
„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  

Társadalom

Kiút a szenvedélybetegségből

A Bonus Pastor Alapítvány a '90-es évek köze-
pén indult egy csapat elszánt fiatallal, és las-
san nőtte ki magát azzá az alapítvánnyá,
amilyennek most látjuk. Az intézmény „szíve”
a Maros megyei Magyarózd, ahol a terápiás
foglalkozásokat tartják. Holnap ér véget az a
12 napos rövid programjuk, ahová olyan sze-
mélyek jelentkezését várták, akik változtatni
szeretnének függőségükkel terhelt életmód-
jukon. A terápia egyik vezetőjével, Adorjáni Éva
szociális munkással beszélgettünk.

>>> 4. oldal

Vélemény

Erdélyi mátrix
(az orvosi szakma példájából kiindulva)

Elmondható, hogy a szakmai közeg nem a
nemzetiségi kritériumok alapján rétegződött,
hanem bizonyos belső szabályoknak megfele-
lően. A nyelvi jogaink gyakorlásától minket
féltő politikusoknak és intézményvezetőknek
pedig nyugodtan beszámolhatunk ezekről a
fejleményekről. Nem áll fenn semmilyen etni-
kai, nyelvi szegregáció veszélye az orvosok,
vagy más szakmai közösségek – például mű-
vészek, mérnökök, gépkocsivezetők, stb. - ber-
kein belül. Az erdélyi mátrixban valóban
nagyon fontos szerepet tölt be a nyelv, de leg-
alább ennyire fontosak a szakmai, kulturális,
vallási, anyagi, társadalmi vagy politikai té-
nyezők is.

>>> 3. oldal
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Sport

Maros KK-Asesoft 2-2 
az összetettben
Miután huszonhét ponttal, 90-63 (21:11, 33:13, 16:19,
20:20) arányban nyerte a férfi kosárlabda-bajnokság
döntőjének harmadik mérkőzését a marosvásárhelyi
Maros KK idegenben, a ploiești-i Asesoft által használt
brazi-i sportcsarnokban, a vasárnapi, negyedik találkozót
89-79 (26:19, 32:18, 10:18, 21:24) arányban elveszítette.
A döntő sorozat ötödik találkozójára május 30-án kerül
sor a marosvásárhelyi Sportcsarnokban. A találkozó 18
órától kezdődik.

>>> 7. oldalTársadalom

Meglepetésekkel tarkított 
szoborápolás Vásárhelyen
Korábban írtunk már a létező és egykori épületekről, em-
lékművekről, utcákról… Ezen a héten „szobrokban gon-
dolkodtunk”, így most erről tájékoztatunk. Elég, ha a
Sütő-szoborra gondolunk. Ezen belül is arra, hogy az író
emlékművét már több mint két évvel ezelőtt felavatták
Sopronban. Továbblépve, pár hét múlva szintén Sütő-em-
lékművet avatnak, no, nem itt Vásárhelyen, hanem Szé-
kelyudvarhelyen. Mi tagadás, igazi meglepetés! Városunk
további szobrainak állapotáról 5. oldalunkon olvashatnak.

>>> 5. oldal

Tudnivalók a 8. oldalon)

Májusi 
REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

Dr. Zsigmond Barna Pállal, 
a Csíkszeredai Főkonzulátus
vezetőjével a honosítás 
folyamatáról, megszerzéséről
beszélgettünk, illetve az 
állampolgársági kérelmeket
övező tévhiteket is eloszlatta.
Továbbá megtudtuk azt is,
hogy a marosvásárhelyi 
konzuli iroda ősszel kezdi 
el működését.

Továbbra is nagy az 
érdeklődés a honosítás iránt

>>> 3. oldal



A Borsos Tamás 
Egyesület májusi előadása

Május 30-án, csütörtökön kettős
rendezvényre kerül sor a Borsos
Tamás Egyesület szervezésében.
A Bolyai téri Unitárius Egyházköz-
ség tanácstermében  18
órától  sorra kerülő rendezvény
első részében Bondor Vilmos: A vi-
lágégés hadszínterein című köny-
vét László Márton
történész-levéltáros mutatja be.
A 2013-ban a Tortoma Kiadó gon-
dozásában megjelent kötetet Be-
rekméri Árpád-Róbert és Szabó
Péter szerkesztette és látta el be-
vezető tanulmánnyal és jegyze-
tekkel. Ezt követően Fodor János
történész foglalja össze kutatási
eredményeit Önálló utakon. Ber-
nády György pártalapítási kísérle-
tei 1929-1933 címmel.

Lecke- és 
nevelőhangverseny

Május 31-én, pénteken 13 órától
magyar nyelvű lecke- és nevelő-
hangversenyre kerül sor a Kultúr-
palota nagytermében.
Közreműködik a Marosvásárhelyi
Filharmónia Szimfonikus Zene-
kara. Vezényel: Matei Pop. Szó-

listák: Sipos Péter, Haáz Márton,
Nagy Orsolya, Magdó Ráhel,
Fejér Árpád Attila, Horváth Esz-
ter – a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Líceum diákjai. A műveket
bemutatja: Fülöp Klára tanárnő.

Ingyenes 
citerazenekar-előadás

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális
Egyesület, a Marosvásárhely–
Kecskemét Baráti Kör Egyesület
és a polgármesteri hivatal meg-
hívottjaként a Vásárhelyi Napo-
kon fellép a kecskeméti Mátyás
király citerazenekar. Előadásuk-
ban dél-dunántúli bordalok és
szerelmi dalok, Galga menti
zagyvaságok, Kecskemét kör-
nyéki népdalok dr. Kálmán
Lajos gyűjtéséből, Kodály Zol-

tán Zobor-vidéki gyűjtéséből,
kiskunsági döcögős tánczene,
magyar verbunkosok hangza-
nak el május 31-én, pénteken
17 órától a Maros Művészegyüt-
tes termében. A belépés díjta-
lan.

Nagy Pál-kiállítás

Május 31-én, pénteken 19 óra-
kor megnyílik Nagy Pál (1929–
1979) képzőművész kiállítása a
marosvásárhelyi várban mű-
ködő történelmi és régészeti
múzeumban, illetve a Musem
Caféban. Megnyitóbeszédet
mond Bob József képzőművész,
közreműködik a Tiberius Quar-
tet. A kiállítás augusztus 10-ig
látogatható.

Gyermeknap 
a Promenada Mallban

Június elsején, szombaton a ma-
rosvásárhelyi Promenada Mall-
ban mesebeli karnevállal
ünneplik a gyerekeket. A délután
6 és este 8 óra között zajló ren-
dezvényt a Promenada a Malio
Eventsszel közösen szervezi. A
gyerekek alkotóműhelyekben és
előadásokon vehetnek részt, dí-
jakat nyerhetnek, egy bohóctól
pedig azt is megtanulhatják,
hogy hogyan lehet léggömbből
állatokat, virágokat és játékokat
varázsolni, a tündérek segítségé-
vel pedig ők maguk is bármivé
átváltozhatnak.

A tékozló fiú 
Marosvásárhelyen

A sepsiszentgyörgyi Háromszék
Táncegyüttes A tékozló fiú című 
legújabb előadását június 3-án,
hétfőn 19 órától mutatja be a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
nagytermében. Az előadás ren-
dező-koreográfusa: Ivácson László,
a rendező munkatársa Fazakas
Misi, zenél a Heveder zenekar,
énekel Erőss Judit, közreműködik
Éltes Áron. Az előadás létrejöttét a
Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatta. Jegyek elővételben a Kultúr-
palota jegypénztáránál naponta
12-17.30 óra között, illetve az elő-
adás napján a színház jegypénz-
táránál válthatók, helyfoglalás a
0372-758230-as telefonszámon
lehetséges. Bővebb tájékoztatás a
www.hte.ro honlapon.
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: A munka terén lehet a héten a legkiemelkedőbb. Főnöki
dicséretre, sőt, akár még fizetésemelésre is számíthat. A nagy
munkakedve azonban ne feledtesse önnel a szerelmét sem.
A héten elhanyagoltnak érezheti magát, és ezen összevesz-
hetnek.
Bika: Egészségi problémával találhatja szemben magát a
héten. Egyen sok gyümölcsöt, és ne öltözzön túl vékonyan,
hiszen ez még nem az igazi forró nyár. Párjával felhőtlen össz-
hangra számíthat a héten. Ha egyedülálló, flört várhat önre,
ahol és amikor nem is hinné.
Ikrek:  A munkahelyén és otthon is lehetnek konfliktusai, de
ha higgadt marad és alkalmazkodik, akkor könnyedén túljut
a nehéz pillanatokon. Párjával szerencsére nem várható vita,
maximum féltékenység miatt, de ha nem ad rá okot, elkerül-
heti. 
Rák: Pénzhez juthat a héten. Valószínűleg már régóta várt
valamilyen bevételre, ugyanis az utóbbi időben nem volt túl
vaskos a pénztárcája. Azért ne szaladjon el önnel a ló, inkább
ossza be a pénzét! A párjával várható egy nagyobb vita egy
ex miatt. Próbálja rövidre zárni a dolgot!
Oroszlán:  A héten egy váratlan munkahelyi dolog miatt el-
romolhat a hangulata. Készítse fel magát előre, hogy az ér-
kező problémát jól kezelje majd. Párjával pénteken lehetnek
a leginkább egymásra hangolódva. Szervezzen akkorra egy
romantikus estét!
Szűz: A hete a szerelemről szól. Párjával komolyabban össze-
kaphatnak, de a békülés gyönyörűnek ígérkezik. Ne tartsa so-
káig a haragot, mert a párja megharagudhat, és akár még
félre is léphet. Óvja meg magát a csalódástól, és legyen inkább
kedves, mint elutasító.
Mérleg: Most kezdjen sportolni, diétázni, vagy nyelvet ta-
nulni, mert erre a legalkalmasabb, ahogyan most állnak a
csillagok. Párjával remek hetük lehet, de óvakodjon a feles-
leges féltékenykedéstől. Ön egyedülálló? Ezen a héten bekö-
szönthet az életébe a szerelem.
Skorpió:  A héten sok lehet a tennivalója a munkában és ott-
hon is, és ez nagyon sok energiáját elveheti. Úgy segíthet a
dolgon, ha ír egy listát a teendőiről. Ha egy családtagja vagy
párja segítségét kéri, az is jól jöhet a héten a nagy zűrzavar-
ban. Nyugodjon meg, péntekre vége lesz a sok futásnak.
Nyilas: Jó hírt kaphat a héten, amely családi vagy pénzügyi
vonatkozású. Párjával harmónia uralkodik önök között, de te-
gyen minden nap azért, hogy ez így is maradjon. Mondja el a
párjának, hogy szereti. Jó lesz hallani, ha ő is visszamondja.
Szingli? Pénteken izgalmas flört ígérkezhet.
Bak:  A szokottnál is energikusabb, használja ki a lendületét
a munkában, és fektessen több energiát a kapcsolatába is! A
boldog kapcsolatért dolgozni kell, ezt nem szabad elfelejteni!
Párja elhanyagoltnak érezheti magát mostanában. Ideje tenni
ellene!
Vízöntő:  Anyagi veszteségre számíthat a héten, így most a
szokottnál is jobban vigyázzon az értékeire. Kapcsolatában
nagy az egyetértés, ami sok energiát ad önnek. Érzéseiben
azonban bizonytalan lehet mostanában. Gondolja végig a
kapcsolata jövőjét! Ha szereti a párját, maradjon vele, de ha
nem, evezzen más vizekre!
Halak: Ez a hete jobban alakulhat, mint az előző. Sokkal
vidámabb lesz, és ez részben annak tudható be, hogy a
munkában minden sokkal gördülékenyebben megy, mint
máskor. Talán a jó idő teszi, talán az, hogy párja és ön kö-
zött dúl a szerelem. Ha egyedülálló, ezen a héten megis-
merhet egy jóképű idegent.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.

szám alá, illetve elektronikus levélben a 
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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3. oldalTársadalom <<2013. május 30– június 5.

Erdélyi mátrix

(az orvosi szakma 
példájából kiindulva)

Marosvásárhely nagyon sokat köszönhet orvosainak.
Azon kívül, hogy egy olyan komoly és megbízható egész-
ségügyi szolgáltatást nyújtó közösségről van szó, amelyet
az ország minden tájáról érkező betegek is nagyrabecsül-
nek, a medikusok hozzájárulása számottevően érezhető a
város gazdasági és szellemi életében is. Egyfelől a beteg-
ápolással kapcsolatos jövedelmek megteremtése, másfelől
pedig az orvosi egyetemen folytatott igényes nevelési
munka által. Itt élnek közöttünk a betegeik által megbe-
csülésnek örvendő gyógyászaink, és az egyetemi éveiket
nálunk töltő hallgatók is. Valamennyien komoly „hozzáadott
értéket” jelentenek Vásárhely számára. 

Ennek a fontos tevékenységi területnek a fejlődésével
elszaporodtak a szakmai konfliktusok is, arányosan a klini-
kák és az egyetemi karok fejlesztéséhez kötődő anyagi ér-
dekekkel. A tapasztalt orvosok gyakran összetűzésbe
keveredtek a fiatalabb szakmabeliekkel, az elismert pro-
fesszorok pedig háttérbe szorították a kezdő tanársegéde-
ket. Azok a személyek, akik kényelmetlenül érezték
magukat az őket „felemésztő” munkaközösségben, külön
klinikát, intézményt vagy részleget hoztak létre. Ebben a
nagy fejlődési rohamban számos olyan döntés is született,
amely utólag nem bizonyult helyénvalónak, és mind a mai
napig megoldatlan feszültségforrás maradt. Ezek a konflik-
tusok általában minden objektív tényezőtől függetlenül jöt-
tek létre. 

Egy sajátos megfigyelés alapján elmondhatjuk, hogy
ezek az ellentmondásos helyzetek a legtöbb esetben nem
az eltérő nemzetiségi hovatartozás miatt alakultak ki. Ál-
talában azonos (román vagy magyar) nemzetiségű orvosok
kerültek ilyen helyzetbe. A szakmai harcok hátterében pedig
esetleg személyes sérelmeket, politikai összeférhetetlen-
séget vagy szakmai féltékenységet találunk. Az egyik leg-
látványosabb összecsapás most éppen a város
polgármestere és a szívtranszplantációs központ orvospro-
fesszora között zajlik. Mindenki azt a látszatot kelti, mintha
valamennyien a mi javunkat akarnák szolgálni. Ezalatt
megértünk néhány kormány- és miniszterváltást, de még-
sem oldódtak meg a problémák. A műtőasztalok kihaszná-
latlanul maradtak, az átültetésre felkínált szíveket nem
tudták a betegek szervezetébe beültetni, pedig több életet
is meg lehetett volna menteni általuk. A hatalmi harcok 
felőrölték a rendszert, működésképtelenné tettek egy lét-
fontosságú intézményt.

Egyetlen pozitív következményként elmondható, hogy
a szakmai közeg nem a nemzetiségi kritériumok alapján ré-
tegződött, hanem bizonyos belső szabályoknak megfele-
lően. A nyelvi jogaink gyakorlásától minket féltő
politikusoknak és intézményvezetőknek pedig nyugodtan
beszámolhatunk ezekről a fejleményekről. Nem áll fenn
semmilyen etnikai, nyelvi szegregáció veszélye az orvosok,
vagy más szakmai közösségek – például művészek, mér-
nökök, gépkocsivezetők, stb. – berkein belül. Az erdélyi
mátrixban valóban nagyon fontos szerepet tölt be a nyelv,
de legalább ennyire fontosak a szakmai, kulturális, vallási,
anyagi, társadalmi vagy politikai tényezők is.

Ferencz Zsombor

Dr. Zsigmond Barna Pál, a Csíkszeredai Főkonzulátus 2011-ben kinevezett vezetője, 1972-ben született
Marosvásárhelyen. Szülővárosában érettségizett a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, majd 1990-től Ma-
gyarországon folytatta tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán.
A jogi diploma megszerzését követően Svédországban tanult nemzetközi jogot, a Svéd Intézet ösztöndí-
jával. Korábban a versenyszférában dolgozott ingatlanbefektetési és vagyonkezelési területen, majd több
évet töltött el a közigazgatásban. Ennek során az Igazságügyi Minisztériumban, az Oktatási Minisztéri-
umban és a Határon Túli Magyarok Hivatalában is tevékenykedett. Jelenleg a főkonzuli tisztsége mellett
a Magyar Jégkorong Szövetség alelnöke is egyben. A főkonzul irodájában válaszolt a magyar állampol-
gárság megszerzésével kapcsolatos kérdésekre.

– Kérem, beszéljen a honosítás
folyamatáról, hogyan működik az
állampolgársági kérelmek bea-
dása, az ügyintézés és az állam-
polgárság megszerzése? 

– A honosítás iránt nagyon
nagy az érdeklődés Csíkszeredá-
ban. Azt tapasztaljuk, hogy nem-
hogy csökkent volna, hanem in-
kább nőtt az érdeklődés, az eljárás
pedig zavartalanul folyik. Jelen
pillanatban a telefonon bejelent-
kezők számára egy, maximum két
hónapon belül tudunk időpontot
biztosítani, tehát felgyorsult a fo-
lyamat. 

Az ügyfelek a Gáll Sándor utca
9. szám alatti Lazarus Házban ad-
hatják le honosítási kérelmeiket.
Átlagosan 6 hónapon belül érke-
zik meg a honosítási okirat, ez-
után tehetik le a honosítottak az
állampolgársági esküt. Az eskü-
tételekre szintén a Lazarus Ház-
ban kerül sor. A honosítási okira-
tokkal együtt a lakcímkártyákat
is átadjuk a honfitársaknak. Ese-
tenként előfordul, hogy egyes
személyek nem kapják meg az
okirattal együtt a lakcímkártyát:
őket később értesítjük, amint
megérkezett a külképviseletre az
igazolványuk. Az eskütételt kö-
vető egy-másfél év elteltével ér-
keznek meg a magyar születési
és házassági anyakönyvi kivona-
tok, erről ugyancsak telefonon ér-
tesítjük az ügyfeleket. 

A külképviseleten van lehető-
ség magyar útlevél igénylésére
is, az erre vonatkozó kérelmet
azonban csak előzetesen egyez-
tetett időpontban lehet beadni.

Erre egy hónapon belül tudunk
időpontot biztosítani, és ez az es-
kütételt követően személyesen,
vagy telefonon lehetséges. Az út-
levélkérelmet is lehet leadni,
melynek kiállítása illeték- és díj-
köteles: az öt évig érvényes útle-
vél kiállításának költsége 46 euró,
a tíz évig érvényes útlevélé 69
euró. A 18 éves kor alatti gyer-
mekek és a 70. életévüket betöl-
tött személyek számára egysé-
gesen 29 euró. A kérelem
beadását követő 4-6 hétben meg-
érkezik az útlevél, amit szemé-
lyesen lehet átvenni a főkonzu-
látuson Csíkszeredában. 

Az anyakönyvi kivonatokat,
lakcímkártyákat és útleveleket a
Petőfi Sándor utca 45. szám alatti,
régi konzulátusi épületben vehe-
tik át az ügyfelek, hétfőtől csü-
törtökig 8 és16 óra között, illetve
pénteken 8 és 13 óra között.  

– Felmerültek tévhitek is az ál-
lampolgársági kérelmeket illetően,
miszerint bezárulhat ez a lehető-
ség, vagy esetleg fizetni kell majd
a kérelmek leadásáért. Oszlassuk
el ezeket a tévhiteket… 

– Valóban nagyon sok tévhit-
tel szembesültünk, én kettőt sze-
retnék említeni és megcáfolni. Az
egyik, ami többször megjelent a
sajtóban az elmúlt két évben,
hogy egyszer majd véget vetnek
az állampolgársági kérelmek el-
fogadásának, mert bizonyos ha-
táridőkhöz kötötték megszerzé-
sének lehetőségét, amely
határidők már lejártak. Ez olyan
tévhit volt, mint például a világ-

vége, amit sikeresen túléltünk. 
Megerősítem, hogy zavarta-

lan az állampolgársági eljárás.
A másik tévhit a nyugdíjakhoz

kapcsolódik. Az Európai Unióban
az állampolgárok ott kapnak
nyugdíjat, ahol legalább egy évet
dolgoztak, tehát a nyugdíjat a
munkahely szerinti ország társa-
dalmi biztosító szervétől kapják
meg. Azt gondolom, hogy ilyen
vonatkozásban mindenkinek
nyugodt lehet az élete, hiszen az
Európai Unió nyugdíjakra vonat-
kozóan kidolgozott szabályrend-
szere garantálja azt mindenki szá-
mára, hogy állampolgárságától
függetlenül kapja meg az össze-
get abban az országban, ahol erre
jogosultságot szerzett. 

– Érvényes-e az állampolgár-
ság megszerzésének lehetősége a
csángók esetében? Mennyire jut el
az információ hozzájuk? 

– A csángók is megszerezhe-
tik a magyar állampolgárságot az
egyszerűsített honosítási eljárás
révén. Az állampolgársági törvény
tartalmaz egy olyan fordulatot –
ez az úgynevezett „csángó-klau-
zula”, amely pont a csángóma-
gyarok miatt került a jogsza-
bályba –, amelynek értelmében
az is kérheti a magyar állampol-
gárságot, akinek csupán vélel-
mezni lehet a magyarországi
származását. Mint ismeretes, a
csángók felmenői, akik valaha Er-
délyből vándoroltak el, nagyon
régen élhettek csak a magyar ki-
rályság fennhatósága alatt. A
csángók érdekében hozta a jog-

alkotó azt a kitételt, miszerint
nem kell feltétlenül igazolni a ké-
relmező valamely felmenőjének
magyar állampolgárságát, ha-
nem elégséges a magyar szár-
mazást valószínűsíteni. 

Mi azt látjuk, hogy a csángók
érdeklődnek a magyar állampol-
gárság iránt. Azt javasoljuk, hogy
akit érdekel ez a folyamat, nyu-
godtan keresse fel a csíkszeredai
főkonzulátust, és amennyiben tel-
jesíti a feltételeket (főként a ma-
gyar nyelvtudásra hívnám fel a
figyelmet), akkor minden további
nélkül megszerezheti a magyar
állampolgárságot.

– Mit jelent a vélelmezés?  

– A vélelmezés jelentése tu-
lajdonképpen, hogy bizonyos té-
nyek fennállása esetén egy való-
színű dolgot valósnak fogadunk
el addig, amíg az ellenkezője nem
nyer bizonyítást. Tehát amennyi-
ben valaki csángó településen
született és beszél magyarul, ak-
kor feltételezhetően csángó, fel-
menői valamikor Erdélyből kerül-
hettek oda egy csángó
kivándorlás során.  

– Van-e pontos adat arra vo-
natkozóan, hogy havonta hány
ügyet intéznek el sikeresen a csík-
szeredai főkonzulátuson?

– A számokkal kapcsolatos
kommunikáció nem a mi felada-
tunk, ezt a politikum általában
központilag teszi meg. De meg-
állapítható, hogy világszinten ed-
dig körülbelül 400 ezer kérelmet

adtak be, és 300 ezer esküt tettek
le. 

- - - - - - - - - - -

Mint ismeretes, már megfo-
galmazódott a szándék egy kon-
zulátus létesítésére Marosvásár-
helyen is, azonban a
megvalósítást a kormánynak kell
jóváhagynia. A marosvásárhelyi
konzuli iroda a csíkszeredai fő-

konzulátushoz tartozna, kerülete
Maros és Szeben megyéből állna
majd, és vélhetően ősszel lesz
működőképes. Az iroda székhelye
az Iskola (Aurel Filimon), a
Nyomda és a Bartók Béla utca ál-
tal határolt épületben kap helyet,
amely a Zsidó Hitközség tulajdo-
nát képező területen van.

Czimbalmos Ferenc-Attila

Továbbra is nagy 
az érdeklődés 
a honosítás iránt
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A Bonus Pastor Alapítvány a segíteni akarás története. A '90-es évek közepén indult a kezdeményezés egy csapat elszánt fiatallal,
és lassan nőtte ki magát azzá az alapítvánnyá, amilyennek most látjuk. Az intézmény „szíve” a Maros megyei Magyarózd, ahol
a terápiás foglalkozásokat tartják. Holnap ér véget az a 12 napos rövid programjuk, ahová olyan személyek jelentkezését várták,
akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, nikotin-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. A tavalyihoz képest
idén tovább nőtt az érdeklődés a terápia iránt. 

MORGÓ

Új fejezet? 
Hiú remény!  

Minden idők leglátványosabb
kongresszusát tartotta az RMDSZ az
elmúlt hét végén. Nagyotmondásai-
ról elhíresült főtitkára 1000 résztve-
vővel és 100 szervezővel
dicsekedett. A híradó képsorainak
láttán a felületes szemlélőben régi,
örökre letűntnek hitt idők emlékei
elevenedtek fel. Minél bizonytala-
nabb egy politikai párt, szervezet
helyzete, minél megrendültebb ön-
bizalma, annál inkább törekszik ki-
fele erőt mutatni, annál inkább
hajlik az üres fesztivizmusra, az erő-
fitogtatásra. Valójában ez történt a
múlt szombati „nagy népi hurálon”
is. Az eseményre meghívtak minden
olyan pártot – románt és magyar-
országit –, amelyektől valaha vala-
mire is számított, számíthatott az
RMDSZ. Kivéve az erdélyi magyar
pártokat. Ezek szerint tőlük semmi
jót nem várnak. Mindenesetre ezt jó
tudni. 

A kongresszuson természetesen
„értékelték az elmúlt két évet, és ki-
jelölték a következő évek teendőit,
irányvonalait néhány nagyon fontos
témában elfogadott dokumentum,
valamint az Alapszabályzat- és a
Program módosításai által”. Magya-
rán: erősítették a szervezet párt jel-
legét, világossá tették, hogy a
döntés, a szervezeten belüli hata-
lom ezentúl maroknyi ember kezé-
ben összpontosul. De volt a
kongresszusnak néhány érdeke-
sebb, akár előremutatónak is nevez-
hető mozzanata. Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke például bejelentette:
a szövetség törvénytervezetet nyújt
be Székelyföld területi autonómiá-
járól. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármester szerint ez volt a kong-
resszus legfontosabb döntése,
olyan, amellyel új fejezetet nyitnak
az RMDSZ politizálásában. Ráduly
Róbert csíkszeredai polgármester
arra figyelmeztetett: ha öt éven
belül nem lesz autonómiánk, akkor
később sem lesz. Kimondta azt is,
ami minden józan gondolkodású
ember számára nyilvánvaló: az au-
tonómia-küzdelmet csak a többi er-
délyi magyar párttal és szervezettel
való összefogással lehetséges si-
kerre vinni. Nagy kár, hogy csak ke-
vesen vélekednek így. 

Hogy mennyi az esélye az Antal
által említett „új fejezet” megnyitá-
sának, amelyre igencsak szükség
lenne úgy általában is? Szerintem
nagyon kevés. Mégpedig azért,
mert az említettek – Antal és Rá-
duly, meg a hozzájuk hasonlóan
gondolkodók – nem tartoznak
ahhoz a szűk csoporthoz, amelyre a
kongresszus ezentúl a döntéshozást,
illetve a párton belüli korlátlan ha-
talmat bízta. 

Szentgyörgyi László 

Eddig nem használták ki kellőképpen
a szöcskék, a hangyák és az egyéb ehető
rovarfélék kínálta lehetőségeket sem az
emberek, sem az állatállomány, sem a
háziállatok táplálásában – állapítja meg
az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági
Szervezete (FAO) egy friss, kétszáz olda-
las jelentésben. Egyúttal hangsúlyozzák:
a világon kétmilliárd ember fogyaszt
táplálékként fehérjében és ásványi anya-
gokban gazdag rovarokat. A FAO szerint
a rovartenyésztés az élelem- és takar-
mánybiztonság megvalósításának egyik
lehetséges útja. Rovarok mindenhol
élnek és gyorsan szaporodnak – konsta-
tálják továbbá igen elmésen –, ráadásul
bővelkednek az alultáplált gyerekek el-
látásához szükséges proteinben és egyéb
tápanyagokban. Tartalmazhatnak rezet,
vasat, magnéziumot, mangánt, foszfort,
szelént, cinket, valamint rostban is gaz-
dagok. Ugyanakkor, a rovarok kisebb
részben felelősek az üvegházhatást ki-
váltó káros gázok kibocsátásáért (ma-

gyarán: a sáskák és társaik nem rotyog-
ják rojtosra az ózonpajzsot, a marhákkal
ellentétben, lévén hogy egyetlen tehén
napi 800 uszkve 1000 liter metánt pur-
cant világgá). Az Ehető Rovar Program
keretében olyan ízeltlábúak felhaszná-
lását is vizsgálják, mint a pókok vagy a
skorpiók, habár azokat rendesen nem
sorolják a rovarvilágba. Biológusok vizs-
gálatai szerint az ehető rovarok (bizonyos
hangyák, tücskök, szöcskék stb.) fehér-
jetartalma megközelíti a sovány vörös
húsokét vagy egyes tengeri halakét –
hangsúlyozza a FAO.

Meg vagyunk élve! Elsősorban a
korgó gyomrú afrikai purecek, akik mos-
tanáig halomra pusztultak éhen, mert
eszükbe nem jutott elcsócsálni pár szöcs-
két, bekapni néhány cecelegyet vagy fel-
nyalni egy hangyacsapást. Megváltás
továbbá a fejlett nyugati társadalmak
számára is, hiszen a statisztikai adatok
szerint (bármily hihetetlennek tűnjék is)
világszerte többen halnak meg a felül-

tápláltság, vagyis az elhízás okozta be-
tegségek következtében, mint alultáp-
láltság miatt. A gasztronómiában pedig
egyenesen globális forradalom várható,
mivelhogy a rovarok képezik az állatvilág
legnépesebb osztályát, kábé másfél mil-
lió fajjal, de napjainkban is folyamatosan
fedeznek fel újakat. És ezt a számot nyu-
godtan be lehet szorozni akár százzal is:
ha a marhabélszínt, disznókarajt renge-
tegféleképpen lehet tálalni, úgy a tü-
csökcsülök, a hangyatarja, a
botsáskamáj vagy a zugpókcomb elké-
szítési módozatait is csak a képzelet(de-
ficit) limitálhatja.

Mi erdélyiek se kell féltsük a belün-
ket; jóllehet szaharai törpeskorpióhoz,
brazíliai góliátbogárhoz vagy friss taran-
tula-aprólékhoz vélhetően csak bajosan
jutunk majd hozzá, fölös minden aggo-
dalom: a Kárpát-medencében is több tí-
zezer fajta bogár él! Ami ráadásul a
rovarok osztályának csak az egyik rendje,
mert ott vannak még a poloskák, kullan-

csok, termeszek, pókok, szitakötők, pil-
langók, nünükék meg egyéb szárnyas
gezemicék… Ahogy az anyag és a pá-
linkánakvaló nem vész el, csak átalakul,
ugyanúgy megmaradnak a hagyomá-
nyos magyar ételek is, csak kissé újra-
gondolva: töltött káposzta helyett töltött
káposztalepke, erdélyi fatányéros helyett
erdélyi csótányéros, hagymatokány he-
lyett hangyatokány és így tovább. Ezeket
burkolja majd a pórnép, de fogadásokon,
jobb éttermekben egzotikusabb falatok-
kal fogják kényeztetni az insectafág ven-
dégeket, mint például lávakövön sült
lárva, grillezett selyemhernyó vagy szka-
rabeuszos sushi.

Az iskolákban megszűnik a tej és kifli
program, illetve átalakul az is kicsinyég:
tej helyett lótetűtejből ülepített ganaj-
túrót vagy trágyakefírt kapnak a nebu-
lók, kifli helyett pedig darázsfészket;
nem süteményt, hanem igazit.

Bon appétit!
Molnár Tibor

Tücsköt-bogarat

Kiút a szenvedélybetegségből

A jelentkezés feltételei közé tarto-
zik a személy saját problémájának
alapfokú fel- és beismerése, valamint
motiváltság a változásra, ugyanakkor
mindennemű alkoholfogyasztástól,
egyéb szertől és tevékenységtől való
tartózkodás a tábor ideje alatt, illetve
minden programon való jelenlét. A
részvételi díj 600 lej fejenként.

„Az idei rövid terápiás programun-
kon 14 páciensünk van – 12 férfi és két
nő –, közülük 12 alkoholfüggő, amely-
ből egy személy játékfüggő is, és két
hozzátartozó is részt vesz a terápián.
Hozzá kell tennem, hogy nagyon sze-
rencsés helyzet, ha családtag is jelen
van a kezelésen, mert így esélyt adnak
az együtt javulásnak, sokat beszélget-
nek önmagukról, a kapcsolatukról,
azokról a dolgokról, amelyeket a szen-
vedélybetegség okozott, illetve tett
tönkre a párkapcsolatukban” –
mondta el Adorjáni Éva szociális mun-
kás, a terápia egyik vezetője.

Szakemberek segítő módszerei

A szenvedélybetegeket szakképzett
személyek kezelik, a szóban forgó
programban egy pszichológus, egy
szociális munkás vesz részt, az áhíta-
tokat lelkészek végzik, ugyanakkor két
önkéntes is segíti a munkájukat: egy
lelkész, és egy, a szenvedélybetegsé-
gét sikeresen legyőző személy. 

A terápiának alkotóelemei közé kis-
csoportos foglalkozások, szemináriu-
mok, előadások tartoznak, ugyanakkor
interaktívan részt vesznek orvosi, pszi-

chológiai előadásokon, amelyeket ké-
sőbb a csoportos foglalkozásokon
megbeszélnek. „A reggelt egy bibliai
történetre felfűzött gondolatébresztő
áhítattal kezdjük, amelyet végigkö-
vetve különböző problémákat érin-
tünk, zömük a szenvedélybetegség
témaköréhez tartozik. Fontos, hogy
nemcsak tudatosítjuk pácienseinkben
a betegséget, hanem a megoldást is
együtt keressük. A terápia elengedhe-
tetlen része az egyéni beszélgetés,
amelyet legalább két alkalommal
megejtünk, mindenikükkel külön-
külön” – fejtette ki Adorjáni Éva.

Mire is elég 12 nap?

Szkeptikusak lehetünk, hisz felte-
hetjük a kérdést, hogy nem egészen

két hét mire is elegendő, lehet-e fel-
mutatni valamiféle eredményt ilyen
rövid idő után. „Azt kell mondanom,
hogy igen. A csoporttal rácsodálkoz-
tunk, hogy milyen sok minden történt
már az első hét nap alatt. Nagyon
sokuk önmagára talált, önismeretre
tett szert, többen meglátták problé-
májuk gyökerét, és a megoldásokat is
sikeresen keresik és találják, sőt, lép-
kedni is kezdenek a gyógyulás felé.
Úgy gondolom, ha nem is old meg
„mindent” ez a 12 nap, kétségtelenül
egy jó alap, egy kiindulópont a beteg
számára” – fejtette ki.

Elmondta azt is, hogy a pácienseik,
akik a rövid terápiára jelentkeznek,
azért teszik, mert valamilyen okból ki-
folyólag nem áll módjukban a hosszú
terápián részt venni, de a magyarózdi

otthonban egy épületben vannak a
hosszútávú terápián lévő személyek-
kel, és sokan rádöbbennek az ott töl-
tött majdnem két hét alatt, hogy
szükségük van mélyebb változásra,
több kezelésre. 

Pál Piroska

Adorjáni Éva

A magyarózdi terápiás otthon
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Egy szoborállítás nem mindig bizonyul könnyű feladatnak. Főként akkor, ha
mögötte felüti a fejét a politikai érdek is. Néhány héttel ezelőtt arról írtunk,
hogy lesz Sütő-emlékmű Vásárhelyen, azonban hetilapunk honlapján azt is
jeleztük, hogy ezt a szobrot hamarabb felállítják Székelyudvarhelyen (egészen
pontosan június 23-án, az ottani Művelődési Ház előtt), mint itt, Marosvásár-
helyen. Ezúttal nem erről akarunk beszámolni, hanem szobraink állapotáról. 

A Petőfi szoborért 
úsztak, ezért dicséret 
és elismerés nekik!

Cseh Gábortól tudtuk meg,
hogy a harmadik alkalommal
megrendezett marosvásárhelyi
Swimathon versenyre az EMNT
úszócsapata is benevezett. A fő
cél a marosvásárhelyi Petőfi-szo-
bor megrongálódott talapzatá-
nak rendbetétele. A tizennégy
benevezett csapat közül az EMNT

csapata a tisztes negyedik helyet
érte el. Ez annál is értékesebb
mivel az első három helyezett
csapat többnyire profi úszókból
állt.  Azzal is dicsekedhetnek,
hogy a legidősebb versenyző is
Cseh Gábor csapatában volt,
mégpedig dr. Kincses Előd
ügyvéd személyében. De íme, a
csapat teljes névsora: Ábrám
Noémi, Bíró Csaba Szilveszter,
Debreceni Jenő, Jakab István,
Kincses Előd, Kurki Paula, Lungu

Andreea, Simon Zsolt, Szántó
Norbert és nem utolsó sorban
Szeghalmi Krisztina. 

Cseh rávilágított arra is, hogy
céljuk továbbra is megszólítani
minden magyar embert, meg-
erősíteni az itteniek magyarság-
tudatát. A helyi magyarság
érdekeit kell szolgálni, mégpedig
a civil szervezetek tevékenysége-
inek megerősítésével. Ezért is
hozták létre a Magyar állampol-
gárok klubját. Ez a klub máris
nagy népszerűségnek örvend, az
említett klubot, a leírt kezdemé-
nyezést más városok is átvették.
Továbbá rövidesen elindítják az
Élsportolók, bajnokok klubját is,
amivel hajdani és jelenlegi nagy-
jaink, valamint marosvásárhelyi
sportbarátok előtt szeretnének
tisztelegni.

Cseh Gábor csapata nevében
ígéri, hogy teljes szívvel, és tiszta
lélekkel fogják szolgálni az erdé-
lyi magyarságot.

Az emberi cselekedet 
a leghatékonyabb módszer

Portik Vilmostól, az Erdélyi
Magyar Néppárt Maros megyei
elnökétől azt tudtuk meg, hogy
a helyhatósági választások kam-

pánynyitója nem véletlenül volt
a Kőrösi Csoma Sándor szobor-
nál. Amint az a gyakorlatban is
megfigyelhető, a Néppárt komo-
lyan veszi mind a környezetünk,
mind pedig a magyarság szá-
mára fontos emlékművek, köz-
terek rendben tartását. Sajnos
manapság nem minden esetben
lehet az ilyesmit a hatóságokra,
illetékesekre bízni. 

Portik azt is elmondta, hogy
ha az ember maga cselekszik,
sokszor az a leghatékonyabb
módszer. Amint az a beszélgeté-
sünkből kiderült, ebben az
ügyben is következetességre tö-
rekednek. Példaként említette,
hogy március 14-én a Petőfi-szo-
bor körüli parkot készítették elő
az ünneplésre, legutóbb pedig
ismét a Kőrösi Csoma Sándor
szobra körül tüsténkedtek a Nép-
párt megbízottjai. Szervezetük-
ben szép számmal vannak
olyanok, akikre minden ilyen
megmozduláson bizton lehet szá-

mítani. Megemlítendő, hogy ezek-
nek, és a hasonló eseményeknek
a zászlóvivői, kezdeményezői
Jakab István és Kirsch Attila.

„A semmiből egy új, 
más világot teremtettem…”

Azt is észrevettük, hogy javít-
ják a Pszeudoszféra talapzatát. 

Az emlékművet Csegzi Sán-
dor volt vásárhelyi alpolgármes-
ter kezdeményezésére, Bolyai
János születésének 200. évfordu-
lójára állították a Bolyai János
Emlékév szervezői. A szobor ter-
vezője Horváth Sándor matema-
tikus.

Amint azt megtudtuk, a fel-
újítás felelőssége Vásárhely ön-
kormányzatára hárul. Csegzi
lapunknak elmondta, hogy az
évekkel ezelőtt lerakott már-
ványlapokból nagyon sokat el-
loptak. Továbbá az is kiderült,
hogy a lapok nem állták az idő-
járás viszontagságait. 

A lényeg, hogy városatyáink
nem sokat teketóriáztak, hanem
léptek: versenytárgyalást hirdet-
tek, melynek pár napon belül

meglesz a nyertese. 
A Virágórára visszatérve,

amelyről szintén írtunk koráb-
ban, abbéli reményünknek kell
hangot adnunk, hogy a lehető
legrövidebb időn belül újra a régi
formáját fogja mutatni. 

Sütő-szobor: mindenki
megelőz bennünket. 
Sopron után még 
Székelyudvarhely is!

Végül utánajártunk, hogy mi-
ként áll a Sütő-szobor felállításá-
nak ügye. Nem egyébért, de a
jelek szerint Sopron után Székely-
udvarhely is megelőz bennünket
a szoboravatásban.  

Peti András, az RMDSZ  városi
elnöke a Központ olvasóinak el-
mondta, hogy a Sütő-szobor fel-
avatása után – melynek
meglátása szerint a Színház-tér
fog otthont adni – újabb szobrot
fognak állítani. Hogy kinek, az
egyelőre nem árulta el. De azt
ígérte, nagy meglepetés lesz a vá-
sárhelyiek számára. Úgy legyen!

Kép és szöveg:
Nagy-Bodó Tibor

Meglepetésekkel tarkított
szoborápolás Vásárhelyen
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A műhelymunka főcélja az
volt, hogy a résztvevők a tevé-
kenységek során megismerjék
Romániát, Erdélyt, Marosvásár-
helyt, betekintést nyerjenek és
kompetenciákat szerezzenek a vi-
rágkötészetben – nem formális
oktatás során –, amit felhasznál-
hatnak szabadidős tevékenység-
ként vagy szakmai téren. 

A résztvevők ízelítőt 
kaptak a helyi virágkötő
kultúrából

A műhelymunka tevékeny-
ségeit, a Tabula Felnőttképző
Központ szakemberei vezették
le. A résztvevők meglátogatták

Marosvásárhely látványosságait:
Közigazgatási Palota, Városháza,
Kultúrpalota, Tükörterem, Mű-
vészeti Múzeum, Teleki-Téka
Könyvtár valamint Marosvásár-
hely főterét, majd helyi virágüz-
leteket kerestek fel. Itt a
képzésben részesülők ízelítőt
kaptak a helyi virágkötő kultúr-
ából, betekintést szereztek a vi-
rágkötészet művészetébe,
elsajátították a „virágnyelvet” és
a virágok jelentését különböző
kultúrákban. Megismerve a
helyi virágkötészet sajátossá-
gait, összehasonlíthatták azt a
programban résztvevő országok
virágművészetével. A képzés
során megtanulták az alkalmi

csokrok, tűzött kompozíciók és
vágott virágból összeállított
csokrok készítését.

Az EU-régiók közti kölcsö-
nös közeledés, megértés

A műhelymunka folyamán a
képzésben részesülők bemutat-
ták saját országuk/régiójuk kul-
túráját, jellegzetes virágait,
virágművészetét. Ezáltal a je-
lenlevők megismerték a részt-
vevő országok/régiók
nemzeti/helyi hagyományait,
művészetét, így hozzájárulva az
EU régiók közti kölcsönös köze-
ledéshez, megértéshez.

Összegzésként megállapít-

hatjuk, hogy a műhelymunka
hozzájárult ahhoz, hogy Európa
kulturális sokszínűsége köze-

lebb kerüljön polgáraihoz. A
résztvevők olyan értékekkel
gazdagodtak, mint a kézmű-

vesség, virágkötészet, művészi
önkifejezés, pozitív érték.
Bartha Eszter, Nemes Gyula

A virágkötészet 
művészete ROSE – Grundtvig műhelymunka

Május elején került sor Marosvásárhelyen, A ROSE (Romanian Ornamental deSign Ex-
perience) műhelymunkára, amelyre 15 résztvevő, 8 különböző Európai Uniós tagor-
szágból érkezett: Csehország, Lettország, Litvánia, Törökország, Görögország,
Lengyelország, Magyarország és Románia.

KÖZLEMÉNY

A lakosok tudomására hozzuk, hogy a telekkönyvi
nyilvántartásra és az ingatlan reklámra vonatkozó
újra kiadott 1996/7. Törvénynek megfelelően, Ma-
rosvásárhely Polgármesteri Hivatala kezdeményezte a „ Municípium
ingatlan kataszteri és városrendészeti” tanulmányának összeállítását.
Az 1996/7. Törvény 11. cikkelye 2. bekezdésének megfelelően, az in-
gatlanok tulajdonosai kötelesek beengedni a szakembereket a mé-
rések elvégzése céljából, a polgármesteri hivatal által kibocsátott
igazolványok alapján. Ellenkező esetben a törvény 64. cikkelye 3. be-
kezdésének értelmében, 200 és 500 lej közötti bírságot szabnak ki,
amely az Országos Statisztikai Hivatal által megszabott inflációs mu-
tató alapján van aktualizálva.
Felkérjük, hogy engedjék be udvarukra a méréseket végző szakembe-
reket, lássák el a megfelelő információkkal és bocsássák rendelkezé-
sükre a telekkönyvi kivonatokat. A méréseket végző személyek névsorát
az intézmény  www.tirgumures.ro. honlapján tekinthetik meg.
A következő időszakban az alábbi utcákban fognak dolgozni: Mihai
Eminescu, Sinaia, Călăraşilor, Brăila, Rozelor, Beszterce, Csillag, Mărăşti,
Küküllő, December 30, Forradalom, Köztársaság tér, Mărăşeşti tér, Ki-
nizsi Pál, Rózsák tere, Ion Creangă, Vásár, Bolyai Farkas, Köteles Sámuel,
Márton Áron, Sportolók, Görbe, 1918 December 1 sétány, Forrás, Kút,
Retyezát, Bíróság, Mihail Kogălniceanu, Băilor, Şipotului, Krizantém,
Al. Papiu Ilarian, Vulcan, Fenyő, Gen. Ghe. Avramescu, Padeş és Zefír.  

Macedónia nagykövete a 
Polgármesteri Hivatal vendége volt

Macedónia bukaresti nagykövete, dr. Pande
Lazarevski, aki egy több megyét felölelő körutat
tesz országunkban új üzleti partnerek felkuta-
tása és kereskedelmi kapcsolatok céljából (a ma-
cedóniai vállalkozók részére), május 24-én,
pénteken találkozott Dorin Florea polgármester-
rel Marosvásárhely municípium székhelyén.

A találkozó keretében felvetették az akadémiai, egyetemi, kul-
turális, gazdasági és üzleti ágazatokban rejlő együttműködési le-
hetőségeket, vendégünk pedig - többek között - érdeklődését
fejezte ki az orvosi szektorban való együttműködés iránt a jövőt il-
letően. A város polgármestere bemutatta a város legfontosabb pro-
jektjeit, ennek potenciálját, kifejezvén nyitottságát a macedóniai
helyi hatóságokkal való együttműködésre a közös érdekeltségű
ágazatokban.

„A politikán és a diplomácián túl az a fontos, hogy hidat hozzunk
létre az emberek között, és nevezzük meg az együttműködési le-
hetőségeket” – fejtette ki a macedóniai vendég a találkozó végén.

„Kellemes, őszinte, nyílt és hasznos beszélgetés volt” – jegyezte
meg Dorin Florea, a város polgármestere.

Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Mit tud

maga a krumpliról?
– Mindent.
– Azt csak hiszi! Nyilván nem

olvasta a „Tíz dolog, amit nem
tudtál a burgonyáról” című, rop-
pant informatív írást a neten.

– Nem olvasok marhaságo-
kat. Na de halljam, mit nem tud-
tam.

– Például azt, hogy semlege-
síti a gyomorsavat, ezért kimon-
dottan ajánlott azok számára,
akik gyomorfekélytől vagy gyo-
morhuruttól szenvednek.

– Ezt tényleg nem tudtam.
Akkor ezután nem egy kanál szó-
dabikarbónát dobok be, amikor
ég a belem, ahogy eddig, hanem
elrágcsálok egy krumplit. Más?

– Kiváló vitamin- és ásványi-
anyag-forrás. Egy átlagos méretű
pityókában 27 milligramm C-vi-
tamin (a napi adag 45%-a) és
620 milligramm kálium (a napi
adag 18%-a) található, továbbá
magnézium, foszfor, vas és cink
is fellelhető benne.

– Ez is nóvum. Többet nem
veszek méregdrága multivitami-
nos pezsgőtablettákat, inkább
faragok magamnak krumpliból!

– Szépségápolásban is aján-
lott, hatékony ránctalanító maszk
készíthető belőle.

– Újabb spórlás: az asszonyt
nem engedem többé kozmeti-
kushoz, kenegesse csak szépen
a képét krumplipürével ezután.

– Végül egy történelmi érde-
kesség: XVI. Lajos ínyencségnek
tartotta, a felesége, Mari Toncsi,
azaz Mária Antónia pedig krump-
livirágokkal díszítette a hajkoro-
náját.

– Az fatális hiba volt őnacs-

csága részéről…
– Pourquoi?
– Mert lehet, hogy nem is

akarták lefejezni a forradalmá-
rok, csak egy paraszt úgy gon-
dolta, megkapálgatja a pityókát.

– Guillotine-nal, mi? Hát azt
tudta-é, hogy az erdélyiek job-
ban szeretik a sört, mint a fagyit?

– És maga azt, hogy a medve
nagyobb a pócegérnél? Evidens,
hogy jobban szeretik, valamivel
több sörkert akad Vásárhelyen is,
mint fagyizó.

– Egy piackutató cég tavalyi
felmérése szerint az erdélyiek
kétharmada rendszeresen eljár
sörözőbe, minden második pedig
odahaza is szeret iszogatni.

– Akkor az a minden második
nőtlen, elvált vagy özvegy.

– Továbbá: az erdélyi lakás-
okban található hűtőszekrények
40%-ában egész nyáron van sör,
míg a fagylalt esetében ez az
arány csak 14%.

– Szerintem a fagylaltnál vagy
nulla, vagy 100% az arány. Leg-
alábbis ott, ahol sörrel bélelt a frigó.

– Amennyiben?
– Gondoljon csak bele: ki a

búbánat vásárol fagylaltot, ha
tele a hűtő sörrel? Ellenben, ha
már meg van véve, akkor meg is
marad egész nyáron, mert a
görcs fog fagyizni sörözés helyett.

– Hülyében ilyen okosat még
nem is láttam! A hülyékről jut
eszembe: hallotta, hogy Marius
Pascan börtönbe vetné azokat,
akik idegen (értsd: magyar
és/vagy székely) zászlót tűznek
ki a közintézményekre?

– Nem. Bővebben?
– Megfogalmazott egy tör-

vénymódosító javaslatot, amely-

nek értelmében három hónaptól
három évig terjedő börtönbün-
tetéssel sújtanák azokat, akik
más népcsoport vagy nemzet
zászlaját, illetve jelképeit hasz-
nálják. Továbbá: az állampolgá-
rok kötelesek tiszteletet tanúsí-
tani a nemzeti lobogóval és
himnusszal szemben!

– Nemes gondolatok. Csak
érdekes, hogy ez az ex-vátrás
zsurnaliszta, momentán pédélés
szenátor nem tudja: a jelenleg
érvényben levő törvény szerint a
nemzeti szimbólumok megsér-
téséért pénzbírság vagy börtön-
bünti róható ki. Ahogy azt sem,
hogy a jövőre életbe lépő, mó-
dosított BTK nem szankcionálja
a nemzeti szimbólumok megsér-
tését, mivel az EU-ban már nem
fektetnek hangsúlyt erre, amit
Románia is figyelembe vett. Ma-
gyarán: feltalálta a puliszkát.

– Apropó, büntetés: képzelje,
4000 lejre bírságolta romaellenes
nyilatkozatai miatt Dorin Floreát
az Országos Diszkriminációelle-
nes Tanács.

– Nafene, már a sajátjait is
bántja? Pontosan mit mondott?

– Azt, hogy a külföldre kiván-
dorolt, rossz magaviseletű, kére-
gető romák miatt negatív min-
den romániai állampolgár
megítélése Európában. Idézem:
„Nagyon zavar az, ahogyan egyes
román állampolgárok külföldön
viselkednek, jobbára a cigányok,
akik a maguk kultúráját, szokás-
világát is exportálták külföldre.
Engem is zavarna, ha a házam
előtt lenne egy sátor”.

– Ennek elgurult a gyóccere?
– Még van: „Állítsanak össze

egy listát a becsületes románok-

ról, akik Angliában dolgoznak…,  de
amikor felbukkan egy gábor, az
a primitív fajta, vagy egy eszte-
len, aki kupánvág egy olasz nőt,
utána az jelenik meg, hogy a ro-
mán nép erőszakos, cigány, kol-
dus és így tovább”.

– Ebben azért van valami. De
mit lehetne tenni? Gettóba
mégse zárhatják őket…

– Maga ebben nem kompe-
tens, a gettómikulást kéne meg-
kérdezni.

– Kicsodát?
– A megyei tulipántos vezért,

Brassai Zsombort. Ő mondotta
volt a pedagógusokkal folytatott
böszmecserén: „Nem hiszem,
hogy a gettósítás − az, hogy ön-
álló magyar iskolákban, kulturális
intézményekben és különféle
szerveződésekben gettósítjuk
magunkat − lenne a helyes ma-
rosvásárhelyi magyar stratégia”.

– Ezt mondta az utolsó erdé-
lyi polihisztor… névrokona?!

– Bizony! De ami talán még
érdekesebb: a városi elnök, Peti
András azóta sem foglalt állást
az ügyben. Bár két mondatban,
mert a harmadik felénél úgyis
mindig bealszom.

– Felszólalt viszont a múlt
szombati RMDSZ-(king)kong-
resszuson, ahol a megosztásra és
a „belső destruktív ellenzék”-re
kente a csúfos – vásárhelyi és
Maros megyei – választási ku-
darcot.

– Visszatérve a gettósodásra:
ha tényleg sor kerül majd rá,
Brassai vajon mi lesz, lágerpa-
rancsnok?

– Aligha. Legfeljebb reformá-
tus gettórabbi. Ajvé!

Molnár Tibor
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Országos második a FCM női együttese! 

Szombaton, a play-off utolsó fordulójának keretében az
együttes hazai pályán 6-0 arányban leiskolázta a Temesvári
CFR csapatát, majd a mérkőzés végén Székes Károly tanítvá-
nyai átvehették a második helyért járó érmeket, okleveleket. 
Szerdán, június 5-én a FCM Brassóban lép pályára, ugyancsak
a temesvári CFR ellen, a Román Kupa negyeddöntőjében. A
másik találkozón ugyanott, a bajnok Olimpia UT a Târgovişte-
i ISK ellen játszik.

Újra a bajnoki döntőben a City’us!

Az ötszörös román bajnok (2008, 2009, 2010, 2011 és 2012),
háromszoros kupagyőztes (209-2010, 2010-2011, 2011-2012)
és egyszeres Szuper Kupagyőztes (2010) marosvásárhelyi
City’us teremlabdarúgói sorozatban a negyedik alkalommal
kerültek be a bajnokság döntőjébe, ahol a csapat a sepsiszent-
györgyi Spicom ellen lép pályára.   Az első találkozóra június
6-án, csütörtökön 19 órától kerül sor a marosvásárhelyi Sport-
csarnokban, majd hétfőn, június 10-én Sepsiszentgyörgyön
lesz a visszavágó.  Abban az esetben, ha a mérkőzések állása
döntetlen lesz, június 13-án, ugyancsak Marosvásárhelyen
kerül sor a harmadik, sorsdöntő találkozóra. 

Maros KK-Asesoft 2-2 az összetettben

Miután huszonhét ponttal, 90-63 (21:11, 33:13, 16:19, 20:20)
arányban nyerte a férfi kosárlabda-bajnokság döntőjének har-
madik mérkőzését a marosvásárhelyi Maros KK idegenben, a
ploiești-i Asesoft által használt brazi-i sportcsarnokban, a va-
sárnapi, negyedik találkozót 89-79 (26:19, 32:18, 10:18,
21:24) arányban elveszítette. A döntő sorozat ötödik találko-
zójára május 30-án kerül sor a marosvásárhelyi Sportcsarnok-
ban. A találkozó 18 órától kezdődik.  Június 4-én újra Brazi-on
játszanak a marosvásárhelyi kosarasok, s ha majd szükséges,
június 7-én szintén Marosvásárhelyen kerülne sor az utolsó,
hetedik, egyben sorsdöntő találkozóra.

– Elnök úr, miért éppen Ma-
rosvásárhelyen rendezték a nem-
zetközi fogathajtó versenyt,
amely egyben kvalifikációs ver-
seny is a Fogathajtó Világbajnok-
ságra?

– A Bihar megyei Cséffán
technikai nehézségek adódtak,
és emiatt nem tudtuk ott meg-
tartani a versenyeket, ezért a
Romsilva országos vezetőjét arra
kértük, tegye lehetővé, hogy itt
kerülhessen megrendezésre. Ez
egy kicsit emlékezés is arra,
hogy 1986-ban Maros megyé-
ből indult el a romániai fogat-
hajtás, ezért minden évben a
finálét itt tartjuk. A Beszterce-
Naszód megyei Bethlenben lesz
a második forduló. Minősítő ver-
senyekre a szlovéniai Lipicán és
az ausztriai Altenfeldenben is
sor kerül.  

A román csapat négy tagja
egy nemzetközi versenyen in-
dult a Csongrád megyei Fábián-
sebestyénben, ahol nemzetközi
szinten is le tudtuk mérni őket,
ők újra részt vesznek egy ha-
sonló megmérettetésen. 

Köztudott, hogy minden fo-
gathajtó verseny három próbá-
ból áll, ami három napig zajlik,
első nap a díjhajtásra kerül sor
(itt egy 40x100 méteres négy-
zetben kötelező programot
végez minden hajtó), itt mi a
bemutatást és a külön bírálatot

is megtartottuk, ma volt a ma-
raton és vasárnap lesz az aka-
dályhajtás. 

A marosvásárhelyi verseny a
nemzetközi lovas szövetség ver-
senynaptárában is szerepelt B2
kategóriás minősítéssel, de a
belföldi bajnokság fordulójának
is számított. A mezőnyt nemzet-
közivé a volt magyar válogatott
Nyíri Zsigmond részvétele tette.

– Hogyan látja a román fo-
gathajtás jövőjét?

– Reméljük, sikerül egy
olyan csapatot kiállítanunk,
amellyel Románia megőrizheti
előkelő helyét a nemzetközi
rangsorban. Megjegyezném,
hogy az elmúlt két világbajnok-
ságon a világ első tíz fogathajtó
nemzete közé kerültünk, a je-
lenlegi román lovassportban a
legsikeresebb szakág a fogat-
hajtás. Az elkövetkező versenyek
alapján fog kialakulni a váloga-
tott csapat, amely kijuthat a fo-
gathajtó világbajnokságra. A
csapat három tagból áll, mellet-
tük egy egyéni versenyző is
indul majd. 

Ígéretesnek mutatkozik a
jövő, büszkén szoktuk mondani,
hogy azt a három lovat, ame-
lyekkel Lázár Vilmos 7 világbaj-
nokságot nyert a Fogarasi
ménesben tenyésztették, ezért
is számítunk fogathajtó nagyha-

talomnak.

– A sportág nem kis anyagi
áldozatot, időt és energiát vesz
igénybe. Még mi szükséges a si-
kerhez?

– A fogathajtás nagyon
nehéz és nagyon drága sportág,
ehhez sok technikai felszerelés
szükséges, a lovak minősége
meghatározó, de nagyon fontos
a hajtók szakmai felkészültsége
is. Ahhoz hogy valaki itt váloga-
tottig vigye, 5-6 év kemény
munka szükséges.

– A nyolcvanas években ön
többszörös fogathajtó bajnok
volt, több mint 20 éve a román
fogathajtás vezetője. Tenyészt-e

még lovakat?
– Három éven keresztül,

1986-ban, 1987-ben és 1988-
ban én voltam Románia négyes
fogathajtó bajnoka, a sportág
első sportmesteri címét birtokló
hajtó voltam, s miután hazatér-
tem Amerikából, minden hazai
versenyen részt vettem. Néhány
éve nemzetközi fogathajtó bíró
vagyok, az idén hívtak meg elő-
ször a világbajnokság ötös zsű-
rijébe, első romániai bíróként. 

Számunkra ez egy életforma,
azért is élünk vidéken, mert van
20 lovunk. Feleségem, Kelemen
Melinda is nemzetközi bíró, de
egyben valamikori díjlovas válo-
gatott, úgyhogy most is az egész
életünk a lovakhoz kötődik. 

Fogathajtás

Beszélgetés dr. Kelemen Atillával

Ígéretes a sportág jövője

A ló csapattárs, 
nem eszköz 

Az érköbölkúti Rákóczi
Gergő négyszeres román
fogathajtó bajnok 27 éves,
azaz egyidős a román fo-
gathajtással. A nagykárolyi
Maks klub színeiben ver-
senyző fogathajtó volt a vá-
sárhelyi verseny egyik
legtapasztaltabb indulója
(akadályhajtásban, díjhaj-
tásban és összetett kettes
fogatban 2., maratonhaj-
tásban 3. lett). 

– Milyen volt a pálya, ho-
gyan bírták a lovaid?

– A lovakkal elégedett va-
gyok. Nehéz pályát épített
Finta Gábor, az akadályok álta-
lában hasonlóak, de a vonal-
vezetés másabb, ami azért
fontos nekünk versenyzőknek,
hogy jobban felkészülhessünk

egy világversenyre. Ilyen ösz-
szeállításban most voltam elő-
ször ezekkel a lipicai lovakkal.
Kettő közülük már volt verse-
nyen, a legfontosabb, hogy
megszokják a megméretteté-
seket. Van még egy félvér,
német és holland sportlovak-
ból álló fogatom is.

– Gondolom, a lovak iránti
szeretet vezetett el a lovassport-
hoz... 

– Igen. Sportolni is elsősor-
ban azért kezdtem el, mert
szeretem a lovakat. A ló ebben
a sportban csapattárs, s nem
eszköz. Úgy vigyázok rá,
mintha a saját gyerekem
lenne. Nálunk a ló mindig is
családtagnak számított, és úgy
gondolom, a lovak szeretetét
már a génjeimben hordoztam.
Édesapámmal és bátyámmal
sokat lovagoltunk az erdőben,
a legelőkön. 14 éves korom-
ban kaptam az első lovakat,

három sárga fogarasi lipicait,
akkor a bátyámmal versenyez-
tünk, aki időközben Marosvá-
sárhelyre költözött, így
kimaradt a csapatból.

– Mi szükséges ahhoz, hogy
valaki fogathajtó legyen?

– Nos, kell minimum
három ló, én például tíz lóval
készülök egy-egy versenyre,
közülük kerül ki az a kettő vagy
három, akikkel versenyezni

fogok. Felszerelés szükséges,
szerszámok a lovakra, emellett
autó a szállításra. Ugyanakkor
fontosak az anyagiak. Egy bő-
kezű mecénás, egy tehetséges
fogathajtó és jól felkészült ver-
senylovak ötvözetéből kerül ki
a sikeres versenyző.

– Milyen eredményekkel
büszkélkedhetsz?

–  Négyszeres országos
bajnok vagyok fogathajtás-

ban, egyszeres csapatban.
Megkaptam a sport nagymes-
tere címet, ez egy olyan elis-
merés, amit a világon nagyon
keveseknek sikerült megsze-
rezniük.  2010-ben megkap-
tam a legstílusosabb és
legkulturáltabb versenyzőnek
járó díjat, hiszen a 2009-es
kecskeméti világbajnokságon
(ahol az akadályhajtás ver-
senyszámban 7., összetettben
15. helyen végeztem) Diana
Brown, a versenybíróság el-
nöke külön kiemelte az euró-
pai fogathajtók közül a
stílusomat. Amit még ennél is
többre értékelek, hogy a svájci
Európa-bajnokságon 2008-
ban, csapatban harmadik he-
lyen végeztünk.

Két éve vagyok csapatban
Dénes Istvánnal a nagyváradi
Maks csapatánál, korábban
hét évig másvalaki volt a tár-
sam, de időközben ő csapatot
váltott.

Finta Gábor, 
a marosvásárhelyi 
Nemzetközi Fogathajtó 
verseny pályájának építője:

– Pályaépítőként hívtak
Marosvásárhelyre, ahol elő-
ször járok, s ahol ideális kör-
nyezetben kiépített pálya
várt, ahol hozzáértő szakem-
berek koordinálják a versenyt.
Elég sok nemzetközi verseny
pályáját építettem meg, mint
például a Bordeaux-i világ-
kupa döntőjének a pályáját,
a lipicai kettes fogathajtó vi-
lágbajnokság pályáját, több
magyarországi pályát. A Fo-
gathajtó Világbajnokságra
való nemzetközi kvalifikációs
verseny pályájának is én va-
gyok az építője. Kiváló minő-
ségű ez a pálya, bármilyen
n e m z e t kö z i
fogathajtó 
versenyre 
alkalmas. 

Május 24-26-a között, Marosvásárhelyen, a méntelep lóversenypályán Nemzetközi Fogathajtó versenyt
tartottak. Ebből az alkalomból kérdeztük a román fogathajtó szakbizottság elnökét. 
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5Tisztelt rejtvénykedvelők!

Íme ötödik, egyben utolsó má-
jusi pályázati rejtvényünk. Ha
Ön is részt szeretne venni sors-
húzásunkon, kérjük, a megfej-
tést (a rajz poénját) másolja át
a most megjelentetett pályá-
zati szelvényre, és a többi pá-
lyázati rejtvény megfejtésével
együtt juttassa el szerkesztősé-
günk címére: Rózsák tere, 16.
szám. Ne feledje el feltüntetni
nevét, pontos címét és egy te-
lefonszámot, melyen szeren-
csés nyerteseinket értesíteni
tudjuk a díjak átvételével kap-
csolatban!

Beküldési határidő: június 10.
Csak azok a szelvények érvé-
nyesek, melyeken ott „ékesked-
nek” a minden egyes
rejtvényhez csatolt számok is!

Igyekezzen, de ne siesse el, hisz
ha pontosan dolgozott, Ön is
elnyerheti értékes díjaink egyi-
két!

1. díj: szobai függőlámpa – a
PROENERG kft „Electro Light”
nevű szaküzletének ajándéka
2. díj: kozmetikum-csomag
(kitűnő bőrápoló, testápoló gé-
lekkel) – a PETER’S BEAUTY
SHOP kozmetikai cikkeket for-
galmazó szaküzlet ajándéka
3. díj: ezüstlánc – a RUBI-
COMPRES DEMETER kft ékszer-
üzletének ajándéka
4. díj: 3 hónapos előfizetés
Központ című hetilapunkra

Sok sikert kívánunk, 
várjuk szelvényeiket!

Pályázati szelvény

Név: ..............................................................................
.............................................................................

Cím: ..............................................................................
..............................................................................

Tel.: .............................................................................

1 2 3 4 5

1) Májusi virágok: ........................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

2) Hétvégi meghívottak:................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

3) 250 éve született Batsányi:  ......................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

4) Gazdaságos melegház:... ..........................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

5) Koleszterin-háztartás: ..........................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Beküldési határidő: júnis 10.

MEGFEJTÉSEK

2013.
május

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.

Bolyai utca 

10. szám

Peter`s Beauty Shop

SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.

1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely

tel.: 0265-220.341

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

Marosvásárhely, 
Tamás Ernő utca, 
1. szám

Pályázat


