tereket az első fordulóból válasszák meg. Senki
nem tudná megmondani, hogy ez jó-e vagy
sem, egy dolog azonban biztos: a megméret-
tetést a közvélemény-kutatások döntik el.
Hogy miért? Egyszerű: mind a román, mind a
magyar közösségben, a nyomást gyakorló cso-
portok egységes jelölteket próbálnak majd in-
dítani. Mindezt azonban belső választások
nélkül. A románok körében a belső választá-
soknak semmiféle hagyománya nincs, de jö-
vőjük sem lesz. A többpártiság és a
demokrácia, a Poklos-partján és a Dâmboviţa-
én egyaránt, az utolsó csepp vérig vívott pár-
bajjal és a végső csatában a versengők
kimerítésével rokon értelmű. A magyar közös-
ségben a belső választásoknak mindig is volt
hagyománya. De csak 2008-ig. Amikor, a vá-
lasztók által kinevezett jelöltet Borbély László,
az RMDSZ jelenlegi politikai alelnöke egyetlen
kézmozdulattal félretolta. Az pedig az első for-
dulóban vereséget szenvedett. Világos bizo-
nyítéka annak, hogy a Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatalába jelöltként való kine-
vezésekor – áthidalva a Szövetségbeliek sza-
vazatát – hibát követtek el. Most, Borbély
bejelentette, hogy nem érdekelt az indulás-
ban, a helyi közösség vezetői szinte már kezet
ráztak a közös jelöltre. De ez alkalommal is
közbeavatkoztak a központból, s a közös jelölt
megtalálására vonatkozó protokollumot egye-
lőre holt vágányra terelték. Újraindítják, ebben
biztos vagyok, de egy kicsit később, amikor Bö-
löni Lászlónak a polgármesterjelöltsége kútba
esik. Mert időközben a magyar közösség so-

raiban több közvélemény-kutatást végeznek
majd, amelyek rámutatnak, hogy Borbély
László a legismertebb magyar politikus. Ren-
delkezik a miniszteri tisztség és a polgármes-
terjelölt ütőkártyájával. A hírnév azonban nem
elégséges a megválasztásához. Ő azonban va-
lószínűleg ezen az elven fog menetelni, s újra
az RMDSZ jelöltjeként tör utat magának a pol-
gármesteri szék elnyeréséért. S valószínűleg,
újra veszíteni fog. Érzem, hogy egyszerűen azt
szeretnék kérdezni: miért? A válasz pedig
ugyanolyan egyszerű: ha nem fogad el egy
valós versenyt az RMDSZ-en belül, valószínű-
leg még a választásokon részt vevő valameny-
nyi magyar sem adja rá a voksát. Mert az MPP
nem benne látja a megoldást. Mert az EMNT
sem hajlandó vele szövetkezni. Míg az RMDSZ-
ben 2008-ban bebizonyosodott, hogy még
Csegzi Sándor is nagyobb támogatottságnak
örvendett. Nem beszélve arról, hogy a minisz-
ter felelős a mindannyiunkat fojtogató jármű-
illetékért, amivel nemhogy pénzt hozna
számunkra, de a mi zsebünket könnyíti meg. 

S mindezekhez hozzáadódnak majd a
román pártok diktálta közvélemény-kutatá-
sok, amely felmérések bunda útján visszalé-
pésre késztetik majd azokat a jelölteket, akik
tisztában vannak azzal, hogy nem gyűjthetnek
össze túl sok szavazatot. Mindössze a legjob-
ban jegyzett jelölt voksaiból szakíthat, és fel-
vállalhatja az etnikai szavazás kizárását,
valamint a polgármesteri széknek egy magyar
jelöltnek való átengedését. De ugyanezt tehe-
tik a magyarok is… Így bonyolódnak a játék-
szabályok, s a 2012-es év – ebben teljesen
biztos vagyok – érdekes időket hoz szá-
munkra… 

Adrian A. Giurgea

Nemzeti 
Összetartozás Napja
Egy évvel ezelőtt nyilvánította a
Magyar Országgyűlés június 4-ét a
Nemzeti Összetartozás Napjává,
amelyen az 1920-as trianoni béke-
szerződés aláírásának évfordulójára
emlékezünk. Az Országgyűlés a tör-
vény elfogadásával kinyilvánította:
„a több állam fennhatósága alá ve-
tett magyarság minden tagja és kö-
zössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok
feletti összetartozása valóság, s
egyúttal a magyarok személyes és
közösségi önazonosságának meg-
határozó eleme”.

Kövér László, a Magyar Országgyűlés
elnöke szombaton az Ópusztaszeri Nem-
zeti Történelmi Emlékparkban elmondta:
„eljött hát az idő, hogy ne csak arra em-
lékezzünk, amit elveszítettünk, hanem
azt is ünnepeljük, amit újra megleltünk”.

„Új szél fúj a Kárpát-medencében, az
összetartozás és a közös felemelkedés
szellemének szele" – fogalmazott Né-
meth Zsolt külügyminisztériumi állam-
titkár szombaton Budapesten, a XXII.
kerületben tartott nemzeti összetartozás
napi ünnepségen.

Marosvásárhelyen az Erdélyi Magyar
Iak a Vártemplomban emlékeztek meg
a magyarság egyik legnagyobb törté-
nelmi tragédiájáról. Szigeti Szenner Szi-
lárd, az EMI tiszteletbeli elnöke a
sajtónak azt nyilatkozta, hogy a Nemzeti
Összetartozás Napjának megünneplésé-
vel nem csak a trianoni békeszerződés
okozta sebekre emlékeznek, hanem a
szebb jövőben is reménykednek. 
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Szlovén diplomáciai képviselet 
nyílt Vásárhelyen

Szlovénia tiszteletbeli konzulátust nyitott Marosvásárhe-
lyen. A diplomáciai képviseletet június 3-án, pénteken Szlo-
vénia romániai gazdasági megbízottja, Marcel Koprol avatta
fel. A vásárhelyi Szlovén Köztársaság első romániai tisztelet-
beli konzulátusa, a képviselet 10 erdélyi megyét – Maros,
Fehér, Beszterce-Naszód, Hargita, Kovászna, Kolozs, Hunyad,
Bihar, Szilágy és Szatmár – fed le, az iroda vezetőjének, a
tiszteletbeli konzulnak az a feladata, hogy megkönnyítse a
szlovén cégek erdélyi megtelepedését. A két ország közötti
gazdasági kapcsolatokat szeretnék élénkíteni, hiszen, amióta
nagykövetség működik az országban, megnőtt a szlovén üz-
letemberek érdeklődése a régió iránt.

A szlovén kormány szerint a szlovéniai cégek főként a lo-
gisztikában, az elektronika- és elektrotechnika-iparban, a
gépkocsialkatrészek, a tudomány és technológia, az IT-kom-
ponensek, a környezetvédelem, az energia és a turizmus te-
rületén érdekeltek.

A tervek szerint, a megyei tanács jóvoltából, a volt Park
Szálloda felújításának befejeztével, a volt Városháza épüle-
tében biztosítanak minden igénynek megfelelő irodahelyi-
séget a konzulátusnak.

Maros megyében a helyzet változatlan, 
a tárcánál viszont már keresik a felelősöket 

A Maros megyei családorvosok továbbra sem hajlandók
aláírni a keretszerződést a biztosítóházzal. Június elseje óta
a bizonytalanság jellemzi a helyzetet, a családorvosok ugyan
még ellátják feladatukat, megvizsgálják a hozzájuk forduló-
kat, de a jelenlegi helyzet szerint a biztosító nem fizet ezért.  

„A keretszerződés alkalmazási normái még nem jelentek
meg a Hivatalos Közlönyben, mindössze egy vázlat, így a csa-
ládorvosok nem vállalhatják azt a kockázatot, hogy aláírják
a szerződést, úgy, hogy nem tudják, milyen összegeket, hon-
nan vágnak le” – nyilatkozta a sajtónak Ileana Mihăescu, a
Maros Megyei Családorvosok Egyesületének vezetője.

Szerződés hiányában a családorvosok nem írhatnak fel
ártámogatott orvosságokat, nem adhatnak ki a biztosítóház
által elszámolt küldőcédulát. A gyógyszereket a betegnek
teljes áron kell megfizetnie, a szakorvosi vizsgálatra pedig
egyszerű küldőcédulát adnak a páciensnek, akinek termé-
szetesen meg kell fizetnie a konzultációt. Betegszabadságot
viszont még adhat a családorvos. 

Meg nem erősített hírek szerint a kialakult helyzet miatt
már keresik a felelősöket a tárcánál, hírforrásunk arról is be-
számolt, hogy dr. Vass Levente miniszteri tanácsosnak rövi-
desen távoznia kell posztjából.   

Összevonják az iskolákat Szovátán

Az új tanügyi törvény előírásait követve, takarékossági és
pedagógiai meggondolásból szervezik át a sóvidéki település
tanintézményeit. A Sófalvi Illyés Lajos Általános Iskola lesz az
egyik központi intézmény, ahova az eddig óvodákhoz tartozó
előkészítő évet, valamint a IX. osztályokat is csatolják majd.
Ennek következményeként az általános iskola osztálylétszáma
jelentősen megnő ugyan, viszont a tantermeké nem.

Az illetékesek, iskolák vezetői, illetve a polgármesteri hi-
vatal közös megegyezése alapján az a döntés született, hogy
két iskolai egység lesz az ősztől a városban, az említett Só-
falvi Illyés Lajos Általános Iskola, amely magába foglalja a
volt 1-es számú iskolát, az alsó-szakadáti iskolát és óvodát,
valamint a 2. és 3. számú óvodákat. A másik központi intéz-
mény a Domokos Kázmér Iskolaközpont lesz, amelyhez a je-
lenlegi iskolacsoport, a 2. és 3. számú általános iskola, az
illyésmezői iskola és óvoda, valamint a Parajdi úti és Temp-
lom utcai óvodák fognak tartozni. Az iskolaközpontot egy
igazgató és két aligazgató vezeti majd.

HIRFOLYAM 

– Május 23-án szinte aláírták az együtt-
működési egyezményt a közös polgármes-
terjelölt állítását illetően. A két héttel
korábbihoz képest változott-e a helyzet, il-
letve miben? 

– Az előzetes tárgyalások, amelynek
kezdeményezője az EMNT volt, már hóna-
pok óta folynak. Február óta, az MPP és az
EMNT megkeresésére válaszolva az RMDSZ
városi szervezete is részt vesz a megbeszé-
léseken. Közösen próbáltunk választ találni
arra a mindannyiunkat foglalkoztató kér-
désre, hogyan lehet(ne) visszaszerezni a
polgármesteri tisztséget, illetve a városi
képviselőtestületi többséget. 

– Milyen következtetésre jutottak e tár-
gyalások során?

– A megbeszélések alatt kialakult
egyértelmű vélemény szerint csak és kizá-
rólag az együttes fellépés, az összefogás
lehet célravezető. Hangsúlyozom, az emlí-
tett megbeszélések elsősorban az elviek-
ben való megegyezést célozták, a
részletkérdések tisztázása nem volt, nem
lehetett szándékunkban. Megítélésem sze-
rint az még túl korai, annak még nem jött
el az ideje. Addig is türelemre intenék, ön-
mérsékletre, egymás szempontjainak,
szándékainak kölcsönös tiszteletére és az
eddigi kompromisszumra való hajlandóság
megőrzésére, s nem utolsósorban bölcs ta-
pintatra. Mert, ha megvalósul, amin most
fáradozunk, akkor a jövőben együtt kell
majd dolgoznunk is.  

– Hogyan értékeli a tárgyalópartnerek –
Magyar Polgári Párt, Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács – hozzáállását?

– A tárgyalások jó hangulatban folytak,
a felek meglepően nyitottaknak mutatkoz-
tak, érzékelhető volt a kompromisszumra
való készség, ami annak a bizonyítéka,
hogy felismerték a helyzet súlyosságát, s
ebből következően az összefogás szüksé-
gességét is. Úgy tűnik, a tárgyalópartnerek
tudatában vannak annak, hogy az RMDSZ
városi szervezete mekkora súlyt képvisel a
helyi politikai életben, s ennek megfelelően
elismerik annak a fontosságát is, hogy part-
neri viszonyt tudjunk kialakítani olyan
ügyekben, mint amilyenek a jövő évi hely-
hatósági választások. Az addig jó hangulat-
ban folyó tárgyalások menetére zavarólag
hatott, hogy az SZNT megfigyelőként jelen
lévő képviselője egy szándéknyilatkozat
nyilvánosság előtt történő aláírását java-
solta. Szerintem ez elhamarkodott lépés
volt, különösen ha arra gondolok, hogy a
cél nem pusztán egy szándéknyilatkozat,
hanem egy konkrétumokat is tartalmazó

együttműködési protokollum, azaz a valós
összefogás lett volna. Amit – ez meggyő-
ződésem – csak kellő előkészítés után lehet
és kell aláírni. 

– Hát az RMDSZ felső vezetéséét? 

– Úgy tűnik, az RMDSZ megyei és orszá-
gos vezetése is felismerte annak a jelentő-
ségét, hogy Maros megyében, de
különösen Marosvásárhelyen megvalósul-
jon a szükséges összefogás. A lapjukban
nemrég megjelent, a megyei és a városi
szervezet által szignált nyilatkozat is ezt bi-
zonyítja, amiként a Területi Állandó Tanács
erre vonatkozó dokumentuma is. Most már
csak érvényt kell szerezni az említett doku-
mentumokba foglaltaknak.

Kritizálóinknak arra hívnám fel a figyel-
mét, hogy az RMDSZ egy nagy szervezet,
ebből kifolyólag a döntéshozási mechaniz-
musok nálunk nehézkesebben működnek,
nagyobb egy határozat, egy politikai szán-
dék elfogadásának, megerősítésének átfu-
tási ideje. Ezért arra kérem őket, lehetőleg
legyenek türelemmel. Mert ha ez egész
szervezet támogat egy ilyen jelentőségű
együttműködési protokollumot, aminek ki-
dolgozásán fáradozunk, akkor annak ko-
moly súlya van, akkor annak csak
haszonélvezői lehetünk. 

– Az utóbbi hetekben egyre többször em-
legetik Bölöni Lászlót, mint lehetséges pol-
gármesterjelöltet. Ön szerint megteremthető
a szükséges konszenzus a személye körül?

– Egyértelműen igen. Bölöni kiváló lab-
darúgó volt, eddigi edzői karrierje is irigy-
lésre méltó. Ambiciózus, tartásos
emberként nyerte el a vásárhelyiek meg-
becsülését. Ha elfogadná a felkérést, akkor
a vásárhelyiek könnyűszerrel felsorakoztat-
hatók lennének mögéje. A nagy kérdés: mi
következne a győzelem után? Mert az ad-
minisztráció igen nehéz és bonyolult terü-
let, különösen annak, aki nem ismeri a
sajátságos romániai viszonyokat. Vajon
nyugati tapasztalatai, ahol minden átlát-

hatóbb, minden világos játékszabályok sze-
rint történik, elegendőek lesznek-e ahhoz,
hogy el ne tévedjen a balkáni bürokrácia
útvesztőiben? Összefoglalva: Bölöninek
megvan minden esélye, hogy nyerjen. Azt
szeretném, azt kívánom neki, hogy megvá-
lasztása esetén ugyanolyan sikeres legyen,
mint a labdarúgásban.      

– Személy szerint lát-e esélyt az összefo-
gásra, arra hogy újra magyar polgármestere
legyen Vásárhelynek? 

– Határozottan állítom, hogy megvan
az esély az összefogásra, ha ugyanolyan el-
szántan dolgozunk rajta, mint eddig, akkor
megvalósítható. Én tovább mennék, azt
mondom, a polgármesteri tisztségen túl, az
önkormányzati képviselőtestületben is visz-
szaszerezhető a magyar többség, sőt a me-
gyei önkormányzati elnökség is
megtartható. Mindez kizárólag rajtunk
múlik, ha nem esünk egymás torkának, ha
nem próbálunk szűk csoportérdekek szerint
eljárni, akkor sikerülhet. Vásárhely specifi-
kus helyzetben van, a közelmúlt történése-
iből következően érzékeny pontja az egész
erdélyi magyarságnak. Nem mindegy, ho-
gyan alakul a város, a helyi magyarság jö-
vője. Itt egyszerre, párhuzamosan kell
gazdasági és közösségi téren előrelépnünk,
eredményeket produkálnunk, sikerélményt
nyújtanunk a magyar lakosságnak. Minden
vezető tisztséget ellátó, vagy a jövőben arra
vágyó embernek tudnia kell, hogy rövid
időn belül megfelelő jövőképet kell nyújta-
nia a vásárhelyi polgárnak, mert az egyre
súlyosbodó egzisztenciális bizonytalanság-
ban sokan feladják a reményt, elfordulnak
a közösségi élettől, a politikától vagy kiván-
dorolnak. Ezért az RMDSZ városi szervezete
nyitott minden politikai és civil szervezet
felé, kész tárgyalni mindenkivel, akinek vé-
leménye, elképzelése van közös dolgaink,
problémáink megoldására, mert csak így
juthatunk el az összefogáshoz, amit mind-
annyian szorgalmazunk. 

Sz. L.  

„Az RMDSZ városi szervezete 
kész tárgyalni mindenkivel!”

Két héttel ezelőtt meghiúsult a közösen támogatandó magyar polgármesterjelölt állítására
vonatkozó szándéknyilatkozat aláírása. Azóta sokan próbálják magyarázni a kialakult helyzetet,
egyesek lemondtak már annak esélyéről, hogy megvalósulhat az együttműködés, mások viszont
csak most reménykednek igazán. Dr. Benedek Istvánt, az RMDSZ városi szervezetének elnökét
arra kértük, ossza meg a kialakult helyzettel kapcsolatos véleményét az olvasókkal.
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Gyermekkorában saját kiskertjét rendezgette, majd az elektronika világában próbált szerencsét. Rövid időn belül meggyőződött afelől, hogy a növény-
és állatvilág áll igazán közel a szívéhez, így a kertészmérnöki tanulmányok befejezése után méhészkedésbe kezdett. Néhány év alatt 132 méhcsalád
tulajdonosa és gondozója lett, és reményei szerint ez a szám nemsokára eléri a kétszázat. Szakács Andrással, a lőrincfalvi származású fiatal méhésszel
a szakma érdekességeiről és bonyodalmairól beszélgettünk.

– Hogyan lesz valakiből méhész? 

– Az én esetemben mondhatni a vé-
letlen játszott közre. 2004-ben egy
olyan cégnél dolgoztam, ami már a vég-
sőket járta, így egyik ismerősöm, aki
már javában a méhészkedéssel foglal-
kozott, elhívott egy nyári szezonra. Ekkor
vásároltam 15 család méhet és vele tar-
tottam, ám addig a pillanatig kaptárt
belülről nem láttam. Az egyetemen ta-
nultunk fél év méhészetet és akkor el-
döntöttem, hogy majd egyszer veszek
2–3 családot, de úgy alakult, hogy
ennél sokkal több lett. A következő
évben már 36 családdal indultam útra,
2006-ban 54 családdal vándoroltam és
egy öreg teherautóval, ma már 132 csa-
lád méhem van, egy fiatalabb teherko-
csim és egy pótkocsim. Az elmúlt évig
egyedül gondoztam a méheket, viszont
ekkora számú család esetében szükség
van segédre, így most ketten járjuk az
országot. Számomra a méhészkedés
egy nagy kirándulás. A méhek közösen
elképesztően érdekes dolgokat tudnak
művelni, viszont ha elpusztul az anya,
felborul a rendszer, nem gyűjtenek töb-
bet. Természetesen előfordulhat, hogy
új anyát nevelnek, és akkor minden visz-
szaáll a régi kerékvágásba.

– Mikor kezdődik a szezon és med-
dig tart?

– Az aktív szezon április végén,
május elején kezdődik és július végéig,
augusztus elejéig tart. Az aktív szezon
annyit jelent, hogy elvesszük a mé-
hektől a mézet és kipergetjük azt.
Amit augusztus végén, szeptember
elején gyűjtenek, az megmarad nekik,
hiszen a téli fogyasztásukról és meg-
élhetőségükről is kell gondoskodnunk.

A Küküllő mentén egy faluban több
ezer méhcsalád van, így megesik,
hogy a téli eleséget zsákból pótolják
a méhészek. Szerencsére Lőrincfalván
nem áll fenn ez a probléma, no meg a
biotermesztésben amúgy is tilos az
ilyenfajta cselekedet. 

A fő szezon természetesen az akác:
ilyenkor lemegyünk délre a Duna árte-
rületeire, mert ott hatalmas akácerdők
vannak. Utána következik Gorj megye,
egy kisebb falu, ahol vegyesen vannak
a fák. A harmadik akác a Kárpátok lábá-
nál van, egy eldugott falu közelében.
Egy szezon alkalmából egy méhcsalá-
don belül az egyedek száma elérheti a
százezret is, viszont a fogyasztás csök-
kentése érdekében télen mindössze 20–
25 ezren vannak. 

– Miben áll a méhész fel-
adata amíg a méhek

begyűjtik a
nektárt?

– Előfordulhat, hogy a nagy szezon-
ban egy-egy család meganyátlanodik.
Ilyenkor a fészkekben át kell nézni a ke-
reteket, a gyenge anyákat kicserélni fi-
atalokra. Íratlan szabály, hogy minden
évben szükséges kicserélni a keretek
egyharmadát, hiszen a lépek elöreged-
nek, a különböző betegségek spórái fel-
halmozódnak. Ezért új kereteket
készítünk, összeszegeljük, műlépet ra-
gasztunk beléjük. Esténként összegyű-
lünk a méhészkollegáinkkal,
be szélgetünk, énekelünk. 

Télen pedig várjuk a következő nya-
rat. Természetesen akad bőven munka
ekkor is. Mivel nekem évről-évre nőtt a
méhállományom, folyamatosan új kap-
tárokat, kereteket kellett készítenem. Az
autók átrendezése is időigényes volt.
Télen nem vállalok más munkát, bár
foglalkoztam virágtermesztéssel, de két
éve abbahagytam, mert nem volt rá
időm. Most van egy gyümölcsösöm,
ahova 100 gyümölcsfát ültettem, egye-
lőre csak és kizárólag a méhek részére. 

– Hogyan lesz nektárból méz?

– Először is tudni kell, hogy többféle
kaptár van. Amelyikkel én dolgozom,
két részből áll: fészekből és mézűrből. A
méhek nappal behordják a nektárt a
kaptárba, elterítik, majd éjszaka fel-
hordják a mézűrbe. Időközben kiszárít-
ják a nektárt, így majdnem a végleges
és szükséges nedvességtartalommal tá-
rolják a mézet. Amikor a mézűrben a
sejtek befedésébe kezdenek a méhek,

azt jelenti, hogy az meg van érve. Ekkor
mi kiszedjük a kereteket az űrből, ami
centrifugális erőnek van kitéve, így kifo-
lyik belőle a méz. Az üres kereteket visz-
szahelyezzük, és kezdődhet elölről a
folyamat.

– Hány kilogramm mézet termel 132
család?

– Ez minden évben változó, a szezon-
tól és az időjárástól függ. Vannak olyan
különleges esetek, amikor egy család
akár 100 kg mézet termel, ám amióta én
méhészkedem, nem volt részem ilyen re-
kordban. Az én méheim családonként
50–60 kg mézet termelnek.

– Hogyan lehet ezt értékesíteni?

– Mondhatni szerencsés helyzetben
vagyok, hiszen már a legelején bele-
csöppentem a biotermesztésbe. Tudni
kell, hogy Romániában itt, Marosvásár-
helyen alakult meg az első bioméhész
csoport, még 2001-ben. Szerződést kö-
töttünk egy német céggel, aki átveszi a
mézet, mennyiségtől függően. A fizetett
árat sosem tudjuk előre, viszont a keret-
szerződés sem kötelez mindenre. Abban
az esetben, ha valakinek sikerül jobban
értékesíteni, mint amennyit ők ígérnek,
bátran megteheti. Általában többet
adnak a nagybani piaci árnál, és ekkora
mennyiséget más módon nem tudnánk
eladni. Lőrincfalván egyedül nekünk
vannak méheink, így a falubeliek tőlünk
vásárolják a mézet, de természetesen

nem tudjuk nekik eladni az egészet,
ezért is előnyös a német céggel kötött
egyezség. 

– Milyen támogatásokat kapnak a
méhészek Romániában?

– Jelen pillanatban semmilyet, hi-
szen az Európai Unió szabályozza eme
támogatások jóváhagyását, és renge-
teg az EU-s pályázati lehetőség. A
Nemzeti Méhészeti Program keretén
belül lehet családokat vásárolni, vi-
szont nehéz hozzáférni, nagyon szi-
gorú feltételeknek kell megfelelni. Én
most a Fiatal gazdák támogatása el-
nevezésű projekt keretén belül szeret-
nék pályázni. Komoly tervet kell előre
készíteni, látványosan fejlődni, és a
román állam mellett más intézmé-
nyek személyzete ellenőrizheti mun-
kádat.

– Milyen tervei vannak a jövőre
nézve? 

– Mindenképp szeretnék 50–60 csa-
láddal gazdagodni, elsősorban azért,
hogy szükség esetén a gyengébb csalá-
dokat ki tudjam cserélni egy erősebbre,
így minden alkalommal, amikor vándo-
rolni viszem, szorgos családokkal menjek,
különben csak sétáltatnám őket. Bármi-
kor előfordulhat, hogy egy család legyen-
gül, a méhek megbetegednek, és
ilyenkor jó, ha van esélyem kicserélni őket.

Fodor Tekla

Kirándulás a 
szorgoskodó méhekkel

Vannak olyan különle-
ges esetek, amikor 
egy család akár 100 kg
mézet termel, ám ami-
óta én méhészkedem,
nem volt részem ilyen
rekordban. Az én mé-
heim családonként 
50–60 kg mézet 
termelnek.

Tudni kell, hogy Romá-
niában itt, Marosvásár-
helyen alakult meg az
első bioméhész csoport,
még 2001-ben. Szerző-
dést kötöttünk egy
német céggel, aki átve-
szi a mézet, mennyiség-
től függően. A fizetett
árat sosem tudjuk
előre, viszont a keret-
szerződés sem kötelez
mindenre. 



7. oldalKultúra <<június 8–14.

élet-módi

amelyben a 
vallásantropológusoknak
ajánlunk kutatási témát

Dzsesszi továbbra sem állhatja a tömegközlekedés in-
tézményét. De azt be kell látni, hogy buszon utazva
olyan élmények részesei lehetünk, amelyek emberi lé-
tezésünk mélységeihez vezetnek el. (Most különösen
a távolsági buszállomások környékén történő esemé-
nyekre gondolunk.) Mert Dzsesszi ugyan nem merné
bizton állítani, hogy a nemzetkarakterológia – vagy a
hasonló szemantikai fogalmak – léteznek-e vagy van-
e létjogosultságuk, de például azt, ami a kolozsvári tá-
volsági buszállomáson nap mint nap folyik,
egyszerűen csak a balkáni jelzővel tudja illetni. A hely-
színen felcseperedő gyermekek, a kocsmában megvé-
nülő arcok, a megélhetésért kolduló asszonyok – mind
olyan képek, amelyek a pólus másik oldalán nem lé-
teznek (ha csak az eperszedők és hattyúevők el nem
viszik hírét és szokásait az előbb említett félszigetnek). 
Indulás előtt a buszra felszálló imádkozó iú például
egy antropológiai kuriózum, amelyet a szakemberek-
nek mélyebben is meg kellene vizsgálniuk, mert szá-
munkra ugyan csupán a groteszk erejével hat az
imádkozás közben az ablakon kibámuló vagy szemeit
forgató figura, de a vallásantropológusoknak biztos új
értelmezések nyílnának meg a kérdés vizsgálata során.
Aztán ott van a süket-néma figura, akinek Dzsesszi
mindig szurkol. Fóliázott, vallásos ikonokat ábrázoló
képecskéit mindenkinek a székére leteszi, így szórva
tele a buszt a szentséggel – ha költői magasságokban
szeretnénk megfogalmazni a jelenséget. Aztán hátra
arc, és a busz hátuljából az eleje felé haladva szedi
össze az el nem kelt darabokat. Dzsesszi azért szokott
drukkolni, hogy az alaknak ideje legyen összeszedni a
kártyáit, ugyanis a busz a pasas szedelőzködésekor
már rükvercel kifelé a parkolóból. Szóval ilyen és ha-
sonló élményeket jelent az, ha az embernek nincs au-
tója. 
Természetesen van egy aranyos vásárhelyi történetünk
is. Dzsesszi Igazi Turista barátaival koncertre készült.
A főtérről a célpontig való eljutásban a meleg és az idő
szorítása olyan akadályoknak bizonyultak, hogy hős-
nőnknek mentőötlete támadt: menjenek busszal. Hát
jó. A buszmegálló felé közeledve Igazi Turistáné elkez-
dett érdeklődni a buszjegyek ára felől. Ez kezdetnek
egy kicsit fura volt, de a következő kérdés, amely arra
vonatkozott, hogy hol kell jegyet vásárolni, Dzsesszi
fejében rendbe rakta a dolgokat. Hát persze, Igazi Tu-
ristáék nem utaznak buszon. Igazi Turistáné saját be-
vallása szerint évente egyszer-kétszer, párja pedig
évtizedek óta nem él a város ezen nagyszerű szolgál-
tatásával, amelyben nyáron az embert rátapadó fele-
barátainak izzadságcseppjei hűsítik. 
Természetesen ehhez a maradandó élményhez, a ret-
tentő okos emberek által tömegközlekedésre befogott
maxi-taxik szolgáltatják a legideálisabb feltételeket.

(vassgyopi)

A Művészeti Egyetem Miniévadjának keretein belül szombaton került sor arra a beszélgetésre,
mely a színjátszás állapotáról, a kortárs drámáról, a művészeti oktatásról szólt.

Eszmecsere a
színházcsinálásról

A beszélgetés a kihalófélben
lévő színházi mozgásról, a ven-
dégszereplések problémafelve-
tésével kezdődött. A kérdés
vonatkozásai kisebb részletekre
lebontva is terítékre kerültek
(termek bérleti díjai, színpadi
munkások foglalkoztatása ven-
dégszereplésekkor, a fenntartó
intézmények kultúrpolitikája
stb.), de arra az alapvető kér-
désre, hogy a meghívó vagy a
meghívandó társulat kell-e
megtegye az első lépést, az ösz-
szegyűlt színházigazgatók és a
Művészeti Egyetem tanárai és
barátai nem találták meg a vá-
laszt. 

Gáspárik Attila szerint min-
den probléma eredője, hogy az
erdélyi magyar színházaknak
nincs egy közös szervezete, egy
virtuális felülete, ahol ezeket és
hasonló gondjaikat szóvá te-

hetnék, megvitathatnák. 
A beszélgetés a továbbiak-

ban a kultúra menedzsment-
jére terelődött, és felmerült a
színházi szakma területének
egy új, nálunk egyelőre isme-
retlen szereplője: a producer. A
producer alakjának elemzése-
kor kidomborodott létjogosult-
ságának vitathatatlan előnye: a
rendező csak a művészeti kér-
désekkel tudna foglalkozni, de
Csurulya Csongor, a székelyud-
varhelyi színház művészeti ve-
zetője szerint a kérdés
veszélyeket is rejt magában,
ugyanis a producer megjelené-
sével a prioritások megváltoz-
nának, nem a művészeti
értékek, hanem az anyagiak
lennének a fő motiváló erők,
nem beszélve arról, hogy a
nagy színházak elszippantanák
a nagyobb kapcsolati tőkével

rendelkező producereket.
A drámaíró magiszteri szak

létjogosultságáról is szó esett,
és a kérdésre, hogy hol vannak
az erdélyi magyar szövegek és
szerzők, kiderült, hogy létez-
nek, és talán arra kellene na-
gyobb hangsúlyt fektetni, hogy
az itt keletkezett szövegek
megmutathassák magukat.
Erre a megmutatkozásra jelent-
het alternatívát a felolvasó
színház vagy fesztivál, illetve
ezen szövegek kiadása, terjesz-
tése. 

Az erdélyi magyar kritika, a
kulturális szaksajtó szerepe is
megvitatásra került. Megfogal-
mazódott az átstrukturálódott
hivatalos kulturális támogatá-
sok, a pályázati rendszerek és
mecénások iránti bizalmatlan-
ság, amelyre Parászka Boróka
újságíró szerint megoldást je-

lenthet egy internetes művé-
szeti szaklap, ennek magántő-
kére épülő, 4–5 különböző
financiális lábra való állítása. Az
újságíró szerint fontos lenne
egy olyan közösségi tér kialakí-
tása, amelyben a kisebb cso-
portok között az
információforgalmat irányítani
lehetne, a művészetet mint
kommunikációt megoldani,
ehhez pedig többek között a
szakmai karanténok felszámo-
lására van szükség. A mecena-
túra kérdésében Albert Mária
megjegyezte, hogy vannak
olyan emberek, akik hírnévre és
dicsőségre való tekintet nélkül
adakoznak kulturális esemé-
nyek megvalósításához, viszont
cserébe színvonalas és minő-
ségi munkát várnak, ám a kér-
dés ilyen vonatkozásaiban
sokszor tiszteletlenséget észlel
a támogatottak részéről.

A kritikáról az eszmecsere
során kiderült, hogy veszélyes
műfaj, ugyanis számolni kell az
emberi hiúság tényezőjével is.
A kérdésben különböző ellent-
mondó, de egymást kiegészítő
vélemények hangzottak el: a
kritika egyik fontos tényezője a
hitelesség, továbbá a műfaj
nem jótékonysági kérdés,
hanem szakszerűség és él-
ményszerűség ötvözete, de 
ami gyakran nélkülözi az 
i n f o r m á c i ó s zo l g á l t at á s t ,
ugyanis nálunk gyakorta a kri-
tika magukról a kritikusokról
szól, nem az előadásról.

Vass Gyopár

R e k l á m

Utoljára játszották a Stúdió deszkáin az Én és a kisöcsém című előadást
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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

A kikapcsolódás
oázisa Erdély
szívében

T E L .  + 4 0  0 2 6 5 - 3 1 9 . 1 5 9  /  M A R O S S Z E N TG YÖ R G Y   /  F Ü R D Ő  U TC A  1 1 1 2 .  S Z Á M

Nyitvatartás:
Naponta

Pénztár: 08 00 – 20 00

Strand: 08 00 – 21 00

Szálláslehetőség 
négycsillagos 
szállodában
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Római katolikus kórházi lelkigondozás
Marosvásárhelyen – történeti áttekintés (II.)

Az 1940-es évek második felében berendezkedő
kommunista hatalom az egyházi intézmények el-
sorvasztására, a vallási élet ellehetetlenítésére tö-
rekedett. Ezt mutatja Jaross Béla plébános
minisztériumhoz intézett levele is, melyben a kór-
házi beteglátogatás régi módjainak visszaállítását
kéri. A levelet a főhatóság nem továbbítja, az ügy
helyi kezelésére inti a plébániahivatalt [9].

1951-ben rendeletileg összevonják a maros-
vásárhelyi kórházi létesítményeket. Létrejön az
Egyesített Klinika, egy vezetés alá vonva a kórhá-
zakat, orvosi rendelőket. 1952 után új klinikai
épületek létesülnek: gyermekpoliklinika, ideg-
gyógyászat és szemészet, tüdőgyógyászat, nő-
gyógyászat, orr-fül-gégészet és az 1. sz.
poliklinika.

1980-ban átadják az ezerkétszáz ágyas, tizen-
két szintes megyei hatáskörű „új kórházat”, amely
a gyógyítás szinte minden ágát biztosító intézmé-
nye lett, és az orvostanhallgatók gyakorlati és el-
méleti képzésére is szolgál [14].

Ezekben az intézményekben, nehéz körülmé-
nyek között tovább folyik a kórházi lelkigondozás.
A betegek látogatására Léstyán Ferenc plébános
(1959–1992) így emlékezik vissza: „Rendszeres
volt a házi betegek látogatása minden hónap első
péntekén. Felosztottuk a várost a plébánia és a két
szerzetestemplom papjai között. A klinikai kórhá-

zakat én kerestem fel minden csütörtökön és va-
sárnap, a többi kórházat káplán és egy szerzetes.

Nem minden orvosnak tetszett a látogatás.
Egy alkalommal megtörtént, hogy egy kórterem-
ben új betegek közölték, hogy a következő láto-
gatásra ők is felkészülnek a szentáldozásra. Mikor
újra felkerestem őket, látom, hogy olyan ijedten
fogadnak. Kiderült, hogy az előző látogatás után
egy orvos berohant és rájuk ordított, hogy miért
fogadják a papot.

Egyik évben a kultuszhatóságok és a klinikák
főnökei elrendelték, hogy a portánál állandó szol-
gálat legyen és csak azokat engedjék be, akik iga-
zolják a rokonságot. Papok nem mehetnek be.
Találtunk azonban módot, hogy a látogatási órá-
kon kívül, főképp este felkeressük a betegeket,
akikhez hívtak a rokonok. Jelentettük a püspök-
ségre a tilalmat. Márton Áron püspök úr a kul-
tuszhatóságokhoz fordult, de eredménytelenül.
Egy évig bírták a portásos ellenőrzést s utána újra
bejutottunk látogatások idején, sőt máskor is,
sürgős esetben.

Akadtak olyan orvosok is, akik örvendtek, ha
betegeikhez pap jár. Sőt volt olyan (pl. mint Pápai
Zoltán), aki megtűrte (úgy, hogy ne tudja), hogy
a rendelőszobájában gyónhassanak a járni tudó
betegek. Egy nővér (apáca) toborozta a betege-
ket. Ez azonban nem tartott sokáig, mert a pro-

fesszort felelősségre vonták és a szerzetesnővé-
reket kitiltották a kórházakból. Volt eset, hogy
maga a professzor (Dr. Dóczy Pál) hívott beteg
kollégájához és hálálkodott, ha sikerült elérni,
hogy szentségekhez járuljon. Egy levélben azt írta
nekem: az elhagyott lelkek atyja” [10].

Az 1989-es forradalom után
Évtizedeken keresztül csak arra volt lehetősége

a katolikus egyháznak is, hogy a látogatási időben
a kórházakba bejutva, gyakran belopakodva, a
vallásukat már addig is gyakorló keresztények szá-
mára az ők vagy hozzátartozóik kérésére kiszol-
gáltassák a szentségeket. A ’89-es fordulatot
követő időszakban a kórházlelkészi szolgálatot az
egyház az Egészségügyi Minisztérium jóváhagyá-
sával, szabadon végezheti [13].

Marosvásárhely valóságos kórházváros, ahol
nagyszámú beteg fordul meg az év folyamán. Ezek
nem csak a városból, a környék falvaiból, hanem
az egész országból jönnek ide gyógyulást keresni.
A kezelést igénylő betegek között sokan vannak
olyanok, akik a hittől és egyháztól távol járnak. A
betegség sajátos élethelyzetében fogékonyabbá
válnak a lelki értékek befogadására. Ilyen kihívá-
sok közepette nem csak vigasztalással, hanem a
megtérés és az üdvösség kegyelmi adományának
továbbításával is jó szolgálatot tehet a lelkipásztor.

A sok kórház és klinika rendszeres látogatása, a
katolikus betegek számbavétele és lelki gondo-
zása következetes munkavégzést igényel.

Ebből a megfontolásból Marosvásárhely kór-
házaiban a betegek lelkipásztori ellátását, szerve-
zett formában működő külön szolgálat keretében,
a Keresztelő Szent János plébánia vállalta fel.
Csató Béla főesperes-plébános (1992–2007) elő-
terjesztésére a Gyulafehérvári Főegyházmegyei
Hatóság 2002. augusztus 1-jétől kórházlelkészt
nevez ki, ebbe az egyre világosabban körvonala-
zódó, igényes munkakörbe, Jakab László szemé-
lyében. Az általa elkezdett munkát, 2006. október
3-ától e dolgozat szerzője vette át és próbálja foly-
tatni legjobb belátása szerint. Az önkéntesek, lel-
kipásztori kisegítők bevonása, valamint az
ökumenikus és interdiszciplináris kooperáció ügye
is szépen halad előre.

Remélhetőleg a lelkipásztori gyakorlat ezen
sajátos és fontos irányzatának térhódítása, intéz-
ményesülése, teljes értékű létjogosultságának ki-
vívása a jövőben egyre hatékonyabban járul majd
hozzá Isten dicsőségének növeléséhez és a lelkek
üdvösségének munkálásához.

Bakó Csongor-István, kórházlelkész
A tanulmány másodközlés. Eredeti megjelenési helye:
Orvostudományi Értesítő 81. köt. 1. sz. 2008. 67-70. old.
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J. – A marosvásárhelyi katolikus egyházközség története, In: Finna G. (szerk.) –
Millenniumi megemlékezés (Marosvásárhely 2000. IV. 7–8.), Juventus Kiadó, Ma-
rosvásárhely, 2001, 198–200.; Pál-Antal S. – A marosvásárhelyi római katolikus
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A világhálón is



– 12 gyerek végzi idén a nyolcadik
osztályt, közülük 8-9-en tehetik le év végi
vizsgáikat, a többiek évet kell ismételje-
nek. A szülői értekezleteken sem az elvárt
létszámban jelennek meg a szülők, ez is
befolyásolja a gyerekeknek a tanulással
szemben tanúsított passzív magatartá-
sát. A Család a suliban rendezvény a szü-
lők ezen hozzáállásán próbál javítani,
fizikailag hozzuk be őket az iskolába, s
szervezünk olyan mérkőzéseket, játéko-
kat, ahol szülő és iskolás korú gyereke kö-
zelebb kerül egymáshoz – magyarázta a
rendezvény lényegét Böjthe Zsombor
igazgató. A tavaly indult, s reményeik sze-
rint hagyományossá váló eseményt az
idén valóságos „ínyencségekkel” gazda-
gították: kötélhúzáson, limbótáncon, asz-
faltrajz-versenyen bizonyíthatták
ügyességüket a diákok. Nagy sikernek ör-
vendtek a pantomimes jelenetek, ame-
lyen valamely tanult művet a gyerekek
elmutogatták, s a többi csapat gyerekei
kellett ráismerjenek a mesejáték szerep-
lőire, a mű címére. Józsa László korondi
fazekas bárkinek megmutatta az agyag-
fazék-, kancsókészítés rejtelmeit, Simon
Kálmán kendi származású festőművész
alkotásait hozta el, azokat másolták le a
tehetségüket megmutató gyerekek ki-
sebb-nagyobb sikerrel. S ahogy telt az idő,
egyre többen sündörögtek az öt üst kö-
zelébe, amelyekben Szőcs Enikő tanítónő
irányításával lelkes diákok és tanítók főz-
ték a gulyást. 

Új kultúrotthon, 
tervezett óvoda

Két éve adták át a Sütő András Mű-
velődési Házat. Addig Kend  lakosai egy
klubhelyiségben szervezhettek esemé-
nyeket, amely az összeomlás szélén ál-
lott. Balavásár önkormányzata 2001-ben
elkészítette a megvalósíthatósági tanul-
mányt, s az új művelődési ház felépítését
önerőből kezdték el. 2008 novemberé-
ben 650.000 lejt kaptak a Kulturális Mi-
nisztériumtól, ezzel sikerült befejezni a
1,5 millió lej értékű beruházást. A föld-
szinten kapott helyet a nagyterem, szín-
paddal, a konyha és az öltözők, míg az
emeleten két vendégszobát, valamint
egy kiállítótermet alakítottak ki. Itt tart-
ják a falugyűléseket, a Kis-Küküllő Térségi

Társulás összejöveteleit, kosaras bálokat,
s lépnek fel a Kendi Csillagok. 

–Két óvoda működik Kenden, 2–2
csoporttal a kiskendi, illetve a nagykendi
óvodákban. A kiskendi felújítását holland
alapítvány segítségével kezdtük el, belső
mellékhelyiségekkel láttuk el, valamint
belülről szigeteltük a falakat. A külső sa-
létromosodás ellen azonban tehetetle-
nek vagyunk – mondta Sagyebó István
polgármester. Mivel a nagykendi óvodát
a református egyház visszaigényelte,
ennek felújításába az önkormányzat
nem szándékozik befektetni, inkább egy
új épületet terveznek. A polgármesteri
hivatal a múlt héten nyújtotta be igény-
lését a Vidékfejlesztési Minisztériumba a
vidékfejlesztésre vonatkozó program ke-
retében. Elképzeléseik szerint az iskola
udvarára épülne az új óvoda, s a tervezett
három tanterembe járnának majd a
kendi apróságok. 

Kendi Csillagok 

Vajda József tanító 2000-ben került
a kendi iskolába. Korábban Szentdeme-
teren tanított, ahol tánccsoportot hozott
létre. Ennek mintájára alapította a Kendi
Csillagokat. „Két nagy álmom volt: isko-
laújságot szerkeszteni, valamint tánccso-
portot létesíteni. Mindkettőt 2007-ben
valósítottam meg” – meséli merész ál-
mait. A 13. lapszámához érkezett
Okoska kezdetben havonta, majd kétha-
vonta, jelenleg félévente jelenik meg. Ta-
nulók, tanítók, tanárok írják, Vajda József
tördeli a 150–160-as példányszámban
megjelenő, s a község más iskoláiba is el-
jutó 16 oldalas újságot. A 2007 áprilisá-
ban 70, óvodástól nyolcadikos gyerekkel
indult Kendi Csillagok tánccsoporthoz
Veress Kálmán, a Maros Művészegyüttes
vezetője heti egy alkalommal jön
Kendre, s tanítja a nyárádmenti, széki,
mezőségi, küküllőmenti, vajdaszentivá-
nyi táncokat sokszor éjfélig. A négy év
alatt közel 60 fellépése volt az együttes-
nek, Gyöngykoszorú-találkozókra, Ván-
dorcsizma-találkozókra hívják meg, de
felléptek a Szovátai Napokon is. Idén
Kenden harmadik alkalommal szervezik
meg a   Vándorcsizmát, a helyi önkor-
mányzat támogatásával. Bár a nagycso-

port (III–VIII. osztályosok) 22, illetve a
kiscsoport (ovisoktól a II. osztályosokig)
15 táncos lábú gyerekének fő támogatói
maguk a szülők, az Eldi pékség kaláccsal,
kenyérrel járul hozzá a fellépésekhez, s
ígéret van egy rend népviseletre is. „A ha-
gyományőrzés, néptáncoktatás nem re-
kedt meg a falu határain belül.
Erdőszentgyörgyről, Szentdemeterről,
Egrestőről, Balavásárról, Gyulakutáról
jöttek gyerekek, megtanulták a táncokat,
majd tanáraikkal közösen faluikban hoz-
tak létre néptánccsoportot a mi min-
tánkra”, meséli eredményeiket Vajda
József. Ősztől újraindulnak a Kendi Csil-
lagok próbái, a csoport vezetője óvodá-
sok jelentkezését várja az utánpótlás
biztosítására. 

Attila-mellszobor 
a templomkertben 

Október elsején tölti kendi szolgála-
tának 32. évét Pál András a kiskendi re-
formátus gyülekezetben. „Apadó
gyülekezet vagyunk. 32 évvel ezelőtt 602
lélek élt a faluban, ma 508-at számlá-
lunk. Tavaly 4 keresztelő, 9 temetés és 1
esketés volt, s idén is a temetések száma
meghaladja a keresztelésekét”, sorolja  a
szomorú statisztikai adatokat Pál András.
De jó hírrel is szolgál: 15 évi megfeszített
munka eredményeként ettől a héttől ál-
landó családorvosi szolgálat van Kenden.
A Nagykendi Társas 2000-ben átengedte
a kollektív székházát az általa elnökölt
Providentia Egyesületnet, s még abban
az évben a svájci testvérgyülekezet 5000
frankot adományozott, amelyből felújí-
tották a tetőt, bevezették a villanyára-
mot, s átíratták a 24 ár területet az
egyesület nevére. A szerződésbe akkor
kikötötték, hogy a többszobás épületet
kizárólag orvosi rendelőként használhat-
ják. 2004-ben Egrestő és Szentdemeter
holland testvérgyülekezete adott 10.000
eurót, amivel befejezték a felújítási mun-
kálatokat. Időközben két családorvos is
érdeklődött a rendelő iránt, de nem si-
került megnyitni azt. Csata Orsolya dok-
tornő ezen a héten foglalta el a teljes

mértékben felszerelt rendelőt. 
– Az idei az utolsó évem, jövőtől

nyugdíjba vonulok. Utódomra nemes
feladatot szeretnék hagyni: az 1906-ban
épített templom kertjében történelmi
parkot terveztem létrehozni, amelynek
első darabját, az Attila-mellszobrot au-
gusztus 14-én leplezzük le. Tudomásom
szerint sehol Erdélyben nincs Attila-szo-
bor, habár Anonymus szerint Attila volt
a magyarok első királya – zárja szavait a
mosolygó lelkész. 

* 

Esteledik, amikor az iskola udvarán,
ahol korábban még a gyerekek kosaraz-

tak, kézilabdáztak, tanárok, diákok, szü-
lők futballoztak, halomba kerül a fa, s a
családi nap résztvevői őszinte örömére
magasba szöknek a tábortűz vörös
manói. Véget ér a június 3-án, pénteken
második alkalommal megtartott Család
a suliban rendezvénysorozat. A szervezők
már a jövő évi, harmadik kiadást terve-
zik. Mert szent meggyőződésük: az isko-
lában nemcsak tanulással, de játékkal,
mókázással is közösséget lehet építeni.
Összekovácsolni gyereket a szülővel, di-
ákot a tanárral, szülőt a nevelővel. Ami
az egészséges, erős és életképes helyi kö-
zösség alapköve. 

Nagy Annamária

11. oldaljúnius 8–14. Riport <<

A szülőknek az iskola felé csalogatása, az oktatás, nevelés fontosságának hangsúlyozása céljával második al-
kalommal szervezték meg a Család a suliban elnevezésű rendezvénysorozatot. A kendi Sámuel József Általános
Iskola igazgatója kezdeményezte eseménynek, a múlt évhez hasonlóan a tanintézet udvara adott otthont. 

Termopán ablakok az iskola épületén

Közösségépítés Kenden

Erőpróba kötélhúzással

Az új Sütő András Művelődési Ház

A Kiscsillagok

Fotók: Nagy Annam
ária



12. oldal >>  Juventus–Hirdetések június 8–14.

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, valamint Iba-
nez 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, új-
szerű állapotban, karcolás nélkül. Ára: 500 lej. Érdeklődni
a 0742-164.731-es telefonszámon.

SürgőseneladóNokia 6230i stereo headsettel, hálózati
töltővel, függetlenítve. Ára 90 lej. Érdeklődni a 0746-
111.613-as telefonszámon. 

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

EladóSony DSC-H10 fényképezőgép, töltővel és 4 gigás
memóriakártyával, kitűnő állapotban. Érdeklődni a 0756-
538.122-es telefonszámon. 

Eladókitűnő állapotban lévő Olimpus C370 fényképe-
zőgép. Ára 170 lej, alkudható. Érdeklődni a 0740-112.145-
ös telefonszámon. 

Eladó Nokia 5800-as Xpresmusic telefon, nagyon jó ál-
lapotban. Ára: 300 lej. Érdeklődni a 0749-950.879-es te-
lefonszámon. 

Eladó kitűnő állapotban lévő Nokia 5228 Black.
Ára: 400 lej. Érdeklődni a 0744-125.956-os telefon-
számon.

Eladó iPod 4, 8Gb, új, hasonló az iPhone 4-hez. Ára:
699 lej. Érdeklődni a 0752-101.112-es telefonszá-
mon.

Autó

Eladó 1994-es kiadású, 3 ajtós, 954 cmc mot-
ros Peugeot 106-os autó. A városban 6,5 litert
fogyaszt. Van benne Usb-Radio, biztosítása no-
vemberig érvényes. Kérésre képet is tudok kül-
deni. Ára: 1200 euró, viszont szükség esetén
részletben is lehet fizetni. Érdeklődni a 0743-
878.114-es telefonszámon. 

Eladó VW Polo 1.4 motorral, benzines. Gyártási
év: 2002. Ára: 3700 euró. Érdeklődni a 0745-
434.081-es telefonszámon. 

Eladó VW Golf II 1.4 motorral, gyártási év:
1994. A négy ajtós autó Euro2-es és kék színű.
Németországból volt vásárolva, jelen pillanat-
ban érvényes piros rendszámtáblával. Ára:
1050 euró. Érdeklődni a 0744-556.131-es tele-
fonszámon.

Eladó Chevrolet Aveo, 1.2-es motorral, kevés
fogyasztással. Gyártási év: 2007. Ára: 4500

euró. Érdeklődni a 0742-697.675-ös telefon-
számon.

Eladó VW Polo kitűnő állapotban. Gyártási év:
1996. Ára: 1000 euró. Érdeklődni a 0747-
953.035-ös telefonszámon.

Lakás

Kiadó 2 szobás lakást keresek közel a nagykór-
házhoz. Ajánlatokat a következő telefonszámra
várok: 0742-869.091.

Kiadó egy háromszobás lakás egyik szobája jú-
nius 25-től a Tudor negyedben, közel a Fortuná-
hoz. A szoba tágas, akar két személy részére is
megfelelő. A szoba ára 100 dollár/hónap. Érdek-
lődni az ibela_aa@yahoo.com e-mail címen
vagy a 0766-818.292-es telefonszámon lehet. 

Kiadó egy szoba a November 7 negyedben, egy
3 szobás lakásból. A szoba külön bejáratú, a
lakás teljesen felszerelt (központi fűtés, hűtő,
mosógép stb.) Ára: 100 euró/hónap. Érdeklődni
a 0744-146.394-es telefonszámon lehet.

Kiadó egyszobás lakást vagy garzont keresek
augusztustól, esetleg szeptemberből a Tudor, il-
letve a November 7 negyedben. Telefonszám:
0742-662.369.

Apróhirdetések

Díjazták az alternatív tantárgyverseny nyerteseit
Múlt szerdán a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum Bernády György termében a
Bolyai Alapítvány által meghirdetett
alternatív tantárgyverseny nyerteseit
díjazták. Az egykori amfiteátrumban
az alapítvány kuratóriumi tagjával,
Filep Attilával ugyanabban a padban
beszélgettünk, melyet évtizedekkel
ezelőtt diákként maga is koptatott. 

„2006 óta minden évben engem ért a
megtisztelő feladat, hogy kiosszam a ta-
nulmányi verseny nyerteseinek a díjakat.
Nagyon jólesik és feltölt, hogy látom értel-
mét az eseménynek, már csak azért is,
mert ez a megmérettetés is hozzájárul
ahhoz, hogy a diákok megtapasztalják: az
élet kihívás, verseny és bizonyítás” –
mondta a mérnök, tanár Filep Attila, majd
méltatta Máthé Márta fizikatanárnő mun-
káját, aki oroszlánrészt vállal a tantárgy-
verseny megszervezésében. A díjkiosztón
a diákok röviden bemutatták dolgozatai-
kat, majd az alapítvány összes tagja üdvöz-
letének kíséretében következett az oklevél
és a helyezéssel járó pénzösszeg átadása
(az első helyezés 20.000, a második
15.000, míg a harmadik 10.000 forint ju-
talommal járt).

A Marosvásárhelyi Baráti Társaság 21
éve alakult Budapesten, tagjainak körül -
belül 70%-a bolyais véndiák. Fennállásá-
nak első évében ebből a társaságból
sarjadt ki a Bolyai Alapítvány, melyet az

alapítók azzal a céllal hoztak létre, hogy a
tagok személyi jövedelemadójának 1%-át
a marosvásárhelyi közösségi-szellemi élet
gyarapodására és motiválására fordítsák.
Az adófelajánlásokból származó összegből
nemcsak az alternatív tantárgyverseny
megrendezésére futja, hanem a marosvá-
sárhelyi magyar egyetemek (MOGYE, Mű-
vészeti Egyetem, Sapientia–EMTE) diákjai
számára pályázatot írnak ki, illetve ezen
egyetemek tanársegédeit bérkiegészítéssel
támogatják. 

Filep Attila sajnálattal jegyezte meg,
hogy alapítványuk minden évben megje -
lentetett egy címtárat a külföldön élő ma-
rosvásárhelyiekről, de idén anyagi források
hiányában ez elmaradt. Remélik, a jövőben
tudják folytatni ezt a kezdeményezésüket.
A Bolyai Alapítvány kuratóriuma nemrég
tartotta tisztújító gyűlését, amely során a
társaság ’88-ban, illetve ’89-ben érettsé-
gizett tagokkal újult és fiatalodott meg.

Vass Gyopár

Kedves gyerekek és szülők, akik együtt
szeretnétek kalandozni!

Örömmel értesítünk, hogy a Kalibáskő Gyerekvi-
lág Egyesület új meglepetést készít nektek a

nyári vakációra!

Július 10–16. között
Kipróbálhatjátok magatokat bútorfestőként, szőhettek, kovácsol-
hattok, téglát és cserepet vethettek. Alkalmatok lesz megstudí-
rozni a vízimalmot, láthatjátok a világhírű masztadon csontvázat,
barlangászhattok és ráadásul kerékpározhattok, kerékpározhat-
tok, kerékpározhattok.
Ez még nem minden! Esténként kerekpokróc-beszélgetésre ülünk,
amikor, ha jók lesztek, megtudhatjátok a másnapi meglepetéseket. 
A napra lebontott útitervet és egyéb tudnivalókat megtaláljátok
honlapunkon: www.kalibaskogyerekvilag.ro, de telefonhívásai-
tokra is szívesen válaszolunk – 0744-778.519.

A tantárgyverseny
díjazottjai

Magyar nyelv és irodalom:
I. hely: Codău Annamária XI. E 
II. hely. Gáspárik Janka X. F 
III. hely: Bordi Eszter XI. E
Magyarságtörténet:
I. hely: Székely Andrea Tímea X. F 
II. hely: Sütő Alpár XI. B 
III. hely: Magyari Zita IX. F
Matematika:
I. hely: Kovács Boldizsár XI. H 
II. hely: Bíró Izabella XI. E 
III. hely: Fehér Áron XII. B
Fizika:
I. hely: Gyéresi Hunor XI. H 
II. hely: Fehér Áron XII.B 
III. hely: Bartha Beáta XII. A
Élen a sportban, élen a közösségi életben:
Novák László Zsolt IX. G 
Bartha Borbála XII. A

Re
kl

ám



13. oldalHumor <<június 8–14.

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Sz*revés a legfölsőbb szinteken. A Rádió
GaGán mindenféle dolgokat lehet nyerni; ez
marketingszempontból okos húzás, nem me-
gyünk bele a részletekbe. Kétféleképpen műkö-
dik: a betelefonáló vagy egyből nyer,
amennyiben kisebb értékű nyereményről vagyon
szó: koncertjegy, színházjegy, pár tíz lejes vásár-
lási utalvány stb., vagy – komolyabb nyeremé-
nyek esetében – felkerül egy listára, melyről egy
későbbi időpontban kisorsolják a nyertest. Ezzel
sincs semmi baj, mert például, ha Petryék min-
den betelefonálónak szerválnának egy bárányt,
hamarosan bezárhatnák a boltjaikat, és mehet-
nének birkát őrizni. Azzal viszont már van, amit
az egyik kedves hallgató művelt a minap: kon-
certjegyet nyert a GaGán az X-faktoros idétlenek
előadására, amely, mint tudjuk, elmaradt; nos,
az illető nem restellt másodjára is betelefonálni,
és megtudakolni: ha beviszi a titkárságra a (rá-
diónál nyert) meghívót, megkaphatja-e annak
értékét lejben? No comment…, illetve csak
annyi, hogy sminkeléskor mindig mossa le az
előző alapozót a képéről, mert igencsak vastag
rajta a bőr.

Kész átverés? Teheránnak bizonyítékai van-
nak arra, hogy Oszama bin Laden betegségben
halt meg, jóval azelőtt, hogy az amcsi komman-
dósok lerohanták az abbottabadi házát, és 
Washington bejelentette, hogy kinyiffantották a
terroristavezért – állítja a pakisztáni hírszerzési
miniszter. Elmondása szerint bin Laden állítóla-
gos megölése nem volt egyéb olcsó színjátéknál,
amelyet a közelgő amerikai elnökválasztás miatt
rendeztek, és azért is, hogy eltereljék a közvéle-
mény figyelmét az Egyesült Államok rossz gaz-
dasági helyzetéről. Moszlehi bá azt is firtatta,
hogy amennyiben az amerikai hírszerzés valóban
levadászta a szakállas főgonoszt, akkor miért
nem mutatták meg a tetemét, és miért dobták
a tengerbe. Mi is ugyanezt kérdezzük: ugyan biza
miért nem tették közzé a halott Oszama fotóit?
Obika szerint azért nem, mert túl borzalmas lát-
ványt nyújta(ná)nak. Lehet, hogy igaza van, vi-
szont az sem volt valami felemelő vizuális
élmény, amikor égő emberek ugráltak ki 2001.
szeptember 11-én a füstölgő felhőkarcolókból,
és amit élőben közvetítettek. Lényeg a lényeg:
az amerikai elnök szaván kívül deka bizonyíték
nincs arra, hogy valóban végeztek a csávóval.
Mint ahogy arra sincs egyértelmű, minden két-
séget kizáró bizonyíték, hogy tényleg ő volt-e a
majdnem tíz évvel ezelőtti terrortámadások ér-
telmi szerzője…

First house program, avagy Programul
prima casa, amerikai módra. Saját házat vá-
sárolt nemrégiben a huszonhat éves Mark 
Zuckerberg Facebook-vezér. Kis híján hétmillió
dolcsit csengetett ki a vityillóért, ami ahhoz ké-
pest, hogy eddig albérletben tengődött, minden-

képpen előrelépés, ellenben a 13,5 milliárd(!)
dollárra becsült vagyonához viszonyítva nem
olyan nagy was ist das. Az 521 négyzetméteres
kunyhóhoz sós vizes medence (abban mi lehet a
pláné?) és üvegezett veranda is tartozik, továbbá
a lakásban öt hálószoba található, mindegyik
külön fürdőszobával (a halál megy reggel tojni
pár méterrel odébb alapon). A medence mellett
kiépített grilltűzhely is szolgálja a vörös fiatal-
ember és kínai barátnője kényelmét, ergo egy
esetleges pikniktörvény ellen is be vannak biz-
tosítva. Vélhetően egy aprócska kertecske is
meghúzódik ott valahol, ha jól szétnéznek, ahol
a kis Mark Beast (Vadállat) nevű pulija kedvére
elugrándozhat majd; ez egy ilyen fószer, na, sze-
reti az egzotikus fajtákat: kínai spiné, magyar
kutya… Különben a kis vakarcsnak, azaz a ku-
tyulinak külön Facebook-oldala is van; naná,
pont neki ne lenne!

Cipő. Kínos felvételt mutattak a hazai hírté-
vék Jeffrey Franksről, az IMF (Nemzetközi Valu-
taalap) romániai küldöttségének vezetőjéről: egy
szemfüles operatőr észrevette, hogy említett úri-
ember az asztal alatt keresztbe tett lábakkal ül-
dögél valamilyen tárgyaláson, és az egyik cipője
talpazatán jókora lik gondoskodik a lábbeli szag-
talanításáról, rá is közelített hát ízibe’. Klasszikus
közhely, hogy a logopédus gyereke dadog, a ta-
náré hülye, az órásnak pontatlan az órája, a
szabó elszabott öltönyben, a suszter rossz cipő-
ben jár; ezen analógia alapján a pénzembernek
nem a cipőtalpa, hanem a pénztárcája kéne lyu-
kas legyen. Bár az is meglehet, hogy a Nemzet-
közi Valutatalp bukaresti főmuftija így akarta
metakommunikálni: tőlem aztán többé egy lyu-
kas vasat se láttok!

Duty free? A brit trónökörös, Károly herceg
ötnapos látogatást tett ismét Közép- és Dél-Er-
délyben, ahol több birtoka is van, amelyeket
gyakran felkeres. Ezúttal nem volt olyan szófukar,
mint rendszerint; a román közszolgálati tévének
kijelentette: Románia legjobb exportterméke Er-
dély! Szándékosan értjük félre Karesz koma meg-
nyilatkozását, és kérdezünk is tőle, egyből kettőt:
ki fogja megvenni, és ki fizeti a vámot?

Ezt se gondoltuk volna: az éhségtől
javul a szaglásunk. (Még szép, hogy) angol
szakik kutatási eredményei szerint az üres gyo-
mor éhséghormont, úgynevezett ghrelint termel
(bár ez inkább hányáshormonnak hangzik),
amely fokozza az étvágyat. De amellett, hogy
éhesebbé tesz, „az orrunk erejét is feljavítja”, ma-
gyarán javul tőle a szaglásunk, és a jobb szimat
elősegíti az étel könnyebb megtalálását. A kuta-
tók kezdetben patkányoknál tanulmányozták:
mennyire lesznek ügyesebb szaglászók, ha ghre-
lint fecskendeznek a szervezetükbe; a rágcsálók
a hormontól órákon át erősebben érezték a

gyenge illatokat is. A patkányok után humán kí-
sérleti alanyok következtek, akiknél nemcsak a
szaglás javult a behormonozást követően, de
sokkal hamarabb és könnyebben ismertek fel
nagy, szögletes, fehér tárgyakat is, mint például
a hűtőszekrény.

Csődörtelenítés. Nagy és kínos szerencsét-
lenség áldozata lett egy 19 éves fiatalember Tul-
cea megyében: péniszének egy részét leharapta
egy ló, mégpedig a sajátja. A nyomorult elmon-
dása alapján a belőle áradó alkoholszag zavar-
hatta meg a pacit, ugyanis három sört
fogyasztott aznap: „be szerettem volna fogni a
szekérbe, erre megharapott”. Az orvosok szerint
kevés az esélye annak, hogy rekonstruálni lehes-
sen a megcsócsált hancúrlécet. „Az orális szex
vagy jó, vagy rossz. Attól függ, melyik oldalán
állsz. Ez az eset jól mutatja, hogy szerencsésebb,
ha azon az oldalon állsz, ahol nem tudnak meg-
harapni", mondta a kórház orvosa, Nicolae Ba-
calbaşa. Első olvasásra hatalmas poént tolt a
doki, de ha jobban kielemezzük…, hát, tudja a
fene, az ember inkább vállalja a reszkírt…

Való Világ 5. Alig ért véget a Való Világ 4,
hamarosan indul az újabb széria, ám okulván
abból, hogy az érdektelen és unalmas játékosok
miatt a legtöbbször egyszerűen nézhetetlen volt
a műsor, ezúttal kissé körültekintőbben válogat-
ták ki a leendő szereplőket. Ismerkedjünk meg
néhányukkal (hetente egy játékost mutatunk be,
mert ők is szerre költöznek be a villába):

Gézuka, 32 éves, informatikus. Nagyma-
májával és annak két élettársával él egy külvárosi
garzonban. Borzasztóan gátlásos, félénk fiú, főleg
a lányokkal szemben. Életében egyszer volt nővel
egy házibulin, de arról is később kiderült, hogy
férfi. Félénksége ellenére gyerekkora óta színész
szeretne lenni, példaképe Jean-Claude Van
Damme és Latabár. Kilencszer felvételizett a szí-
nire, sikertelenül, mert egyszer se mert megszó-
lalni. Esténként mindig kiviszi sétálni a
svábbogarát, Lajost, utána ismeretlen nőkkel szex-
csetel, Johnny Endoszkóp álnéven. Néha beöltözik
Karády Katalinnak, és régi magyar sanzonokat
énekel egy elemlámpába. Ablútomániás, tízper-
cenként kezet mos. Írt egy hatszáz oldalas verses-
kötetet magánhangzók nélkül, de nem talált
kiadót. Hétéves korában beesett egy liftaknába,
azóta csak a száján keresztül tud szuszogni.

MIT NE MONDJUNK /
KÉRDEZZÜNK AZ ELSŐ

RANDIN?
- Elég drága helynek tűnik, remélem nálad is van pénz.
- Egyél gyorsabban, mert idegesít, ahogy rágsz.
-Egyik nagynénémnek is ilyen volt az arcbőre, kenhetett
rá bármit. 
- Szerintem nem fog feltűnni senkinek, ha néhány percre
bebújsz az asztal alá.
- Egyszer kimentem magam elé az állomásra, de
elkerültük egymást.
- Nem tudom megmagyarázni, miért, de most
legszívesebben kiszedném az egyik szemedet a villával.
- Én valójában néger vagyok, csak elcseréltek a
szülészeten.
- Pont úgy kacagsz, mint az a vörös csaj az
Elmegyógyintézet című filmben.
- Te elhiszed, hogy egy embernek negyven méter bele
van?
- Félek a paradicsomtól.
- Tudtad, hogy egy macska három hónapig bírja étel
nélkül? Kipróbáltam.
- Pont ilyet hánytam az este, mint ez a pizza, a
maszlinákat leszámítva.
- Nem baj, hogy nincs melled, úgyis a fiús lányokat
szeretem.
- Mi a garancia rá, hogy nem ül itt mellettünk egy
láthatatlan ember?
- Gyanús nekem ez a pincér, biztos valami kém.
- És mi van akkor, ha az álom a valóság, és fordítva?
- Kimegyek pelenkát cserélni.
- Másnak is vannak ilyen fülei a családotokban?
- Tízéves korom óta gyűjtöm a lábkörmeimet, neked
szívesen megmutatnám.
- Te is szereted, ha órákig puszilgatják a köldöködet?
- Képzeld, nem tudok visszafelé számolni litvánul, mióta
elraboltak az ufók.
- Régi vágyam, hogy egyszer megfürödjek egy kád
mustárban valakivel, lenne kedved hozzá?
- Ki a kedvenc sorozatgyilkosod?
- Érdekes arcod van.
- Zavar, ha vernek szeretkezés közben?
- Akkor is tetszenék neked, ha ló lennék?
- Egyszer úgy berúgtam, hogy utána három napig rakott
krumplinak képzeltem magam.
- Desszertet ne rendelj, van nálam cukorka.
- Minden lábujjamnak külön nevet adtam, majd
bemutatlak nekik.
- Szeretek egy karalábéval a számban elaludni.
- Hozzám nem mehetünk, otthon van a feleségem.

Dezlexikon.
Dezertőr: szökéskor használatos szúrófegyver
Fabula:guminőt helyettesítő szexuális segédeszköz
Flegmatikus: köpetszakértő
Modellál: duci feleséget drasztikus diétával
manökenalkatúra fogyaszt
Fekália: igen büdös ország
Hallótávolság: a patak és az istálló közötti út-
szakasz

Kib*szás: kegyetlen beb*szást követő kijóza-
nodási folyamat
Evangelizál: egyre azt hajtogatja, hogy ez a
helyzet
Mükéne: székelyföldi üzletekben használatos
kifejezés, körülbelüli jelentése: mit parancsol a
kedves vevő?
Fuccs: sikertelen államcsíny



    

 
 
 
Kedd: Bevezetés, történet. Mikroorganizmusok növekedését 
befolyásoló tényez�k és alkalmazásuk az élelmiszereknél. 
Mikroorganizmusok az élelmiszergyártásban. 
 
Szerda: Probiotikumok az élelmiszerben, probiotikus 
készítmények, terápiás alkalmazásuk.  
 
Csütörtök: Bakteriális ételmérgezések. Mycotoxinok (aflatoxin 
stb.) és hatásuk. Ételfert�zések és epidemiológiája.  
 
Péntek: Antibiotikumok és antimikróbás hatású anyagok az 
élelmiszerekben. Régi és új módszerek az élelmiszerek 
mikrobiológiai vizsgálatában. 
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      La solicitare se traduce simultan în limba român�: office@rmogyke.ro. 
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Pécsi Tudományegyetem, 
Általános Orvostudományi Kar, 
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 
 

Dr. Kerényi Mónika 
egyetemi docens 
Id�pont: 18.00 - 20.30 óra között. 
 

 
 
 

 
Kedd: A kiválasztó rendszer fert�zéseinek klinikuma, 
diagnosztikája, kezelése és járványtani vonatkozásai. 
Esetismertetések A lágyrészek, csontok és izületek fert�zéseinek 
klinikuma, diagnosztikája, kezelése és járványtani vonatkozásai. 
Esetismertetések. 
 
Szerda: A véráram fert�zéseinek klinikuma, diagnosztikája, 
kezelése és járványtani vonatkozásai. Esetismertetések. Az 
enterális fert�zések klinikuma, diagnosztikája, kezelése és 
járványtani vonatkozásai. Esetismertetések. 
 
Csütörtök: A fert�zések specifikus megel�zésének lehet�ségei. 
A vakcinológia elmélete és gyakorlata.  
 
Péntek: Vakcinációs séma.  Indikációk és ellenjavallatok.Oltási 
reakciók és szöv�dmények. A vakcinológia perspektívái. 
 
 
 

                                                        

 
 
 
 

 

Kedd: Bevezetés. Preoperatív vizsgálat, el�készítés. 
 
Szerda: Intravénás anesztetikumok. Teljes intravénás 
anesztézia (TIVA). Propofol infúziós szindróma. A m�téti 
izomlazítás klasszikus és új antidotálása. 
 
Csütörtök: Inhalációs narkózis. Malignus hipertermia. 
Anesztetikumok és farmakológiai prekondícionálás. 
 
Péntek:  Regionál anesztézia. Posztoperatív 
fájdalomcsillapítás. 
 
 

Pécsi Tudományegyetem, 
Általános Orvostudományi Kar, 
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 
 

Dr. Em�dy Levente 
emeritus egyetemi tanár 
Id�pont: 15.00 - 17.30 óra között. 
 

Pécsi Tudományegyetem, 
Általános Orvostudományi Kar, 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 
 

Dr. Bátai István 
intézetvezet�-helyettes egyetemi docens 
Id�pont: 17-20 óra között. 
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Közelebbről szemlélve azonban a
demokrata liberális piramis csúcsát,
azt tapasztalhatjuk, hogy a nagyobbik
kormánypárt első emberei közül bi-
zony nem mindenki szidja a magyaro-
kat. Legalábbis nem úgy, ahogyan azt
a mezei pártkatonák teszik. Utóbbiak
magyarok idegeit borzoló táblát he-
lyeznek a kolozsvári Mátyás-szobor elé,
rongálják az aradi Szabadság-szobrot,
és felemelik a szavukat Székelyföld
Brüsszelben megnyitott képviseleti
irodája miatt.

A piramis csúcsán más a helyzet és
mások a játékszabályok. Bosszantó a
kolozsvári táblaügy, a magyar emlékek
megrongálása és a székely iroda miatti
tiltakozás is, de be kell látni, hogy ezek
a problémák lokálisan kezelhetők és
kezelendők. Léteznek átfogó ügyek is,
mint a földrajz és a történelem tantár-
gyak kötelezően román nyelven tör-
ténő tanításának visszacsempészése az
oktatási törvénybe, de a demokrata li-
berálisok az utolsó pillanatban mégis
felteszik a kezüket, és bár zsarolva érzik
magukat a magyar partner által,
mégis úgy lépnek, amiként azt rendes
magyar a szavazatáért cserébe elvárja.

Úgy lépnek, mert a piramis csúcsán

más szél fúj.
Az a szél pedig nyaranta egybefújja

a demokrata liberálisokat a háttérből
továbbra is irányító Traian Băsescu
román államfőt Orbán Viktor magyar
miniszterelnökkel, akik viszont európai
uniós, gazdasági, energiapolitikai, és
ami a legfontosabb, térségi stratégiai
partnerekként tekintenek egymásra.
Mindketten tudják egymásról, hogy
nem árulnak zsákbamacskát. Orbán
karakteres, minden magyarra kiterjedő
nemzetpolitikát folytat, akárcsak
román partnere, aki soha nem titkolta,
hogy nem ért egyet a magyar autonó-
miatörekvésekkel. De Băsescunak két-
ségtelen erénye – a többi román
piramis csúcsain elhelyezkedőkhöz ké-
pest talán egyetlenként –, hogy vele
legalább tárgyalni lehet a romániai
magyarságot nem csak lokálisan érintő
problémákról.

Németh Zsolt külügyi államtitkár
tegnap Budapesten megbeszélést
folytatott román kollégájával, Bogdan
Aurescuval, aki arról biztosította, hogy
a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport
eddig is „sikertörténet” volt, és Buka-
rest elkötelezett amellett, hogy az új
minőségű magyar–román kapcsolat-

rendszer sikertörténet legyen a jövő-
ben is. Egyetértettek abban, hogy tör-
ténelmileg a legjobb állapotban van a
két nép viszonya.

A kutya pedig itt van elásva, mert
mindezt szándéknyilatkozatnak is te-
kinthetjük. Mindenki jobban érezné
magát, ha szobrainkat és megmaradá-
sunkért tett lépéseinket nem piszkál-
nák a románok, de ennek ellenére
minden bronztábláért és beszólásért

nem nyakazhatjuk le egymást. Válasz-
tások előtt pedig pláne a helyükön kell
kezelni a dolgokat. Románok és ma-
gyarok távlati célja csakis a lokális
problémákon való felülemelkedés
lehet, amihez hozzájárulhat Orbán Vik-
tor és Traian Băsescu jó viszonya is.
Ennek hátba veregetős, tusnádfürdői
felvonása az idén is borítékolható, a
gyümölcsei pedig rendre beérnek. Te-
kintsük ilyen eredménynek például

azt, hogy Romániában még nem fe-
nyeget holmi államnyelvtörvények
réme, miközben Slota és Fico árnyéka
azért rendesen felbukkan a kárpáti pi-
ramisokon.

Kristály Lehel 

Piramisok a Kárpátokban
Romániában 2012-ben önkormányzati és parlamenti választásokat tartanak. A Demokrata Liberális Párt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
segítségével kormányozza Romániát. Minden demokrata liberális román, de nem minden román demokrata liberális. Vannak közöttük szo-
ciáldemokraták, nemzeti liberálisok is, akik együtt ma nagyobb népszerűségnek örvendenek, mint a magyarokat is magában foglaló koalíció.
Minden szociáldemokratának és nemzeti liberálisnak a jelenlegi kormány megbuktatása a legfőbb érdeke, ezért a magyarokat és a demokrata
liberálisokat úgy és ott szidják, amennyire és ahol nem szégyellik. Mivel a demokrata liberálisok is elsősorban inkább románok, mint fegyelmezett
pártkatonák, népszerűségük mélypontján ők is inkább a magyarokat szidják (hátha jó lesz az legalább egy ellenzéki mandátum megszerzéséhez).
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Böjthe Zsombor testnevelő tanár
négy éve tanít a Balavásár község-
hez tartozó Kenden, ahol tevéke-
nyen részt vesz a falu
sportéletének fellendítésében.

- Mindig is szerettem a gyerekeket
és idekerülésem után belefogtam ter-
vembe, hogy felkaroljam Kend sport-
életét. Az órák mellett sportköröket
szervezek, így sikerült megszerettet-
nem a diákjaimmal a sportot, a moz-
gást. Lány kézilabdacsapatot
alapítottam, akikkel egy év leforgása

után kupát nyertünk a makfalvi Wes-
selényi-tornán. Atlétika- és labdarú-
gótornákat, mérkőzéseket szervezek,
emellett kirándulunk is. A Család a su-
liban rendezvény alatt is a legtöbb te-
vékenység a sporttal kapcsolatos volt,
ezért iktattuk be ide a kötélhúzást, a
limbóversenyt, a zsákban futást meg a
tanár–diák–szülő kézilabda- és foci-
mérkőzéseket. Munkámban megka-
pom a kellő támogatást mind a tanács,
mind az iskola vezetőségétől, s diák-
jaim szülei is mellettem vannak. Sike-
rült egy osztályt tornateremmé

átalakítanunk, ahova közös erővel kel-
lékeket, talajtornához szükséges sziva-
csokat, bordásfalat, labdákat stb.
vásároltunk. Az iskola udvarának egy
részét legyalultuk, ugrógödröt alakí-
tottunk ki. Tervezzük a labdarúgópálya
felújítását, de addig is a legfontosabb
számomra, hogy a gyerekeket az
egészséges életmód irányába vezes-
sem, jobban fellendítsem Kend sport-
életét. Nagy elégtétel számomra az,
ahogy a gyermekek várják a sportórá-
kat, sportköröket és elszántan tanul-
nak az eredmények elérése érdekében. 

Gorbai Szabolcs Backamadarason
2008 óta címzetes sporttanár: 

– Backamadarason a heti 7, Makfal-
ván pedig heti 18 testnevelési óra  al-
kalmával sikerült megismertetnem a
gyerekekkel többek közt a kézilabdát,
mint sportágat, valamint megszeret-
tetni velük a sportot és a mozgást. Az
első tornákon csúfos vereségeket szen-
vedtünk, de idővel felzárkóztunk a
megye ismertebb körzeti kézilabdacsa-
patai mellé. Nemrég megszerveztük
Makfalván a Wesselényi-kupát, ahol

helyt álltunk. Backamadarason az iskola
és a község vezetősége támogatásával
egy osztálytermet sportteremmé alakí-
tottunk át, ezt tornakellékekkel szerel-
tük fel. Az iskolaudvar mintegy
kétharmad részén műfüves labdarúgó-
pályát hoztunk létre. Amióta ez a két
sportpálya létezik, könnyebben és el-
szántabban sikerül a sport felé csalo-
gatni Backamadaras, valamint a hozzá
tartozó Nyárádbálintfalva és Szentgerice
elemi és általános osztályos diákjait. Re-
mélem, idővel ezen településeken is fel-
lendül a sportélet.

– Mikor és ki által szeretted meg az
önvédelmi sportágakat?

– Elemi és általános iskolás korom-
ban is alacsony termetű voltam, ezért
sokat heccelődtek velem a magasabb,
keményebb osztálytársaim, akik több-
ször belém kötöttek. Megsokalltam
ezt, sőt el is határoztam, hogy megerő-
södöm, önvédelmet tanulok és nem
lesz szükségem többé másokra, hogy
megvédjenek engem. Annak idején
nagyon szerettem nézni a Bruce Lee-s
filmeket, ezek késztettek arra, hogy az
önvédelem valamely ágát megtanul-
jam, elsajátítsam a filmekben látott
ütéseket, rúgásokat.

13 évesen lettem a Transervice iga-
zolt sportolója, majd 1998-ban 15 éve-
sen a Mureşulhoz kerültem, ahol a
több egykori sportoló sikeredzőjének,
Horváth Attilának lettem a tanítványa.

– Önvédelmi sportágak terén min-
dig is sikeres volt a Mureşul…

– Persze, ez is mindennél jobban
motivál, hogy hasonló jó eredménye-
ket érjek el hazai meg nemzetközi po-
rondon, akárcsak elődeim, társaim a
Gombos-testvérek, Rus Traian, Papp
Csaba, Hallai Cătălin stb.

– Ez a harmadik egymás utáni év,
amikor világbajnoki címet szerzel, a
2009-es bukaresti arany, a 2010-es tö-
rökországi két arany és egy bronz után.
Sőt a második soron következő is, ami-
kor Maros megye legjobb sportolója el-
ismerésnek is a részese vagy, amelyre
eddig nem volt példa a megyében. Ho-

gyan értékeled az eddigi sporttevékeny-
séged?

– Valóban, sikeres voltam az utóbbi
években, amire büszke vagyok, sőt a
szerencse is mellém szegődött, ötödik
világbajnoki aranyérmem szereztem
meg az ezüst meg a bronz mellé.
Rendkívül sok munka van a sikereim
mögött. De számomra a sport csak
hobbi. Az edzésekre délután, a mun-
kaidő után kerül sor, sőt hétvégeken is
edzek. Mind a munkahelyem (egy
helyi ismert őrző-védő cég) vezetői,
mind a családom, a szponzorok és ba-
rátaim részéről megkapom a kellő tá-
mogatást és segítséget, amire nagy
szükségem van a felkészülésben, a si-
kerek elérésében.

– Milyen volt az idéni, szentpéter-
vári kempo világbajnokság?

– Nem volt könnyű ez sem, hiszen
újabb súlyváltáson estem át. 2009
előtt az 56, 2010-ben már a 60, az idén
már a 65 kg-os súlycsoportban verse-
nyeztem, mivel nőtt az izomtömegem,
kategóriát kellett váltanom. Színvona-
las, de nagyon nehéz küzdelmekben
volt részem, hisz harcoltam orosz, fe-
hérorosz, tádzsikisztáni, kirgisztáni,
kazahsztáni, litván sportolók ellen is,
akik nagyon elszántak, nyers erővel
rendelkeznek. 

– Milyen versenyszámokban álltál
szorítóba?

– Négy külön próbán vettem részt
a 32 ország mintegy 400 sportolója

közül. A K-1-ben, azaz a lábonálló
harcnemben nem találtam legyőzőre.
A mix-kempo versenyszámban, azaz
az úgynevezett ukado-ban (ütés, rúgás
is, de földön nem szabad támadni láb-
bal a fejet) is diadalmaskodtam, habár
ez a versenyszám az orosz sportolók
kedvenc versenyszáma, hiszen itt volt
a legtöbb résztvevő. A Knock-down
versenyben, ami a puszta kézzel való
verekedést jelenti (itt földharc is van,
nincs kesztyű, ezért nem szabad ütni,
fejet támadni, de főleg dzsúdón alap-
szik), döntőt vesztettem. Igaz, a ver-
seny rajtja nem sikerült a legjobban,
hisz a negyedik, grappling verseny-
számban kiestem az elődöntők előtt.
Amúgy Románia színeiben mintegy 21
sportoló vett részt a vb-n, többen sze-
reztek köztük érmeket, sőt a demonst-

ratív rész alapján is a román küldöttség
lett az első. Viszont harci szempontból
az orosz sportolók domináltak.

– Milyen fontos versenyek következ-
nek számodra még az idén?

– Augusztusban lesz a wu-shu or-
szágos bajnokság, ahol remélem, ki-
harcolom a részvételt az októberben
sorra kerülő, wu-shu világbajnokságra. 

– Jelenleg sportpályafutásod csú-
csán vagy egy jó ideje. Meddig lehet
még ott „fenn” maradni?

– Sokkal nehezebb a csúcson ma-
radni, mint oda felkerülni. Amikor
majd úgy érzem, hogy nem tudom ki-
adni magamból a maximumot a ver-

senyeken, vagy nem érzem elég moti-
váltnak magam, akkor biztos abbaha-
gyom az aktív sportolást a csúcson,
vagy a közelében. Ezért, ha nem érzem
elég felkészültnek magam egy-egy
versenyre, inkább nem veszek részt,
minthogy kudarcot valljak. Addig is,
úgy érzem, érhetek még el sikereket…

Az ötszörös kempo világbajnokunk
imádta a Bruce Lee-s filmeket

Marosvásárhely többszörös kempo világbajnoka, a 2009-es és 2010-es év legjobb Maros megyei sportolója, Mátyus Ervin nemrég az oroszországi
Szentpéterváron megrendezett kempo világbajnokságon  két arany- és egy ezüstérmet szerzett, mellyel nagy lépést tett az újabb, Év sportolója
cím felé. A bivalyerős, de rendkívül szerény önvédelmi sportoló készségesen mesélt gyermekkoráról, pályafutása kezdetéről, annak legfontosabb
mozzanatairól, illetve  legutolsó sikeres világbajnoki szereplésről.

Mátyus Ervin világbajnok

...mindennél 
jobban motivál, 
hogy hasonló jó
eredményeket érjek
el hazai meg nemzet-
közi porondon, akár-
csak elődeim.
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Az öreg székelynek megbetegszik a tehene, és kihívja az
állatorvost. Az orvos fölírja a receptet, amivel az öreg bemegy a
városba, majd amikor visszaér, azt mondja a feleségének: 

– Te' asszony! Kóstold meg a gyógyszert, nehogy valami baja
legyen a tehénnek!

Két pogácsa megy a sivatagban és beszélgetnek:
– Képzeld, jelentkeztem az idegenlégióba! 
– És, felvettek? 
– Észnél vagy?? Egy pogácsát?

Az apa mondja a fiának: 
– Hej, fiam, mikor fiatal voltam, az volt ám a szép világ! Kaja,

pia, nő! 
–Miért, most mi van? 
– Most?! Parizer, kisfröccs, meg anyád!

Két görénytulajdonos beszélget:
– És hol alszik a görényed? 
– A lábamnál. 
– És nem büdös? 
– Majd megszokja.

– Mit kér a béka a presszóban?
– ???
– Egy kuruty kólát.

– Mondja, nem szégyelli magát, hogy ennyi pénzt kér ezért a
munkáért? Ennyit még egy tanult mérnök sem keres.

– Tudom, azért nem mentem egyetemre.

Viccek

Garaczi László a fiatalabb írók közé tar-
tozik; tíz éve jelentkezett első novelláskö-
tetével, s azóta sikerült meghódítania a mai
magyar irodalom iránt érdeklődő igényes
olvasóközönséget. Szinte minden műfajjal
eredményesen megpróbálkozott, az elbe-
széléstől a karcolatokon át a versekig és
színpadi játékokig bezárólag.

„Megvertük Istenkét. Újra jött, újra
megvertük.”

A Mintha élnél című regénnyel 1995-
ben vette kezdetét Garaczi László lemur-so-

rozata (Pompásan buszozunk!, 1998; Arc és
hátraarc, 2010), kortárs szépirodalmunk
egyik meghatározó olvasmányélménye. Ez
a történet kezdete: tiszta, gyermeki léthely-
zet – „Enni jó, kakilni jó, odabújni jó.” Innen-
től minden csak bonyolultabb lesz. A felnőtt
visszaemlékező pozíciója például, aki fel-
térképezi (és felszaggatja) a gyökereit. Aki
vallomásában összekuszál időket, tereket,
érzéseket. Aki együtt nevet a kisfiúval az
életen, amely – valóban – nevetni való.

Könyvajánló

G a r a c z i  L á s z l ó :  M i n t h a  é l n é l
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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


