
Hír és hírháttér

„Fertőzésveszély” 
a Víkendtelep környékén

Annak ellenére, hogy több strand is az enyészet
útjára került, Marosvásárhely még mindig egy
fontos regionális attrakció maradt az olcsó, de
elfogadható minőségű nyári strandolást nyújtó
Víkendtelepe miatt. Érdemes lenne a hétvége-
ken egy statisztikai kimutatást végezni a par-
koló autók rendszámát illetően, hiszen minden
öt-hatodik autó a környező megyékből érkezik. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> > >  Ú j  s o roz at,  I I I .  ( V I . )  é v fo l ya m  > > >  2 5 .  s z á m  > > >  2 0 1 1 .  j ú n i u s  2 2 – 2 8 .  > > >  M e g j e l e n i k  s ze rd á n ké nt  .  > > > > > > > > > > > 1 6 o l d a l  > > > á ra :  1 , 5  l  e  j  > > >

C M

Y B

C M

Y B

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>> 4. oldal Riport

„Póka továbbra 
is élni fog” 

Szűknek bizonyult az iskola tágas
udvara, ahova helybeliek, vendé-
gek, szórakozni vágyók érkeztek a
meleg nyári napsugarak csábítá-
sára. Június 19-én, vasárnap 
kilencedik alkalommal szervezték
meg Pókában a hagyományossá
vált falunapot.

Sport

Újra bajnok és 
kupagyőztes a City’us

Egy hét leforgása alatt a marosvásárhelyi
City’us teremlabdarúgó-csapatának sikerült
soron következően másodszor is elnyernie
a bajnoki címet, és a negyedik Románia-
kupát. Kacsó Endre vezető edző csapata
mindkét alkalommal hazai pályán fektette
kétvállra a galaci United együttesét, így ki-
harcolva az európai kupaszereplést. 

>>> 15. oldal
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Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).
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Nemet mondtak az önálló
magyar oktatási struktúrára 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) szenátusának első ízben
június 16-án kellett volna elfogadnia a hetek óta terítéken lévő és az egyetemen belül
eltervezett módosításokat, ugyanis az újonnan elfogadott tanügyi törvény előírja a 
magyar tagozat önállóságát. A tervek és az ígéretek ellenére a román vonal oktatói nem-
mel voksoltak az átalakításra, aminek hallatán a magyar nemzetiségű professzorok, 
orvosok és diákok kivonultak a szenátusi ülésről.

>>> 3. oldal

Kultúra

„Nem vagyunk 
elégedettek azzal, amilyen 
demokráciánk van”

A Sütő András Baráti Egyesület június 17-én
a névadó íróról tartott emlékülést. Az egye-
sület Sütő emlékének ébren tartását, jelen-
tőségének hangsúlyozását tartja legfőbb
célkitűzésének. Többek között ezért is emlé-
keztek, az 1927. június 17-én született 
Kossuth- és Herder-díjas íróról.

>>> 7. oldal >>> 11. oldal

EXKLUZÍV!

Hamarosan exkluzív 
információkat osztunk meg

olvasóinkkal. 
Egy jó nevű, országosan ismert

és szakmailag elismert
közvélemény-kutató cég

felmérésének eredményeit 
ismerhetik meg, megtudhatják,
milyen a vezető RMDSZ-politiku-
sok, köztük az egyik legbefolyá-

sosabbnak tartott, vásárhelyi
illetőségű kormánytag

megítélése a magyar lakosság
körében.
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Névnapok

a 7 képe : 

Június 22. Paulina, Tamás, Ákos, Albin
Június 23. Zoltán, Szidónia
Június 24. Iván, János, Beáta, Levente
Június 25. Vilmos, Viola, Vilma, Maxim
Június 26. János, Pál, Dávid, Pelágiusz, Örs
Június 27. László, Kamilla, Torda, Olga, Eufémia
Június 28. Irén, Levente, Marcella, Leó, Gyula

Ajánló

Kos: Épphogy kezdett volna megbarátkozni egy helyzettel, de
most kiderülhet róla, hogy maga mögött kell hagynia. A család
kapja a főszerepet életében. Remek intuíciójának hála sikeresen
orvosolja a vitás helyzeteket, és lehet, hogy meglepő dolog derül
ki valamelyik közeli ismerőséről.

Bika: Az elmúlt hetek kedélyes kiegyensúlyozottsága mintha
csettintésre szállna el, amikor lépten-nyomon bosszantó em-
berekbe akad. Mintha a világ összeesküdött volna ön ellen.
Törekedjen arra, hogy ne veszítse el a mások iránti érdeklődését,
és próbálja megőrizni nyugalmát.

Ikrek: A héten végre valóban leszámolhat azzal a múltbeli 
árnnyal, amely szomorú, nosztalgikus érzés formájában kísértette
az elmúlt időszakban. Ez megkönnyebbülést hoz számára, ám
számoljon azzal is, hogy egy tehertől megszabadulni sem mindig
fájdalommentes.  

Rák: Lehet, hogy ez lesz a hónap legfontosabb időszaka számára,
mert fontos döntésre szánja rá magát a kapcsolatában. Ha eddig
nem tudta eldönteni, hogy hasznos-e az elengedés, most meg-
győződhet arról, hogy ez az egyetlen esély arra, hogy önmagától
térjen vissza hozzá az, aminek az elvesztésétől félt.

Oroszlán: Úgy tűnik, nagyon fontos az ön számára, hogy meg-
győzze egyik munkatársát a saját igazáról, és nagyon vehemensen
áll ki saját érdekeiért. Ha felháborítja párja viselkedése, beszélje
meg vele, hogyan tudnának javítani a helyzeten!

Szűz: A magánélet felé dől a mérleg, a munkahelyi feladatok
most háttérbe szorulnak, mert kevesebb energia és a rutin elég
ahhoz, hogy megoldja őket. Szükség is van arra, hogy teljesen
jelen legyen a magánéletében, mert érzelmi dráma van
kialakulóban.

Mérleg:Lehet, hogy a héten olyan hírt kap, ami segít megoldania
egy régóta húzódó problémát, vagy egyszerűen csak megkönnyít
egy döntést. Ha szingli, elhárulnak az akadályok az új ismeretségek
útjából.

Skorpió: Lehet, hogy a hét kissé megtorpanásra készteti önt.
Valami nem úgy sikerül, ahogyan eltervezte, és nem igazán azt
kapja, amire vágyódik. A munkában viszont sikerekre számíthat,
ami némileg helyrebillenti a lelki egyensúlyát.

Nyilas: Feszültebb lehet, mint máskor, és ez arra kényszeríti, hogy
teljesen őszinte legyen önmagához. Ha kis időt szánna az önvizs-
gálatra, mondjuk egy meditáció formájában, kedvező változások
várhatnak önre a következőkben.

Bak: Mintha kifulladt volna egy kicsit. Új lendületre van szüksége,
amit, úgy tűnik, meg is talál a héten. Méghozzá nem kizárt, hogy
egy inspiráló ember által, aki belép az életébe. Engedje el magát,
élvezze a pillanatot!

Vízöntő: Még mindig játékos és kreatív időszakot él. Különösen
szívesen vesz részt társasági eseményeken, és az új emberekkel
való kapcsolat hozzájárul ahhoz, hogy kissé lebontsa a feleslegessé
vált falakat maga körül. 

Halak: Fontos periódus ez az életében, mely megváltoztathatja
a külső körülményeit is, nem kizárt, hogy anyagi fellendülést tar-
togat számára. Keresse fel régi ismerőseit, szervezzen minél több
találkozót, mert ezek jó lehetőségeket ígérnek arra, hogy növelje
bevételeit.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

Írjon nekünk!

Alapítási év: 2006.
Megjelenik szerdánként.
Kiadó: Medical Publicity Kft.
ISSN 2069 - 900X

Főszerkesztő:  
Szentgyörgyi László

Olvasószerkesztő: 
Nagy Annamária

Főmunkatárs:  
Ferencz Zsombor

Szerkesztők: 
Fodor Tekla 
fodortekla@kozpont.ro
Vass Gyopár
vassgyopar@kozpont.ro

Munkatársak:  
Czimbalmos Ferenc-Attila
Molnár Tibor

Tördelőszerkesztő: 
Szegedi Attila

Terjesztés, reklám:
Gergely Zoltán
tel.: 0744.253.026.

>> A megjelent írások nem
feltétlenül a szerkesztőség véle -
ményét tükrözik!
>> Szerkesztőségünk fenntartja a
jogot, hogy a be érkezett le velek
és másféle írások köz léséről
döntsön.
>> Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza!

Lapunk előfizethető
Maros megye összes

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, Csendőrség, Mentőállomás) 112
Rendőrség 955, 0265-202.305
Rendőrség: (megyei) ügyeletes rendőr 0265-202.300
Rendőrség: (városi) ügyeletes rendőr 0265-202.312
Rendőrség: útlevélosztály 0265-218.366
Rendőrség: személyazonossági iratok osztálya 0265-202.525
Rendőrség: közlekedés, járműbejegyzés 0265-202.597
Csendőrség 956
Tűzoltók 981
Mentők 961, 0265-215.131
SMURD (betegekkel kapcsolatos információk) 0265-210.110
Megyei kórház 0265-212.111
Sürgősségi szolgálat gyermekeknek 0265-210.177
Felnőtt sürgősségi szolgálat 0265-215.131
Carit-San 0265-266.249, 0265-269.172
Sürgősségi fogászat 0265-261.351
Családi erőszak áldozatai 983
Antidrog 934
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 0265-268.330
Prefektúra 0265-266.801
Maros Megyei Tanács 0265- 263.211

Hasznos telefonszámok

Vakációs klub

A Philothea Klub idén is megszervezi a vakációs programot.
Szeretettel várunk minden I–IV osztályost ezekre az alkalmakra,
június 20. és július 8-a között, minden hétfőn, szerdán és pénteken
10 órától 13 óráig. Ezúttal is színes programok várnak! Lesz
batikolás, nemezelés, gyertyaöntés, tánctanulás és még sok más
érdekes meglepetés.

Évadzáró hangverseny

Június 23-án, csütörtökön este 7 órai kezdettel tartja évadzáró
hangversenyét a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia. A rendkívüli
szimfonikus koncerten vezényel Franz Lamprecht (Németország),
műsoron i. J. Strauss, M. Ippolitow-Iwanow, B. Smetana, J.
Pachelbel, G. F. Händel, G. Bizet, P. I. Csajkovszkij, A. Lorzing, E.
Waldteufel és R. Wagner művei, illetve műveikből részletek. 

Egy erdélyi család története

Csütörtökön délután 6 órától Somkerékiek. Egy erdélyi
család története a közép és kora újkorból című előadásra kerül
sor a Borsos Tamás Egyesület szervezésében. Meghívott: Weisz
Szidónia történész. A rendezvény helyszíne az unitárius
egyházközség tanácsterme (Bolyai tér 13. szám).

Arcképek a magyar múltból

Ezzel a címmel nyílt kiállítás a kövesdombi unitárius templom
Bözödi György-termében. Bányai Dénes mezőbándi népművész
jeles magyar történelmi személyiségekről készült portréi és maga
készítette citerái láthatók.

Fotótárlat a várban

Plájás István marosvásárhelyi fotóművész kiállítása látogatható
a Fotóklub Várgalériájában.

Kár kihagyni

Fotó: Nagy Annam
ária
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Kavarják

Amint arról már korábban magunk is beszámol-
tunk, hónapok óta folynak az egyeztető tárgyalások a
helyi politikai erők között a közös magyar polgármes-
terjelölt indításáról. Nemrég pedig a történelmi ma-
gyar egyházak helyi képviselői is összefogásra
buzdították a politikumot. Ezt várja a magyar lakosság
is, legalábbis ama része, amely még megőrizte a 
közélet, a politika iránti érdeklődését. Akár azt is
mondhatnám: félreérthetetlenül megfogalmazódott
az együttműködést, az összefogást követelő társa-
dalmi elvárás. S a jelek szerint ezt a politikum is így
gondolja, legalábbis a deklarációk szintjén...

Bár az együttműködés részleteire vonatkozó, az
összefogást kimondó egyezséget még nem írták alá a
felek, egy ideje már a polgármesterjelölt személyére
vonatkozó találgatásokkal tele a sajtó. Úgy tűnik, min-
den oldal megpróbálja a maga emberét helyzetbe
hozni, a maga tárgyalási pozícióit erősíteni. Az eddig
kiszivárgott információk alapján az volt a felek közösen
elfogadottnak látszó álláspontja, hogy egy viszonylag
új arc, egy politikailag nem erodálódott, lehetőleg
egyik oldalon sem vezető szerepet játszó jelölt lehet
az, aki elnyerheti a vásárhelyi választópolgárok bizal-
mát, s ebből következően voksait is. Eddig minden
rendben, elméletileg helyes az álláspont. 

A probléma gyakorlati oldalát tekintve viszont
máris adódik az első kérdés: van-e, tudunk-e ilyen po-
tenciális jelöltről? Beismerem: én magam nem tudok
ilyen személyről, de ez lehet az én hibám. A román po-
litikába a leginkább beágyazódott RMDSZ „káderpoli-
tikája” nem kedvezett az önállóan gondolkodó, netán
cselekvő egyéniségek megjelenésének. Az utóbbi
másfél-két évtizedben, a nyilvánvaló kontraszelekció
folytán, a fiatalabb generációhoz tartozók is ugyanazt
mondják, teszik, amit az előttük járók gondolnak... Az
MPP Maros megyében és Vásárhelyen mindeddig
szinte láthatatlan maradt, a legutóbbi választásokon
még a tömbmagyarsághoz tartozó Marosszéken sem
volt képes a székelyföldihez hasonló eredményekre.
Féltucatnyi nevet leszámítva, kiégett, frusztrált sze-
mélyek töltik be a párt vezető tisztségeit. Szinte tör-
vényszerű, hogy a tehetségesebb, rátermettebb
fiatalok kerülik a pártot. A Tőkés-féle EMNP pedig
egyelőre ígéret. Szimpatizálóik közül sokan nem merik
nyilvánosan vállalni a közösséget velük, a hozzájuk
csapódók között pedig igen sok a szerencsevadász kar-
rierista. Ez utóbbi két alakulatra nézve azonban a leg-
nagyobb veszélyt mégis a jó szándékú balgákban
látom, a lelkes amatőrökben, akik többet ártanak,
mint amennyit használnak. 

A legfrissebb hírek szerint az RMDSZ felső vezetése,
megkerülve a városi szervezetet, Vass Levente jelölt-
ségét erőlteti, akit megyei elnökének minapi kijelen-
tése szerint támogatna az EMNT is. Vass Levente –
számomra legalábbis – valóban ismeretlen politikai
aktor. Fiatalemberről lévén szó, különösebb szakmai
előélete sem lehet. Amit róla magam is, de az átlag-
polgár is tud, tudhat: ő az egészségügyi miniszter ta-
nácsadója. Azé a miniszteré, akinek sikerült szétvernie
az eddig jól-rosszul, de mégiscsak működő román
egészségügyet. Hát nem nagy dicsőség. 

Ezek után önként adódik a kérdés: Vass Levente
lenne a legalkalmasabb személy a polgármester-je-
löltségre? S ha igen, akkor kinek? 

Szentgyörgyi László  Nemet mondtak az önálló
magyar oktatási struktúrára

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) szenátusának első ízben június 16-
án kellett volna elfogadnia a hetek óta terítéken lévő és az egyetemen belül eltervezett módosítá-
sokat, ugyanis az újonnan elfogadott tanügyi törvény előírja a magyar tagozat önállóságát. A
tervek és az ígéretek ellenére a román vonal oktatói nemmel voksoltak az átalakításra, aminek
hallatán a magyar nemzetiségű professzorok, orvosok és diákok kivonultak a szenátusi ülésről. 

Hétfőn, június 20-án újra összeült a
MOGYE szenátusa, ám ezúttal is a magyar
képviselők hiányában. A hétfői nap folya-
mán prof. dr. Nagy Örsöt, a MOGYE helyet-
tes rektorát telefonon kerestük meg, ám
tőle csak annyit sikerült megtudtunk, hogy
épp pácienseit gyógyítja. Arra már nem
született válasz, hogy mit döntött a szená-
tus.

Prof. dr. Szabó Béla dékán-helyettes ki-
fejtette, az új oktatási törvény előírja a ma-
gyar tagozat önállóságát, ám a román
kollégák, az egyetemi autonómiára hivat-
kozva, mégis figyelmen kívül hagyták ezt.
„A törvény az törvény, és mi ezen az úton
próbáljuk elérni céljainkat. Még nem tud-
juk, hogy mit döntöttek a gyűlésen, viszont
nem valószínű, hogy a mi javunkra szavaz-
tak volna” – magyarázta. 

Tervek, álmok, elképzelések

Az elmúlt hetekben, amikor még esélyt
láttak a gyógyszerészeti és a fogorvosi
karon egy-egy önálló főtanszék, valamint
az általános orvosi karon három magyar
(sebészet, belgyógyászat, preklinikum) fő-
tanszék megvalósítására, prof. dr. Szabó
Béla dékán-helyettes, az orvostanhallgatók
kérésére szervezett találkozó alkalmából
számolt be a magyar oktatási struktúra elő-
nyeiről és válaszolt az addig tisztázatlan
kérdésekre. Mint mondta, a híresztelések
ellenére az új törvény nem befolyásolná a
magyar hallgatók státusát, a végzősök to-
vábbra is államilag elismert diplomát kap-
nának, valamint az ingyenes helyek száma
sem csökkenne. „Az egyetemen belül szá-
mítani lehetne a csoportok átszervezésére,
hiszen kizárt, hogy egy vegyes csoport szá-
mára is megfelelő órarendet állítsunk
össze. Azon magyar ajkú diákok, akik a
román nyelvű gyakorlati órák látogatását
választanák, az elméletet is románul kel-
lene tanulják” – magyarázta. Személyes
véleményét is megosztotta az egybegyűl-
tekkel, miszerint az orvosi szakma csínját-
bínját elsősorban anyanyelven lehet
megfelelő módon elsajátítani.

A beszélgetésen jelen volt prof. dr. Szi-
lágyi Tibor is, aki az oktatói álláskeretek
szétválásáról számolt be. „Eddig képtelen-
ség volt meghatározni a tanársegédi vizs-
gán, hogy melyik tagozatra alkalmazunk,
mivel egyben voltak a gyakorlatok. Ennek
következménye az lett, hogy 45 százaléknyi
diákarány mellett mindössze 28 százalékos
az oktatói arány. Éppen ezért a gyakorlatok
nyelvének megválasztása rövid és hosszú

távon is kihat a teljes marosvásárhelyi ok-
tatásra. A magyar tagozat létrejöttével
önök közül alkalmazhatnánk tanársegéde-
ket” – taglalta. 

Határozatlan diáksereg

Míg a Székelyföldről származó diákok
zöme fölöttébb örvendene a magyar nyelvű
tanításnak, addig néhányan továbbra is ra-
gaszkodnának a román nyelven zajló gya-
korlati oktatáshoz: „A rezidens vizsgát
egyelőre román nyelven kell letenni, így
hasznos lenne, ha a szakszavakat románul
is tudja a diák. Mi történik abban az eset-
ben, ha a magyar gyakorlati órán a tanár-
segéd nem tanítaná ezt meg nekünk?” –
merült fel a kérdés a néhány hete tartott
tájékoztatón.

Prof. dr. Szabó Béla többszörösen ki-
hangsúlyozta, mindössze érdeklődés és fej
szükséges ahhoz, hogy románul is megta-
nulja a fontosabb részeket, kifejezéseket.
Megemlítette, a klinikai gyakorlatok során
minden egyes hallgató kapcsolatba kerül
majd román beteggel, a kórlapokat minden
esetben román nyelven kell kitölteni. 

Sokan azért kívánnák továbbra is román
nyelven folytatni tanulmányaikat, mert az
sokkal inkább hasonlít az angolra, így köny-
nyebben lehet érvényesülni külföldön.
Ennek hallatán a dékán-helyettes arra kérte
a hasonló szándékkal rendelkezőket, hogy
startból a román tagozatra jelentkezzenek,
ezáltal nem foglalva a magyar helyeket, így
esélyt adva másoknak is.

Aktívak a román diáktársak

A június 16-i kari tanácsi ülést megelő-
zően a tanintézet román szakos diákjai pil-
lanatok alatt kifejezték nemtetszésüket a

magyar tagozat önállóságának megvalósu-
lását illetően, többek között egy levél for-
májában, melyet a legnépszerűbb
közösségi portálon (Facebook) is megosz-
tottak. N. M. ötödéves orvostanhallgató tel-
jes mértékben egyetért a
kez  de ményezéssel, mindaddig amíg nem a
román állam pénzén valósítják azt meg. A
fiatalember véleménye szerint azon szemé-
lyek, akik Romániában magyar nyelven sa-
játítják el szakmai ismereteiket, képtelenek
lesznek román ajkú pácienseket gyógyítani.
„Személy szerint várom azt a napot, amikor
elhatárolják Székelyföldet Romániától,
ugyanis kíváncsi leszek, hogy miből fognak
majd megélni, hogy jutnak el Magyaror-
szágra romániai vízum nélkül, hisz még re-
pülőterük sincs” – olvasható a sok
mindenről árulkodó hozzászólásokban.

Fodor Tekla

45 százaléknyi diák-
arány mellett mind-
össze 28 százalékos
az oktatói arány.
Éppen ezért a gya-
korlatok nyelvének
megválasztása rövid
és hosszú távon is
kihat a teljes maros-
vásárhelyi oktatásra.



Tabletta 
A csütörtöki (2011. június 16.) kari tanácsi üléseket

követően a MOGYE Szenátusának magyar tagjai nem vet-
tek részt az aznapi szenátusi ülésen, mert úgy tekintik,
hogy azt megelőzően a kari tanácsi gyűléseken olyan dön-
tések születtek, amelyek összeegyeztethetetlenek az új
tanügyi törvénnyel. Ennek 135/1/b cikkelye előírja, hogy
a multikulturális egyetemeken a nemzetiségek nyelvén
történő oktatás tagozatokban vagy oktatási vonalak ke-
retében történik. (…) A csütörtöki üléseken a kari taná-
csok román többsége egyértelműen elutasított
mindennemű szerkezeti változtatási tervet, ugyanakkor
mereven elzárkózott a magyar nyelvű gyakorlati oktatás
bevezetése elől is, amit az oktatási törvény biztosít szá-
munkra – áll a MOGYE Szenátusának magyar tagjai által
jegyzett állásfoglalásban. A továbbiakban azt írják: Ha-
tározottan elutasítjuk azokat a sajtóban elhangzott vá-
dakat, melyek szerint az egyetem szétszakítására
törekednénk. Jövőnket továbbra is közös egyetemen és
közös karokon belül képzeljük el (…) Nos, a kívülálló
ebből csak annyit lát, hogy hasztalan volt a fene nagy
kompromisszumkészség a szóban forgó oktatók részé-
ről… Esetleg célszerűbb lett volna az egyetem „szétsza-
kítására” törekedniük. 

-györgyi

A prefektus a nemesi birtokok 
visszaszolgáltatását akadályozná   

Maros megye kormánymegbízottja, Marius Paşcan
– amiként elődje, a liberális Ciprian Dobre is tette annak
idején – mindent elkövet, csak ne kelljen eleget tennie
az unios nyomásra született 2005-ös 247 sz. földtörvény
előírásainak, amely kimondja: a Magyar nemesek le-
származottjai jogosan kérhetik vissza egykor „államo-
sított” erdőterületeiket.   

Marius Paşcan nemrég bűnügyi feljelentést tett a
Bánffy családot képviselő kolozsvári ügyvéd és egy er-
dészmérnök ellen, akiket csalással, sőt nemzetárulással
vádol, amiért a törvény előírásai szerint próbáltak el-
járni. Ugyanakkor felkért két vásárhelyi, magyarellenes-
ségéről ismert ügyvédet, Ioan Sabău Popot és Vasile
Gherét, hogy a Maros menti erdők megmentése érde-
kében ingyen és bérmentve képviseljék az állami szer-
veket.

A prefektus szerint Bejenaru ügyvéd és Cotiso Străuţ
erdészmérnök közönséges csalók, akik tisztátalan ma-
nőverek révén az örökösök közé kerültek, tevékenysé-
gükkel nemzeti érdekeket sértenek. „Senki nem akarja
ellopni a román földet, csupán arról van szó, hogy egy
román állampolgár élni mer a törvény adta lehetősé-
gekkel, és visszaköveteli azt, amit román állampolgár-
ságú felmenőitől vettek el. Azt a tulajdont, amit a román
királyság tiszteletben tartott, de később, a kommunisták
elkoboztak. A bíróság tisztje dönteni arról, hogy az örö-
köst megilleti vagy sem ősei tulajdona” – érvel válasz-
levelében Mihai Bejenaru ügyvéd.

Gurult a Rádió 

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a vásárhe-
lyi rádiósok kerékpáros körútját, amelynek során a ti-
zenkét fős csapat körülbiciklizte a stúdió adáskörzetét.
Az 550 kilométeres útszakaszt Antal Joós Erika szemé-
lyében első alkalommal pedálozta végig egy nő. A kilenc
napig tartó expedíció során a rádiósok folyamatosan
dolgoztak is, ez alkalomból készült interjúik, hírössze-
állításaik e héttől kezdődően kerülnek a Marosvásárhelyi
Rádió műsoridejébe.    
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Annak ellenére, hogy több strand is az enyészet útjára került, Marosvásárhely még mindig egy
fontos regionális attrakció maradt az olcsó, de elfogadható minőségű nyári strandolást nyújtó
Víkendtelepe miatt. Érdemes lenne a hétvégeken egy statisztikai kimutatást végezni a parkoló
autók rendszámát illetően, hiszen minden ötödik-hatodik autó a környező megyékből érkezik
(Kolozs, Szeben, Beszterce, Hargita stb). Eddig nagyjából rendben is vannak a dolgok, örülnünk
kell a kedves vendégeknek.

„Fertőzésveszély”
a Víkendtelep környékén

A hatóságoknak mindent el kell követniük,
hogy jól érezzék magukat nálunk az idegenek,
minél gyakrabban visszatérjenek, és lehetőleg
minél több pénzt költsenek az üdüléseik során.
Eléggé civilizált (de drága) a parkoló, rendezett
a zöldövezet, a fürdőmedencék mellett külön-
böző vendéglátó-ipari szolgáltatásokat is
igénybe lehet venni. 

A más megyékből érkezők esetében fel-
merül az itteni megszállás lehetősége, amely
sokkal tartalmasabbá teheti a vásárhelyi „Ví-
kend-hétvégét”. Valakik, évekkel ezelőtt gon-
dolhattak erre az „apró” részletre, mert nem is
olyan régen még létezett a két víz között (a
Maros és a Turbinaárok elágazása mellett) a
kemping. Ezt a létesítményt avatott személyek
megvásárolták és egy fóliasátort húztak fel
oda, amelyben éjjeli táncmulatságokat ren-
deznek. Ez alkalommal is bebizonyosodott,
hogy a műanyag fólia nem alkalmas hangszi-

getelésre, ezért a tulajdonosok kiérdemelték
a környékbeli lakosok megtisztelő figyelmét
és feljelentéseit. Az idén remélhetőleg nem
fogják megint „kikövetelni” maguknak az
újabb felháborodási hullámot, amennyiben
betartják az előirt működtetési szabályokat. 

Mivel a kemping mára volt-nincs, találé-
kony vendégeink keresgélni kezdték a környé-
ken az olcsó szálláslehetőségeket. Nem kellett
messzire menniük, mert néhány előrelátó „be-
fektető” megszerezte és bekerítette a Komp
körüli partszakaszt. Az ott felállított sorompót
megnyitják a kedves vendégek számára. Így
aztán feltűnnek a sátrak, a tábortüzek, élettel
telik meg a part. De akadnak olyan jókedélyű
idegenek is (garantálni tudom, hogy nem vá-
sárhelyiek), akik leparkolnak a bekerített te-

rület közepére (elvégre kinyitották nekik a te-
rületfenntartók a sorompót), ahol maximális
hangerővel bekapcsolják a mánélét (ez egy
dél-romániai zenei csemege), amely rezonan-
ciába lép a kartingpálya motorzajával, és or-
dibálva sütögetik a kis kolbászaikat, szemben
a Sörpatikával. Az a terület Marosszentgyörgy-
höz tartozik, ilyen értelemben a marosvásár-
helyieknek „semmi közük nincs hozzá”. A
törvényes kereteken belül mindenki azt csinál,
amit akar, de jó lenne, ha mégis, valamilyen
rendszabályzat létezne azon a területen is,
ahol a vendégeket rendre lehetne utasítani és
a viselkedési normákat előírni, ha már nincs
meg bennük a minimális jóérzés. Ha pedig
kempinget akarnak oda létesíteni, az is jó, csak
akkor legyen meg hozzá a civilizált keret. Kár
lenne, ha egy ilyen „fertőzésjárvány” elural-
kodna a város talán egyik legkedvesebb pihe-
nőhelyén, a Maros-parton. A város elöljáróinak
pedig át kellene gondolniuk a Víkendtelep kör-
nyéki területfejlesztési terveket, amelybe egy
kemping létesítését is bele kellene foglalniuk
a jelenleg is szabad vagy a felszabadításra váró
közeli területeken. 

Ferencz Zsombor

Az Alsó-Nyárádmente Egyesület közleménye
Tudatjuk tagjainkkal, hogy a vadászterület odaítélése megtör-

tént. Mivel egyesületünket igazságtalanul megfosztották néhány
területtől, valamint az odaítélés során is rengeteg hiba történt, az
Alsó-Nyárádmente Egyesület beperelte a környezetvédelmi tárcát. 

Köszönet illeti a karácsonyfalvi, Dózsa György községi, madarasi
és nyárádgálfalvi, illetve a marosvásárhelyi polgármestereket,
ugyanis ők kiálltak mellettünk. Külön köszönetet mondunk Maros-
vásárhely egyik neves orvosprofesszorának is, aki időt, fáradságot
és anyagiakat nem kímélve harcolt a közösségeket megillető ősi
vadgazdálkodási jogok visszaszerzéséért. 

Megjegyeznénk, hogy az egyesület tagjainak kellemetlen él-
ményben volt részük Ákosfalván, ahonnan mai napig nem érkezett
válasz a polgármestertől. Ottjártunkkor rendőrség segítségével pró-
báltak kitessékelni bennünket, mert igényeltük a Valea Nirajului
Egyesület ákosfalvi tagjainak névsorát és a tagok földtulajdonának
adatait tartalmazó dokumentumot. A visszautasítás azért tekint-
hető felháborítónak, mert a hasonló iratot, amely az Alsó-Nyárád-
mente Egyesület adatait tartalmazta, az illetékesek a vetélytársnak
azonnal kiszolgáltatták. Szintén hasonló bánásmódban részesül-
tünk Maroskeresztúron, ahol mindössze a média jelenlétében bo-

csátották ki az általunk igényelt iratokat. 
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az Erdészeti és Vadászati

Területi Felügyelőség brassói kirendeltségének munkatársai, Nagy
Dániel és Máthé Károly ellenőrzés céljából értesítés nélkül érkeztek
a helyszínre, figyelmen kívül hagyva adatbázisunkat, holott bár-
mikor rendelkezésükre bocsátottuk volna azt, annak érdekében,
hogy reális képet alkothassanak az itteni helyzetről. 

Közöljük az egyesület tagjaival, hogy továbbra is mindent meg-
teszünk annak érdekében, hogy a Nyárád menti lakosoknak és va-
dászoknak visszaszerezzük földterületeiket. 

Az egyesület munkája tovább folyik, kérjük, őrizzék meg köny-
vecskéiket. 

Azon földtulajdonosokat, akiknek területein vadkár történt, vi-
szont a kártérítésre még nem került sor, kérjük, telefonon értesít-
senek bennünket, ugyanis szakképzett személyzettel igyekszünk
jogaikat érvényesíteni.

Köszönjük szépen a több mint 4000 Nyárád menti lakosnak
közös célunk érdekében tanúsított kiállását. 

Bene Ernő, az Alsó-Nyárádmente Egyesület elnöke
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Utcafelújítás kormánypénzből 

Harminchat vásárhelyi utcát újítanak fel a vidékfejlesztési
és turisztikai minisztérium által indított Országos Infrastruk-
túra Fejlesztési Program keretében. A következő két eszten-
dőben felújításra kerülő vásárhelyi útszakasz hossza közel 28
kilométernyi.  

A teljes mértékben költségvetési pénzekből fedezett
munkálatok összértéke 11.107.973 euró. A rehabilitálandó
utcák nagy része a legforgalmasabbak közé tartoznak, s a le-
ginkább rájuk férne a feljavítás. A rehabilitálandó utcák a kö-
vetkezők: Azuga, Bazsarózsa, Cosmin, Nicolae Iorga, Andrei
Şaguna, Cuza Vodă, Mátyás Király, Gheorghe Marinescu, Sla-
tina, Patak, Mihai Viteazu, Szent János, Negoiu, Jeddi, Kos-
suth, Nicolae Grigorescu, Szabadság, Vársétány, Cseresznye,
Csukás, Csalhó, Déva, Kövesdomb, Godeanu, Kakukkfű, Pre-
deál, Dózsa György, Koós Ferenc, Béga, Bodoni, Március 8.,
Marosludasi utcák, valamint a Palás-, a Lépcső-köz, illetve a
Mărăşeşti és Rózsák terek.

Utcára vonulnának Székelyföldért!

A Székely Nemzeti Tanács tiltakozó megmozdulásokat kez-
deményez és állampolgári engedetlenségre buzdít, amennyi-
ben a kormány – bármilyen módon – elfogadja a
Demokrata-Liberális Párt Románia területi-közigazgatási fel-
osztására vonatkozó javaslatát – áll a Székely Nemzeti Tanács
közleményében.  A PD-L által szorgalmazott területi újjászer-
vezést ellenző SZNT tiltakozó megmozdulásokat, polgári en-
gedetlenségi akciókat helyezett kilátásba, ha a kormány
elfogadja a javaslatot.  A román kormány közigazgatási át-
szervezésre vonatkozó tervét antidemokratikusnak, Románia
nemzetközi kötelezettségvállalásaival ellentétesnek, Székely-
föld lakóinak akaratát és érdekeit sértőnek, a nemzetiségi ará-
nyok erőszakos megváltoztatását célozónak tartják.  

Az SZNT emlékeztet arra a fenyegető veszélyre is, amely
Románia „közigazgatási reformja” ürügyén fenyegeti a szé-
kelységet.

Korszerűsítik a járóbeteg-rendelőket 

Nyertesnek minősítette a Központi Régió pályázatelbíráló bi-
zottsága a Maros Megyei Tanács és a megyei kórház közösen be-
nyújtott, 11 millió lejes tervezetét. A 21 hónapos futamidejű
projekt a megyei kórház volt Hosszú utcai, illetve a Gheorghe Ma-
rinescu utca 1. szám alatti járóbeteg-szakrendelőinek felújítását
célozza. Az említett épületekben lévő szakorvosi rendelőket egyút-
tal korszerű orvosi készülékekkel és megfelelő bútorzattal is ellát-
ják. A Hosszú utcai 2-es poliklinika épületében a betegek számára
felvonót szereltetnek, a kórház pedig endokrinológiai és urológiai
vizsgálatokat végző részleget is létrehoz. 

A 2009. október 15-én benyújtott pályázatot még Elena Udrea
régiófejlesztési és turisztikai miniszternek is jóvá kell hagynia. Ha
ez megtörténik, akkor a kivitelezés határideje 2013 márciusa. 

120 év EKE-történet

Az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) a vásárhelyi várban nyílt
tárlat által mutatta be a szervezett hagyományokkal rendel-
kező erdélyi természetjárás történetét. A kiállított fotók, ér-
tékes tárgyak híven tükrözik az egyesület százhúsz éves
múltját. Látható az EKE első hivatalos zászlója, a szép Erzsé-
bet zászló, hazai és külföldi természetjáró egyesületek több
mint százéves jelvényei, tagsági lapok, korabeli térképek,
dedikált könyvek, útleírások, fekete-fehér tájképek, a ter-
mészetjárás eszközei (szeges bakancs, sátor, fényképezőgép
stb.), továbbá az erdélyi természetjárás meghatározó sze-
mélyiségeinek, Orosz Endrének, Balogh Ernőnek a hagya-
téka, Czárán Gyula használati eszközei, köztük az a néma
zongora is, amit kirándulni is magával vitt, hogy a gyakorlást
ott is folytathassa. Az EKE tárlatának az ad időszerűséget,
hogy az egyesület idén ünnepelte alakulásának 120., vala-
mint újjáalakulásának 20. évfordulóját. 
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A hazai lakosság kilencven százaléka tu-
dományos szempontból analfabéta – derül
ki egy friss közvélemény-kutatásból. A meg-
kérdezettek csaknem fele gondolja úgy, hogy
a Nap kering a Föld körül, a piros szín megvéd
az igézéstől, hisz az ördög által megszállt
emberek létezésében, valamint abban, hogy
ha viszket a bal tenyere, pénzt fog kapni.
Ezek a hiedelmek és tévhitek nem is olyan
meglepőek, hiszen a román Európa legbabo-
násabb nemzete, viszont a geocentrikus vi-
lágkép egy kissé erős, így a 21. század elején.
Az alábbiakban részletek olvashatók a tanul-
mányból…

A megkérdezettek mintegy 80%-a hiszi
azt, hogy az őssejteket ősemberekből veszik
ki, a basszuskulcs az erényövet nyitja, és a
hangsebesség azt jelenti, hogy milyen gyor-
san beszél valaki. A pedofil és halterofil kife-
jezéseket majdnem mindenki érti, a nekrofilt,
gerontofilt és akrotomofilt (amputációk iránt
szexuális vonzódást érző ember) szinte senki.
A hét napjait és a hét törpét a válaszadók há-
romnegyede fel tudta sorolni, ellenben a hét
mesterlövész, a hét főbűn vagy a hét ókori
világcsoda már nem megy.

A minimális műveltséget vizsgáló kérdé-
sekre adott válaszokból kiderült, hogy az ál-
talánosságokkal nagyjából tisztában vannak
ugyan, de tudásuk igen felületes. Például, azt
tudják, hogy Indiában szent állat a tehén, de
azt már nem, hogy miért; tudják, hogy Leo-
nardo festette a Mona Lisát, de azt nem,
hogy melyik kezével (a mester balkezes volt);
ötből négyen rávágják, hogy Lajkának hívták
az űrhajós kutyát, viszont gőzük sincs, hogy
milyen fajta volt (keverék). Azt is tudják,
hogy Kanada fővárosa Montreal, csak sajnos
rosszul, mert valójában Ottawa; azt is bátran
kijelentik, hogy Jézus kenyérrel és hallal la-
katta jól a sokaságot, de halovány fogalmuk
sincs, hogy milyen hallal (sivatagi márnával,
latin neve: Barbus barbus deserticus); kivétel
nélkül mindenki tudta, hogy Kennedyt lelőt-
ték, azt viszont egyikük se, hogy ki.

A válaszadók 15%-a nem hisz az ufók lé-
tezésében, 80% hisz bennük, 5%-uk pedig
maga is ufó. Minden harmadik tudta, hogy
Thomas Mann és Csajkovszkij homoszexuá-
lisak voltak, de azt már senki, hogy kik vol-
tak. Pszichológiai kérdések terén se
jeleskedtek: azt nagyjából tudták ugyan, mi

az Ödipusz-komplexus, de azt már nem,
hogy az Elektra-komplexus mi (szexuális
vonzalom háztartási gépek iránt). A kulcsin-
ger a legértelmesebb válasz szerint szállodai
recepciós, és lövésük sincs, mit jelent a beha-
viorizmus, a kognitív disszonancia vagy a ne-
uroevolucionális pszichokibernetika, hogy a
szkizmagenezisről, az idioszinkráziáról, a
prozopagnóziáról vagy a perceptuális kons-
tanciákról már ne is beszéljünk. Továbbá ke-
verik az allegóriát a filagóriával, az enklávét
a konklávéval, King Kongot a pingponggal,
Kiplinget a kuplunggal, Émile Zolát a gor-
gonzolával.

Irodalmi téren is komoly hiányosságokkal
küszködnek. Tízből nyolc ember szerint Alice
Cooper írta a Nagy Indiánkönyvet, Heming-
way a Kilimandzsáró havában született,
Raszkolnyikov egy vodkafajta, a varázshegy
a Keleti-Kárpátokban található, a Tíz kicsi
néger egy afrikai árvaházban játszódik,
Orson Welles, Borges, Kundera, Kafka és 
Coelho pediglen focisták…

Molnár Tibor

Közvélemény-kutatás

A nyár ideje alatt sem szünetel a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület
tevékenysége. Az egyesület vezetősége a sikeresen lezárult 30 alkalmas Továbbképző Ülésszak
után sem ül a babérjain, hanem az általa kijelölt célok mentén ütemesen halad előre.

Múlt pénteken zárult a RMOGYKE XXX. To-
vábbképző Ülésszaka. Októbertől újabb, 50 elő-
adót felvonultató sorozatra készülnek –
számolt be lapunknak Ádám Valérián, az egye-
sület ügyvezető igazgatója. A továbbiakban is
törekedni fogunk a legtöbb szakterületre kiter-
jedő, magyar nyelvű továbbképzések folytatá-
sára. Vendégelőadóink jelezték annak
szükségességét, hogy az egyetemi hallgatók-
nak, illetve a gyakorló orvosoknak, gyógysze-
részeknek külön szervezzük meg az
előadásokat, mivel így e két csoportot eltérő
szinten, hatékonyabban lehetne képezni. Az
elmúlt periódusban vendégoktatóinkat hiva-
talosan nem engedték be a MOGYÉ-re. Ennek
ellenére voltak olyan helyi oktatók, akik az
előbb említett vendégelőadókat fölkérték az
egyetemen előadások tartására. Reméljük,
ősztől a magyar oktatás önállóságával foko-
zódni fog a nyitottság az anyaország támoga-
tása iránt is. Köztudott, hogy az egyetem
színvonalát előadóinak minősége és száma ha-
tározza meg. A világon a legnagyobb egyetemi
központok is rendszeresen hívnak meg
vendég előadókat, mivel tudják, hogy a tudás
hatalom. Az egyesületünk meghívott profesz-
szorainak több mint 70%-a tanszékvezető, akik
támogató szándékkal érkeztek, ezért nem tud-
tuk minek tulajdonítani számos helyi oktató el-
zárkózó magatartását” – fogalmazott.

A hallgatóság száma a továbbképzők folya-
mán megduplázódott, 700-ról szinte másfél -
ezerre. „De nem vagyunk megelégedve” –
hangsúlyozta Ádám, aki tovább firtatva a helyi
oktatók gyakori távolmaradásának okát, a je-
lenséget a RMOGYKE oktatáspolitika terén is ki-
fejtett tevékenységével indokolja. Egyesületük

ugyanis foglalkozik és támogatja a MOGYÉ-n a
magyar oktatás önállóságának megvalósítását.
Amennyiben az önállósági törekvések elakad-
nak, Európa-szerte tüntetésre hívják a diaszpó-
rában élő magyarságot a román
nagykövetségek elé, továbbá október elejére élő
láncot szerveznek az Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem elé, felszólítva minden magyar hall-
gatót és oktatót arra, hogy ne vegyen részt az új
tanév elindításában, amíg a magyarság önren-
delkezési jogait nem biztosítják évezredes szü-
lőföldjén. A RMOGYKE a magyar nyelvű oktatás
felzárkóztatására július 3–9. között, kapcsolat-
építés és -ápolás céljából, a MOGYE oktatóinak
körutat szervez a négy magyarországi orvosi
egyetemre. Célja, hogy a helyi oktatók a tanszé-
küknek megfelelő partnereket találjanak ezeken
az egyetemeken. A tanulmányi körútra jelenleg
20 egyetemi oktató jelentkezett.

A RMOGYKÉ-t ellenségesen fogadók maga-
tartása abból is fakad, hogy az egyesület Erdély-
ben egyedülálló módon szervez ingyen
továbbképzőket. Ezt a többi haszonélvező, fizetős
továbbképzők szervezői ferde szemmel nézik. Ez
azonban nem akadályozza meg az egyesület ve-
zetőségét azon törekvéseikben, hogy a további-

akban is pályázatokból próbálják fedezni mun-
kájukat, akkor is, ha a gazdasági válságban tá-
mogatásokat szerezni nehéz, hiszen tisztában
vannak például azzal, hogy a rezidens orvosok
fizetése nem haladja meg a 200 eurót.

Az egyesület a nyári időszakban elő sze-
retné készíteni azt az Egészségnevelő Progra-
mot, amelyet a Marosvásárhelyi Napok
alkalmával szervezett konferenciáján jelentett
be. Ennek keretében 17 betegcsoportot szeret-
nének havi rendszerességgel megszólítani, és
összehívni a Deus Providebit Tanulmányi Ház-
ban. Ezeken az alkalmakon olyan előadásokat
fognak tartani, amelyek segítségére vannak a
betegeknek abban, hogy megtanuljanak be-
tegségükkel együtt élni. „Hiszen ma már nem
létezik makkegészséges ember, csak olyan, aki
fél a fehér köpenytől vagy betegségéről nem
hajlandó tudomást venni” – fogalmazott
Ádám, aki hozzátette, reméli, hogy egyesületük
a fent említett programokkal nemcsak a romá-
niai összmagyarság egészségének javításához
fog hosszú távon hozzájárulni, hanem az
egészségügy területén adódó kisebbségi ne-
gatív diszkriminációk megszüntetéséhez is. 

Vass Gyopár

Újabb rendezvényre
készül a RMOGYKE
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Az Év Fája Romániában –
újra lehet fákat nevezni

Az Erdők Nemzetközi Évében és az Év Fája Romániában
verseny sikeres első kiadásának köszönhetően, a
Polgár-Társ Alapítvány újra meghirdeti a verseny
második kiírását. A verseny fő célja felhívni a figyelmet
a fák fontosságára és a környezetvédelemre. 

Programterv:
2011. június 5. – a program indítása a Nemzetközi
Környezetvédelemi Világnap alkalmából;
Június 5–július 31. – a pályázatok beküldésének időszaka; 
Július 31. – a pályázatok beküldési határideje; 
Augusztus 15–31. –a 12 döntős fa kiválasztása egy országos zsűri által;
Szeptember 10–október 31. – on-line szavazás; 
November eleje – a nyertes fa tiszteletére szervezett
díjátadási ünnepség.

A fák versenybe való benevezésére magánszemélyek,
közösségek, civil szervezetek, önkormányzatok, cégek, iskolák
stb. jogosultak.

A benevezés módozatai:
– on-line pályázati űrlap kitöltése a program honlapján

(www.arboreleanului.ro);
– a pályázati űrlap letöltése a honlapról, majd kitöltés után

e-mail-en történő elküldése az office@repf.ro címre;
– a pályázati űrlap letöltése a honlapról, majd kitöltés után

postán történő elküldése a következő címre: Polgár-Társ
Alapítvány, 530120 Csíkszereda, Arsenalului 13. szám, Hargita
megye.

Mindhárom esetben szükséges mellékelni egy, a fáról
készített, jó minőségű fényképet (jpg. formátum).

Olyan fák történeteit várjuk, amelyek fontosak,
jelentőséggel bírnak a közösség számára, esetleg titokzatosak,
előfordulásuk ritka, vagy amelyek helyi szimbólumként
ismertek.

A jelölések beküldésének határideje: 2011. július 31.

Varázsoljuk virágoskertté
ősi földünket, Erdélyt!

– Milyen nehézségekkel járt a kertészmér-
nöki szak elindítása?

– Mivel 1959-től Romániában nem volt
magyar nyelvű agrártudományi képzés, így
értelemszerűen hiány volt magyar szakem-
berekből. Volt egy olyan periódus, amikor
attól féltünk, hogy éppen professzorok hiá-
nya miatt nem tudjuk elindítani az egyete-
men a kertészmérnöki szakot. De
szerencsére sikerült orvosolni ezt a problé-
mát, és az idősebb professzorok, dr. Csávossy
György, dr. Jakab Sámuel, elvállalták az
egyetemen való oktatást. Mögéjük zárkó-
zott fel a fiatalabb gárda, első ízben gyakor-
nokként, tanársegédként, végül pedig
doktorandusként. 

– Mit kínálnak a hallgatóknak?

– Ezt a szakot elsősorban azon szemé-
lyeknek ajánljuk, akik szeretnek kertész-
kedni, akik felelősséget éreznek a
környezetük jövőjéért, és akik számára nem
mindegy, hogy milyen zöldek nőnek a kert-
jükben. A koronkai campus nagy előnye,
hogy 27 hektáron fekszik, melynek nagy
része a gyakorlati terepet képezi. Jelen pil-
lanatban egy 3,5 hektáros arborétum kiala-
kításán dolgozunk, de már van egy 500
négyzetméteres tavunk, ahova vízinövénye-
ket, dísznövényeket telepítünk. 4 hektáron
fekszik a gyümölcsösünk, a fóliaházakban
pedig a növénytermesztés alapjait sajátít-
hatják el a diákok. Mondhatni minden adott
ezen a 27 hektáron, hiszen nemcsak az el-
méleti, hanem a gyakorlati oktatásnak is
színteret biztosítunk. Az alaptantárgyak
közül megemlíteném a botanikát, talajtant,
rovartant, kortant, zöldség-, gyümölcs-,
szőlő-, gyógynövény-, dísznövénytermesz-
tést, kerttervezést. Az alapképzés során di-
ákjainkat elvisszük Románia fontosabb
üzemeibe, ugyanakkor Magyarországra,
Franciaországba, Hollandiába küldjük őket
gyakorlatozni, hogy megismerjék és meg-
tanulják a külföldi tendenciákat is. 

– Hol tudnak elhelyezkedni az itt végzett
diákok?

– Büszkeséggel mondhatom, hogy az itt
végzettek 70–75 százaléka a szakmában
helyezkedett el, a többiek pedig továbbta-

nultak Kolozsváron, Bukarestben, Budapes-
ten, vagy épp Kecskeméten. Nagyrészük a
szaktantárgyaknak megfelelően kapott ál-
lást, azaz vagy saját vállalkozásba kezdett,
vagy csatlakoztak egy idősebb, itt végzett
diák jól működő csapatához. Egyesek saját
farmjukat hozták létre és azt tartják fent,
mások zöldségtermesztéssel foglalkoznak.
Nagy népszerűségnek örvend a kertterve-
zés, valamint a szőlőművelés is.

Tény, hogy manapság már nem nagyon
szeret az emberiség fizikai munkát végezni,
viszont hosszú távon nem fogyasztható a
külföldről behozott gyümölcs, zöldség,
hanem hazai munkaerőre és szakemberekre
is egyre nagyobb szükség és igény lesz.

– Mennyit várat magára a szak akkredi-
tálása?

– A tervek és reményeink szerint idén
megkapja a végleges akkreditációt. Termé-
szetesen működési engedélye már régóta
van, viszont a román törvények értelmében
mindössze három végzős évfolyam után
lehet igényelni a végleges akkreditációt,
úgyhogy mi most erre várunk. Feltétel volt,
hogy a végzett diákok 50 százaléka plusz 1
sikeresen államvizsgázzon a bukaresti vagy
a kolozsvári bizottság előtt. Az itt végzett ta-
nulók 100 százalékban teljesítettek. Most
már beszélhetünk egy stabil szakról, amit
remélem a bukaresti és kolozsvári kollégák

is elismernek majd. 

– Terveznek-e új szakot indítani?

– Jövőre mindenképp szeretnénk a táj-
építészeti szak elindítását, hiszen Románi-
ában nincs magyar nyelvű oktatás. Most
már a kuratórium is jóváhagyta a szak elin-
dítását, úgyhogy nagy valószínűséggel a
több évi próbálkozásunknak, munkánknak
meglesz a gyümölcse. Azért tartom fontos-
nak a magyar nyelvű agrároktatás keretén
belül a tájépítészeti szak elindítását, mert
úgy gondolom, egy nemzet akkor nemzet,
ha a földhöz és környezetéhez ragaszkodik.
Abban a pillanatban, amikor megszűnik ez
a kapcsolat, néppé válik. Ugyanakkor a glo-
balizáció hosszú távon nem fenntartható.
Olyan szakemberekre van szükségünk, akik-
nek közük van az adott táj, az adott régió,
az adott nemzet kultúrájához és saját nem-
zeti öntudatuk keretén belül fejlesszék, épít-
sék a tájat, ahol élnek. Az Európai Unió arra
kötelez, hogy minden nagyobb városnak,
településnek ne csak építésze, hanem táj-
építész mérnöke legyen. Az itt végző fiata-
lok sokrétűen el tudnak majd helyezkedni,
és nagy szerepük lesz az erdélyi tájformá-
lásban. Szerencsére elértük azt is, hogy a
Budapesten tanító kollegáink hazaköltözze-
nek, tehát abban az esetben, ha elindul a
szak, komoly oktatói gárdánk lesz.

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

A világhálón is

Közel fél évszázad kimaradás után, Romániában elsőként 2002-ben, az Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetemen indítottak újra magyar nyelvű kertészmérnöki képzést. Azóta 180 diák sajátította el
a kertészet csínját-bínját, a pedagógusok pedig egy újabb szak létrehozásán dolgoznak. Dr. Ken-
telky Endrével, a kertészmérnöki tanszék adjunktusával a kezdeti akadályokról, a mai sikerekről
és a jövőbeni tervekről beszélgettünk.
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amelyben a technika

ördögével találkozunk 

Tudják, Dzsesszi bármelyik pillanatban felcsapna világuta-
zónak. Persze nem fog. Most ne azt firtassuk, hogy miért
nem, hanem azt, hogy miért igen feltételesen. Hát annál
az egyszerű és szilárd meggyőződésénél fogva, hogy bár-
hová is vetné útja, mindenhol találna olyan helyeket és em-
bereket, akik rövidebb-hosszabb időre befogadnák,
vendégül látnák és ahonnan folytathatná útját. (És erre
utaznak az üres zsebű utazók is, nemde?) 
Dzsessz már Zb-nek is mondta egy estén, amikor hallgatták
az egydalos Steppenwolfot, hogy hipp-hopp költözzenek
Amerikába, de Zb nem akart. S most tessék, legszeretettebb
hősünk már egy hónapja ihatja a sört, eheti a kolbászt és
közben jobbra-balra dőlingélhet Szászországban... és sze-
gény Dzsesszi itt maradt az igencsak érdekesen alakuló er-
délyi sorsban.
De eredeti szándékaink szerint nem panaszkodni, hanem
a segítésről szerettünk volna írni. Mert ahhoz, hogy az em-
beren segítsenek vagy ő segítsen másokon, ahhoz nem kell
elutazni, elég néhány kognitív (és emocionális) kaput meg-
nyitni. Itt van például a sokat emlegetett kolozsvári busz-
állomás és eddig sosem emlegetett közillemhelye. Ezen
kereskedelmi egységről kis számolgatás után igazzá lesz a
sok kicsi sokra megy-tézis, tudniillik az elmúlt két évben
hősnőnk is kisebb vagyont testált erre a szükség-intéz-
ményre. Na, de nem az egylejötvenbanikról szeretnénk me-
sélni, kanyarodjunk vissza a segítéshez. Dzsessz az említett
helyen éppen sorban állt (a női vécék előtt kígyózó tipikus
asszonysor-képzetet kell most aktiválni), amikor egy idős
asszonytársa megszólalt a háta mögött, hogy nem fizetne
be neki is egy „kicsi dologra” (tükörfordítás szerk. megj.).
Dehogynem, harsogta hősnőnk, mert mindig jókedvűvé
teszi az ilyenfajta közvetlenség. S úgy is lett.
De történt ennél izgalmasabb is a múlt héten. Hazafelé lo-
holás közben Másik Komaasszonyával beszélgetett telefo-
non, amikor egy Szépkorú Hölgy se szó, se beszéd odahajolt
a telefonáló Dzsessz füléhez és megkérdezte, hogy nem se-
gítne neki megjavítani az „intenetét”. Hősnőnk a kérdéstől
meglepődött, lekerekítette a telefonbeszélgetést, és
mondta, hogy dee... Elment hát a Szépkorú Hölgy lakására
és elkezdődött az „internetjavítás”. Nem tudjuk elmondani,
hogy a hányadik kérdés után lett világos (mi sem vagyunk
számítógépzsenik, na): be kell jelentkezni a google fiókon
keresztül a youtube-ra, mert ha így cselekszünk, megjelenik
az a zeneszámlista, amelyet a Kedves Rokon Fiúcska szer-
kesztett össze a Szépkorú Hölgy kedvenc zeneszámaiból.
Nos, hősnőnknek fogalma sem volt arról, hogy ilyesmire is
jó a „gogel” és a „zsutub”, miközben a Szépkorú Hölgynek
pontosan ez volt a lényeg: azt az állapotot visszahozni, ami-
kor a képernyő bal felén éppen nagyban zajlik a videoklip
és jobb oldalt megjelenik kicsiben az általa összeválogat-
tatott lista a kedvenc éppen aktuális és jövőbeni dalokkal.
Ehhez legalább 10-szer jelentkeztünk be különböző elekt-
ronikus postacímekre, derítgettünk a skipről jelszavakat,
de a végére sem sikerült mindent úgy megjavítani, ahogy
a Szépkorú Hölgy kérte azt. Mert azt, hogy a zeneszámok
is menjenek a zsutubról, és közben a horoszkópját vagy a
híreket is el tudja olvasni – ennek a kérésének a kielégíté-
séhez képességeink kevésnek bizonyultak.  
Úgy látszik, a technika ördöge egyeseket jobban hatalmába
kerít.

(vassgyopi)

A Sütő András Baráti Egyesület június 17-én a névadó íróról tartott emlékülést. Az egyesület Sütő
emlékének ébren tartását, jelentőségének hangsúlyozását tartja legfőbb célkitűzésének. Többek
között ezért is emlékeztek, immár harmadik esztendeje, az 1927. június 17-én született Kossuth-
és Herder-díjas íróról.

Igazi kelet-európai sorsú
értelmiségi

Az író sírjának megkoszorúzása után az
emlékünnepség a Bernády Házban folyta-
tódott, ennek házigazdája Nagy Pál iroda-
lomtörténész volt.

Az első felszólaló, a marosvásárhelyi
gyökerekkel rendelkező Schmidt Mária tör-
ténész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója
volt. „Kelet-közép-európai kortárs történel-
münk egyik legnagyobb írójára és ember-
jogi harcosára, Sütő Andrásra emlékezem”
– kezdte beszédét a történész, majd kora-
beli emlékek megidézésével fejtette ki ál-
láspontját: „nem vagyunk elégedettek
azzal, amilyen demokráciánk van”.

1989 decembere az erdélyi magyarság
magáraeszmélése volt, első önrendelkező
gesztusa, amelyben vitathatatlanul fontos
szerepe volt az írónak. „Sütőnek esélye nyí-
lott egy, a mi régiónkban, a Duna-meden-
cében fontos kísérletre: elő tudta mozdítani
a szabadság kiépítését, románok és magya-
rok megbékélését, miközben a maga kon-
zekvens őszinteségében viselte a
kelet-európai értelmiségiekre nehezedő
nyomást: a közösség nevében való beszé-
lést, a haza, a nemzet, a társadalom, a kö-
zösség mélyebb igazságának szószolói
szerepét. Igazi kelet-európai sors az övé,
melyben egymást váltja az elkülönülő, a
kontempláló és az aktív politikai szerep” –
méltatta az író közéleti szerepvállalását
Schmidt Mária.

Egymásnak ítélve – Fekete
Március Marosvásárhelyen

Tallai Gábor, a Terror Háza Múzeum és
az azt működtető közalapítvány program-
igazgatójaként vett részt annak a program-
csomagnak a megszervezésében,

amelynek egyik végterméke az Egymásnak
ítélve című könyv. A programcsomag meg-
szervezése 2009 decemberében kezdődött,
ennek eredményeként 2010. március 11-
én a Terror Háza Múzeumban díjátadásra
került sor. Ekkor adták át a Petőfi Emléklap
a helytállásért nevű díjat, illetve a Kisebb-
ségekért-díját hat olyan személynek, akik
a tragikus márciusi eseményekben hősie-
sen helytálltak: Lőrinczi Józsefnek, Sütő Jó-
zsefnek, Szilágyi Józsefnek, Puczi Bélának,
Szilveszter Kis Péternek, Tóth Árpádnak.
Idén március 17-én került sor az Egymás-
nak ítélve című könyv bemutatójára. Ez a
kiadvány összhangban született a Terror
Háza Múzeum programjával: ne csak az ál-
dozatokról, a tettesekről emlékezni, hanem
olyan hősökről, helytállókról is, akik még
közöttünk vannak, és akik – amikor szük-
ség volt – tették a dolgukat. A könyv szer-
kesztői figyeltek arra, hogy egy 20. századi
tabutizált, kibeszéletlen történelmi fejezet
tárgyalásakor a 21. század nyelvén beszél-
jenek, az angol nyelven is megjelent kiad-
vány ennek köszönheti ismeretterjesztő és
érzelemgazdag jellegét. Jövő év márciusá-
ban pedig a Terror Háza Múzeum a Román
Kulturális Intézettel együtt egy olyan nem-
zetközi konferencia szervezésére készül,
amelynek célja a közös párbeszéd lehető-
ségének a megteremtése.

Egy mezőségi oktatásfelmérés
tanulságai

Vetési László lelkipásztor, tanár a Sütő
András Baráti Egyesület felkérésére végzett
2009–2010-ben a mezőségi oktatás gyer-
mekszám arányának felmérésére egy igen
jelentős kutatást. Vetési László előadását
Sütő András nemzetféltési gondolataival
kezdte, amelyben hangsúlyos szerepet ka-
pott a pusztakamarási magyar gyerekek

sorsa, illetve a tágabb Mezőség féltése. Az
előadó szomorú dolgokra reflektált: emlí-
tett történelmi településeket, ahol ma 30
léleknél kevesebb magyar él, majd hossza-
san ecsetelte a rendezetlen oktatáspolitika
következményeit. Az előadó szerint nem
kell távolabb mennünk 20–30 kilométer-
nél, hogy a magyar anyanyelvű oktatást
megmentsük. Előadásában említett pozitív
példákat is, de várja mindazon Maros me-
gyei pedagógusok jelentkezését, akik haj-
landók lennének havonta egyszer egy
hétvégéjüket a szórványosodó Mezőség
magyar gyerekeire áldozni. 

Az emlékülést, melyet egy Fekete Már-
ciusról készített filmösszeállítás, illetve ér-
zelemmel telített hozzászólások
gazdagítottak, a mezőségi népzenét játszó
Prücsök együttes előadása zárta. 

Vass Gyopár

Sütő (...) elő tudta
mozdítani a szabad-
ság kiépítését, romá-
nok és magyarok
megbékélését, miköz-
ben a maga konzek-
vens őszinteségében
viselte a kelet-euró-
pai értelmiségiekre
nehezedő nyomást...

Schmidt Mária

„Nem vagyunk elégedettek azzal,
amilyen demokráciánk van”
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Levásárolható

a B&B gyógyszertárban

A napokban befejezik a közvilágítási rend-
szer rehabilitálási munkálatait. Mintegy
1200 méteren 32 új villanyoszlopot helyez-
tek ki a Dózsa György utca, Rakodó (Rampei)
és a Felszabadulás, valamint a Bega utca 
közötti szakaszán. Claudiu Maior alpolgár-
mester jelen volt a hálózat feszültség alá he-
lyezésekor. 

Elmondta, a munkálatok nehézségét az okozta,
hogy a 35 évvel ezelőtt az oszlopokon kihúzott 
villany-, telefon-, TV- és internet-vezetékeket a
külön erre a célra kiképzett földi csatornába kellett
helyezni. Megköszönte az építőknek, hogy gyor-
san, jó minőségű munkát végeztek. Marosvásár-
hely így újra élen jár más városokhoz viszonyítva a
közvilágítási hálózat megújításában – mondta.
Nemrég kibocsátottak egy kormányrendeletet,
amely megtiltja a kábelek föld feletti vezetését. A
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal már hat

évvel ezelőtt hozott egy hasonló határozatot. A régi
betonoszlopokat az elkövetkezendő napokban 
eltávolítják helyükről. A munkálatokat este olyan
időszakban végzik el, amikor nincs nagy forgalom.
Az új oszlopok ónozott acéllemezből készültek,
magasabbak, mint a korábbiak, 11 méteresek, két
karjuk van, amelyek két darab 150 Wattos világí-
tótestet tartanak. Korábban 500 Wattos világító-
testek működtek, így növekszik a fényerő, de a
fogyasztás mintegy 40–50%-kal csökkenthető. A
város közvilágítási hálózatban a korszerűsítési
munkálatok során 20%-kal csökkent a fogyasztás.
Az elkövetkező hónapokban folytatják a munká-
latokat a Dózsa György utca Március 8. utca és az
Állomás tér, illetve a Bodoni útig terjedő szakaszán.
Az utcai világítás korszerűsítésével a Dózsa utcát a
város szép sugárútjává alakítják át. 

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya

A polgármesteri hivatal 
felújítja a közvilágítási rendszert

40 százalékos megtakarítást érnek el
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Medsystem

Szemklinika

Marosvásárhely
Egynapos sebészeti ellátás 
(One day surgery)

Szaruhártya átültetés
Ideghártya és üvegtest 

mikrosebészet
Szürkehályog mûtét 

Cukorbetegek szemészeti gondozása

Mesterséges szaruhártya implantációja

Zöldhályog lézersebészete

Macula degeneráció kezelése

Legkorszerûbb mûszeres vizsgálatok

Vizsgálat, mûtét
elôjegyzés alapján!

CARIT-SAN
Poliklinika

a következő orvosi 

szakellátással áll az Önök 

rendelkezésére:

Belgyógyászat - hematológia - szív- érgyó-

gyászat - tüdőgyógyászat - endokrinológia -

ideggyógyászat - idegsebészet - felnőtt- 

gyerekpszichiátria - echográfia - 

sebészet - ortopédia - fül-orr-gégészet -

szemészet, ortoptika - 

nőgyógyászat - gyerekgyógyászat - urológia

- fogászat - felnőtt és gyerek általános orvosi

rendelés - grippe elleni védőoltás - 

immunológia - munkaegészségtan - 

általános laborvizsgálatok - parazitológia -

EKG - háziorvosi ellátás - hepatitis elleni

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

hajtási jogosítványokhoz szükséges 

orvosi vizsgálatok - fizioterápia, beszűrés és

reumatológia - vércsoport megállapítás -

AIDS-szűrés - 

Lyme kór (Borella IgN/IgG) - családtervezés

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

0265-269140

Megújulnak a város negyedei

160-nál több új parkolóhelyet 
alakítanak ki a Meggyesfalvi negyedben

A lakosoktól és a tulajdonosi 
társulásoktól érkezett igények alap-
ján Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala intenzív erőfeszítéseket
tesz annak érdekében, hogy új par-
kolóhelyeket hozzon létre, hogy a
másodlagos útvonalakon a forgalom
könnyebbé változzon. Ezekben a 
napokban aszfaltozzák újra a Vajda-
hunyad és Resicabánya utcák közötti
övezetet a Meggyesfalvi negyedben,
ahol az itt lakók kérésére 160-nál
több új parkolóhelyet alakítanak ki.

A munkatelepen jelen lévő Claudiu Maior alpolgármester kijelentette: „Ezeknek a parkolóknak
a létesítésével a polgármesteri hivatal a lakossági igényekre válaszol. Közismert, hogy a hivatal
csak akkor kezd neki egy munkálatnak, ha az övezetben található tulajdonosi társulás aláírásokat
tartalmazó listával igazolja, hogy az ott lakók legkevesebb kétharmada ezt igényli, és beleegyezik
a munkálatok elvégzésébe. Az első következménye ennek a munkálatnak, hogy felszabadulnak a
másodlagos utcák, amelyeket eddig eltorlaszoltak a parkoló járművek, s akadályozták a forgalmat.
Emellett felújítjuk a járdákat, a bejárókat, a szeméttárolókat, s ahol szükséges, a játszótereket, zöld-
övezeteket. Ahol ellopták, pótoltuk a padokat, felújítottuk a csúszdákat és hintákat, új játékszereket
szereltünk fel. Ezúton is arra kérnék minden lakót, hogy jobban vigyázzanak a közös vagyonra.
Folytatódik az aszfaltozás, arra törekedünk, hogy kijavítsuk a tönkrement bejárókat, hogy a lakosok
elégedettek legyenek. Intenzív időszakban vagyunk, amikor a legjobbat kell nyújtanunk.”

Az 503-as számú tulajdonosi társulás elnöke, Demeter István elmondta: „Örülünk a radikális
változtatásoknak, amelyeket a polgármesteri hivatal a Meggyesfalvi negyedben végrehajtott. 
A munkálatok jó ütemben haladnak. Szükségünk van az új parkolóhelyekre és a felújítási munká-
latokra. Sok szép dolgot valósítottak meg, elégedettek vagyunk, hogy válaszoltak az igényeinkre.” 



Veress László, a találkozó házigaz-
dája a Jelenések könyvéből választott
rész igemagyarázatában kifejtette:
nincs olyan életszakasza az emberi
életnek, amikor ne lehetne énekelni,
az éneklés pedig azt jelenti, a mennyek
országa a földön van. „Az a csoda, hogy
a ma elhangzó sok ének mind az Isten
Bárányáról, Jézus Krisztusról szól, aki
itt van közöttünk, hogy a mai alkalom
ne csak emberek gyülekezete legyen,
hanem megérezzük menny és föld ta-
lálkozását” – mondta a lelkipásztor. 

Ötvös József esperes, a Vártemplom
főlelkésze is áldását adta az alkalomra,
és hozzászólásában kitért arra, hogy
manapság, amikor elég sok kezdemé-
nyezés, ötlet tiszavirág-életű, a Szent-
háromság-vasárnapi Kórustalálkozó
lassan egyház- és kultúrtörténeti tény-

nyé válik. Megemlékezett arról a sze-
mélyről, aki ennek a hagyománynak a
megteremtője volt, Csiha Kálmánné
Nagy Emeséről, majd hozzátette: „szép
álom volt, valóra vált, és minden ilyen
kórustalálkozó ennek az álomnak a to-
vábbadója”.

Veress Enikő, a marosszentkirályi
énekkar vezetője, a gyülekezet kántora
elmondta: „Ebben a templomban, ezen
az ünnepen, az elmúlt 30 évben közel
1300 ének csendült fel 27.000 ajakon.
Az, hogy túlléptük a 3. évtizedet, a
jelen levő közel 400 kórustag, a népes
hallgatóság ma ismét azt üzeni min-
denkinek: énekelni jó!” 

Szavai után elkezdődtek az énekka-
rok fellépései. A spirituális találkozás-
nak menny és föld között fizikai jelei is
voltak: a kinti zuhogó esőben a dörgé-

sek néha igen odaillő kísérőként vála-
szoltak a templom terét betöltő han-
gokra. Így vette ki részét a természet is

azon a találkozón, mely ugyanarról
szólt, de minden énekkar esetében
másként nyilvánult meg: énekben, ér-

zelmekben, akárcsak zászlóikban vagy
egyenöltözetükben.

10. oldal >>  Hitélet június 22–28.

Szentháromság-vasárnapi Kórustalálkozó a Vártemplomban

31. alkalommal adott otthont a Vártemplom a Szentháromság-vasárnapi Kórustalálkozónak. Az énekkarok seregszemléjén 13 marosvásárhelyi és
környékbeli egyházközség képviseltette magát, illetve egy vendégkórus,  a Marosi Református Egyházmegye Lelkészi Énekkara. Az esemény
házigazdája a Marosszentkirályi Református Egyházközség volt. 

A találkozó házigazdája a Marosszentkirályi Református Egyházközség volt. A gyülekezet lelkipásztorával, Veress Lászlóval és feleségével, Enikővel, a
gyülekezet kántorával beszélgettünk. A házigazdák elkötelezettségét és komolyságát jelzi a tény, hogy fél évvel azelőtt elkezdték a találkozó szervezését.

Mert énekelni jó

– Önök voltak a 31. kórustalálkozó
házigazdái. Mivel is jár egy ilyen esemény
megszervezése?

V.E.: Már év elején elkezdtünk ké-
szülni. A szervezés megmozgatott kórus-
tagokat, nőszövetséget, presbitériumot

– mondhatni az egész gyülekezetet. A
szervezés minden alkalommal összeköti
és jótékony hatással van a közösség tag-
jaira: ezáltal jobban odafigyelnek egy-
másra, fontosnak érzik vállalt
feladatukat, igyekeznek ennek megfe-
lelni és legjobb tudásukat nyújtani a 

legapróbb részletekben is. 

– A kórustalálkozó lejártával, milyen
érzések kavarognak önben?

V.L.: Amikor valamiben szervezőként
veszek részt, nem tudom a kívülálló vagy
a résztvevő szemével átélni azt a dolgot.
Felfokozott lelkiállapotban vagyok, szá-
momra ez egy gyönyörű szép nap volt,
és sikeresnek érzem.

– Milyen tapasztalataik vannak az
énekkar gyülekezetépítő erejéről, és egyál-
talán: milyen szerepe van a hívő ember
életében az éneklésnek?

V.L.: Az énekkarban megjelennek
olyan emberek is, akik korábban nem
jártak templomba. Énekelni ugyan sze-
retnek, és megjelennek az énekkari pró-
bákon, de valamiért a hagyományos
református istentisztelet nem fogta,

nem szólította meg őket. Viszont a kó-
russal már be is csalogattuk ezeket az
embereket a templomba, hiszen a temp-
lomban zajlanak a fellépések. És nem-
csak őt, hanem a hozzátartozóit is. Tehát
egy kórus nagyon meg tud mozgatni egy
gyülekezetet és a templomi látogatott-
ság arányát is növelni tudja. De az ál-
landó gyülekezeti alkalmak hangulatát,
örömét is mindig szebbé tudja tenni egy
énekkar fellépése.  

A kérdés második felére a válaszom:
mindannyian énekelünk. Az ének hoz-
zátartozik életünkhöz: munkában, vi-
dámságban, szomorúságban, mint az a
bizonyos őrlő kislány, akire Szent Gellért
rácsodálkozott, és úgy vélte, hogy ezek
az emberek nem is olyan barbárok, ha
tudnak énekelni. De az Istent dicsőítő
ének, az egy másabb kategória. Szá-
munkra nagy öröm, hogy az idén nem
esett egybe a Marosvásárhelyi Napok a
kórustalálkozóval, mert az előző években

a kinti zaj mindig behallatszott a temp-
lomba. És azt kellett minden alkalom-
mal, nem túlordítani, hanem lélekben
túlénekelni. Hiszen ha Istent dicsérjük,
más régiókba kerülünk, az életünk vál-
tozik meg azáltal, ahogy elkezdünk éne-
kelni s rádöbbenünk arra, hogy amit
énekelünk, az személyes élményünk is.
Valóban úgy segít Isten, ahogy éneke-
lünk – és ahogy a Jelenések könyvében
a mennyei harmóniáról és örömökről ol-
vasni, hasonlóképpen ez fejeződik ki
ezekben a kóruséneklésekben is.

– Mit kell tudni az önök kórusáról?

V.E.: 2005 őszén alakult, eleinte fia-
tal házasokat hívtunk. Azóta egyre
bővül, idősebbek és a fiatal ifisek is be-
kapcsolódtak. Szeretünk együtt lenni,
énekelni.

Vass Gyopár

1. A Marosi Református Egyházmegye Lelkészi Énekkara, karvezető: Bíró Jenő.
2. A Marosvásárhely I. Vártemplomi Református Egyházközség PSALMUS Kórusa, karvezető: Kovács András.
3. A Marosvásárhelyi II. Kistemplomi Református Egyházközség EVANGÉLIUM Vegyeskara, karvezető:

Szatmári Ildikó.
4. A Marosvásárhelyi III. Alsóvárosi Református Egyházközség Vegyeskara, karvezető: Tyukodi Attila.
5. A Marosvásárhelyi IV. Szabadi úti Református Egyházközség EGYETÉRTÉS ÉS SZERETET Vegyeskara,

karvezető: Bede István.
6. A Marosvásárhelyi V. Felsővárosi Református Egyházközség CHORAL Kórusa, karvezető: Zoltáni Attila.
7. A Marosvásárhely VI. Medgyesfalvi Református Egyházközség Énekkara, karvezető: Nagy Ottó.

8. A Marosvásárhelyi VII. Szabadság úti Református Egyházközség SZABADSÁG Kórusa, karvezető: Dénes Előd.
9. A Marosvásárhelyi VIII. Cserealji Református Egyházközség Vegyeskara, karvezető: Márton Zsolt Barna.
10. A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Egyházközség HALLELUJA Vegyeskara, karvezető:

Sántha Judit.
11. A Marosszentgyörgyi Református Egyházközség REMÉNYSÉG Vegyeskara, karvezető: Szilágyi

Barna-Béla.
12. Az Udvarfalvi Református Egyházközség HOZSÁNNA Iúsági Kórusa, karvezető: Szőcs Róbert.
13. A Székelykakasdi Református Egyházközség Vegyeskara, karvezető: Molnár Andrea. 
14. A Marosszentkirályi Református Egyházközség Énekkara, karvezető: Veress Enikő. 

Résztvevők
A  3 1 .  S z e n t h á r o m s á g - v a s á r n a p i  K ó r u s t a l á l k o z ó n  r é s z t v e v ő  g y ü l e k e z e t e k  é s  k a r v e z e t ő i k :

A karvezetők oklevélben részesültek

Úgy segít Isten, ahogy énekelünk
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„Póka továbbra is élni fog” 
Szűknek bizonyult az iskola tágas udvara, ahova helybeliek, vendégek, szórakozni vágyók érkeztek a meleg nyári napsugarak csábítására. Június 19-
én, vasárnap kilencedik alkalommal szervezték meg Pókában a hagyományossá vált falunapot. 

Ünnepi istentisztelettel kezdődött a
rendezvény, a református templomban
Ferenczi György Csaba hirdetett igét.
„Póka továbbra is élni fog”, fogalmazta
meg optimizmusát a lelkész. Felesége,
Ferenczi Anna Melinda vezetésével a val-
lás órás gyerekek alkalomhoz illő elő-
adást mutattak be, „Lélek gyümölcsei”
címmel. Végül a népviseletbe öltözött
apróságok jelképes kapun haladtak át,
mintegy megtéve az első lépést az
életbe „át a szoros kapun, a keskeny
úton”. 

– Novemberben lesz nyolc éve,
hogy Pókába kerültünk. Szép gyülekezet,
templombajárók, hagyományőrzők és –
szeretők – kínál hellyel a parókia tera-
szán Ferenczi György. A statisztika
azonban lehangoló: a tavalyi tíz teme-
téssel szemben mindössze egy keresz-
telő volt, esketés egy sem. „2003-ban
400 lelket számlált a gyülekezet, mára a
hívek száma 347-re csökkent. Hiába fek-
szik a falu főút mentén, közel a városhoz,
apadó gyülekezet vagyunk. De lehet,
éppen a város közelsége miatt apadunk,
a fiatalok ott próbálnak megélhetést ta-
lálni. Szinte már kezdem elfelejteni a há-
zasságkötési liturgiát”, kacagja el magát
kissé szomorúan a lelkész. 

A falu büszkesége az 1945–48 között
épült harmadik templom. Idekerülésük-
kor már el volt indítva felújítása, tetőt ja-
vítottak, gipszkartonoztak, 2004-ben
fejezték be a külső-belső javítást, a to-
rony teljes lefestését. 2005-ben a lelkész

beiktatási ünnepélyével egybekötött
templomszentelést tartottak. 

Két testvérgyülekezettel van élő kap-
csolatuk. A svájciakkal még 1990-ben
alakult ki az együttműködés, három éve
egy holland gyülekezettel vették fel a
kapcsolatot. „Támogatásukkal tesszük
rendbe a nemrég visszakapott egyházi
iskolát. A kisebb termet már felújítottuk,
itt iúsági csoportok és gyerekek szá-
mára szervezünk tevékenységet. A nagy-
termet az idén hozzuk használható
állapotba, s még hátravan a központi
fűtés beszerelése, a gáz bevezetése.
Konyhát alakítunk ki, s szereljük fel. Ha-
tározott tervünk, hogy a jövő évi Faluna-
pokon a Nőszövetség tagjai által itt
főzött étellel az istentisztelet után min-
den pókai lakost megvendégeljünk. Azt
szeretnénk, ha ezután az ünnep valóban
a pókaiaké lesz” – fogalmazza meg Fe-
renczi Anna. 

(Daloló) Halugatta
Boszorkányok

– hirdeti a méretes banner az
iskolaudvar egyik sarkában. Keresztesi
Zsuzsánna, Bán Ildikó, Dósa Lianna, Kis
Annamária, Bordi Anna, Enyedi Ibolya,
Szabó Júlia, Bakó Emőke, Keresztesi
Mária, Menyhárt Katalin és Nagy Gabri-
ella a Marosvásárhelyi Vártemplom ka-
marakórusából igazi Boszorkányokká
vedlettek, s aprítják-darabolják a ha-

lászlé hozzávalóit a méretes üstbe. A fér-
fiak feladata a tűz ébren tartása, s készí-
tik serényen a falnivalót, amellyel
valamennyi ünneplőt megkínálnak.
„Előző években halászléfőző-versenyt
szerveztünk, idén ez a kevés jelentkező
miatt elmaradt”, meséli Keresztesi Zsu-
zsánna. Tavaly a munkamegosztás is
más volt, míg a női kórus az istentiszte-
leten énekelt, addig a férfiak megfőzték
a halászlevet. „Érzelmi szálak kötnek a
faluhoz, feltöltődni jövünk ide baráti tár-
saságunkkal”, egyeznek ki a boszorká-
nyos ügyességgel halat pucoló,
főzicskélő asszonyok.  

„Halban az igazság”

Bartha László Loránd halászmérnök,
az ICHTIO Kft. halgazdaság tulajdonosa
rezidenciája udvarán 100 literes üstben
titkos recept szerint főzi halászlevét. Ezt
viszi fel a térre, s teszi közprédára. A 
Halugatta Boszorkányok hal-alapanyaga
is az ő tenyészetéből került ki, ahogyan
immár kilenc éve. 

– 1982 és 2006 között a mező-
záhi halgazdasági vállalatnak voltunk al-
kalmazottai, amikoris valamennyi farm
társzerződésbe került, s hoztuk létre az
ICHTIO Kft-t – meséli Bartha László és fe-
lesége, Daniela. Hozzáteszi, a vállalat
önerőből építette a halgazdaságot, a
munkálatok vezetésével Bartha mérnö-
köt bízták meg. 2006-ban bérszerződés
alapján átvették, s felvásárolták a tavak-
ban levő halállományt. Következő lépés
a farm megvétele lesz, erre már tanácsi
határozat is született. 

15 kilométer hosszúságban, Maros-
sárpataktól Faragóig terjed a 7 nagy és
több kisebb tó, amelyekben kínai ponty,
amur, fehér és pöttyös busa, harcsa,
csuka, süllő él. Ezekből szállítanak a
megrendelőknek és a viszonteladóknak,
évente átlagban 20 tonnát. Az értékesí-
téssel azonban gondok adódnak, az ed-
digi megrendelő, a Real inkább a magyar
importtermékeket részesíti előnyben.
„Gondot és komoly anyagi veszteséget
okoznak az orvhalászok is. Két éve buk-
tak le azok az orvhalászok, akiknek Sza-
mosújváron és Désen volt üzletük, s a
tavainkból az éjszaka leple alatt lopott
több tonna halat itt értékesítették”,
mondja Bartha László, aki hozzáfűzi: 35
lejes napijegy kiváltása esetén bárki ked-
vére horgászhat náluk. 

Hazajönni ünnepelni 

Dobai Jenő 1958-ban született Póká-
ban. A marosvásárhelyi ADAS-nál, majd
a bőrgyárban dolgozott. „1986-ban na-
gyon rossz fordulatot vett az itteni élet.
Egyre agresszívebb lett a betelepítés, úgy
láttam, sem számomra, sem gyerekeim
számára nincs jövő ebben az országban.
Akkor döntöttem el: kiszököm”, kezdi a
25 évvel ezelőtti döntésének történetét
a népviseletbe öltözött, anyanyelvét tö-
retlen szépséggel és tökéllyel beszélő
férfi. Feleségével 1986-ban Magyaror-
szágra volt vízumuk, a Dunán sétaha-
józva szöktek Ausztriába, onnan az
NSZK-ba. Itt két és fél évet éltek. Gyere-
keik még Marosvásárhelyen születtek, az
akkor 2 éves Orsolya és az 1 éves Lehel a

Vöröskereszt közbenjárásával kerültek ki
szüleikhez az NSZK-ba. Ahogy együtt
volt a család, a szülők benyújtották a ki-
vándorlási kérést, amit két hónapon
belül el is fogadtak. A végállomás Ame-
rika, Florida volt. „Egy jobb élet reményé-
ben szöktem ki. Erős magyar közösséget
találtam, a második világháború után ki-
menekültek templomokat, Magyar Há-
zakat építettek, s hűségesen őrizték
nyelvüket, hagyományaikat. Ezen nemes
feladatot vállalták fel az 1956-ban Ma-
gyarországról kimenekültek is. A ’80-as
évek után érkeztek már nem tartották
ennyire szívügyüknek gyökereik ápolá-
sát, ők már nem annyira összetartóak.
Tíz évig focicsapatunk volt, a 3. ligában,
három erdélyi, valamint több magyaror-
szági kitelepedett alkotta az együttest.
A Magyar Házba szívesen jártam, a ré-
giek az otthonról, a múltról beszéltek,
ezt jó volt hallgatni. Ők már sajnos nin-
csenek, de a téli gyakori előadásokra
most is szívesen elmegyek”, meséli Dobai
Jenő. Nyaranta pedig Erdélybe jön vissza.
Pókában a nagyszülők háza és telke
megvan, s bár ideje nagy részét Zetevá-
ralján töltik, a Pókai Falunapot soha nem
hagyja ki. 

*
Időközben a színpadon elkezdődik az

ünnepi műsor. Óvodások és iskolások
zárják ünnepségükkel a tanévet, majd
hagyományőrző tánccsoportok lépnek
fel. Modern tánc, operett- és musicalbe-
tétek, könnyűzene-koncertek teszik szí-
nesebbé a műsort. A kilencedik
Falunapok tűzijátékkal és tábortűzzel
zárul. Viszontlátásra, jövőben, ugyanitt. 

Nagy Annamária

Készül a halászlé

Bartha László és Daniela

Dobai Jenő

Ünnepi istentisztelettel 
kezdődött a rendezvény

Fotók: Nagy Annam
ária



Elektronika

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

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

Eladó Nokia 6303i Clasic az összes
tartozékkal. A telefon még garanciá-

ban van. Ára: 320 lej. Érdeklődni a
0744-600.495-ös telefonszámon.

Eladó új Nokia C5. Ára: 500 lej. Érdek-
lődni a 0772-058.808-as telefonszá-
mon.

Eladó nagyon jó állapotban lévő
Nokia 6600 Fold. Ára: alkudható.
Érdeklődni a 0756-482.130-as
telefonszámon.

Eladó BlackBerry 8900, Curve, 3.2mp,
Wi-fi, Gps. Érdeklődni a 0748-
940.824-es telefonszámon, 8–24 óra
között.

Eladó Amerikából hozott Blackberry
Storm 9530. Bármelyik hálózatban
működik. Ára: 600 lej. Érdeklődni a
0740-175.313-as telefonszámon.

Eladó nagyon jó állapotban lévő
Samsung I 550. Ára: 200 lej, alkud-
ható. Érdeklődni a 0741-597.413-as
telefonszámon.

Eladó Samsung X 660. Ára: 60 lej. Ér-
deklődni a 0744-245.570-es telefon-
számon.

Eladó Samsung E 350. Ára: 90 lej. Ér-
deklődni a 0744-245.570-es telefon-
számon.

Autó

Eladó VW Golf II 1.4 motorral, gyár-

tási 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 motor-
ral, 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 telefon-
számon.

Lakás

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

Július 1-jétől kiadó egy négy szobás
lakásból 3 szoba. Az egyik szobában
én lakom. A lakás két percre van a For-
tuna buszmegállóhoz (Tudor negyed).
Ára: 200 euró/hónap. Érdeklődni a
0755-735.115-ös telefonszámon. 

Eladó egyszobás lakás a 2-es Polikli-
nika közelében. A lakás felújított, ter-
mopán ablakokkal. Ára: 33.000 euró.
Érdeklődni a 0757-465.368-as tele-
fonszámon.

Kiadó garzon a Tudor lakónegyedben.
A lakás nemrégiben volt felújítva, tel-
jesen 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 Köves-
dombon, saját hőközponttal. Ára:
23.200 euró, alkudható. Érdeklődni a
0747-636.189-es telefonszámon
lehet.

Eladó I. osztályú 3 szobás lakás a
Tudor negyedben. A lakásban van
központi fűtés, termopán ablakok, be-

épített 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 ellá-
tott lakáshoz pince és saját parkoló is
tartozik. Ára: 54.000 euró, alkudható.
Érdeklődni a 0745-570.995-ös tele-
fonszámon.

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

Eladó egyszobás, 50 négyzetméteres,
nemrégiben felújított, bútorozott
lakás. Ára: 49.000 euró. Érdeklődni a
pskaa_construct@yahoo.com e-mail
címen.

Eladó 2 szobás lakás a Tisza utcában,
nagyon jó állapotban. Ára: 32 000
euró, enyhén alkudható. Érdeklődni a
0726-758.548-as telefonszámon
lehet.

Eladó 2 szobás lakás a Pandúrok sé-
tányon, saját hőközponttal. Ára:
37.000 euró, enyhén alkudható. Csak
készpénzt fogadunk el, Érdeklődni a
0745-893.842-es telefonszámon.

Eladó 3 szobás lakás, közel a megyei
kórházhoz, csak igényeseknek. A lakás
felújított, 2 fürdővel, parkolóval. Ára:
75.000 euró, alkudható. Érdeklődni a
0745-200.366-os telefonszámon.

Eladó 193 négyzetméteres kertes ház
Marosszentannán, vagy elcserélem 2
vagy 3 szobás lakásra. Ára: 70.000
euró, alkudható. Érdeklődni a 0722-
959.912-es telefonszámon.

Kiadó egy szoba és egy fürdő egy 4
szobás lakásból az orvosi egyetem
környékén. Csak lányok jelentkezését

várom. Ára: 75 euró havonta+köz-
költség, Érdeklődni a 0744-967.484-
es telefonszámon.

Kiadó 3 szobás lakás 5 percre a köz-
ponttól. Frissen festettet, felújított,
saját hőközponttal, termopán abla-
kokkal, bútorozva. Ára: 320
euró/hónap, alkudható. Érdeklődni a
0757-465.368-as telefonszámon.

Egyebek

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

Eladó két Magellan Pollar X TT ke -
rékpár. Ára: 1100 lej/darabja.
Ér deklődni a 0741-075.475-ös
telefonszámon.

Eladó nagyon jó állapotban lévő
MTB bicikli. Ára: 170 lej, al kudható.
Érdeklődni a 0743-019.320-as
telefonszámon, 8–22 óra között.

Eladó 5–6 éves fiú részére hasz -
nálatlan görkorcsolya. Ára: 50 lej.
Ér deklődni a 0751-154.753-as te -
e fonszámon.

Eladó 45-ös méretű Aggressive
Rollerblade Downtown 5 gör -
korcsolya. Ára: 260 lej, alkudható.
Érdeklődni a 0744-630.781-es
telefonszámon, 9–19 óra között.

Idős személy ellátását és fel -
ügyeletét vállalom és kisebb
ügy intézéseket is rendezek.  Tele -
fon: 0265-213.077.

Eladó használt Bosch automata
mosógép és Arctic hűtőszekrény
Marosvásárhelyen. Együttes 
ár: 500 lej. Érdeklődni a
0740.705.455-ös telefonszámon.

12. oldal >>  Hirdetések június 22–28.

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: _________________________________

Apróhirdetések

Kedvezményekkel csalogat 
a Tuborg Green Fest Félsziget

Június 15-étől forgalomba kerültek a jegyek Románia legnagyobb
fesztiválja, a Tuborg Green Fest Félsziget kilencedik kiadására. A nyár
legnagyobb bulija augusztus 25-én kezdődik Marosvásárhelyen, és
augusztus 28-ig közel 70 előadó fellépésén tombolhatnak a résztvevők
a Maros partján, a Víkendtelep szomszédságában.

A korábbi évekhez hasonlóan a belépőket idén is az Eventim
jegyterjesztő hálózatában, illetve a www.eventim.ro oldalon lehet
beszerezni, változatlan áron. Sőt, a szervezők több kedvezményt is
biztosítanak azok számára, akik már most megvennék bérleteiket. Az
Early Bird Promotion június 15. és július 15. között érvényes, az ebben a
periódusban jegyet vásárlók 179 lejért vehetik meg a négynapos
bérletet. Ezt követően augusztus 24-én délig 199 lejbe kerül egy bérlet,
a helyszínen pedig 240 lejét lehet megváltani.

A napijegyeket 80 lejért lehet beszerezni június 15. és augusztus 24.
között, a helyszínen pedig 100 lejt kell fizetni értük.

A Tuborg Green Fest Félsziget szervezői az idén érettségiző diákokra
is gondoltak. 159 lejes, a teljes fesztiválra szóló különleges jegyárral
csalogatják őket június 15. és július 15. között, arra buzdítva őket, hogy
töltsék a fesztiválon életük első igazán szabad nyarát. A helyszíni árhoz
képest 80 lejes kedvezményt biztosító bérletet személyi igazolvány és
ellenőrző felmutatásával lehet megváltani.

A STUDCARD diákigazolványok birtokosai is jól járnak: ők egészen
augusztus 19-ig vásárolhatnak 169 lejért bérletet a Studcard
kirendeltségeinél.

A Tuborg Green Fest Félsziget legfrissebb híreit a rendezvény
hivatalos honlapján (www.felsziget.ro) illetve Facebook-oldalán
(http://www.facebook.com/PeninsulaFelszigetOfficial) lehet
követni. 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Florea felborbolyta a kedélyeket. Borboly
Csaba Hargita megyei tanácselnök írásban rea-
gált Dorin Florea azon nyilatkozatára, mely sze-
rint őkelme nem támogatja Maros, Hargita és
Kovászna megyék egy régióba történő besoro-
lását, mivel utóbbi kettő túl szegény. „Ez ponto-
san olyan eset, mint amikor valakinek dolgozni
kell mennie többedmagával, mert biztosan nem
két fogyatékost (a polgármester által használt
szó: handicapat) választ maga mellé, hogy
együtt lássanak munkához” – mondta Florea.
Borboly Csaba erre imígyen riposztált: „Kicsit
szomorúan vettem tudomásul, hogy Florea nem
akarna velünk, fogyatékos székely megyékkel
társulni. Én ugyanis azt gondolom, hogy jó páros
lehetnénk. Lehet ugyanis, hogy nekünk, széke-
lyeknek, testi fogyatékosságunk van, ám csava-
ros az észjárásunk, míg a nagy egészségnek
örvendő Florea úrnak megvan ugyan mind a két
keze, van hozzá két lába, s a feje is ott van a
nyaka tetején, ám a hiányossága a fejéhez, pon-
tosabban a fejében levőkhöz kötődik. Így aztán
a társulásba mi vihetnénk az észt, ő meg hoz-
hatná az erőt, s így már egymást kiegészítő pár
lehetnénk.” Igen, egy parasztot valahogy így kell
helyretenni: elegánsan, szellemesen, finoman
alázva; Csaba rulez!

Bioszóra a legfölsőbb, illetve a legbelsőbb
szinteken. Felmentette a bíróság azt az ame-
rikai biosztanárnőt, aki az egyik diákjával sze-
xelt, pedig odaát nem nézik valami jó szemmel
az ilyesféle mutatványokat: dugtak már rács
mögé olyan tanárt is, aki nagykorú tanítványá-
val nyikorgatta a kanapét, ráadásul annak bele-
egyezésével. Épp ezért igencsak meglepő, hogy
a 38 éves Carrie Shafer ügye felmentéssel vég-
ződött, pedig diákja, akivel rajtakapták, mind-
össze 17 éves volt a maszatolás idején. Úgy
buktak le, hogy a zsaruk felfigyeltek a szabály-
talanul, rokkantak számára fenntartott helyen
parkoló kocsira (azért ez nem semmi: simán be-
állni mozgássérült helyére is szemtelenség, de
ráadásul kupakolni is, hát ahhoz már tényleg
pofa kell), melynek ablakai teljesen be voltak
párásodva, és egyszer csak egy használt óvszer
is kirepült belőle; hiába, na, ahol gyalulnak, ott
hullik a forgács. Nem tudjuk, hogy az egyébként
igen szemrevaló, bögyös szőke tanár néni mit
mondott a járőrnek, azt viszont igen, hogy mit
kellett volna: „nem csinálunk mi semmi különö-
set, biztos úr, csak a gyermek nem vágja résmen-
tesen a szaporodás fejezetet, és most éppen
korrepetálom”.

Az igazi Lassie. Még mindig Amerika; igaz,
hogy ez Vásárhelyi Plety-kalap, de mit csinál-
junk, ha itt csak elvétve történnek érdekes dol-
gok, kénytelenek vagyunk vigyázó szemünket
tengerentúlra – is – vetni néha. Szóval, az ame-
rikai Birmingham (merthogy van angliai is ám)
városkán pusztító erejű tornádó söpört végig

nemrégiben, amely elől egy kutyus a gazdái ga-
rázsában keresett menedéket, csakhogy ez a for-
gószelet hidegen hagyta: felkapta az építményt
tetőstől, ebestől, és jó pár kilométerrel, azaz
mérfölddel odébb költöztette. A kényszerű re-
pülés, de főleg landolás következtében a kutyu-
linak mindkét mellső lába tropára ment, de a
szőrmókot nem zavarta különösebben eme kis
testi kellemetlenség: a maradék két lábán, il-
letve orrán-hasán csúszva hazavonszolta magát,
haza bizony; otthon szépen lefeküdt a lábtörlőre
(ami valszeg oda volt hegesztve), és várta az
időközben rokonokhoz vagy menhelyre kénysze-
rült gazdikat. Akik meg is érkeztek aztán, meg-
nézendő, hogy mi maradt a házukból…, rá vagy
jó három hétre. Természetesen a kedvencüket
már rég el- és megsiratták, nem kicsi volt hát az
öröm, amikor meghallották a jól ismert vakkan-
tásokat. Nem is lenne amcsi a sztori, ha nem
végződött volna happy enddel: Masont – így
hívják a hű vakarcsot, akárcsak az egyik leghíre-
sebb ottani sorozatgyilkost – elvitték egy kutya-
menhelyre, ahol sikeresen megműtötték, és
addig gondozzák is, amíg a károsultak új otthont
nem építenek. De mielőtt még bárki is zsebken-
dőért nyúlna: a négylábút elsősorban az ösztöne
vitte haza; a hűség, ragaszkodás, szeretet em-
beri fogalmak. Vagy ki tudja…

Good bye, Shrek! Elpusztult Shrek, a világhírű
új-zélandi birka. A merinó juh még évekkel ez-
előtt, 2004-ben vált ismertté, amikor elszökött
a birkanyírás elől, és hét évig bujkált a hegyek-
ben. Amikor megtalálták, hatszor akkora bun-
dája volt, mint egy átlagos birkának.
Megnyírását élő adásban közvetítették a televí-
ziók, még a CNN is, amikor egy profi birkanyíró
szabadította meg a mintegy huszonhét kiló bir-
kaszőrtől, ami húsz öltöny előállításához lett
volna elég, de gazdája inkább elárvereztette. Az
új-zélandiak gyorsan a szívükbe zárták a reni-
tens állatot, még Helen Clark akkori miniszter-
elnök is „fogadta” Wellingtonban, sőt, Shrek
gyerekkönyvek és jótékonysági események fő-
szereplője lett. A tervek szerint szülőfalujában
bronzszobrot fognak állítani neki. Béééééke po-
raira!

Szexfülkék. A városi tanács köztéri szexfülkéket
tervez elhelyezni, hogy megsegítsék a legális
prostitúció „helyigényét”; no, nem a vásárhelyi
tanács, hanem a zürichi, de azért nem árt tudni,
mert ott jártunkkor esetleg telefonfülkének ta-
láljuk nézni őket, és aztán igencsak meglepő-
dünk, hogy nem a pénzérménk nyelődik el.
Vagyis, hamarosan nem kell motelbe menni, a
kocsi hátsó ülését vagy a gyorsétterem mosdóját
„bepiszkítani” Zürichben, ha valaki gyorsan sze-
retné csillapítani szexuális étvágyát: Altstetten
városrészben fog felállítani a városi tanács tíz
darab szexfülkét, majd igény szerint bővítik a kü-
lönleges utcabútorokat, melyek higiénikusabb

alternatívát kínálnának mind az ügyfelek, mind
a testkereskedők számára, és kordában tartják
– legalábbis az elképzelés szerint – az utcai in-
timtornát. Az még nem világos, hogy pontosan
miben állna a higiénia, és hogyan tisztítanák a
hancúrkabinokat, illetve az is kérdéses, hogy
csupán „üzleti” célra lehet-e majd használni,
vagy szerelmespárok is elvonulhatnak a fül-
kékbe. Utóbbi viszont nem túl sanszos, mármint,
hogy helyi párocskák is igénybe vennék, hiszen
a svájci fiatalok aligha küszködnek a „van is kivel,
van is mivel, csak nincs hol” problémával.

Japcsi tapsifüles…, izé, tapsifületlen. Egyre
aggasztóbb hírek érkeznek a márciusban rakon-
cátlankodó fukushimai atomerőmű közeléből: a
sugárzás hatására mutáns állatok jönnek vi-
lágra. Például a napokban egy kis nyúl született
Namie városában, a katasztrófa helyszínétől har-
minc kilométerre. A csöpp rágcsáló egészséges,
egyetlen gond van vele csupán: mindkét füle hi-
ányzik. A nyuszi gazdái azonban boldogok, hogy
kis kedvencük életben maradt, a környéken élők
viszont egyre jobban rettegnek, ugyanis a legú-
jabb mérés szerint a sugárzási dózis akkora,
amekkorát eddig még soha nem mértek. Az sem
valami megnyugtató, hogy a helyi állatkertben
egyre-másra születnek bizarrabbnál bizarrabb
állatok; csak az elmúlt hónapban olyan mután-
sok láttak napvilágot, mint például kockás zebra,
narancssárga flamingó, háromfejű vadmalac,
teknőtlenbéka, ollótlan rák, de született már ki-
égett szentjánosbogár, zárlatos rája, görbetü-
körponty és kétszáz lábú százlábú is.

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 válogat-
ták ki a leendő szereplőket. Ismerkedjünk meg
néhányukkal (hetente egy játékost mutatunk
be, mert ők is szerre költöznek be a villába):
Marci bácsi, 77 éves, nyugdíjas postás. Hajlott
kora ellenére igen jó erőben van, bár már 35 éve
impotens, mert egyszer nem vette észre a kerítés
mögött lapuló dobermant, aki leharapta a zacs-
kóját. Addig se volt egy nagy kutyabarát, de az in-
cidens óta az ebek nyüszítve menekülnek, amikor
meglátják, mert a disznóperzselője nélkül ki sem
mozdul otthonról. A macskákat se szereti, csak
nyárson. Azért jelentkezett a Való Világba, mert
otthon unatkozik. Éjszakára az ágyhoz fogják lán-
colni, mivel alvajáró és piromániás, egyszer álmá-
ban rágyújtotta a parókiát a református papra. A
bélműködése már nem az igazi, egyfolytában ro-
tyog, de káromkodik és lop is. Ha ő nyer, akkor a
pénzből rendbe hozatja a férfiasságát vagy át-
operáltatja magát nővé, még nem döntötte el.
Néha rájön a hoppáré, olyankor pucéran szalad-
gál, és állathangokat utánoz.

Ki mondta?
- A szépség belülről fakad (Hasfelmetsző Jack)
- A harag rossz tanácsadó (Harag György)
- Aki másnak vermet ás, maga esik bele (Gyuri, a
részeges sírásó)
- A fák nem nőnek az égig (Dorin Florea)
- A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!
(Europa FM)
- Fiatalság bolondság (Dr. Elektro Schock német
gyerekpszichiáter)
- Recipe ferrum – Fogadd a vasat (Gazsi az éppen
leltározó hulladékgyűjtősnek)
- A sas nem vadászik légyre (Kiss Géza ornitológus)
- Ha Isten nem létezne, ki kellene találni (Isten)
- Apám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek! (Nicu Ceauşescu)
- A szerelem lángja a konyhában lobban fel (Petőfi)
- Micsoda nő ez a férfi (Károly herceg Camilláról)
- Az egyetlen jó indián a halott indián (Fekete Sas
temetkezési vállalkozó)
- Egyszer élünk (Jézus)
- A szomszéd rétje mindig zöldebb (A szomszéd)
- Gondolkodom, tehát vagyok (Rodin Gondolkodója)
- A mór megtette a kötelességét, a mór mehet
(Laborfalvi Róza, Jókai felesége)
- Az ökörtől tanul szántani a tinó (Marius Paşcan
Dorin Floreáról)
- Kiss me, Kate! (Vilmos herceg)
- Egy lépés előre, két lépés hátra (Twist Olivér
tánctanár)
- Carpe diem – Élvezd a napot (Napreklám)
- Legyen világosság! (Edison)
- Fáradt vagyok, ringass el, ó, halál! (A halál fia)
- Több nap, mint kolbász (Egy öregedő prostituált)
- Szaporodjatok és sokasodjatok! (A megyei párt-
főtitkár a hetvenes években, a Tudorba betelepí-
tett románokhoz; megfogadták)
- Nem látom a kezeket (Stevie Wonder)
- Nagy az Isten állatkertje (Noé)
- Gyakrabban használd a füled, mint a nyelved!
(Ismeretlen, de biztos nem nő mondta)
- Helyes a bőgés, oroszlán! (Fáy Miklós zsűritag
Szonjának, aki meghatódott a vak lány énekétől)
- Jobb adni, mint kapni (Mike Tyson)
- Párduc, oroszlán, gorilla, makákó, bambusznád,
majomkenyérfa… (KFT: Afrika, dalszöveg-rész-
let; egy gond van: a makákó ázsiai majom)
- Magyar ember, mikor eszik, nem beszél (Egy
kannibál)
- Világ proletárjai, egyesüljetek! (Marx és Engels
híres Kommunista Kámaszútrájának zárósora)
- Géza meghalt, és a trónja engem illet! (Fábry
Sándor)
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A román politika bizánci hagyományaival és ez irányú kötődéseivel magyarázza Sógor Csaba, a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) európai parlamenti képviselője a legutóbbi 
magyarellenes politikai támadásokat.

A magyar kormány javaslatot kíván tenni arra, hogy a Házsongárdi temető Románia UNESCO-listájára kerüljön – ezt Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért
felelős miniszterelnök-helyettes válaszolta egy hozzá intézett írásbeli kérdésre.

Orbán: Újra Közép-Európa
lesz a növekedés motorja
Hamarosan ismét Közép-Európa lesz az európai gazdasági
növekedés motorja – jelentette ki Orbán Viktor minisz-
terelnök pénteken montenegrói hivatalos látogatásán.

A világgazdasági válság elmúltával visszaáll az a krízis előtti
helyzet, hogy Közép-Európa adja majd az Európai Unió gazda-
sági növekedésének nagy részét – mondta a magyar kor-
mányfő, miután Podgoricában tárgyalt montenegrói
partnerével, Igor Luksiccsal.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, össze kellene kapcsolni két
sikertörténetet: Közép-Európáét és Montenegróét. Magyaror-
szág szeretné, ha ez a Balti-tengertől kiinduló leendő nagy nö-
vekedési övezet lenyúlna egészen az Adriáig, és Montenegrót
is magában foglalná – mondta. Ehhez az kell, hogy Montenegró
csatlakozzon az Európai Unióhoz, ami nem csak az adriai ország
érdeke, ez az EU érdeke is – mondta.

A magyar kormányfő a térség egyik legígéretesebb államá -
nak nevezte Montenegrót, és méltatta a Szerbiától 2006-ban
különvált adriai ország által az elmúlt években elért haladást.
Ugyanakkor kitért arra is: Magyarország után ismét egy, a bő-
vítés mellett elkötelezett állam, Lengyelország lesz az év má-
sodik felében az Európai Unió soros elnöke. Ha Montenegró
elmulasztja kihasználni ezt a fél évet, nem lehet tudni, kínál-
kozik-e még egyszer ilyen jó lehetőség. Hozzátette, a monte-
negrói politikai erőknek megegyezésre kell jutniuk olyan
kérdésekben, amelyeknek a rendezése elengedhetetlen ahhoz,
hogy az ország megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat az
Európai Unióval. Konkrétan megemlítette a montenegrói vá-
lasztási törvényt, amelyet módosítani kell, mert ellentétes az
ország alkotmányával, a montenegrói parlamenti pártoknak
azonban egyelőre nem sikerült megállapodniuk erről. A törvény
módosításához kétharmados többség szükséges. 

A montenegrói kormányfő elmondta, Montenegró július vé-
géig elvégzi azokat a feladatokat, amelyeket a csatlakozási tár-
gyalások megkezdéséhez szükséges, Brüsszelnek benyújtott
cselekvési tervben vállalt. Igor Luksics méltatta Magyarorszá-
got, amiért Budapest segíti a nyugat-balkáni országok EU-in-
tegrációját: nagyra értékelte a Montenegróban eszközölt
jelentős magyar befektetéseket, egyúttal további beruházá-
sokra biztatta a magyar vállalatokat. 

(MTI)

A parlament honlapján közzétett dokumentum
szerint a jobbikos Szávay István felvetésére kiemelte:
mivel a Házsongárdi temetőben található sírhelyek
és egyéb kegyeleti helyek kiemelkedő történelmi és
kulturális jelentőségűek, a magyar kormány a román
fél számára javaslatot kíván tenni, hogy a Házsongárdi
temető Románia UNESCO-listájára kerüljön. Mivel
azonban az UNESCO által biztosított védelmi rendszer
abból indul ki, hogy minden állam érdeke, hogy a te-
rületén található kulturális értékeket megőrizze, nem
teszi lehetővé azt, hogy egy másik állam ebbe a fo-
lyamatba beavatkozzon. Ennek értelmében a nemzeti
kisebbséghez tartozó kulturális érdekek védelmében
beavatkozásra nem biztosít lehetőséget az egyez-
mény – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.

A kormányfő kereszténydemokrata helyettese ki-
fejtette: Magyarország kérését az Egyesült Nemzetek
Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Álta-
lános Konferenciájának 1972. november 16-án elfo-
gadott egyezményére alapozza, amely szerint „az

Egyezményben részes Államok elismerik, hogy az
ilyen örökség az egész világ örökségét jelenti, mely-
nek megóvása az egész nemzetközi közösség együtt-
működésének feladata”.

A Házsongárdi temető védetté nyilvánításához
külön-külön valamennyi sírhelyet védetté kell nyil-
vánítani, melyhez műholdas felmérés szükséges.
Ennek megtervezése és megvalósítása már megkez-
dődött.

Semjén Zsolt felidézte, hogy a román–magyar ki-
sebbségi vegyes bizottság június 1-jén tartott ülésén

a magyar fél ajánlásként fogalmazta meg a Házson-
gárdi temető kiemelt fontosságú ügyként való keze-
lését. Hozzátette: a kormány figyelemmel kíséri a
Házsongárdi temetőben történő eseményeket, a sír-
emlékek gondozását elvállaló Házsongárd Alapít-
vánnyal állandó kapcsolatban áll.

A magyarság itt nyugvó nagyjainak emlékét őrző
kövek állapotáról Gergelyné Tőkés Erzsébettől, az ala-
pítvány igazgatójától rendszeresen tájékoztatást kap
a magyar fél, és folyamatos az információcsere a Há-
zsongárd Alapítvány, a Magyar Köztársaság Kolozs-

vári Főkonzulátusa, a Magyar Köztársaság Bukaresti
Nagykövetsége, a Külügyminisztérium és a nemzet-
politikai államtitkárság között is.

A Krónika és a Szabadság című napilapok, vala-
mint a Manna hírportál a héten számoltak be arról,
hogy az iktári Bánffy család sírkertjében elhelyezett
két 19. századi tumbát, valamint Nagy Gyula néhai
erdélyi református püspök nemrég restaurált sírkövét
öntötték le fáradt olajjal ismeretlen tettesek. Ezen
kívül azt a két facsemetét is eltüntették a temetőből,
melyeket a pécsi kistérség polgármesterei ültettek
Bánffy Miklós író-rendező, a Bethlen-kormány egy-
kori külügyminisztere tiszteletére. Korábban romba
döntötték Dsida Jenő költő sírját, de folyamatosan
pusztul Kós Károly építész-író-grafikus, Reményik
Sándor költő és Szenczi Molnár Albert zsoltárfordító
nyughelye is. 

A magyar kormány pártolná a Házsongárdi
temető UNESCO-listára tételét

Bizánc fogságában a román politika

A bukaresti liberálisok most Brüsszelben
játszották ki a magyar kártyát

Mint a közelmúltban ismertté vált, az
RMDSZ koalíciós partnere, a Demokrata-Li-
berális Párt (PD-L) olyan szupermegyék lét-
rehozását tervezi, amelyekben a
Székelyföldön tömbben élő magyarság el-
veszítené a többségét. Ugyanakkor a PD-L
legutóbbi ígéretei ellenére is halogatja a ki-
sebbségi törvény június végéig történő el-
fogadását, miközben szerdán a
szociáldemokrata Ioan Enciu az Európai Par-
lamentben sértegette magyarságában
Sógor Csabát, az RMDSZ képviselőjét. „Hé,
beszélj románul!” – kiáltott rá kétszer is
román nyelven az erdélyi magyar politi-
kusra a PSD politikusa az EP állampolgári
jogok, bel- és igazságügyi szakbizottságá-

nak ülésén. Az ülést vezető spanyol szocia-
lista képviselő, Juan Fernando Lopez Agui-
lar elnézést kért Sógortól, és kifejtette,
hogy „ebben a házban senkinek sem kell
mentegetőznie nyelvhasználata miatt”.

Amint azt az RMDSZ képviselője a Ma-
gyar Hírlapnak kifejtette, a politikai fejlett-
ségnek ezt a szintjét Romániában még nem
mindenki sajátította el. Sógor felidézte azo-
kat a gondolatokat, amelyeket a belga el-
nökség lezárásakor a belga külügyminiszter
mondott: „Azok a tagállamok, amelyek
nem fogják fel, hogy az unió a soknyelvű-
ségről, a toleranciáról és a kultúrák egymás
mellett éléséről szól, azok le fognak ma-
radni.” Sógor ehhez azt fűzte hozzá, hogy

„aki még mindig abba fekteti bele a politi-
kai energiáját, hogy egynyelvűvé és egyszí-
nűvé tegye az országot, az saját maga alatt
fűrészeli a fát”. Az EP-képviselő szerint Ro-
mániában még mindig az a bizánci gondol-
kodás vezeti a politikusokat, hogy a
szomszéd kecskéje nyugodtan megdögöl-
het. „Az azonban, hogy ezáltal akár a saját
kecskéje is elpusztul, az a jelek szerint nem
zavaró” – mondta Sógor. Enciu írásban kért
elnézést viselkedéséért Jerzy Buzek EP-el-
nöktől, szerinte megjegyzése baráti volt,
nem támadó, sőt vannak magyar barátai,
és Sógort is közéjük sorolja. 

Kristály Lehel 

Sógor Csaba
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

W.B.P.F. EB Budaörsön
Június 11–12-én a Budapest mellett fekvő festői kis
város, Budaörs adott otthont a W.B.P.F. verziójú Európa
Bajnokságnak, melyen a házigazda magyarok
félelmetes csapattal képviselték hazájukat, melynek
eredményeként a határon túliak a végelszámolásnál a
csapatversenyt is bekasznizták. 

A rendezvény főszervezői Sebestyén Péter és Buranits Ildikó,
ezúttal is magas szintű profi szervezési készségről és tehetségről
tettek tanúbizonyságot, újfent igazolván szervezői és
menedzseri rátermettségüket. A száz körüli, Európa számos
országából érkező résztvevő ékesen bizonyítja a verseny
értékét, színvonalát, holott idén mindössze második
alkalommal rendeztek EB-t a W.B.P.F. égisze alatt. A kétnapos
rendezvény más jellegű szórakozási lehetőséget, különböző
vetélkedőket is nyújtott a nagyérdeműnek. A Lakatos „Múmia”
Team nagyszerűen szerepelt a maratón versenyen: a Modell 160
cm alatti kategóriában Remenyik Ilona 4. lett, míg Hajdrik
Mária megszerezte az ezüstérmet. A szintén Modell 165 cm
alatti kategóriában a győri illetőségű Suba Beáta, élete második
versenyén negyedikként ért célba. A női Athletic 165 cm feletti
mezőnyében Darázsné Andrea (Darázs Ádám strongman
világbajnok neje), edző váltás segítségével, melyet Csonka
Eszter korábbi fitnesz modell bajnok javaslatára lépett meg, a
fitness világbajnok Kormos Zoltán személyében igazi profi
segítségre talált, melynek eredményeként elképesztő formát
hozott a verseny napján, és vitatható pontozással mindössze
egy hellyel csúszott le a dobogóról, a 4. helyen zárva a versenyt.
A férfi Masters kategória 40–49 év közötti korcsoport 90 kg
feletti mezőnyében, a Marosvásárhelyről Békésre elszármazott
Dénes József a 7. helyen végzett, míg a szintén Erdély szülötte
Lakatos Mihály (Múmia) ezüstérmet szerzett. Obertol „Oby”
Dávid, aki a 70 kg alatti mezőnyben nevezett, bearanyozta a
Múmia Team dicsőségét, és a dobogó legfelső fokára állhatott. 

HIRFOLYAM 

A marosvásárhelyi City’us újra bajnok és kupagyőztes teremlabdarúgó együttesének első számú
kapusa nem más, mint Carlos Alberto Alves Ferreira, ismertebb nevén Carlao, aki már évek óta
nem csak az együttes egyik legjobb és legbiztosabb játékosa, de a szurkolók kedvence is egyben.
A futball és a kávé őshazájából, a napfényes Brazíliából került a City’us-hoz, mely együttessel két
bajnoki címet és négy Románia-kupát is megnyert. Rövidesen a szakszövetség honosítani fogja,
így biztos pontja lesz nemcsak klubcsapatának, hanem befogadó országa válogatottjának is. 
Labdarúgó karrierjének kezdetéről, sikereiről, családjáról és jövőbeli terveiről mesélt a tehetséges,
de szerény és ugyanakkor nagyon barátságos futsal-kapus.

– Mikor kezdtél el sportolni Brazíliában?

– Kezdjem azzal, hogy mi Sao Paolo
egyik peremvárosában laktunk, ahol apám
már 6 éves koromban fociiskolába adott.
Mint köztudott, Brazíliában mindenhol
imádják, és kedvvel űzik ezt a sportágat, a
mi családunk is ezek közé tartozik. Először
nagypályán csatárt játszottam, majd 12
éves koromban tértem át a teremlabdarú-
gásra. Hogy miért? Még többet akartam ed-
zeni és a barátokkal terembe is eljártunk.

– Hogy lett csatárból egy biztos kezű
kapus?

– Egyik alkalommal nem jött az egyik
kapusunk, így én álltam a kapuba. Jó refle-
xeimnek köszönhetően ott ragadtam, habár
csatárként is elboldogultam a labdával. Idő-
vel az együttes első számú portásává vál-
tam.

– Hogy kerültél Romániába?

– Volt egy jó barátom, aki itt focizott és
jól ismerte az együttes hajdani edzőjét, Art-
hur Melot. Szükség volt akkor egy kapusra
a csapathoz, így engem ajánlott. Én eljöt-
tem, majd itt ragadtam.

– Hogyan sikerült beilleszkedned az
együttesbe?

– Nem volt könnyű, hiszen az elején na-
gyon idegennek éreztem itt magam. Új kul-
túrát, új nyelvet, az itteni konyhát kellett
megismerjem. Sokat beszéltem barátaim-
mal, ismerőseimmel a világhálón, sőt figyel-
mesen követtem a brazil sorozatfilmeket,
így sikerült egyedül néhány hónap alatt
megtanulnom románul. Igaz, a csapattár-
sak, vezetők is sokat segítettek. 

– Mint ismeretes, már jó ideje beadtad ál-
lampolgársági kérelmed, és rövidesen meg is
kapod a román állampolgárságot, ami után
a válogatott kapusa lehetsz. Várod ezt?

– Persze, sőt egy ideje Sorin Ţerbea, a
City’us klub elnöke, aki egyben a Román Lab-
darúgó Szövetség keretén belül képviseli a te-
remlabdarúgást a végrehajtó bizottságban,
segít az esetemben. Hihetetlen, de én már any-
nyira megszerettem és megszoktam itt,
hogyha választanom kellene Brazília és Romá-
nia között, utóbbit választanám. Ugyanakkor
egy kedves, aranyos helyi, román barátnőm is
van, aki mindenben segít és támogat.

– Mint köztudott, te egy segítőkész ember

vagy, aki sokat támogatja a családját. Szól-
nál-e róluk néhány szót?

– Brazíliában élnek a család-
tagjaim – apám, anyám, nővé-
rem meg nagyanyám –, akiket
segítek. Utóbbi beteges, ezért
is támogatom anyagilag, sőt
az édesapámat nemrég lep-
tem meg egy autóval, hisz min-
den vágya ez volt, de nem
engedhette meg magának.
Családcentrikus sze-
mély lévén, a csalá-
domat mindig is
imádtam, és mel-
lettük vagyok
minden téren.

– Mivel foglal-
kozol szabadidőd-
ben?

– Szeretek a vi-
lághálón társalogni
is    me rőseimmel,
családtagjaimmal.
Barátaimmal szere-
tek találkozni,
nézem a focimecs-
cseket, járok a
Sportcsarnokba.
Ha alkalmam adó-
dik, figyelmesen kö-
vetem a FCM
mérkőzéseit, szurkolok nekik. Ezen
kívül szurkolok a kolozsvári CFR-nek,
meg a brazil Corinthians-nak.

– Visszatérve a focira, te nem csak egy
biztos kezű hálóőr vagy, hanem alkalomad-
tán az utolsó hátvéd szerepét is kitűnően ját-
szod. Erre mondják, hogy a jó kapusok a
határozottságuk meg a reflexük mellett a szo-
kásosnál több adrenalinnal is rendelkez-
nek…

– Valóban, sokszor kijövök cselezni, ha a
helyzet megköveteli, sőt támadásba is len-
dítem társaim. Több mint húsz gólt szerez-
tem hivatalos mérkőzéseken, de a
legfontosabb számomra, hogy a csapato-
mat győzelemhez segítsem védéseimmel,
játékommal. 

– Kétszeres román bajnok, négyszeres ku-
pagyőztes, szuper kupagyőztes vagy, imád-
nak a szurkolók, élvezed az edző, a vezetőség
bizalmát, azaz sikeres vagy Marosvásárhe-
lyen. Mik a terveid a sportpályafutásoddal
kapcsolatosan?

– Büszke vagyok arra, hogy kiváló, tisz-
teletre alapuló viszonyom van az edzővel, a
vezetőséggel, szurkolóinkkal. A szerződé-

sem 2012-ben fog lejárni, de mindent
elkövetek, hogy jó játékommal se-

gítsem a csapatom. 
Szeretném, ha szerződést

hosszabbítanának velem, én nem
szeretnék elkerülni a City’us-tól. 

A legnagyobb vágyam az, hogy meg-
kapjam a román állampolgárságot és a vá-
logatott első számú kapusa legyek,
klubcsapatommal UEFA Futsal-kupát nyer-
jünk. Addig is, azután is egészséget kívánok
mind a magam, mind a családom számára.

Brazília meg Románia
közül az utóbbit választaná

...az elején nagyon idegen-
nek éreztem itt magam. Új
kultúrát, új nyelvet, az itteni
konyhát kellett megismer-
jem. Sokat beszéltem bará-
taimmal, ismerőseimmel a
világhálón, sőt figyelmesen
követtem a brazil sorozatfil-
meket, így sikerült egyedül
néhány hónap alatt 
megtanulnom románul. 

Edzőtábor előtt a FCM
Egy hete kezdte meg a felkészülést a marosvásárhelyi FCM

labdarúgócsapata Ovidiu Sabău vezetésével. Sokan távoztak a
keretből, helyükre jobb képességű, a szurkolók számára még is-
meretlen játékosok kerültek, így a brazil Eduardo Brock közép-
hátvéd (Gremio Porto Alegre), Diego Marder jobbhátvéd
(Botafogo), Celsinho (Sporting Lisszabon), a kenyai válogatott
Jamal Mohamed (Kazma Sporting Club Kuwait), a holland Mo-
ussa Kalisse (FC Dordrecht), valamint a hazai bajnokságokból
már ismert Ilyés Róbert (Brassó), Pădureţu, Nicu Epaminoda (Ur-
ziceni), Vişan Creţu (Delta Tulcea), Claudiu Bumba (FC Maramu-
reş Universitar Nagybánya) is a FCM-játékosai lettek. Íme a teljes
19-es keret Caparco, Goia, Negru – kapusok; Iencsi, Cr. Muntea -
nu, D. Matei, Nicu Epaminoda, Vişan Creţu, Marder, Brock, Fl.
Dan, Vasilache, Ilyés, Pădureţu, Bumba, Târnăvean, Saim, Astafei,
Celsinho – mezőnyjátékosok. A kerethez csatlakoztak még Ba-
lauru, Vagner, Szilágyi, Vârtic és Petcuţ, akik a második csapattal
tartottak a Sporting Suceava elleni osztályozóra, továbbá Ruiz,
Maussa Kalisse, Issa Ba és Didi, akik később csatlakoztak a ke-
rethez. Topics továbbra is lábadozik a súlyos tavaszi sérülése
után.  Távozott a keretből Şteţca, Dănălache, Fernandes, Zaharia,
Balau, Miclaus, Stere, Donadoni, Bitiş, Rus, Cordoş és Raduţă. A
kapus-edzői feladatokat ezután a besztercei Aurel Nalaţi veszi
át Fekete Károlytól. Mint Sabău edző elmondta, még legalább
3–4 játékos érkezik a nyár folyamán, főleg a csatársort szeretnék
megerősíteni, így nagyon jó játékosokra van szükség. A csapat
jelenleg a President szállodában van edzőtáborban, majd 28-
án ausztriai edzőtáborba utazik, ahol több barátságos mérkő-
zésen vesz részt. Négy ellenfelet sikerült eddig egyeztetni: július
2-án a ciprusi Anorthoszisz Famaguszta, 4-én az ukrán Metalurg
Donyeck, 6-án az orosz Amkar Perm, 10-én a bolgár Levszki Szó-
fia lesz az ellenfél.
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A rendőr érdeklődik az utazási irodában: 
– Elnézést, vonattal mennyi idő ide Párizs? 
– Egy pillanat... 
– Köszönöm.

Az állatok azon veszekednek, ki a félelmetesebb. 
Mondja a disznó:
– Én meghempergődzöm a sárban, futok két kört az udva-

ron, és minden csirke megijed tőlem! 
Mondja a bika: 
– Én fújok egyet, dobbantok kettőt a patámmal, és minden

csirke megijed tőlem! 
Mondja a csirke: 
– Én csak lefekszem a földre, úgy teszek, mintha halott len-

nék és egy világ be van szarva tőlem!

– Hogy fognak kezdődni 50 év múlva a mesék? 
– ? 
– Egyszer volt, hol nem volt, az operációs rendszeren is túl...

Az állatkertben az első osztályosok éppen a gólyát nézege-
tik, amikor a tanító néni megkérdezi: 

– Na gyerekek, ki tudja megmondani, hogy ez milyen állat?
Segítségül annyit elárulok, hogy ő hozza a kisbabát! 

Móricka odasúgja a barátjának: 
– Most mondjuk meg neki, hogy gólya vagy világosítsuk

fel? 

Azt mondja a férj a feleségének:
- Meghívtam egy barátomat vacsorára.
- Megőrültél? Nincs semmi kaja itthon, tiszta kosz minden, a

hajam szörnyű! Miért hívtad meg a szerencsétlent?
- Segíteni akartam neki. Szerencsétlen nem tudja eldönteni,

megnősüljön-e vagy sem...

Viccek

A sikeres pszichológust elsősorban az óvodáról, iskoláról, szóval
a gyerekekről írt tanulmányaiból ismerjük. A múlt évben megjelent
Családom történetei szépirodalmi könyv; mint ahogy a Könyvhétre
tervezett: Ó, azok a 60-as évek is – korábbi meg nem jelent novelláit
tartalmazzák. A történetek a Kádár-korban, főként főiskolások
körében játszódnak, de feltűnnek a korszak jellegzetes problémái, a
tsz-ek, ’56-os bebörtönzések is.

Könyvajánló

Ó, azok a
hatvanas
évek
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Szálláslehetőség 
négycsillagos 
szállodában

Nyitvatartás:
Naponta

Pénztár: 08 00 – 20 00

Strand: 08 00 – 21 00

A kikapcsolódás
oázisa Erdély
szívében

Újra strandolunk!

Marosvásárhely
Rózsák tere 16.

Nyitvatartás 
10:00 - 22:00

B&B caffe
be with friends


