
Hír és hírháttér

Mária által Jézushoz!

Zarándokok százezrei ünnepelték a Kis-Som-
lyó és a Nagy-Somlyó hegy közötti nyereg-
ben a magyarság egyik legjelentősebb
vallási eseményét, a csíksomlyói pünkösdi
búcsút, melynek idei mottója: „Mária által 
Jézushoz!” volt. A Szűz Máriához fohászkodók
egy részét, mintegy 1600 személyt Magyar-
országról két zarándokvonat, a Székely Gyors
és a Csíksomlyó Expressz szállította.
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>>> 4. oldal

Riport

Először fesztiváloztak 
Magyarpéterlakán

Szakadó esőben folytak az előkészületek. Tá-
mogatók, önkormányzati képviselők, lelkes
helyiek építették pénteken a színpadot, ren-
dezték a szabadtéri teraszok elhelyezésére
kijelölt területet. A falu apraja-nagyja a jú-
nius 11-i, első alkalommal szervezett Ma-
gyarpéterlaki Fesztiválra készült. S közben
abban reménykedtek, a napok óta tartó rossz
idő után aznap kisüt a nap.

>>> 11. oldal

Hitélet

Az Istenben való 
hit életformát jelent

Belényesi Gabriella a város szívében
működő Philothea Klub ügyveze-
tője. Az alább közölt beszélgetésben
elmeséli, hogyan lett asszisztensből
iúsági munkás, de mostani mun-
kájának szépségeiről és kihívásairól
is vall.

Sport

Életlecke a javából 
egy mozgáskorlátozott
sportolótól

10 éves korától tizenhárom éven keresztül
atletizált, mely időszak alatt több országos
arany-, ezüst- és bronzérmet szerzett. A
100 méteres síkfutásban 10.80, míg a 200
méteren 22.50 másodpercet ért el. S mi
ebben a furcsa? Az, hogy Öcsi mozgáskor-
látozott személyként született.

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

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

Új! Új! Új!
Ingyenes apróhirdetés.

Részletek a 12. oldalon.

Lesz-e megegyezés?

Vitathatatlan, a 2012-es választások alkalmából az RMDSZ egyik legfontosabb és reális célkitűzése, hogy 
visszaszerezze a helyi önkormányzati képviselőtestületben a többségét, ami annyit jelentene, hogy legalább
két tanácsossal több erősítené az RMDSZ-t, esetleg valamelyik más magyar szervezetet. Emellett a polgármes-
teri szék visszaszerzése is az elsődleges célok közt szerepel. A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének Maros
megyei fiókszervezete tartott vitaestet az RMDSZ helyi önkormányzati szerepléséről, a polgármester-jelölésről
és -választásról Csegzi Sándor alpolgármester, Bakos Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi önkormányzati
képviselője, Kolozsváry Zoltán, a helyi tanács RMDSZ-frakciójának vezetője és Gáspár Sándor, a Civitas Nostra
városvédő szervezet elnöke részvételével. 

>>> 3. oldal

Hír és hírháttér

Székelyföldi autonómia –
a megvalósíthatóságon belül
és a nyilatkozatokon túl

Az elmúlt napokban létrehozták a Székely-
földi Önkormányzati Tanácsot. A dolog szép-
séghibája csupán annyi, hogy nagyon későn
ébredtek rá ennek a tanácsnak a fontossá-
gára, és a kezdeményezés politikai indítta-
tású. 

>>> 5. oldal >>> 10. oldal



A Székelyföld Napok keretén belül idén első alkalommal adták át az
Orbán Balázs-díjakat, olyan székely személyiségeknek, akiknek
életcéljuk az önkéntesség, munkásságuk pedig példaértékűnek
tekinthető. A rangos rendezvénynek a Kultúrpalota adott otthont
Maros, Hargita és Kovászna megye tanácsának elnökei jelenlétében.
Mint ismeretes, 2011 az Önkéntesség Európai Éve, így a három megye
díjazottai elsősorban a civil szférából, önkéntes munkát végezvén
kerültek ki. 

2. oldal >> Naptár június 15–21.

Névnapok
Június 15. Jolán, Vid, Ábrahám, Viola, Bernát, Aurél
Június 16. Jusztin, Ajtony, Péter, Ferenc, Jusztina
Június 17. Laura, Alida, Adolf, Teofil, Terézia, Marcián, Bató
Június 18. Arnold, Levente, Kamilla, Márk, Márkus, Eufémia, 
Június 19. Gyárfás, Rómeó, Julianna, Hajnalka, Mihály
Június 20. Rafael, Koppány, Margit, Florencia, Florentina
Június 21. Alajos, Leila, Lujza, Olga

Ajánló

Kos: Ha együtt akar élni azzal, akit szeret, praktikusan is
át kell gondolnia az együttélési módszereket. Sok ra-
jongója is akad, akiknek elhúzódik a szája széle, amikor
megtudják, hogy mit tervez a közeljövőben, de most ne
másokkal, hanem magával törődjön.

Bika: Előnyös pénzügyi és szakmai tárgyalásokat foly-
tathat és terveit támogató partnereket is találhat, de vi-
gyázzon, határozatlansága miatt nehogy a pálya szélére
sodródjon.

Ikrek: Tutira bejön, ha kezdésnél barátként kezeli a nagy
Őt, és innen forrósítja fel a kapcsolatot. Most komolyra
fordul a dolog! Sok munkája lesz, de kifizetődik. Sajnos
olyan emberek is megjelennek a színen, akik le akarják
szállítani a magasból, ahova saját erejéből jutott el. Ne
szolgáltassa ki magát nekik.

Rák: A hétvége gazdag program- és eseményválasztékot
kínál. Párja megpróbálja önt kiragadni a mindennapi egy-
hangúságból, de lehet, hogy ez csak a jövő héten sikerül.

Oroszlán: Ne dühöngjön, ha a pályázatot vagy a
meghirdetett állást nem ön nyeri. Hamarosan lesz egy
sokkal jobb ajánlat, és az bejön. Lépjen túl az irigyek
rosszindulatú megjegyzésein, és csak a munkájára kon-
centráljon.

Szűz: A héten jól tenné, ha nem bízná magát a véletlenre,
hanem alaposan megtervezné a napjait. Különben a
szokásos rutinfeladatok is megoldhatatlan teherré válnak. 

Mérleg: Egyre feszültebb a hangulata. A barátai úgy
tudják, azért morcos, mert magányos vagy rossz a
párkapcsolata. Pedig csak fáradt, és gyakran jön
időzavarba a sok kis „kerülő” miatt, amit sorra kihasznál.

Skorpió: Meg lesz lepve, amikor jól érzi magát azon az
összejövetelen, amelyre csak az illendőség kedvéért ment
el. Ne legyen félénk, hogy randevúra hívja azt, akivel már
régóta tervei vannak.

Nyilas: Vendégeket vár az elkövetkező napokra, ezért fi-
gyelme a háztartási teendőkre irányul. Mindent megtesz
a sikerért. Örömmel fogadja, ha vendégei nyíltan kifejezik
elégedettségüket.

Bak: A siker most ön mellé szegődhet, és jó ideig el sem
hagyja. De ne szálljon a fejébe a dicsőség, inkább segítse
azokat, akik bajban vannak.

Vízöntő: Egy értekezlet simábban zajlik, mint gondolta.
Közelebb kerül valakihez, aki a jövőben fontos szerepet
játszik majd az életében. Valami fontos dolog történik
önnel.

Halak: Érdekes ajánlatot kap, amit a munkája mellett is
meg tudna csinálni. Az új kollégákkal szemben legyen
óvatos: ők a saját pozíciójuk védelmében kemény fúrásba
kezdhetnek.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Könyvbemutató
Koszta István Nem (csak) Erdély volt a tét című könyvének

második kötetét – Mária román királynő párizsi követsége – mu-
tatják be csütörtökön 16 órakor a Bernády Házban. A könyvet mél-
tatja és a szerzővel beszélget Borsi-Kálmán Béla budapesti
történész.

Nyári programok a Philotheában
A marosvásárhelyi Philothea Klub idén is várja az I–IV. osztályos

tanulókat június 20-a és július 8-a között, minden hétfőn, szerdán,
pénteken 10-től 13 óráig. Lesz batikolás, nemezelés, gyertyaöntés,
tánctanulás és sok meglepetés. Érdeklődni lehet az 
office@philothea.ro e-mail címen vagy a 0757-022.535-ös és 0365-
806.732-es telefonszámokon. 

Tárlatnyitó
A Marosvásárhelyi Képzőművészek Szövetsége szervezésében

László Zsuzsánna halálának huszonötödik évfordulója alkalmából
az 1949-ben Csíkszeredában született és 1986-ban Marosvásárhe-
lyen elhunyt művésznő emlékkiállítása nyílik 15-én, szerdán 18
órai kezdettel a Kultúrpalota földszinti galériáiban.

Hangverseny
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szokásos heti, csütörtök

esti hangversenyét ezúttal a marosvásárhelyi Művészeti Líceum
végzős diákjainak tiszteletére szervezi és azt Sok sikert! mottóval
látta el. A hangversenyen, a Kultúrpalota nagytermében vezényel
Medveczky Ádám (Magyarország), zongorán Giorgos Konstantinou
(Görögország), hegedűn Kozma Éva és Ábrám Zsuzsa működik
közre. Műsoron: P. Sarasate – Navara, Mozart – G-dúr zongoraver-
seny és Beethoven – 3. Esz-dúr Eroica szimfónia. Az este 7 órakor
kezdődő koncertre a 34-es számú bérlet érvényes.

Kár kihagyni

Maros megye első Orbán Balázs díjasa, Simon
Judit, a HIFA (Hilfe für Alles) Egyesület alapítója,
elnöke és lelke, akinek fáradságos, odaadó és sze-
retetteljes munkájának köszönhetően sérült sors-
társai emberhez méltó életet élhetnek. 

Kovács Piroska, máréfalvi születésű magyar
szakos tanárnő életét annak szentelte, hogy a
máréfalvi és udvarhelyszéki székelykapuk kultu-
rális örökségét megmentse. Kapuszociográfiai
könyvet írt, értékmentő munkájának eredmé-
nyeként pedig elkészült az udvarhelyszéki kapuk
adatbázisa, így ő is kitüntetésben részesült.

A 83 éves kőröspataki Váncsa György tűzoltó-
parancsnok hetven éven át szolgálta a közössé-
get. Mint az laudációjában elhangzott,
lelkiismerete késztette az önkéntes munkára, és
neki köszönhető az önkéntes tűzoltócsapat meg-
alakulása is. 

A díjátadást megelőzően Lokodi Edit, Maros
megyei tanácselnök kiemelte, büszkeséggel tölti
el az évről-évre Marosvásárhelyen megrende-
zésre kerülő Civil szervezetek vására, hiszen az
önkéntesek és egyesületek száma folyamatosan
növekszik, ami annyit jelent, hogy munkájuk
szükségszerű és megbecsülendő: „Sokszínűség
jellemzi az önkéntesek tevékenységét, a közös-
ségért élnek és dolgoznak. Az önkéntesek lelkét
politikus szemmel nem lehet megérteni” – fo-
galmazott. Borboly Csaba, Hargita megye tanács-
elnöke a legnagyobb székely méltó utódainak, a
székelység kiemelkedő „napszámosainak” ne-

vezte a három díjazottat, akik számára Orbán Ba-
lázs munkássága erőt és ösztönzést adott, és
hozzá hasonlóan, értéket teremtettek. Kovászna
megye tanácselnöke, Tamás Sándor pedig így fo-
galmazott: „Három évvel ezelőtt szinte napra
pontosan döntöttük el, eljött az ideje annak,
hogy újraépítsük a Székelyföldet. Nemcsak inf-
rastruktúra szintjén, hanem az egymás iránti sze-
retet szintjén is.” 

Fodor Tekla

Orbán Balázs méltó
utódjait díjazták
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Összefogást!

Ez idő szerint az a kérdés foglalkoztatja leginkább
a közélet iránt még érdeklődőket, hogy lesz-e közösen
támogatott polgármesterjelöltje a vásárhelyi magyar-
ságnak? A téma igen időszerű, hisz az új, egyfordulós
választási rendszer komoly esélyt biztosíthat arra,
hogy visszaszerezhessük a 2000-ben elvesztett pol-
gármesteri széket. Azzal minden józanul gondolkodó
átlagember, de még politikus is tisztában van, hogy a
sikeres vásárhelyi választási szereplés csak széles ösz-
szefogás által érhető el. Állításunk érvényes minden
magyarok által is lakott vidékre, településre. 

A politikai pártok tárgyalásairól érkezett hírek, az
a tény, hogy a jelek szerint felismerték az egységes fel-
lépés fontosságát, az összefogás szükségességét, fel-
tétlenül bizakodással töltheti el a vásárhelyi
választópolgárt. Az együttműködési egyezményt
ugyan még nem sikerült megkötni, de a holtpontról
már elmozdultak a felek. A múlt választásokon megyei
szinten nem különösebben eredményes, városi szinten
észrevétlen MPP-nek talán ez az utolsó esélye, hogy
bizonyítsa életrevalóságát. Ha most sem sikerül, akkor
nagy valószínűséggel kiszorulnak a politikai porondról.
A bejegyzés gyötrelmes útját járó EMNP egyelőre fe-
kete lónak számít, az a tény, hogy nem várt gyorsa-
sággal sikerült összegyűjteniük a törvény által
megkövetelt aláírásokat, azt bizonyítja, hogy jelentős
potenciál rejlik a leendő pártban. Mindenesetre a
velük szemben táplált elvárások már most is igen ma-
gasak. Őket még nem béníthatják semmiféle korábbi
traumák, frusztrációk, tőlük joggal elvárható, hogy
nyíltan, hátsó szándékoktól mentesen szorgalmazzák
az összefogást. A lehető legnehezebb helyzetben az
RMDSZ van, legalábbis annak az együttműködést szor-
galmazó, azt támogató része. Köztudomású, a városi
szervezet már hónapok óta részt vesz az előkészítő tár-
gyalásokon, s bár a felek között egyetértés van abban,
hogy nincs más alternatíva, mint az összefogás, most
mégis úgy tűnik, miattuk nem írták alá az együttmű-
ködésre vonatkozó szándéknyilatkozatot. Aki ilyen
sommás, mondhatnánk, elhamarkodott következte-
tésre jut, az nem vesz tudomást a realitásokról, az
RMDSZ-en belüli erőviszonyokról, a döntéshozó me-
chanizmusok nehézkes működéséről. Az RMDSZ városi
szervezetének két fronton kell megfelelnie, úgy kell
egyensúlyoznia, hogy se kint, se bent félre ne magya-
rázhassák szándékát. Hát nem könnyű feladat, az biz-
tos. De a kellő hozzáállással, kom pro misszumkészséggel,
önkorlátozással, diplomáciai érzékkel megoldható.

Feltéve, ha az összefogást komolyan gondolták, ha
nem csak mímelik a tárgyalási hajlandóságot, a komp-
romisszumra való készséget. 

Egyébként is, úgy tűnik, az összefogást előkészítő
tárgyalássorozatban a felek már eljutottak addig a
pontig, ahonnan visszafordulni, meghátrálni komoly
presztízsveszteség, önmaguk lejáratása nélkül már le-
hetetlen. Aki mégis megteszi, annak számolnia kell a
következményekkel, azaz a választók haragjával.

Szentgyörgyi László  

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé-
nek Maros megyei fiókszervezete tartott vita-
estet az RMDSZ helyi önkormányzati
szerepléséről, a polgármester-jelölésről és -vá-
lasztásról Csegzi Sándor alpolgármester, Bakos
Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi önkor-
mányzati képviselője, Kolozsváry Zoltán, a helyi
tanács RMDSZ-frakciójának vezetője és Gáspár
Sándor, a Civitas Nostra városvédő szervezet el-
nöke részvételével. 

A vitaesten Kolozsváry Zoltán, a helyi tanács
frakciójának vezetője elmondta: ahhoz, hogy a
frakció akár többségi szinten is megfelelőkép-
pen tudjon működni, egy olyan jogrendszer ki-
alakítása szükséges, ahol a törvények
mindenkire ugyanolyan mértékben vonatkoz-
nak: „Abban a pillanatban, amikor egyesek be-
tartják a játékszabályokat, mások pedig nem,
lehet bármilyen többségi frakció, az nagyon ke-
veset tud elérni” – magyarázta. Példaként Cla-
udiu Maior alpolgármester törvénytelen úton
zajló megválasztását hozta fel. Kihangsúlyozta,
összehangoltabb munkára van szükség, vala-
mint nemcsak negatív kritikákat, hanem adott
esetben útmutatást is igényel a tanács. 

Bölöni László, Smaranda Enache
és Vass Levente kizárva

A kerekasztal-beszélgetés alkalmából a
meghívottak nem voltak hajlandóak azon sze-
mélyek nevét elárulni, akiket szívesen látnának
polgármesterjelöltként, viszont habozás nélkül
kiderült, kiket nem támogatnának. „Bölöni
László kitűnő edző, jó futballista és nagyon jó
barátom, viszont nem tartom megfelelő pol-
gármesterjelöltnek” – nyilatkozta Csegzi Sán-
dor alpolgármester.

A nem túl nagy számban összegyűlt kíván-

csiskodó vásárhelyiek egymást követve hang-
súlyozták, hogy ők Smaranda Enachéra, a Pro
Európa Liga elnökére szívesen szavaznának, vi-
szont a jelenlevő RMDSZ-es honatyák elmond-
ták, véleményük szerint sem a románok, sem
a magyarok nem voksolnának rá. „Azt értékel-
jük, hogy Smaranda Enache mennyit tett a ma-
gyarokért, de azt elfelejtjük, hogy az RMDSZ
mennyit tett a magyarokért!” 

Az elmúlt hetekben a sajtó többször szólt
dr. Vass Levente esetleges jelöléséről is, viszont
Kolozsváry így fogalmazott: „Neki most pechje,
hogy éppen az egészségügyi minisztériumban
dolgozik. Ugyanakkor sem mi, sem pedig a
város lakossága nem ismerjük annyira, hogy
ilyen szempontból bármit is mondani tudjunk.”

Újságírói kérdésre, hogy Kolozsváry Zoltán,
illetve Csegzi Sándor vállalná a megmérette-
tést, a helyi tanács frakciójának a vezetője
őszintén kijelentette, hogy ő nem kíván harcba
szállni a polgármesteri székért, az alpolgármes-
ter viszont érez képességeket magában, ám az
ajánlást mástól várja. 

Lesz-e összefogás?

Mint arról Csegzi Sándor beszámolt, az
MPP-vel és EMNT-vel folytatott tárgyalások al-
kalmából, a sajtóban megjelent hírekkel ellen-
tétben, sosem volt kijelentve, hogy a jelölt ne
RMDSZ-es, ne MPP-s, vagy bármilyen más
pártkötődésű legyen. „A képességekről, tulaj-
donságokról és az összefogás lehetőségéről be-
széltünk. Akkor fogunk tudni aláírni papírokat,
bár személy szerint a kézfogást többre értéke-
lem, mint az aláírásokat, amikor nem kizárós-
dit, hanem összefogósdit játszunk! Úgy tűnik,
egyelőre az MPP politikai célokért küzd, nem
pedig az őszinte összefogás útját járja” – ösz-
szegzett az alpolgármester.

Ismerje Marosvásárhely 
szívdobogását

„Nem kell föltétlenül RMDSZ-es legyen a je-
lölt, mindössze annyit szeretnénk, hogy telje-
sítse azon elvárásokat, és olyan irányba vezesse
a várost, amit mi, tősgyökeres vásárhelyiek sze-
retnénk. Ismerje a helyi problémákat és legyen
perspektivikus rálátása a jövőre” – magyarázták.
Bakos Levente tanácsos hozzátette, a jelöltnek
sokkal többnek kell lennie, mint magyarnak. „Ez
a minimum, hogy magyar, de ne ez legyen a fő
tulajdonsága. A csapat feje kell legyen, egy jó
szakember, és ellentétben az elmúlt évekkel, a
tanácsot a jelölt köré fogjuk építeni.”

Ugyanakkor szó esett a múltban elhibázott
kampánypolitikákról, taktikai hibákról is, melyek
tanulságaképpen a 2012-es választások alkal-
mából a polgármesterjelölt kampányát szoro-
sabban összehangolják majd a tanácséval.

Fodor Tekla

Mint a marosvásárhelyi magyar történelmi egyházak
választott tisztségviselői, felelősséget hordozunk a város jólétének
megteremtésében. Úgy érezzük, a marosvásárhelyi magyar
egyházakat is támogató polgármester választásának lehetősége
előtt állunk, de csak teljes összefogással és egymás gyönyörűséges
terhének felvállalásával lehetséges mindez. Mint Isten dicsőségére
és embertársaink javára esküt tett egyházi tisztségviselők,
felszólítjuk a marosvásárhelyi politikai pártokat – RMDSZ, MPP,
EMNT (amely az alakuló EMNP előfutára) – hogy teljes
nyitottsággal fogjanak össze a magyar keresztyének érdekeit
felvállaló és valóban képviselő polgármesterjelölt állításához.

Az ószövetségi prófétáknak adott isteni küldetés alapján –
főjegyzőként, esperesként és lelkipásztorként – szólunk még
időben, az Isten adta lehetőséggel ne játszadozzanak a magyar
politikai pártok vezetői, mert gyermekeink és unokáink jövőjéért
mind-mind felelősök vagyunk. Lelkipásztorok szolgálata az
igehirdetés, imádkozás, szeretetszolgálat, de Keresztelő János
küldetése alapján – ha kell, és most kell! – Kiáltó Szónak is lenni
kell. Amiképpen pontosan 90 évvel ezelőtt – 1921-ben – Kós
Károly felvállalta, hogy Kiáltó Szó legyen egy egész nemzet
számára, úgy vállaljuk fel mi is hatan, hogy kiáltunk

Marosvásárhely jövőjéért. Éppen erdélyi nagy elődeink példái,
kiállásai és kiáltásai igazolják, nemzeti siker csak ott és akkor van,
ha a köz, közösség érdekében alárendeljük politikai vagy
gazdasági, egyéni vagy érvényesülései érdekeinket.  

Hisszük, hogy kiáltásunk eljut minden marosvásárhelyi
magyar keresztyén emberhez, és felvállalják a jövő évi
önkormányzati választáson való részvételt.

Hisszük, hogy kiáltásunk eljut minden felelős politikushoz és
tisztségviselőhöz, és egyéni érdekeket félretéve, őszintén és
tisztességesen a közösség ügye mellé állnak.

Hisszük, hogy kiáltásunk több pusztába kiáltott szónál, és jövő
évtől, 2012-től érettünk dolgozó polgármestere lesz
Marosvásárhelynek.

Marosvásárhely, 2011. június 7-én

Nagy László Ötvös József Oláh Dénes
unitárius főjegyző generális direktor római katolikus főesperes

Kántor Attila Kecskés Csaba Pappné Tóth Noémi
református esperes unitárius esperes evangélikus lelkipásztor

Egyházak felhívása

Lesz-e megegyezés?
Vitathatatlan, a 2012-es választások alkalmából az RMDSZ egyik legfontosabb és reális célki -
tűzése, hogy visszaszerezze a helyi önkormányzati képviselőtestületben a többségét, ami annyit
jelentene, hogy legalább két tanácsossal több erősítené az RMDSZ-t, esetleg valamelyik más ma -
gyar szervezetet. Emellett a polgármesteri szék visszaszerzése is az elsődleges célok közt szerepel. 

Csegzi Sándor
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Az RMDSZ háromszéki területi szervezete után az or-
szágos vezetőség is elutasította a nyolc nagy megye ötle-
tét, amellyel az államfő állt elő a minap. Kelemen Hunor
elnök a háromszéki önkormányzati vezetőkkel tartott ta-
lálkozóján leszögezte: visszautasítják a demokrata-libe-
rálisok szándékát, hogy a kisebbségi törvényhez csatolt
áruként hozzátegyék a közigazgatási felosztás tervezetét.
„Ezt a közigazgatási reformot az RMDSZ nem tudja fel-
vállalni, ha a koalíciós partnereink ehhez ragaszkodnak,
akkor nekünk újra kell gondolnunk a közös kormányzás
jövőjét. Mi csak olyan felosztást látunk elképzelhetőnek,
amelyben Kovászna, Hargita és Maros megye, valamint
a Partium és a Szilágyság megyéi egységet alkotnak" –
fogalmazott a szövetségi elnök. Jobb helyeken, azaz be-
járatott demokráciákban egy ehhez fogható elnöki kije-
lentésből logikailag az következne, hogy az illető párt,
szervezet, alakulat stb. kilép a kormányból. Jobb helye-
ken… De hát azt jó ideje tudjuk – maga az RMDSZ is tett
arról, hogy belénk vésődjön –, ebből a szempontból Ro-
mánia a lehető legrosszabb hely. Sajnos. 

-györgyi

Feketén dolgoztatott 
a koronkai polgármester?

A munkafelügyelőség ellenőrzése során állítólag fe-
ketemunkást találtak a Koronkai Polgármesteri Hivatal-
nál. Nagy Márton polgármester cáfolja a hírt, szerinte
szó sincs törvénytelenül foglalkoztatott személyről, hi-
szen az illető mindössze a lakosságnak segített, ellen-
szolgáltatás nélkül, bérmentve. Ennek ellenére, az
ellenőrzést végző felügyelőség 10.000 lejes bírságot rótt
ki a koronkai elöljáróságra, mivel az érintett személy-
nek, aki a hivatal mezőgazdasági osztályán dolgozott,
nem volt érvényes munkaszerződése. A koronkaiak azt
állítják, a szóban forgó „feketemunkás” nyugdíjasként,
a helyiek és a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) felkérésére segített a földalapú tá-
mogatás igényléséhez szükséges dossziék összeállítá-
sában. A polgármester érvelése szerint a szakember
nyugdíjba vonulása után hiába kérték, hogy új embert
alkalmazzanak helyébe, a prefektúra válasza az volt,
hogy ahhoz a szaktárca jóváhagyása szükséges. Egyéb-
ként a polgármester, az érintett személy és a helyiek
egybehangzó véleménye szerint egy helyi vállalkozó
bosszúból tett feljelentésére érkeztek az ellenőrök a
helyszínre. 

A tanfelügyelőség figyel 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség, illetve az érintett
iskolaigazgatók úgy döntöttek, videokamerák figyelik
majd a június 27-én kezdődő írásbeli érettségi vizsgá-
kat. Maros megye prefektusa, Marius Paşcan is felaján-
lott száz darab térfigyelő kamerát, amelyeket annak
idején a választások alatt használtak. A tanügyminisz-
térium azzal a céllal hozta meg a kamerák felszerelésé-
vel kapcsolatos döntését, hogy hatékonyabban
kiszűrhesse a csalásokat. A döntés szerint a másoláson
vagy másfajta csaláson kapott érettségizőket kizárják a
vizsgákról, és további két érettségi időszakra vonatko-
zóan is eltiltják a vizsga lehetőségétől. Hasonló eszkö-
zökkel látják el a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 18
vizsgatermét is.
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Az EMNP bejegyzése körüli bonyodalmak
sok szempontból hasonlítanak az MPP ha-
sonló próbálkozása körül néhány évvel ezelőtt
tapasztalt cirkuszokhoz. Akkor is hatalmon
volt az RMDSZ, azóta sem változott semmi.
Akkor is a kiábrándulás övezte az RMDSZ te-
vékenységét, most is ugyanúgy állunk. Az
MPP-ről elmondhatjuk, hogy ők voltak az
elsők, akik valós eredményeket értek el a mo-
nopolhelyzetével rendre visszaélő RMDSZ-szel
szemben. Az EMNP már nem pályázhat „az
első alternatíva” szerepére, de ha az idő ezt
visszaigazolja, akkor talán megszerezheti
magának „az első igazi alternatíva” elisme-
rést. Persze, ehhez az is hozzájárult, hogy a
szépreményű MPP sorozatosan csalódást
okozott az RMDSZ-ből kiábrándulók körében
és eljátszotta a választók bizalmát. Ez a kiáb-
rándulás, amelyhez volt némi köze az EMNP
mai vezetőinek is, olyan mély nyomokat ha-
gyott az erdélyi választókban (akik persze
nem csak az opportunista választói szoká-
sokra  hagyatkoznak, akik nem csak a pénz
szavára, hanem a szívükre és a lelkükre is
hallgatnak), amelyek kiölték a lelkesedés ma-
radék csiráját is és a politikába vetett hitet –

ha egyáltalán létezett bennük ilyen hit. 
Nagyon nehéz dolga van ma bárkinek, aki

politikai tőkét próbál kovácsolni magának.
Bármilyen igaz és nemes lenne a szándéka,
úgyis a pénz és a hatalom hajszolása kö-
szönne vissza minden egyes politikai megnyil-
vánulásából. Ma már nem hisznek a
választók a mesékben. Ha rosszmájúak aka-
runk lenni, azt is mondhatnánk, ma már
„nem biznisz a politika”. A választások idején
minden energiáját és anyagi forrását,
szabad idejét és magánéletét fel kell áldoznia
a jelöltnek ahhoz, hogy a választók kegyeibe
férkőzzön. Minden megaláztatást el kell vi-
selnie: a sajtó általi meghurcoltatást, a pénz-
ügyi ellenőrök általi átvizsgálást, a választók
általi megvetést. Mindezt miért? Hogy majd
kézhez kapja az amúgy is nyilvánosságra ho-
zott, kis állami fizetését. És hiába van meg a
mandátum négy évre, bármikor fordulhat a
kocka, jöhet egy váratlan meggyanúsítás
vagy egy mondvacsinált feljelentés, és akkor
jönnek a feketeruhások, a börtönbe vetik, és
ott tartják addig, amíg le nem fizetik (megint)
azt, akit és ahogyan kell. Ez lenne a nagy „biz-
nisz”, a politika? Természetesen, nem garan-

tált ez a forgatókönyv, de szinte nem isme-
rünk olyan politikust, akit életében egyszer-
kétszer „nem vettek volna elő”, bizonyos üzleti
vagy magánéleti afférjai miatt. Egyesek a
többéves kálváriájukat kénytelenek járni
mind a mai napig, a mindössze néhány hó-
napig tartó közéleti mandátumuknak kö-
szönhetően.

Annak érdekében, hogy ez a tragikus for-
gatókönyv ne váljon valóra, hogy ne jussanak
koldusbotra közéleti szereplőink, mindenkép-
pen csak „jól megválogatott” személyeknek
lenne szabad bekerülniük a politikai színtérre
mind a kormányzói, mind az ellenzéki oldal-
ról. Nem szabad illetéktelen egyedek a tilos
zónába jussanak, mert akkor lelepleződnének
a cirkuszi mutatványok kulisszatitkai, közön-
ség nélkül marad a műsor, vagy az is előfor-
dulhat, hogy megkövezik a trükkös
szereplőket. Ilyen szempontból valóban indo-
kolt, hogy mint igazi labancok, az RMDSZ po-
litikusai is lehetőségeik szerint
megakadályozzák a mindenkori kurucok (va-
gyis az esetlegesen be nem avatott erdélyi
magyar politikusok) előrehaladását.

Ferencz Zsombor

Labancok és kurucok

Zarándokok százezrei ünnepelték a Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy közötti nyeregben a 
magyarság egyik legjelentősebb vallási eseményét, a csíksomlyói pünkösdi búcsút, melynek idei
mottója: „Mária által Jézushoz!” volt. A Szűz Máriához fohászkodók egy részét, mintegy 1600
személyt Magyarországról két zarándokvonat, a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz szállította.

A 445. pünkösdi búcsú alkalmával az er-
délyi ferencesek nevében Orbán Szabolcs,
a Szent István Erdélyi Ferences Rendtarto-
mány főnöke üdvözölte a tömeget. Mint fo-
galmazott, az igazi zarándok lélekben is
nagy utat jár be, számára pedig az igazi ki-
hívást azon akadályok leküzdése jelenti,
amelyek megakadályozzák az Istenhez való
közeledést.

„Mindannyian hazajöttünk ide, mert
Mária gyermekei vagyunk s az édesanya
mindig hazavár minket” – fogalmazott dr.
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek.

„A hitért harcolni kell és a hitet védel-
mezni kell. Az embernek ki kell állni a hité-
ért” – mondta az ünnepi szentmisén
elhangzott prédikációjában Spányi Antal. A
székesfehérvári püspök beszédében érté-

keink, a család, a gyermekek védelmére
buzdította a jelenlévőket. „Ápolni kell a csa-
ládi kötelékeket, örömmel kell fogadni a
gyermeket, védeni kell az életet a foganta-
tástól a természetes halálig. (…) Adja az
Úr, hogy növekedjen a gyermekeket öröm-
mel vállaló, szeretetben felnövekvő csalá-
dok száma” – hangsúlyozta a
gyermekvállalás fontosságát a szónok, aki
szerint felelősséget kell vállalni egymásért,
a hitért, az egyházért, hiszen az áldozatvál-
lalás nem idegen a hitből élő embertől. A
püspök beszédében kitért az új magyar al-
kotmányra is. Elmondta: a magyar nép nem
kíván beleszólni más nép életébe, de a ma-
gyar nép is tudja, mit akar, és ő sem szorul
arra, hogy mások kényszerítsék rá vágyai-
kat, akaratukat, akár félelmeiket. „Így al-

kottuk meg a magyar alkotmányt, amely-
ben ki mertük mondani a házasság Istentől
rendelt törvényét és az élet védelmét. Nem
szabad félnünk, megijednünk, mert tiszta
a szándékunk, nemes és jó az akarat” –
mondta Spányi Antal.

Csíksomlyó búcsújáró hely jellege annak
köszönhető, hogy már a 15. században vi-
rágzik a Boldogságos Szűz Mária tisztelete
a székely nép körében. A környék népe,
Mária-ünnepeken Somlyón gyűlt össze. A
csíksomlyói kegyhely legértékesebb tárgya
Szűz Mária kegyszobra. A 16. század elején
(1510–1515) reneszánsz stílusban készült,
hársfából. Alkotója ismeretlen. Magassága
2,27 m. A világon ismert kegyszobrok kö-
zött a legnagyobb – áll a somlyói ferences
barátok honlapján olvasható írásokban.

Mária által Jézushoz!
Csíksomlyói búcsú
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Megoldódni látszik 
a helyzet az egészségügyben

Mától, szerdától kezdődően ismét állíthatnak ki recepte-
ket és küldőpapírokat, illetve díjmentesen végezhetnek vizs-
gálatokat a háziorvosok. A családorvosok felhagytak a
tiltakozó akcióval és aláírták a keretszerződést az egészség-
biztosító pénztárral. Előbb az egészségügyi minisztérium je-
lentette be rövid közleményben a válsághelyzet megoldását,
amit a Családorvosok Országos Szövetségének elnöke is
megerősített. Lucian Duţa, az egészségbiztosító pénztár el-
nöke kijelentette, a családorvosok fele már aláírta a keret-
szerződést, és várhatóan keddig a többiek is ellátják
kézjegyükkel a dokumentumot.

Közben a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ve-

zetősége csütörtökön sajtóközleményben fejezte ki egyet

nem értését a megyei családorvosi egyesület vezetősége

egyes tagjainak magatartásával szemben, akik a pénztár sze-

rint a szerződéskötés ellen lázították kollégáikat. A család-

orvosok egyesületének megyei elnöke cáfolta az állítást,

mondván, a biztosítóház illetékesei léptek fel erőszakosan

tagjaikkal szemben, akik ügyintézés céljából tartózkodtak a

pénztár épületében. Ugyanakkor azt is elmondta, a pénztár

jóváhagyását adta arra, hogy a szerződéskötéshez szükséges

iratcsomó leadási határidejét június 15-ig kitolják. 

Erdőszentgyörgy kitart 

Még bizonytalan, hogy szerződést köthetnek a biztosító-

házzal, de a kisváros makacsul kitart a kórháza mellett. Amint

arról annak idején lapunkban is beszámoltunk, az erdőszent-

györgyi kórházat a Szováta központú intézménybe tervezték

beolvasztani, amihez a nyárádszeredai önként csatlakozott.

A szentgyörgyiek, minden bizonytalanság ellenére, fejlesztik

létesítményüket, hamarosan járóbeteg-rendelőt és konyhát

adnak át. A városvezetés az idei helyi költségvetésből 110

ezer lejt fordít az intézmény fenntartására. Most az foglal-

koztatja a városházát és a kórház vezetőségét, milyen felté-

telekkel köt velük szerződést az egészségügyi biztosító. A

járóbeteg-rendelővel, belgyógyászati, szülészeti és gyermek-

gyógyászati fektetővel rendelkező intézmény sürgősségi el-

látást is nyújt a Kis-Küküllő mentieknek, beleértve a

fürdővárost, Szovátát is. Ezzel szemben a rendszerváltás óta

eltelt két évtizedben az állam egyetlen mentőautót sem utalt

nekik, kizárólag a külföldi – svájci – kapcsolataik révén si-

került úgy-ahogy pótolniuk a hiányzó járgányokat. Jelenleg

mindössze két mentőautóval működik a helyi mentőállomás.

Tisztítják a Poklost  
Takarítja a Poklos-patak medrét a Maros Megyei Vízügyi

Hatóság, kicserélik a betonlapokat, amivel a martot rakták
ki. Azt remélik, a nehezebben elmozdítható lapok elveszik a
kedvét a gyűjtögetőknek. A munkálatokat a Jeddi úti hídtól
az Arató utcai felé haladva végzik. 

A Vízügyi Hatóság ugyan rendszeresen takarítja a medret,
ám vannak, akik rendszeresen újra telehordják szeméttel,
oda nem illő hulladékokkal. Legutóbb a tavasszal takarítot-
ták ki az említett szakaszt, de mára már semmi nyoma
annak, hogy valaha tiszta lett volna.  

A vízügy idén 250 ezer lejt költ erre a célra, de mivel csak
hét emberrel végzik a munkát, lassan haladnak. 

HIRFOLYAM 

Pedig az utóbbi években, ha máshol
nem, hát Marosvásárhelyen bebizonyoso-
dott, hogy nagy hatalmuk van a választott
tisztségviselőknek, akik arról dönthetnek,
amiről akarnak, úgy ahogyan akarják. Min-
den csak a politikai alku, pontosabban – a
pénz kérdése. Ebből a szempontból pedig
bátran kijelenthetjük, hogy nincs diszkri-
mináció. Egyaránt szükség van a román, a
magyar vagy „más nemzetiségű” gazdasági
potenciálra, mindegy ki a vevő vagy a be-
ruházó, a lényeg az, hogy becsületes, tőke-
erős és megbízható legyen. Ez a
gondolatmenet könnyen ráébreszt a Szé-
kelyföldi Autonómia reális lehetőségeire.

Mi tartja össze a térséget?

A nyelv, a vallás és a kultúra minden-
képpen egy alapvető kohéziós ereje a Szé-
kelyföldi megyéknek. Ennek alapján
ugyanakkor kétségbe vonható Marosvásár-
hely és Maros megye hovatartozása,
amennyiben a magyarság többségi arányát
tekintjük az egyik alapvető összetartozási
tényezőnek. Maros megyén belül azonban
vannak kisebb térségek (például a Küküllő
és a Nyárád mente), amelyek ebből a szem-
pontból is eleget tesznek a „feltételeknek”.
A székelyföldi határokon belül egy össze-
függő földrajzi tájegységet is fellelhetünk,
ahol a szokásosnál alacsonyabb az évi átla-
gos hőmérséklet, ahol nagy számban jelen
vannak az ásványvízforrások, a fenyvesek,
a turistaövezetek, a ritka természeti kin-
csek. Ahol egyedi látványosságaink vannak,
különleges tavaink, mint a Szent Anna-tó,
a Medve-tó vagy a Gyilkos-tó. A térség gaz-
dasági színrajza is eléggé egységes képet
mutat. A legfőbb jellemző az ipari fejletlen-
ség, az infrastruktúra elmaradottsága és az
általános szegénység. Mindemellett, re-
ménykeltő lehet a turizmus, a kézművesség
és a kereskedelem fejlesztése, a helyi érté-
kek és az altalajkincsek kiaknázása. Nagy
szerepük van a magyar befektetőknek, de
jelenlétük nem elegendő a gazdasági fel-
lendülés megteremtéséhez. Az oktatási in-
tézmények alkalmazkodtak a „piaci”
igényekhez, és lehetőséget nyújtanak az
anyanyelven történő tanulásra, de a prob-
lémák is nagyjából ugyanazok, például ami
a román nyelv hatékony elsajátítását illeti.
Az orvosi ellátást csupán az országos szin-
ten eluralkodó nehézségek jellemzik. Kije-
lenthetjük, hogy a székelyföldi megyéket
számtalan közös vonás jellemzi.

Akadályok és lehetőségek
Hiába várjuk a Székelyföldi Autonómiát,

mint egy égből hulló mannát. Tudjuk jól, a

politika csupán a mellébeszélés nagymű-
vészete. Bárki ígérné is meg ezt nekünk,
csupán üres szólamokról, alaptalan ígérge-
tésekről, megvalósíthatatlan álmokról
lenne szó. A reális lehetőségeket felmérve,
be kell látnunk, hogy számtalan korlát áll
ennek a kezdeményezésnek az útjában, és
nagyon óvatosan kell megtenni az előreha-
ladó lépéseket. Ilyen szempontból nehezen
lesz elérhető az intézményesített autonó-
mia.

Másfelől viszont, egyre inkább elfoga-
dott a helyi-önkormányzati autonómia,
ami nem csak jogokat, hanem kötelezett-
ségeket is jelent. Minden településnek biz-
tosítania kell magának a szemételhordást,
-tárolást és –feldolgozást, saját költségve-
tésből kell biztosítania az oktatási intézmé-
nyeinek a költségvetését, fenn kell tartania
az egészségügyi intézményeit, az
infrastruk túrát, valamint a helyi lakosokat
kiszolgáló közintézményeit. Az adók be-
gyűjtése forrásként, a helyi büdzsé terhére
eső költségek pedig kiadásként szerepel-
nek. Az önkormányzatok, önálló gazdasági
egységként, a nyereségesség megteremté-
sét kell elérjék. Amennyiben egy önkor-
mányzat előnyökhöz jut bizonyos társulás
vagy szövetség létrehozása által, akkor tar-
tományi egyezségeket hozhat létre. Ilyen
például az ivóvíz-ellátás több településre
való kiterjesztése. Egy másik példa a sze-
mét-ügy régiós problémája. Egy-egy na-
gyobb ipari beruházás az úthálózat, a
repülőtér vagy a kereskedelem fellendülé-
sét is maga után vonhatja. Ezek a régiós
kezdeményezések az autonómia jegyében
megszületett döntések, amelyek szövetsé-
gek és egyezségek által jönnek létre. Mi

akadályozza meg, tehát, a Székelyföldi Ön-
kormányzatok szövetségre lépését? A Szé-
kelyföldet jellemző sajátos ismertető jelek
felhasználásával, a közös érdekek felisme-
résével, a régióban rejlő lehetőségek felfe-
dezésével már most több fontos lépést is
meg lehetne tenni.

1.) A tisztaság, mint megkülönböz-
tető vonás

Nem kell várni sem bukaresti, sem 
brüsszeli döntésre ahhoz, hogy egy telepü-
lés önkormányzata társuljon más települé-
sekkel, és aláírjanak egy olyan egyezséget,
amelyben mindannyian vállalják a közte-
rületek gondozását és tisztán tartását, a 
középületek karbantartását, a hangulatos
városkép megteremtését. Ez elsősorban
nem politikai akarat, sem pedig anyagi kér-
dés, hanem leginkább a jó hozzáállás kér-
dése. Hadd legyen ez a legfőbb székelyföldi
közös vonás, a tisztaság. Ez már önmagá-
ban egy nagy promovációs lehetőség, mint
egy cég életében a minőségi nyilatkozat.

2.) A saját szimbólumok népszerű-
sítése

Nem kell a szomszédba menni ötlete-
kért, elég ha átvesszük a Romulus és Remus
szobor ötletét. Minden magyar többségű
településen, a főtéren például egy kisebb
székelykaput (mint egységes szimbólumot)
kellene elhelyezni, amely emlékeztetné az
arrajárót, hogy Székelyföldön van. Nem va-
laki ellen irányulna ez a megnyilvánulás,
hanem a saját értékeinkre hívná fel a figyel-
met. 

Folytatás a 12. oldalon
Ferencz Zsombor

Székelyföldi autonómia – 
a megvalósíthatóságon belül
és a nyilatkozatokon túl

Az elmúlt napokban létrehozták a Székelyföldi Önkormányzati Tanácsot. A dolog szépséghibája
csupán annyi, hogy nagyon későn ébredtek rá ennek a tanácsnak a fontosságára, és a
kezdeményezés politikai indíttatású. Alighanem a közelgő választások ihlették meg az RMDSZ
döntéshozóit, és ennek köszönhetjük a hirtelen támadt „autonómista lelkesedést”. 
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Míg tavaly egyedül vágott neki a nagyvilágnak, Halmen Balázs idén 16 fős önkéntes csapattal tér
vissza Kenyába, Rusinga szigetére, hogy elsősorban a jelenlegi két rozoga állapotban lévő, pléh-
lemezekből összetákolt iskola helyére új tanintézményt építsenek. Ily módon lehetőség nyílik a
közel 100 árva, félárva és szegény gyerek számára, hogy tisztább és barátságosabb környezetben
tanulhasson, akiknek az oktatás jelenti az egyetlen esélyt, hogy kitörjenek a mérhetetlen
szegénységből.

Juno gazdit keres!
Kilenc hónapos, barátságos és okos korcs kutya gazdit keres. Olyan
gazdik jelentkezését várom, akik szerető otthont biztosítanának
a játékot, törődést igénylő kutyusnak. Minden oltása megvan. 
Érdeklődni a 0742-987.300-as telefonszámon lehet. 

A Wizz Air Románia, de egész Közép- és Kelet-Európa legna-
gyobb fapados légitársasága újabb felhívással jelentkezik, ezúttal
a legkreatívabb utasait szólítja meg. Minden üzletfél és rajongó
részt vehet a Wizz Air márkanév reklámjainak alkotási folyamatá-
ban a Facebook-on rendezett verseny keretében.

A megmérettetés során a Wizz Air Facebook oldalára olyan fény-
képeket vagy kisfilmeket kell feltölteni, melyeket a cég reklámjának
szánnak. A legjobbakat hetente közönségszavazással választják ki.

A legjobb képek és kisfilmek alkotóit egy budapesti vagy varsói
Wizz-hétvégével jutalmazzák, továbbá meghívást nyernek a Wizz
Air legújabb reklámjának fotózására, melynek főszereplői a Wizz
légi utaskísérői lesznek.

A verseny június 1. és 29-e közt zajlik, és a Wizz Air minden pi-
acára érvényes. 

További részletek a www.facebook.com/wizzaircom oldalon ol-
vashatók.

Kreativitásra serkent a Wizz Air

Még lehet pályázni a harmadik 
Milvus nemzetközi fotópályázatra

Egy héten belül zárul a marosvásárhelyi Milvus Cso-
port Madártani és Természetvédelmi Egyesület által
harmadik alkalommal meghirdetett nemzetközi
természetfotó-pályázata.  

Pályázni két kategóriában lehet: a szabad témakörben bár-
milyen természetfotóval lehet jelentkezni (táj, állat, növény,
makro stb.), míg a vízi élővilág kategórián belül vízi növényekről
és állatokról készült fotográfiát várnak a szervezők. Etikai kö-
vetelmény, hogy a beküldött felvételek természetes körülmé-
nyek között készüljenek. Az egyes állat- és növényfajokról
készült fényképek vadon élő példányokat ábrázoljanak, termé-
szetes környezetükben.

A zsűri által legjobbnak ítélt fotó készítője 500 euró kész-
pénzben részesül. Továbbá mindkét kategóriában kiosztanak
első, második és harmadik díjakat: I. díj – 200 euró készpénz
és oklevél; II. díj – 100 euró készpénz és oklevél, illetve III. díj
– a Milvus csoport által felajánlott jutalomcsomag és oklevél.

A támogatók felajánlásainak függvényében, a szervezők to-
vábbi díjakat is kioszthatnak.

A benevezéshez szükséges űrlapot (letölthető a www.mil-
vus.ro weboldalról) és a fotókat e-mailen (photocompeti-
tion@milvus.ro), illetve CD-re megírva az egyesület postafiókos
címére (Románia, 540620, Marosvásárhely, O.P. 3, C.P. 39) kell
eljuttatni.

A pályamunkák beküldési határideje: 2011. június 20. 
Zsűrizés: 2011. július 9. 
A pályázat részleteiről további információkat a www.milvus.ro
honlapon olvashatnak.  

A pályázathoz sok sikert kívánunk!
Milvus Csoport

Eperszedés Cserefalván
A marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ, közösen a cserefalvi
Bartha Jenő gazdával idén is lehetőséget nyújt eperszedésre és
annak értékesítésére. Az érdekeltek a hét folyamán bármikor
ellátogathatnak Cserefalvára (83. szám), ahol saját kezűleg
leszedhetik az epret, majd mindössze 4 lejért kilóját
megvásárolhatják azt.

További információk a 0740-039.493-as telefonszámon,
Friss Zsuzsánál.

Neked van téglád
Kenyában?

A munkatábor augusztus 8-án veszi
kezdetét, melyre 9 fiú és 7 lány vállalkozott:
„Természetesen a társaság nagy részét régi
ismerőseim, jó barátaim alkotják, viszont
vannak olyan személyek is, akiket eddig
még nem ismertem. Egyszerűen terjedt a
híre és az emberek jelentkeztek” – mesélte
Balázs, aki arról is beszámolt, hogy a repü-
lőjegyet (530 euró) mindenki önerőből vá-
sárolta meg: „Ki kölcsönből, ki kemény
munkával, de mindenkinek sikerült kigyűj-
tenie az útiköltséget. Sajnos sokan épp
anyagi okok miatt mondták vissza  az utat,
ezért maradtunk csak 16-an” – magya-
rázta.  

A fiatalok nemcsak az iskola építését

vállalták, hanem egy olyan programot is el-
indítanak, mely keretén belül felmérik a
gyerekek szociális helyzetét, adatbázist ké-
szítenek, majd a világhálóra feltöltve ezt,
„szülőket” keresnek számukra, akik havonta
10 euróval támogatják a kiválasztott gyerek
mindennapjait. Ugyanakkor egy farm-pro-
jektben is gondolkoznak, ami segítene
fenntartatni az iskola működését. 

Ám ezek megvalósítása komoly előké-
születet követelt, ugyanis az iskola megépí-
tése támogatásokból fog megvalósulni:
„Nagyon sok helyen járkáltam Európa-
szerte, hogy szponzorokat keressek. Né-
metországban elég sok pénzt sikerült
összegyűjtenem, valamint jó kapcsolatokat

kiépítenem. Az utat majdnem végigstop-
poltam és a sofőröknek is meséltem a tá-
borról, terveinkről” – mesélte Balázs.
Ezenkívül ruhavásárok megszervezésére is
sor került, melyek sikerét az adományokból
összegyűjtök ruhászsákok bizonyítják.

Ha Ön is hozzájárulna a kenyai 
iskola építéséhez, látogasson el a 
http://www.facebook.com/kenya2011 vagy
a www.brickinkenya.com weboldalra, ahol
bővebb információkat olvashat a projektről,
valamint az úgynevezett téglajegy-képes-
lapok kiváltásáról is.

Fodor Tekla



7. oldalKultúra <<június 15–21.

élet-módi

amelyben a ragasztósza-
lag mindent megold 

Itt van például egy ilyen mondat: „a fizikai személyek
esetében a javak bérbeadásából származó becsült jö-
vedelem után június 15-e a második negyedévre szá-
mított adó befizetésének határideje”. Az ilyen
tartalmaktól Dzsesszel, a pupillái kitágulásától a pá-
nikroham okozta tünetegyüttesig, minden megtörtén-
het. Amikor látómezejében kidomborodnak a fizikai
személy (vannak kémiai személyek is?), becsült jöve-
delem, negyedév, adó, határidő szavak, a pokolba kí-
vánja ezt az óriási nagy szervezettséget és ezzel együtt
a menekülési vágy is hatalmába keríti. A szorongás a
bürokráciától természetesen akadályozó tényező a
megértésben, ezért van az, hogy a fenti mondat har-
madszorra való elolvasása után állt vissza a normális
pulzusszám, amikor végre megértette a közpénzügyi
igazgatóság (ez gondolja, hogy a fináncok...) ezúttal
nem hozzá intézett üzenetét. (Van egy másik probléma
is, a nyelvi adaptáció kérdése, de valószínűleg a fordító
a fordítandó anyaggal kapcsolatosan nem gondolko-
dik ilyen mélységekben.)
Hősnőnk egy pillanatra sem vonja kétségbe, hogy az
állam kiszipolyoztatási politikájának megvalósítása
óriási munkát és erőfeszítést jelenthet. De azt egy kicsit
nehezményezi, hogy a rendszer, amely a pénzünket el-
nyeli, egyáltalán nem felhasználóbarát, sőt találóbb
a kihasználó jelzővel illetni, és természetesen elvonni
a barát jelzőt a szókapcsolatból. Dzsessz tényleg nem
ért semmit a számlák, adók, illetékek ügyében. Vala-
milyen csoda folytán képes megjegyezni dátumokat
és hozzávetőleges, bizony elég fokos összegeket, ame-
lyeket le kell perkálni a hivatalokban, de ennyi. De va-
lószínűleg a hivatalok is az ilyen csorgónyálú
személyeket kedvelik, nem azokat, akik rákérdeznek
odaadott pénzük útjára és céljaira. Egyszer utána pró-
bált járni valamilyen elmaradt adókifizetési ügynek,
de az igazgató sem tudta megválaszolni kérdését.
Ilyenkor Dzsessz szokta szégyellni magát (ekkora
barom!), s úgy döntött, hogy a továbbiakban nem ér-
deklődik pénzügyei felől. Csak fizet, mint az urak. És
most már az olyan ordító bunkóságok sem zavarják,
hogy a Poklos-partján, a narancssárga épületben, nem
tudni milyen iratokat és milyen okból, de floppyn kell
benyújtani a hivatalnak, amit jobb helyeken már csak
számítástechnikai múzeumokban lehet megcsodálni.
És a következő procedúra sem kutya: az imádott leltári
és számviteli tömbök lapjait otthon kell saját kacsó-
inkkal megszámozni, aztán árral kilyukasztani két
pontban, majd a lyukakon átfűzni egy kenderzsineget
és hátul szépen csokorra kötözni, hogy aztán a „doam -
na” a hivatalban rányomja az érvényesítés pecsétjét.
Hősnőnk ezeket a társadalmi kötelezettségeit nem ke-
zeli a kellő komolysággal. Erre akkor derült fény, ami-
kor eljött a Segítő Komaasszony, és hősnőnk egyéni
magánvállalkozói engedélyének könyvelésében szer-
zett elévülhetetlen érdemeket. Csak Dzsessz például
akkora már összetépdeste a „cége” pecsétjéről kiállított
számlát. De Allahnak legyen hála (az Ötödik Emeleten
minden hétköznap délután Seherezádé megy a tévé-
ben, úgyhogy a sorozat passzív szenvedői ilyen szófor-
dulatokkal gazdagodnak), nem dobta ki, és így
mentettük a menthetőt: simítottuk, s összeragasztó-
szalagoztuk a tépések mentén.
Jobb, mint tépetlen korában!

(vassgyopi) 

Újabb, művészbarátokat fogadó és munkáiknak helyet adó esemény helyszíne volt pénteken a
Bernády Ház. A jelenlevők egy rég várt és egy visszatérő, marosvásárhelyi származású
képzőművészpárost üdvözölhettek László Ákos és Vincze László személyében. 

Sokhúrú kiállítás 
a Bernády Házban

„Vannak olyanok, akik vonalakkal, és
vannak olyanok, akik húrokkal foglalkoz-
nak. Nulla dies sine linea – ne legyen nap
vonal nélkül. Nulla dies sine cantu – ne le-
gyen nap dal nélkül” – üdvözölte a jelenle-
vőket az est harmadik vendége, a Svájcból
érkezett Szalatnay Elemér Árpád, akinek gi-
tárjátéka rányomta bélyegét a tárlatmeg-
nyitó hangulatára.  

Akárcsak a gitár, a kiállítók is sokhúrú
művészek – ezzel a gondolattal kezdte a
tárlat munkáinak méltatását Nagy Miklós
Kund, művészeti író ¬–, hiszen László Ákos
munkáit szemlélve kiderül: szerteágazó
munkássággal állunk szemben, Vincze
László esetében pedig a kiállított grafikák
a termékeny alkotói kedvet igazolják, a je-
lenleg bemutatott munkái szinte kivétel
nélkül az idén készültek. 

Személyükben a debreceni grafikai is-
kola legjelesebb képviselőit küldte Maros-
vásárhelyre, hangsúlyozta Nagy Miklós
Kund. Különbözőségük ellenére, a két mű-
vész esetében az a közös, hogy meg tudták
teremteni saját grafikai-művészi mitológi-
ájukat, és ebben könnyen tudnak szágul-
dani az időben ide-oda, elsősorban
fantáziájuk révén úgy, hogy teljesen régi

dolgokat maivá tesznek és fordítva. 
Párhuzamok és egymással ütköző fogal-

mak: emberi szenvedély és szenvedés, ész
és szív, értelem és lélek, dráma és líra –
ezekkel a gyűjtőfogalmakkal jellemezhető
művészetük. 

László Ákos munkáit lírai elemekkel is
megtámasztja, sok képében versidézeteket
is felhasznál, és ezeket úgy építi be grafikai
felületeibe, hogy az teljesen odatartozónak
érződik és valami többlettel szolgál, hozzá-
téve kedvenc költői mellé valamit önmagá-
ból. 

Vincze László grafikáinak képanyaga
tele van drámával és komoly gondolatok-
kal, ugyanakkor a humor, az irónia és az
önirónia is megtalálható képein. Nem a tus-
vonal feketesége határozza meg az alko-
tást, a rajzot, hanem a fehér tér – utalt
Hamvas Béla írására a művészeti író, aki a
Marosvásárhelyről elszármazott képzőmű-
vész minden egyes grafikája részletgazdag-
ságának megfigyelését ajánlotta a
közönségnek, ugyanis az egész ezen rész-
leteiben szinte végtelen számú kép fedez-
hető fel.

Vass Gyopár

Számkivetett nagyváradi
művészként érkeztem hu-
szonnyolc évvel ezelőtt, 1982
őszén Debrecenbe, telve re-
ményekkel, várakozásokkal,
alkotói szándékokkal. Mára,
hogy útjaim végét elértem, a
remény már a múlté, egyedül
az alkotás nagy illúziója ma-
radt. Több mint fél évszáza-
dos „művészi” pályám végén
úgy hiszem, hogy készítet-
tem néhány olyan rajzot,
amelyik most, hogy „művem
iszonyú viaskodásba kezdett
az idővel”, talán túlél egy-
két-kilenc évtizeddel...
(László Ákos: Ars poetica)

Június 17-én, pénteken a marosvásárhelyi Sütő András Baráti
Egyesület szervezésében kerül sor a Sütő András-emlékülésre. A
rendezvénysorozat 16 órakor koszorúzással kezdődik a református
temetőben, 17 órától emlékülés a Bernády Házban (Baross
Gábor/Horea u. 6. szám). Utóbbi programja a következő: Schmidt
Mária (Budapest) – Egymásnak ítélve (könyvbemutató). Fekete
március Marosvásárhelyen (filmösszeállítás). Vetési László
(Kolozsvár) – Képek a mezőségi oktatásról. Mezőségi népzene –
Prücsök zenekar (szakirányító: Sinkó András).

Sütő András-emlékülés

Vincze László, Nagy Miklós Kund, László Ákos
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A bejáratok, parkolók, lépcsők és zöldövezetek után, a város összes lakónegyedében nekiláttak a tömbházak hőszigetelésének.  

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

Megkezdődött a tömbházak hőfelújítása

A Dózsa György út 50 szám és a Koós 
Ferenc utca 12 sz. alatti tömbházak az
elsők, amelyeknél elkezdődtek a munká-
latok. A munkálatok kezdetekor a hely-
színen jelen lévő Claudiu Maior
alpolgármester a következőket nyilat-
kozta: „2011-re 10 tömbház hő  szige -
telésére kerül sor, amelyet az országos
program keretében bonyolítunk, 50 szá-
zalékos állami támogatással. 

Másrészt megkezdtük a versenytárgyalá-
sokat további 8 tömbházra vonatkozóan,
amelyekre a 2011. március 31-ei 146-os
számú helyi tanácsi határozat értelmében a
Városháza átvette azt az 50 százaléknyi részt,
amely a Vidékfejlesztési és Turisztikai Minisz-
tériumot terhelte volna, ily módon a helyi
hozzájárulás elérte az összeg 80 százalékát.
Tehát minden tőlünk telhetőt elkövetünk,
hogy segítségére lehessünk a lakóknak a
tömbházak rehabilitációjában. 

Problémát jelent, hogy a költségvetésből
e célra fordítható összegek végesek, ezért
döntöttünk úgy, hogy magunk is hozzájárul-
junk a munkálatok anyagi fedezéséhez.
Ugyanakkor kérjük azokat a lakástulajdonosi

társulásokat, amelyek úgy döntöttek, hogy
önerőből végzik el ezen munkálatokat, tájé-
koztatás végett forduljanak a Városháza ille-
tékes osztályához – első emelet, 56-os szoba.  

Megjegyzendő: a Városháza díjmentesen
bocsátja a hőszigetelésre önerőből vállalkozó
tulajdonosi társulások rendelkezésére az ur-
banisztikai bizonylatokat, illetve az építkezési

engedélyeket. Ioan Cătinean, Dózsa György út
50. sz. alatti lakos a következőket nyilatkozta:
Örülünk a Városháza kezdeményezésének.
Minden család az épületek megszépülését
várja. Ez egy városvégi régi épület, amelyre
ráfért már a felújítás. A szomszéd épületeket
már korábban felújították, ezért szorgalmaz-
tuk a lakóknál, hogy mihamarabb mi is el-
kezdhessük a munkálatokat.”

Gáspár Zoltán, a Koós Ferenc 12. sz. alatti
tömbház lakója elmondta: Ez egy tízemeletes
blokk, a hőszigeteléstől a költségek csökke-
nését reméljük. Köszönet a Városházának a
kezdeményezésért.” 

Hamarosan további 16 tömbház hőreha-
bilitációját kezdik el. 

(fizetett hirdetés)
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Megújulnak 
a város lakónegyedei
Marosvásárhely összes lakónegyedében folynak
területrendezési, szépítési, javítási munkálatok,
a parkok, lépcsők, zöldövezetek rendbetétele.

Legutóbb a Mihai Viteazu utca 21. sz. alatt végeztek hasonló javítási
munkálatokat a lakosok kérésére. Ioan Cioloboc a tömbház tulajdonosi
társulása részéről ezt nyilatkozta: „Köszönjük a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatalnak, Claudiu Maior alpolgármesternek, hogy ezt a
komplex munkálatot elvégezték. A lakók nagy része ugyanis idős
ember, nyugdíjas, akik nehezen tudtak a tönkrement járdákon 
közlekedni. Most megváltozott a környék, valóban örülünk, hogy
megújulnak a város negyedei a hivatal munkájának köszönhetően.”

(fizetett hirdetés)

Levásárolható

a B&B gyógyszertárban

Marosvásárhely
Rózsák tere 16.

Nyitvatartás 
10:00 - 22:00

B&B caffe
be with friends



– Vártemplomi vallásórás ko-
romból emlékszem rád, te voltál a
nagycsoportosok vallástanára.
De akkor nem ez volt a „hivatalos”
munkahelyed…

– Igen, akkoriban a szívbel-
gyógyászaton dolgoztam asz-
szisztensnőként, és emellett
szabadidőmben foglalkoztam a
gyerek- és iúsági munkával.
Ehhez azt kell hozzáfűznöm,
hogy nekem van egy gyerekko-
romig visszanyúló, „vártemplo-
mos múltam”. Még nem jártam
iskolába, amikor édesanyám el-
vitt vallásórára, a templomba
való járás életem részévé vált.
Még korábban, nagyon kicsi
gyerekként tanultam meg imád-
kozni, de a hitem tinédzser ko-
romban kezdett személyessé
válni, elmélyülni. A Vártemp-
lomban konfirmáltam, és ez-
után sem szóródtunk szét – az
akkori segédlelkész, Horváth Le-
vente iúsági alkalmakat szer-
vezett és egy nagyon erős
közösséggé kovácsolódtunk. Tőle
tanultuk meg, az ő életében lát-
tuk, hogy az Istenben való hit
nem egy mese vagy tan, hanem
életforma, egy élő, baráti kap-
csolat. Ott és akkor értettük meg,
hogy Istennel meg lehet be-
szélni kérdéseinket, Istennek
célja van az életünkkel, meghall-
gatja imádságainkat. Azt hi-
szem, nem túlzás azt állítani,
hogy ebből az egykori csapatból
mind olyan emberek kerültek ki
(iúsági vezetők, lelkészek, ta-
nárok, orvosok, művészek), akik
nagy hatással voltak kisebb-na-
gyobb közösségekre, tovább -
adva azt a keresztény mintát,
amit (többek között) a Vártemp-
lomból kaptunk.  

– Mára otthagytad az egész-
ségügyet, iúsági vezető vagy.
Miért döntöttél úgy, hogy váltasz?

– A forradalom után meg-
nyíltak, kiszélesedtek a lehető-
ségek és közösségként úgy

éreztük, hogy amit kaptunk, azt
tovább kell adnunk. Ennek egyik
hozadéka például az általad
előbb említett vártemplomi val-
lásórák megszervezése volt, és
később, a frissen konfirmált ia-
kat is próbáltuk bekapcsolni az
akkori iúsági csoportba. Éveken
keresztül önkénteskedtünk sza-
badidőnkben: a heti találkozá-
sok mellett gyerek- és iúsági
táborokat is szerveztünk. 

A ’90-es évek közepétől ná-
lunk mutatkoztak a templomtól
való eltávolodás jelei. Akkor szü-
letett az ötlet: létrehozni egy
olyan semleges helyet, amely
keresztyén értékrendre épül
ugyan, de nem a templomban
van. Annak idején ezért vádoltak
is minket, azt állítva, hogy a gyü-
lekezetekből el akarjuk távolí-
tani, csalogatni a fiatalokat.
Holott ez csupán egy találkozási
hely lett volna, és tulajdonkép-
pen a mai napig is az – a 
Philothea Klub. Természetesen
nem volt célja a fiatalok temp-
lomi közösségtől való eltávolí-
tása, ellenkezőleg, hogy
mindenki visszakapcsolódjon
saját közösségébe. ’94-től, éve-
ken keresztül párhuzamosan vé-
geztem a munkám a kórházban
és a Vártemplomban, úgy, hogy
közben már létezett a Philothea.
Utóbbinak a programszervezé-
sébe nyakig belemerültem, va-
lóságos másodállásban
dolgoztam itt. ’98-ban, amikor
stabil székhelyünk lett, többször
felmerült annak az ötlete, hogy
csak itt dolgozzak, de akkor
eléggé tiltakoztam ez ellen.
2001-ben elmentem Németor-
szágba és mikorra visszajöttem,
a szervezet kuratóriuma az egyre
gyarapodó programok miatt el-
döntötte, hogy valakit minden-
képpen kell főállásban
alkalmazni. Először ismét engem
kérdeztek meg, és ezúttal elvál-
laltam ezt a feladatot. 

– Változott-e azóta a Teaház
célkitűzéseiben, célcsoportjában?

– A Philothea kezdetei a for-
radalom utáni első évekkel estek
egybe, amikor városszinten nem
volt szinte semmilyen kínálat,
ezért az emberek nagyon nyitot-
tak voltak ezekre az alkalmakra.
Előadásaink minden esetben az
újdonság erejével hatottak, hi-
szen olyan témákat feszegettek,
amelyek azelőtt nem kerülhet-
tek nyilvános megvitatásra: ke-
resztyén értékrenddel, etikával,
filozófiával, művészettel, iroda-
lommal, filmesztétikával kap-
csolatos kérdések. Ezeken az
alkalmakon a tizenévesektől
egészen az idős generációig,
minden korosztály képviseltette
magát, egyszóval nagyon vegyes
közönségünk volt. A ’90-es évek
végére kezdett differenciálódni,
leszűkülni az érdeklődők köre a
fiatal felnőttekre és a gyere-
kekre. Az idősebb korosztály ki-
maradása azzal is
magyarázható, hogy akkorra a
városban is megnőtt a kulturális
kínálat, a civil szervezetek, ala-
pítványok kezdtek elszaporodni.
Mára a Philothea célközönsége

a gyerek és a tinédzser korosz-
tály. Az éppen zajló programja-
ink közül megemlíteném a
gyerekklubot, amely I–IV. osztá-
lyosoknak szól, emellett van
német gyerekklub, kezdőknek és
haladóknak, illetve tiniklub,
amelyre a 14 éven felüli iak jár-
nak. Egy viszonylag új progra-
munk az iskolákkal való
hatékony együttműködésből
fakad: osztályfőnökök szoktak
elhívni osztályfőnöki órákat tar-
tani. Ezeket az alkalmakat a di-
ákok is, de én is nagyon
kedvelem. Az itt elhangzó be-
szélgetések általában olyan kér-
dések köré szerveződnek,
amelyek a tinédzser korosztály
tipikus problémái: barátság, sze-
relem, jövőkép, értékek, pálya-
választás, függőségek. 

– Rengeteg tábor, kirándulás,
különböző események szervezésén
vagy túl. Mi a legszebb és mi a leg-
nagyobb kihívás a munkádban?

– Legszebb – ilyen nincs, sok
szépsége van a munkámnak. De

ha már meg kell neveznem egy
konkrét dolgot, akkor azt a bi-
zalmi kapcsolatot emelném ki,
amely kialakul köztem és a fia-
talok között. Ennek a kapcsolat-
nak természetesen van egy
fejlődési íve, és jó látni hogyan
alakul, fejlődik egy fiatal szemé-
lyisége éveken keresztül. És
ahogy én hatok rájuk, úgy hat-
nak ők is rám, nekem is jó iskola
a fiatalokkal való munka, sok
mindent tanulok tőlük: rugal-
masságot, nyitottságot, elfoga-
dást. A kihívások között azt
említeném, hogy meg kell ta-
nulni dekódolni minden fiatal-
nak külön-külön az érzelmi
világát, gondolkodását. Nem
könnyű feladat kibírni a fiatalok
lázadását, támadását és ez egy
folyamatos edzés, hogy ne azt
nézzem amit látok, hanem lás-
sak a színfalak mögé, vagyis sze-
ressem őket, legyek barátuk. Ezt
egyedül képtelenség megvaló-
sítani, de „Isten jelenléte oly igen
jó nékem”, mondanám a zsoltá-
ros szavaival. Nem hagy ma-
gamra, hanem erőt és

megoldást ad a legkilátástala-
nabb helyzetekben is. Sokan
megszeretik azt a munkát,
amelynek élvezői és fogyasztói
voltak, és mun katársként sze-
gődnek mellénk – ezek az ese-
tek igazi sikerélmények és
munkánk értelmének igazolói. 

– Milyen forrásokból tartja
fenn magát a Philothea?

– A szászországi német IKE a
fő támogatónk, de ezen kívül
vannak más külföldi mecénása-
ink is. Anyagi forrásaink többi ré-
szét pályázatokból próbáljuk
fedezni, illetve személyes ado-
mányokból. A Philotheának van
egy támogatói köre; ezek olyan
emberek, akik fontosnak és hasz-
nosnak ítélik munkánkat, ezért a
fizetésükből havonta ajánlanak
fel egy bizonyos pénzösszeget a
Teaház működtetésére. Mindent
összevetve ez kevés, de Isten ki-
rendeli azt, amennyire és amire
szükségünk van: legyen az pénz,
munkatárs, tervek. 

Vass Gyopár
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A világhálón is

Az Istenben való hit életformát jelent
Belényesi Gabriella a város szívében működő Philothea Klub ügyvezetője. Az alább közölt beszélgetésben elmeséli, hogyan lett asszisztensből iúsági
munkás, de mostani munkájának szépségeiről és kihívásairól is vall.

Legszebb – ilyen nincs, sok
szépsége van a munkámnak.
De ha már meg kell neveznem
egy konkrét dolgot, akkor azt a
bizalmi kapcsolatot emelném
ki, amely kialakul köztem és a
fiatalok között. Ennek a kap-
csolatnak természetesen 
van egy fejlődési íve, és 
jó látni hogyan alakul, 
fejlődik egy fiatal 
személyisége 
éveken 
keresztül. 

Nyári programok a Philotheában
A marosvásárhelyi Philothea Klub idén is várja az I–IV. osztályos tanulókat
június 20-a és július 8-a között, minden hétfőn, szerdán, pénteken 10-től 13
óráig. Lesz batikolás, nemezelés, gyertyaöntés, tánctanulás és sok meglepe-
tés. Érdeklődni lehet az office@philothea.ro e-mail címen vagy a 
0757-022.535-ös és 0365-806.732-es telefonszámokon.
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Először fesztiváloztak Magyarpéterlakán
Szakadó esőben folytak az előkészületek. Támogatók, önkormányzati képviselők, lelkes helyiek építették pénteken a színpadot, rendezték a szabadtéri
teraszok elhelyezésére kijelölt területet. A falu apraja-nagyja a június 11-i, első alkalommal szervezett Magyarpéterlaki Fesztiválra készült. S közben
abban reménykedtek, a napok óta tartó rossz idő után aznap kisüt a nap. 

Szerethetik az égiek a péterlakia-
kat, mert szép idő virradt szombatra.
A pocsolyák kiszáradtak, s a művelő-
dési ház előtti teret már reggel korán
ellepték a csórékolbászt és hideg sört
kínáló kereskedők, a kapunál, straté-
giai helyen bóvliárusok horgonyoztak
le. A tér másik felében állították fel az
üstöket, a környező falvak szorgos asz-
szonyai itt bizonyíthatták gulyásfőző
tehetségüket. Az egyszemélyes ka-
rámba zárt, nyakán büszkén piros-
fehér-zöld szalagot viselő Barika
csodálkozva nézte, ahogy egyre töb-
ben lepik el a teret. A hivatalos meg-
nyitó után a péterlaki óvoda és elemi
iskola műsora következett, majd Kört-
vélyfája, Gernyeszeg, Erdőcsinád és
Marossárpatak néptánccsoportjai lép-
tek fel. De eljött a szászrégeni Műve-
lődési Ház Kerekerdő tánccsoportja, a
felfalusi Bíborka, a Maros Művész-
együttes, s volt operettgála magyar-
országi előadókkal, könnyűzene és
nótacsokor is. 

Miután mindenki végigizgulta a
sorsolást – amelynek fődíjai a bárányka
és egy színes televízió voltak – , Szabó
Előd és a Titán együttes, majd Bodoni
Ildikó koncertjén tombolhatott a szép
számban összegyűlt fesztiválozó. 

– Erdőcsinádon áprilisban a
Gyöngykoszorú-találkozón Biró György
péterlaki születésű, de Szászrégenben
élő vállalkozó vetette fel annak ötletét,
hogy olyan településeken is találkoz-
hassanak a falu szülöttei, amelyek nem
épültek a főút mellé, s amelyek talán
kissé elhanyagoltnak érzik magukat.
Így esett a választás a félezer lelket
számláló Magyarpéterlakára, s fogtunk
neki a szervezésnek – meséli a kezde-
teket Kolcsár Gyula polgármester. „Ezzel
a fesztivállal is meg szeretném erősí-
teni, hogy számomra a község mind a
kilenc faluja egyforma fontosságú”,
teszi hozzá. A 49 kilométer községi utat
és 50 km mellékutcát évente háromszor
gyalulják le. A Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztériumhoz benyújtott
pályázatot kedvezően bírálták el, s jövő
évben a szomszédos Telekig vezető 14,5
kilométer utat 6 méter széles aszfalt-

burkolattal borítják uniós alapokból.
Ezzel egyidőben Körtvélyfáján

napközit építenek, Erdőcsiná-
don pedig felújítják a műve-

lődési házat. 
1968-ig Péterlaka külön közigaz-

gatási egység volt, az akkori község-
házában jelenleg iskola és óvoda
működik. Két évvel ezelőtt a két óvo-
dai teremből egy nagyot alakítottak
ki, az épületet belső illemhelyekkel
látták el. A művelődési otthont is re-
habilitálták, kijavították a tetőteret,
felújították a konyharészt. A polgár-
mester ígérete szerint jövőig elkészül
a belső mosdó és illemhely. 

A közvilágítást is sikerült megol-
dani. Húsz éve nem volt égőtest cse-
rélve, a régi, nagyfogyasztású égők
helyett energiatakarékosokat szerel-
tek, ezáltal komoly összegeket spórol-
nak meg a költségvetésből. Pályázatot
nyújtottak be a Gazdasági Minisztéri-
umhoz, fotovoltaikus park létrehozá-
sára, amellyel a község valamennyi
középületének az energiafogyasztása
megoldhatóvá válik. 

„Végigtáncoltuk 
a megyéket”

Korát meghazudtoló frissességgel
intézkedik Siklódi Sándor kultúrfele-
lős, a fesztivál főszervezője. Minden
fellépőhöz van egy kedves szava, a
vendégeket asztalhoz invitálja, mo-
soly ül arcára, amikor látja, hogy min-
den az elképzelések szerint halad.
„1962-től a forradalomig a mezőgaz-

dasági szövetkezet vezetője voltam,
utána négy évig családi társast vezet-
tem. De szintén ’62-től kultúrfelelős
vagyok, a tanárokkal közösen létreho-
zott péterlaki tánccsoportot vezettem.
A 12 párral végigtáncoltuk a megyé-
ket, mindenhol elsők lettünk. Újra sze-
retném indítani ezt a szép
hagyományt, de sajnos nincs tanár, aki
betanítsa a táncokat”, meséli a 76 éves
Sándor bácsi. 1992-től önkormányzati
képviselő, illetve a kultúrház igazga-
tója, s közbenjárásának köszönhetően
javították ki a hidakat, a művelődési
házat. A közbirtokosságot 2000-től el-
nökli, gondoskodása révén szaporo-
dott 93 hektár legelőre és 15 hektár
erdőre annak tulajdona. 

Apadó gyülekezet

2005 szeptemberétől szolgál a 272
lelkes református gyülekezetben Rá-
kossy Zoltán lelkész. „Apadó gyülekezet
vagyunk. Itt-tartózkodásom hat éve
alatt 54-szer temettem, s alig 32 keresz-
telő volt”, sorolja a szomorú adatokat a
fiatal lelkész. Az 1782–86-ban épült
templomot utoljára 2008-ban újították
fel, a faluból elszármazott Kőrössy csa-
lád tagjai szorgalmazására állították fel
a templomkertben a Kőrössy-emlékmű-
vet. A faluban évszázadok óta hangsúlyt
fektettek a nevelésre, 1770-ből létezik
írásos említés a református oktatásról.

Az egyházi iskola 1892-ben épült, majd
1945-ben államosították. 1992-ig mű-
ködött itt iskola, akkor költöztették le a
valamikori községháza épületébe az I–
IV és V–VIII összevont osztályokat. A kis
tanulólétszám miatt néhány éve a felső
tagozatos diákok Körtvélyfájára kényte-
lenek járni. 

– Amint azt a törvény lehetővé tette,
mi is visszaigényeltük az egyház ingat-
lanjait. Év elején kaptuk kézhez a végzést,
miszerint az egyházi iskola épülete vissza-
került tulajdonunkba. Számos elképzelé-
sünk van annak rendeltetését illetően.
2005 nyarán a holland testvértelepülés
segítségével az egyik termet lebetonoz-
tuk és kifestettük, nyílászárókkal láttuk el,
azóta az iúsági csoport tevékenységeire
használjuk. Pályázati pénzekből a nagy-
termet és a két kisebb termet rendezvé-
nyek szervezésére szeretnénk alkalmassá
tenni, míg a valamikori tanítói lakot ven-
dégszobákká alakítani, a tetőteret beépí-
teni – taglalja terveit Rákossy Zoltán. 

„A gazdálkodásra 
születni kell”

Ügyes vállalkozók felől érdeklődve,
mindenki a Bocskai fivéreket nevezi
meg. A falu bejáratánál levő egykori
TSZ-épületeket vásárolták meg, itt ala-
kították ki és gyarapítják vállalkozásu-
kat. „Négyen vagyunk testvérek,
hárman 2000-ben üzletet nyitottunk
bárral, aztán azt a nagytestvérünknek
hagytuk, s mi a mezőgazdasággal kezd-
tünk foglalkozni” – kínál hellyel háza te-
raszán a 40 éves Bocskai István-Csaba,
öccse, a 36 éves Bocskai-Nyulas Attila
helyesli. A termelőszövetkezet felbom-
lásakor egy tehenet és egy traktort vá-
sároltak. Az időközben 15 tehénre
felszaporodott állatállomány számára
azonban szűkösnek bizonyult az otthoni
istálló, ekkor vásárolták meg a Bocskai-
fivérek a TSZ épületét 2001-ben. Nagy-
anyjuktól 10 hektár földet örököltek,
azon kezdtek gazdálkodni, mostanra
130 hektárt dolgoznak meg, egyháztól,
emberektől bérelnek, de több tíz hektár
saját tulajdon. Itt legeltetik a 80 tehe-
net. A félszáz fejőstehéntől kétnaponta
1000 litert visz el a Friesland, ezeknek
számát szeretnék felgyarapítani százra.
A földeken pedig lucerna, kukorica, ga-
bona terem. István a TSZ irodájából va-
rázsolt lakást, ahol feleségével és
gyerekeivel él, Attila is a faluban építke-
zik.  „Nem is tudnánk mást elképzelni,
mint szülőfalunkban gazdálkodni. Ha
nincs benne a véredben, hiába van isko-
lád, diplomád, nem tudod végezni. Mi
azonban erre születtünk, és ezáltal teljes
életet élünk” – fogalmazza meg Attila. 

Nagy Annamária

Néptánccsoportok fellépésével kezdődött a fesztivál

A Körössy-emlékmű

Felújításra vár az egyházi iskola

Bővítenék vállalkozásukat 
a Bocskai fivérek



Elektronika

Eladó Fender Bullet Strat elektromos gitár, valamint Ibanez IBZ10G gi-
tárkombó és állvány. Együtt mindez 600 lej. Ha valakinek külön lenne
szüksége bármelyik darabra írjon az  antal_norbert90@yahoo.com e-mail
címre.

Eladó szürke Nokia 6600i slide telefon, megkímélt, újszerű állapotban,
karcolás nélkül. Ára: 500 lej. Érdeklődni a 0742-164.731-es telefonszá-
mon. 

Sürgősen eladó Nokia 6230i stereo headsettel, hálózati töltővel, füg-
getlenítve. Ára 90 lej. Érdeklődni a 0746-111.613-as telefonszámon. 

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

Eladó Sony DSC-H10 fényképezőgép, töltővel és 4 gigás memóriakár-

tyával, kitűnő állapotban. Érdeklődni a 0756-538.122-es telefonszámon. 

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

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

Eladó Nokia 5800-as Xpresmusic telefon, nagyon jó állapotban. Ára: 300
lej. Érdeklődni a 0749-950.879-es telefonszámon.

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

Autó

Eladó 1994-es kiadású, 3 ajtós, 954 cmc motros Peugeot 106-os autó. A
városban 6,5 litert fogyaszt. Van benne Usb-Radio, biztosítása novembe-
rig érvényes. Kérésre képet is tudok küldeni. Ára: 1200 euró, viszont szük-
ség 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 pillanatban érvényes
piros rendszámtáblával. Ára: 1.050 euró. Érdeklődni a 0744-556.131-es
telefonszámon.

Eladó Chevrolet Aveo, 1.2-es motorral, kevés fogyasztással. Gyártási év:
2007. Ára: 4500 euró. Érdeklődni a 0742-697.675-ös telefonszámon.

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

Lakás

Kiadó 2 szobás lakást keresek közel a nagykórházhoz. Ajánlatokat a kö-
vetkező telefonszámra várok: 0742-869.091.

Kiadó egy háromszobás lakás egyik szobája június 25-től a Tudor ne-
gyedben, közel a Fortunához. A szoba tágas, akar két személy részére is
megfelelő. A szoba ára 100 dollár/hónap. Érdeklődni az
ibela_aa@yahoo.com e-mail címen vagy a 0766-818.292-es telefonszá-
mon. 

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.

Kiadó egyszobás lakást vagy garzont keresek augusztustól, esetleg szep-
temberből a Tudor, illetve a November 7 negyedben. Telefonszám: 0742-
662.369.

Július 1-jétől kiadó egy négyszobás lakásból 3 szoba. Az egyik szobában
én lakom. A lakás két percre van a Fortuna buszmegállóhoz (Tudor ne-
gyed). Ára: 200 euró/hónap. Érdeklődni a 0755-735.115-ös telefonszá-
mon.

Eladó egyszobás lakás a 2-es Poliklinika közelében. A lakás felújított,
termopán ablakokkal. Ára: 33 000 euró. Érdeklődni a 0757-465.368-as
telefonszámon.

Kiadó garzon a Tudor lakónegyedben. A lakás nemrégiben volt felújítva,
teljesen felszerelt: tv, hűtő, porszívó stb. Kérésre beköthető az internet.
Ára: 120 euró/hónap. Érdeklődni a 0740-074.323-as telefonszámon.

Eladó első osztályú garzon a Kövesdombon, saját hőközponttal. Ára:
23.200 euró, alkudható. Érdeklődni a 0747-636.189-es telefonszámon.

Eladó I. osztályú 3 szobás lakás a Tudor negyedben. A lakásban van köz-
ponti fűtés, termopán ablakok, beépített erkély, két fürdőszoba. Ára:
50.900 euró, alkudható. Érdeklődni a 0740-502.508-as telefonszámon.

Eladó 3 szobás lakás a Kövesdombon, saját hőközponttal, pincével. Ára:
50.000 euró. Érdeklődni a 0744-320.966-os telefonszámon.

Eladó I. osztályú 4 szobás lakás a Tudor negyedben. A két fürdővel ellátott
lakáshoz pince és saját parkoló is tartozik. Ára: 54.000 euró, alkudható.
Érdeklődni a 0745-570.995-ös telefonszámon.

Elcserélném 2 szobás lakásomat 4 szobásra. Előnyben a Tudor negyed.
Érdeklődni a 0740-664.749-es telefonszámon.

Egyebek

Eladó kétszemélyes, alig használt, bőr kanapé. Érdeklődni a 0740-
115.816-os telefonszámon. 

Eladó 43-as, 1 hétig használt görkorcsolya, nagyon jó állapotban. Ára:
150 lej. Érdeklődni a 0749-262.487-es telefonszámon.

Eladó tízhónapos Yorkshire terrier, beoltva. Származási hely: Magyaror-
szág. Ára: 200 euró. Érdeklődni a 0753-348.802-es telefonszámon.

Elvesztettem Cleo névre hallgató sziámi macskám a Tudor lakónegyed-
ben (Diamant körül). A cicám krémszínű, kék szemekkel. Becsületes meg-
találója jutalomban részesül. Telefon: 0758-552.884. 
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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.

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

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

Székelyföldi autonómia
Folytatás az  5. oldalról
A székelykapu mellett van még néhány hagyományos termé-

künk-szimbólumunk (például a kürtös kalács, a korondi kerámia,
a székely népviselet stb.), amivel szintén elősegíthetnénk a székely
identitás kialakítását. Ezen kívül kapóra jöttek Károly herceg szé-
kelyföldi kirándulásai, erdélyi ingatlan-beruházásai. Komoly rek-
lámkampányt kellene ezekre az eseményekre építeni, ne sajnáljuk
a pénzt a térség jó hírnevének az országos és nemzetközi népsze-
rűsítésére. Bebizonyosodott, nem csak az autópályák, a hullámfür-
dők vagy a bevásárlóközpontok vonzzák a turistákat, hanem a táj
egyszerű szépsége, a faluturizmus és a vendégszeretet is ide csal-
hatja őket. Most kell élni ezekkel a lehetőségekkel!

3.) Az azonos érdekekhez fűződő tevékenységek
Bizonyos szakterületen már felismerték a közös gazdasági fel-

lépés hatékonyságát. Több cég egyszerre vett részt például a bu-
karesti és budapesti turisztikai kiállításokon. Bevezették a
„székely-termék” fogalmát, és kezdeményezték ezek forgalmazását
a magyarországi és a román bevásárlóközpontokban. A csíksomlyói

búcsú alkalmával már egyre jobban összehangolják a tevékenysé-
geiket a zarándok-turizmusban érdekelt cégek, hogy minél jobban
érezzék magukat tájainkon a vendégek, évről évre. A sípálya-üze-
meltetéssel foglalkozó vállalkozók is kiadtak egy szórólapot, létre-
hoztak egy honlapot, amelyen hasznos információkat nyújtanak a
téli sport kedvelőinek. A folyamat itt nem állt meg, a kezdeménye-
zések egyre inkább gyarapodnak, a jól végzett munka meghozza
majd a gyümölcsét. Egyre kelendőbb lesz a „székely pálinka”, egyre
keresettebbek lesznek a helyi turisztikai célpontok. Ehhez még a
magyar kormány legújabb, határon túli stratégiája is hozzájárulhat. 

Mi lesz a románokkal?
Marosvásárhelyt, mint egy többségében románok által lakott

közösséget, nehéz lesz aktívan bevonni ebbe a szövetségbe. Cso-
dákra nem számíthatunk. Másfelől viszont nyugodtak lehetünk,
hogy az anyagi érdekek nagyobb erővel fognak hatni a döntéshozó
szervekre, mint a nemzeti érzelmek. Ha például felmerül a kérdés,
hogy a Székelyföld, mint régió, melyik repülőteret válassza hiva-
talos légikikötőjének, amikor olyan lehetőségek közül választhat

majd mint Szeben, Brassó, Kolozsvár vagy Marosvásárhely, akkor
minden Maros megyei adófizetőnek érdeke lesz, anyanyelvi hova-
tartozástól függetlenül, hogy a vidrátszegi legyen „Székelyföld hi-
vatalos repülőtere”. Még akkor is, ha a „Transilvania Airport” alá
esetleg oda kellene írni magyarul, hogy ez a Székelyföldé is. Meg-
teszik majd, ha megéri, ha ezt diktálja a közös érdek. Egyre nyitot-
tabb lesz a társadalom, az érdekek felülírják majd az érzelmeket.

Következtetések
A lényeg az lenne, hogy ne politikai alapon hozzák létre az ön-

kormányzati szövetségeket, mert a Székelyföld egy történelmi
régió, a pártok pedig ma vannak, holnapra pedig eltűnnek. A közös
érdek a pártok fölötti egyezséget, a gazdasági hatékonyságot, az
anyagi jólétet kellene eredményezze. Nem kell a hangzatos magyar
autonómiát provokatív eszközként a románok rendelkezésére bo-
csátani, hanem lépésről lépésre, az alkotmányban garantált ön-
rendelkezési jogokkal élve, az ország integritását tiszteletben
tartva, a munkára és ... a székely furfangra alapozva, a régiónkat,
a Székelyföldet magunk számára fellendíteni.

Apróhirdetések
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Hej, halászok, halászok! Napilapban meg-
jelent hirdetés (változatlan formában, a nyelv-
helyességi és helyesírási hibákkal együtt
közöljük): „HALÁSZOK FIGYELEM! A szentkirályi
nyugtatónál nincs stressz, csak nyugalom. Nin-
csen perc, hogy ne fogj halat, csak fejeden legyen
kalap. Délre pedig pihenőre felpattansz egy ATV-
re. Lovagolni lenne kedved? Semmi gáz, hát pat-
tanj rá. Körbe járod ott a zónát, így telik egy szép
délután. Falatozni lenne kedved, piknikezni van
itt hely. Leöntheted egy-egy sörrel, vígan tekintsz
körbe-körbe s ha este nincs kedved hazamenni,
házikóba térsz pihenni.” Még több ilyen verses
reklámot, könyörgünk, még, még, még! (Valószí-
nűleg románból fordították, de hogy nem Arany
vagy Kosztolányi, az szinte biztos).

Szintén újsághirdetés: „Eladó 55 fokos szilva-
pálinka, különböző évjáratok (2003, 2005, 2006,
2008, 2010). Igény esetén házhoz szállítás (min.
3 liter).” Először is az tűnik fel, hogy az illető –
egy kivételtől eltekintve – vagy csak kétévenként
főzött pálinkát, vagy minden második évben töb-
bet főzött, mint az előzőben, és nem tudta meg-
inni, így felgyűlt a készlet; a régebbi évjáratokhoz
aztán már nem nyúlt, mindig a friss párlatot kor-
tyolászta. Aztán az is érdekes, hogy három liter-
nél kevesebbet nem szállít házhoz; igaza is van,
a pizzafutár-szolgálatoknál is meg van szabva
egy minimális összeg, amin alul nem rendel-
hetsz. De talán érdemes akkor is felhívni, ha az
embernek mondjuk csak úgy két és fél liter esne
jól éppen, hátha mégis kiviszi…

Magyar–angol rokonság. Egy amerikai
történész szerint a magyarok nemcsak Károly
herceg révén állnak rokonságban a britekkel: sok-
kal régebbi az összefonódás. A kutató nem keve-
sebbet állít, minthogy a honfoglalás korában egy
időutazó angol kém vegyült a hét vezér közé (ál-
lítólag nem is a saját vérüket csorgatták egy
edénybe, hanem Bloody Mary-t ittak), így a ké-
sőbbi leszármazottak közül sokakban megtalál-
ható az angol vérvonal. A hét vezér új névsora:
Álmos, Előd, Ond, Bond, Tas, Huba, Töhötöm.

Finom falatok. Szabadtéri étterem nyílik
hamarosan a központban, a Színház téren. A sze-
zonális jellegű, elsősorban ínyenceket váró ven-
déglő étlapján – sok más finomság mellett – az
alábbi különleges fogások is szerepelnek: csiga-
csápsaláta, sündisznófősajt, elefántborjúpörkölt,
strucctojásomlett, fecskefészek-leves, hollómáj
aszpikban, musztángrostélyos, pandapecsenye,
bölénytüdő, majonézes bálnaszájpadlás, fókako-
csonya, krokodilkrokett, csőben sült szarvasvi-
pera, tintahalpaszta. Kedves gesztus, hogy a

kispénzűekre is gondoltak, akik egy elkülönített
részen a következő kajákból válogathatnak:
krumplihéjfasírt, töltetlen káposzta, csirizottó,
hangyatokány, csihányfőzelék, varjúarcpörkölt,
denevéres hurka, csurifészek-leves, ürgekotorék-
paprikás, macskaalom-puding, kicsinált csirke,
lóhomlokleves, p*csánrúgott üreginyúl rántva,
gombás disznóláb, itt a kezem, nem disznóláb,
birkatérdkalács, vakarcstekercs, egresfagyi.

Homok. Május 17-én első ízben ünnepelték
meg világszerte a homokfóbia-ellenes világna-
pot. A homokfóbia egy speciális fóbia: a beteg ir-
tózik a homoktól, emiatt nem tud tengerpartra
menni nyaralni, illetve csak olyanra, amelyik szik-
lás, majrézik a homokvihartól, és attól, hogy
esetleg homokszem kerül a gépezetbe, továbbá
bokszolni is képtelen, a homokzsák miatt. Az
oviskorú homokfóbiás a homokozó melletti asz-
falton játszik, álmában futóhomok kergeti, de
legalább nem lesz belőle homokos később. A fel-
nőtt homokfóbiás nem iszik homoki borokat, ret-
teg a homoki viperától, pláné, ha ráadásul még
kígyófóbiás is, és jobban fél a vesehomoktól, mint
a gyomorráktól. Születésnapján azzal viccelhet-
jük meg, ha a GaGán elküldjük neki Záray Márta
Homokóra című számát.

Adomány a Csűrszínháznak. A Csűrszín-
házi Egyesület felkéri azokat a jó szándékú ma-
gánszemélyeket, akiknek otthonában olyan népi
tárgy van (bútorzat, használati tárgyak, szőttes,
népviselet, régi mezőgazdasági gépek, berende-
zések, szekér stb.), amely híven tükrözi a letűnt
korokat, paraszti kultúránkat, hogy adománya-
ikkal támogassák egy tájház létrehozását Mikhá-
zán. Az anyagot a római katolikus egyház
felajánlásának köszönhetően a volt kántori lakás-
ban – több száz éves tornácos házban – állítják
ki állandó jelleggel. De figyelem! A satöbbibe
ugyan sok minden belefér, de megkérnek min-
denkit, hogy az alább felsorolt tárgyakat tartsák
meg maguknak: üveghal, porcelán nyuszi, őzike-
iszik-a-forrásnál-a-háttérben-megy-le-a-nap
falvédő, homemade ikebana, felszegett fejű ke-
rámiaszarvas, Zámbó Jimmy-s házi áldás, kötött
gyapjúzokni, kertitörpe, gipszgólya, trombitáló
fröccsentett elefánt, műrózsa, kőbéka, faszamár. 

Öngyilkos dinnyék Kínából: maguktól
szétrobbannak. Dinnyerobbanásoktól hangos
a határ Kínában: szétpukkadnak a görögdinnyék,
mert a gazdák túl sok növekedésserkentőt adtak
nekik. A meglepő jelenség – egyelőre – csak Csi-
angszu tartományban figyelhető meg, ahol több
hektárnyi dinnyeföld viselkedik spontán akna-

mezőként. Először senki sem értette, hogy miért
lesznek „öngyilkosok” a dinnyék, aztán egy ok-
nyomozó riport révén fény derült a „kirobbanó
kudarc” okára: a parasztok túl sok növekedésser-
kentővel permetezték a gyümölcsöt, hogy már a
dinnyeszezon előtt piacra vihessék, és így extra-
haszonra tehessenek szert. Gyakran vetik a kínai
termesztők szemére, hogy rendkívül felelőtlenül
és szakszerűtlenül használnak növényvédő szert,
műtrágyát, élelmiszeradalékot stb., hogy minél
vonzóbbá tegyék terményeiket a piacon. De
egyáltalán nem biztos, hogy csak nekik van ta-
kargatnivalójuk; minden bizonnyal adalékolnak
és génkezelnek Európában is rendesen. Ezért azt
tanácsoljuk, ha az alábbi helyzetek valamelyiké-
vel szembesülnek, egyenek inkább valami mást:

- nem törik össze a tojás, ha véletlenül leejted,
hanem visszapattan;

- a kettévágott sütőtökben gerincoszlopot találsz;
- hasztalan próbálod szétbontani a salátát,

mert a letépett levelek helyébe rögtön újak
nőnek vissza;

- a padlizsán olyan kemény, hogy láncfűrész-
szel se tudod kettévágni;

- a citrom lecsöpögő leve másodpercek alatt
golflabdányi lyukat mar a padlócsempébe;

- a kézilabdányi krumplinak egész jól kivehető
szívverése van;

- az alma banánízű, belül kék, és visszaharap;
- a baracknak nincs magja, hanem egy dió van

a közepén;
- a káposztát képtelenség lereszelni, mert tele

van tüskékkel, ráadásul könyörögve néz;
- a kígyóuborkának uszonyai és kopoltyúi

vannak.

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

Rozi néni, 69 éves, nyugdíjas szakácsnő. Rühell
főzni, a szerződésébe is belefoglaltatta, hogy bár-
mit bevállal, kivéve a főzést. A férfiakat is utálja,
nem is ment férjhez soha, csak hétszer. Már tizen-
egy éve özvegy, elmondása szerint kalandot ke-
resni jött a villába. A sok állástól mindkét lábszára
ujjnyi vastagságú visszerekkel van tele, és a popsija
is plöttyedt. Leginkább a jacuzzinak örvend,
amelyben majd jól kiáztathatja a fájós bütykeit.

GÁZ – NEM GÁZ
- Az még nem gáz, ha nem férsz bele a tavalyi

farmeredbe, az viszont már eléggé, ha a tavalyi
télikabátodba se;

- Az még nem olyan nagy gáz, ha elfelejted
felhúzni a sliccedet vizelés után, de az már igen,
ha elfelejted lehúzni vizelés előtt;

- Az még nem gáz, ha mást képzelsz oda szex
közben a partnered helyett, de az már az, ha
magad helyett;

- Az csak kicsit gáz, ha egyszer felpróbálsz egy
nagyestélyit és egy magas sarkú cipőt, de az már
nagyon, ha utána nem jön, hogy levegyed;

- Az még nem gáz, ha egy filozófiai disszer-
tációból egy vak hangot se értesz, de az már igen,
ha ráadásul te írtad;

- Az még nem gáz, ha a házad előtti hóba
bele van pisilve a szomszédod neve, de az már
gáz, ha a feleséged kézírásával;

- Az még nem gáz, ha egy kicsit vastagabb a
combod az átlagosnál, ám az már igen, ha a de-
rekadnál;

- Az még nem annyira gáz, ha minden alka-
lommal igényled az előjátékot, ellenben az már
gáz, ha még egy sima csók előtt is;

- Az nem akkora gáz, ha levetkőzéskor kide-
rül: nagyobb a lába, mint a tied, azonban az már
gáz, ha büdösebb is;

- Az még nem nagy gáz, ha nem túl esztétikus
a köldököd, ellenben az igen, ha szőrös is;

- Az nem gáz, ha mellimplantátumod van, de
az igen, ha csak egy;

- Rohadt másnaposan ébredni még nem
olyan nagy gáz(…), de az már igen, ha ráadásul
fekszik melletted valaki, akinek nem emlékszel
se a nevére, se arra, hogy hol találkoztatok, és
arról sincs fogalmad, hogy mitől halt meg;

- AZ VISZONT NAGYON IS GÁZ, HA NEM
VÁGOD, MINDEZ MIÉRT GÁZ!
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Az EU szégyene

Hétfő este győzelmet aratott Marosvásárhely City’us teremfutball-csapata az United Galac ellen, ezáltal elnyerve a második
országos bajnoki címet. Mimi Stoica játékost az I. Liga gólkirálya címmel tüntették ki. 

Még senki nem vádolta Gyürk Andrást, az Európai Parlament magyar néppárti küldöttségének vezetőjét, hogy euroszkeptikus, de szerdán délután
az új magyar alkotmányról e testület teljes ülésén rendezett szégyenletes vitán felszólalását azzal fejezte be, hogy ami ott folyik, az gyengíti az
Európai Unió híveit, a benne kételkedőket pedig megerősíti. Kijelentésével nehéz szembeszállni. Bauer Edit pozsonyi néppárti képviselő
megdöbbenését fejezte ki a hatalmas teremben uralkodó háborús hangulat miatt.

Azt a cirkuszt, amit ott a szocialis-
ták, szélsőbalosok és liberálisok csap-
tak – és azt a gyűlölettel vegyes
élvezetet, ahogyan azt tették – a most
elfogadott magyar alaptörvény és 
csakis a magyar alaptörvény ellen, pél-
dátlan az utóbbi hét évben. Azok je-
lentették ki róla, hogy
mo narchisztikus, akiknek a hazájában
királyság van. Azok ítélték el területen
kívüliségi igényeiért, vagyis azért,
mert állampolgárságot ad, mint ha-
zudták, a határokon kívül élő magya-
roknak, akiknek az országában, így
Szlovákiában és Romániában, a hatá-
rokon túl élő nemzettestvéreknek au-
tomatikusan szavazati jog jár. Azok
beszéltek a magyar alkotmány múltba
révedéséről, akiknek az alkotmánya ál-
lamvallást rögzít, vagy kötelezővé teszi
az ott élő, őshonos magyar kisebbség-
nek a Nagymorva Birodalom vagy Cirill
és Metód tiszteletét, és azok ítélték a
zöldombudsmanról szóló új rendelke-
zéseket, akiknek az országában nincs
zöldombudsman. A látványt még
„szebbé” tették azon magyarországi
szocialistáknak még a korábban tőlük
megszokottnál is dühödtebb felszóla-
lásai a demokrácia, a szabadságjogok
és az európai értékek nevében, akik
2006 őszén azzal támadták az Európai

Parlamentben az akkori szocialista–sza-
bad demokrata kormány által elrendelt,
páratlan rendőri brutalitás nyomán a té-
mában Brüsszelben rendezett néppárti
meghallgatást, hogy az ott felszólaló
képviselők álságos és áruló magatartá-
sukkal olyan fórumon állítanak valót-
lanságot, amelyre az ilyen kérdések
megvitatása nem tartozik.

Aki azt állítja, Magyarország –
immár ki tudja, hányadik – pellen-

gérre állítása nem egyedi, nem mond
igazat. Vegyük csak a lukácsista filozó-
fusok európai parlamenti szerepelte-
tését. Vajon elképzelhető lett volna,
hogy Milan Zigo, Miroslav Marcelli
szlovák filozófusok előadást rendeznek
az EP-ben, ahol a Fico-kormányt tá-
madják, amiért – és most egy nem-
csak az „uniós értékekkel” szemben álló
jogszabályt, de egy valóban velejéig
emberellenes gazemberséget emlí-

tünk – hazájukban az őshonos magya-
rokat büntetik anyanyelvük használa-
táért? A kérdés feltevése annak
megválaszolása. De ebben az EP-ben
a zöldfrakció tagjai a Magyar Nemzet
logóját a cenzúrát jelentő fehér papír-
lapra nyomtathatták, miközben száju-
kat kendővel kötötték be, majd
párttársaik azt hangoztatták, Magyar-
országon a média helyzete épp olyan,
mint Lukasenko Fehéroroszországá-

ban. Miközben nálunk a „hallgatásra
ítélt” balliberális média egy éve fel-
váltva hangoztatja, a kormányfő meg
akarja koronáztatni magát, vagy hogy
itt nem lesz 2014-ben választás. És
ugyanez a média – amely korábban az
erőszak monopóliumának általa vizio-
nált felvizezése miatt sikoltozta tele a
minden rémsikolyára gondolkodás
nélkül vevő külhoni médiát – most fi-
zikai összecsapásra buzdítja a rendvé-
delmieket. Nemrégiben egy, a
„természetesen” szintén a kormány
igájában szenvedő Klubrádióba bete-
lefonáló hölgy elpanaszolta, a kor-
mány miatt munkanélküli fiának azt
tanácsolta, azonnal csomagoljon, mert
Orbán Viktor meg akarja szállni Észak-
Erdélyt és lerohanni a Felvidéket. A be-
telefonáló azonban nem mérte fel a
neki is fennálló lehetőséget. Vádját az
Európai Parlament elé kellene terjesz-
tenie. Mind meghallgatása, mind a
kormány elítélése „irredenta célokra
történő háborús előkészületekért”
szinte garantált. Akár fia kártérítése.

Lovas István 

FONTOS KÖZLEMÉNY
AZOK SZÁMÁRA,
AKIK INGYENES

UTAZÁSI BÉRLETTEL
RENDELKEZNEK

Tisztelt marosvásárhelyi polgárok,
Mint ahogy azt a marosvá-
sárhelyi polgármesteri hiva-
tal megígérte, mindig a
lakosok mellett fog kiállni. 
Azon személyek, akik kivál-
tották első félévre szóló 
ingyenes utazási iga zol -
ványukat, december 31-ig
használhatják azt. A bérlete-
ket nem szükséges lepecsé-
telteni meghosszabbítás
végett.

Claudiu Maior, 
alpolgármester

Gratuláció a bajnokoknak!

Újra bajnokok a marosvásárhelyi sportolók

Izgatottan néztem végig a meccset és ez-
úton szeretnék gratulálni a sikerért: Carlao,
Klein, Török – kapusoknak, Fl. Matei, C. Matei,
Molomfălean, R. Radu, Mimi Stoica, Fl. Ignat,
Nicuşan, Szőcs, Lupu, Gherman, Velcherean, Ol-
tean, Covaci, Mircea Bogdan, Muntean, Daniel
Raymond játékosoknak, Kacsó Endre, Raul
Ungur edzőknek, valamint a csapatvezetőknek
egyaránt. 

Újra bebizonyosodott, hogy a rosszindulatú
kötekedők ellenére, akik nem hittek ebben a te-
hetséges csapatban, újra sikerült a marosvásár-
helyi City’us-nak egymást követő két évben
elnyerni az országos bajnoki címet. Gratuláljunk
a bajnokoknak és szurkoljunk nekik, hogy el-
nyerjék a Kupát is. Ne feledjük, hétfőn, június
20-án, 20 órai kezdettel a Sportcsarnokban a
két csapat újra megmérkőzik, ezúttal az orszá-
gos kupa elnyeréséért. 

Nagy öröm lenne, ha az országos bajnoki
cím mellett a kupát is elnyernék ezek a tehet-
séges játékosok, akik emelik a város becsületét.

Hajrá City’us, hajrá Marosvásárhely!

Claudiu Maior alpolgármester

Hirdetések
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

10 éves korától tizenhárom éven keresztül atletizált, mely időszak alatt több országos arany-,
ezüst- és bronzérmet szerzett. A 100 méteres síkfutásban 10.80, míg a 200 méteren 22.50 má-
sodpercet ért el. S mi ebben a furcsa? Az, hogy Öcsi mozgáskorlátozott személyként született,
hiszen mindkét kezén egyenként csak négy ujja van, a bal lábán három, viszont a jobb lábán
mindössze két lábujja létezik, azaz a nagy mellett csak a kicsi, de az be van görbülve. Sporttanári
oklevéllel rendelkezve tanít Nyárádszeredában és Szovátán, emellett a marosvásárhelyi,
mozgássérült és -korlátozott személyeket magába tömörítő Olympikus klub elnöke. Sportolóként
több nem hivatalos világrekordot döntött meg, de mégsem ismerik el eredményeit. Ezért vágya
sem teljesülhetett, hogy részt vegyen a 2012-es, londoni Mozgássérültek Paralimpiáján. Hogy
miért? Mindezt Soós Zsigmond meséli el a Központnak.

A Multiprod SE ausztriai tornán

A Multiprod Impex által támogatott hasonló nevű ger-
nyeszegi női kézilabdacsapat június 22–26. között Ausztri-
ában vesz részt egy rangos nemzetközi kézilabdatornán,
melyen Romániát képviselik majd. Bálint Júlia edző, aki a Bo-
lyai Farkas Líceum sporttanára is egyben, négy éve foglalko-
zik az együttessel, melynek 13–14 éves korosztályos lányai
a minap, egy Udvarhelyen megrendezett kézilabda-tornán
vettek részt. Itt figyeltek fel rájuk. A versenyen másodikok
lettek a hazai együttes, Zetelaka mögött. Az osztrák tornára
való meghívásra a gernyeszegi csapatnak lobbizott többek
közt az egykori marosvásárhelyi kézilabdázó, a magyar női
kézilabda-válogatott volt edzője, a mezőbándi születésű Má-
téfi Eszter, és a győri ETO  vezetősége, sőt az együttes egykori,
a Râmnicu Vâlcea jelenlegi sztárja, Aurelia Brădeanu is. Mint
Balogh József, az együttes anyagi támogatója elmondta, a
2011–2012-es idényben a junior II-es korcsoportban is in-
dulni fognak, ahol a legnagyobb ellenfelük Nagybánya
együttese lesz.

Lemondott Mátéfi Eszter

Lemondott Mátéfi Eszter, a mezőbándi születésű, egyko-
ron a marosvásárhelyi bajnok és kupagyőztes hajdani Mure-
şul női kézilabdacsapatának gólvágója, a magyar női
kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. A szakvezető
döntését közleményben jelentette be vasárnap azt követően,
hogy az általa irányított nemzeti együttes, az idegenbeli két-
gólos vereség után, a szombat esti győri visszavágón is kika-
pott a németektől, méghozzá 27–22-re, minek
következtében a magyar válogatott nélkül rendezik a követ-
kező két világversenyt, a decemberi brazíliai világbajnoksá-
got és a jövő évi londoni olimpiát egyaránt.

„A Németországgal szemben sikertelenül megvívott vi-
lágbajnoki selejtező miatt, a mai nappal, 2011. június 12-
ével a szövetségi kapitányi tisztségről lemondok. A kudarcból
rám eső felelősséget természetesen vállalom, nagyon sajná-
lom, hogy így alakult. Mindenkinek köszönöm, aki segítette
a munkánkat, egyúttal sikereket kívánok utódomnak, a női
válogatottnak és a magyar kézilabdázásnak” – áll a szakve-
zető közleményében.

Bölöni László a PAOK Szaloniki kispadján

Bölöni László közel 1 millió euróban egyezett meg a görög
PAOK Szaloniki csapatával. Az erdélyi futballedző szerződte-
tését közleményben adta hírül a bajnoki bronzérmes hellén
alakulat, amely a jó eredmények mellett azt várja a dicső-
szentmártoni születésű, 57 éves szakembertől, hogy megfi-
atalítsa a csapatot és látványosabbá tegye játékát. A Kétfejű
Sasnak is becézett szaloniki csapatnál korábban már dolgozott
egy magyar edző, akire máig nagy tisztelettel emlékeznek:
Lóránt Gyula, az Aranycsapat legendás játékosa 1981-ben a
PAOK kispadján hunyt el szívinfarktus következtében. Most
Szalonikiben Bölöni László bizonyíthat, aki a román válogatott
és a Steaua ajánlatát is visszautasította, és inkább a görögöket
választotta. A játékosként a marosvásárhelyi ASA-ban hírne-
vet szerzett, 1986-ban a Steauával BEK-et nyert szakember
legutóbb a francia Lens együttesét edzette, amelyet január
elején vett át, ám nem sikerült benntartania a francia élvo-
nalban.

Az 1926-ban alapított PAOK harmadikként zárt a görög
bajnokság elmúlt idényében, és ezáltal a nemzetközi poron-
don is érdekelt lesz, az Európa Liga harmadik selejtezőköré-
ben kapcsolódik be a küzdelmekbe. A szalonikiek az elmúlt
szezonban is megméretkeztek a második legrangosabb eu-
rópai kupasorozatban: ekkor túljutottak a csoportkörön, ám
a legjobb 32 együttes között a CSZKA Moszkva egy győze-
lemmel (1–0) és egy döntetlennel (1–1) búcsúztatta a gö-
rögöket. A PAOK egyébként tavaly bajnoki ezüstérmesként a
Bajnokok Ligája selejtezőkörében kezdett, és az Ajax csak
több idegenben lőtt góljának köszönhetően (3–3, 1–1) bi-
zonyult jobbnak.

HIRFOLYAM 

Életlecke 
a javából egy

mozgáskorlátozott 
sportolótól

– 2010 júniusában az olaszországi Imo-
lában megrendezett Mozgáskorlátozottak
Paralimpiájára való egyik kvalifikációs ver-
senyén világrekordot állítottam fel a 100
méteres síkfutás öt kategóriájában, 11.03
másodperccel, míg a 200 méteren egy mű-
lábakkal rendelkező marokkói vert csak
meg a döntőben. Sajnos, az eredményeim
nem ismerték el hivatalosan, mivel a ver-
seny előtti orvosi bizottság elvágott, így
csak versenyen kívül engedték meg, hogy
szaladjak. 

– Érthetetlen, ezért kérlek, részletezd…

– Minden egyes mozgássérült és moz-
gáskorlátozott sportolót, aki bármilyen ver-
senyszámba bejelentkezett, egy orvosi
csoport vizsgálta meg. Engem két egészsé-
ges doktor mozgáskorlátozottnak nyilvání-
tott, míg a harmadik, aki tolókocsiban lévő
mozgássérült professzor volt, elvágott,
azzal érvelve, hogy bokából mozog a
lábam, tehát egészséges vagyok. Azaz, túl
gyorsnak nyilvánítottak, hogy mozgássé-
rült legyek. Így versenyen kívül szaladhat-
tam és nem dönthettem meg a hivatalos
világrekordot. Ezután a mozgáskorlátozott
személyként nyilvántartott, bizonyító ira-
taim lefordíttattam német meg angol
nyelvre, a mozgássérült és mozgáskorláto-
zott személyeket soraiba tudó nemzetközi
szervekhez küldtem el, de sajnos nem kap-
tam választ rá, így nem vehetek részt hiva-
talosan nemzetközi versenyeken sem. 

Így nem teljesülhet az a vágyam sem,
hogy Romániát képviseljem a 2012-es lon-
doni Paralimpián, ahová az eddigi eredmé-

nyeim szerint esélyesként utaznék ki.

– Te jelenleg a marosvásárhelyi Olympi-
kus sportklub elnöke is vagy. Milyen tevé-
kenység zajlik a sportklubban?

– Hét éve foglalkozom, segítem és tá-
mogatom a mozgássérült és -korlátozott
személyeket, hat éve alapítottuk meg az
Olympikus sportklubot, mely keretén belül
az említett személyek számára sportren-
dezvényeket is rendezek. Az idén szeptem-
berben ötödik alkalommal fogjuk
megszervezni az Olympikus-kupát a helyi
Sportcsarnokban, mely az eddigi rendezvé-
nyek közül a legnagyobb méretű és a leg-
sikeresebb hasonló rendezvény lesz. A
versenyre meghívjuk az ország talán összes
hasonló egyesületének sportolóit, akiknek
az utazáson kívül szállást és étkezést bizto-
sítunk. Sőt, a versenyre bármely mozgás-
sérült, vagy mozgáskorlátozott személy
beiratkozhat, és részt vehet. A verseny at-
létikai számaira a Bolyai Líceum sportpá-
lyáján kerül sor. Lesz táblé, sakk, darts,
kosárba- és célbadobás, gyorsasági, ügyes-
ségi versenyek és zsalonozás is.

– Kik támogatják az Olympikus sportklu-
bot?

–A helyi tanács és a polgármesteri hi-
vatal részéről mindig támogatásban része-
sültünk, de a Richter Gedeon is segít
minket. Visszatérve az én helyzetemre, a
fájó az, ha a Román Paralimpiai Bizottság
részéről megkaptam volna a kellő támoga-
tást, akkor lehet, hogy több esélyem lett

volna a kvalifikációs versenyen, persze ha
mozgáskorlátozottnak is nyilvánítottak
volna. Mint köztudott, az atlétika egy olyan
versenyszám, ahol a test súlypontja a láb-
ujjakon összpontosul, kíváncsi lennék, hogy
mindössze néhány lábujjon, melyek közül
több sérült is, ki tudott volna egyáltalán
szaladni?!

– Melyek a sporttevékenységeddel kap-
csolatos soron következő célkitűzéseid?

– Jelen pillanatban sporttanár vagyok
Nyárádszeredában és Szovátán is, sőt a nyá-
rádszeredai labdarúgó csapattal június 22–
26. között Magyarországon fogunk részt
venni egy, az általános iskolák számára kiírt
tornán, ahol helyt szeretnénk állni. Amel-
lett szeretném, ha rövidesen megoldódna,
hogy az egyesületünk számára annyi év
után találnánk egy irodahelyiséget, ahová
tolókocsival tudnának bejönni a klub kép-
viselői. Ha ez meglenne, akkor az alapítvá-
nyunk által könnyebben tudnánk
munkahelyet is biztosítani több mozgássé-
rült és -korlátozott társam, barátom, isme-
rősöm számára. Ez a legnagyobb
problémánk, de nagyon remélem, hogy rö-
videsen ez is megoldódik. Nekem munka-
helyem van, a megélhetésem biztosítva, de
nagyon szeretnék segíteni rajtuk, támo-
gatni őket. S mivel nekem a sport több mint
hobbi, egyben hivatásom is, sőt, mi több,
már nem juthatok ki egy Paralimpiára, min-
dent elkövetek ezután, hogy az Olympikus
klub keretén belül találjak egy tehetséges
sportolót, aki ezen álmomat valóra vált-
hatná a közeljövőben…

Az idén szeptemberben ötödik alkalommal
fogjuk megszervezni az Olympikus-kupát 
a helyi Sportcsarnokban, mely az eddigi
rendezvények közül a legnagyobb 
méretű és a legsikeresebb 
hasonló rendezvény 
lesz.

Kiss Zoltán, a klub tanácsosa  
Soós Zsigmonddal
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Az öreg papagáj mellé fiatal madár került, aki hamarosan
észrevette, hogy a kalitka egyik rácsa ki van törve. Egy alkalmas
pillanatban aztán ki is használta felfedezését és átpréselte
magát a rácson. Már éppen boldogan röppent volna a nyitott
ablak felé, amikor az öreg madár szomorúan utána szólt:

– Fiam, nem tudod, mit csinálsz!
A fiatal madár csodálkozva nézett vissza, mire az öreg

folytatta:
– Nagyon sokan próbálkoztak már előtted is, de még egyikük

sem tért vissza.

Szórakozott professzor elhagyja az esernyőjét. Végigmegy az
összes bolton, ahol aznap járt. Végre az egyikben megtalálja az
ernyőt. Így szól az eladóhoz:

– Ön az egyetlen becsületes boltos errefelé. A többi mind
letagadta. 

Piacon:
– Egy almát kérek.
– Kettő lett, maradhat?

Kopogtatnak az ajtón. Az ember kinyitja, körülnéz, de nem
lát senkit. Lepillant, és meglátja a Halált, de az csak 10 cm
magas, picike kis alak. Hát azért mégiscsak a halál az a halál, a
fickó megijed, lepereg előtte az egész élete és már éppen
kezdene alkudozni az életéért, amikor a Halál megszólal:

– Nyugi, csak a hörcsögért jöttem!

– Kislányom, miért egy nincstelen fickóhoz akarsz
hozzámenni?

– De mama! Te is egy csóróhoz mentél hozzá!
– Te csak hallgass! Annak is te vagy az oka!

Viccek

Átlósan a falhoz rögzített hétköznapi neoncső; meg munká -
latlan fagerenda vagy fémlemezek mintázata a padlón; egyszerűen
elrendezett, fémből vagy plexiből készült dobozok; rétegelt
lemezből, alumíniumból vagy acélból készült kockák és más
alapvető geometriai alakzatok – így lehetne leírni számos
képzőművésznek a hatvanas évek elején New Yorkban és Los
Angelesben született műveit. A minimal art egyik legjellemzőbb
vonása a hasonló elemek hierarchiát nélkülöző geometrikus
egymás mellé rendelése. A minimal art az absztrakt
expresszionizmus és a pop art irányzataira adott válaszként
jelentkezett az Egyesült Államokban. A minimal art kifejezés
Richard Wollheim művészetfilozófusnak tulajdonítható, 1965-ben
írt, azonos című cikkében nem a legújabb amerikai művészeti
irányzat leírására, hanem a 20. század általános jelenségének, a
művészi tartalom minimalizálásának megragadására tesz
kísérletet.

Könyvajánló
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A Tuborg Green Fest Félszigetre
Marosvásárhelyen, a Maros partján és
a Víkendtelep szomszédságában kerül
sor augusztus utolsó hétvégéjén. Au-
gusztus 25–28. között, négy napon ke-
resztül ismét az év legjobb
kon cer tjeitől fog vibrálni az erdélyi le-
vegő. Az idei rendezvény első bejelen-
tett előadói a Kasabian, a Within
Temptation, Nick Warren, Tiga és
Borgore, de a sorban természetesen
hamarosan újabb nevek jönnek, hiszen
a Tuborg Green Fest Félsziget idén is
közel 70 koncerttel várja a félszigete-
zőket.

Pénteken, augusztus 26-án a leg-
rangosabb brit zenei magazin, a Q által
a világ legjobb zenekarának kikiáltott
Kasabian lesz a nap főattrakciója. Az
olyan daloknak köszönhetően, mint az
Empire vagy a Vlad the Impaler az indie
rock elsőszámú zenekarának számító,
az elektronikától sem idegenkedő Ka-
sabiannak ez az egyetlen bejelentett
kelet-európai fellépése idén, a Tuborg
Green Fest félszigetes koncertjük pedig
attól lesz különösen izgalmas, hogy
napokkal később már boltokba kerül
vadiúj lemezük, a Velociraptor!, amely-
ről az erdélyi közönség az elsők közt

hallhat élőben dalokat.
A fesztivál utolsó napján, augusztus

28-án a legnépszerűbb holland zenei
exporttermék, a Within Temptation
zenekar rajongói fogják elözönleni a
Tuborg Green Fest Félszigetet. Az
elegancia, a melodráma és a grandió-
zus szimfonikus hangzás nagymesterei
legújabb, The Unforgiving című leme-
zükkel jönnek fesztiválunkra, amely-
nek résztvevői elsőként
is  merkedhetnek meg a meglehetősen
nagy stílusváltást hozó albummal: a
marosvásárhelyi fellépés mindössze az
ötödik Hollandián kívüli idei koncertje

lesz a WT-nek!
Amint a Félsziget Facebook oldalá-

nak követői már egy ideje tudják, a brit
house-keresztapa, Nick Warren, aki a
Massive Attack DJ-jeként kezdte zenei
pályáját, illetve a montreali electro-
guru, Tiga is fellép a Tuborg Green Fest
Félszigeten. A bristoli lemezlovas
szombaton, augusztus 27-én, a kana-
dai DJ pedig vasárnap, augusztus 28-
án kever a Freedom Music Arénában,
de ez még csak a kezdet az elektroni-
kus műfajok kedvelőinek.

Az izrael Asaf Borger, ismertebb
nevén Borgore lesz a felelős azért,

hogy a dubstep-rajongók számára em-
lékezetes legyen a fesztivál utolsó es-
téje a Tuborg Green Fest Félszigeten.
Borgore augusztus 28-án élőben bizo-
nyítja be, hogy a koszos dubstep-basz-
szus és a piszkos fantáziájú szövegek
keverékének nem lehet ellenállni.

A Tuborg Green Fest Félsziget 
jegyeinek árusítása jövő héten indul az
Eventim jegyterjesztő hálózatában, il-
letve a www.eventim.ro oldalon. Jó hír
a fesztiválozók számára, hogy a jegy-
árak idén sem emelkednek.

(sajtóközlemény)

Románia legnagyobb fesztiválja, a Félsziget Fesztivál 2011-ben Tuborg Green Fest Félszigetté változik. A Tuborg Green
Fest az egyik legismertebb nemzetközi fesztiválbrand, amely az utóbbi években a legnagyobb előadókkal 
örvendeztette meg több ország közönségét. A két brand egymásra találása csak ráerősít a fesztivál lényegére: 
a rendezvény minősége, a helyszín és a jegyár változatlan marad!

A Félsziget csatlakozik 2011-ben a
Tuborg Green Fest fesztiválsorozathoz!

„Szeretném megköszönni a Félsziget-rajongóknak, hogy bíztak abban, hogy idén is egy szín-
vonalas fesztivált kínálunk számukra. Hangsúlyozom, a fesztivál nem költözik el a Víkendtelep
mellől, a Maros partjáról. A marosvásárhelyi és a marosszentgyörgyi önkormányzatok veze-
tőivel folytatott tárgyalások eredményeként az egyetlen módosítás a színpadok elhelyezésének
megváltoztatása és a fesztivál bejáratainak áthelyezése lesz. Idén is szeretettel várunk min-
denkit a legnagyobb romániai fesztivál 9. kiadására” – nyilatkozta Bodor László fesztivál-
igazgató.

„A Tuborg már ismert a zene terén kifejtett tevékenységéről és odaadásáról. A minőségi ro-
mániai zenének otthont adó TuborgSound portál elindítása után magától értetődőnek számít,
hogy a Tuborg támogatja a legfontosabb zenei eseményeket. A Tuborg Green Fest hívei, akik
az évek során nagy nemzetközi előadók romániai fellépésein vehettek részt, minden bizonnyal
idén is a fesztivállal tartanak. Biztosítjuk őket, hogy rengeteg meglepetéssel és a Tuborg ne-
véhez kötődő izgalmas tevékenységekkel készülünk a fogadásukra” – nyilatkozta Cristina
Avram Senior Brand Manager.


