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

Bajnoki címmel felérő második hely

A Hargitai Megyei Női Kézilabda bajnokság 9. terem-
tornájának zárófordulójában a marosvásárhelyi Gedeon
Richter együttese 26-20 (14-10) arányú vereséget
szenvedett a Székelyudvarhelyi KF együttesétől, így el-
vesztette a bajnoki címet. A sorsdöntő találkozón sérü-
lés miatt nem játszhatott a vásárhelyi csapat két
meghatározó játékosa, Biró (Peres) Zita és Ința Alina
sem, akiknek hiánya sokat nyomott a latban.

>>> 7. oldalTársadalom

Önvédelmi technikák. 
Érdemes tudni ilyeneket?

Előbb-utóbb az ember életében bekövetkezhet olyan
helyzet, amikor nem árt, ha ismer néhány önvédelmi
technikát. Sajnos szinte nap mint nap ki vagyunk téve
annak, hogy lopás, agresszió vagy egyéb bűncselek-
mény áldozatává váljunk. Egyáltalán elkerülhető egy
ilyen helyzet kialakulása?

>>> 4. oldal

Vélemény 

Itt a piros, hol a piros?
A „bukaresti RMDSZ” továbbra is halogatja az au-
tonómia felé irányuló lépések megtételét, hiszen
most éppen a „magyarbarát pontákkal” egyeztet
a hatalomról. Az önkormányzatokban tevékeny-
kedő képviselők pedig úgy tesznek, mintha nem
szereztek volna tudomást az SZNT határozat-ter-
vezetéről, amely az önrendelkezés iránti igény
megfogalmazását mondja ki. Eddig is volt már
ilyen „róka fogta csuka” helyzet közösségünk élet-
ében, amelyben megtiltottak nekünk valamit,
utána pedig azt mondták, hogy „hiszen ti ezt nem
is kértétek”. A helyzet feloldásáért, a népszavazási
kísérlet elfojtására való tekintettel, reagálniuk kel-
lene a „kihívásra”a székelyföldi önkormányzati tes-
tületekben tevékenykedő személyeknek. Középút
nincs. Mondják ki nyíltan: Bukarestet választják-e
vagy Székelyföldet?

>>>4. oldal

MORGÓ

Pillanatkép az erdélyi 
magyar politikáról  
Az erdélyi magyar politika alakulását figyelemmel
kísérők számára egyre nyilvánvalóbb, hogy kétosz-
tatúvá vált az erdélyi magyar politikai élet. Egyfelől
van a magát az erdélyi magyarság egyetlen legitim
érdekvédelmi és közképviseleti szervezetének
tartó RMDSZ, másfelől pedig az alig két éve alakult
Erdélyi Magyar Néppárt. A választási eredmény-
telensége miatt kiszolgáltatottá és politikailag zsa-
rolhatóvá vált Magyar Polgári Párt önfeladó
módon besorolt az RMDSZ ernyője alá, befolyása
mára nem több maradt, mint amennyi a „szövet-
ség” valamely platformjának, mondjuk a női ta-
gozatnak van. Szinte kizárt, hogy önállóan
indulhatnának egy következő választáson. 

>>>3. oldal

Humor

Május 15. – A sör világnapja 
Honnan tudod, 
hogy alkoholista vagy? 

>>>6. oldal

>>> 3. oldal
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A határon túli magyar tudományosság tavalyi eredményeit ismertették az elmúlt
héten a Magyar Tudományos Akadémia fórumán, amelyen Pálinkás József, a tudós
társaság leköszönő elnöke díjakat adott át. Többek között Arany János-érmet vehe-
tett át Lázok Klára, a marosvásárhelyi Teleki Téka főkönyvtárosa is.

- Interjú Lázok Klárával - 

„Ez az érem mindannyiunké”



Kirándulások 
nyugdíjasoknak

A Nyugdíjasok Maros Megyei
Egyesülete a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal közö-
sen május 30–június 1. között
kirándulást terveznek a moldvai
kolostorokhoz, ára 180 lej. Je-
lentkezni az egyesület Bolyai
utca 36. szám alatti székházá-
ban (az emeleten) lehet hétfőtől
péntekig 10-13 óra között.

Gazdasági vásár és kiállítás
A Maros Megyei Kereskedelmi

és Iparkamara, valamint a polgár-
mesteri hivatal közös szervezésé-
ben kerül sor az idei gazdasági
vásárral egybekötött kiállításra. A

rendezvényt május 15–18. között
tartják Marosvásárhelyen, a
sportcsarnok előtti téren.

Bemutató a Stúdió 2.1-ben
Május 15-én, csütörtökön

19 órától a Mankurt legenda
című előadás bemutatójára
kerül sor a Levél utcai Stúdió
2.1-ben. Rendező: Kozsik Ildikó.

Újra színpadon 
az Artsy M diákszíntársulat

A marosvásárhelyi Artecotur
Egyesület által működtetett
Artsy M Theather Troup újra
műsorra tűzi két bemutatott
produkcióját. Május 16-án, pén-
teken az Elutazni önmagunkhoz
című verses-zenés József Attila-
összeállítást mutatják be, míg
május 21-én, szerdán a Music-
king zenés összeállítással lép-
nek közönség elé. Mindkét
előadás 19 órakor kezdődik az
Ariel Ifjúsági és Gyermekszín-
házban. Jegyfoglalás a csoport
Facebook-oldalán vagy a
gyvajda67@gmail.com e-mail
címen.

Marosvásárhelyi Napok
Május 15-18. között zajlik a

tizennyolcadik Marosvásárhelyi
Napok rendezvénysorozat. A vá-
rosnapi program kiemelt moz-
zanata a két Omega-koncert, az
Omega Oratóriumra május 17-
én, szombaton 20.30-tól a Vár-
templomban kerül sor,
Rapszódia című koncertjét a le-
gendás együttes 18-án, vasár-
nap a Ligetben tartja.

Múzeumok éjszakája
A Maros Megyei Múzeum ki-

lencedik alkalommal szervezi
meg a Múzeumok éjszakája
című, kulturális rendezvénysoro-
zatot. A program május 16-án,
pénteken este 8 órától Bayer Fri-
derika magyarországi énekesnő
gospelkoncertjével indul a Kul-
túrpalota nagytermében. 17-én,
szombaton délelőtt nyit a me-
gyei múzeum valamennyi rész-
lege, a kiállítások másnap hajnali
2 óráig látogathatók. A Színház-
téren kávézó és kézművesvásár
is lesz, illetve szabadtéri koncer-
tekre is sor kerül. Többek között

Palya Bea, a kolozsvári Nightlo-
sers, illetve a Marosvásárhelyi
Művészeti Líceum diákjainak
Echoesphere nevű zenekara lép
közönség elé. A programokra a
belépő felnőtteknek 5 lej, 6-18
éveseknek 3 lej, nagycsaládosok-
nak 10 lej, hat éven aluli gyere-
keknek ingyenes. A karszalagos
belépőt egyszer kell megváltani,
és minden programra érvényes.
Elővételben a Kultúrpalota jegy-
pénztáránál, a rendezvény ideje
alatt a társszervezők székhelyén
lehet jegyet váltani. A szabadtéri
koncertek ingyenesek.

Ars Culinaria a Tékában
A Teleki Téka idei első idő-

szakos kiállítása, az Ars Culina-
ria a Múzeumok éjszakájának
előestéjén, május 16-án, pén-
teken 19 órakor nyitja meg ka-
puit és októberig tekinthető
meg. Témája Európa és ezen
belül a magyar gasztronómia. A
kiállítás anyaga nagyrészt a

könyvtár állományából tevődik
össze. A görög és római kort
idéző ételáldozatokat és 
bacchanáliákat bemutató 18.
századi metszetek mellett lát-
ható lesz többek között az ókor
egyetlen fennmaradt szakács-
könyvének két 18. századi kia-
dása; és egy idén a Teleki
Tékában felfedezett 17. század
eleji kézirat, amely az egyik leg-
régebbi Erdélyben megtalált re-
cept. De itt lesz az első
Erdélyben, Tótfalusi Kis Miklós
által kiadott, rendkívül nép-
szerű szakácskönyv és kéziratos
másolata. A tárlókban német és
francia szakmunkák is láthatók
lesznek.

Tavaszi tárlat
A Maros Megyei Művészek

Egyesületének tavaszi tárlata
nyílt meg az Unirea galériában.
A tárlat május 24-ig látogat-
ható.
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Horoszkóp
Kos: A megérzései átlagon felül működnek ezen a héten,
ezért hallgasson rájuk, még akkor is, ha minden jel arra
mutat, éppen ennek az ellenkezőjét kellene tennie. Pénz-
ügyek terén higgadtságra, fegyelmezettségre van szük-
sége, ha nem akar veszteséget elkönyvelni.
Bika: Kellemes hétnek néz elébe akkor, ha képes lesz féken
tartani az indulatait. Le kell győznie az irigység és a félté-
kenység érzését, amelyek egyik pillanatról a másikra ke-
ríthetik hatalmukba. Amennyiben jogi problémái
merülnének fel, kompromisszumképesnek kell lennie, így
kerülhet győztes helyzetbe.
Ikrek: Ezen a héten a legfontosabb, hogy igyekezzen vi-
lágosan fogalmazni, és ne képzelje azt, hogy valakivel akár
fél szavakból is megérthetik egymást. Felettese nyitott
ezekben a napokban a hízelgésre, sőt elvárja a dicséretet,
ami önnek nem esik nehezére.
Rák: A házasságokban, régi együttélésekben elfogadha-
tatlan helyzet alakulhat ki, amikor felmerülhet a szakítás
gondolata. Ám ha engedékenyebb lesz, ha elhiszi, hogy az
idő önnek dolgozik, és képes lesz a múltban elkövetett hi-
bákból tanulni, akkor a kapcsolata kiállhatja ezt a próba-
tételt.
Oroszlán: A házasságokban, régi együttélésekben nehéz
helyzet alakulhat ki. Előfordulhat, hogy egy titokban tar-
tott szerelmi kapcsolat, illetve gyermek miatt kerülnek
olyan helyzetbe, amikor el kell gondolkodni a közös jövőn.
Pontosabban azon, hogy milyen jövőjük lehet együtt. 
Szűz: Ezen a héten mindennél fontosabbak lesznek a kül-
sőségek, talán még soha nem volt ennyire lényeges, hogy
a környezetében ki mit gondol önről, illetve ha párkapcso-
latban él, akkor a társáról vagy a viszonyukról. Hajlamos
lesz gondolatban elkalandozni.
Mérleg: Nem alkalmas a hét arra, hogy őszinte beszélge-
tést folytasson egy olyan személlyel, aki fontos önnek.
Ugyanis minden szava falra hányt borsó lehet, ráadásul
még az illetőt meg is sértheti az őszinteségével. Anyagi
ügyekben résen kell lennie, mert előfordulhat, hogy meg-
próbálják kihasználni.
Skorpió: Ha képes lesz segítőkészen viselkedni, nem lesz
oka panaszra, mert több minden alakul úgy, ahogy sze-
retné. Ám ha köti az ebet a karóhoz, akkor sajnos nemcsak
anyagi ügyekben, hanem az érzelmi életében is vesztesé-
get könyvelhet el. A szerelemben varázslatos pillanatokat
élhet át.
Nyilas: Feletteséről jót, vagy semmit! Legyen ez a jelmon-
data, így elkerülheti a kellemetlen helyzetet, illetve hogy
a megélhetése veszélybe kerüljön. A héten a környezeté-
ben több a hazug, álnok személy, ezért ügyeljen arra, hogy
kinek mit mond.
Bak: A héten úgy érezheti, mintha egy helyben toporogna.
Hiába próbál dűlőre jutni bizonyos témákban, még mindig
ott tart, ahol az elmúlt év végén. Ráadásul anyagilag is
nehéz, már-már reménytelennek mondható szituációba
kerülhet.
Vízöntő: Még az is megtörténhet, hogy a munkahelyén
olyan helyzet alakulhat ki, amikor muszáj lesz körülnéznie
az álláspiacon. Felettese kényszerhelyzetbe kerülhet, ami
az ön megélhetésére is hatással van. 
Halak: Amennyiben jogi ügye van, észnél kell lennie, mert
megfoszthatják attól, amiért keményen megdolgozott.
Amennyiben válófélben van, egy ingatlan körüli hercehur-
cára készülődjön. Ne dőljön be a hízelgőknek és annak, aki
úgy kezdi a mondókáját: csak jót akarok önnek.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.kozpont.ro
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– Mit jelent ön számára ez a ki-
tüntetés?

– Nagyon sokat jelent szá-
momra ez, hisz azt jelzi, hogy a tu-
dományos közélet, illetve a szakma
helyesnek látja, megfelelőként ér-
tékeli az elmúlt években kidolgozott
Teleki Téka-stratégiát, az utat, ame-
lyen elindultunk, azt a nyitást, ame-
lyet az elmúlt három évben
megléptünk a közösség fele, kibő-
vítve ezzel a hagyományos kutató-
könyvtári szerepkörét a Teleki
Tékának.  Szerintem ez az érem
nemcsak az enyém, hanem mind-
annyiunké, akik ezt az intézményt
működtetjük.

– Milyen érzés többek között Hol-
landa Dénes, Pál-Antal Sándor után
ilyen fiatal korban Arany János-
érmét átvenni?

– Furcsa érzés volt, mikor érte-
sítettek, először nem is értettem,
hisz az ember nem díjakért dolgo-
zik, hanem meggyőződésből elindul
egy úton, amiről hiszi, hogy az jó
mind a közösség, mind az intéz-
mény számára. Úgy hiszem, talán ez
a közös az Arany János-érem díja-
zottaiban. 

Szerintem ugyanakkor nem ösz-
szehasonlíthatóak a díjazottak, hisz
mindenki más-más érdemért kapja
ezeket. Amúgy a tudományos élet
szervezése szintjén az életkort lé-
nyegtelennek látom, inkább arról
van szó, hogy kit milyen intéz-
ménybe sodor a sors, amely megih-
leti és szárnyakat ad neki, illetve
hogy milyen munkatársakkal áldja
meg meg az ég. Én mindkét szem-
pontból rendkívül szerencsés va-
gyok.

– Kinek a feladata felterjeszteni a
javasolt kitüntetetteket?

A jelöltek személyére a Magyar
Tudományos Akadémia rendes és
levelező tagjai, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia külső és tiszteleti
tagjai, továbbá az MTA Magyar Tu-
dományosság Külföldön Elnöki Bi-
zottság tagjai folyamatosan
tehetnek javaslatokat, a díj, illetve
érem kiosztására évente egyszer
kerül sor, az Akadémia évi közgyű-
lésén.

– Pénzjutalom is jár a díj mellé?
– Nem, de valahogy úgy érzem,

hogy furcsa is lenne, hisz úgy gondo-
lom, hogy az ember olyannyira meg-
győződésből teszi és a közösségért,
amit tesz, hogy furcsa lenne ezért
egy egyszeri pénzjutalmat kapni.

– Ki dönt a kedvezményezett sze-
mélyek kilétéről?

– A javaslatok alapján az MTA
Magyar Tudományosság Külföldön
Elnöki Bizottság dönt a kedvezmé-
nyezett személyéről. Ennek a bizott-
ságnak a tagjai közt a külhoni
tudományos élet meghatározó sze-
mélyiségeit tisztelhetjük, így Erdély-
ből Benedek Józsefet a BBTE
Földrajztudományi Karáról, a csík-
szeredai Sapientia EMTE és KAM ku-
tatóközpont igazgatóját, Bíró A.

Zoltánt, Dávid Lászlót, a Sapientia
EMTE rektorát, a Kolozsvári Akadé-
miai Bizottság vezetőjét, Péntek Já-
nost, Veres Valért a Kolozsvári
Magyar Egyetemi Intézettől, illetve
Sipos Gábort, főlevéltáros-könyvtá-
rost, az EME elnökét. Nyilván a fel-
vidéki, délvidéki, kárpátaljai és
Lajtán túli magyar tudományosság
képviselői is szavaznak minden jelölt
esetében, hisz általában mind a díj,
mind az éremmel kitüntetettek közt
vannak ezekről a területekről is.

–Ön 2007 óta a Teleki Téka mun-
katársa, 2011 óta vezetője. Melyek a
jövőbeni tervei, amelyeket az intéz-
mény keretein belül szeretne megva-
lósítani?

– Ezelőtt két és fél évvel, mikor
a Téka élére kerültem egy három
évre szóló stratégiával kellett az osz-
tályvezetői versenyvizsgára jelent-
kezni. Ezt a stratégiát az elmúlt
években szinte teljesen sikerült
megvalósítani. A fő irányok kitalá-
lálásában a meghatározó az volt,
hogy megfelelőképpen sikerüljön
ötvözni a hely szellemiségét, a kül-
földön látott jó gyakorlatokat, illetve
az itthoni, erdélyi folyamatosan vál-
tozó közönség igényeit. 

Így az elmúlt három évben el-
kezdtük az intézmény hagyomá-
nyos szolgáltatásainak
korszerűsítését, mindenekelőtt ezt
szeretnénk folytatni. A Téka elsősor-
ban kutatókönyvtár, így hát arra he-
lyezünk hangsúlyt, hogy minél
teljesebbé tegyük elektronikus ka-
talógusunkat, hozzáférést biztosít-
sunk a külföldi szakfolyóiratok
online adatbázisaihoz (JSTOR), il-
letve minél jobban tudjuk kiszol-
gálni az olvasók, kutatók igényeit.
Itt ragadnám meg az alkalmat,
hogy elmondjam, hogy olvasóter-
münkben nemcsak a régikönyvek
tanulmányozására nyílik lehetőség,
hanem az elmúlt 10 évben a társa-
dalomtudományos szakirodalom
legfrissebb kiadványait is beszerez-
tük. A múzeumi szolgáltatásainkat
is próbáljuk minél átütőbbé vará-
zsolni, az idegenvezetés mellett a
tárlók oldalán szakszerű három-
nyelvű információs kártyácskák vár-

ják a látogatókat, illetve a kapu alatti
érintőképernyős infoterminálon vir-
tuálisan lapozgathatnak legérdeke-
sebb könyveinkben a várakozó
látogatók, és olvasgathatnak- szin-
tén három nyelven- az intézmény
történetéről, gyűjteményeinkről,
programjainkról.

Ugyanakkor az állománymegőr-
zésre is hangsúlyt fektettünk az el-
múlt években, nemcsak a könyvek
konzerválására, hanem a Tékában
található kőzetgyűjtemény feldol-
gozására, a festmények, illetve bú-
torzat restaurálására is sikeresen
pályáztunk. Ezt az állomány -
megőrző munkát folytatjuk, hisz ezt
sohasem szabad abbahagyni, illetve
ezeknek a gyűjteményeknek külön
a szakma számára, illetve külön a
nagyközönségnek szóló feldolgozá-
sát tervezzük. A Téka homlokzati,
freskós termének restaurálása a
másik kitűzőtt cél, amelyet a követ-
kező két év során szeretnénk meg-
valósítani.

– A közösségi programok to-
vábbra is fókuszban lesznek?

– Az elkezdett közösségi prog-
ramok folytatása is prioritás szá-
momra,hisz amint ezt az érem
átadásakor is aláhúzták a laudáció-
ban, főként ez a közösség fele való
sikeres nyitás volt az, amely döntően
befolyásolta az érem megítélését is.
2008-tól megkezdett gyerekprog-
ramjainkat 2012-től folyamatosan
a felnőtt közösség számára indított,
különböző rétegek számára elkép-
zelt programokkal bővítettük ki,
amelyek az elmúlt években látvá-
nyosan megnövelték a vásárhelyi
közösség érdeklődését a Teleki Téka
iránt. Úgy gondolom, hogy a Teleki
Téka, presztízsénél fogva, történel-
ménél fogva, az egyik legfontosabb
emlékezési helye, az egyik legfon-
tosabb kulturális szimbóluma a ré-
giónak, s ezáltal hihetetlen
közösségformáló ereje van, amelyet
bűn nem kihasználni. Az 2012-13-
ban elkezdett udvari rendezvénye-
ket - könyvekről szóló művészfilmek
vetítése, koncertek szervezése, Tör-
ténelmi könyvek vására – tavaly
decembertől egy könyvtörténeti

előadássorozattal egészítettük ki
(Beszélő könyvek), amelyet kétha-
vonta rendezünk meg a könyvtár
freskós termében.

Utoljára említem, de talán ez az
egyik legfontosabb célkitűzésem,
valahogyan lehetőséget teremteni
arra, hogy a napi könyvtárosi, mú-
zeumi és hát immár közösségszer-
vező munka mellett lehetőséget
teremtsek arra is, hogy a Téka mun-
katársai az intézményhez kötődő
kutatómunkát is végezhessék,
mint egykori neves elődeink, 
Farczády Elek, Deé Anikó, Spiel-
mann Mihály. Nagyon fontosnak
tartom, hogy folyamatosan jelen
legyünk mind intézményként,
mind egyénileg a régikönyves és
más kutatási, nemzetközi projek-
tekben. 

Befejezésképpen kihasználnám
a lehetőséget arra, hogy mindenkit
szeretettel meghívjak pénteken
nyíló kiállításunkra. Ennek a kurá-
tora László Lóránd kollegám, de a
teljes munkaközösség kivette a ré-
szét a kiállítás minél színesebbé,
érdekesebbé varázsolásában. 

És hát ez a legcsodálatosabb a
Teleki Tékában, az, hogy legyen szó
akár szakmai kiállításról, akár ku-
tatómunkáról vagy gyerekfoglal-
kozásról, illetve egyszerű
könyvnépszerűsítésről, az itt dol-
gozó kis közösség azt mindig leg-
jobb tudása és ötletei által
igyekszik minőségibbé tenni. Ezért
gondolom úgy, hogy ez az érem
mindannyiunké.

Pál Piroska

MORGÓ

Pillanatkép 
az erdélyi 
magyar politikáról  

Az erdélyi magyar politika alakulását figyelemmel kísérők
számára egyre nyilvánvalóbb, hogy kétosztatúvá vált az erdélyi
magyar politikai élet. Egyfelől van a magát az erdélyi magyar-
ság egyetlen legitim érdekvédelmi és közképviseleti szerveze-
tének tartó RMDSZ, másfelől pedig az alig két éve alakult Erdélyi
Magyar Néppárt. A választási eredménytelensége miatt kiszol-
gáltatottá és politikailag zsarolhatóvá vált Magyar Polgári Párt
önfeladó módon besorolt az RMDSZ ernyője alá, befolyása mára
nem több maradt, mint amennyi a „szövetség” valamely plat-
formjának, mondjuk a női tagozatnak van. Szinte kizárt, hogy
önállóan indulhatnának egy következő választáson. 

Az RMDSZ a 2010-es magyarországi választások óta, külö-
nösen amióta Kelemen Hunor tölti be az elnöki tisztséget igyek-
szik rendezni viszonyát a Fidesszel. A legfőbb magyarországi
kormányerő elsősorban a fiatalabb generációhoz tartozó szé-
kelyföldi vezetőket fogadta el tárgyalópartnereként, általuk
próbálja befolyásolni, a kívánt irányba terelni az RMDSZ politi-
káját. A folyamat nem sima, hisz amennyit javult a „szövetség”
hazai megítélése a Fidesz-kapcsolatok viszonylagos normali-
zálása okán, annyit romlott a posztkommunista PSD-vel kötött
újabb egyezséggel, a kormányba lépéssel. 

Az imént kétosztatúnak neveztem az erdélyi magyar poli-
tikát, pedig egyesek szerint az inkább kétpólusú. Az RMDSZ-
ről tudjuk, hogy az EP-ben az Európai Néppárt frakciójához
tartozik, amiből az következne, hogy maga is jobboldali. Ennek
viszont ellentmond a tény, hogy eddigi „szokásait”, működési
mechanizmusát, magyarországi kapcsolatrendszerét tekintve
inkább posztkommunista pártnak tűnik, mint jobboldali, kon-
zervatív alakulatnak. Ezt támasztja alá az is, hogy Romániában
a posztkommunistákkal áll koalíciós viszonyban, ennek a párt-
nak a tagjaival, vállalkozói holdudvarával épített ki olajozottan
működő kapcsolatokat.      

A Fidesz erdélyi politikájában is bizonyos fajta kettősség ta-
pasztalható. Köztudomású, hogy a néppártot sokan, különösen
RMDSZ-berkekben a Fidesz, személyesen Orbán Viktor kreál-
mányának tartják. Igaz viszont az is, hogy minden Fideszhez
köthető anyaországi erkölcsi, szellemi és anyagi támogatás el-
lenére, az első, 2012-es választásokon nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket. Egy alig alakult, ebből következően gyenge
társadalmi beágyazottságú párt esetében badarság is lett volna
túl magasra állítani a lécet. Ebből következően az országgyűlési
választásokra készülő Fidesz úgy támogatta „stratégiai partne-
rét”, az EMNP-t, hogy közben megpróbálta megtalálni a modus
vivendit az RMDSZ-szel is. 

Sokszor elhangzott már, hogy az EMNP elsősorban 2016-
ra gyúr, főleg a helyhatósági választásokra. Ezért egyáltalán
nem mindegy, hogy miként kerül ki az idei EP-választásokból.
A legvitatottabb döntésük, hogy Tőkés Lászlót nem saját listá-
jukon indították. Merthogy az pozitívum ugyan, hogy fővéd-
nökük, igaz, Fidesz-listán, de újra ott lehet az EP-ben, az viszont
egyértelmű kudarc, hogy nem merték az önálló indulás koc-
kázatát vállalni. Az is megválaszolandó kérdés, hogy új hely-
zetében Tőkés mennyire lesz képes a néppárti érdekek hatékony
képviseletére, magának a pártnak a támogatására? 

Úgy hírlik, az EMNP az eddigieknél szigorúbb anyagi felté-
telek között kényszerül folytatni. Dehát a siker nem kizárólag
az anyagiakon múlik, annál inkább az elkötelezettségen, ki-
tartáson, következetességen, áldozatkészségen.
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Szentgyörgyi László  

A határon túli magyar tudományosság tavalyi eredményeit ismertették az elmúlt héten a Magyar Tudo-
mányos Akadémia fórumán, amelyen Pálinkás József, a tudós társaság leköszönő elnöke díjakat adott át.
Többek között Arany János-érmet vehetett át Lázok Klára, a marosvásárhelyi Teleki Téka főkönyvtárosa is.

„Ez az érem mindannyiunké”
- Interjú Lázok Klárával - 
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Előbb-utóbb az ember életében bekövetkezhet olyan helyzet, amikor nem
árt, ha ismer néhány önvédelmi technikát. Sajnos szinte nap mint nap ki va-
gyunk téve annak, hogy lopás, agresszió vagy egyéb bűncselekmény áldoza-
tává váljunk. Egyáltalán elkerülhető egy ilyen helyzet kialakulása? Ha már
belekeveredtünk, mi ilyenkor a teendő? Hogyan védjük meg magunkat vagy
szeretteinket? Ezekkel és ehhez hasonló kérdésekkel fordultunk a szakem-
berhez. Feiffer László 2000–2001-ben Bukarestben teljesített katonai szol-
gálatot a csendőrség egy speciális alakulatánál, majd 2002-től öt évet szolgált
a Francia Idegenlégióban. Napjainkban egy marosvásárhelyi őrző-védő cég
alkalmazottja, és civilben önvédelmet oktat.

Önvédelmi technikák. Érdemes tudni ilyeneket?

A „jóléti társadalom” 
és az „öngondoskodás”

Naponta érik meglepetések az embert. No nem mintha
ez nem volna az élet természetes velejárója. Meg aztán ez
egyre inkább igaz a mai modern konstellációban, ahol ál-
lítólag keményen épül az úgynevezett jóléti társadalom.
Szóval, bármennyire is jól élünk – bár ezt elég sokan más-
ként érzékeljük – akad bőven bosszúság és értetlenség a
földi halandó számára. Az ügyeletes tájékozottak persze
kioktatnak, hogy legyünk derűlátóak, és nézzük a pohár
félig telt részét, ne az üreset, magyarán az „úgy még sose
volt, hogy valahogy ne lett volna” közhelyet szajkózva. És
valóban, még az is előfordul, hogy igazuk lehet. Előre kell
bocsátanom viszont, hogy amire hivatkozni fogok, távolról
sem tartozik a „minden mindegy” kategóriába.

A minap egy pénzügyi témájú tévéműsor kapcsán arra
lettem figyelmes, hogy többször is elhangzik az „öngon-
doskodás” szó. A lényeg abban állt, hogy aki tizenöt-húsz
év múlva vonul majd nyugdíjba, annak bizony fel kell ké-
szülnie kell arra, hogy nyugdíja komoly értékvesztést szen-
ved, akár 30-50 százalékot is. Magyarán: jogosnak vélt
nyugdíja akár felére is csökkenhet. Egy másik variáció sze-
rint, amelyet a hazai sajtó már többször is sejtetni vélt,
előfordulhat, hogy a 2030 körül nyugdíjba vonulóknak a
jogosan kijáró, „normális” nyugdíj szintjének 20%-os ér-
tékével „kecsegtetnek” majd! Ezt egyrészt a társadalom
„elöregedése”, a természetes népszaporulat nagy arányú
csökkenése magyarázza, és persze, a munkaerő nagy ará-
nyú kiáramlása nyugatra, a nagy ígéretek földjére. Tehát
teljesen természetesen tudtunkra adják, hogy hiába fizet
be egy átlagos állampolgár – mondjuk, 40 év alatt – egy
igazán tekintélyes összeget nyugdíj-járulékként (amit kü-
lönben akár magáncégnél, akár állami vállalatnál dolgo-
zik, be kell fizetnie), annak a pénznek elenyésző, silány
töredékét fogja visszakapni, és minden bizonnyal meg-
alázóan alacsony színvonalon kell majd tengetnie kis
életét, ha éppen közeli hozzátartozói meg nem szánják
(amire, valljuk meg, nem minden szülő számíthat manap-
ság!), vagy szerencsésebb esetben rendszeresen nem tá-
mogatják. És most tessék figyelni, mert jön a „csavar”!
Visszatérünk az említett tévéműsorra, ahol pénzügyi szak-
emberek ajánlanak megoldást erre az igazán kényelmet-
len helyzetre. Ha már előre tudod, hogy mi vár rád - és
ugye nem szeretnél egy koldus szintjén élni? - akkor hát:
tegyél ellene. Mi (mármint a pénzügyi szakemberek) ké-
szek vagyunk összeállítani egy „csomagot” (igen, manap-
ság ezt így nevezik), amellyel elindítjuk az
„öngondoskodást”, így talán mégsem kopik fel az állad.
Természetesen a pénzt szintén „Mi” kezeljük, ugyanis te
enyhén szólva nem vagy pénzügyi szakember. Te csak ké-
szülj fel egy újabb pénzalap létrehozására, a rendszeres
befizetésre, boldog és bőséges időskorod megélése érde-
kében. Mi pedig vigyázunk az életszínvonaladra, életmi-
nőségedre, boldogságodra. Nem hagyunk cserben, hisz
érted vagyunk...

Ilyen „kedvező” ajánlat hallatán talán nem kellene any-
nyira szkeptikusnak lennem. Vagy éppen ellenkezőleg?
Döntsék el Önök, kedves olvasók!

Demeter Attila

Komoly prés alá kerültek az
olcsó trükkökkel jeleskedő po-
litikusaink. Egyre gyakrabban
szembesülnek olyan kényel-
metlen helyzetekkel, amelyek-
ben már nem alkalmazhatják
az eddig bevált szokásaikat.
Már nem működik annyira ola-
jozottan a naiv csőcselékként
kezelt választóközönség bee-
tetése. Amint a vásárokban is
szokás, azokat a személyeket,
akik felfedik a csalás mikéntjét,
és hangosan elmerik ezt mon-
dani a játék hevétől elvakított
balekoknak, verőlegények tá-
volítják el a helyszínről. Nincs
szükség a játék „normális me-
netét” elrontó okoskodó kibi-
cekre.

Ahhoz, hogy fokozzák a kö-
zönség játékkedvét, a szerve-
zők tartanak néhány előre
megrendezett menetet. Meg-
jelenik a helyszínen az embe-
rük, és egy színlelt játék során

rámutat a pirosnak vélt ko-
rongra. Nyerő a találat, övé lesz
a pénz. Aztán később ezt visz-
szaosztják egymás közt, de
erről már nem értesül a bárgyú
néző. Csak annyit lát, hogy itt
tényleg van egy piros korong
és könnyen lehet nagy össze-
geket nyerni. Sok a szegény
ember a vásárokon, mindig
kerül vevő erre. A civilizáltabb
országokból eltűntek ezek az
ügyeskedők, a törvény és a kö-
zöny kiirtotta őket. Nálunk
még nem.

A különféle civil csoportok
és az ellenzékiek azt próbálják
elérni, hogy leleplezzék a csaló
bűvészeket. Az egyik bevett
csalási módszer például abból
áll, hogy a megmutatott piros
korongot keveréskor kicserélik
feketére, a néző pedig a rosszat
követi és azt is választja. Vagy
elvonják valamivel a játékos fi-
gyelmét, esetleg zsebtolvajo-

kat is futtatnak a közönség kö-
reiben. De az is előfordulhat,
hogy a piros korongot feketé-
vel helyettesítik, és bármelyi-
ket is választja a játékos, úgyis
veszít. A játék szervezőinek
anyagi sikeréhez szükség van
tehetséges, jó kezű bűvé-
szekre, és minél naivabb, jóhi-
szemű közönségre.

De mi történik azokkal a pi-
rosnak vélt „korongokkal”,
amelyekért hajlandók vagyunk
továbbra is a játékban ma-
radni? A kivívott nyelvi és ön-
rendelkezési jogok elméletileg
jól mutatnak, de a gyakorlat-
ban már nem érvényesülnek.
A politikai kudarcokért a
román többséget szokták hi-
báztatni, de a saját többségű
önkormányzataink sem állnak
ki az érdekeinkért. A „bukaresti
RMDSZ” továbbra is halogatja
az autonómia felé irányuló lé-
pések megtételét, hiszen most

éppen a „magyarbarát ponták-
kal” egyeztet a hatalomról. Az
önkormányzatokban tevé-
kenykedő képviselők pedig úgy
tesznek, mintha nem szereztek
volna tudomást az SZNT hatá-
rozattervezetéről, amely az ön-
rendelkezés iránti igény
megfogalmazását mondja ki.
Eddig is volt már ilyen „róka
fogta csuka” helyzet közössé-
günk életében, amelyben
megtiltottak nekünk valamit,
utána pedig azt mondták,
hogy „hiszen ti ezt nem is kér-
tétek”. A helyzet feloldásáért, a
népszavazási kísérlet elfojtá-
sára való tekintettel, reagál-
niuk kellene a „kihívásra” a
székelyföldi önkormányzati
testületekben tevékenykedő
személyeknek. Középút nincs.
Mondják ki nyíltan: Bukarestet
választják-e vagy Székelyföl-
det?

Ferencz Zsombor

Itt a piros, hol a piros?

Feiffer László szerint a szoci-
ális problémák, a szegénység, a
munkanélküliség a fő oka a bű-
nözésnek. „Azt észleltem, hogy
egyre több a betörés és az ag-
resszív támadás. Sok az alkoholt
fogyasztó ember, ami nagy-
számú konfliktusos helyzet ki-
alakulásához vezet. Sajnos ezt
nap mint nap tapasztalom
munkám során” – mondja az
őrző-védő szakember.

A tömeg vonzza 
a bűnözőket!

Azért, hogy megelőzzük
vagy elejét vegyük annak, hogy
bűncselekmény áldozatává vál-
junk, jobb, ha kerüljük a ve-
szélyzónákat, az olyan helyeket,
ahol potenciális veszély lesel-
kedhet ránk. Például éjszaka a
rosszhírű városrészeket. Feiffer
szerint jó elkerülni a zsúfolt he-
lyeket is. A tömeg vonzza a bű-
nözőket! Egy népes piacon
például könnyen zsebmetszők
áldozatává válhatunk. Tolongó
tömegben is (például utcai tün-
tetésen, vagy szabadtéri ren-
dezvényen) könnyen
kirabolhatnak, de akár testileg

is bántalmazhatnak. Ha gyúró-
dás van a buszon, inkább várjuk
meg a következő tömegközle-
kedési alkalmatosságot vagy
menjünk gyalog. 

„Hasznos lehet, ha az
ember elsajátít önvédelmi
ismereteket"

Arra a kérdésünkre, hogy
hogyan készüljünk fel egy eset-
leges agresszióra, Feiffer László
a következőket tanácsolja: „Na-
gyon hasznos lehet, ha az
ember elsajátít önvédelmi is-
mereteket. Én például a krav-
magát ajánlom, ezt tanítom. Az
oktatáson az érdeklődő az ön-
védelmi technikákon kívül pél-
dául azt is megtanulhatja, hogy
hogyan viselkedjen bizonyos

konfliktusos helyzetekben, vagy
hogyan ismerje fel az esetleges
agresszort, bűnözőt. Egy kép-
zett egyén következtet erre a ki-
nézetből, viselkedésből,
mozgásból, gesztikulálásból.
Sajnos a mai emberek nagyon
el vannak kényelmesedve, nem
mozognak eleget, nincs fizikai
erőnlétük. Nehéz rávenni arra
őket, hogy edzéseken vegyenek
részt. Pedig a rendszeres spor-
tolás, vagy akár a gyakori ter-
mészetjárás is sokat segíthet
abban, hogy fittek maradjunk."

Jobb kerülni 
A konfliktusos helyzeteket

ajánlatos elkerülni, de ha mégis
belekeveredtünk, akkor jobb, ha
nem bonyolítjuk azt. Ha túlerő-

vel állunk szemben, jobb ha el-
szaladunk és hívjuk az 112-es
telefonszámot. Itt segítséget
kérhetünk, a diszpécser a leg-
közelebbi csendőr vagy rendőr
járőrcsoportot küldi a hely-
színre. Sőt, ha szemtanúi va-
gyunk egy agressziónak vagy
valamilyen bűncselekménynek,
akkor is hívjuk bátran a jelzett
segélykérő számot. 

„Ajánlom mindenkinek, aki
úgy érzi, hogy könnyen bajba
kerülhet, vagy veszély fenye-
geti, hogy vásároljon könnyfa-
kasztó gázspray-t. Ez legyen
kéznél éjjel-nappal, télen-nyá-
ron. Nem kerül sokba, legális és
nem kell rá engedély" – taná-
csolja Feiffer László. 

Nemes Gyula



A negyvenes évek 
tantermei és a könyvtár

Az 1942-1943-as évkönyv
szerint a főépületben ötven he-
lyiség volt, amelyek közül tizen-
kettő a gimnáziumi osztályok
számára volt fenntartva. Volt
egy biológia és egy földrajz la-
boratórium, egy rajz- és egy ze-
neterem is. A szomszédos
helyiségeket az igen értékes
könyvtár és a Bolyai-múzeum –
melynek anyaga most a Teleki
Tékában van – foglalta le. Ezek
mellett volt a könyvtáros háza,
az olvasóterem és az ifjúsági
könyvtár, azután következett az
igazgatói iroda és a tanári szoba.
Ezen kívül volt még egy pénztár,
illetve egy iroda a gazdasági fel-
ügyelő számára, aki általában a
tanárok közül került ki. 

Az általános iskola egy másik
épületben működött, és volt egy
sportterem is, illetve egy hu-
szonnégy szobás bentlakás.

Az erdélyi ellenreformáció
intézménye

Nagyon fontos visszatérni
még egy kicsit a Kollégium tör-
téneti adataira. Erről az Erdélyi
Magyar Elektronikus Könyvtár is
sokat ír. Az 1671-ben elűzött sá-
rospataki kollégium diákságát
az őket befogadó gyulafehér-
vári kollégium épületéből a
helyi erődítmény védelmi
szempontjaira hivatkozva tes-
sékelte ki 1716-ban az osztrák
katonaság. 

Az induló erdélyi ellenrefor-
máció áldozatául esett intéz-
ményt és diákságát 1718-ban a
marosvásárhelyi Schola Parti-
cula fogadta be, mely ennek kö-
szönhetően kollégiumi rangra
emelkedett, az enyedi és ko-
lozsvári kollégium mellett Er-
délyben harmadikként. A
protestáns intézményeket sújtó
egyre szigorodó udvari korláto-
zásoknak köszönhetően az in-
tézmény még a tizennyolcadik
század közepén is a kezdeti
évékben kialakított, ideiglenes
faépítményekben működött.

A meglévő dokumentumok-
ból egyértelműen kiderül, hogy
az első állandó épületek Hadik
András gubernátor engedélyé-
vel a hatvanas években épül-
hettek fel. A hetvenes évek
második felének változó légkö-
rében kerülhetett sor – Teleki
József kurátor segítségével és a
várbeli katonai hatóságok fo-
lyamatos akadékoskodása da-
cára – a könyvtárnak és
auditóriumnak otthont adó új
épület kivitelezésére. 

Orbán Balázs 
fényképfelvétele

Az Erdélyi Magyar Elektroni-
kus Könyvtár is alátámasztja
azt, hogy a munkálatok zöme
1777–1779 között zajlott, a ki-
vitelezést a közismert kőműves-
pallér, Schmidt Pál irányította,
az asztalosmunkákat Müncher
Vilmos, a lakatosmunkát Span-

ner József végezte. Mindany-
nyian marosvásárhelyiek vol-
tak. Ezt az épületet azonban a
huszadik század elején elbon-
tották, helyén magasodik az új,
szecessziós épületszárny.

Egy korabeli helyszínrajz se-
gítségével az Orbán Balázs által
készített fényképfelvételen jól
azonosítható az egykori szárny
emeletes, északi oldalán négy-, ke-
leti oldalán hattengelyes épü-
lete. 

Az északi oldal földszintjén
csak három ablak nyílt, a hom-
lokzatot övpárkány osztotta és
koronázópárkány zárta le, a
földszint északkeleti részén sa-
rokrusztikát láthatunk. A kö-
nyöklőpárkányos, egyszerű
szalagkeretekkel szegélyezett,
zsalugáteres ablakok lizénákkal
határolt faltükrökben helyez-
kedtek el. Az épületet pléh-
gombokkal díszített
manzárdtető fedte.

„Egy Collegiumról 
való szabad gondolat”

A következő komolyabb bő-
vítés a ma is álló északi szárny
építése volt. A helyhiánnyal
küszködő intézmény elöljáró-
sága 1801-ben az ekkor már
udvarhelyszéki geometraként
tevékenykedő, bécsi végzett-
ségű és az Erdélyi Nagyfejede-
lemség egyik legtehetségesebb
építészeként számon tartható
Ugrai László „Egy Collegiumról
való szabad gondolat” jeligéjű

terv tervrajzait fogadja el, azzal
a megkötéssel, hogy árkádos
folyosói ne a külső, hanem a
belső oldalon húzódjanak. 

A kivitelezést 1801 karácso-
nyán Schmidt Constantin kő-
művespallér vállalta fel. 1802
folyamán a munkálatok javaré-
szét be is fejezte, de mivel 1803
januárjában az eladósodott pal-
lér megszökött a városból, a
munkálatok befejezése a ko-
lozsvári Sommer Jánosra hárult.
A fedélszerkezetet Christian
Schön készítette. 

A belsőépítészeti munkála-
tok 1803–1804-ben zajlottak.
Ez a kétemeletes új szárny át-
alakítva ugyan, de napjainkig
fennmaradt. Kilenctengelyes
északi homlokzatának utolsó,
nyugati tengelye kissé beugrik.
A lejtős terep nyugaton alagsor
kialakítását tette lehetővé. 

A homlokzatot három pár-
kány tagolja: egy szélesebb öv-
párkány a földszint és az első
emelet között, egy keskenyebb
pedig a második emelet fölött,
a homlokzatot gazdagon tagolt,
széles koronázópárkány zárja. 

A könyöklőpárkánnyal ellá-
tott ablakok erőteljes plasztici-
tású, a földszinten igényesebb,
a második emeleten egysze-
rűbb záróköves keretet kaptak,
az első emelet ablakait hasonló
jellegű füleskeretek díszítik. 

A ma is létező 
huszártorony

A szecessziós épületszárny
felépülése előtt a zsindelyfede-
les védtetővel kialakított bejá-
rat a földszint legkeletibb
tengelyében nyílt. Az udvari
homlokzatot 1957-ben teljesen
átalakították: az udvar irányába
tantermekkel bővítették az
épületet, így teljesen megfosz-
tották a belső homlokzatot ere-
deti jellegétől. 

A magas nyeregtető keleten
eredetileg tűzfallal csatlakozott
az auditórium azóta elbontott
épületéhez, ugyanezen a részen
ácsolták a tetőgerincre a kollé-
gium csengőjét rejtő, ma is lé-
tező kis huszártornyot. 

Az alaprajzi elrendezést ille-
tően az udvar felőli, csehsüve-
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A Református Kollégium

ges folyosókról nyílnak a fiókos
dongaboltozatos helyiségek, a
szintek közötti közlekedést a
keletről számolt hetedik ten-
gelyben elhelyezett, tömör or-
sófallal képzett egykarú lépcső,
valamint a keleti rész udvar fe-
lőli kiugrásában található feljá-
rat segítségével oldották meg. 

A szárny nyugati végéhez
annak teljes magasságában egy
egytengelyes, keskenyebb bő-
vítmény csatlakozik, Koncz Jó-
zsef szerint ezt az épületrészt
1822–1823-ban Schaffner
Ignác pallér építette. 

Az Kollégium egykori
neves pedagógusai 
és a két Bolyai

Befejezésül még leírjuk,
hogy a Református Kollégium
híre átlépte Erdély határait. Az
itteni tanárok többsége nyugat-
európai egyetemeken végezte
tanulmányait és sokan közülük
később neves iskolák pedagó-
gusai lettek. 

Fogarasi Papp Józsefet pél-
dául a Pesti Egyetem professzo-
rává nevezték ki. Az intézmény
első ismert tizenhatodik századi
tanár-igazgatója Láskói Csókás
Péter volt, de itt tanított Foga-
rasi Sámuel, Borosnyai Lukács
János, Kovásznai Tóth Sándor, a
neves filológus, Török János, az
1848-1849-es forradalom egyik
székely vértanúja és nem utolsó
sorban Koncz József is, aki meg-
írta az iskola történetét.

Kiemelendő, hogy a tanárok
többsége maga is a Református
Kollégiumban tanult. Mind
közül természetesen a két Bo-
lyai a leghíresebb. Az apa, Bo-
lyai Farkas, aki állítólag olyan
magas szinten oktatott, hogy
sokan képtelenek voltak kö-
vetni, és fia, Bolyai János, a
nem-euklideszi geometria
megalkotója.

A püspök-diák-tanító
A tizenkilencedik században

a Református Kollégiumban ta-
nult Antal János is, aki később,
külföldi tanulmányainak befe-
jezése után, visszatért ide taní-
tani, majd pedig püspökké
választották. 

Itt tanárkodott ugyanakkor
Köteles Sámuel és Dósa Elek is,
és ide jártak iskolába a Teleki, a
Toldalagi vagy a Bánfy családok
gyermekei.

A Kollégium híres diákjai,
tanárai közül: Demeter Károly
mohakutató;  Molnár Vince az
igazságügyi orvostan előadója;
Nemes István az orvostudomá-
nyok doktora; Nemes László ké-
mikus, a kémia tudományok
doktora; Soós István jogi szak-
író; Soós Pál kémiai szakíró,
egyetemi oktató; Szekeres Ist-
ván református lelkész, egyházi
író; Szentgyörgyi László villa-
mosmérnök, egyetemi tanár;
Szigeti Attila filozófus; Tonk
Márton filozófus; Toszó Árpád
mérnök, üzemszervező; Tőkés
Béla kémikus, kémiai szakíró,
egyetemi tanár; Török Gáspár
fotóművész; Tóthfalusi József
református egyházi író; Ung-
vári-Zrínyi Ildikó színháztudo-
mányi szakíró; Ungvári-Zrínyi
Imre filozófus; Veress Albert
ideggyógyász; Virginás Andrea
irodalom- és filmesztéta; Vitá-
lyos András orvos-kutató; Zrínyi
Endre muzeológus, régész…

A Református Kollégium
tehát nagymértékben megha-
tározta a város és a székelység
életét. Ami pedig az intézmény-
nek otthont adó épületet illeti,
nyilvánvaló, hogy nélküle és a
Református Kollégium, illetve a
Bolyai-líceum nélkül, Marosvá-
sárhely nem lenne az, ami!

Nagy-Bodó Tibor
A régi képekért köszönet

Madaras Józsefnek

(folytatás előző lapszámunkból)



– Jó napot, Sajókám! Hal-
lotta, hogy félmeztelen nők nép-
szerűsítik az olvasást?

– Hol?
– A központi parkban.
– Na, akkor megyek is, a vi-

szontlátásra.
– Csak nyugi; nem az itteni

központi parkban, hanem a New
York-iban, egész pontosan a
híres Central Parkban. A nemrég
alakult topless olvasóklub tagjai
kedvenc olvasmányaikkal a ke-
zükben fedetlen keblekkel, rö-
vidnadrágban napfürdőznek a
Central Parkban, háztetőkön és a
város különböző zöldövezetei-
ben. Az alapítók arra a New York
államban érvényben lévő tör-
vényre hivatkoznak, amely sze-
rint a nőknek a férfiakhoz
hasonlóan jogukban áll mezte-
len felsőtesttel mutatkozni köz-
tereken.

– Hülye törvényekben nincs
hiány arrafelé. Olvastam, hogy
például Florida államban tilos
sündisznóval szeretkezni és 
állatokat utánozni, Wisconsin-
ban a férfi nem lövöldözhet, mi-
közben a hölgypartnerének
éppen orgazmusa van, Pennsyl-
vania államban nem aludhatsz a
hűtőszekrényben és nem éne-
kelhetsz a kádban, Connecticut-
ban pedig tilos az állatok párzása
kocsmák, iskolák és templomok
környékén.

– Az utóbbit vajon hogy tar-
tatják be?

– Nem tudom, biztos alkal-
maznak olyan embereket a pol-
gármesteri hivatalok, akik az
összeragadt kutyákat figyelik.

– Több hasznuk lehet, mint
az itteni helyi rendőrségnek. De
visszatérve erre a pucerkálásos
olvasásra: ezután nem merek

könyvtárba menni, hátha idő-
közben itt is divatba jött, és ott
ücsörög majd egy rakás csóré
vénasszony az olvasóteremben.

– Maga s a könyvtár! Szerin-
tem életében egyszer volt
könyvtárban, még kilencven
márciusában, és akkor is a hodá-
kiak elől bújt oda.

– Roppant vicces! Azokról az
állatokról jutott most eszembe:
olvastam, hogy táplálkozástudo-
mányi szakértők szerint nem
lenne szabad húst vásárolni a
szupermarketekben, még akkor
sem, ha az áru vegyi anyagoktól
viszonylag mentes.

– Miért?
– Mert – állításuk szerint –

az ott kapható hús nem ízletes,
ugyanis az illető állatok nem
éltek normális életet: laboratóri-
umi feltételek között nevelked-
tek, antibiotikumokkal,
hormonokkal tömik őket, ami-
nek következtében két-három
hónap alatt érik el hathónapos
testsúlyukat, és természetes
napfényt meg füvet még tévé-
ben se láttak.

– Elhiszem, csak az a gond,
hogy a zöldségek és gyümölcsök
se valami egészségesek, génma-
nipulált az összes. Egyszer vélet-
lenül vagy két hónapig a kamra
felső polcán felejtettünk egy pa-
radicsomot, és amikor megtalál-
tuk, úgy nézett ki, mintha öt
perccel azelőtt szedték volna le a
tőről, holott napok, de legfeljebb
hetek alatt meg kellett volna rot-
hadnia. Utána kíváncsiságból ki-
próbáltam ugyanezt paprikával,
vinettával, cukkinivel is, és azok-
nak se lett kutya bajuk.

– Nekem is gyanús volt a
múltkor, amikor pucolás közben
a leejtett krumpli visszapattant

a földről, és a rakottkarfiol-ma-
radék kéken világított éjjel a
konyhában.

– Ütődött!
– Továbbá, azt is írják még az

említett cikkben, hogy a csirké-
ket inkubátorokban nevelik, egy
évig csak a tojásaik miatt, utána
pedig a vágóhídra kerülnek; az
állatokat rendszerint kiváló fe-
hérjeforrásnak minősített csont-
liszttel etetik, tehát gyakorlatilag
döggel, a vásárló pedig ily
módon „kétszeresen halott” állat
húsát fogyasztja. A hipermarke-
tekben ráadásul nem ismerik a
hulladékot: a lejárt határidejű
élelmiszertermékeket különféle
vegyi anyagokkal kezelik, meg-
őrlik, és más termékekben hasz-
nosítják.

– Nekem mondja? Találtam
én már csirkelábdarabot disznó-
sajtban, porcogót virsliben, és
egyszer még egy diónyi bőrt is
májpástétomban.

– Ugyanakkor nem javallják
a reklámokban „gépileg leválasz-
tott” termékként hirdetett élel-
miszerek fogyasztását – a
vásárlók zöme ugyanis nem
tudja, hogy a gépi leválasztás azt
jelenti, hogy a húst csontokkal,
inakkal együtt dolgozták fel.

– Pont erről beszélek! De
nem mondana valami érdekeset
is végre?

– Ezek mind érdekesek, sőt,
hasznosak is! Azt biztos megne-
szelte, hogy Dorin Florea szerint
a kétnyelvű utcanévtáblák zavar-
nák a turistákat, akik nehezeb-
ben tudnának eligazodni a
városban, és ráadásul a postai
küldemények is elkallódhatná-
nak.

– Hogy zavarná meg őt a so-
mostetői vérmedve, vagy leg-

alább dőlne rá a kőmedve egy ki-
csit! Milyen turistákat zavarná-
nak, amikor az idelátogatók
zöme Magyarországról érkezik?
A postai küldemények ún. elkal-
lódása pedig szintén marhaság,
hiszen több mint tíz éve minden
egyes utca külön postai kódot
kapott, és azok alapján szortíroz-
zák a leveleket.

– Lehet arra gondolt, hogy a
postás hirtelen megzavarodna,
ha egyik reggel a „Str. Libertatii
utca” táblán megjelenne a „Sza-
badság” felirat is. Hát a Nemzeti
Liberális Párt javaslatáról hallott?

– Nem, mit javasoltak és
kinek? Ők is velünk bajlódnak,
mint a múlt héten Pontáék?

– Most véletlenül nem. Azt
javasolják egy nemrég kiadott
közleményben, hogy Románia
térjen át a kelet-európairól a
közép-európai időzónára, így
ugyanannyit mutatna idehaza az
óramutató, mint Németország-
ban, Olaszországban, Spanyolor-
szágban, Franciaországban,
Lengyelországban, Csehország-
ban, Magyarországon, Belgium-
ban és Hollandiában. A PNL
alelnöke, Klaus Johannis által
aláírt közlemény szerint Romá-
niának „fel kell vennie Európa rit-
musát”.

– Ha csak ennyin múlna…
Ami engem illet, én nem támo-
gatom az ötletet, sőt, határozot-
tan ellenzem.

– Miért?
– Hát most mondja meg: ha

áttérnénk a „magyar” időszámí-
tásra, szilveszterkor hogy énekel-
nénk egyszerre a két himnuszt?

– Mars ki!

Molnár Tibor
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Hacsek és Sajó A Marosvásárhely 
köré „beolvadt” 
metropolisz övezet

A több mind tíz éve megrekedt, a metropolitán övezet
megvalósításáról szóló projekt újra bekerült a külvárosi övezet
közigazgatása képviselőinek látószögébe. Május 8-án, csü-
törtökön Dorin Florea polgármester, valamint Peti András al-
polgármester találkoztak Maroskeresztúr, Mezőpanit,
Karácsonfalva, Jedd, Ákosfalva, Koronka, Nagyernye, Maros-
szentgyörgy és Marosszentkirály helyi tanácsainak képvise-
lőivel, és megegyeztek a projekt implementációjához
szükséges jövőbeni konkrét intézkedésekben.

Egy első lépés volt a helyzet feloldására, hogy a részt-
vevők felülemelkedtek büszkeségükön, személyes ambíció-
ikon, helyi érdekeiken, és egy nagy fontosságú, konvergens
és egységes projekt mentén gondolkodnak, amelyből első-
sorban a metropolitán övezetbe sorolt helységek (és összes-
ségükben a maros megyeiek) fognak hasznot húzni.

„Szükséges a metropolitán övezet újragondolása, ennek
megközelítése a decentralizáció és a regionalizálás szemszö-
géből, olyan regionális jelentőségű projektek révén, amelyek
nyertesek lehetnek európai finanszírozású pályázatokon a
2014-2020-as időszakban”- mondta Dorin Florea polgármes-
ter, felsorolván egy sor, a metropolitán övezetre nézve jelentős
projektet, amely a városvezetés programjában található,
olyan témákban, mint: versenyképesség, Nemzetközi Kuta-
tóközpont, Olimpiai Központ, közúti- és vasúti infrastruktúra,
közművek, illetve más műszaki tanulmányok és projektek,
amelyek a regionális fejlesztés szempontjából érdekesek.

„Konkrét és korrekt partnerséget javasolok, amelyben
figyelembe vesszük és támogatjuk az önök által képviselt kö-
zösségek projektjeit. Marosvásárhely érdekelt az elit övezet-
ben maradásban, s ezt együtt tudjuk megvalósítani, olyan
projektek támogatásával, amelyek a jelenkori idők magasla-
tán álljanak”, fogalmazott Dorin Florea polgármester, akinek
kezdeményezésére került sor a találkozóra. A jelen levők nyi-
tottságukat fejezték ki az együttműködésre és a közös fontos
projektek fejlesztésére:   „Nyilvánvaló, hogy a metropolitán
övezetnek Marosvásárhely köré kell szerveződnie”, mutatott
rá Bartha Mihály, Mezőpanit polgármestere. Az ad hoc szer-
veződött munkacsoport a következő időszakban beazonosítja
azokat a területeket, amelyeken elindítják a közös tevékeny-
ségeket. Emlékeztetjük, hogy a metropolitán övezetet támo-
gatja Franciaország romániai nagykövetsége, s ez a téma
szerepel az ötödik alkalommal megszervezésre kerülő Erdélyi
Európai Találkozó napirendjén, amelynek témája a vidék és
az újítás. A témában Marosvásárhelyen október 9-én szervez-
nek kerekasztal-beszélgetést. 

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

Május 15. – A sör világnapja 

Honnan tudod, hogy alkoholista vagy? 
lReggelizéskor nem tejbe szórod a
müzlit, hanem vörösborba
lNem az ételhez választod a bort,
hanem fordítva
l A hétvégi dorbézolás után a
májad hétfőn kiírja a Facebook-ol-
dalára, hogy: „Végre hétfő!!!”
l Amikor nyaralni mész, egy hó-
napra bezár a sarki kocsma
lNem vezetsz autót, mert zavarna
az ivásban
lA kurzorral próbálod elkergetni a
monitorra szállt legyet
l Kedvenc mondásod: „A statiszti-
kák az egy főre eső alkoholfogyasz-
tással operálnak, ezért ne nézd le az
alkoholistát, hanem tiszteld és be-
csüld, mert ő azért iszik, hogy neked
ne kelljen!”
lNem az aradi vértanúk iránti tisz-
teletből nem koccintasz sörrel,
hanem hogy nehogy kilötyögjön

l Parfümvásárláskor nem a jobb
illat, hanem a magasabb alkohol-
tartalom priorizál
lNem tudják kielemezni a véredet,
mert egyből elpárolog
lAz árvák könnyét is meginnád, ha
vodkát sírnának
l Szerinted a feles a gyengék de-
cije, a lekvár a buzik pálinkája, a ke-
nyér szilárd sör, a komló pedig
sörbokor
lKitűnő a periférikus látásod: olyan
dolgokat is meglátsz a szemed sar-
kából, amik nincsenek is ott
l Továbbfejlesztetted és alkalma-
zod is az „olyan nincs, hogy valami
nem sörnyitó” bölcsezetet: olyan
nincs, hogy valami nem bornyitó
l Hetente minimum egyszer a
rendőrségi fogdában ébredsz, mert
tökrészegen próbáltál hazavezetni a
kocsmából, ráadásul úgy, hogy gya-

log mentél oda
lMegtanultál okosan hányni: min-
dig csak a kaját okádod ki, a piát
nem
l Kedvenc számod az Abbától a
„Csíkit ittá’, tudom én jól…”
lTapasztalatból tudod, hogy „a sör-
től nem lehet berúgni” mondás leg-
feljebb az alkoholmentes sörre igaz
lA standard védekezési szöveged:
„nem vagyok én állat, hogy csak
olyankor igyak, amikor szomjas va-
gyok!”
l Sose tetteted részegnek magad,
esetleg józannak
lKét dolgot nem értesz: a speciális
relativitáselméletet és a citromos
sört
lSzámodra nem a „lenni vagy nem
lenni” a nagy kérdés, hanem az,
hogy ha valaki nem bír meginni egy
üveg bort, akkor egyáltalán mi a tú-

rónak bontja ki?
l Véleményed szerint nem Denzel
Washington a tűzben edzett férfi,
hanem te, mert téged az égetett
szesz nevelt fel
l Nemcsak rágyújtasz néha egy
százas szegre, hanem el is szívod
l A talaj menti fagytól van reggeli
merevedésed
lMindig az RMDSZ-re szavazol
lA szúnyog cikk-cakkban repül to-
vább, majd lefejeli a falat, miután
megcsípett
l Reggelente a híváslistád alapján
próbálod rekonstruálni az előző napi
történéseket
l Konyhaművészetedet bármelyik
mesterszakács megirigyelné: neki-
látsz pizzát sütni, de végül darázs-
fészek lesz belőle. És még finom is!
l Nagyvonalú vagy; ez leginkább
abban nyilvánul meg, hogy nem te-

szel különbséget zöngés és zöngét-
len mássalhangzó között
lÚgy jársz, mintha lépcsőn lépked-
nél, ami tulajdonképpen hasznos,
hiszen bármikor utadba akadhat
egy
l Eufemisztikus neveket adsz a pi-
áknak: az Unicum gömbkóla, a Ja-
germeister agancsos kóla, a dobozos
sör pattintós zsömle, a féldecis pá-
lesz kőműves-Actimel, a kétdecis
csavaros kifli – a kocsma pedig han-
gulat-karbantartó kombinát
l Hiszed és vallod, hogy félig be-

rúgni kidobott pénz
l Kedvenc gyümölcsöd a konyakos
meggy
l A felmenőid se vetették meg az
alkoholt, például dédnagyapád
annyi pálinkát megivott, hogy ham-
vasztáskor három napig égett
l A vodkát nem jégkockával,
hanem behűtve iszod, hogy ne hí-
gítsa fel
l És végül: bármire vissza tudsz
emlékezni – akár megtörtént, akár
nem!

Molnár Tibor
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Bajnoki címmel felérő második hely

– Gratulálok a második hely-
hez, habár kicsit szomorúnak lát-
szol...

– Köszönöm, elismerem,
bánt, hogy nem tudtunk győzni
és megszerezni a bajnoki címet. 

– Gondolom, számított az is,
hogy sem te, sem Ința Alina nem
lehettetek a pályán azon a fontos
találkozón?

– Valóban, hiányunk befolyá-
solta a csapat játékát, habár a lá-

nyok mindent megtettek a győ-
zelemért, amit végül nem sike-
rült megszerezni. A gond az volt,
hogy nem tudtunk ellentáma-
dásba lendülni, általában Alina
meg én voltunk azok, akik az ak-
ciókat gólokra váltottuk. Mivel az
SZKF nagyon jól védekezett,
minden gólért erősen megszen-
vedtek a csapattársaim. El kell is-
mernünk, hogy a
székelyudvarhelyi együttes jól

játszott, s nemcsak ellenünk,
hanem a bajnokság során végig,
tehát megérdemelte a bajnoki
címet. Ahogy mondják, veszíteni
is tudni kell...

– Mint értesültem róla, el-
nyertétek a Fair play-díjat, ami di-
cséretes dolog.

– Igen. A bajnoki címért folyó
harcban sokan szurkoltak ne-
künk, jól érezhető módon tisztel-
nek, szeretnek minket. Ne értse

félre senki: örvendünk, hogy má-
sodikak lettünk, büszkék va-
gyunk magunkra, játékosokra,
az edzőnkre, a szurkolóinkra
meg a támogatóinkra is. Ne fe-
lejtse, mindenikünk számára a
kézilabda egy hobbi, a munka
mellett, után hódolunk neki.
Sokszor 8-12 órai munka után
megyünk edzésekre, a mérkőzé-
sekre való anyagiak nagy részét
is a saját zsebünkből álljuk. – Hogyan értékeled a játékve-

zetést? 
– A 9. forduló első találkozó-

ján 37-17 arányban nyertünk a
csíkszeredai NKSZ ellen. Azon a
mérkőzésen a játékvezetők jól
bíráskodtak, míg a Székelyud-
varhely elleni találkozón a bírás-
kodás jobb is lehetett volna.
Kulcsár László edzőnk szerint 4-
5 gólt le lehetett volna számí-
tani...

–  Milyen a kapcsolatotok Kuli
bácsival?

– Kiváló! Neki köszönhetjük
azt a harci és csapatszellemet,
ami az együttesen belül uralko-
dik. Amikor kell, szigorú velünk,
de éppen úgy „puha” is tud lenni,
amikor szórakozásról van szó.
Határozottan győzelmet követel
tőlünk minden meccsen. Takti-
kailag sok mindenre megtaní-
tott, aminek hasznát vesszük.
1992-ben az ISK ifi csapatával si-
került begyűjtenie a marosvásár-
helyi kézilabdasport mindmáig
utolsó érmét, egy bronzot az or-
szágos bajnokságon. Az együttes
tagjainak többsége aztán a haj-
dani Elektromaroshoz igazolt,
ahol a klub felbomlásáig, 1995-
ig játszottak. Utána sajnos sokan
abbahagyták a versenysportot,
voltak, akik tovább folytatták,
majd 2010-ben néhányan elha-
tározták, hogy újra edzésbe áll-
nak, így alakult meg a Gedeon
Richter.

– Mi lesz a csapat célkitűzése
a következő bajnoki évadban?

– Újra benevezünk a bajnok-
ságba, és természetesen meg
szeretnénk nyerni, legalábbis
mindent elkövetünk annak érde-

kében. Ugyanakkor szeretnénk
új, helyi játékosokat is a csapat-
hoz hozni, de erről még nem sze-
retnénk nyilatkozni. 

– Eddig az általatok megszer-
vezett hazai fordulók mérkőzése-
ire Szovátán került sor. Van esély
arra, hogy rövidesen Marosvásár-
helyen játszatok?

– Igen, minden esélyünk
megvan erre. Eddig ugyan nem
egyeztek bele a Hargita megyei
csapatok a távolságok miatt, de
most, hogy idővel megismertek,
megszerettek minket, reméljük,
beleegyeznek. Ha erre sor kerül,
akkor valószínű, hogy az általunk
szervezett forduló mérkőzéseire
a Marosvásárhelyi Szász Albert
Sportlíceum termében kerülne
megrendezésre. Ehhez Csíki Zsolt
iskolaigazgató, aki csapatunk
egyik lelkes szurkolója, meg-
ígérte támogatását. 

– Zita, eddigi beszélgetéseink
alkalmával többször említetted,
hogy ti a kézilabdát kedvtelésből
űzitek, ami a legfontosabb elfog-
laltság mindnyájatok számára a
család után. Egy bajnoki fordulóra
hajnalban indultok itthonról, dél-
előtt meg délután lejátszotok két
mérkőzést, este későn kerültök
vissza, így vasárnaponként kevés
időt vagytok a családotokkal. Ho-
gyan viszonyulnak ehhez a csalá-
dotok férfi tagjai?

– Megértőek, támogatnak
minket. Habár beismerem, vol-
tak esetek, amikor fejmosást
kaptunk tőlük, hogy „miért kell
ezt folytatni?”. Mi is megértjük
őket, de megyünk előre, nem
adjuk fel. A hobbink pozitív és
szép oldalát nézzük ezután is!

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Attól tartok, kincsem, a mai gazdasági helyzet miatt vissza kell mennem a nejemhez!

A Hargitai Megyei Női Kézilabda bajnokság 9. teremtornájának zárófordulójában a marosvásárhelyi Gedeon
Richter együttese 26-20 (14-10) arányú vereséget szenvedett a Székelyudvarhelyi KF együttesétől, így el-
vesztette a bajnoki címet. A sorsdöntő találkozón sérülés miatt nem játszhatott a vásárhelyi csapat két
meghatározó játékosa, Biró (Peres) Zita és Ința Alina sem, akiknek hiánya sokat nyomott a latban. Biró
(Peres) Zitával a minap az elvesztett találkozóról, egyben a bajnokságról és nem utolsó sorban a Gedeon
Richter csapatáról beszélgettünk.  

Az utolsó fordulóbeli két mérkőzésen a következő kézilabdások
szerepeltek a Gedeon Richter színeiben: Jámbor Margit, Zsók
Gyöngyvér és Covrig Dana-kapusok; Evi Mihaela, Moldovan An-
namária, Dan Melinda, Conțiu Loredana, Ormenișan Veronica,
Kádár Kinga, Farkas Krisztina, Cerghizan Anamaria, Vasilescu Er-
zsébet, Șerban Rozália, Orbán Mária, és Sălăgean Ana-mezőny-
játékosok. 

A bajnokság legjobb játékosának a szervezők Gagyi Erikát (Ze-
telaka) választották, aki egyben elnyerte a gólkirályi címet is (182
gól), míg a legjobb kapus Szente Emőke (NKSZ) volt.
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Radikális változások 
az 1848-as Sugárúton

A napokban intenzíven dolgoznak a kö-
vesdombi 1848.úton . A hét folyamán a Da-
rina felöli oldalon átadtak 45 új parkolót, a
Billa felöli oldalon is folynak a munkálatok. A játszótér-
templomocska övezetében található területen,  megfelelő
helyet alakítottak ki a taxik számára, az úttest felszabadítása
céljából, az így nyert területet pedig új parkolók kialakítására
használják. A munkálatokat Claudiu Maior alpolgármester
ellenőrizte, aki így nyilatkozott:  „Folytatjuk a munkálatokat
a Kövesdombon, az 1848. úton.  Nagyon jó ütemben hala-
dunk.  Új útszakaszokat kezdtünk el, és néhány fontos tervet
véglegesítettünk. Az új parkolókra valamint a taxisok vára-
kozási helyére gondolok. Az egész övezetet optimalizáljuk.
Többé nem fogunk látni járdán parkoló gépkocsikat, kaotikus
parkolásokat.  Ez az övezet kiemelt fontossággal bír a Pol-
gármesteri Hivatal számára.!”


