
Hír és hírháttér

Szakma vagy politika?

A bukaresti Román Rádiótársaság tanácsa
elé citálták Biró Zsoltot, a Marosvásárhelyi
Rádió munkatársát, azzal vádolván, hogy
szakmáján keresztül alkotmányellenes au-
tonómia-törekvéseinek adott hangot. Fe-
lettesei összeférhetetlenséget állapítottak
meg a Székely Nemzeti Tanács tevékenysé-
gében elvállalt szerepe, valamint újságírói
mivolta között.
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>>> 4. oldal Riport

Ünnepelt Búzásbesenyő

Tizenkettedik alkalommal szervezték
meg a Búzásbesenyői Falunapokat, fel-
üdülést, kikapcsolódást nyújtva a dol-
gos helybelieknek, hazacsalogatva a
máshol boldogulást keresőket. A július
9–10-én sorra került eseményről nem
hiányoztak a sportvetélkedők, kultu-
rális rendezvények, valamint a késő éj-
szakába nyúló koncertek sem. 

Sport

Egy veterán testépítő
rövid portréja

Városunk szülötte még a rendszerválto-
zást követően települt át Magyaror-
szágra, majd Békésen vetette meg
lábát, manapság is ott él felhőtlen há-
zaséletet Betti asszony oldalán, és
együttes erővel Békéscsabán üzemelte-
tik a Fanatic Klub fitnesztermet, ahol
egyre több eredményes versenyzőt ne-
velnek és adnak tovább a magyar testé-
pítés könyörtelen mezőnyének. 

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

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

Hosszas tárgyalásokat és vitákat követően sikerült megegyezniük a helyi magyar
politikai pártoknak (EMNP, MPP, RMDSZ) a közös polgármesterjelölt ügyében. Bár
egyelőre még homály fedi, hogy a három potenciális jelölt  – Csegzi Sándor, Dávid
Csaba és Vass Levente – közül ki száll harcba a polgármesteri székért, egy dolog
biztos: az illető személy számíthat a magyar pártok támogatására. >>> 5. oldal

Zöldek

Mondjunk nemet 
a szórólapoknak!

Már-már a mindennapjaink részét képezik
a postaládánkból kitüremkedő reklámújsá-
gok, melyek között bizony sok esetben ne-
hézkés megtalálni a hivatalos leveleket,
értesítéseket. A Zöld Székelyföld Egyesület
által elindított környezetvédő kampány ke-
retén belül végre nemet mondhat a szóró-
lapoknak.

>>> 6. oldal >>> 11. oldal

Hír és hírháttér

Újabb esélyt tanulónak,
szülőnek egyaránt!

Múlt heti lapszámunkban már taglaltuk
az idei érettségi problémakörét, ezúttal
lelki egészségvédelmi szempontokat is
érintő körinterjút közlünk a témában. A
kérdezettek: Székely Emese, a Református
Kollégium igazgatója, az intézmény ta-
nára, dr. Borsos Szabolcs, mentálhigiénés
szakember, filozófus, a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum tanára és Muica Ottó, az
Avram Iancu Iskolacsoport pszichológusa.

>>> 3. oldal Lesz magyar összefogás

Csegzi Sándor, Dávid Csaba
vagy Vass Levente?



2. oldal >> Naptár július 13–19.

Névnapok
Július 13. Jenő, Ernő, Sára, Henrietta, Jakab, Sarolta, Henrik, Eugén
Július 14. Örs, Ferenc, Töhötöm
Július 15. Henrik, Roland, Lóránt, Stella, Egon, Aurél
Július 16. Valter, Kármen, Mária, Euszták
Július 17. Endre, Elek, Bánk, Leó, Magdolna, Róbert, Sarolta
Július 18. Frigyes, Milán, Jusztin, Arnold, Hedvig
Július 19. Emília, Vince, Aranka, Alfréd, Aurélia

Ajánló

Kos: Kisebb-nagyobb bosszúságai adódnak a héten. Előfor-
dulhat, hogy túl nagy feneket kerít egy apróságnak. Ne tá-
madja párját alaptalanul, mert ez csak bizalmatlanságot szül.

Bika: Alaposan felhalmozódtak tennivalói, és itt az ideje,
hogy kitalálja, hogyan tud egyszerre megfelelni a szakmai
és a magánéleti kihívásoknak. Bár azt gondolja, szilárdak az
érzelmei, nincs túl sok elképzelése arról, hogy merre tovább.

Ikrek: Könnyen költekezésre csábíthatja ez a hét, és egész
hónapban különösen figyelmet fordít az anyagiakra.
Alkotókedvét vásárlásban próbálja kiélni, de vigyázzon, ne-
hogy túlzásba essen.

Rák: Baráti kapcsolatai furcsa fordulatot vehetnek, és lehet,
hogy valaki olyan próbál akadályokat gördíteni az útjába,
akire eddig számíthatott.

Oroszlán: Erőre kap a héten, ami miatt türelmetlenné is vál-
hat, és csak a gyors megoldásokat hajlandó elfogadni. Azért
ne ugorjon fejest addig az új dolgokba, amíg nem tisztázta
magában az érzelmeit!

Szűz: Kissé feszélyezheti, hogy úgy érzi, egy fontos kérdés-
ben értékrendje jócskán eltér barátai és családja álláspont -
jától. Ezért tanácsos egyelőre magában tartania ellentmondó
véleményét.

Mérleg: Ne pazarolja az energiáit egy ön számára nem
kielégítő helyzetre! Használja inkább ugyanezt az erőt arra,
hogy olyan körülményeket teremtsen, melyekben valóban
elégedett lehet.

Skorpió: Szétszórt lehet ezekben a napokban, úgy érzi, ne-
hezen tudja kordában tartani el-elkalandozó gondolatait.
Ám ha egy kicsit összeszedi magát, régóta esedékes főnöki
dicséretre és akár fizetésemelésre is számíthat.

Nyilas: Környezete szerint irreálisak az elvárásai, de furcsa
módon a héten sok minden bejön, amihez mások lebeszélése
ellenére is ragaszkodik. Vigyázzon azonban, mert humorát
nem mindenki érti, és ártatlannak szánt megjegyzéseivel is
megsérthet másokat.

Bak: Lehet, hogy túlgondolkodik egy helyzetet, ami
valójában sokkal egyszerűbb. Hasznosabb lenne nem
magában következtetésre jutni, hanem megbeszélni a másik
féllel, hogy ő mit gondol minderről.

Vízöntő: Ez a hét alapjaiban rengetheti meg a kapcsolatait,
de nem kizárt, hogy kedvező hírekkel lepi meg, és egy rég
nem látott ismerős felbukkanása is felkavarhatja az állóvizet
az életében. Itt az ideje a változtatásnak, de azért vizsgálja
felül hóbortos ötleteit!

Halak: Úgy tűnik, lassan megtalálja az egyensúlyt vágyai és
ambíciói között. Pénzügyei miatt aggódik, de hamarosan
váratlan bevételekhez juthat. Talán nem tudja, merre tart,
de már a változás szelét érzi a mindennapi taposómalom-
ban.

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!
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Kár kihagyni

Nagyszabású néptánctalálkozónak adott helyet az elmúlt hétvégén a
kiskendi Sütő András művelődési otthon. A rendezvényt, melyet immár
harmadszor szervezett meg a Kendi Csillagok néptánccsoport, a
résztvevő táncegyüttesek népviseleti felvonulása nyitotta. 

Tánc- és huszárfesz-
tivál Marossárpatakon

Július 16-án, szombaton
szervezik meg a marossárpataki
tánc- és huszárfesztivált. Reggel
9 órától sajtótájékoztatót tarta-
nak, majd labdarúgó-mérkő-
zésre kerül sor a marossárpataki
tanács és a Maros megyei újság -
írók között. 10 órától gyerek-
programokat szerveznek, 12
órától ünnepi istentiszteletet
tartanak, és ugyanebben az idő-
pontban bemutatják a 
Marossárpatakról készült falu -
monográfiát. II. Rákóczi György
erdélyi fejedelem kőszobrát, Mi-
holcsa József alkotását 13 órakor
avatják fel. A kultúrotthonban
13.30 órától megnyílik Vajda
György fotótárlata és Nagy Attila
régi fényképeket és fényképező-
gépeket bemutató kiállítása. 15
órától felvonulnak a huszárcsa-

patok és a hagyományőrző nép-
tánccsoportok, 16 órától Kozma
Barna polgármester ünnepi be-
széde hangzik el és fellépnek a
hagyományőrző néptánccsopor-
tok. 18 órától középkori harci és
huszárbemutató lesz. 20 órától
a szabadtéri koncertekre kerül
sor.

Nyáresti 
orgonahangversenyek

Molnár Tünde orgonamű-
vésznő  Nyáresti orgonahang-
versenyek című, A
marosvásárhelyi orgonák hang-
színei alcímű koncertsorozatának
soron következő hangversenyére
vasárnap este 7 órakor kerül sor
a Szabadi úti református temp-
lomban. Országh Sándor és fia
orgonáján D. Croner, G. Diruta, J.
Pachelbel és Liszt Ferenc műveit
játssza a művésznő.

Tárlatok

A Kultúrpalota földszinti ga-
lériáiban Ady József emlékki-
állítása nyílt meg. Az
1950-ben született, 1991-ben
elhunyt képzőművész tárlata
július 23-ig látogatható. 

Puskás György fotótár-
lata a kövesdombi unitárius
templom Bözödi Görgy termé-
ben látogatható.  

A marosvásárhelyi Vár Galé-
riában Fülöp Jenő, a helyi Fo-
tóklub tagja természetfotóiból,
tájképeiből nyílt kiállítás. 

A Bernády Ház emeleti galé-
riáiban Szabó László fotókiál-
lítása látható. A tárlat címe
Fisheye, azaz a világ egy
halszem objektíven át. A fényké-
pész, a helybeli Zanza kávézó tu-
lajdonosa, tárlatszervezőként is
jól ismert a fiatal fotósok köré-
ben. Budapesten kezdte el fotós
tevékenységét és a Kőbányai Fo-
tóklub, valamint az Ágens Fotó-
egyesület tiszteletbeli tagja. 

Márton Szilárd egyéni fo -
tótárlata nyílik meg a maros-
vásárhelyi G. Kávézóban július
15-én, 19 órakor.

III. Kendi Vándorcsizma
néptánctalálkozó

A kiskendi templomban Pál
András lelkipásztor adta áldását
az eseményre, majd a táncnak a
mindennapi életünkben és az
egyetemes történelemben be-
töltött szerepéről beszélt. Isten-
tisztelet után a művelődési
házban folytatódott az esemény.
Vajda József, a kendi tánccsoport
nevében üdvözölte a vendége-
ket, megköszönve a faluközös-
ség hozzáállását, melynek
ered ményeként a Küküllő menti
település az erdélyi néptánc-
mozgalom meghatározó lánc-
szemévé nőtte ki magát. Az
iskolaigazgató külön kiemelte a
kendi üzleteknek és vállalkozók-
nak, a kendi és balavásári 
iskoláknak, a helyi önkormány-

zatnak, valamint az Eldi sütő-
ipari vállalatnak a rendezvény
megszervezésében nyújtott tá-
mogatását. Sagyebó István pol-
gármester az önkormányzat
nevében köszöntötte az ese-
ményt és méltatta a néptánc
fontosságát a falu életében. Ve-
ress Kálmán táncoktató, a Ván-
dorcsizma-mozgalom atyjaként
e rendezvények mozzanatait
emelte ki és azok betartására
kérte a résztvevő tánccsoporto-
kat. A köszöntő beszédeket a
színpadi előadások követték.
Nyárádmenti, küküllőmenti, só-
vidéki, kőrispataki, moldvai, vaj-
daszentiványi, széki és mezőségi
táncokat tekinthetett meg a
népes közönség a marosvásár-

helyi Öreg fenyő, a szovátai Só-
virágok, a medgyesi Gyöngyvi-
rág, az erdőszentgyörgyi
Százfonat, a harasztkeréki Tűz-
kerék, a hármasfalusi Vadrózsák
és a Kendi Csillagok néptánc-
együttesek előadásában. A kifá-
radt táncosokat és kísérőiket
ízletes gulyással várták Böjthe
Zsombor és Varga Csaba mester-
szakácsok és a vendégszeretetü-
ket immár sokadszor bemutató
kendi szülők.

A rendezvényt éjszakába
nyúló táncház zárta, melyen
Sinkó András, Bőr Hunyadi Gyula
és Moldován László szolgáltatták
a szép magyar zenét. 

Vajda József 
csoportvezető 
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Nyaralási tippek 
politikusaink részére

A megterhelő közéleti munka bizonyára leköti po-
litikusaink minden percét. Ilyenkor, nyár elején, még
az is előfordulhat, hogy nem jut idejük vakációs prog-
ramjaik előkészítésére. Tekintettel a továbbra is fenn-
álló gazdasági válságra, következzen néhány
költségkímélő „last-minute” ajánlat.

A környezetvédelmi miniszternek egy Nyugat-Eu-
rópából származó „second-hand” lakókocsiban, a ma-
rosvásárhelyi RAR székhelyén eltöltendő 10–15 napos
üdülést javasolunk. Ezáltal közelebbről is megtud-
hatja, mi a véleményük a munkájáról azoknak, akik
külföldről használt járművet hoznak be az országba.
Ugyanakkor első kézből (pontosabban első lélegzet-
vételből) tudomást szerezhet a város „ipari büszkesé-
gének”, a vegyipari kombinátnak a
károsanyag-kibocsátásáról. Garantáltan politikai stra-
tégiát fog változtatni egy ilyen élménydús nyaralás
után!

„Neptunos” politikusaink részére egy Fekete-ten-
geri nyaralás lenne a megfelelő. Fel kellene térképez-
zék a román tengerpart mai romos állapotát.
Ugyanakkor nosztalgiázhatnak a „Neptuni találkozó”
óta eltelt „diadalmas” politizálás emlékei felett. Pon-
tosabban kiszámolhatják, hány évig, hónapig és napig
voltak eddig hatalmon. Amilyen romos állapotba ju-
tott a román tengerpart (senki sem megy oda, inkább
Bulgáriába vagy a világ bármelyik más pontjára utazik
árkon-bokron keresztül), olyan mély válságba jutott
mára „érdekképviseleti szervezetünk” is. Minél több
időt töltenek a kormányon, annál nehezebben fogják
a szervezetük hitelességét visszaszerezni. Mint a ten-
gerparti romos szállodákat, úgy kell majd az 
RMDSZ-t is a romjaiból újjáépíteni. Vagyis első lépés-
ként az alapjáig le kell bontani. A román tengerparti
állapotok talán érthetőbbé teszik a mára kialakult po-
litikai helyzetet. A szálloda-tulajdonosok is azt hitték,
hogy a hazai turisták mindörökké náluk fognak nya-
ralni. Mélységesen tévedtek.

Az egészségügyi miniszternek nem javasolhatjuk,
hogy a hazai tájakon töltse el a szabadságát. Tudjuk,
hogy nagyon sokba kerül a távoli országokba való ki-
utazás, de meg kell értenie, hogy itt Romániában ál-
landó zaklatásnak lenne kitéve. Az ország összes
állampolgára kapott már valamilyen „pofont” az
egészségügyi rendszertől, és hiába van a felismerés,
hogy nem minden hibáért ő a felelős, az emberek in-
dulatossága nem ismeri a logikát. Emiatt javasoljuk,
hogy lehetőleg olyan helyre utazzon, ahol nyugodt
lehet afelől, hogy nem találkozik román állampolgár-
ral. Sőt, a biztonság kedvéért, jobb, ha egyáltalán nem
lesz emberi lény körülötte. Próbálkozzon egy lakatlan
szigettel vagy a trópusi őserdőkkel.

A miniszterelnök-helyettes úrnak egy fehéregyházi
meditációs-romantikus nyaralást ajánlunk. Közhely-
nek tűnik, de a szerelem mindennél fontosabb. Pon-
tosabban a szabadság és a szerelem. Mi lett volna, ha
a nemzet költője nem ragad kardot és nem megy el a
fehéregyházi csatába? Minden bizonnyal ma sokkal
több Petőfi-vers gazdagítaná a nyelvünket. A forrada-
lom pedig (kockáztassuk meg ezt a le nem ellenőriz-
hető feltételezést) valószínűleg ugyanolyan
forgatókönyv szerint zajlott volna le. Itt az ideje, hogy
újból tollat ragadva levonuljon a csatamezőről. Amíg
még nem késő. Kár lenne a költői tehetségét veszni
hagyni.

Ferencz Zsombor

Múlt heti lapszámunkban már taglaltuk az idei érettségi problémakörét, ezúttal lelki
egészségvédelmi szempontokat is érintő körinterjút közlünk a témában. A kérdezettek: Székely
Emese, a Református Kollégium igazgatója, az intézmény tanára, dr. Borsos Szabolcs, mentál-
higiénés szakember, filozófus, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára és Muica Ottó, az Avram
Iancu Iskolacsoport pszichológusa. 

– Hogyan vélekedik az idei érettségi ered-
ményekről, és minek tulajdonítja a gyenge sze-
replést?

Székely Emese: Úgy gondolom, váratlan
és szokatlan volt, sok mindenkit frusztrált –
felügyelőket és diákokat egyaránt –, hogy ka-
merák voltak a termekben. Ugyanakkor érzek
valami megfoghatatlant, egyfajta váratlan
szigorúságot a tételek összeállításában és a
javítás módjában, amire a diákok nem számí-
tottak, de még az őket oktatók sem. Mindig
az volt a bajom a hazai oktatással, hogy sok
tanár a mai napig arra törekedik, hogy „el-
kapja” a diákot, hogy kiderítse, mit nem tud,
nem pedig arra, hogy azt értékelje, amit  a
diák tud. (…)

Borsos Szabolcs: Ha országos adatokról
beszélünk, akkor elkeserítő a helyzet, ha vi-
szont a marosvásárhelyi elméleti líceumok
eredményeit nézzük, akkor bizakodóak is le-
hetnénk, mert például a Bolyai, az Unirea, a
Papiu és a Művészeti Líceum nagyon szépen
teljesítettek. A gyenge szereplés elsősorban
általános országos adat, amivel kezdenünk
kell valamit. Valószínű, hónapokig fogjuk ele-
mezni ezt az országos botrányt, ami nyilván-
valóan nem azonos a helyi szintű igazán szép
eredményekkel! Ezt a kettősséget fontos
hangsúlyoznunk, mert ugyan mi is az orszá-
gos átlaghoz tartozunk, de a marosvásárhelyi
magyar diákok közül, az egyetemre készülők
döntő többsége sikeresen leérettségizett.    

Muica Ottó: (...) Az idei érettségivel kap-
csolatban fontosnak tartom kiemelni azt,
hogy bizony elég hosszas – egy hónapot 
felölelő –   vizsgaidőszakról beszélünk. Mikor
egy ritmikusan előidézett distressz ennyi ideig
fennáll, hamarosan fellép a fáradtság is, és a
megszokás érzete. Valószínűleg hatékonyabb
és eredményesebb lenne a régi típusú, rövi-
debb idő alatt lebonyolódó vizsgasorozat visz-
szaállítása. 

– Sokan azon a véleményen vannak, hogy
a mostani fiatalokat semmi nem érdekli, ebből
kifolyólag pedig a sikertelen érettségi is közöm-
bösen hagyja őket. Ön mit gondol: hogyan éli
meg egy fiatal felnőttkorba lépő egyén azt,
hogy nem sikerült az érettségije?

M.O.: Az érettségi általában nem hagyja
közömbösen a diákokat, ha más okok miatt

nem is, de legalább a társadalmi szinten ki-
nyilvánított rituális értéke miatt. Egy olyan
vizsgáról beszélünk, amely döntő jellegű,
még elnevezése is egy fontos fordulópontot
sugall, mélyen a múltban gyökerezik. Nagy-
fokú stabilitásával, és elkerülhetetlen jellegé-
vel lehetetlen, hogy jókora emocionális
töltetet ne gyakoroljon a fiatal lélekre; első-
sorban distresszt, és gyakran kudarctól való
félelmet. Ha egy diák közömbös arckifejezés-
sel illeti a vizsgamenetet, nemtörődömséget
sugall közben és utána, ezek egyáltalán nem
a közömbösség jelei, hanem épp a feszült-
ségé, mivel ha valamely feszültségi állapot
túllő az egyén által jól tolerált küszöbön,
akkor arra az egyén eltompultabban reagál.
Nem másról van hát szó ilyen esetekben, mint
egy elhárítási mechanizmusról, melyben mé-
lyen benne van a kortársak előtti megfelelési
vágy is.

B.Sz.: Az oktatási rendszer a társadalom-
ban működő rendszerek közül azért a legsa-
játosabb, mert ebben a társasjátékban nem
sakkfigurákról szól a történet, hanem olyan
hús-vér emberekről, akiknek a sorsát legalább
két oldalról is befolyásolják. Az egyik oldal a
család, a másik pedig az iskolát jelentő közös-
ség. Mindkét oldalon problémák vannak! Kü-
lönféle okok miatt, évek óta
csonkacsaládokban nő fel ezen fiatalok leg-
alább 50%-a. A lelki fejlődést semmiképpen
sem segíti ez a helyzet. Az ilyen típusú meg-
próbáltatásnak éppen egyik ismérve lehet a
közömbösség. Az intézmény oldaláról, az is-
kolai közösségek megítélése nem könnyű fel-
adat. Minden iskolának minőségi
mérőrendszere kell hogy legyen, ezt ma már
törvény írja elő. A minőségbiztosítási rend-
szereknek erre külön oda kell figyelni a jövő-
ben, mert szerintem ezeket a gyenge
eredményeket előre lehetett volna látni leg-
alább fél évvel. Egyszerű megoldás lehetett
volna, ha valamikor januárban országos szin-
ten próbaérettségit tartanak és így kijózanító
lett volna a siralmas eredmény és talán még
lehetett volna abrakolni egy keveset. Talán a
tavalyi eredményt elérhettük volna, ami 65–
70%-nyi volt és ez a reális, a tételek erősségi
fokának alapján. Módszertani hiba volt az,
hogy elmaradt az általános és országos szin-
ten megszervezett próbaérettségi legalább
román nyelvből és irodalomból. 

Sz.E.: Én nem így látom. Igaz, sok csaló-
dás éri a fiatalokat manapság, főleg a kilátás-
talanság, a társadalmi-gazdasági
sikertelenség kedvetleníti el őket. Azért tűn-
nek néha „blazírtnak”. Valójában nem olya-
nok, van a viselkedésükben egyfajta „máz”,
amit épp azért vesznek fel, mert nem szeret-
nék, ha látszana a bizonytalantól való félel-
mük. Ez korfüggő is. Elnövik. (…)

Mit tanácsol a szülőknek: hogyan viselked-
jenek sikertelenül vizsgázott gyermekükkel?

B.Sz.: Azt mondanám a szülőknek, ha
lehet, minél több időt töltsenek együtt a gye-
rekükkel. Erősíteni kell lelki értelemben és fi-
zikailag egyaránt, megfelelő táplálkozással.
Egy ilyen kudarc-élmény semmiképpen sem
jelenthet világ végét, ezt kell sugároznunk.
Mindenképpen arra alkalmas ez a helyzet,
hogy a családok összefogjanak, megerősöd-
jenek, a diákok pedig augusztusban újra bi-
zonyíthatnak, ha kellőképpen felkészültek.

Sz.E.: Biztassák és ne vádolják őket. Sem-
mit nem segít ilyenkor a „látod, fiam, meg-
mondtam, hogy többet kell tanulni!”
vádaskodások. Igen, lehet, hogy igazunk van,
de most inkább az segít, ha együtt érzőek va-
gyunk. Ez nem azt jelenti, hogy versenyt kel-
lene szidjuk a gyerekkel a rendszert, a
tanárokat és az iskolát, hanem éreztessük
vele: mellette állunk, elfogadjuk őt esetleges
hibáival, gyengeségeivel (hisz a mi gyere-
künk, ki fogadja őt el, ha nem mi?!), segítjük,
amennyire csak lehet, és bízunk benne, hogy
elég erős lesz jobb eredményeket elérni.

M.O.: A lehető legrombolóbb hatása
annak van, ha a szülők fenyítésekkel vagy
anyagi jutalmakkal próbálják gyermekeiket
ösztönözni a tanulásra. Nem alkalmas mód-
szer a hibáztatás sem, az egyszerű „nem ta-
nultál, nem tudsz” ok-okozati összefüggés
hangoztatása. Helytelen az is, ha a szülő
nyugtatni próbálná gyerekét azzal, hogy az
óriási sikertelenségi rátát húzza alá ország-
szerte. Ne viszonyítsuk ilyenkor senkihez, de
ne is hibáztassuk gyermekünket. Támogassuk
abban, hogy újra motivációt nyerhessen a kö-
vetkező vizsgaesélyhez.

Kérdezett: Vass Gyopár

Újabb esélyt tanulónak,
szülőnek egyaránt! 

Székely Emese dr. Borsos Szabolcs Muica Ottó



Háromszor a Marosvásárhelyi
Rádió Igazgatótanácsa előtt

A bukaresti beidézést megelőzően Biró
Zsolt háromszor jelent meg a Marosvásár-
helyi Rádió Igazgatótanácsa előtt, ahol a
rádió főmérnöke, főkönyvelője, igazgatója
minden alkalommal hangsúlyozta: alkot-
mányellenes az SZNT tevékenysége, hiszen
a Székelyföld autonómiájáért küzd, az au-
tonómiát szorgalmazó törvénytervezetet
dolgozott ki. „Többszörösen elmagyaráz-
tam, hogy az SZNT civil szervezet, aktívan
nem politizál, jelölteket nem állít, nem
folytat pártpolitikát. A rádiós pályafutásom
alatt objektíven tájékoztattam a hallgató-
kat, sőt amióta az MSZT elnöke vagyok, az
erről szóló anyagok készítéséről is lemond-
tam” – nyilatkozta Biró Zsolt. Ennek elle-
nére Demeter András, a Román Rádió
elnök-vezérigazgatója az ügy részletes ki-
vizsgálását rendelte el. 

Az újságíró sérelmezte, hogy a Román
Rádió kisebbségi adásaiért felelős főszer-
kesztője, aki egyben az Igazgatótanács
tagja, Borbély Melinda, nem vett részt a ki-
hallgatásokon: „Borbély Melinda egyszer
sem jelent meg a kihallgatásokon, holott
mint közvetlen főnököm ő tudná érdemben
értékelni a munkámat. Elvártam volna ré-
széről, hogy képtelen vádak esetében meg-
védjen” – fogalmazott az újságíró.

Fizetés nélküli 
szabadságon az újságíró

Annak érdekében, hogy az SZNT-n belül
hatékony módon végezhesse munkáját,
Biró Zsolt felfüggesztette rádiós tevékeny-
ségét, és fizetés nélküli szabadságot vett ki:
„Mivel a munkaszerződésem értelmében
jogom van fizetés nélküli szabadságra,
éltem is a lehetőséggel. Véleményem sze-
rint elvárhattam volna Borbély Melindától
is, hogy kövesse lépésemet” – mondta Biró. 

Tiltakozás a politikai
üldöztetés ellen

Az újságíró tiltakozást fogalmazott meg
és nyújtott át Demeter András és Borbély
Melinda, valamint a Marosvásárhelyi Regi-
onális Rádióstúdió vezetőségének figyel-
mébe, melyben részletesen mutat rá a
rádión belüli ellentmondásokra:  „Furcsának
találom azt a tényt is, hogy hosszú évek óta
senkinek sem szúr szemet, hogy a Román
Rádiótársaság kisebbségi adásaiért felelős
főszerkesztője, aki egyben a Marosvásárhe-
lyi Rádió aligazgatói pozícióját is betölti
nem más, mint Borbély László miniszter fe-
lesége. Borbély László pedig köztudottan
az RMDSZ egyik legbefolyásosabb politi-
kusa, egy ideje annak politikai alelnöke.
Románia törvényei garantálják a sajtósza-
badságot és garantálják a szólás szabadsá-
gát, épp úgy, mint ahogyan garantálják az
információhoz való jogot. Hogyan lehet el-
fogulatlan, pártatlan az a szerkesztő, akinek
közvetlen családtagja, férje nem csak egy-
szerű közszereplő, hanem Románia egyik
minisztere?” – áll a Biró Zsolt által megfo-
galmazott és a Marosvásárhelyi Regionális
Rádióstúdió vezetőségének eljuttatott le-
vélben. 

Bár az újságíró idejében kilátásba he -
lyezte és kérelmezte, hogy augusztus 1-

jétől fizetés nélküli szabadságot vesz ki,
mégis beidézték a bukaresti Román Rádió-
társasághoz. Kérdésünkre, hogy részt
kíván-e venni a július 14-ei bukaresti meg-
hallgatáson, Biró nem tudott pontos választ
adni. 

Biró Zsoltnak választania kell

Borbély Melindát telefonon sikerült elér-
nünk, aki többször is kijelentette, téved, ha
valaki azt állítja, hogy az újságírót el akarják
távolítani posztjából. „Morális dologról be-
szélünk: Biró Zsoltnak el kell döntenie, hogy
a mikrofon melyik végén szeretne lenni, a
kettőt egyszerre nem lehet végezni” – nyi-
latkozta Borbély. Kérdésünkre, hogy miért
nem vett részt az Igazgatótanács által össze-
hívott kihallgatásokon, a főszerkesztő el-
mondta, nem akart semmiféle nyomást
gyakorolni, ugyanakkor szakmailag sem
tudta volna megvédeni kollégáját. Megje-
gyezte, abban az esetben, ha bármiféle tör-
vény tiltaná, hogy egy tisztségviselő párja
nem tölthet be vezető pozíciót egy közszol-
gálati rádiónál, akkor lemondana. 

– Szeretném, ha valaki monitorizálná
adásainkat és felmérné, hány RMDSZ-es hírt,
illetve SZNT-s hírt közlünk. Az utóbbi folyik
ki a rádióból – összegzett a főszerkesztő.

Fodor Tekla

Tabletta 

A legújabb hírek szerint az RMDSZ marosvásárhelyi szer-

vezete szeptemberig dönt, kit támogat a vásárhelyi polgár-

mesterjelöltségért folyó versenyben. Korábban felmerült

Bölöni László neve, aki azonban időközben a görög PAOK

Szalonikihez szerződött, így három másik személy – Csegzi

Sándor, Dávid Csaba és Vass Levente – közül kerülhet ki a

közösen támogatandó magyar polgármesterjelölt. Legutóbb

az elmúlt hét péntekén tárgyaltak erről az RMDSZ vezetői.

„Az egyeztetésen az RMDSZ részéről jelen volt a megyei szer-

vezet elnöke, Kelemen Atilla, az országos politikai alelnök,

Borbély László és jómagam. Mindenki 

egyetértett, hogy közös jelölt legyen, és megegyeztünk, hogy

nincs szükség aláírásra, mert korábban kinyilvánítottuk az

álláspontunkat. Az RMDSZ-nek lesz jelöltje, az EMNT és az

MPP képviselői pedig megígérték, hogy majd felsorakoznak

mögé, mivel részükről nem hangzott el konkrét javaslat,

nekik nem volt jelöltjük” – mondta dr. Benedek István. 

Részemről csak annyit: „vajúdtak a hegyek és egereket

szültek”. 

-györgyi

Fullasztó hőség 

A hosszú ideig tartó esőzések és hűvös nyári időjárás
után néhány napja tombol a nyár: a hétvégén újra be-
népesültek a strandok, kirándulóhelyek. 

A legtöbben a Víkendtelepet választották, ahol a fel-
nőtteknek 5, a gyerekeknek 2 lejes belépővel lehetett
bejutni. A medencék vize szombatra, vasárnapra már
egészen felmelegedett, s telve volt lubickolókkal. A
város környékén lévő szállodák, panziók strandjai is tele
voltak, ám ezek látogatóinak jóval többe került a fel-
üdülés, hisz 15 lejtől 45 lejig terjedt a belépti díjak ára.

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság fo-
lyamatosan ellenőrzi a strandokat és azok környékét,
eddig a Víkendet, a marosszentgyörgyi wellness-köz-
pontot, a dicsőszentmártoni strandokon jártak, de sehol
nem találtak komolyabb rendellenességet. Az ellenőr-
zés a következő napokban, hetekben folytatódik: a
szászrégeni, a segesvári, az idecsi strandokat ellenőrzik,
de olyan helyekre is visszatérnek, ahol már korábban
jártak. Az előrejelzések szerint a következő napokban
kissé elromlik az idő, a meteorológusok enyhe lehűlést
és helyi esőzéseket jeleznek.

Maros megyében javultak az eredmények

A július 4-én közzétett eredmények szerint Maros
megyében alig 45,56 százalékos volt a sikeresen érett-
ségizettek arányszáma. Az óvások után viszont 0,75 szá-
zalékkal emelkedett ez a szám. A végleges eredmények
szerint tehát a vizsgázók 46,31 százaléka bizonyult
érettnek. Az érettségi végleges eredményei alapján az
5403 vizsgára beiratkozott Maros megyei közül 2441 di-
áknak sikerült, 2825-nek pedig nem sikerült elérnie a
hatos átlagot, azaz az átmenő jegyet. 133-an nem je-
lentek meg, illetve 6 diákot kizártak a vizsgáról. 

Idén a legtöbben román nyelv és irodalomból kérték
dolgozataik újrajavítását – összesen 694-en, matema-
tikából 495-en, továbbá biológiából 234-en, földrajzból
116-an, anatómiából 90-en, történelemből 75-en, il-
letve magyar nyelv és irodalomból 64 diák nyújtott be
óvást. Azok a diákok, akiknek nem sikerült megszerezni
az átmenő jegyet, augusztus 22-től kezdődően újra vizs-
gázhatnak a szóbeliken, 29-étől pedig az írásbeliken
próbálkozhatnak. 
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Nem lesz népszavazás Maros megyében
Egyelőre nem kérik ki a Maros megyei
lakosok véleményét arról, hogy egyet -
értenek-e az államelnök által javasolt
régióátszervezéssel vagy sem – dön-
tött a Maros Megyei Tanács július 7-i
rendkívüli közgyűlésén. A határozat-
tervezetet, mely egy referendum
megszervezésére vonatkozott, június
29-én az ellenzéki Szociálliberális Szö-
vetség (USL) terjesztette a tanács elé,
ám ezt 2 tartózkodással, 18 ellen-, va-
lamint 14 igen szavazattal elutasítot-
ták, így elmarad a július 31-re
tervezett népszavazás.

– Attól eltekintve, hogy nem szavaz-
tuk meg a referendum kiírását, komolyak

vagyunk és fontosnak tartjuk ezt a prob-
lémát. Mindenképp ki kell kérni a lakosság
véleményét, viszont előtte tárgyalásokra
van szükség. Meg kell beszéljük, hogy mi-
lyen következményekkel járna Maros
megye megszüntetése. Akkor kell referen-
dumot szervezni, amikor ott az ideje – fo-
galmazott Lokodi Edit, a Maros Megyei
Tanács elnöke. 

A szavazást megelőzően sor került a
megszokott politikai vitára, ahol az USL
képviselőinek alkalmuk volt megindo-
kolni, miért tartják fontosnak és szüksé-
gesnek a népszavazást, míg a
kormánypártiak annak fölöslegessége
mellett kardoskodtak. Az ülésen részt vett

Ciprian Dobre parlamenti képviselő, aki
hangot adott nemtetszésének azzal kap-
csolatosan, hogy mindössze a voksolást
követően kapott szót. Dobre kifejtette, a
Maros megyei lakosoknak alkalmuk lett
volna bebizonyítani, hogy nem értenek
egyet a megyehatárok módosításával. 

Lokodi indokolatlannak vélte 1,3 millió
lej kiadását, ugyanis az ügy legközelebbi tár-
gyalására csak az őszi parlamenti ülésszak-
ban kerül sor. „Amikor az USL benyújtotta a
határozat-tervezetet, még aktuális volt a
téma, de ma már nem az, hiszen országos
szinten is elhalasztották annak megvitatá-
sát” – összegzett az elnök asszony. 

F. T.

Szakma vagy politika?
A bukaresti Román Rádiótársaság tanácsa elé citálták Biró Zsoltot, a Marosvásárhelyi Rádió
munkatársát, azzal vádolván, hogy szakmáján keresztül alkotmányellenes autonómia-törekvé-
seinek adott hangot. Mint ismeretes, az újságírót néhány hete választották meg a Marosszéki
Székely Tanács (MSZT) elnökének. Felettesei összeférhetetlenséget állapítottak meg a Székely
Nemzeti Tanács tevékenységében elvállalt szerepe, valamint újságírói mivolta között. 

Borbély Melinda Biró Zsolt
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Idén könnyebb a tanulni vágyók helyzete 

A legtöbb helyen július 11-én kezdődnek az egyetemi be-
iratkozások a különböző felsőoktatási intézményekbe. Maros-
vásárhelyen összesen csaknem 4000 helyet hirdettek meg. A
napokban zárult érettségi vizsgákon 2441 Maros megyei di-
áknak sikerült átmenőt szereznie, tehát előreláthatóan nem
lesz nagy tumultus a beiratkozáskor. Igaz, nem csak a megyé-
ből várnak egyetemistákat a helyi egyetemi központok. A fel-
sőoktatási intézmények abban reménykednek, hogy az őszi
pótfelvételin sikerül majd betölteniük a meghirdetett helyeket. 

Takarékos energiagazdálkodás a cél 

Az önkormányzati képviselők döntöttek: Marosvásárhely
csatlakozik a nagyszebeni központú Romániai Energiaváro-
sok Egyesületéhez. Az említett társulás a városlakók életkö-
rülményeinek javítását szolgáló programok támogatását
vállalja, úgy mint az energiafogyasztás csökkentése, az al-
ternatív, regenerálható források bevezetésének szorgalma-
zása. A hosszú távú cél szerint el kell érni, hogy mind a
magánszemélyek, mind a város energiafogyasztása 50 szá-
zalékkal csökkenjen. Ez azért fontos, mert 2013-ig liberali-
zálják az energiaárakat, megszűnnek a különböző
támogatások, ami jelentősen megdrágítja  a földgáz és a vil-
lamos energia árát. A kívánatos az lenne, ha a város megter-
melné az általa elfogyasztott energiamennyiséget. A
kezdeményezést a civil szféra is felkarolta, nemrég a Fókusz
Öko Központ tartott munkatanácskozást a helyi közigazga-
tásban dolgozók, tanácsosok részvételével, amelyen az ener-
giatakarékos programok kidolgozásának fontosságáról esett
szó.  

Nemzetközi árvízvédelmi tanácskozás 

Háromnapos árvízvédelmi tanácskozás helyszíne volt a
Maros Vízügyi Hatóság Köteles Sámuel utcai székhelye, ame-
lyen a hazaiak mellett német, norvég és magyarországi szak-
emberek is részt vesznek. Romániának 2013-ig fel kell
zárkóznia az unióban használt rendszerekhez, hiszen meges-
het, hogy közösen kell az árvíz okozta katasztrófákat elhárí-
tani. Ezen a téren Románia és Magyarország között nagyon
jók a szakmai kapcsolatok, több közös védelmi gyakorlatot is
végeztek, és a két ország szakemberei időszakonként ellen-
őrzik egymás árvízvédelmi rendszereit. A hatóságok a WAT-
MAN integrált árvízvédelmi programhoz fűznek reményeket,
amellyel uniós támogatásra pályáznának. A program nemcsak
eszközök vásárlását segítené, hanem olyan számítógépes fi-
gyelmeztetési rendszerhez való hozzájutást is, amellyel elő-
rejelezhetők lennének az árhullámok. A projekt 2004-ben már
elkészült, az állam azonban akkor nem biztosította a szüksé-
ges önrészt, ezért az egész folyamatot újra kellett kezdeni.  

Munkaerőpiaci helyzetkép

Június folyamán ötezer új munkaszerződést kötöttek –
közölte a Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőség. Ennek el-
lenére a munkanélküliek száma Maros megyében 14.569 fő.
Munkanélküli segélyben mindössze 4601 személy részesül,
9968-an viszont kiestek már a rendszerből. 

A munkanélküliségi ráta június végén 5,84% volt. A ta-
pasztalat szerint nyáron alacsonyabb a munkanélküliség,
mivel időszakos munkára több lehetőség van ilyenkor. Az
idei júniusi adatok szerint valamivel alacsonyabb a munka-
nélküliek száma, mint 2009-ben vagy 2010-ben, amikor 6,
illetve 7,44%-os rátát jegyeztek. Városokra lebontva a hely-
zet a következő: Marosvásárhelyen 5660 a munkanélküli, Se -
gesváron 1671-en, Szászrégenben 2156-an,
Dicsőszentmártonban 2580-an, Marosludason 1980-an, míg
Szovátán 522-en maradtak munka nélkül. 

A Megyei Munkaközvetítő Ügynökség jelenleg 245 mun-
kahelyet ajánl. Többnyire szakképzetlen munkásokat keres-
nek a cégek. A segesvári kerámiagyár alkalmaz nagyobb
számban, de textilipari munkások iránt is van kereslet, azon-
ban más szakmákban alig ajánlanak munkahelyet. 

HIRFOLYAM 

…bolondos élet, mitől tudsz olyan
édes lenni, mint a méz? Bizonyára sokan kí-
vülről fújják a közkedvelt operettsláger ref-
rénjének kezdősorait, de ezúttal békén
hagyjuk a Csámpáskirálynőt, és az ócskapi-
acról értekezünk…

Tősgyökeres vásárhelyieknek fölösleges
lenne hosszasan pampullázni az ócskáról,
de pár szóban mégiscsak illik bemutatni,
mert nem mindenki tős, gyökeres és vásár-
helyi, így egyszerre. Szóval: az ócska egy
bolhapiac, ahová a kevésbé sznob polgárok
látogatnak ki vasárnap délelőttönként, ha
nem esik az eső, mert az ószer cabrio. Teszik
ezt elsősorban azért, mert nincs az a szu-
per- vagy hipermarket, barkácsáruház vagy
praktikereskedés, antikvárium, turkáló, hifi-
szaküzlet vagy retrobolt, amely veteked-
hetne az ócskapiac kínálatával, ráadásul
minden egy helyen van, mint egy merev-

lemezen. Gyakorlatilag bármit megtalálsz:
narancssárga keletnémet mixerbe való
szénkefét, Marx elvtárs műbőrkötéses be-
szélyeit, kanapérugót, szenes vasalót, ka-
lapácsnyelet, echte bajor kocsmából
elcsaklizott söröskriglit, joghurtos pohárba
gyógyított minikaktuszt, kutyarágta fröcs-
csentett játékindiánt, makk ászt, talpas
szovjet félhomálymérőt, napelemes bá-
nyászlámpát…

Meg ruhát, rengeteg ruhát. És ez adja a
piac igazi ízét, zamatát. Merthogy az ócska
hamisítatlan hangulatát a „rongyos cigá-
nyok” szolgáltatják. Mert ők emberből van-
nak, mert velük lehet. Alkudozni,
viccelődni. Mert ők értik a „meszeriát”,
pedig aligha vettek részt marketing-mes-
terkurzuson, PR-tanfolyamon vagy sales
manageri agytágítón. A vérükben van a bó-
tolás, egy futó pillantással leolvasnak, és

bevetik a „személyre szabott eladási straté-
giát”. Amellett a gazdaságpolitikai változá-
sokat is egyből lereagálják, újabban (azaz
idestova már egy éve) a „három tíz lejért”
szlogen mellé bevették a „TVA nélkül” és
„budzsetáris árak” rikkantásokat is.

Van, akinek derogál levetett ruhákat vi-
selni, vagy, még inkább: az ócskán „cigány-
kodni”. Aki megteheti, hogy több száz lejes
farmerekben és pólókban flangáljon, tegye.
De azok számára, akik csupán önérzeteske-
désből, sznobériából, kispolgári gőgből ki-
folyólag, vagy „jajnehogymeglássonvalaki”
alapon nem járnak az ócskára, van egy jó
tanácsom: tépjék le a turkálóból beszerzett
ingük, szoknyájuk, alsógatyájuk gallérjáról,
korcáról vagy sliccéről a kézzel firkantott ár-
cédulácskát, mielőtt belebújnak…

Molnár Tibor

Te rongyos élet... 

Lesz magyar összefogás

Hosszas tárgyalásokat és vitákat követően sikerült megegyezniük a helyi magyar politikai pártok-
nak (EMNP, MPP, RMDSZ) a közös polgármesterjelölt ügyében. Bár egyelőre még homály fedi, hogy
a három potenciális jelölt  – Csegzi Sándor, Dávid Csaba és Vass Levente – közül ki száll harcba a
polgármesteri székért, egy dolog biztos: az illető személy számíthat a magyar pártok támogatására. 

Csegzi Sándor, Dávid
Csaba vagy Vass Levente?

A legutóbbi egyeztetésen, melyre július
8-án került sor, jelen volt a helyi RMDSZ
szervezet elnöke, dr. Benedek István, a me-
gyei RMDSZ szervezet elnöke, dr. Kelemen
Atilla, az országos politikai alelnök, Borbély
László, valamint az MPP és az EMNT képvi-
selői is. „A pénteki tárgyaláson megegyez-
tünk abban, hogy nincs már szükség arra a
bizonyos aláírásra, hiszen mindhárom szer-
vezet ugyanazt akarja: egyetlenegy magyar
polgármesterjelöltet kinevezni” – nyilat-
kozta a sajtónak dr. Benedek István.

A gyűlések során a Magyar Polgári Párt,
illetve a jelen pillanatban hivatalosan még
nem létező Néppárt, semmiféle konkrét ja-
vaslattal nem állt elő, így egyetértettek az
RMDSZ színeiben induló személy támoga-
tásában: „Természetesen a többi pártnak is
megvan a maga kedvence, de erről nem kí-
vánok nyilatkozni. Annak ellenére, hogy a
Néppárt egyelőre fantompárt, hiszen nincs
bejegyezve, tisztességesen, véleményüket
kikérve tárgyaltunk velük” – tájékoztatott a
helyi RMDSZ elnöke. 

Bár mindhárom szervezet szívesen fel-
sorakozott volna Bölöni László mögé, az
edző nem vállalta a megmérettetést. Mint
ismeretes, Bölöni a görög PAOK-hoz szerző-
dött, így egyelőre a futball világában kíván
tevékenykedni.

„Azt ígértem, hogy június végéig nyilvá-
nosságra hozzuk annak a személynek a
nevét, aki harcba száll a polgármesteri szé-
kért, viszont különböző változások miatt ezt
nem tudtuk megvalósítani. Az elkövetke-
zendő néhány hónapban választmányi gyű-
léseket szervezünk, ahol titkos szavazással
döntünk arról, hogy ki lesz a jelölt” –

mondta Benedek. A tervek szerint szeptem-
berig biztosan megnevezik a legesélyeseb-
bet. Újságírói kérdésre, hogy elegendő-e
kilenc hónap a jelölt felépítésére, Benedek
elmondta, mindhárman közismert szemé-
lyiségek, jelentős politikai múlttal rendel-
keznek, így a kampány ideje megfelelő. 

Mint kiderült, a megbeszélések alkalmá-
val felmerült dr. Benedek István neve is, aki
csak nagyobb problémák kialakulásának
esetén gondolkodna a jelöltetésén: „Jelen
pillanatban a szakmám és hivatásom vá-
lasztom. Úgy gondolom, hiba lenne elsza-
kadni attól a kórháztól, mely
Kelet-Európában az egyik legszínvonala-
sabb” – taglalta a professzor.

A sajtótájékoztatón elhangzottakra
rendre reagáltak a tárgyalópartner szerve-

zetek. Az EMNT közleményt adott ki, amely-
ben elsősorban azt nehezményezték, aho-
gyan  Benedek  a „fantompártról” szólt, de
kifejtették ama véleményüket is, miszerint
„a városi elnök nyilatkozásmódja nem tük-
rözi a pénteki egyeztetés építő jellegét és
célratörőségét”. László György, az MPP me-
gyei elnöke sajtótájékoztatón jelentette ki,
szó sem volt arról, hogy az RMDSZ által ki-
választott jelölt mögé sorakoznának fel,
hanem közösen döntik el, ki legyen a ma-
gyarság jelöltje. “Továbbra is közös jelöltben
gondolkodunk, olyan személyben, aki élvezi
az összes politikai alakulat, az egyházak, a
civil szervezetek, sőt a román nemzetisé-
gűek támogatását is” – mondta László. 

Fodor Tekla



Málnásszunk Cserefalván

A marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ, közösen a cserefalvi
Bartha Jenő gazdával idén is lehetőséget nyújt málnaszedésre és
annak értékesítésére. Az érdekeltek a hét folyamán bármikor
ellátogathatnak Cserefalvára (86. szám), ahol saját kezűleg
leszedhetik a málnát, majd 10 lejért kilóját megvásárolhatják azt.
A szervezők arra kérik az érdekelteket, hogy indulás előtt egyeztessenek
a gazdával, a következő telefonszámon: 0742-070.894.

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

Hi
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A búvárkodás azon sportágak egyike,
amely egyszerre kikapcsol, frissít és erősít –
állítják azok, akiknek megadatott a lehető-
ség, hogy legalább egyszer víz alá merülje-
nek. Annak érdekében, hogy minél többen
megtapasztalhassák ezt az érzést, megis-
merhessék a víz és az élővilág rejtelmeit, a
Maros Megyei Hegyimentők Egyesülete bú-
vártanfolyamokat indít egyéneknek, cso-
portoknak, baráti társaságoknak. 

A merülni vágyók az úgynevezett NAUI

adatbázisba lesznek regisztrálva, melyet vi-
lágszerte elismert iskolaként tartanak szá-
mon. A tanfolyamok időtartama létszámtól
és a tanulók idejétől függ. 

Az oktatás menete: 6 óra elméleti fog-
lalkozás, 4 uszodai foglalkozás, nyíltvízi ok-
tatás és merülés, elméleti és nyíltvízi vizsga.
Az egyesület rendszeresen eljár romániai,

magyarországi, szlovákiai búvártúrákra. A
tanfolyam elvégzése után az érdekeltek to-
vábbképzésekre, búvártúrákra, összejövete-
lekre jelentkezhetnek. A folyamatos
gyakorlási lehetőséget az egyesület to-
vábbra is biztosítja.

Bővebb információkért látogasson el a www.salvamontms.ro oldalra, vagy hívja a
0729-988.844-es telefonszámot (Kovács Róbert).

6. oldal július 13–19.>> Zöldek

A Zöld Székelyföld Egyesület 2008-ban
indította útjára az úgynevezett Környezet-
barát postaláda projektet, melynek célja
aktív fellépésre buzdítani azon személye-
ket, akik nem kívánnak többé szórólapokat
találni postaládájukban. A megoldás egy-
szerű: mindössze egy matricát szükséges
kihelyezni a postaládára, így az osztogatók
megóvják a ház lakóit néhány tucat 
reklámújságtól.

A program az elmúlt évek során régiós
kezdeményezésé nőtte ki magát, hiszen
míg a kezdetekben mindössze Csíkszeredá-
ban működött, 2010-től 9 erdélyi város is
bekapcsolódott. „Ekkor két típusú matrica
került forgalomba: egyik elutasítja a szóró-
lapokat, a másik pedig jelzi, hogy a posta-
láda tulajdonosa igényeli a fecniket.
Számos nyugati országban rég bevált mód-
szer, hogy a postahivatal, civil szervezetek
matricákat biztosítanak a lakosok számára,
mely segítségével két részre lehet osztani
őket: szórólapokat igénylőkre és nem
igénylőkre” – olvasható a szerkesztősé-
günkbe eljuttatott közleményben.

Sajnálatos módon ez a gyakorlatban
nem működik ennyire egyszerűen, hiszen
gyakran előfordul, hogy a forgalmazók nem
veszik figyelembe a kihelyezett matricákat,
és mindenkit megajándékoznak bizonyos
számú szórólappal. Annak érdekében, hogy
a program eredményessé váljon, a szerve-
zők arra kérik az érintetteket, jelezzék az

info@zoldszekely.ro e-mail címen, hogy hol,
mikor, melyik cég szórólapja került a pos-
taládába a felhívás ellenére.

Marosvásárhelyen a Fókusz Öko Köz-
pontban (Liliom utca 22. szám alatt) lehet
beszerezni a matricákat 50 baniért. Kósa
István, a Fókusz Öko Központ munkatársa
lapunknak elmondta, egy ilyen matrica ki-
ragasztása hatásos jelzés lehet a szórólap
osztogatók számára: „Azokba a lépcsőhá-
zakba, ahova könnyen be lehet jutni, na-
ponta kerülnek különféle reklámújságok,
levelek, szórólapok és fecnik. Sokakat zavar
ez, és szerencsére olyanok is akadnak, akik
végiggondolják, hogy alapjában véve pa-

pírpazarlásról, vagyis faanyagpazarlásról
van szó, és szeretnék jelezni azt, hogy ők
ennek a folyamatnak nem kívánnak a ré-
szesei lenni. Egy ilyen matrica kiragasztása
szerintem egy diszkrét, de hatásos jelzés
lehet, úgyhogy valószínűleg elfogynak
majd a matricák. Azt sajnos nem lehet előre
megmondani, hogy a forgalmazók figye-
lembe veszik-e a lehúzósokat, de remény-
kedünk, hogy igen. Igyekszünk az
irodánknál gyakrabban látogatott helyeken
(pl. szórakozóhelyek) is elszórni majd azo-
kat” – magyarázta Kósa.

F. T.

LIFE+ pályázati felhívás
a 2011. évre
Az Európai Bizottság meghirdeti az Európai Unió terü-
letén bejegyzett jogalanyok számára a LIFE+ program
2011. évi pályázatát. A pályázati felhívás keretében
olyan jogalanyok (állami és/vagy magánszervezetek,
szereplők és intézmények) nyújthatnak be pályázatot,
amelyeket az Európai Unió tagállamainak valamelyiké-
ben jegyeztek be.

1. LIFE+ természet és biodiverzitás
A természeti rendszerek, a természetes élőhelyek, valamint a
vadon élő növény- és állatfajok védelme, megőrzése, helyreál-
lítása, figyelemmel kísérése és működésük elősegítése azzal a
céllal, hogy az EU-ban sikerüljön megállítani a biológiai sokfé-
leség – többek között a genetikai források sokféleségének –
csökkenését.
2. LIFE+ környezetvédelmi politika és irányítás
Éghajlatváltozás, víz, levegő, talaj, városi környezet, zaj, vegyi
anyagok, környezet és egészség, természeti erőforrások és hul-
ladékok, erdők, innováció
Stratégiai megközelítés: A uniós környezetvédelmi jogszabályok
hatékony alkalmazásának és végrehajtásának elősegítése, és a
környezeti politikához kapcsolódó tudásalap javítása; a kkv-k
környezetvédelmi teljesítményének javítása.
3. LIFE+ információ és kommunikáció
A környezetvédelmi kérdésekkel – ezen belül az erdőtüzek
megelőzésével – kapcsolatos információk terjesztése és a kör-
nyezettudatosság erősítése.

Költségvetés
A LIFE+ program keretében 2011-ben végrehajtandó projek-
tekhez cselekvési támogatás céljára 267.431.506 euró áll ren-
delkezésre. Ezen összeg legalább 50 százalékát a természet és
a biológiai sokféleség megőrzését elősegítő intézkedésekre kell
elkülöníteni.
A 2011-es évben a tagállamok rendelkezésére álló indikatív ke-
retösszegek az alábbiak szerint alakulnak:
Magyarország: 6.895.995 euró
Románia: 11.277.858 euró

Határidő
A projektjavaslatokat 2011. július 18-án kell benyújtani az ille-
tékes nemzeti hatóságokhoz. További információk, többek kö-
zött a pályázati útmutató és a jelentkezési űrlapok a
LIFE-honlapon érhetők el:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Búvártanfolyam kicsiknek és nagyoknak
Tanfolyamok:
l junior
l nyíltvízi kezdő tanfolyam 
l haladóbúvár tanfolyam 

Speciális tanfolyamok:
l mentőbúvári
l mélymerülő
l roncsbúvári
l jégalámerülő
l nitrox
l barlangi
l szárazruhás
l sisakos
l mester búvár

Mondjunk nemet
a szórólapoknak!

Már-már a mindennapjaink részét képezik a postaládánkból kitüremkedő reklámújságok, melyek
között bizony sok esetben nehézkés megtalálni a hivatalos leveleket, értesítéseket. A Zöld 
Székelyföld Egyesület által elindított környezetvédő kampány keretén belül végre nemet mondhat
a szórólapoknak. 



7. oldalKultúra <<július 13–19.

élet-módi

amelyben egy 
virágcserép teljesen
fölöslegessé válik

Dzsessziről az Öreg sokszor megállapította, hogy a mosdó-
vízzel kiönti majd a gyermeket is (csak annyit erről, hogy ő
ezt szó szerint érti). A ritmikusan ismétlődő mondat nem
minden egyes esetben találkozik a valósággal, ám igaz, és
nem győzzük hangoztatni: vannak dolgok (elég sok), me-
lyek nem tudnak a fejünkbe menni, mert nem érdekelnek. 
De itt kell kitérnünk arra a sajátos helyzetre is, amikor pél-
dául egy közéleti-politikai probléma kifejezetten felkelti ér-
deklődésünket, és az ügy kapcsán még az elhangzott
nyilatkozatok, „hivatalos” vélemények is érdekelnének,
amiből akad is dögivel. De aztán, amikor Zb megkérdezi,
hogy na mit is mondott az illető nyilatkozó, csak nyelünk,
először hülyének gondoljuk magunkat, hogy az olvasotta-
kat nem tudjuk összefoglalni, aztán kicsit lecsillapodunk,
mert a semmit lehetetlen összefoglalni.
De van egy sajátos problémahelyzet, amelyre szinte mindig
igaz a fenti mondás. Ezek pedig a virágok. Ugye van a mi-
cimackós plakát, amelyen az az óriási nagy igazság áll,
hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Hogy
Dzsessz jó vagy rossz ember, nos az bonyolult és árnyalt
ügy. (Csak egy példát hozunk ennek szemléltetésére: az itt-
hon vakációzó Zb, azalatt az egy röpke hét alatt, eleinte
csak finom, célzásszerű zsebsárkányozással kezdte, később
a házisárkány jelzővel fémjelzett szituációvá  transzformá-
lódott a világ, és legvégül hősnőnk megkapta sárkányos
becenevei legújabbikát, mely elé a tűz előtag került... De a
vasárnap délutáni, volt NDK-s hangulatból, bárcsak vissza-
jönne az ő tűzsárkányához szalmakrumplit enni, szóval
ezért fogalmaztunk úgy, hogy jónak vagy rossznak lenni
korántsem olyan egyszerű.
Igen, a virágok. Dzsesszi, amikor először ballagott az egye-
temen, a Sovány Nőtől kapott egy gardéniát. Ez a növény
tényleg az egyik legcsodálatosabb illatú virágzattal rendel-
kezik a dísznövények között, de amit úgy kell elképzelni,
mint a Kisherceg rózsáját, és erre erősítenek rá azok az in-
terneten keringő rémtörténetek, amelyek hosszasan és
rendkívül precízen ecsetelik, hogy a gardénia milyen kényes
növény. Dzsesszi ekkor fogta magát, és addig keresett az
interneten, amíg rá nem talált a gardénia fórumozók cso-
portjára, és ki nem derítette a tutit: a gardéniát spriccelni
kell a leveleinél, és igazából nem is kell öntözni. Hát szegény
növény bírta egy évet, bírta kettőt, bírta hármat is, de aztán
– nem tudni miért, lehet, hogy már nem bírta szusszal vagy
csak változó korba lépett? – lecsapta leveleit, és nem volt
hajlandó tovább kommunikálni a külvilággal. (Azt elfelej-
tettük mondani, hogy mindez az Ötödik Emeleten zajlik, és
a spriccelést is a család többi nőtagja végzi, Dzsesszt leszá-
mítva.) Na, a leveleket lecsapós jelenet után az Öreg fogja
magát és egyszer csak nyakon önti őkegyelmét egy csésze
vízzel (a gardéniát). Amire a növény olyan pozitívan rea-
gált, hogy virágot is bontott. Azóta hetente kétszer kap inni,
és irul-virul.
De újabb probléma merült fel. És ez már egy másik virág
képében. Dzsessz, a Hármas Számú Komáéktól (ez nem
rangsor, hanem sorszám) kapott egy törpeorchideát. A tör-
ténet már rosszul kezdődött, mert hősnőnk másnap máris
vett egy jópofa kis cserepet és beleállította a szerencsétlen
növényt, pedig valami derengett, hogy mondták, fontos az
átlátszó műanyag cserépben tartani. De csak akkor vette
ki nagy későre, amikor az édesanyja leteremtette telefonon,
hogy hagyja a szegény növényt a gyökerén keresztül foto-
szintetizálni, s tegye ki gyorsan az ablakba. Ezért van az,
hogy egyelőre az orchidea a Zöld Pikkelyes Palota ablaká-
ban feszít, de nem lehet tudni meddig, mert még nem is
volt megöntözve.
Tényleg... 

(vassgyopi)

Múzeum a
faluközösség örömére

A havadtői múzeum szemléletes példája annak a ténynek, hogy a belülről jövő kezdeményezések
megvalósításában nem a pénz játssza a főszerepet. Ennél sokkal fontosabb a lelkesedés, az el-
szántság és a támogató közösség.  Dónáth Istvánnal, az egy éve működő múzeum alapítójával
beszélgettünk.

A kezdetek

A múzeum létrejöttét mozaikszerű és szer-
teágazó élmények határozták meg. Dónáth Ist-
ván ehhez kapcsolódó első élményei kisiskolás
korába nyúlnak vissza, ugyanis Balázsi Dénes,
a székelyszentléleki tájház alapítója, a tanára
volt. De már a családi szokások meghatározták
gyűjtés iránti szenvedélyét, különösen havadtői
nagyapja volt az, akitől a tárgyak iránti vonzal-
mát örökölte, ezen kívül pedig nagy hatással
volt rá a Csángó Néprajzi Múzeum is. Mindezek
az élmények érlelték meg benne a vágyat,
hogy ő is berendezzen egy tipikus 18. századi
parasztszobát, ám helyszűke miatt ezt saját ott-
honában nem tudta megvalósítani. Feleségé-
nek jött az ötlete, hogy az az épület, amelyben
egykor ő tanítónő volt, mára elhagyatottan és
kihasználatlanul áll. Ekkor az önkormányzattól
engedélyt kértek a régi iskola használatára,
amit rendelkezésükre is bocsátottak.

Miből lesz a cserebogár?

A havadtői múzeum úgy kezdett gyara-
podni, hogy Dónáth István saját tárgyai behor-
dása után elkezdett szórólapokat gyártani,
amelyben felszólította a falu lakosságát, hogy
akinek régisége van, ne dobja ki, ne adja el
potom összegekért, hanem adományozza a
múzeumnak. Ezek után összeírta és személye-
sen felkereste a falu öregeit, akiktől szintén régi
tárgyakat kért kiállítani. (Ezeknek a beszélge-
téseknek a későbbiekben hasznát veszi majd,
hiszen feleségével ketten a falu monográfiájá-
nak megírására is vállalkoztak.) Aztán amikor
egy esztendővel ezelőtt a sok tárgy kupacban
állt az épület közepén, és közelgett a falu- és a
múzeum avatásának napja, Kinda Istvánnal es-
téken át gondolkodtak a tárgyak elrendezésé-
nek koncepcióján. Végül a két helyiségből álló
kis épület első szobája egy 19. századi konyha-
belsőt hivatott ábrázolni, a belső szoba egyik
fele pedig a len- és kenderfeldolgozást próbálja
megidézni.

A múzeum jótékony hatásai

„Habár a havadtőiek nem híresek hagyo-
mányápolásukról, identitásuk megerősítéséhez

nagyban hozzájárul a múzeum” – állítja az ala-
pító. Büszkék rá, és sokszor megtörténik, hogy
a falubeliek elviszik múzeumlátogatni más
helységbeli rokonaikat, de az is gyakori, hogy
az innen elszármazottak tekintik meg az ál-
landó kiállítást. 

„Ez a múzeum nem felső kezdeményezésre
jött létre, hanem a falué. Minden tárgya ado-
mány és így személyes emlékeket hordoz” –
foglalja össze a kezdeményezés esszenciáját
Dónáth, majd hozzáteszi, hogy az eddigi kiál-
lítást nem lehet befejezett munkaként elköny-
velni. Igaz ugyan, hogy a gyűjtés terén utolsó
órában járunk, hiszen egyre inkább eltűnőben
vannak a régi tárgyak, de ezt a fajta munkát
igazából sosem lehet abbahagyni, mert mindig
kerülnek elő újabb és újabb tárgyak, iratok a
múltból.

Életet a múzeumba!

Dónáth István vágya az, hogy a múzeumot
élővé varázsolja. Ezzel kapcsolatosan egy-két
gondolatát már meg is valósította. Például a
házasember-bálban azokban a ruhákban tán-
coltak, amelyek a régi iskolaépületben ki van-
nak állítva. „Ez nem egy olyan múzeum, ahol
nem lehet a tárgyakhoz érni. Mert amikor
bejön az az idős asszony, aki a lámpáját nekünk
adományozta, de akinek az a lámpa harminc
éven át világított a konyhájában, hogyan tilt-
hatnánk meg, hogy hozzányúljon?”– magya-
rázza.

Jövőbeli terveikről elmondta, hogy kívülről
korhűbbé szeretnék alakítani az épületet, belül
a padló vár kicserélésre, egy honlap terve is na-

pirenden van, ezen kívül pedig a gyerekeket ve-
télkedőkön, kézműves foglalkozásokon keresz-
tül szeretnék megszólítani. 

Emlékek és érdekességek

Minden tárgynak története van, ami az idő-
sek esetében különösen hangsúlyos. Ők más-
ként élik meg a múzeumlátogatást, mert ezek
a kiállított tárgyak nekik munkaeszközeik vol-
tak, és nem kell azon csodálkozni, ha egy idős
néni elérzékenyül, amikor például a kiállított
sütőlapátról eszébe jut, hogy milyen sokat is
dolgozott ő ezzel a konyhai eszközzel. 

Egy éves fennállása óta a múzeum tárgyai
érdekes darabokkal gazdagodtak. Volt már arra
is példa, hogy Dónáth István az utolsó pillanat-
ban, begyújtás előtt, a kemencéből mentett ki
okleveleket, fényképeket.  

Egy másik történet az ajándékba kapott
bölcsőhöz kötődik. Egyszer egy temesvári néni
érkezett látogatóba, aki miután körbejárta a
múzeum két szobáját, elkezdett érdeklődni a
bölcső eredete felől, és kiderült, hogy valamikor
őt abban a bölcsőben ringatták. 

A falu másik érdekessége a zenélő kapu,
amelynek csupán zenélő szerkezetét sikerült
megmenteni, a csíkfalvi Kilyén Domonkossal
feljavíttatni, és a múzeumban kiállítani. Dónáth
István abban a szerencsés helyzetben volt, hogy
még láthatta a kaput szétszedés előtt, de
amelynek feljavítása óriási összeget jelentett
volna. Sajnos a fakeret minősége miatt a hang-
szert sem lehetett eredeti állapotába visszaál-
lítani, csak konzerválni. A kaput egy bedei
mester ajándékozta a helyi kovácsnak, akivel
komák voltak. Bedében megtalálták a kapu
párját, ma is áll, abból pedig a zenélő rész hi-
ányzik. 

A múzeum egy másik érdekessége, hogy az
elmúlt évben egyre intenzívebbé vált Metz Al-
bert emlékének ápolása. Marosvásárhely első
zeneiskolájának megalapítója, a város zeneka-
rának létesítője „véletlenül” született Havadtőn.
Édesapja ugyanis az 1860-as években a faluban
készítette az orgonát. A múzeum ez irányú ha-
gyományápoló tevékenységét eddig sokban
támogatta Csíky Boldizsár zeneszerző is.

Vass Gyopár
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Levásárolható

a B&B gyógyszertárban

Svájcnak Marosvásárhely
olyan úti cél, amit fel kell
fedezni

Marosvásárhelyt a svájci Turisztikai Díjazó Tudományos Bizottság
beválogatta az Úti cél, amit fel kell fedezni kategóriába, és az üdülési
ajánlatok svájci nemzetközi vásárán odaítélik a Kultúra és a rózsák
városa díját. A rendezvényt Luganóban szervezik október 30–
november elseje között.

Marosvásárhely rendkívüli földrajzi fekvése, gazdag és változatos természeti
adottságai, a többnemzetiségű lakosság, melyet a román–magyar kulturális
egybefonódás jellemez, pár indok azok közül, amelyek miatt a bizottság úgy döntött, hogy
e rangos kitüntetést Marosvásárhelynek ítéli – áll abban a levélben, amelyet az október
végi rendezvény szervezői dr. Dorin Florea polgármesternek címeztek.

A rendezvény célja a magas színvonalú turizmus népszerűsítése, a természeti övezetek
és a kulturális örökség megóvása, a nyújtott szolgáltatások versenyképességének és
minőségének emelése, továbbá a rendkívüli és vonzó turisztikai objektumok bemutatása.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája
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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

Rajt a Zöldház 
programnak!
„Egy jobb minőségű levegő, a széndioxid-kibocsátás csökkenése,
tisztább környezet, mindez a célul kitűzött ökováros érdekében” –
foglalta össze Claudiu Maior alpolgármester a Zöldház program
Marosvásárhelyen projekt előnyeit, amelynek célja a napelemekkel
való fűtés, illetve melegvíz-ellátás gyakorlatba ültetése.

Júniusban kezdődtek el és folyamatban vannak az ez irányú munkálatok a Transilvania

Gazdasági Kollégiumban, valamint a következő iskolacsoportokban: Gh. Marinescu, Avram

Iancu, Aurel Perşu, júliusban pedig a következő tanintézetekre szerelnek napelemeket:

Traian Săvulescu Mezőgazdasági Szakközépiskola, Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, a

Ion Vlasiu, Constantin Brâncuşi, Elektromaros iskolacsoportok, valamint a Napsugár,

Erdőcske és a 12-es számú óvodák. – Egyértelmű, hogy a napelemek használatából

származó hőenergia ingyenes – jegyezte meg Claudiu Maior, figyelembe véve, hogy

minden négyzetméter elemmel évente közel 850 köbméter metángázt spórolunk, ugyanis

a napelemes rendszer maximális hatékonysággal működik -20 Celsius fokon is.

Napelemeket szerelnek ugyanakkor a Rozmaring utcai szociális központra, valamint a

Mihai Eminescu művelődési házra.

A vissza nem térítendő támogatás értéke 3.413.376 lej, ami a projekt értékének a 80

százaléka és a Környezetvédelmi Alapból biztosítanak. A 20 százalékos önrész a helyi

önkormányzatra hárul.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája
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Vasárnap a vásárhelyi Kistemplomban a gyülekezet egykori lelkipásztorára, az esperes
Nagy Lajosra emlékeztek. Az ötlet kezdeményezője Schuller József zeneszerző, dal-
szövegíró volt. 

„Tusnádfürdői otthonunkra egy nagyon szép, »Víg« hét vir-
radt. Eszenyi Enikő nagyszerű színművész és nemes-szívű
ember eljött az általa vezetett Vígszínház néhány tagjával, és
gyerekeinknek egy felejthetetlen hetet ajándékoztak. A vidám
együttlétből egy produkció született, melyet szombat délután
a »nagyérdemű« tusnádfürdői nézőközönségnek elő is adtak.
Mindenki önfeledten játszott, kacagott és tapsolt” – olvasható
Böjte Csaba július 10-i bejegyzése a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány honlapján.

A Vígszínházból érkező csapathoz a hét végén csatlakozott
Eszenyi Enikő igazgató is. A táborban a különböző foglalkozások
mellett a gyerekek a Rómeó és Júliából jeleneteket, A padlásból
és a Túl a Maszat-hegyenből pedig dalokat tanulnak meg.

„Isten fizesse, amiért ezek az ünnepelt színészek újból be-
bizonyították, hogy a társadalom két széle nincs is olyan messze
egymástól. Jó volt látni, hogy a sikeres, befutott fővárosi ember,
és a társadalomról leszakadó családok kis egyszerű gyermekei
milyen nagy szeretettel, örömmel tudnak együtt lenni, örven-
deni kölcsönösen, tiszta szívvel egymásnak. Bennem az emberi
jóságba vetett hitet ezek a szép események táplálják” – írja
Csaba testvér.

Krisztus fényforrásának
hű hordozója

A megemlékező ünnepség a refor-
mátus temetőben kezdődött. Lakatos
Péter, a Gecse utcai gyülekezet jelen-
legi lelkésze a Zsidókhoz írt levél 13.
részének üzenetét osztotta meg a je-
lenlévőkkel: „Emlékezzetek meg a ti
elöljáróitokról, akik szólották néktek az
Isten beszédét, és figyelmezvén az ő
életük végére, kövessétek hitöket”. Az
esperes síremlékének megkoszorúzá-
sát követően a délelőtti istentisztelet
keretében folytatódott az ünnepség.

Az igehirdetés végén Lakatos Péter
felidézte az esperes alakját, „akinek
emléke sokakban él. Istennek áldott
eszköze volt, akit felhasznált annak ér-
dekében, hogy Jézus Krisztus üzenetét

eljuttassa olyan emberi lelkekbe, akik
eziránt nyitottak voltak”. Kiemelte,
hogy a megemlékezés nem hivatalos
kezdeményezés, hanem gyülekezetük
egyik tagjának, Schuller Józsefnek az
ötlete volt, aki fontosnak tartotta egy-
kori szellemi vezetője emlékének ápo-
lását. 

„Az én ötletem volt, hogy Nagy
Lajos emléknapot szervezzünk szere-
tett esperesünk születésének 95. év-
fordulója alkalmából, aki Krisztus
fényforrásának hű hordozója volt.
1970-től tisztelhettem és szerethet-
tem szellemi édesapámként” – hang-
zott el a templomban, majd az
esemény főszervezője átadta a gyüle-

kezetnek azt a fotókollázst, amelyet
barátja, Novák József készített, végül
pedig egy Wass Albert versrészlettel
tisztelgett az ünnepelt emléke előtt. 

Ezt követően az ünneplő közösség
átvonult a gyülekezeti házba, ahol az
elcsípett mondatfoszlányokból kide-
rült, az esperes emléke a gyülekezet-
ben még mindig elevenen él, Kovács
Zoltán bácsi mikrofon elé is állt: „1970-
ben ismerhettem meg Nagy Lajos tisz-
teletes urat. Sok szép szót, jó tanácsot
és hitbéli erősítést kaptam tőle. Kiváló
lelkipásztor, lelkigondozó volt! Köte-
lességből, tiszteletből jöttem el ma
erre a megemlékezésre.” 

A szeretetvendégségen Lakatos

Péter megjegyezte, nem Schuller Jó-
zsef az egyetlen olyan gyülekezeti tag,
akinek életében meghatározó volt az
esperes alakja, hiszen azok közül, akik
ismerték, nagyon sokan szép emléke-
ket őriznek róla. 

Néhány évvel ezelőtt a jelenlegi
kistemplomi lelkész Nagy Lajos vejétől
megkapta az esperes néhány leírt pré-
dikációját, aki ugyan nagyon sokszor
szolgált, mégis, fáradtságot nem kí-
mélve, minden prédikációját leje-
gyezte. Mivel a Szekuritáté zaklatta, a
leírt szövegekkel igazolta, hogy nem
sérti a rendszer érdekeit. Ezeket ol-
vasva Lakatos Péterben megérett az
elhatározás, hogy a szóban forgó ige-
hirdetések megérdemelnek egy szer-
kesztett válogatást, mert olyan
gondolatokat közvetítenek, amelyek
ma is aktuálisak, üzenetük ma is meg-
állja a helyét. Így adtak ki egy rövidebb
kötetet az egykori lelkipásztor beszé-
deiből.

„Egy rendkívül becsületes, tisztes-
séges ember volt. Nem tudom más
hogy van ezzel, de nekem van egy szel-
lemi édesanyám, Izsák Mirjám néni
személyében és van egy szellemi édes-
apám, Nagy Lajos esperes úr – mondta
Schuller József. – Az egész családom
tisztelte őt. Édesapám, aki megjárta a
második világháborút, és nyolc évig ra-
boskodott, könnyezett, amikor Nagy
Lajos prédikált. De nemcsak ő, hanem
minden harmadik-negyedik ember
szemében könny csillogott.” Schuller
szerint szellemi vezetője olyan szókész-
lettel, általános műveltséggel és illem-
kódexszel rendelkezett, amelyhez
hasonlóval európai utazásai során sem
találkozott. A zeneszerző, dalszövegíró
hálás azért, hogy 1970-től szinte 5
éven keresztül szellemi vezetője köze-
lében lehetett, lelkiekben épülhetett
általa. 

Vass Gyopár

A Vígszínház járt Böjte Csaba gyerekeinél
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Ünnepelt Búzásbesenyő 

Tizenkettedik alkalommal szervezték meg a Búzásbesenyői Falunapokat, felüdülést, kikapcsolódást nyújtva a dolgos helybelieknek, hazacsalogatva
a máshol boldogulást keresőket. A július 9–10-én sorra került eseményről nem hiányoztak a sportvetélkedők, kulturális rendezvények, valamint
a késő éjszakába nyúló koncertek sem. 

A rendezvénysorozat szombaton a fo-
cipályán kezdődött, ahol a Maros Kerelő
és Radnót 1998-ban született gyerekekből
álló csapat, majd a Hirschmann Románia
és a Testvériség Búzásbesenyő együttese
mérte össze tudását. A hagyományossá
vált meccsek mellett újdonságnak számí-
tott az ASA egykori játékosai alkotta Old
Boys csapatának jelenléte, a nagynevű
sportolók az All Stars Besenyő csapata
ellen léptek pályára. 

Vasárnap rekkenő hőségben folyta-
tódtak az események. A római katolikus
templomban az ünnepi misét követően
nyújtották át a Pro Búzásbesenyő díjakat.
Idén hét közéleti személyiségnek köszön-
ték meg a település fellendítésében ját-
szott szerepét. Dr. Szendrey Gábor
debreceni fogszak-főorvos a Nyárádma-
gyaróson született édesapja emlékére a
rendszerváltozás után alapítványt hozott
létre, amelynek anyagi hátterét túlnyo-
mórészt magánrendelője biztosítja. A Ro-

mániai Magyar Pedagógus Szövetséggel
együttműködve megalkotta a négy foko-
zatban (vas, bronz, ezüst, arany) adomá-
nyozható „Mákvirág” érdemrendet kiváló
erdélyi magyar tanulók részére. A kiemel-
ten közhasznú alapítvány vezetőjeként,
mint a külügyminiszter megbízottja fo-
lyamatosan gondoskodik erdélyi iskolák
és kórházak felszereléséről – a búzásbe-
senyői iskola támogatása is érdekképvise-
leti munkájának köszönhető.
Kitüntetésben részesítették Pál Antal Sán-
dor történészt, levéltárost, a besenyői fa-
lumonográfia szerzőjét, Bölöni Domokos
írót, a település barátját, Kedei Pál Előd is-
kolaigazgató-helyettest, az RMDSZ köz-
ségi elnökét, valamint Szabó Árpád,
Masek Antal és Kádár Sámuel búzásbese-
nyői helyi tanácsosokat. 

Az ünnepi műsor a zsúfolásig telt Rá-
toni János Művelődési Otthonban folyta-
tódott. „21 év alatt 1,8 millió hektár erdőt,
2 millió hektár földet, közel 2000 világi in-

gatlant szereztünk vissza magyar kézbe.
Hogy ez sok, vagy kevés, azt mindenki
maga döntse el” – mutatott rá köszöntő
beszédében Kelemen Atilla, a Maros me-
gyei RMDSZ elnöke. Pozitívumként emlí-
tette, hogy a megyében 39
polgármestert, 51 alpolgármestert és öt-
száz tanácsost állított az RMDSZ, „csak az
a fájó, hogy nem mindenik polgármester
olyan, mint Simon István. Valamennyi-
ünkben tudatosodni kellene, hogy amint
a származás nem jogosít semmire, csak
kötelez, úgy a funkció sem jogosít, mind-
össze kötelez”, fűzte hozzá. 

- Mint ahogy szükség van a családon
belüli ünneplésre, megállni, megpihenni
a nehéz hétköznapok után, úgy szükség
van a szívünk-lelkünk megpihentetésére,
ünneplőbe öltöztetésére – mutatott rá a
falunapok rendeltetésére Simon István
polgármester. „Napjaink Búzásbesenyőjét
az összefogás, összetartozás jellemzi, s
ennek gyümölcsei érezhetőek”, emelte ki
felszólalásában Kedei Pál Előd. 

„Megtartani, megbecsülni
fiataljainkat” 

Rövidesen mintegy 34–36 házépítésre
alkalmas telket utalnak ki ingyen fiatalok-
nak, amelyet az önkormányzat közműve-
sít is. „Ezzel az itthon maradást, a
szülőföldünkön való boldogulást szolgál-

juk”, mondta Simon István polgármester.
A szülőföldön maradáshoz azonban mun-
kahely is szükséges: míg 2000-ben a köz-
ségben 68 munkahely volt, idénre ez
2000-re gyarapodott. Mindössze az ipari
parkban Búzásbesenyőből 168-an dol-
goznak. 

– 12 év alatt kicseréltük a gázvezeté-
ket, kiépítettük az ivóvíz- és csatornahá-
lózatot, valamint Sapard-alapokból
2007-ben leaszfaltoztuk a besenyői utat.
A beruházás értéke 856.000 euró volt.
2008-ban sportcsarnok épült a faluban,
egy évvel később adtuk át a futballpályát
és sportbázist, 500 férőhelyes lelátóval –
sorolja a harmadik polgármesteri mandá-
tuma végéhez közeledő Simon István.

Iskolát a magyar 
gyerekeknek

- A besenyői tanításnak évszázados ha-
gyománya van. A 250 évvel ezelőtt Dósa
Dániel építette kúriában 1970-ig működött
az iskola, az épület jelenleg az óvodának
ad otthont. 1976-ban épült az egyszintes
iskola, ezt bővítettük 2007-ben, valamint
kazánházzal, illemhelyekkel láttuk el –
mondja Kedei Pál Előd igazgató-helyettes.
Saját erőből, valamint kormányalapokból
a négy osztálytermet 16-ra és 2 laborató-
riumra bővítették, az épületet emelettel
látták el. Elengedhetetlen volt a 18 milliárd
régi lej értékű beruházás, ellenkező eset-
ben magyar iskola nélkül maradt volna a
vidék Radnóttól Maroskeresztúrig. Maros-
ugrán és a községközponti iskolában már
csak I–IV. osztály működik, a felső tagoza-
tosok a besenyői iskolában tanulnak. Ide
járnak a csapói magyar gyerekek is, s a jövő
tanévtől a radnóti V–VIII. osztályosokat is
átveszik. Két iskolabusz szállítja a tanuló-
kat. Az I–VIII. osztályba 171 gyerek járt, az
új tanévre már 13-an iratkoztak első osz-
tályba, közülük tízen helybeliek, három
ugrai. 

2006. szeptember elsején vonták
össze a szentpálival az addig önálló bese-

nyői iskolát. Az új tanügyi törvény szerint
lehetséges a jogi személyiség visszaszer-
zése, ami elsősorban a pályázások terén
jelentene előrelépést. 

A budapesti Controll Training a Teleki
Oktatási Központ révén 14, CD-DVD-
lejátszóval, internet-hozzáféréssel ellátott
számítógépet adományozott a taninté-
zetnek, amelyen a tanítók, tanárok szem-
léltető anyagokat mutathatnak be az órák
alatt. Az adomány mintegy kiegészítése a
meglévő informatikalabornak, a 15 kom-
putert 2008-ban kormányprogram meg-
pályázásával szerezte be az iskola. 

Gyöngybe 
fűzött hagyomány

Öt éve a falunapok színfoltjai Péter
Szidónia üveggyöngyből készült nyaké-
kei. A gyergyói születésű tanítónő bese-
nyői származású férje révén szeretett
bele a faluba. Kilenc éve laknak és taní-
tanak mindketten Besenyő testvértele-
pülésén, Tápiószőlősön, a nyári szünidőt
azonban szülőföldjükön töltik. „1996 óta
foglalkozom hobbiszinten gyöngyfűzés-
sel, aztán megszereztem a Budapesti
Hagyományok Háza oklevelét. Többször
voltam Kalotaszegen gyűjtőúton, az itt
talált mintákat dolgozom fel. A hagyo-
mányos népi mintákat a mai viselethez
átalakítom, a nyakékek hétfőtől péntekig
hordhatók, nem csak ünnepnapokon. Az
üveggyöngyből készült népies darabo-
kat szeretném becsempészni az em-
berek lelkébe a műanyag helyett”,
mutatja remekműveit a fiatal nő.
Csángó, kalotaszegi, máramarosi minták
köszönnek vissza az erdélyi, orosz, ukrán,
észt, japán, amerikai motívumok pedig
a külföldi hagyományokat képviselő da-
rabokról. Alkotásai múzeumi boltokban
vásárolhatók meg, de Németországba is
került belőlük, tovább éltetve a népha-
gyományokat. 

Nagy Annamária

Az összefogás, 
összetartozás
gyümölcsei
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Elektronika

Eladó nagyon jó állapotban lévő színes Samsung te-
levízió. Ára: 120 lej. Érdeklődni a 0753-978.256-os
telefonszámon.

Eladó Nokia N73-as telefon, nagyon jó állapotban.
Ára: 180 lej. Érdeklődni a 0757-020.819-es telefon-
számon, naponta 8–22 óra között.

Eladó új Nokia E63-as telefon, az összes tartozékkal.
Ára: 400 lej, alkudható. Érdeklődni a 0746-363.630-
as telefonszámon.

Eladó nagyon jó állapotban lévő, mindössze 2 hóna-
pig használt Nokia N900-as telefon. Ára: 950 lej. Ér-
deklődni a 0752-385.676-os telefonszámon.

Eladó Nokia 5310 XPressmusic, 1 Gb memóriakártyá-
val. Érdeklődni a 0744-317.243-as telefonszámon.

Eladó Samsung SGH G-800. Ára: 490 lej. Érdeklődni
a 0744-784.821-es telefonszámon.

Eladó nagyon jó állapotban és garanciában lévő Sam-
sung Diva S7070. Ára: 280 lej. Érdeklődni a 0733-
882.502-es telefonszámon, naponta 9–19 óra között.

Eladó Samsung GT S5230, Hello Kitty különkiadású
telefon. Ára: 420 lej, alkudható. Érdeklődni a 0758-
502.634-es telefonszámon lehet. 

Autó- Motó

Eladó 1 darab, Opelnek való gumiabroncs felnivel,
175/70R1484T. Ára 100 lej. Tel. 0742-798.356.

Eladó kitűnő állapotban lévő 1995-ös évjáratú BMW
316i, beíratva, műszaki vizsgálata 2013-ig érvényes.
Irányár: 2800 euró, alkudható. Érdeklődni 0744-
253.026-os telefonszámon lehet.

Eladó nagyon jó állapotban lévő 600 cm³, 1997-es
évjáratú Suzuki Bandit. Irányár: 1900 euró, alkudható.
Érdeklődni 0744-253.026-os telefonszámon lehet.

Lakás

Eladó 42 négyzetméteres egyszobás lakás, közel a
központhoz. Érdeklődni a 0722-322.128-as telefon-
számon.

Eladó 42 négyzetméteres jó állapotban lévő egyszo-
bás lakás, VII. emeleten. Ára: 31.500 euró. Érdeklődni
a 0726-516.729-es telefonszámon, naponta 8–17
óra között.

Eladó egyszobás lakás a Kisállomás környékén. Ára:
20.000 euró, alkudható. Érdeklődni a 0746-335.058-
as telefonszámon, naponta 8–20 óra között. 

Eladó első osztályú garzon a November 7 negyed-
ben. A lakás frissen felújított. Ára: 18.500 euró. Ér-

deklődni a 0748-779.718-as telefonszámon.

Eladó harmadosztályú garzon a Tudor negyedben,
közös WC-vel. Érdeklődni a 0746-791.570-es telefon-
számon, naponta 8–22 óra között.

Eladó másodosztályú 2 szobás lakás a Nagyállomás
környékén, saját hőközponttal. Ára: 31.000 euró, al-
kudható. Érdeklődni a 0741-102.306-os telefonszá-
mon, naponta 17–22 óra között.

Eladó 2 szobás lakás a központtal, saját hőközpont-
tal, garázzsal. Ára: alkudható. Érdeklődni a 0365-
807.055-ös telefonszámon, naponta 9–15 óra között.

Eladó 2 szobás lakás a Tudor negyedben. Ára: 33.500
euró. Érdeklődni a 0722-322.128-as telefonszámon.

Eladó másodosztályú 2 szobás lakás a Kövesdombon.
Ára: 23.500 euró. Érdeklődni a 0744-846.162-es te-
lefonszámon.

Eladó I. osztályú 2 szobás lakás a Kövesdombon. Ára:
40.000 euró. Érdeklődni a 0744-454.268-as telefon-
számon.

Eladó másodosztályú 3 szobás lakás a 2-es Polikli-
nika környékén. A lakás frissen felújított, 56 négyzet-
méter. Ára: 39.000 euró. Érdeklődni a
0740-318.314-es telefonszámon.

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

Újabb magyar előadók a Félszigeten

Lovagi torna: Palotai vs. DJ Vasile

Hogy kettejük közül ki lesz a nyer-
tes, azt nehéz megsaccolni, de az egé-
szen biztos, hogy a közönség
mindenképp nyerni fog.

DJ Vasile, vagyis Lucian Stan a ki-
lencvenes évek legelején kezdte pör-
getni a lemezeket, és az ő nevéhez
fűződnek a román elektronika legiz-
galmasabb pillanatai: alapító tagja a
Şuie Paparudénak, a Natural Soft Kil-
lersnek (NSK) és a Shukar Collective-
nek.

Palotai Zsolt a magyar undergro-
und DJ-k szemében egy igazi apafi-

gura, ami érthető, figyelembe véve,
hogy rajta kívül nem igazán volt, aki a
lemezeket pörgesse a kilencvenes évek
elejének Magyarországán. És ha lett
volna is, meg sem közelíthették volna:
Palotai a kezdetektől az eklektika híve,
ami nála jó ízléssel és folytonos meg-
újulással párosul – és ezzel még csak
a felszínét kapargatjuk annak, hogy mi
teszi őt minden idők legbefolyásosabb
magyar lemezlovasává.

DJ Vasile és Palotai lemezlovagi
párharcára augusztus 25-én, a Free-
dom Music Arénában kerül sor.

2010-ben az Omega és a Phoenix találkozásával két ország nagy múltú, mindenki által ismert, emblematikus rockzenekarai
léptek a félszigetezők elé. Idén, a Tuborg Green fest Félszigeten egy hasonlóan ritka és izgalmas pillanatnak lehetünk 
részesei, de egészen más közegben: két olyan DJ találkozik a Freedom Music Arénában, akik nélkül a román és a magyar 
elektronikus zene biztosan nem lenne az, ami. Felnövő DJ-k generációi számára jelentett e két név kiapadhatatlan 
inspirációs forrást, most pedig kihívták egymást egy felejthetetlen párbajra. 

Szintén ezen a napon lép fel a kolozsvári Kata-
pult zenekar, illetve a Freedom Music Arénában
keverő DJ-k közt ott lesz Kid Chriss is. Augusztus
26-án is lesz erdélyi fellépő: a progresszív metal
egyik vezető hazai képviselője, a csíkszeredai
Fading Circles második lemezének dalait mu-
tatja be a Tuborg Green Fest Félszigeten.
Augusztus 27-én a Freedom Music Aréna prog-

ramját két hazai produkció, Horace Dan D és AIM
gazdagítja. Augusztus 28-án a popos gitár-
hangzást képviselő Vunk és a tavaly már nagy
sikert arató, klasszikusnak számító Compact
koncertezik, az elektronikus zenék kedvelői
pedig az egyik legismertebb hazai lemezlovas-
sal, Mihai Popoviciuval tombolhatnak.

Tovább bővült a Tuborg Green Fest Félszigeten fellépő romániai zenekarok listája. Au-
gusztus 25-én először koncertezik a fesztiválon az Urma zenekar.

Augusztus 26-án a Tuborg Nagyszínpadon a
hip-hop bolondos királyai, a Belga nyomja ismét
a szöveget tavalyi nagysikerű félszigetes fellé-
pése után.

Augusztus 27-én a Vad Fruttik biztosítja a 
talpalávalót a fesztiválozóknak. Az Anima Sound
System ezúttal is, mint minden évben, ellátogat
a Félszigetre, míg a Moby Dick hosszú szünet

után tér vissza a fesztiválra, hogy új és régi da-
laikkal ünnepeljék meg harmincadik születés-
napjukat.

Augusztus 28-án a kiváló kísérőzenekara és
szókimondó rappelése miatt egyaránt kedvelt
Ganxsta Zolee és a Kartel tér vissza a fesztiválra. 

Cigányzene, hip-hop, pop, elektronika és thrash metal: ezt ígéri a Tuborg Green Fest
Félsziget legfrissebb magyar fellépőinek névsora. Augusztus 25-én az autentikus
cigányzene világszinten is egyik legnagyobbnak számító neve, a Parno Graszt zenél a
Kiss Teraszon.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A fordító is ember
– avagy kissé félrefordított idegen szavak és kifejezések –

- szexkönyvtár – pinakotéka
- doboziroda – box office
- mézhold – honeymoon
- ameroafrikai – african american
- buzikupleráj – warmhouse
- megmedvézhetetlen – unbearable
- üvegfújás – blowjob
- a kis Robin Hood – childhood
- gyorsan, de nem trappolva – allegro, ma non troppo
- borotválatlan vénuszdomb – pitch-black
- kokaintól becsavarodott – coconut
- gyökvonás – radicalism
- a hentes lánya – slaughter
- befüvezett kínai – smiley
- csikó – lawless
- letagadja, lehazudja – lie-down
- lábfej – legend
- bolondtehén-betegség – mad cow disease
- egértemető – mausoleum
- keresztény szuperhős – Amen
- egyszerre több emberrel messengerezik – mess around
- másnaposság – morning sickness
- nedves festék! – wet paint!
- ideggyógyász – paramedic
- telefonálás – mobilization
- sovány anya – motherboard
- küldemény – sentence
- tojásgyár – egg plant
- utcai lámpa – highlight
- Éva – first lady
- urológus professzor – profanál
- halk szexuális zihálás – happiness
- gumiváros – elasticity
- az én detektorom – mine detector
- vajlégy – butterfly
- Karácsony Éva – Christmas Eve
- fogyatékos – handyman
- pástétomgyár – konzervatórium
- Buster Keaton szelleme – ghostbuster
- lekváreltevés – jam session

Meg lészünk számlálva!
Felhívással fordult a pedagógu-
sok felé a Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége annak
érdekében, hogy minél többen
jelentkezzenek számlálóbiztos-
nak az őszi népszámlálásra. Az
RMPSZ szerint a romániai ma-
gyarság számát tükröző reális
eredményeket csak a magyar
számlálóbiztosok minél na-
gyobb számú, aktív részvételével
lehet garantálni (szamárság –
egyáltalán nem lehet garan-
tálni). A Burus Siklódi Botond
RMPSZ-elnök által kiadott felhí-
vásban rámutatnak, a népszám-
lálás eredményei nagyon
fontosak a magyar közösség je-
lene és jövője, jogai kiharcolása
és érvényesítése szempontjából
egyaránt. „Meggyőződésünk,
hogy ebben a nemzetstratégia-
ilag igencsak fontos tevékeny-
ségben a magyarságunk,
nemzeti hovatartozásunk, iden-
titásunk büszke vállalásán túl a
romániai magyar értelmiségre
általában, a pedagógus társada-
lomra pedig különösképpen
több, felelősségteljesebb szerep-
vállalás vár(…) Mindennél fon-
tosabbnak tartjuk, hogy
pedagógus kollégáink minél na-
gyobb számban vállaljanak
számlálóbiztosi munkát! Ezen-
nel felkérünk és biztatunk min-
den magyar pedagógust, hogy
jelentkezzék számlálóbiztosnak
az őszi népszámlálásra!” Csatla-
kozunk a felhíváshoz, csakhogy
van ám itten két apróság; először
is: ha valaki jelentkezik kérdező-
biztosnak, egyáltalán nem biz-
tos, hogy fel is veszik, mert az
ilyen „nemzetstratégiailag fon-
tos” ügyeket a polgármesteri hi-
vatalok szokták lerendezni, a
saját embereikkel. Másfelől: va-
lóban fontos, hogy minél több
magyar számlálóbiztos számlál-

jon, de legalább annyira lénye-
ges, ha nem lényegesebb, hogy
az adatok feldolgozásánál és
összesítésénél is minél nagyobb
számban legyenek jelen, külön-
ben adtunk a... hamburgerfa-
sírtnak egy pofot (ld. következő
téma).

Sz*rburger. Ha valaki azt
találná mondani Japánban,
hogy a gyorséttermi kaja nem-
hogy rossz, hanem egyszerűen
sz*r, egy szavunk se lehetne,
ugyanis egy japcsi tudósnak(?)
az a korszagalkotó ötlete tá-
madt, hogy proteint von ki em-
beri ürülékből, összekeveri
szójával, megbolondítja egy kis
steak-szósszal, és máris kész a
fincsi hamburgerfasírt. Az
ínyencség egyelőre hússzor any-
nyiba kerül, mint egy normál
hamburger, mert sokat kell
sz*rakodni vele, de majd olcsulni
fog, ha rákapnak. És ne gondolja
senki, hogy ez kizárt: egy olyan
országban, ahol az emberek
használt tinilány-bugyikat vásá-
rolnak (nem is kevés pénzért), és
a munkából hazafelé menet sza-
golgatják a metrón, otthon meg
nem is akarjuk tudni, hogy mit
művelnek velük…, nos, ott
bármi elképzelhető. Már csak azt
reméljük, hogy japcsi kultúrkör-
ben nem túl elterjedt az „az
vagy, amit megeszel” mondás.
Mint ahogy azt is, hogy Indiában
sem ismert az „az vagy, amit
megiszol”, egyébként nálunk
sem létező szólás, ugyanis indiai
„szakemberek” tehénhúgyból
előállított üdítőitallal kedves-
kednek az ottaniaknak. Habár
náluk a tehén szent állat…

Szextenisz. A wimbledoni
bajnokság főszervezője megelé-
gelte, hogy egyes női teniszezők
túl hangosan nyögnek játék köz-

ben. Ian Ritchie szerint ezzel za-
varhatják ellenfelüket, és a
nézők szórakozását is elronthat-
ják. Hát…, játékosa válogatja,
mert amikor Serena Williams
nyeg, az egyenesen félelmetes –
nem vagyunk rasszisták, de egy
éppen ellő nősténygorilla képze-
tét kelti, audiovizuálisan –, el-
lenben a szép, szőke, nyúlánk,
szexi Marija Sarapova nyegései
annyira nem zavaróak. „A játé-
kosok szólhatnak a vezetőbíró-
nak, ha ellenfelük túl hangosan
nyög a mérkőzés közben, és ez
zavarja őket” – vázolta a pro-
tesztlehetőséget az All England
Tennis Club vezetője. Szerinte
jobb lenne, ha a játékosok visz-
szavennének a nyögésekből. „Mi
csak egy torna vagyunk, de
egyértelművé tettük álláspon-
tunkat: kevesebb nyögést aka-
runk.” Van baj elég!

Meghalni jókor, jó he-
lyen. Saját temetésén ébredt fel
egy tetszhalott orosz nő. A 49
éves Fagiju Mukamecijanova –
kőfaragó a talpán, aki ezt a nevet
hibátlanul felvési a sírkőre –
amint kinyitotta a szemét, egy-
ből megpillantotta a koporsója
körül álló gyászolókat, köztük a
férjét is. Rájött, hogy saját teme-
tésén van, a rémülettől felsikol-
tott, majd elalélt (bár fene tudja,
ha valaki felébred a saját teme-
tésén, annak inkább örülnie
kéne, nem rémüldözni meg
alélni). Az asszonyt azonnal a
helyi kórházba szállították, ahol
az orvosok elhunytnak nyilvání-
tották (másodjára is); a halál
oka: szívroham. „Csupán 12 per-
cet élt, mielőtt megint meghalt,
ezúttal tényleg” – nyilatkozta az
özvegy, aki pert fontolgat a kór-
ház ellen. „Nagyon mérges va-
gyok, és válaszokat akarok. Nem
volt halott, amikor annak mond-

ták, és megmenthették volna.” A
kórház szóvivője elmondta, vizs-
gálatot indítottak, hogy kiderít-
sék, pontosan mi történt. Addig
is jobban odafigyelnek, mint
eddig: a halottnak látszó pácien-
seket átviszik egy külön te-
rembe, ahol két napon keresztül
Fásy-mulatós slágereket nyo-
matnak nekik, maximális hang-
erővel; aki azoktól se ébred fel,
azt lehet vinni elültetni.

A nagy találkozás. Egy
német kutató szerint a mai
Ausztria területén, Linz közelé-
ben találkozott össze mintegy
negyvenezer évvel ezelőtt a ne-
andervölgyi és a modern ember,
a Homo sapiens. Akkoriban ez a
régió (az Enns és Duna torkolat-
vidéke) teljesen másként festett,
mint manapság; leginkább tund-
rához hasonlított, északon és
délen egyaránt gleccserek övez-
ték, a folyók mentén rénszarva-
sok és mamutok legeltek. A
professzor azt állítja, a két em-
bertípus azonos időben élt egy-
más mellett, amíg a
neandervölgyiek szép lassan ki
nem haltak, habár ezt sokan vi-
tatják, akik szerint nem is haltak
ki, csak összekeveredtek a Homo
sapienssel. Az igazság valahol
középen van, mert tényleg beol-
vadtak, csak nem úgy, ahogy azt
sokan elképzelik; a Homo sapiens
okosabb volt, és rájött, hogy a
neandervölgyit sokkal egysze-
rűbb elejteni, mint a rénszarvast
vagy mamutot, és a húsa is ke-
vésbé rágós…

Kalandor pingvin.Váratlan
látogatóként lepte meg a helyi-
eket, most azonban már a wel-
lingtoni állatkert kórházában
ápolják azt a világsajtóban csak
Happy Feet (Táncoló talpak)
néven emlegetett császárping-

vint, aki a Déli-sarkról tévedt Új-
Zélandra (lehet, hogy hamaro-
san átkeresztelkedünk
Wellingtoni Plety-Kalapra, mert
ott mindig történik valami). A
röpképtelen madarat a nagysi-
kerű Táncoló talpak című ping-
vines rajzfilmről nevezték el;
múlt hét elején totyogott partra
Új-Zélandon, a Peka Peka Bea-
chen. Megjelenése nagy port(?)
vert fel, mert a szigetországban
1969 óta nem járt fajtársa, s az
is csak átutazóban volt (a Wo-
odstocki Fesztiválra igyekezett,
csak benézte az irányt). Az első
hírek még arról szóltak, hogy jó
az állapota, vélhetően hetekig
kibírja hó nélkül, és arra is van
remény, hogy újra vízbe veti
magát, és visszadzsanázik 
háromezer kilométerre lévő ko-
lóniájára, a Déli-sarkra.

Happy Feet eleinte homokot
evett – vélhetően összetévesz-

tette a hóval, vagy csak egysze-
rűen szereti –, napozott a par-
ton, esténként pedig
belecsusszant a vízbe. Vadvédők
később mégis úgy döntöttek,
nem engedik vissza a Déli-
sarkra, mert félő, hogy fertőzé-
seket hurcolna be magával
elszigetelt kolóniájára (Új-Zélan-
don sok az AIDS-es sirály, és nem
kizárt, hogy etyegett velük, a
pingvin az egyik legledérebb
madár). Állapota mostanra
azonban annyit romlott, hogy a
wellingtoni állatkert kórházába
kellett szállítani: dehidratáltság
és kimerültség tüneteit mutatta,
viselkedése is megváltozott, pél-
dául elkezdett inni, Dancs Anna-
mari-dalokat énekelni, és
legyeket meg krüttyögőket (új-
zélandi tücsök) enni hal helyett.
A további fejleményekről később
beszámolunk.

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

A világhálón is
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A shayrenek az Arvasisról származó élőlények voltak. Sorra elfoglalták először a saját naprendszerük,
majd később néhány más rendszer bolygóit. Az ott talált élőlényeket asszimilálták, múltjukat az
agyukból kitörölték. Az asszimiláltak külseje a régi maradt, de pirossá vált szemük mutatta, hogy
őket már beolvasztották a nagy Shayren Birodalomba. Az asszimilálás során a testükre olyan páncél
került, amely szerveikkel összekapcsolódott, s gyakorlatilag eltávolíthatatlanná vált.

És miért nem próbálták a beolvasztottak
elhagyni a Shayren Birodalmat? Több lázadás
is volt, de ezek csak ideig-óráig tartottak. Az
asszimiláltaknak ugyanis rendszeresen je-
lentkezniük kellett a töltőállomásokon, ahol
a páncéljuk energiáját töltötték fel. Ha ez
nem történt meg, a létfontosságú szerveik
leálltak. A rendszeres töltéskényszerrel féle-
lemben és kontroll alatt tartották őket.
Hamar megtanulta hát mindegyik, hogy
vagy együttműködik a Shayren Birodalom-
mal, vagy kínok között pusztul el.

A gondolatok egy kedves tanítványom,
R. Norbert Shayren című könyvéből szár-
maznak. A szerző három éve, még 16 éves
gimnazistaként vetette papírra vízióit. Sci-
fi-fantasy regényével varázslatos szellemi
utazásra invitál. De mit tudhat a világról, a
körülötte lévő gazdasági és társadalmi au-
ráról ez a tinédzsergeneráció? – merülhet
fel az elcsépelt, lekicsinylő kérdés. Sokat.
Nagyon is sokat. R. Norbert gondolatainak
– bár egy időutazáson keresztül, de – a mai
kor aktív embere számára van figyelmez-
tető ereje. A tizen-, huszonévesek most for-
málódó személyes, társadalmi és politikai
attitűdjei a jövőbe vezetnek. A jövő az ő ke-
zükben van. Ehhez való hozzáállásuk, a vi-
lágot megítélő gondolati rendszerük pedig
R. Norbert könyvének sorai között van el-
rejtve. De helyettesítsük be a kifejezéseket!

A Shayren Birodalom angolszász gyöke-
reken alapul: globális világrend, korlátlan
pénzhatalom, a kultúra, a divat, a szokásjog
egységesítése liberális értékrend szerint. Az
asszimiláltak a volt gyarmati sorban élő, el-

maradott országok társadalma, Kelet-Eu-
rópa feltörekvő demokráciái – kiszolgál-
tatva a nyugati kölcsönöknek és
tőkebefektetéseknek, amitől a felemelke-
désüket várják, noha azt a fejlettségi szin-
tet, mint az Európai Unió magja vagy
Észak-Amerika, soha nem érik el. Ha nincs
a lejáró kölcsöneikre utánpótlás, csődbe
mehetnek. Lásd Görögország, Írország, Por-
tugália. Ha nem jön a profitot remélő,
„munkahelyteremtő” befektető, kínok kö-
zött pusztulnak el.

De van-e értelme a hatalommal szem-
bemenni? A könyv leigázott élőlényeiből
sem veszett ki a lázadás szelleme, folyton-
folyvást megpróbálnak szabadulni. Mint
most mi is. Szabadulni akarunk a pénzvilág
fojtó szorításából. Gyengék vagyunk még a
belső erőforrás vezérelte gazdaságpolitika
megvalósítására, de már kísérletezünk a
magunk módján. Olyan törvények vannak
manapság születőben, amelyek oldják az
ország külső gazdasági kiszolgáltatottsá-
gát, csökkentik az egyoldalú, egy irányba
történő függést. Új kereskedelmi partnere-
ket, új szövetségeket keresünk – és talá-
lunk. Átszervezés alatt van az országot jó
húsz éven át beszippantó kereskedelmi és
gazdasági partneri rendszer. A magyar ál-
lampapírpiacra nemcsak Nyugatról, hanem
a Távol-Keletről és az arab világból is várunk
kölcsönt nyújtókat. A jó megoldás az eddigi
egyoldalú gazdasági és kulturális függőség

enyhítése után a saját, belső fejlődési pálya
megtalálása lesz. Ennek előkészítéséhez
kell most az ország pénzügyeit stabilizálni.
És ehhez kell a média hozzáállását a ma-
gunk javára fordítani, az életszínvonal ja-
vulását tartósan szolgáló intézkedéseket
megtenni. A lázadás, az ellenállás szelleme
végül is akkor megy át a rendszert újraépítő
gyakorlatba, amikor az orrunk előtt be-
csapni szándékozott ajtó és a küszöb közé
tesszük a lábfejünket. Ez történt Brüsszel-
ben, amikor a miniszterelnök egyértelművé
tette: meg fogja védeni az országot attól,
hogy kívülről mondják meg, mit tehetnek
és mit nem tehetnek a magyarok. Jogunk
van a gazdasági autonómia feltételrend-
szerének kialakításához és majdani gyakor-
lásához.

A magyarok ellenállása nem csak a ma-
gyar virtusból fakad. Lépéskényszerben va-
gyunk, a nyugati világ is válságban van.
Amikor az amerikai államkötvények meg-
vásárlásán keresztül lényegében a kínai be-
fektetők pénzéből harcolnak az amerikai
csapatok Afganisztánban, mi sem lehetünk
szívbajosak. El kell fogadni, a javunkra kell
fordítani a szabad távol-keleti forrásokat.
Végül is azok az energiatöltő állomások,
amelyeknél idáig tankoltunk, lemerülőfél-
ben vannak. Inkább az alkonyukat élik,
mintsem a virágzásukat. Így nekünk is más
lehetőségek után kell néznünk, más módon
kell utat találnunk a boldogulásunkhoz. 

Lentner Csaba 

A birodalom alkonya

A Testvériség Búzásbesenyő a Maros Kuty-
falva csapataival azonos pontszámot (60) ért
el a megyei labdarúgó-bajnokságban, éllo-
vasként (második a rangsorban) bejutott a IV.
ligába. Az őszi szezonban már magasabb
szintű eredményekért drukkolhatnak a bese-
nyőieknek. Az együttes hajdanán 1982–1984
között szerepelt még az akkori megyei baj-
nokságban, amelynek 1990 óta tagja. Fenn-
állása óta az idei volt az első év, amikor a
csapat feljutott a D-osztályba. 

Ugyanakkor nagyszerű eredményt ért el
a községi gyermekcsapat, amely tulajdon-
képpen a jövő labdarúgó nemzedék után-
pótlását jelenti. Az elmúlt idényben, az
1998-as korosztályban fociztak, és bár ke-
ményebb csapatokkal kellett megküzde-

niük, de sikerült a középmezőnyben a nyol-
cadik helyen megvetni a lábukat. 

Mint Kovács Sándor, a Búzásbesenyői
Sportklub 29 éves elnöke, az együttes
edző-játékosa, mindenese, aki nemrég C-
licences edzői oklevelet szerzett, lapunknak

elmondta, a Kerelői Maros SK néven sze-
replő 1998-as korosztályú gyerekek közt
van ’99-es, 2000-es, 2001-es születésű is,
akik mind helyi fiatalok. A község gyer-
mekcsapata rendkívül jó eredményt ért el
a Székelyudvarhelyen június 17–19. között
szervezett nemzetközi focitornán, ugyanis
az 1998-as korosztályban, a harmadik he-
lyen végzett a csapat 26 együttes közül, na-
gyon kemény ellenfeleket megelőzve.
Különdíjat is sikerült begyűjteniük, ugyanis
Pasc Bogdan (Bogdi) elnyerte a legjobb
kapus díjat.

A Búzásbesenyői Sportklub fő támoga-
tója a helyi tanács, néhány lelkes helyi vál-
lalkozó és a Hirschmann Románia ipari park.

Czimbalmos Ferenc-Attila

Búzásbesenyői utánpótlás

Kovács Sándor

A 2011. július 16-án, délelőtt 10 órától tartandó adománygyűjtő úszóversenyre 8 csapat 34 úszója nevezett be. 
Ők a rendezvény keretében 33600 lejt kívánnak összegyűjteni a  projektekre. 
A benevezett csapatok járművásárlásra, táborok szervezésére, gyerekfesztiválra, 

bicikliparkolók telepítésére, múzeumpedagógiai programra gyűjtenek. 
Támogasd te is adományoddal a 8 csapat kezdeményezéseit a www.swimathon.ms weboldalon található adományozói

szándéklevél kitöltésével és a versenyen való részvétellel. 
További információkért hívja a 0747-865.096-os telefonszámot.

Célegyenesben a SWIMATHON.ms csapatai
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Beilleszkedés
segítséggel
Néhány tömbháznyira tőlem lakik egy férfi, aki még
mindig édesanyja kezét fogja, ha kilép az utcára. A
Down-kóros férfi és idősödő édesanyja egymást segí-
tik a mindennapi teendőkben. A fiatalember édes-
anyjának fizikai erejét „kölcsönzi” vásárláskor, az anya
pedig segíti gyerekének a társadalomba való beillesz-
kedést, ami ennél a betegségnél nem éppen egy-
szerű. Ebben az asszimilációban nyújt segítséget a
marosvásárhelyi Alpha Transilvană Alapítvány, közel
húsz éve. 

A szervezet keretén belül működő Atrium program pálya-
orientáció és munkaközvetítő központot létesített a sérült sze-
mélyek számára. Július 11-én tartották évzáró ünnepélyüket
a marosvásárhelyi Nyári Kertben. A rendezvényt Andreea Mo-
raru, az alapítvány igazgatója nyitotta meg, akinek feltett
szándéka a sérült emberek szocio-professzionális beilleszke-
désének segítése. Az előadás első felében a program által
nyújtott szolgáltatásokkal ismerkedhettünk meg, amelyek
magukba foglalják a pályaválasztási tanácsadást, a munkao-
rientációt, a munkaadókkal való kapcsolatfelvételt, és a mun-
kahely elfoglalásában való segítést is. „A hozzánk forduló
sérülttel együtt törekszünk olyan kompetenciákat feltárni, va-
lamint elsajátíttatni, amelyek hasznosak lehetnek a társa-
dalmi, a munkahelyi és munkaköri beilleszkedés során
egyaránt. Fontosnak tartjuk azon munkahelyek feltárását,
amelyek megfelelőek illetve elvégezhetőek az adott sérült
személy által” – mondta Banga Erzsébet, az Atrium program
koordinátora.  A pályaválasztási tanácsadás mellett az Atrium
műhely nappali programot is működtet, olyan 18 év fölötti
személyeknek, akik sérültségük miatt segítségre szorulnak. A
szervezet segíti önálló életre nevelni őket, és céljuk, hogy a
társadalomba való beilleszkedés feltételeit elsajátítsák. „Hoz-
zájárulunk a fiatalok készségeinek és képességeinek felfede-
zéséhez és fejlesztéséhez. Mindemellett célunk a társadalmi
elszigeteltség és a diszkrimináció megszüntetése, mindez eu-
rópai szintű szociálpolitika, valamint külföldi minta adaptálása
révén – tette hozzá Gyárfás Erzsébet szociális munkás.  A nap-
pali program magába foglalja a mindennapi tanulást (angol
nyelv és informatika), a munkaorientációt, a szabadidős te-
vékenységeket: ritmusérzéküket és mozgáskoordinációjukat
fejlesztő táncklub, videoklub, konyhai ismeretek elsajátítása,
sőt a kézügyességüket próbára tevő agyagozás is a program
része. A sérült személyeknek szükségük van emberi interak-
ciókra, de a társaságban eltöltött, hasznos gyakorlatokkal tar-
kított szabadidős tevékenységek pozitív hatása sem
elhanyagolható. A foglalkozásokban szakemberek segítenek:
pszichopedagógusok, pszichológusok, valamint önkéntesek. 

Mindenképp fontos az ilyen alapítványok működése, me -
lyek célja, hogy az értelmi sérült emberek, méltóságuk meg-
tartásával, szükségleteiknek megfelelő, normál munkahelyen,
az elvégzett munka értékének megfelelő fizetésért dolgoz-
hassanak. 

Az est hangulatát a programban résztvevő gyerekek tánca
emelte, amelyet a hozzátartozók és a nézőközönség tapssal
hálált meg. Az ünnepély oklevelek kiosztásával, majd a támo-
gatóknak szóló köszönetnyilvánítással zárult.

Pál Piroska
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Városunk szülötte még a rendszerváltozást követően települt át Magyarországra, majd Békésen
vetette meg  lábát, manapság is ott él felhőtlen házaséletet Betti asszony oldalán, és együttes
erővel Békéscsabán üzemeltetik a Fanatic Klub fitnesztermet, ahol egyre több eredményes
versenyzőt nevelnek és adnak tovább a magyar testépítés könyörtelen mezőnyének. 

Egy veterán testépítő
rövid portréja

A FCM ausztriai 
formaellenőrző mérkőzései
A marosvásárhelyi FCM együttese az ausztriai edzőtábor
során eddig hat formaellenőrző mérkőzést játszott. A ciprusi
Anorthoszisz Famaguszta ellen 0–0-s döntetlent értek el,
majd július 4-én az ukrán Csernomorec Ogyessza ellen 1–0-
ás vereséget szenvedtek. Ezen a mérkőzésen a FCM csatárai
háromszor is a kapufát találták el, a győzelmet viszont az
ellenfél szerezte meg egy büntetőből lőtt góllal az 50.
percben. A harmadik mérkőzésen  Fl. Dan 40., majd Didi a
70. percben szerzett találatával 2–0 arányban győztek a
Lombard Pápa ellen, majd a FC Petrzalka ellen Celsinho és
Didi góljával  nyerték meg a mérkőzést.  Szombaton a bolgár
Levszki Szófia ellen 0-2 arányban vesztettek. Vasárnap a
szlovák második ligás Spartak Myjava ellen győztek 1-O
arányban diadalmaskodtak, Kalisse góljával.

Kisorsolták a labdarúgó 1. liga 
fordulókénti párosítását 

A sorsolás értelmében a marosvásárhelyi FCM idegenben
kezdi a bajnoki szereplését, a Dinamo otthonában, az ellen a
csapat ellen, amellyel a legkedvezőtlenebb volt a mérlege
első élvonalbeli bajnoki idényében. A folytatás sem éppen
kedvező, hisz az első hazai találkozón a bajnokesélyes CFR
Kolozsvár látogat a Sziget utcába. Ezek után azonban két
újonc következik Ioan Ovidiu Sabău legénysége számára.

A FCM őszi műsorterve: 
1. forduló (július 23.): Dinamo–FCM
2. forduló (július 30.): FCM–CFR Kolozsvár
3. forduló (augusztus 13.): Voinţa Nagyszeben–FCM
4. forduló (augusztus 20.): FCM–CS Mioveni
5. forduló (augusztus 27.): Steaua–FCM
6. forduló (szeptember 10.): FCM–Astra
7. forduló (szeptember 17.): FCM–U Kolozsvár
8. forduló (szeptember 24.): Gaz Metan Medgyes–FCM
9. forduló (október 1.): FCM–Pandurii
10. forduló (október 15.): Sportul Stud.–FCM
11. forduló (október 22.): FCM–Oţelul
12. forduló (október 29.): Sporting Vaslui–FCM
13. forduló (november 5.): FCM–Rapid
14. forduló (november 19.): Petrolul–FCM
15. forduló (november 26.): FCM–Concordia Chiajna
16. forduló (december 3.): Ceahlăul–FCM
17. forduló (december 10.): FCM–FC Brassó
18. forduló (december 17.): FCM–Dinamo

Interjú Dénes Józseffel 

Bár a fiatal generáció szá-
mára ismeretlenül cseng a
neve, ám Dénes József nemcsak
szülőhazájában, de magyar
honban is letette névjegyét a
testépítés asztalára a ’90-es
évek elején. Rettegtek tőle az
ellenfelek, s nem minden ok
nélkül, hiszen a magyar közön-
ség számára az ismeretlenből
előbukkant srác üstökösként
söpört végig a magyar testépí-
tés elit mezőnyén, olyan nagy-
nevű bajnokokat utasítva maga
mögé, mint Simon István vagy
Fejős Csaba, akik a kor magyar
testépítés oszlopos tagjai vol-
tak. Aztán ahogy előtűnt,
ugyanolyan sebességgel el is
tűnt több mint egy évtizedre a
sportéletből. Örömünkre né-
hány éve ismét hallat magáról
és újfent felbukkant abban a
sportágban, amely idehaza már
zsenge iú korában naggyá
tette.

A vele készült  interjú erős
karakterét, szerénységét, sport
iránti elhivatottságát tárja az
olvasó elé, mely egy ízig-vérig
született sportember érzékeny
lelki világában testesül meg.

– Marosvásárhely szülötte-
ként, még zsenge iú korodban
kezdted el testépítő pályafutá-
sod, mely a későbbiek során
egész magasra ívelt. Hogyan
emlékszel vissza a kezdetekre?

– 1981-ben kezdtem el a
súlyzózást, 1982-ben már ver-
senyeztem. Már gyermekko-
romban lenyűgözött az izmos
emberek látványa. Először 14
évesen a birkózással kezdtem,
majd három év után váltottam
át a testépítésre.

– Megosztanád velünk azok
nevét, akik sportéleted során se-
gítőkészségről tettek tanúbi-
zonyságot? 

– Iúkorom edzői a testépí-
tésben, Romániában Fülöp Fe-
renc, Suciu „Mitica” Dumitru,
Rácz Sándor, Nicu Giurgi. Ma-
gyarországon Zimmerman Fe-

renc. A 16 évnyi kihagyás után,
visszatérésem során a verseny-
felkészülésben nagyon sokat
segített Lakatos Mihály és a
párom, Betti.

– Elcsépelt kérdés, de elke-
rülhetetlen és releváns; felsorol-
nád eddig elért fontosabb
eredményeid, lehetőleg kronoló-
giai sorrendben a Központ heti-
lap olvasóinak?

– 1982-ben Romániában 3.
lettem a kadett kategóriában.
1983-ban, 1984-ben és 1985-
ben országos bajnok voltam
úgyszintén az ifi kategóriában.
Amikor kinőttem a junior kate-
góriából, már csak a felnőttek-
nél versenyezhettem, de ott is
mindig dobogós voltam. 1990-
ben áttelepültem Magyaror-
szágra, ahol 1991-ben volt az
első versenyem, Kiskunhalason.
Ezen a versenyen aranyérmes
lettem, itt győztem le Simon
Istvánt, aki addig, öt évig veret-
len volt. Ezt követően Tiszaújvá-
rosban megnyertem egy
pénzdíjas versenyt. Következett
a pécsi verseny, ahol a döntőbe

jutottam. Majd jött a 16 év ki-
hagyás. 2009. január végén
nagy lendülettel nekifogtam
újra az edzéshez, mert fellob-
bant bennem a versenyláz tüze,
melyet a páromnak, Bettinek
köszönhetek. Ő biztatott és se-
gített mindenben.

– Magyar honban szinte a
semmiből bukkantál elő a ’90-es
évek elején, és máris térdre kény-
szerítetted nagynevű, ádáz el-
lenfeleid. Milyen érzéssel töltött
el a tudat, hogy reszketnek tőled
a nagy bajnokok?

– 2009 májusában már
meg is mérettettem, az IFBB
versenyen, ahol 2. lettem. Ezt
követően júniusban Nagybá-
nyán, az Európa Bajnokságon
vettem részt. A 2009-es romá-
niai őszi versenyszezonban
végig részt vettem. Nagyvára-
don, Temesváron 4. lettem, Lu-
goson és Kolozsváron második. 

A magyar Body Sport Kupán
Csornán 4., Belgrádban és
Bácska Topolyán szintén 4. let-
tem. Következett Bosznia,
Bihac, 3. helyezéssel, májusban

a taboni Super Kupán 3. és
Győrben a Kripta Trófeán Mas-
tersben 1. és +85 kg-ban 2. let-
tem. Júniusban részt vettem a
NAC VB-n Spanyolországban. A
rendkívül erős mezőnyben saj-
nos nem sikerült bejutni az első
hatba. 2010 őszén ismét a ro-
mániai versenyek következtek,
így Nagyváradon 3., Temesvá-
ron és Lugozson a dobogó első
fokára állhattam fel. A magyar
Body Sport Kupán negyedik,
2011 áprilisában, Szerbiában
Bácska Topolyán 3., májusban
Ausztriában a WBPF osztrák
bajnokságon 2., Hajdúnánáson
a Szuper Kupán 5., a WBPF ma-
gyar bajnokságon, Makón 3.,
majd a WBPF EB-n, Budaörsön
7., aztán a híres NAC verziójú
luxemburgi világbajnokságon a
hetedik lehettem.

– Aztán ahogy üstökösként
feltűntél a magyar elitben,
ugyanolyan sebességgel el is
tűntél a testépítés egéről. Mi volt
hirtelen eltűnésed oka?

– Családi okok miatt hagy-
tam abba sokáig a versenyzést
és még az edzéseket is. Nem
volt, aki biztasson lelkileg, na és
persze anyagilag is támogasson.

– Ahogy a skorpiónak a csí-
pés, neked is véredben van a
sport, amely naggyá tett. Hosz-
szú kihagyás után, túl a negye-
dik X-en újfent visszatértél a
könyörtelen „csatatérre”. Nyil-
ván e lépésednek is megvan a
maga nyomos oka.

– Elsősorban bizonyítani
akartam önmagamnak és a
környezetemnek, hogy a lehe-
tetlennek tűnő feladatot valóra
tudom váltani. Van bennem
még annyi erő és akarat, hogy
élre tudjak törni a világ félel-
metes mezőnyében.

– Szinte mindenki állít ma-
gának példaképet az adott
sportág nagy legendái közül.
Neked van-e példaképed?

– Példaképem Lakatos Misi
(Múmia), veterán világbajnok
testépítő. A sport iránti szere-

tete, alázata, segítőkészsége és
az embersége miatt. Ő egy
igazi sportember.

– Világnézeted, életfilozó-
fiád?

– Nem szabad soha feladni!
Mindig újabb célokat kell ki-
tűzni magunk elé és lehetőleg
mindent megtenni azért, hogy
azok valóra váljanak. Az élet
okozta rossz pillanatokon át
kell lépni, és új erővel menni
tovább feljebb és feljebb. A fel-
törekvő, iú nemzedéknek is
azt üzenem, jó eredményeket
hosszú, kitartó munkával, teljes
odaadással lehet csak elérni. Ha
valami nem úgy sikerül, ahogy
vártad, nem szabad feladni,
küzdeni kell tovább. A hosszú
erőfeszítésnek egyszer meglesz
a gyümölcse.

„Mindig
újabb 
célokat kell
kitűzni 
magunk elé,
és lehetőleg
mindent
megtenni
azért, hogy
azok valóra
váljanak."
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Nyuszika és a kígyó találkoznak:
– Bocsi kígyó, hogy tegnap piszkáltalak, amiért nincs

lábad!
– Semmi gond nyuszika.
– Biztos?
– Igen!
– Akkor kezet rá!

Az első osztályban a tanító néni megkérdezi:
– Mit mond a tehén?
– Múú.
– Mit mond a macska?
– Miáúúú.
– Remek! És az egér?
– Klikk!

– Képzeld, a barátomat kirúgták.
– Tényleg? Na és, miért?
– Rajtakapták, hogy a betegével szeretkezett.
– Kár, pedig ő volt a legjobb állatorvos a faluban.

– Jean, hozzon egy szövőszéket!
– Minek, uram?
– Nagy terveket akarok szőni.

Azt mondja az őrmester a katonáknak:
– Van egy jó meg egy rossz hírem, melyikkel kezdjem?
– A jóval – mondják a katonák.
– A hétvégére hazamehetnek.
– És mi a rossz?
– Hazudtam.

Viccek

Láng Zsoltnak, az Erdélyben élő, ki-
váló prózaírónak a Bestiárium Transilva-
niae című négykötetes regény  -
folyamának utolsó darabja A föld állatai
alcímmel most megjelenő mű. A 
Ceauşescu-diktatúra tragikus-groteszk

végnapjai egy kamaszlány történetén
keresztül elevenednek meg. Mesterien
szerkesztett, finom iróniával és nagy
nyelvi erudícióval megírt regény, ami
mindvégig leköti az olvasó érdeklődé-
sét.

Könyvajánló

A föld állatai

C M

Y B

C M

Y B

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

Láng Zsolt: 

Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae - A föld állatai
Kalligram Kiadó, 2011 , Oldalszám: 312 , Méret: Kötve, 132 x 208 mm 
ISBN: 978-80-8101-462-8 
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