
Társadalom

„Szeretteim emléke 
írásaim által él tovább” 

Beszélgetés Moldovan Irén magyar 
szakos tanárnővel
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Sport 

Isten háta mögül a csúcsra
Erdély szülötte, a Szászrégen melletti Peteléből Győrbe
elszármazott Bogáti Árpád idén nyáron IBFF verziójú
Masters testépítő világbajnoki címet szerzett a dél-
szlovéniai Koperban, egy Adriai tengerparton fekvő
festői kisvárosban, a gladiátor arénára emlékeztető
árkádokkal övezett tavernában megrendezett esemé-
nyen. Árpi élete legkiválóbb versenyformájával lépett
színpadra.

Társadalom 

Amit a Bolyaiak exhumálásáról
tudni kell (1. rész)

A közkedveltségben álló öreg tudós, Bolyai Farkas
1856-ban halt meg. Utolsó útjára még a város lakos-
ságának nagy tömege kísérte el, de emlékezetének
képe évről évre fakult.  A különcnek tartott fiát, Jánost
1860-ban csak három civil kísérte ki utolsó útjára, a
katonai díszkíséreten kívül. 

>>> 5. oldal

>>> 4.  oldal

>>> 7. oldal

Vélemény

Újkori, örök dilemmák  

A ki- és bevándorlási tilalmak eltörlése, az or-
szág adófizetőinek hatványozott megsarcolása,
a közjavak mértéktelen arányban – a nagyvilág
problémáival kapcsolatos – karitatív célokra
való felhasználása, vagyis a szociális háló mé-
reteinek a végtelenítése nem teremti meg az
újkori Kánaánt, hanem mindössze egy konflik-
tusáradatot generálhat. Utcai zavargásokkal,
háborúval és tömeges pusztulással. A világ leg-
tehetősebb országai nem engedik meg ma-
guknak a befogadó, önfeladó politikát. Akkor
miért kell ezt előírniuk az EU-s tagállamoknak,
és elsősorban a sorsüldözött, csonka Magyar-
országnak?

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Nyavalyás az egészségügy             

Sztrájkra készülnek az orvosok, miután a Leg-
felsőbb Ítélő- és Semmítőszék nemrég köz-
tisztviselőnek minősítette őket, illetve megtil-
totta, hogy hálapénzt fogadjanak el. A
Facebookon terjesztett sztrájkfelhíváshoz or-
vosok tízezrei csatlakoztak, a kezdeményezés
átlépte a politika ingerküszöbét, a kormányzat,
ha csak a látszat kedvéért, de hajlandónak mu-
tatkozik a párbeszédre. Ennyivel tartozik, mert
megoldást, az utóbbi negyedszázad idétlen-
kedései után, sajnos nem remélhetünk. Hiány-
zik ahhoz a kellő a tisztánlátás, tudás, elszánt-
ság. 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Vásárhelyről Vorarlbergbe >>> 3. oldal
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„Az emberek mindenhol emberek” 
Csíki Lehel Marosvásár-
helyen született, a Bo-
lyai Farkas Elméleti Líce-
umban érettségizett, és
miután a filológia szakos
egyetemi diplomáját is
megszerezte, munkale-
hetőség után nézett. A
kilátások sem Vásárhe-
lyen, sem Kolozsváron
nem voltak bíztatóak,
emiatt úgy döntött,
hogy Ausztriában pró-
bálja ki az önkéntes
munkát. Bár az osztrák
országba érkezésekor
németül csak kezdő szin-
ten beszélt, az elején an-
golul is boldogult, ké-
sőbb pedig a német
nyelvet is elsajátította.
Idén már harmadik éve,
hogy szellemileg sérült
felnőttek foglalkoztató-
központjában dolgozik,
nyári gyakorlatára pedig
hazajött Marosvásár-
helyre, hogy megnézze:
itthon miképp működik
a fogyatékkal élő szemé-
lyeket tömörítő civil
szervezet.



Múzeumi szünidős program

A Maros Megyei Múzeum
várbeli történelmi és régészeti
részlegénaugusztus 25-én, jövő
kedden 10 órától újrahasznosít-
ható anyagokból mozaikot ra-
gaszthatnak, 26-án, szerdán
délelőtt pedig a népszerű rajz-
filmhősöket, a minyonokat ké-
szíthetik el a szünidős program
résztvevői.

Koncert a Jazz Clubban

A Váczi Eszter&Quartet kon-
certjére várják augusztus 20-án,
csütörtökön este 8 órától a ma-
rosvásárhelyi Sinaia utcai Jazz
Club vendégeit. A koncert az Ez
vagyok én című turné része, fel-
lépnek: Váczi Eszter – vokál,
Gátos Iván – zongora, Gátos Bá-
lint – basszusgitár, Mike Zsolt –
dobok és Schneider Zoltán –
gitár.

Marosvásárhelyiek Világta-
lálkozója a Forgatagon

Harmadik alkalommal ren-
dezik meg a Vásárhelyi Forgatag
részeként a Marosvásárhelyiek

Világtalálkozóját. Augusztus 29-
én, szombaton délelőtt 10 órától
a szervezők az érdeklődőket a
Bolyai líceum udvarán berende-
zett Nosztalgia kávéházba vár-
ják, ahol a Tompa Miklós
Társulat színművészei segítsé-
gével idézik fel a városhoz kap-
csolódó emlékeket. Ekkor
alkalom nyílik a város véle-
ményformálóival találkozni, il-
letve vásárhelyi élettörténeteket
meghallgatni, emellett zenés
produkciók és meglepetések is
lesznek. A délutáni zenés- kul-
turális gálaműsor 17 órakor kez-
dődik a Kultúrpalotában. Többek
között fellép a Bekecs néptánc-
együttes, Grossmann Péter zon-
goraművész, az Illusion zenekar,
de bajai vendégelőadás, musical
és kabaréjelenet is színesíti a
programot.

Szent István-napi ünnepség

Szent István-napi ünnepsé-
get tartanak Marosvásárhelyen,
a Színház téren, augusztus 20-
án. Az este 7 órakor kezdődő
rendezvényen, amely egyben az
új kenyér ünnepe is, köszöntő-
beszédek hangzanak el, az ün-
nepi műsort követően pedig sor
kerül a kenyérszentelésre. Az
óriás kenyereket Tőkés Tibor vi-
lágbajnok pékmester készíti.

Zárul a Nyáresti orgona-
hangversenyek sorozat

Augusztus 27-én, jövő hét
csütörtökén zárul a Nyáresti or-
gonahangversenyek koncertso-
rozat. Molnár Tünde
orgona művész este 7 órától a
Kultúrpalota nagytermében

Bach, Reger, Liszt, Hans Peter
Türk alkotásait játssza.

Ingyenes kirándulás 
nélkülöző gyermekeknek

A Református Telefonos Sze-
retetszolgálat hetedik alkalom-
mal szervez ingyenes
kirándulást, amelyen idén elő-
ször marosvásárhelyi gyermekek
is jelen lesznek. Húsz, hátrányos
helyzetben levő vásárhelyi gyer-
mek mellett húsz kolozsvári
gyerek táboroztatását vállalja a
Szeretetszolgálat. Helyszín: a
Hargita, időpont: szeptember
4–6. (péntektől vasárnapig). A
kirándulás ingyenes, a helyek a
jelentkezési sorrend függvényé-
ben biztosítottak. Bővebb tájé-
koztatás és jelentkezés a
0265-555555-ös telefonszámon
csütörtökönként 15–20 óra kö-
zött, illetve naponta a 0753-
565656-os telefonszámon.

Egy-Úton – zarándoklat

Egy-Úton elnevezéssel szer-
veznek zarándoklatot az egész
Kárpát-medencében augusztus
22-én, szombaton. Ehhez kap-
csolódnak a marosvásárhelyi
szervezők is. A zarándoklat

szombat délután 4 órakor a Ke-
resztelő Szent János-templom-
nál kezdődik, ahonnan a
jelenlevők gyalogosan indulnak
az Egyesülés negyedi Szent Csa-
lád templomhoz. A szervezők
arra kérik a résztvevőket, hogy
vallásos vagy nemzeti szimbó-
lumok, zászlók nélkül érkezze-
nek, hiszen nem
figye lemfelkeltő akcióról, hanem
zarándoklatról van szó, ahova
egyformán várják a különböző
anyanyelvűeket és vallásúakat. A
rendezvény délután 6 órakor
közös ünnepi szentmisével zárul.

CarpArt-kiállítás

Augusztus 11–29. között a
marosvásárhelyi Kultúrpalotá-
ban tekinthető meg a CarpArt
csoport ArtDeal vizuális művé-
szeti kiállítása. Augusztus 19-én
19 órakor a Captivity és az Alko-
tóműhelyek látogatása című rö-
vidfilmek bemutatójára, 21-én
19 órától A rózsaszín szoba terve
– felfogás és szimbólumok cím-
mel kerekasztal- beszélgetésre,
25-én 19 órától a Hogyan szüle-
tik egy szobor? című előadásra
kerül sor. Délutánonként 14-20
óra között a CarpArt csapat tag-
jai tárlatvezetést tartanak.
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Augusztus 20. István, Bernát
Augusztus 21. Sámuel, Hajna, Franciska
Augusztus 22. Menyhért, Mirjam, Zakeus
Augusztus 23. Bence, Farkas, Fülöp
Augusztus 24. Bertalan, Albert, Aliz
Augusztus 25. Lajos, Patrícia, József
Augusztus 26. Izsó, Margit, Natália
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Horoszkóp
KOS: Fontos lenne, hogy ezekben a napokban több időt
szenteljen a pihenésre. Ez az időszak önről és önnek szól.
Próbáljon meg örülni minden kis dolognak, ami önnel tör-
ténik. Sokan várják, hogy mielőbb újra a régi formáját
hozza.
BIKA: Elképzelhető, hogy a napokban elkap valami náthát
és emiatt nem tud kellőképp megfelelni a munkahelyi el-
várásoknak. Ha nagyon gyengének érzi magát, jobban
teszi, ha kivesz egy pár napot, míg felerősödik.
IKREK: Mostanában sokkal többet aggódik, ami le is fá-
rasztja. Ez azt váltja ki önből, hogy eltúlozhatja a felmerülő
problémákat. Nagyon vágyakozik arra, hogy új öltözködési
stílusra váltson.
RÁK: Bármit is csinál ezen a héten, legyen fokozottan kö-
rültekintő a részletekre. Próbáljon meg mindent időben el-
intézni és ne halogasson semmit holnapra. Jobb, ha
semmit sem bíz mostanában a véletlenre.
OROSZLÁN: Ezen a héten az átvonuló bolygók tranzitjai
végre oldó hatással lesznek az eddigi megrekedésekre.
Mostantól már otthonosabban érezheti magát a saját
életé ben. A munkahelyi körülmények is napról napra ja-
vulnak.
SZŰZ: Ezen a héten rá kell jönnie arra, hogy egyik ismerőse
egyre több mindent meg szeretne oldani az ön életében
ön helyett. Ez egy idő után lehet, hogy elkezdi idegesíteni
önt.
MÉRLEG: Partnerével vásárolni szeretnének a lakásuk ott-
honosabbá tételéhez egy pár dolgot. Az ötlet nagyon jónak
tűnik, hiszen közös programról lenne szó és emellett együtt
alkothatnak, tervezhetnek, ami még inkább közelebb
hozza önöket egymáshoz.
SKORPIÓ: Minden jel arra utal, hogy önnek ez az időszak
nagyon kedvező úgy gazdaságilag, mint a privát életét il-
letően. Amennyiben ön még egyedülálló és nyitott egy tar-
tós párkapcsolatra, számíthat arra, hogy ebből a
találkozásból nagy szerelem lesz, ami akár házassági szán-
dékot is ígérhet.
NYILAS: Ne foglalkozzon mások gyerekes viselkedéseivel.
Maradjon hű önmagához minden helyzetben. Nyugodtan
szakítson több időt gyerekeire, párjára, hiszen ők az ön
mindenei.
BAK: A régebbi befektetései kezdenek lassan dolgozni
önnek. Amennyiben ön még független és nyitott párkap-
csolat irányába, ezen a héten egy különleges találkozásban
lehet része, mely kapcsán hosszú időre is tervezhetnek
együtt majd.
VÍZÖNTŐ: A hét eleji terheltség a hét közepére alábbhagy
és az utolsó napokra kifejezetten előnyös fordulatokat hoz.
Ez főképp a munkahelyi pozitív változásokra, az üzleti be-
fektetésekre fókuszálódik, melyek érintik a külföldi érde-
keltségeket. 
HALAK: Úgy gondolja, hogy a házasság alapja a lelki kö-
tődés kell, hogy legyen. Ez így is van, Kedves Halak. Akiknél
ez a legfőbb kötelék két ember között, ott a legcudarabb
vihar sem tud a kapcsolatban nagy kárt tenni.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!w w w . k o z p o n t . r o

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
továbbra is ingyenes jogi taná-
csadást biztosít minden érdeklő-
dők számára, ám a helyszín
változott. Az EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 10. Jogász: Novák
Venczel. Időpont egyeztetésért a
0754-061240-es telefonszá-
mot hívhatják.

Kár kihagyni



Újkori, 
örök dilemmák 

A magyar államalapítás ün-
nepe kapcsán minden eddigi-
nél is aktuálisabban merül fel a kérdés: milyen hatással van
nemzetünkre a nyugati-keresztény értékrendekhez való szoros
kötődés? Meddig lehet fokozni az önfeladó, alázatos, erkölcsi
alapú magatartást, és meddig lehet elfogadni a nagyhatalmak-
kal való, haszonelvű lepaktálást? Eddig is nehéz helyzetben vol-
tak a magyar kormány vezetői. A sorozatos területveszteségek,
politikai hátbadöfések ellenére egyaránt jószomszédi viszonyt
kellett mímelniük a nyugati és a keleti szomszédaikkal, partne-
reikkel, vagy akár ellenségeikkel. Még akkor is, ha jelenleg a
szlovákok a kettős állampolgárságuk miatt büntetik a magya-
rokat, a románok nem tartják be Erdélyben a felvállalt nemzet-
közi egyezményeket, az Európai Unió vezetői pedig gazdasági
és politikai elnyomást gyakorolnak az alig tízmilliós anyaország-
gal szemben.

Az eddig felsorolt magyarellenes intézkedések mellett egy
még súlyosabb probléma, a menekültáradat is utolérte az or-
szágot és a nemzetet. Olyan keresztény elveknek kell megfelel-
nie az országnak, amelyek alapján teljes körű, szinte feltétel
nélküli segélyben részesítik a menekülteket. Olyan intézkedé-
seket kell meghozniuk a hatóságoknak, amelyek az egészség-
ügyi jólét feltételeit garantálják, amelyek a normális életvitelt,
megélhetést és boldogulást biztosítják. Ezeket a feltételeket
pedig csak anyagi áldozatok árán lehet megteremteni. A magyar
államkassza kárára. Mindezt pedig olyan körülmények között,
amikor az ország „őshonos” lakosságának egy jelentős hányada
eddig sem tudta megteremteni magának ezeket a feltételeket,
lecsúszott a társadalmi ranglétrán, egészségügyi ellátás nélkül
maradt, leszegényedett. Az érintett személyek életpályája pedig
tragédiába torkollott. És olyan előzmények mellett, amelyben
a külhoni magyarok bevándorlása ellen már történelmi jelleggel
bíró népszavazást is kiírtak. Velünk riogattak, ellenünk kampá-
nyoltak.

És most a keresztény elvek értelmében, a nyugati partneri
viszony megerősítése érdekében alá kell vetnie magát az or-
szágnak egy olyan menekültáradatnak, amelynek nem lehet
megjósolni a végkimenetelét. Más kultúrájú, más vallású, más
értékrendet valló bevándorlók számottevő csoportját kell be-
engedniük a hatóságoknak egy olyan államba, ahol az ezer éves
történelem során kialakult normarendszerek működnek, ahol a
fegyelem és a közbiztonság elsősorban a nevelésnek köszön-
hető, és nem a rendőri jelenlétnek, ahol a szavak szintjén is lehet
kommunikálni, nem csak fegyverrel és erőszakkal. Egy ilyen
békés, jogállami környezetben az éhező és kétségbeesett me-
nekültek csoportos megjelenése olyan destabilizáló hatást ger-
jeszthet, amely az egész ország jólétét megronthatja. Először az
érintett kisközösségekét, mint amilyen a menekülttáborok kör-
nyezete, majd a szomszédos településekét, és végül a tüntetések
és az elégedetlenkedések révén az egész országét. 

A ki- és bevándorlási tilalmak eltörlése, az ország adófizető-
inek hatványozott megsarcolása, a közjavak mértéktelen arány-
ban – a nagyvilág problémáival kapcsolatos – karitatív célokra
való felhasználása, vagyis a szociális háló méreteinek a végte-
lenítése nem teremti meg az újkori Kánaánt, hanem mindössze
egy konfliktusáradatot generálhat. Utcai zavargásokkal, hábo-
rúval és tömeges pusztulással. A világ legtehetősebb országai
nem engedik meg maguknak a befogadó, önfeladó politikát.
Akkor miért kell ezt előírniuk az EU-s tagállamoknak és elsősor-
ban a sorsüldözött, csonka Magyarországnak?
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Ferencz Zsombor

Csíki Lehel Marosvásárhelyen született, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban érettségizett, és miután a filo-
lógia szakos egyetemi diplomáját is megszerezte, munkalehetőség után nézett. A kilátások sem Vásárhe-
lyen, sem Kolozsváron nem voltak bíztatóak, emiatt úgy döntött, hogy Ausztriában próbálja ki az önkéntes
munkát. Bár az osztrák országba érkezésekor németül csak kezdő szinten beszélt, az elején angolul is bol-
dogult, később pedig a német nyelvet is elsajátította. Idén már harmadik éve, hogy szellemileg sérült fel-
nőttek foglalkoztató-központjában dolgozik, nyári gyakorlatára pedig hazajött Marosvásárhelyre, hogy
megnézze: itthon miképp működik a fogyatékkal élő személyeket tömörítő civil szervezet.

Vásárhelyről Vorarlbergbe

„Az emberek mindenhol emberek” 

„Az akkori barátnőm is kül-
földre készült önkénteskedni, és
kedvet kaptam, hogy én is kipró-
báljam magam ebben, emellett
pedig németül is megszerettem
volna tanulni, erre pedig legjobb
lehetőség ilyen nyelvterületre köl-
tözni. Így a pályázataim közül
kedvezően bírálták el a nyugat-
ausztriait, és most Vorarlberg me-
gyében élek, amely a svájci és a
német határ mellett terül el, gyö-
nyörű, vidéki jellegű, nyugodt mi-
liőben” – mesélte Lehel odake-
rülésének történetét. Elmondása
szerint a legelső dolog, ami meg-
fogta: a környezet. Az Alpok gyű-
rűjében fekszik a völgy, ahol lakik,
így szabadidejében egyértel-
műen kihasználja a lehetősége-
ket: túrázik, biciklizik, úszik a me-
sebeli szépségű helyen. „Amikor
megérkeztem, már láttam előre,
hogy egy év nem lesz elég, hogy
magamba szívjam, megismerjem
a környezetet, így hat hónap ön-
kénteskedés után, kértem az al-
kalmazásom, ami meg is történt.”

„Számomra 
ez nem nehézség”

Lehel tanul is a munka mel-
lett: reggel 8-tól délután 4-ig fo-
gyatékkal élő felnőttekkel dolgo-
zik, és közben főiskolára jár, ahol
szociális gondozói oklevelet kap
majd. Hozzátette, hogy ez igen
optimálisan van megoldva, mert
a főiskola gyakorlati részét elvé-
gezheti a munkahelyén, ahol fo-
gyatékkel élő felnőttekkel legin-
kább kézműveskednek, és a
termékeiket az épületben lévő
kávézóban árusítják. 

„Többször feltették a kérdést,
hogy problémás-e sérült szemé-
lyekkel dolgozni, de én egyáltalán
nem élem meg ezt nehézségként,
sokszor annyira intuitívak, hogy
megfeledkezem arról, hogy szű-
kebb korlátaik vannak, mint pél-
dául nekem. Ilyenkor figyelmez-
tetem magam, hogy
csökkentsem az elvárásaim felé-
jük. Legfontosabb ebben a mun-
kakörben, hogy szeressünk em-
berekkel dolgozni, illetve a
türelem és a nyitottság” – állítja.

Arra a kérdésünkre, hogy mi-
lyen nehézségekbe ütközött első
hónapjaiban, Lehel elmondta,
hogy a legnagyobb nyitottsággal
utazott Ausztriába. „Nem féltem
vagy idegenkedtem egyáltalán,

tudtam, hogy az emberek min-
denhol emberek, és ott is meg-
találom a hozzám hasonlóan
gondolkozó, cselekvő személye-
ket. Könnyített az is a helyzete-
men, hogy a fogadószervezetem-
nél még kilenc önkéntes
tevékenykedett, akik különböző
országokból érkeztek, így egy-
másba lelket öntöttünk a nehe-
zebb pillanatokban, hisz ugyan-
azokkal a problémákkal
szembesültünk. Ám a befogadók
is mindent megtettek, hogy jól
érezzem magam” – mesélte kez-
deti tapasztalatait.

Vorarlberg megyében, ahol
Lehel lakik, erős dialektussal be-
szélik a németet, és bár az első
három hónapban csak angolul
kommunikált, utána már a töb-
biek viccelődése ellenére is elkez-
dett németül beszélni. „Nem mel-
lékes az sem, hogy a fogyatékkal
élő személyekkel dolgozók elsőd-
leges kommunikációs eszköze
nem a nyelv. Gesztusokkal, test-
beszéddel, mimikával, hanghor-
dozással is könnyen megértjük
egymást” – vallja.

Az erdélyiség 
mint dél-tiroliság 

Számos, külföldön élő erdé-

lyinek nehézséget jelent elma-
gyarázni az ottaniaknak nemzeti
identitásukat. Ezen Lehel is át-
esett, és mint mondta, az elején
voltak érdekes helyzetek, mert
nem mindenikük értette meg,
hogy Romániából érkezett, de
magyar nemzetiségű. Aztán jobb
híján, a dél-tiroli példával illuszt-
rálva megértette az osztrákokkal,
hogy mi a helyzet Erdély törté-
nelmével. De a szerencséjének
tudja be, hogy nagyon kedves,
nyitott személyekkel találkozott.

Nyári gyakorlat 
Marosvásárhelyen

Megtudtuk, az ausztriai szer-
vezet kapcsolatban áll a vásárhe-
lyi Alpha Transilvaniával, így
egyértelmű volt Lehel számára,
hogy hazajön a két hetes nyári
gyakorlatra. „Újszerű volt szá-
momra, hogy Vásárhelyen fogya-
tékkal élő gyerekekkel dolgozom.
Ugyanakkor nagyon meglepő és
pozitív, illetve ez Ausztriára egyál-
talán nem jellemző, hogy a gye-
rekcsoportban minden gyerekre
jut egy nevelő: ez nagyon nagy
luxus. Ami sajnálatos különbség,
hogy az osztrák állam kiválóan
kidolgozott terv szerint támogatja
ezeket a személyeket – úgy anya-

gilag, mint szellemileg –, Romá-
nia viszont kevésbé. Az osztrák
döntéshozók számolnak azzal,
hogy a sérült személyek nem fog-
nak tudni úgy teljesíteni a társa-
dalomban, mint egészséges tár-
saik, emiatt elégséges összeget
utalnak nekik ahhoz, hogy önálló
életet éljenek: ebből foglalkozta-
tást tudnak vásárolni maguknak,
de a gondozóik, hozzátartozóik is
kapnak pénzt. 18 éves kor után
is az állam állja a költségeket,
amik ezzel az életformával járnak”
– mesélte. Azt is elmondta, hogy
a fogyatékos gyerekek nagyrésze
kiskorukban integratív osztá-
lyokba jár egészséges gyerekek-
kel, amely segít a felzárkózásban,
illetve a társadalomba való beil-
leszkedésben. 

„Sokat tanultam 
magamról”

Arra a kérdésünkre, hogy mi-
ben változott meg ottléte alatt,
elmondta, hogy a munkahelyén
nagyon sokat tanult magáról és
embertársairól. „Nyilván Ausztri-
ában is az átlaghoz képest ala-
csonyabbak a fizetések a civil
szektorban, de jó érzés volt elő-
ször életemben annyi pénzt ke-
resni, hogy ne kelljen aggódva

gondolnom a másnapra, emiatt
nyugodt vagyok, biztonságban
érzem magam.” De azt is hozzá-
tette, hogy itthonról hiányoznak
neki a közeli barátok, illetve az
erdélyi emberek barátságossága.
„Itt is kedvesek az emberek, de
nem kívánják a közelséget, nem
szoktak ölelkezni, más a proxe-
mikájuk, és természetesen pár-

kapcsolatot is nehezebb kialakí-
tani. De ezek ellenére otthon ér-
zem magam Vorarlbergben, hon-
vágyam is nagyon ritkán van, és
egyelőre nem is tervezem a ha-
zajövetelt. Sőt, el tudnám kép-
zelni az életem Ausztriában, egy
kis faházban lakva, családot ala-
pítva” – zárta beszélgetésünket.

Pál Piroska



– Hogyan emlékszik vissza
gyermekkorára, iskolás éveire?

– Gyergyótekerőpatak 1950.
április 17-e óta kísért. A feny-
vesekkel teli szülőföld beleivó-
dott szívembe, lelkembe, s hor-
dom mai napig magammal.
Hiába jöttem ide, a Maros men-
tére, második szülőhazámba, a
kedves táj tovább él bennem.
Iskolai tanulmányaimat szülő-
falumban, Tekerőpatakon, majd
negyedik osztályos koromtól
Marosszentgyörgyön végeztem.
Büszke vagyok, hogy a híres
Alma Mater, a Bolyai Líceum di-
ákja lehettem. Abban az időben
bolyaistának lenni sokat jelen-
tett. A középiskola befejezése
után a marosvásárhelyi Peda-
gógiai Főiskolára felvételiztem,
ahol  román-magyar tanári sza-
kot végeztem. 

– Hol kezdte pedagógusi pá-
lyafutását? Hol tanított a későb-
biek során, illetve, ha jól tudom,
tanít mai napig?

– Bözödön kezdtem el tanári
pályafutásomat, ahol román
nyelvet és irodalmat tanítottam.
Dolgoztam aztán a radnóti meg
a marosvásárhelyi Gyermek-
klubban. Igazi nagy álmom,
hogy azt taníthassam, amit sze-
retek, 18 évet váratott magára.
A nagy társadalmi változásnak

köszönhetően végre magyar iro-
dalmat és nyelvet taníthattam
Marosszentgyörgyön. Öt éve
nyugdíjas vagyok, de továbbra
is tanítok: a marosszentgyörgyi
iskola, az Építészeti Líceum, az
Európa Gimnázium helyettesítő
munkám állomásai. Szívesen ta-
nítok, szívesen dolgozom, hisz
ezt akartam, amióta az eszem
tudom.

Magyartanárként 
a szép szó életem, 
munkám szerves része volt

– Mikor kezdett el írni? Hol
jelentek meg írásai?

– Magyartanárként a szép
szó, az anyanyelv varázslatos vi-
lága természetszerűen életem,
munkám szerves része volt, s
részese ma is. Egyetemistaként
a főiskola folyóiratának, az At-
héneumnak voltam titkára.
Könyvismertetők, apró írások,
fordítások voltak első írásaim.
Majd a Vörös Zászló közölte né-
hány próbálkozásomat. Aztán
úgy éreztem, hogy jobb, ha el-
hallgatok. Félmunkát nem
akartam végezni. Tökéletesre
pedig képtelen voltam. De rá-
jöttem, hogy csodás dolgok
születhetnek a diákjaim tollá-
ból, ha megfelelő irányítást
kapnak. Bennük és általuk

ment tovább az írás kényszere.
De szívesen írtam meg egy-egy
könyv előszavát, recenzióját,
valamilyen tevékenység beszá-
molóját, vagy éppen egy román
nyelvű szöveg magyarra fordí-
tását. Volt, amikor arra kértek,
hogy egy fontos kulturális meg-
emlékezés megnyitó szövegét
írjam meg. Sose gondoltam én
saját írásaim közlésére.

– Mára azonban, már több
könyve látott nyomdafestéket.
Hogyan kezdődött el életének ez
a szakasza? 

– Az első könyv, amelynek
társszerzője vagyok 2011-ben
jelent meg. A marosszentgyör-
gyi kórustevékenység 100 éves
múltját taglalja. Igazából írni
tulajdonképpen nyugdíjasként
kezdtem. Egyszerre olyan hosz-
szúak lettek az éjszakák, a nap-
palok. Úgy éreztem, hogy túl
sok a szabadidőm. Mindig aktív
ember voltam, szerveztem, ren-
deztem. Nem voltam hozzá-
szokva a szabad időhöz.
Tennem kellett valamit. „Ne ha-
logasd az elszámolást!”- hallom
a biztatást a Márai könyvéből.
Döntöttem. Írni fogok. Mit?
Akármit. Kinek? Magamnak.
Csak úgy elbeszélgetek egy ki-
csit magammal. Arról, ami volt,
s ami van. Hogy majd legyen.

Hát így kezdődött.

Édesapám valamikor 
arra kért, hogy vigyázzak
az emlékeire

– Kérem, mutassa be néhány
mondatban olvasóinknak köny-
veit.

– 2012-ben jelent meg Em-
lékeim törött cserepei című kö-
tetem, a következő évben Fa
vagyok én is. Élettörténetek,
életmesék ezek. Főhajtás sze-
retteim előtt, akik már nincse-
nek, de akiknek emléke ezen
írások által él tovább. 2014-ben
Rímes gondolatok címmel je-
lent meg egy vers formájú, a
szubjektív ént megszólaltató
kötetem. Az idei Szent György-
napokon jelent meg Édesapám

című könyvem.

– Édesapja az 1940-es évek
elején a Magyar Királyi Gyalogos
Testőrség Székely Szakaszának a
tagja volt. Miért tartotta fontos-
nak édesapjáról, az ő emlékére,
könyvet írni, megjelentetni? 

– Húsz éve halt meg édes-
apám. Úgy gondoltam, a leg-
méltóbb emlékezés lehetne ez
a könyv. Kollázsszerű visszaem-
lékezéseket tartalmaz, amelyek
próbálják feleleveníteni a tes-
tőrkori éveit, majd az orosz fog-
ságban töltött éveket. Nem
történelem, de a történelem
egy parányi része édesapám
története. Nagyon örülök, hogy
nagy volt a könyv iránti érdek-
lődés. Így fedeztem fel, hogy
Marosvásárhelyen élt egyik tes-

tőrtársa, ott van a székely sza-
kasz fotóján. A testőr lánya fe-
dezte fel az egyik rokonnál. De
jó lett volna, ha a még éltükben
találkozhattak volna! Miért tar-
tottam ezt fontosnak megírni?
Egyszerű. Édesapám valamikor
arra kért, hogy vigyázzak az
emlékeire. Hát ezt tettem.

– Van-e előkészületben
újabb könyve? 

– Jelenleg is írok, de sosem
szeretek a könyv megjelenése
előtt erről beszélni. Egy dolog
biztos: nem kitalált története-
ket írok. Az ihlet mindig elhunyt
szeretteim méltósággal viselt,
követni való sorsa. A következő
könyvemről ennyit mondhatok.

Nemes Gyula
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Moldovan (Bencze) Irén a Gyergyói-medencében született, de már kisgyermek-
korában a Maros mentére került. Marosszentgyörgyöt választott szülőhazájának
tekinti. A közelmúltban több könyve jelent meg, legutóbbit idén, a Szent György-
napokon mutatták be. Moldovan Irénnel életpályájáról, könyveiről beszélgettünk. 

Sztrájkra készülnek az orvosok, mi-
után a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítő-
szék nemrég köztisztviselőnek minő-
sítette őket, illetve megtiltotta, hogy
hálapénzt fogadjanak el. A Facebookon
terjesztett sztrájkfelhíváshoz orvosok
tízezrei csatlakoztak, a kezdeményezés
átlépte a politika ingerküszöbét, a kor-
mányzat, ha csak a látszat kedvéért,
de hajlandónak mutatkozik a párbe-
szédre. Ennyivel tartozik, mert meg-
oldást, az utóbbi negyedszázad idét-
lenkedései után, sajnos nem
remélhetünk. Hiányzik ahhoz a kellő
a tisztánlátás, tudás, elszántság. 

Azok közé tartozom, akik csak rit-
kán, páciensként, egy-egy barát, csa-
ládtag kórházi kezelésekor kerülök
néha kapcsolatba a rendszerrel, átlát-
hatatlanabb, idegenebb területe nincs
is számomra az életnek. Ennek elle-

nére, anélkül, hogy túlértékelném azok
jelentőségét, megkockáztatok néhány
általánosabb megállapítást. Kiindu-
lásként: a probléma gyökerei a messzi
múltba nyúlnak vissza, tehát a teljes
folyamat feltárása szükséges ahhoz,
hogy a megfelelő megoldást megta-
lálják. Hű képet fest egy társadalom
lelki, szellemi, erkölcsi állapotáról az,
ahogyan az egészségügyhöz, az okta-
táshoz, valamint a kultúrához viszo-
nyul. Románia, ha hinni lehet az Eu-
rostat adatainak, az uniós átlag alatti
pénzeket fordít az egészségügyre. Az
elmondottakból egyenesen követke-
zik, hogy az egészségügyi dolgozók –
orvosok és ápolószemélyzet egyaránt
– társadalmi, anyagi megbecsülése
igen alacsony. 

Vegyük sorra a sztrájkra készülő fe-
hér köpenyesek követeléseit. Szerin-

tem elsőként azt kell eldönteni: te-
kinthető-e köztisztviselőnek az orvos?
Ha abból indulunk ki, hogy a gyógyítás

nem foglalkozás, hanem hivatás, akkor
máris világos: az orvos nem hivatal-
nok. Figyelembe véve, hogy egy szak-
orvos 10-12 évnyi folyamatos tanulás,
képzés után sajátíthatja el mindazt a
tudást, ami hivatása gyakorlásához
szükséges, miközben egy közhivatal-
nok felkészítése ennek az időnek egy-
harmada, negyede alatt történik, má-
ris jogosnak tekinthető a béremelésre
vonatkozó követelésük. Tehát mennyi-
vel emelendő az orvosok bére? Sze-
rintem sokkal! Még akkor is, ha tekin-

tettel kell lennünk az államkassza te-
herbíró képességére. 

Az idő sürget, máris a huszonne-
gyedik órában vagyunk, hisz idén elő-
ször alacsonyabb a frissen végzett or-
vosok száma azokénál, akik külföldön
vállaltak munkát. Az elvándorlás
egyáltalán nem meglepő, ha arra gon-
dolunk, hogy egy azonos képzettségű
orvos Németországban például 8-10-
szer többet keres, mint Romániában.
Ezt a tendenciát megfordítani csak ko-
moly erőfeszítés árán lehet. Amihez
pénz és tudás szükséges, sok-sok pénz
és sok-sok tudás. 

Komoly a lemaradás az infrastruk-
túra, a felszereltség terén is. Mindez
társulva az alulfizetettséggel a pálya
becsületének folyamatos romlásához
vezet. Ebből következően egyre gyen-
gébb képességű fiatalok kerülnek a

rendszerbe, egyre gyengül majd a szín-
vonal. Mindenikünk kárára.  

Szentgyörgyi László

Ui. Miközben e sorok íródtak, lépett
a kormány is. Victor Ponta miniszterelnök
visszatáncolt, bejelentette: a jövő héten
sürgősségi kormányrendeletet adnak ki
az egészségügyi dolgozók bérének 25 szá-
zalékos emeléséről. Ugyanakkor a kabinet
törvénytervezetet készül benyújtani a tör-
vényhozáshoz, amelynek értelmében
2016-tól kezdődően évente 25-25 száza-
lékkal emelné a béreket, amíg azok elérik
a mostaniak kétszeresét. Ugyanakkor
szinte legalizálná a hálapénzt. Mindez azt
jelenti, hogy a kormány képtelen meg-
birkózni a problémával, s inkább a bér-
emelés ígéretével próbálja megvásárolni
a túléléshez szükséges nyugalmat.

Nyavalyás az egészségügy      

Mondom 
a magunkét

„Szeretteim emléke 
írásaim által él tovább” 

– Beszélgetés Moldovan Irén magyar szakos tanárnővel –



A feledésből 
kiemelt Bolyaiak

A matematikusok egész sora
világszerte felfigyelt Bolyai mun-
kásságára. A legkiválóbbak közül
a francia Poincaré, az olasz Bo-
nola, Beltrami, Burali-Forti, Ang-
liában Flye és Russel, az Egyesült
Államokban Halsted, Németor-
szágban Grunert, Frischauf és Si-
mon. 

Hazánkban: Kőnig, Réthly,
Szily, Schmidt és többen más
nemzetek soraiból, akik kiemel-
ték a feledés homályából a Bo-
lyaiakat és a halhatatlanság di-
csőséges fényébe állították.

A Farkaslaki Hints Gábor által
a rendelkezésünkre bocsátott do-
kumentációkból kiderül, hogy a
megbecsülés fokozatosan követ-
kezett be.

Vagyis: köztudott, hogy 1884-
ben Bolyai Farkasnak síremléket
állít a Marosvásárhelyi Reformá-
tus Kollégium. Továbbá: Koncz
tanár tollából megjelenik Bolyai
Farkas, részben Bolyai János élet-
rajza. Külföldiek is kutatják Bolyai
János sírhelyét, amit volt gazd-
asszonya: Szőts Júlia mutatott
meg 1893-ban. E fölé 1894-ben
emelt sírkövet a Magyar Mathe-
matikai Physikai Társaság.

A Bolyai értékek 
kutatásáról

Hints Elek állítása szerint Bo-
lyai János tudományos értékének
felfedezésében Halsted profesz-
szornak van a legnagyobb ér-
deme. Ő Texasból utazott ha-
zánkba Bolyai adatok kutatására.
Ő volt az, aki biztatta Bedőházi
János marosvásárhelyi tanárt a
Bolyaiak életrajzának megírá-
sára, de Halsted maga is megírta
Bolyai János biográfiáját és külön
dolgozatban méltatta geomet-
riájának jelentőségét. 1899-ben
Stäckel foglalkozik Bolyai János
hátrahagyott irataiban a képzetes
számok elméletével, amelyet a
Jablonowsky pályázatra adott be.
Állítható: ez más oldalról emeli
ki Bolyai János páratlan zsenijét.

Az elismerés tovább halad

Bizonyára nagyon sokan tud-
ják azt, hogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1899-ben kiadja
a Tentament, az Appendixet és a
Bolyai-Gauss levelezést. 1902-
ben a kolozsvári egyetem nem-
zetközi ünnepélyt rendez Bolyai
János születésének 100 éves for-

dulója alkalmából. 1905-ben a
Magyar Tudományos Akadémia
Prix Bolyait alapít Bolyai emlé-
kezetére. Így tehát méltó módon
következett be a Bolyaiak szel-
lemi exhumálása!

1911, a Bolyai-exhumálás

A fent már említett Hints Elek
is tud arról, hogy a Bolyaiak földi
maradványainak exhumálására
1911. június 7-én került sor, a
Magyar Tudományos Akadémia
küldöttének és a Kollégium ta-
nári karának jelenlétében.

Elsőként Bolyai János feltéte-
lezett sírját hantolták ki. Amikor
a sírásók megkezdték munkáju-
kat, az exhumáló bizottság előtt
a hetvennégy éves Bolyai Dénes
megismételte nézetét, hogy „…
minden valószínűség szerint eb-
ben a sírban nyugszik apja, de e
feltevés és Szőts Júlia állítása ak-
kor lesz bizonyos, ha megtalálják
benne az uniformist…”. 

Ezek után Biás István törté-
nész irányításával megkezdődött
a kihantolás.

Kiemelten fontos tudni azt,
hogy Bolyai Dénes fia volt Bolyai
Jánosnak, aki jelen volt az exhu-
máláson. Dokumentumok iga-
zolják azt a tényt is, hogy Bolyai
Dénes élete végén Gyulafehér-
várt volt törvényszéki irodaigaz-
gató.

Az exhumálás 
világhírű tényt igazol!

Talán egy méter mélyen ás-
hattak a kavicsos földben, amikor
korhadt koporsó darabok kerül-
tek felszínre. Ezek után az ásással
óvatosan haladtak előre. Kézzel
vették ki a koporsódarabokat, és
a belehullott földrögöket. 

Legelőször Biás István vette
észre az igazoló tényt: egyenru-

hát vett észre a sírban. Ezzel bi-
zonyossá vált, hogy valóban Bo-
lyai János sírját tárták fel. A ko-
porsó deszka alkatrészei
korhadtak, és a csontok mállé-
konyak voltak. Minden kivett da-
rabot gondosan letisztítottak a
földtől és kiemelve a sírból, egy
deszkalapra helyezték. A csont-
váz nagy része el volt már kor-
hadva és mállékony volt. A ko-
ponyának csak a fejtető része
maradt meg a hajjal együtt. A
karok, lábak csöves csontjai, bár
nagyjából megmaradtak, az ízü-
leti felszínek táján szintén mál-
lékonyak voltak. A törzs egyéb
csontjai, a csigolyák, medence-
csontok, bordák, kéz és lábcson-
tok szintén el voltak már kor-
hadva. Az idő viszontagságainak
és az enyészetnek legjobban a
ruhadarabok és a bronz egyen-
ruhagombok állottak ellen.

A maradványok kutatói

A bizottság úgy határozott,
hogy a koponyatető maradványt
id. dr. Hints Elek főorvosnak – aki
a marosvásárhelyi állami kórház
igazgató főorvosa –, Bolyai János
unokaöccsének adják át azzal a
kötelezettséggel tanulmányo-
zásra, hogy majd a Bolyai Múze-
umnak fogja átadni. 

A koporsómaradványokból, a
ruhadarabokból, egyenruhából,
gombokból egy-két darabot,
szemfedő részletet, párnafosz-
lányt, a cipőmaradványokat Gyu-
lai D. Kálmán kollégiumi tanár-
nak adják át, hogy ezeket
helyezze el a Bolyai Múzeumban. 

Tudomásunk van arról is,
hogy ezekből a tárgyakból ke-
gyeletes emlékül Hints Elek is fél-
retett magának egy-egy darabot,
de sajnos ezek mind elvesztek a
kórházat 1945-ben ért harcok fo-
lyamán.

A ponik almafák emlékei

Mindezek után Bolyai János
földi maradványait érckoporsóba
helyezték és átvitték Bolyai Far-
kas sírjához, ahová a bizottság is
átment.

Bolyai Farkas sírja közel a te-
mető bejáratához, a cinterem
mellett foglalt helyet. 

A kihantolásnál a sírásók két-
szer akkora gödröt ástak, mint
János exhumálásánál, azért,
hogy Farkas koporsója mellett
Jánosé is elférjen. A munka elő-
rehaladását megnehezítették
azok a vaskos gyökerek, amelyek
Farkas sírja mellé ültetett ponik
almafából származtak.

Az almafák kapcsán: Bolyai
Farkas kívánságára sírjához két
ponik almafát ültettek, mivel an-
nak gyümölcse emlékeztette há-
rom olyan almára, amely az em-
beriség életében fontos szerepet
játszott: 

- Éva almájára: amely kiűzte
az első embert a paradicsomból;

- Paris almájára: amely kirob-
bantotta a trójai háborút;

- Newton almájára: amely a
tömegvonzás törvényeinek fel-
fedezéséhez vezetett.

A csontok tanúságai

Amint a munkások elérték a
korhadófélben levő koporsót, a
kihantolás irányítását a fent már
említett Biás István történész
vette át. Maga vette kézbe a ko-
porsódarabokat és a csontokat.
A koponya és az állcsont megle-
hetősen ép volt. Lágyrészek, pél-
dául bőr, nem volt rajta. Az arc-
csontok már mállékonyak és
korhadtak voltak. A koponya
többi része jó karban maradt
meg. A csontváz többi csontja
ugyan mutatott korhadási nyo-
mokat, de sokkal kisebb mérték-

ben, mint János csontjai. 
A csontok közül a

koponyát és az áll-
csontot a bizott-
ság Dr. Hints Elek
kórházi főorvos-
nak adta át ta-
nulmányozás cél-
jából azzal a
meghagyással, hogy
a tanulmány befejezése
után a református kollégi-
umnak adja vissza, a csontváz
többi részét, valamint a ruhada-
rabokat, koporsómaradványokat
visszahelyezték az előre elkészí-
tett érckoporsóba. 

Az elkorhadt csontok 
állapotának magyarázata

Hints Elek szerint a kollégium
tanári kara nem tétetett félre
kegytárgyakat Bolyai Farkas sír-
jából. A holttestek kihantolásánál
feltűnt, hogy a korábban elhalt
Bolyai Farkas csontjai sokkal jobb
állapotban, csaknem épen ma-
radtak meg, ezzel szemben a
négy évvel később temetett Bo-
lyai János csontjai csaknem egé-
szen el voltak korhadva. Erre ma-
gyarázatot a temetkezési intézet
vezetője Gyulai Ferenc ad.  Ő a
különbséget a talajviszonyok kü-
lönbségével magyarázta meg.
Bolyai Farkas teteme aránylag
száraz talajban feküdt, amelyben
elrothadtak a lágy részek, de
megmaradtak a csontok, csak-
nem ép állapotban. Ezzel szem-
ben János sírja két domboldal ta-
lálkozásánál, árokszerű
mélyedésben feküdt, vízmosá-
sos, nedves talajban (a nitrifikáló
baktériumok hatására képződő
nitrátok tönkreteszik a csontok
szerves és szervetlen anyagait).
Következménye ennek az, hogy
a csontok hamarosan elmálla-
nak, tönkremennek.

Nézete szerint, ha az exhu-
málást húsz év múlva végezték
volna, akkor a csontoknak nyoma
sem maradt volna, sőt a ruhane-
műk is talán elpusztultak volna. 

Az újratemetés: megkon-
dulnak a református temp-
lom harangjai és a kollé-
gium csengői…

A temetés délután 5 órára
volt kitűzve. A tanári kar vezeté-
sével a diákok jó része megjelent,
és a város polgárai közül is töb-
ben eljöttek. Öt órakor megszó-
laltak a református templom ha-
rangjai, a kollégium csengői és
megkezdődött a két Bolyai egy-
más melletti sírba helyezése. A
búcsúztató beszédet Tóthfalusy
József esperes mondta. Páran be-
szédet is tartottak, Paál Gusztáv
igazgató és Farkas Gyula kolozs-
vári matematikai professzor, a
Magyar Tudományos Akadémia
képviseletében.

(befejező rész 
a következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Farkaslaki Hints Gábor

Madaras József
Nagy-Bodó Szilárd

Szász Attila
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A közkedveltségben álló öreg tudós, Bolyai Farkas 1856-ban halt meg. Utolsó útjára még a város lakossá-
gának nagy tömege kísérte el, de emlékezetének képe évről évre fakult.  A különcnek tartott fiát, Jánost
1860-ban csak három civil kísérte ki utolsó útjára, a katonai díszkíséreten kívül. Az emberektől félrevonult,
magába zárkózott és meg nem értett tudósról hamar elfeledkeztek az emberek. Már-már úgy látszott,
hogy a tudományos világ is megfeledkezik róluk, amikor Hoüel bordeaux-i matematikus felhívta a világ
figyelmét Bolyai János Appendixére 1867-ben, majd az 1868-ban közzétett munkájában…

Amit a Bolyaiak exhumálásáról tudni kell  (1. rész)

Hints 
Farkaslaki

Gábor



A hét szexijei. Jigme Khe-
sar Namgyel Wangchuck, a bhu-
táni király lett a világ legszexibb
vezetője a Hottest Heads of
State portál szerint. A 199 állami
vezetőt felsorakoztató lista
utolsó helyére Kim Dzsong Un
került. A válogatás azonban elég
randomnak tűnik, már csak
azért is, mert említett bhutáni
király úgy néz ki, mint egy hor-
monzavaros kínai úszónő.

A második helyre a mexikói
elnököt, Enrique Peña Nietót vá-
lasztották, a harmadikra a spa-
nyol királyt. A legvonzóbb női
állami vezető Argentína elnöke,
Cristina Fernández de Kirchner
lett, ő az összesített rangsorban
a negyedik.

Victor Ponta a harmincnyol-
cadik, de így sem sikerült meg-
előznie a huncut mosolyú Orbán
Viktort, aki a 36. legszexibb ve-
zető lett. Klaus Johannis elnököt
csak a 70. helyre sorolták, de így
is jóval megelőzi a Batman-baj-
szos Áder Jánost, Magyarország
köztársasági elnökét, aki a 158-
dik, és akinél még Ferenc
pápa(125.) is szexibb.

A hét degeneráltjai. Az
Evenimentul Zilei átolvasta a
nép által választott képviselők
szakmai önéletrajzait; a szoká-
sos szakmai és nyelvismereti
kompetenciák felsorolása mel-
lett egyes képviselők érdekes
jártasságokat is felsoroltak.

Egy szakmai önéletrajz elvi-
leg arra hivatott, hogy a válasz-
tók előtt bizonyítsa, miért rá-
termett a parlamenti munkára
a képviselő. Ilyen tekintetben a
PSD választói megnyugodhat-
nak: a párt képviselőcsoportjá-
nak vezetője, Marian Neacsu
tagja a Nemzeti Madártenyész-
tők Egyesületének (vélhetően
nemcsak ő, hanem a képviselők
zöme is, azért nézik madárnak

a választókat), és ami fonto-
sabb, nagyon ért a számítógép
használatához: prezentációkat,
táblázatokat tud készíteni, és a
világhálót is magabiztosan bön-
gészi.

A számítógép használatában
való jártasság a PNL képviselő-
jét, Cristian Constantin Romant
is jellemzi, aki megjegyzi, hogy
ismereteinek részét képezi a
„WORD, EXCEL, Internet, elekt-
ronikus posta”. Mások elsősor-
ban a művészi hajlamaikra
büszkék: a PSD-s Cristina Nichita
ért a divathoz, a pszichológiá-
hoz, az irodalomhoz és a költé-
szethez. Az egyszerű számító-
gép-használaton túl a PSD-s
Ioan Benga a faxhoz, a nyom-
tatóhoz és a scannerhez is ért,
továbbá képes „fizikai mérték-
egységeket mérni”, akár műsze-
rek segítségével is.

Szegény nép… 

A hét ragtapasza. A régi
vicc szerint a fehér csokit azért
találták ki, hogy a néger gyere-
kek is tudják összemaszatolni
magukat (nagyon régi vicc, a
néger még polkorrekt kifejezés
volt). Az alábbi viszont – sajnos
– nem vicc: hétköznapi rassziz-
must látott egy „svéd” abban,
hogy a sebtapaszok a fehérek
testszínéhez igazodik, ezért az
Apoteket hálózat elkészítette a
maga „rasszkompatibilis ragta-
paszkészletét”. A kardinális kér-
désre egy kolumbiai bevándorló
rádiós mámi hívta fel a figyel-
met, a beszédes nevű Vardags-
rasismen.nu (hétköznapi rasz-
szizmus) bloggere. Paula
Dahlberg szerint ez a fehérköz-
pontú gondolkodás valójában
rejtett rasszizmus, az Apoteket
viszont állítja: nem a blogger
hatására dobták piacra sötétebb
ragtapaszaikat, de kétségtele-
nül azért, hogy ezzel is előse-
gítsék a rasszizmus visszaszorí-
tását. 

Nemrégiben pedig azért
vontak vissza több tízezer játék-
babát a forgalomból, mert egy
másik hibbant szerint a ruhájuk
az auschwitzi haláltáborok fog-
lyainak viseletéhez hasonlított.
Amiatt egyelőre még nem rek-
lamált senki, hogy a hintőpor
és a pelenka is fehér, illetve,
hogy mindig csúnya kirekesztő
fehér hó esik, de bizonyára már
nem sokáig várat magára.

Svédországban mindenkinek
elment az esze??? 

A hét kommentje. Kun-
halmi Ágnest bizonyára sokan
ismerik a tévéből: ő egy fiatal
és erőst szemrevaló MSZP-s po-
litikushölgy. Facebook-oldalára
egy igencsak szexisre sikeredett
szelfit posztolt a minap, dőltek

is a dicsérő kommentek. „Ke-
gyed a legszebb magyar politi-
kushölgy!” – írta be egy idős,
feltehetőleg ős-emeszpés bácsi,
amire alulírott odapoénkodta:
„de csak Lendvai Ildikó után”.
Ezt nyomban le is reagálta egy
szintén nyugdíjas néni:

„Hátrább az agarakkal, a mi
nyomorunkhoz semmi közöd,
mi nem ugatunk bele hogy Er-
délyben mennyi legyen az adó,
9%-os áfát mégis könnyebb fi-
zetni, mint 27-et. Ne egy nővel
bunkóskodj, hanem azzal, hogy
ahova nem fizetsz adót, ne
ugass bele, hogy ki kormányoz-
zon, mert nem te viseled a kö-
vetkezményét. Ez csak inteli-
gencia kérdése. Hála Istennek
Veszprémben meg lett semmi-
sítve a szavazatotok, de az oko-
zott károtokat viselni kell, mert
Budapest az őszi választásokon
miattatok esett el. Azzal az egy
mandátummal Orbán átírta vá-
lasztás előtt az önkormányzati
törvényt, hogy nyerni tudjon,
mert tavasszal hajszálon múlott
hogy a főváros fenékbe rúgja.
Szégyelhetnétek magatokat,
semmi közötök a mi választá-
sunkhoz. Az állampolgárság
ilyen esetben csak gesztus, nor-
mális embernek eszébe sem
jutna, hogy más ország életébe
bele szóljon. Erre kellettetek
neki, hogy száz évig a ti segít-
ségetekkel uralkodjon rajtunk.
Még szerencse, hogy Veszprém-
ben elvesztette a jutalmatokat,
persze azóta meg akasztatni
akar. Nektek adjuk, vigyétek
magatokhoz”

No comment. Illetve csak
annyi, hogy nem egyedi esetről
vagyon szó: percek alatt több
tíz hasonló hangvételű beszólás
érkezett a viccesnek szánt be-
írásra. Hát, feleim, bizony így
viszonyul hozzánk, erdélyiekhez
a magyarországiak ütődöttebb
fele… 

A hét közgazdasági meg-
állapítása. Románia olyan
iramban fejlődik, hogy már ma
jobban élünk, mint holnap.

A hét dumája. A barátnőm
megkérdezte, hogy miért nem
úgy szeretkezek vele, mint a fil-
mekben. Miután odabilincsel-
tem az ágyhoz, elfenekeltem,
és bőrtangát húzva „ó máj gád
bébi”-t ordítoztam, kiderült,
hogy nem ugyanazokat a filme-
ket nézzük.

A hét mondása. „Nem a
berúgás a cél, de útba esik” (Tibi
atya)

Molnár Tibor
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HETI HETES Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

w
w

w.kozpont.ro
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Isten háta mögül a csúcsra
Erdély szülötte, a Szászrégen melletti Peteléből Győrbe elszármazott Bogáti Árpád idén nyáron IBFF verziójú
Masters testépítő világbajnoki címet szerzett a dél-szlovéniai Koperban, egy Adriai tengerparton fekvő festői
kisvárosban, a gladiátor arénára emlékeztető árkádokkal övezett tavernában megrendezett eseményen. Árpi
élete legkiválóbb versenyformájával lépett színpadra, és bár testsúlyra 20-30 kg-mal is felülmúlták ellenfelei,
arányokban, minőségben, izomérettségben, definiáltságban verhetetlen volt június 21-én, a verseny napján.
Az erdélyi testépítő bajnok kimagasló sportsikerhez vezető életútja göröngyös, akadályokkal tarkított volt,
talán épp ezért a lelki és erkölcsi elégtétel is nagyobb, mintha egyszerű sétagalopp repítette volna a csúcsra.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Hat érmet nyertek a Mureșul 
birkózói Erdőszentgyörgyön

Augusztus 16-án Erdőszent-
györgy Kupa néven rangos sza-
badtéri szabadfogású birkó -
zóversenyre került sor. A
városnapok alkalmából szerve-
zett versenyen hét klub sportolói
indultak. Id. Simon Lászlótól, a
Marosvásárhelyi Mureșul klub
birkózó szakosztályának egyik
edzőjétől megtudtuk, hogy hat
versenyzőjük vett részt a meg-
mérettetéseken, akik a következő
eredményeket érték el: 

Lányok
1998–1999-es korosztály, 55

kg–Kovács Beáta II. hely

Fiúk
1999–2000-es korosztály, 100

kg–Farkas Hunor Attila I. hely
2001–2002-es korosztály, 58

kg–Bereczki Norbert I. hely
2003–2005-es korosztály, 28

kg– Böjthe Benjámin I. hely, 
44 kg–ifjú Simon László II. hely
2007–2008-as korosztály, 24

kg–Ádám Attila-Márkó I. hely
A versenyzőket id. Simon

László és Márton József edzők
készítik fel, akik köszönetüket fe-
jezik ki azoknak, akik támogatták
a versenyen való részvételt. 

Miriuţának bizalmat szavaztak,
de győznie kell a Voluntari ellen 

Nem fontolgatja Vasile Miriuţă menesztését az ASA ve-
zetősége. Erről azt követően tájékoztatták a sajtót, hogy
a Gazeta Sporturilor sportújság hétfői számában az edző
esetleges elbocsátásáról jelent meg cikk. Viszont a hol-
napi, Voluntari elleni mérkőzés kulcsfontosságú az
együttes számára több szempontból is.  

A Sziget utcában holnap18.30-tól sorra kerülő FC Voluntari
elleni találkozón fontos, hogy az ASA megszerezze a győzelmet,
hogy ne szakadjon le a bajnoki tabella első négy helyezettjétől.
Mint ismeretes, az ASA jelenleg az 5. helyet foglalja el az eddig
megszerzett 10 pontjával, így a 11 pontos Jászvásár, a 13 pontot
teljesítő Viitorul meg a Dinamo és a 14 pontos éllovas Astra mö-
gött van a táblázaton.

Azért is fontos lenne nyerni, mert az eddigi négy hazai mér-
kőzésen mindössze egy gólt szerzett az együttes (csak a Concor-
diát győzte le 1-0-ra a 3. fordulóban) és három gólnélküli
döntetlent ért el, így hat pontot vesztett hazai pályán mindamel-
lett, hogy az említett találkozókon több gólszerzési lehetősége
is volt a csapatnak. A Voluntari elleni esetleges győzelemmel a
játékosok is visszanyernék önbizalmukat, ami jóval megcsappant
az előző fordulók során.

Ugyanakkor az Ilfov megyei alakulat elleni győzelem azért is
fontos, mert egy esetleges pontvesztés (netán vereség) után a
Miriuță iránti bizalom is csorbulna a vezetőség részéről. 

Egy esetleges hazai kudarc után, különösen, ha a 9 pontos
Pandurii győz a Botoșani otthonában, és a Steaua is pontokat
szerez Craiován, az ASA távolabb kerülne a rájátszást bebiztosító
első hat helytől.  

Reméljük, hogy az ASA pénteken megszerzi az idény első
hazai győzelmét egy olyan csapat ellen, amelynek kapuját a FCM
egykori hálóőre, a 26 éves Dragoș Balauru őrzi, aki a 2011-2013-
as idényben 17 mérkőzésen állt a marosvásárhelyi kapuban.
Ugyanakkor a voluntáriak talán legtapasztaltabb játékosa a 34
éves Vasile Maftei, aki a nyári felkészülés ideje alatt az ASA szí-
neiben játszott, igaz csak barátságos találkozókon.

Jóllehet Bogátit Szászrégen-
ben anyakönyvelték, de valójá-
ban a Beresztelke közelében lévő
Beng állatfarmon látta meg a
napvilágot. 

Vadregényes környezetben
nőtt fel a vadon gyermekeként,
idővel viharvert kölyök vált belőle,
amit az élete folyamán bősége-
sen kamatoztatott. (Egyszer egy
csúnya lábgombát – amely már
elevenre nyúzta a lábfejét és sem-
milyen kenőcs, antibiotikum, bőr-
gyógyászati segítség nem gyó-
gyított meg – háztartási sósavval
irtott ki egy szempillantás alatt,
amit nemes egyszerűséggel rá-
öntött a sebes felületre. Sistergett
a lábfeje és embertelen kínokat
élt át egy perc alatt, ami örökké-
valóságnak tűnt, de azóta kör-
nyezetéből is menekül az amúgy
makacs bőrgomba.)

Már Szászrégenben belekós-
tolt a testépítés alapjaiba, de szá-
mottevő sportolói sikereket ma-
gyarhonban ért el. A kilencvenes
évek közepén kezdte a verseny-
zést, és azóta számtalan nemzeti
és nemzetközi dobogós helyezést
szerzett. Kirobbanó eredményeire
negyvenhárom éves koráig kellett
várnia, amikor végre idén nyáron
két szövetség világbajnokságán
is a dobogóra állhatott. Napjaink
egyik legerősebb szövetségénél,
az NAC világbajnokságon Varsó-
ban a dobogó második fokára áll-
hatott azonos pontszámmal a
győztessel (a mai napig furcsa és
érthetetlen, hogy milyen meg-
ítélés alapján hozta ezt a döntést
a szövetség?!), majd következett

sportpályafutása megkoronázása,
a bevezetőben említett szlovéniai
világbajnoki cím elhódítása.

Bogáti életvitele egybefonó-
dik a sporttal. Már tizenhárom
éve vezeti a saját fitnesztermét
egy magyarországi kisvárosban,
a Győrtől harminc kilométerre
fekvő Csornán, ahol óriási tisztelet
övezi. Érdemes megemlíteni,
hogy a sport népszerűsítése cél-
jából itt már fél tucat nemzetközi
versenyt is rendezett az elmúlt
évek során és elmondása szerint

tovább szeretné erősíteni a test -
építést ebben a régióban. 

Bogáti Árpád nagybátyja a kö-
bölkúti születésű Lakatos „Mú-
mia” Mihály, aki korábban nyert
már testépítő világbajnoki címet.
Pályafutása Marosvásárhelyen
kezdődött a hajdani Constructorul
termében. Lakatos párja viszont
a városunkból Győrbe elszárma-
zott Palecian Judit, aki 2002-ben
és 2003-ban kétszer is profi ököl-
vívó világbajnokságot, 2014-ben
pedig negyvenkét évesen öt kü-

lönböző világszövetségnél fitnesz
világbajnoki címét nyerte. Ez
azért is érdekes, hiszen talán a vi-
lágon egyedülálló eset, hogy egy
családban három világbajnok
sportoló éljen és külön büszkeség
számunkra, hogy valamennyien
Erdély szülöttei.  

Bogáti életútja ékesen bizo-
nyítja, hogy kellő alázattal, aka-
raterővel, kitartással és elhiva-
tottságból indíttatva
lehe tetlennek hitt akadályokat
is leküzdhetünk. 
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Büszkébb a saját parkolóhelyére, mint az apja a tíz hektár földjére!

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetés

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON


