
Ülésezett az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum

A lét a tét

„Szomorúan tapasztaljuk, hogy húsz év után még na -
gyobb társadalmi nyomorúságba jutott az ország, és egyre
többen kilátástalannak látják a jövőt. Nekünk nem szabad
azzal a politikai osztállyal tartanunk, mely hátrányos dön-
téseket hoz szociális vonatkozásban” – mondta el Tőkés 
László európai parlamenti alelnök a pénteki Erdélyi Magyar
Egyeztető Fórum (EMEF) utáni sajtótájékoztatón, melyen
részt vett Markó Béla miniszterelnök-helyettes is. 

Társadalom

Szegényes 
szociális 
szolgáltatás 
Három megye – Hargita, Kovászna
és Maros – szociális szolgáltatá-
sainak hálózatát, a hiányosságokat
és ennek lehetséges okait térké -
pezte fel a Gyulafehérvári Caritas.

>>> 3. oldal

>>> 4. oldal

Jól döntöttem, amikor 
a Fradihoz igazoltam…

– mondja a maros -
szentgyörgyi születésű,
kőkemény felépítésű
Csizmadia Csaba, aki
Magyarország legismer-
tebb és legkedveltebb
klubcsapatának, a 
Ferenc városnak a hát -
védje. Labdarúgói pálya-
futását az egykori A.S.A.
s e r  d ü l ő c s a p a  t á b a n
kezdte, ahol Fodor János
keze alatt formálódott,
majd zsenge korban
Kecs ke métre került az
IFK 2000 magánlab-
darúgó iskolába, onnan
a Kecskemét TE együtt -
e séhez került. Akaratának és odaadásának köszönhetően
eljutott a székesfehérvári Fehérvár FC együtteséhez...

>>> 14. oldal

Kultúra

Színvonalas
évadot zárt 
a Bernády Ház
Az évad utolsó tárlata is színvonalas
művész munkáit hozta a Bernády
Házba. A Kossuth- és Munkácsy-
díjas Deim Pál grafikáiról van szó. 

>>> 6. oldal Interjú

Hivatása a segítés
Amikor felhívtam telefonon és felkértem az inter-
júra, a beszélgetéshez egy másnapi időpontot
ajánlott: hívjam vasárnap reggel fél nyolckor.
Meglepett, de mint kiderült, számára ez igencsak
késői időpont. Hajnali háromkor kel, ha olvasni
akar, de reggel egy édesanya várja gyerekei
ébredését. Kétgyerekes lelkészfeleségként írja
doktori tézisét, tanár a Sapientián...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>A tartalomból

>>> 9. oldal

> > > M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p < < <

>>> 5. oldal

Míg Romániában a szív- és érrendszeri megbetegedések az 
elhalálozások több mint felét teszik ki, és évente négy-ötezer

ember úgy hal meg, hogy egyáltalán nem részesül kezelésben,
külföldön már sikerrel kezelik ezen betegeket egy sokkal biztonsá-

gosabb és hatékonyabb módszerrel. A drasztikus mutatók az 
úgynevezett repermeabilizációs beavatkozással igen látványosan

javulhatnak. A szakmai tapasztalatcsere és a jövőbeli
együttműködés reményében ült asztalhoz a román és a magyar

kardiológusok társasága a Marosvásárhelyen megrendezett 
IX. Nemzetközi Kardiológiai Konferencia keretében.

Cél: a korszerű kezelés

>>> Részletek a 16. oldalon

Második Exkluzív 
Lokálpatrióta Klub!
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IX. Nemzetközi Kardiológiai Konferencia



2. oldal >> Naptár június 30–július 6.

Névnapok

Alapítási év: 2006.
Megjelenik szerdánként.
Kiadó: Medical Publicity Kft.

Főszerkesztő:  
Szentgyörgyi László

Főmunkatárs:  
Ferencz Zsombor

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

Olvasószerkesztő:
Nagy Annamária

Tördelőszerkesztő:
Szegedi Attila

>> A megjelent írások nem
feltétlenül a szerkesztőség
véleményét tükrözik!

>> Szerkesztőségünk 
fenntartja a jogot, hogy a be -
érkezett le velek és másféle írá-
sok köz léséről döntsön.

>> Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza!

Előfizetni 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám
alatti székhelyén lehet

naponta 9-16 óra között.

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

Mi a véleménye a hozzáadott értékadó 
5%-kal való növeléséről?

a 7 képe : 

Az önök véleménye

Június 30.: Pál, Emília, Bács, Ditta
Július 1.: Annamária, Tihamér, Áron, Gyula, Előd, Olivér
Július 2.: Ottó, Jenő, Mária, Marcián
Július 3.: Kornél, Tamás, Leó, Bernát, Ilián
Július 4.: Ulrik, Rajmund, Illés, Berta, Bettina, Fédra, Odó
Július 5.: Emese, Sarolta, Antal, Vilmos, Metód, Cipriána
Július 6.: Csaba, Tamás, Marietta, Gyárfás, Mária

Második Exkluzív 
Lokálpatrióta Klub 

A július 7-i találkozó alkalmával Fan -
csali Attilával, a Vásárhelyi Hírlap, Nagy
Miklós Kunddal, a Népújság és Szucher
Ervinnel, a Krónika munkatársaival a
vásárhelyi írott sajtó múltjáról, jelenéről
és jövőjéről beszélgetünk.

A szervezők szeretettel várnak min-
denkit egy szerda délutáni családias
hangulatú együttlétre július 7-én délután
6 órakor, a Bolyai téri Unitárius Egy-
házközség tanácstermébe.

Hangverseny

Július elsején, csütörtökön indul Molnár
Tünde orgonaművész két hónapos nyári
koncertsorozata a Bolyai téri unitárius
temp lomban. A művésznő a Szeidl Ferenc
készítette orgonán J. S. Bach- és Liszt-
műveket játszik.

Kiállítás
Július elsején, csütörtökön délután 6

órakor a Kultúrpalota földszinti kiállítóter-
meiben Ardai Ildikó budapesti tex-
tilművész munkáiból nyílik kiállítás. A tár-

latot megnyitja Nagy Miklós Kund műkri-
tikus.

A szentendrei születésű Deim Pál fes-
tőművész képeiből nyílt kiállítás a Bernády
Házban. A többszörösen kitüntetett,
Munkácsy-, illetve Kossuth-díjas művész
a Magyar Művészeti Akadémia tagja és a
Képzőművészeti Egyetem címzetes tanára.

A Maros Megyei Néprajzi Múzeum
(Toldalagi-palota, Rózsák tere 11. szám)
új kiállításán, a Hagyományok útján Kir -
gíziában című tárlaton megtekinthetők az
utazás során készült fotók, eredeti nép-

művészeti alkotások, illetve az ezek ihlette
új nemezmunkák. A kiállítás szeptember
30-ig látogatható.

Vakációs program 
gyerekeknek

Június 16–július 16. között minden
szer dán és pénteken 11 órától szeretettel
várják az V–VII. osztályos diákokat a
Philothea Klubba, ahol a résztvevők betek-
intést nyerhetnek az üvegfestés, neme -
zelés, batikolás, arcfestés, gyöngyfűzés stb.
világába.

Ajánló

Kár kihagyni

Kos: Akadályokba ütközhet tervei megvalósulását illetően,
de emiatt semmiképp se adja fel az elképzeléseit. Ne hagyja,
hogy beleszóljanak a dolgaiba, esetleg eltántorítsák terveitől.
Csak azért teszik, mert irigylik ötleteit!

Bika: Ha úgy érzi, itt az ideje, hogy odacsapjon az asztalra,
hát ne halogassa. Nem baj, ha beolvas valakinek, aki még
meg is érdemli, de válogassa meg a módszereit! Csak akkor
tegye meg az eltervezett lépést, amennyiben tisztában van
annak következményeivel.

Ikrek: Ezen a héten megvalósulhat valamilyen régi álma,
ez napokig rettentő boldoggá teszi. Az emelkedett hangu-
latban azonban ne feledkezzen meg egyéb elvégzendő fela-
datairól, kötelezettségeiről, családjáról, barátairól!

Rák: Vegye észre, hogy a világ nem ön körül forog, és most
önnek kell alkalmazkodnia a megváltozott körülményekhez!
Ha ezt nem teszi, bizony lemaradhat sok mindenről, és hetek,
hónapok múlva már késő lesz sírni. 

Oroszlán: Karriere kap kiemelkedő szerepet ezen a héten.
Munkájában, üzleti kapcsolataiban kedvező változások történ-
nek, melyeket okosan kell kihasználnia, így hosszú távon fog
belőle profitálni. A sikerek miatt semmiképp se rugaszkodjon
el a valóság talajától!

Szűz: Ez a hét kedvező változást hozhat ön számára párkap -
cso lati szempontból. Ha van partnere, egész héten jelentősen
több figyelmet szentel önnek, mint ami tőle megszokott, ha
pedig nincs, akkor itt az ideje, hogy körbenézzen, és
felfedezze, lenne, aki udvaroljon önnek, csak egy kis biztatásra
lenne szüksége.

Mérleg: Amibe belekezd ezen a héten, azt sikerrel be is
fejezi. Lesz néhány konfliktusa is a héten, de nagyon jó
diplomáciai képességének köszönhetően ezeket nagyobb
összezördülések nélkül le is zárja. Vár önre egy kellemes
hétvége! 

Skorpió: Ha eddig úgy érezte, önt kerüli a szerelem, ezen a
héten nagy esélye van arra, hogy flörtöljön, randizzon
valakivel. Az sem elképzelhetetlen, hogy végre rátalál az
igazira! Vesse bele magát az életbe, ne unatkozzon otthon!

Nyilas: Ne keseregjen, ha nem úgy mennek a dolgok, mint
reméli, hisz egy kis kudarctól még nem dől össze a világ. Ha
nem sikerült most, biztos lehet benne, hogy sikerül
legközelebb. Így is vár önre egy nagyon kellemes hétvége,
ne utasítson vissza semmilyen meghívást.

Bak: Izgalmakkal teli hétre számíthat, legyen szó munkáról,
tanulásról, szerelemről. Ezen a héten jó kedvét nem lehet
eltiporni, s még a környezetét is felvidítja. Ha valaki mégis
el akarná venni a kedvét, intézze el egy vállrándítással.

Vízöntő:Ez a hét tele lesz problémákkal, megoldandó fela -
datokkal. Viszont van hozzá elég lelki és fizikai ereje, így 
könnyen túljut a nehezén. Ha nem birkózik valamivel egyedül,
akkor nyugodtan kérjen segítséget mástól, örömmel
segítenek, hisz ön is segített már rajtuk.

Halak: Sok újdonságban lehet része a munkahelyén,
kipróbálhatja ügyességét. Ennek örül, hiszen érdekelik a fej -
lődési lehetőségek. A magánéletében sok hétköznapi teendő
várhatja, de energikusságának köszönhetően gyorsan intézi
el az összes teendőt, elintéznivalót.

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!

Kacsó Attila, kőműves
Egyik rossz döntést egy még rosszabb követi. A kor -

mány kapkod, csak a cél lebeg a szeme előtt, és sem-
miféle racionalitás nem látható az intézkedéseikben.
Ha nem is közvetlenül, de azt hiszem, ezt még inkább
megérzik majd az alacsony jövedelműek, mint a
nyugdíjak lefaragását. Ebben a kedvezőtlen gazdasági
helyzetben ilyen drasztikus lépés sokakat a fizetésképte-
lenség határára sodor majd.

Mészáros Annamária, tanár
Az állam csúfot űz velünk, és nem tudom, egy ma -

gamfajta pályakezdőnek milyen más lehetőséget hagy,
mint külföldön keresni megélhetést. A havi hétszáz lej,
amennyi marad jelenlegi fizetésemből, most sem lenne
elég fenntartani magam, az árucikkek további mini-

mum 5%-kal való drágulása esetén pedig teljességgel
lehetetlen. Ezért nincs amiért gürizni itthon, és
fölösleges volt eddig is szakmám művelésére áldozni.

Bíró János, nyugdíjas
Mondhatom, jól kisegítettek a bajból, de hát számí-

tani lehetett rá, hogy amit tervbe vettek, így vagy úgy,
de véghezviszik. Pár száz kisember élete nem oszt és
nem szoroz. Én, személy szerint nem magamat, és nem
is kortársaimat sajnálom, hanem azokat a fiatalokat,
akik ebben a helyzetben kellene megalapozzák
jövőjüket. Teljes káosz és kilátástalanság uralja az
országot, és sajnos nem látni ennek a végét. A sok
munkanélküli, alacsony jövedelmű és kisnyugdíjas em-
ber, de az egész ország szenvedni fog, néhány felelőtlen
döntéshozó miatt.



A három megyét átfogó
felmérés a Gyulafehérvári Cari -
tas és a szociális és gye -
rekvédelmi igazgatóság közös
pályázatával készült el. A 84
ezer euró összegű projekt a
norvég, liechtensteini és ír kor -
mány finanszírozásával való-
sult meg.

A három szinten történő
adatgyűjtés során az önkor-
mányzatok, a szociális szolgál-
tatást nyújtó intézmények,
valamint a lakosság körében
mérték a kínálat és kereslet
közötti különbségeket.

Lyukak Maros megye 
szociális és
egészségügyi 
ellátásában

A felmérésben 214
település polgármesteri hi-
vatala, 101 szolgáltató in-
tézmény, valamint 1200 ha -
szonélvező háztartás vett részt.
A számszerűsített adatokból
kiderül, a 214 településből 71-
ben egyáltalán nem végeznek
semmiféle szociális szolgál-
tatást, 21-ben pedig a
környező település intézménye
látja el ezt a feladatot. A
legtöbb és legváltozatosabb

szolgáltatások a veszé-
lyeztetett gyerekek számára
érhetőek el, de a fogyatékkal
élők és idősek gondozása is a
szolgáltatók fejlett ágazata
közé tartozik. Hiány észlelhető
viszont a családon belüli
erőszak áldozatainak, a hajlék-
talanoknak, a kábítószerfüg-
gőknek szentelt szolgáltatások
terén. Az önkormányzatok
képviselői úgy értékelték,
főként idősotthonokra, szo-
ciális étkezdékre, fogorvosi
rendelőkre, szakorvosi ren-
delőkre és laboratóriumokra
lenne szükség. „A polgármes-
teri hivatalok úgy vélik, a
kisebb községekben, tele -
püléseken nem léteznek szo-
ciális szolgáltatások, és az
egészségügyi ellátás is csak a
családorvosi rendelők szolgál-
tatásaiban merül ki. 

Akiknek szakorvosi el-
látásra van szükségük, illetve
kórházi kezelésre szorulnak,
ezt csak a nagyobb városokban
találják meg. Ebben az esetben
pedig a nagy távolság, az utak
minősége jelenti a fő prob-
lémát. A lakosság szempont -
jából a pénzhiány is akadályt
jelent” – fejtette ki Fodor
Csaba. 

Átfogó adatbázis 
és népszerűsítő 
kampány

A felmérés a projekt csupán
egyik része, az adatok részletes
feldolgozása és közös
megbeszélése után egy olyan
átfogó kampányba kezdenek,
amivel megismertetik majd a
lakossággal a településükön,
a közvetlen közelükben
elérhető szociális szolgáltatá-
sokat.

„Minden megyében
egyeztető csoportot hozunk
létre, meghívjuk a szociális és
egészségügyi élet szereplőit,
akikkel közösen elemezzük az
adatokat. A feltárt hiányossá-
gokat, problémákat a helyi és
az országos hatóságok elé tár-
juk, és akár törvénymódosító
javaslatokkal is előállunk.
Továbbá megpróbáljuk a
lakosságot informálni, hiszen
egy részletes adatbázis készült
a három megyében fellelhető
összes szociális és egészség -
ügyi szolgáltatóval. Ezt part-
nereink, a három megye szo-
ciális és gyermekvédelmi
igazgatósága számára is
elérhetővé tesszük, valamint
minden olyan szervezet

számára, amelyek bekapcso -
lódnak ebbe a kampányba” –
tájékoztatott a szakember, 
akitől azt is megtudtuk, hogy
ezen felül szórólapokkal,
plakátokkal is népszerűsítik
majd az elérhető szolgáltatá-

sokat, ahonnan az érdeklődők
megtudhatják, hova fordul-
hatnak egy bizonyos szolgál-
tatás igénybe vételéért.

A kampány egy további
részeként pénzgyűjtési, fund-
raiser akcióba is kezdenek,

amelyből, az ismert adatok
alapján, létre szeretnék hozni
a leginkább szükségesnek vélt
szolgáltatást.

Balogh Erzsébet

3. oldalTársadalom <<június 30–július 6.

A kikapcsolódás
oázisa Erdély
szívében

TEL. +40 0265-319.159
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Újra 

strandolunk!

Szegényes szociális szolgáltatás,
hiányos egészségügyi ellátás

Három megye – Hargita, Kovászna és Maros – szociális szolgáltatásainak hálózatát, a hiányosságokat és ennek lehetséges okait térképezte
fel a Gyulafehérvári Caritas megbízásából a Gallup Románia. A felmérésből kiderült, Maros megye településeinek felében semmiféle szo-
ciális szolgáltatás nincs. Az egészségügyi ellátás terén pedig, noha orvosi rendelővel minden település rendelkezik, szakorvosi ellátásra csak

a nagyvárosokban van lehetőség. Az eredményeket és az első következtetéseket Fodor Csaba, a projekt menedzser-asszisztense múlt szerdán mu-
tatta be a Maros megyei közönségnek.

Reklám

Nemrégiben véglegesítette az Egészségügyi
Minisztérium a kórházak decentralizációjára
vonatkozó jogszabályokat, így ennek értelmében,
szombaton, június 26-án a Maros Megyei Tanács
átvette a Maros Megyei Kórházat, a gernyeszegi
Tüdőbeteg-gondozó Intézet és a dicsőszentmár-
toni Gheorghe Marinescu Kórházat. Július 1-jétől
a megyei önkormányzat beleszól a klinikák
vezetésébe, valamint a menedzsmentjéért és a
gazdasági működéséért is felelősséget vállal. Az
előzetes bejelentés ellenére az átvételi szerződés
aláírásakor nem jelent meg Cseke Attila
egészségügyi miniszter, ugyanis a bukaresti
sürgősségi kormányülésen vett részt, így az
átadás Lokodi Edit, megyei tanácselnök, és Adrian
Mureşan, a Maros Megyei Közegészségügyi Igaz-
gatóság vezetőjének jelenlétében történt. 

Lokodi elmondta, a klinikák menedzselése
nem vonja maga után a teljes finanszírozást:
„Továbbra is több forrásból történik a klinikák fi-

nanszírozása, hiszen mind az egészségügyi biz-
tosítóház, mind az Egészségügyi Minisztérium
ad pénzt a kórházaknak, ám az újdonság abban
rejlik, hogy az összegek sorsáról a megbízott helyi
vezetőség dönt. A decentralizáció tehát annyit
jelent, hogy az önkormányzat nevezi ki a
vezetőséget, aki az intézmények menedzselését
végzi.” Mint kiderült, a vezetőség öt tagból áll:
két személy a megyei tanács, egy a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság, és egy személy a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem részéről, valamint egy tagot nevezhet
ki a megyei tanács elnöke. 

Az elnök asszony hozzátette, a megyei kórház
adóssága nem hárul az önkormányzatra, hiszen
egy szerződés értelmében, melyet a kórház kötött
az egészségbiztosítási pénztárral, a klinika év
végéig köteles mindazt törleszteni. 

Fodor Tekla

A miniszter jelenléte nélkül
adták át a kórházakat
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Vészharang

A régi jó szokások egyike volt vidéken (a mi tájainkon is),
hogy komolyabb viharok közeledtével félreverték a falu harang-
jait, azaz megkongatták a vészharangokat. Bár korábban nem
létezett időjárás-előrejelzés, nem álltak a lakosok rendelkezésére
tudományos eszközök vagy hatékony információforrások, mégis
az „öregek” megfigyelései alapján a legtöbb esetben idejében
figyelmeztették a falu népét a rájuk leselkedő veszélyekről, és
meg tudták védeni magukat a tragikus következményektől.
Sajnálatos módon, még most, a 21. században is olyan tragédiák
következnek be hanyagság, figyelmetlenség vagy komolyta-
lanság miatt, mint a 2004-es indiai-óceáni árhullám-pusztítás,
amelynek hatásait ki lehetett volna védeni, egyszerű vészha-
rang-kongatással. Márpedig tragédiák mindig is voltak és lesznek,
csak egy-egy „cunami” ezeknek a tragédiáknak a tömeges elő-
fordulását idézi elő.

Ha szétnézünk saját ismeretségi körünkben, valószínűleg
mindenki tudna néhány olyan tragikus példát említeni, amely
előrelátható volt, és kellő odafigyeléssel megelőzhető lett volna.
Konkrétabban olyan tragikus sorsokról van szó, amikor belső
vagy külső környezeti hatások nyomán egyesek nem találták
meg a túléléshez vezető utat, megadták magukat az árhul-
lámoknak, hagyták magukat elsodorni, tönkremenni, elpusztulni.
Természetesen vannak, akik nem csak a háborgó tenger hullá-
mainak válnak áldozatává, hanem önmaguk keresik a kihívásokat
és a veszélyeket; ehhez is egy külön hajlam szükségeltetik. Ennek
ellenére, a jelenlegi gazdasági-társadalmi változások teljes joggal
felhatalmaznak minket arra, hogy megkongassuk a vészha-
rangokat. 

A megszorító intézkedések, az eddig is kietlen, de most még
mostohábbá váló körülmények szinte garantálják, hogy aki
eddig a túlélés határán tengődött, ezentúl az árhullám áldozatává
fog válni. Eddig is voltak nehéz sorsú emberek, akik nem találták
meg életük egyensúlyát a lelki vagy az anyagi nehézségek miatt,
de a várható tömeges elszegényedés okán nagyon sokan fognak
elszigetelődni a társadalomtól, egyre többen vonulnak majd
kényszermagányba a megoldhatatlan problémák elől, és hamar
tragédiába torkollhat egy-egy ilyen kínzó sors. 

Nem könnyű megküzdeni a sorssal, mindenki a saját tudása
és képessége szerint próbál „fennmaradni”, de az is egy jó krízis-
stratégia lehet, ha hagyjuk, hogy sodorjon minket az ár, amíg
elmúlik az árhullám. Így is védekezhetünk a pusztulás ellen,
hogy nem kapálózunk, nem úszunk az árral szemben, hanem
megvárjuk csendben, takarékosan, amíg újból utolérnek a szebb
idők. Túl az egyéni próbálkozásainkon, amikor is mindenki a
saját és szűk környezete túlélését hivatott biztosítani, szét kell
néznünk, kik vannak nehéz helyzetben körülöttünk, kik azok,
akik gyorssegélyt, lelki vagy anyagi támogatást igényelnek, húz-
zuk meg a vészharangokat és adjuk meg nekik a tőlünk telhető
maximális segítséget. Tudom, nem lehet közösségi lelkiismeret-
furdalást előidézni, de mégis, gondoljunk arra, hogy az árhullám
áldozatait, egyesével vagy akár tömegesen, mindegyikünk meg
tudná segíteni, és a lehetőségeihez mérten, meg kell mentenie.
Jobb, szebb, nyugodtabb lesz ezáltal az életünk.

Ferencz Zsombor

Amikor betelik a pohár
Pszichiátriai szakemberek egyöntetű

véleménye, hogy a válság időszaka kedvez
az öngyilkossági hajlandóság kialakulásá-
nak. A kilátástalanság érzése, a munkahely
elvesztése, személyek közti konfliktusok,
tehetetlen düh a világgal szemben, frusztrá-
ciók és kétségbeesés, alkoholizmus és szemé-
lyiségzavarok. Csak néhány ok, amely sok
embertől elveszi életkedvét, és a halálba ker-
geti. Néhány évtizeddel ezelőtt még a 
szerelmi bánat, a vagyon elherdálása „vitte
a prímet”. A válság beállta óta azonban
olyanok nem akarnak tovább élni – fiatalok
vagy nyugdíjasok –, akik addig semmilyen
lelki problémával nem küszködtek, de most
egyszerre csak játszadozni kezdtek az ön -
gyilkos gondolatokkal. Gyarapszik a dep -
ressziós, szorongásos betegek száma is, sőt
nemegyszer a családtagok sem veszik ko-
molyan a jeleket, nem figyelnek oda, nem
mernek pszichológushoz fordulni, nehogy
bolondnak tartsák a többiek. A szakemberek
szerint változatosak a módszerek is:
patkányméreg, akasztás, gyógyszer-
túladagolás, érfelvágás, de volt olyan is, aki
vonat elé vetette magát. Országos viszony-
latban is vezetnek a székely megyék.

Úgy tűnik tehát, hogy kóros társadalmi
kedvvesztésről van szó. Nemcsak a nyugdí-
jasok vagy a fiatalok körében, hanem a
„húzó” középrétegnél is észrevehető a bizony-
talanság, az élni akarás hiánya, vagy éppen
a munkába temetkezés, az élmények,
élvezetek, érzéki örömök hajszolása. Vajon
mi történt? Valamiféle magyar specialitás,
turáni átok csupán? Búsul a magyar Mohács
óta? Vagy többről van szó? Gyökössy Endre,
megboldogult pszichológus-lelkipásztor sze -
rint a pók, amikor veszélyt érez, a háló oldal-

szálait mind visszavágja, de a felfelé vezetőt,
amin ő lecsüngött, soha nem vágja el. Hiszen
azon menekül vissza fészkébe. Csak az ember
olyan ostoba, hogy elvágja a „felfelé” vezető
szálat. Épp, amikor a legnagyobb szükség
lenne rá. Szintén Gyökössy tanácsolta
lelkivezetéskor: „mielőtt kiborulsz, borulj le!”

Sokan tiltakozunk az ellen, hogy beis-
merjük, valamit elrontottunk, segítségre
szorulunk. Valósággal félünk az önismerettől,
korlátaink elfogadásától. Annak beis-
merésétől, hogy csak ennyire vagyunk képe-
sek, hogy: „én ilyen vagyok”, „ez nekem nem

sikerült”,   „mostanig téves modellek szerint
gondolkodtam, viselkedtem”, „beteljesületlen,
megvalósíthatatlan álmokat kergettem”.

Miközben fel akarjuk venni a harcot a
világgal, környezetünkkel, és panaszkodunk,
hogy senki nem ért meg, hogy félreismertek,
megundorodunk az élettől, és azt mondjuk:
elég! Az is lehet, hogy saját magunkat hi-
báztatjuk mindenért, és közben nem találjuk
magunkban a megoldás kulcsát. Jóllehet ál-
landó, ki nem apadó isteni erőforrások bir-
tokosai vagyunk.

Mindenki elfárad, mindannyiunkat rend-
szeresen kimerítenek a gondok, a tennivalók,
a sikertelenségek, az elpuskázott lehetőségek,
a meg nem oldott feladatok rémei. De azt is
érezzük, hogy pl. egy gyönyörű hétvége, egy
frissítő séta, vagy egy egészséges alvás, egy
csendes meditáció vagy egy felemelő zenei
élmény után, mintha kicseréltek volna. A
fáradtságból nem kötelező eljutni a
depresszió ig. Nem kell megunni életünket
csak azért, mert valami nem sikerült. Az em-

ber sokkal többre hivatott. Lelkünk legmélyén
igazi, tiszta források fakadnak. A nagy vallási
központok, a zarándoklatok úti céljai, vagy
egy remetelak magánya minden időben lelki
forrásokat fakasztottak fel azokban, akik erre
vágytak. Ehhez viszont meg kellene tisztítani
lelkünk zavaros forrásait, megszabadulni a
félelemtől, a túlzott becsvágytól, az állandó
teljesítménykényszertől. Leépíteni az elvárá-
sokat és a versengést, és nem ápolni ma-
gunkban a negatív indulatokat. Észrevehet-
nénk emlékeink között a sok szép élményt
gyermekkorunkból, vagy később, amikor
ingyenes szeretetével árasztott el valaki. Talán
eszünkbe sem jutna panaszkodás, ne adj’ is-
ten az elkeseredés és az öngyilkos gondolat,
ha felértékelnénk életünk szépségét, ha rá -
csodálkoznánk életünk kincseire, a természet
gyönyörű panorámájára, ha tudomásul ven-
nénk azt a tényt, hogy mindenkinek több
sze retetre van szüksége, mint amennyit
megérdemel. Kimeríthetetlen kincstár állna
mindenki rendelkezésére, ha a hiány helyett
a Jelenlétet venné észre… Akár a mentalitás
is megváltoztatható, ha az ún. prioritások is
megváltoznának: kevesebb utazás – több
pihenés, kevesebb beszéd – több csend,
kevesebb pénz – több idő, kevesebb zsigeri
„fogyasztás” – több belső nyitottság. Akkor
lesz elég időnk az elcsöndesülésre és az imád-
ságra, lelki tartályunkat újra feltölthetjük,
így egészséges életérzésünk, lelki egyensú-
lyunk felülkerekedik a romboló, életellenes
hangulatokon. Nem leszünk életuntak, min-
den nap lesz, aminek örülni, és akire rá-
mosolyogni. Könnyebben kibékülünk ma-
gunkkal, és a bennünk szunnyadó Lélek is
működésbe lép.

Sebestyén Péter

Más-lap

„Szomorúan tapasztaljuk, hogy húsz év
után még nagyobb társadalmi nyo mo -
rúságba jutott az ország, és egyre többen
látják kilátástalannak a jövőt. Nekünk nem
szabad azzal a politikai osztállyal tartanunk,
mely hátrányos döntéseket hoz szociális
vonatkozásban” – mondta el Tőkés László
európai parlamenti alelnök a pénteki Erdélyi
Magyar Egyeztető Fórum (EMEF) utáni
sajtótájékoztatón, melyen részt vett Markó
Béla miniszterelnök-helyettes is. 

Tőkés felháborítónak és lehetetlennek
vélte, hogy míg az Európai Unióban magas
szinten foglalkoznak a szegénység és
kirekesztés elleni harccal, addig az Unió
tagországa, Románia olyan intézkedéseket
hoz, melyek megcsonkítják a nyugdíjakat
és a fizetéseket. 

„Üdvözlöm az Alkotmánybíróság dön-
tését a nyugdíjak vonatkozásában, 
együttérzésünket fejezzük ki az RMDSZ-szel
ebben a nehéz helyzetben, de nem szabad
folytatni azt az utat, amely további tér -
vesztéséhez, népszerűségének elvesz té sé -
hez és az RMDSZ-nek a választók mögüli
kihátrálásához vezet, mert ez tovább rontja
a magyar érdekérvényesítésnek az esélyeit”

– taglalta Tőkés László.
Az ülésen szó esett az erdélyi magyar

felsőoktatás helyzetéről, annak támogatási
lehetőségeiről, valamint részletesen tár-
gyaltak a Sapientia Egyetem akkreditációjá-
nak fontosságáról, annak felgyorsításáról,
ugyanis a magyar felsőoktatási intézmény
már teljesítette az akkreditációhoz szük-
séges feltételeket. 

Az EMEF keretén belül volt egy első
beszélgetésük a Kulturális Autonómia
Tanács (KAT) létrehozásáról is, ám mivel
nem sikerült megállapodni minden feltétel-
ben, a beszélgetést július 24-én Tusnád-
fürdőn folytatják. „A KAT azért fontos in-
tézmény számunkra, mert nem az RMDSZ

kizárólagos testületeként alakulna meg,
hanem össznemzeti magyar testület volna,
mely a magyar nemzeti önrendelkezésnek
válna a fórumává” – hangsúlyozta Tőkés.
Az EP alelnök véleménye szerint a két 
szervezet közötti konfliktus és az egyet nem
értés abból ered, hogy az RMDSZ saját dön-
tése és statútuma szerint képzeli el a KAT-
ot, holott egy közös össznemzeti testületről
lenne szó. Bár megegyezni ezúttal nem
tudtak, abban mindkét fél egyetértett, hogy
erre a testületre feltétlenül szükség van, és
a következő nyílt EMEF-gyűlésig a szakbi-
zottság munkához lát. 

Fodor Tekla

Előfizetési
akció!

A Központ hetilap a következő előfizetési
csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:
1 hónapra .................... 4.8 RON
3 hónapra .................... 13 RON
6 hónapra .................... 25 RON
12 hónapra ................... 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.
Részletek a 16. oldalon.

A lét a tét
Ülésezett az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum

Ki osztja majd a “lét”?



A június 23–25. között tartott nemzetközi
konferencia nyitórendezvényét Marosvásárhely
szimbolikus helyszínén, a Vártemplom gótikus
termében tartották az MKT tagjainak
részvételével, valamint a vásárhelyi tu-
dományos élet jelentős szereplőinek jelen-
létében.  

Köszöntő beszédében Benedek Imre pro-
fesszor a hovatartozás érzésének fontosságát
hangsúlyozta, hiszen immár a határon túli tu-
dományos munka szerves részét képezi az
össznemzeti tudásnak. „Egy történelmi mo-
mentum tanúi lehetünk, amikor az MKT nálunk
tartja meg először külföldön elnökségi ülését,
amely példát mutathat más tudományos tár-
saságoknak is a közös munkára” – nyitotta meg
a konferenciát a vendéglátó.

A hovatartozás kifejezésén túl, Merkely Béla
professzor, az MKT elnöke kifejtette, az

együttműködésnek fontos tudományos fela-
data van, hiszen Kárpát-medence lakossága
ugyanazon problémákkal küzd, a szív- és ér-
rendszeri betegségek járványként szedték halá-
los áldozataikat a térségben, de mellyel Ma -
gyarország sok évi szisztematikus munkával
sikeresen vette fel a harcot. „Mi lehet más cél,
mint ezt a tudásanyagot örömmel továbbadni?”
– tűzte ki az MKT feladatát az elnök.

A tudományterületek összefogását szor-
galmazta felszólalásában Dávid László, a Sapi-
entia–EMTE rektora, aki rámutatott, az orvos-
tudomány nagyléptékű korszerűsítésében igen
nagy szerepe volt az informatika fejlődésének.
Továbbá kifejtette, a jövő nem az lesz, hogy
kinyújtott kézzel várjuk az anyaország segít-
ségét, hanem a közös munka által elért sikerek
vezetnek az egységes régió megteremtéséhez. 

A rendezvényen tiszteletét tette Kovács Le -

vente, a Színházművészeti Egyetem tanára, aki
egy immunológiai rendszerként határozta meg
a nemzetet, ahol az orvos a testi egészséget, a
tanár a szellemieket, a művész a lelket, a pap
pedig a hitet erősíti. E nélkül a nemzet folya -
matos sorvadásra van ítélve. 

A Marosvásárhelyen rendkívüli eseménynek
számító rendezvény megvalósítását üdvözölte
dr. Egyed Imre egyetemi tanár, Tőkés András
tanár, Péter Ferenc, Szováta polgármestere,
valamint Balogh József vállalkozó. 

A rendezvény záróakkordjaként az MKT
nevében dr. Merkely Béla emlékérmével tün-
tette ki dr. Kikeli Pál egyetemi tanárt a szív- és
érrendszeri betegségek megelőzése és a reha-
bilitáció terén folytatott tevékenységéért. 

Az esemény részeként istentiszteletet tar-
tottak a Vártemplomban.

Balogh Erzsébet
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Morgó

Süllyed a hajó!
Mozgalmasan alakult az elmúlt hétvége (is),

pénteken az Alkotmánybíróság alkotmányellenes-
nek nyilvánította a kormány által a törvényhozáson
áterőszakolt megszorító intézkedések egyes, a
nyugdíjak csökkentésére, illetve átszámítására
vonatkozó részleteit. A nyugdíjasok némi elégtételt
érezhettek, igaz, csak rövid ideig, addig, ameddig
a kormány ismertette a tartaléktervet, amely sze -
rint júliustól az eddigi 19-ről 24 százalékra emeli
az áruforgalmi adót (áfá-t). Hogy ezt sikerül-e a
megfelelő időben, mármint a Nemzetközi Valu-
taalap által megkövetelt határidőn belül és főleg
a törvényes előírásoknak megfelelően véghez vin-
nie, azt sokan vitatják. A tét – ha lehet hinni a
kor mánynak – nagy, ha az NVA rábólint az újabb
intézkedéscsomagra, akkor Románia még idejében
megkaphatja a tavaly márciusban kötött 20 milliárd
eurós hitelegyezmény soron következő, 850 millió
euró értékű részletét. Hogy van-e erre szüksége,
pontosabban erre van-e szüksége az országnak,
az egyelőre vitatéma – az viszont egyre többek
előtt világos, a kormánynak s széles és nagyétvágyú
klientúrájának igen nagy szüksége van a
felelőtlenül és ellenőrizetlenül elkölthető pénzre. 

Elhangzott már az a feltételezés is, hogy a
nyugdíjak csökkentése nem is állt szándékában a
kabinetnek, s akkor lepődtek volna csak meg
igazán, ha az Alkotmánybíróság nem veti el, mert
akkor nem csökkenthették volna a költségvetésből
fizetett béreket, s ezzel egyidőben nem emelhették
volna az áfá-t. Nos, legyen bármiként is, az tény,
hogy a felkészületlen, tehetetlen, gátlástalan kor -
mány, mert okosabbra nem futja, a legegyszerűbb
megoldást választotta, azt ami nem feltételez sem-
miféle szakmai hozzáértést, csupán mérhetetlen
gőgöt – a kisemberek megsarcolása által próbálja
pótolni az állami bevételekben mutatkozó hiányt. 

Az ellenzék közben úgy tesz, mintha semmi,
de semmi köze nem lenne a mostani helyzethez,
mintha a pártok mindenike korábban már nem
lett volna kormányon, s nem ugyanolyan
felelőtlenül bánt volna a közpénzekkel, akárcsak
a mostani. Kritizálnak ugyan, újabb bizalmatlansági
indítványt emlegetnek, előrehozott választásokról
papolnak, de a jelenlegi helyzetből kivezető utat
maguk sem látják. 

Az RMDSZ pedig lapít, haloványnál haloványabb
érvekkel próbálja magyarázni a megma -
 gyarázhatatlant, hogy miért is kell kitartani a
mostani kormány, pontosabban a Traian Băsescu
államelnök által erőltetett megszorító intézkedések
mellett. Vitathatatlan, szép erény a lojalitás, de az
RMDSZ politikai magatartásának nem az áll-
hatatosság, a hűség volt a jellemzője az utóbbi
másfél-két évtizedben. Ez az oka a párt általános
hitelvesztésének mind a román, mind a magyar
közvélemény előtt. 

Markóék is rádöbbenhettek, hogy süllyed a
hajó, de úgy tesznek, mintha mi sem történt volna,
egyszerűen nem hajlandók beismerni – legalábbis
a nyilvánosság előtt. Mert az Erdélyi Magyar
Egyeztető Fórumon történtek, különösen az, 
ahogyan előjogokat vindikálnak maguknak a ma -
gyarországi támogatások szétosztásában, nos, 
mindez azt bizonyítja, igenis gondolnak a jövőre
– a maguk jövőjére… 

Szentgyörgyi László

június 30–július 6.

Határokon átívelő összefogás

Határokon átívelő összefogással jelentős eredményeket érhet el a közép-kelet-európai orvos-
tudomány, hiszen a közös problémákra megoldás csakis együttes erővel található. Ennek
szellemiségében rendezték meg idén kilencedik alkalommal az Országos Kardiológiai Konfe -

renciát, a román és magyar kardiológusok társaságának közös szervezésében. Ezen együttműködés
hatékonyságának növelése érdekében hozta létre a Magyar Kardiológusok Társasága a Határon Túli
Kardiológusok Munkacsoportját, és nevezte ki elnökévé prof. dr. Benedek Imre kardiológust, a ren-
dezvény házigazdáját.

A két ország kardiológiai társasága által
szervezett, négynapos rendezvény fő témái:
a megelőzés és rekuperáció, érrendszeri
betegségek, elektrofiziológia, akut koronária
szindróma, szívultrahang, valamint egy
tovább képző tanfolyam, és a legfontosabb a
heveny szívizominfarktus kezelési módszerei.
A konferencián a magyarországi és hazai neves
szakemberek mellett Csehország, Ausztria,
Németország, Bulgária kardiológusai osztották
meg tapasztalataikat.

„Évente négy-ötezer ember veszíti el életét
infarktusban kezelés nélkül, valamint egymillió
lakosból 800 infarktusos beteget utalnak
kórházba. Nagy részüket régi módszerekkel
kezelik, ami 30 százalékos elhalálozási arány-
hoz vezet. Ha a modern, repermeabilizációs
módszerrel kezelnénk, ez az arány négy-öt
százalékra csökkenthető, ahogyan a
marosvásárhelyi klinika eredményei is mu-
tatják” – részletezte az új módszer jelentőségét
dr. Benedek Imre, a kardiológiai klinika
 vezetője, a konferencia szervezője. Továbbá
kifejtette, a két ország közös együttműködése
és a tapasztalatcsere igen fontos, hiszen Ma -
gyarország követendő példaként állhat a hazai
intervenciós kardiológia számára, ahol évek
óta jelentős előrelépést értek el ezen a téren.

Dr. Dan Deleanu, a Román Kardiológusok
Társaságának elnöke rámutatott, míg az eu-

rópai országokban, a modern beavatkozások-
nak köszönhetően, az szívinfarktusban el-
halálozottak száma 5–7 százalékra esett vissza,
nálunk ez még mindig 13 százalék, és bár az
új módszer nettó költsége jóval kisebb mint a
hagyományos módszeré, a hatóságok nem
mérik fel ennek jelentőségét, így egyelőre
hiány van a modern felszereléssel ellátott
klinikákból, de a szakemberekből is.

Míg nálunk még mindig teljes infrastruk-
turális hiány van az intervenciós kardiológia
terén, Magyarországon 2003 óta sikerrel vették
fel a harcot ezen népbetegség ellen. A szer -
vezett szakellátásnak köszönhetően 12 száza-
lékkal csökkent a halálesetek száma, és az
elmúlt 10–15 évben öt évvel nőtt a várható
élettartam, főként a szívkatéteres-ellátás fej -
lődésének köszönhetően. „A mai egészségügyi
ellátás legjelentősebb momentuma a heveny
szívizominfarktus hatékony kezelése. Az utóbbi

évek vizsgálatai bebizonyították, amikor a
koszorú éren belüli elzáródást egy szívkatéteres
módszerrel megszüntetjük, az ér falát egy
fémhálóval, úgynevezett sztenttel kitá-
masztjuk, jelentős számú beteg életét tudjuk
megmenteni, ezen felül a beteg életminősége
is fenntartható” – magyarázta a beavatkozás
lényegét dr. Merkely Béla, a Magyar Kardioló-
gusok Társaságának (MKT) elnöke.

A közép-kelet-európai régió közös prob-
lémáira hívta fel a figyelmet dr. Tóth Kálmán,
az MKT főtitkára, aki rámutatott, a nagyon
magas elhalálozási ráta mellett ezekben az
országokban a gazdasági, pénzügyi feltételek
is hasonlók. A feladatuk tehát abban áll, hogy
közös összefogással megértessék a vezetőkkel,
a helyzeten csakis megfelelő finanszírozással
lehet változtatni.

Balogh Erzsébet

Cél: a korszerű kezelés

Míg Romániában a szív- és érrendszeri megbetegedések az elhalálozások több mint felét teszik
ki, és évente négy-ötezer ember úgy hal meg, hogy egyáltalán nem részesül kezelésben,
külföldön már sikerrel kezelik ezen betegeket egy sokkal biztonságosabb és hatékonyabb

módszerrel. A drasztikus mutatók az úgynevezett repermeabilizációs beavatkozással igen látványosan
javulhatnak. A szakmai tapasztalatcsere és a jövőbeli együttműködés reményében ült asztalhoz a
román és a magyar kardiológusok társasága a Marosvásárhelyen megrendezett IX. Nemzetközi Kardi-
ológiai Konferencia keretében.

IX. Nemzetközi Kardiológiai Konferencia
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Deim Pál a magyar kortárs
képzőművészet egyik leg-
sokoldalúbb alakja. A jelenleg
78 éves művész jó fél
évszázada van a pályán és eza-
latt a képzőművészetben sok
mindent kipróbált. A Bernády
Házban múlt csütörtökön be-
mutatott alkotásai csak egy kis
töredéke munkásságának. A
szentendrei származású
művész nemcsak grafikus,
hanem festőművész is, egy
olyan ábrázolóművész, aki
ugyanazt a világot amit a
képeibe behoz, meg is
mintázza, hiszen szobrászként
is jelentőset alkotott. Sokfelé
ismerik a világban, művei
múzeumok, kiállítások darab-
jai, de köztereken is
találkozhatunk plasztikáival,
szobraival. A Bernády Házban
kiállított tárlat anyaga vendég -
anyag, a kolozsvári Korunk
folyóirat Stúdió Galériája aján-
lotta fel a marosvásárhelyi kul-
turális központnak. Mivel a
Házban éppen üresedés volt,
nagy örömmel fogadták a tár-
latot. Mivel a Korunk galériája
kis befogadóképességű, ezért
inkább kisebb méretű képeket

kértek a művésztől. A tárlaton
sorozatokból láthatóak rész -
letek.

A Bernády Ház elnöke
összegezve az elmúlt évadot
elmondta, hogy a maros -
vásárhelyiek kivételes hely -
zetben voltak, különösen az
idén, hiszen Deim Pál képei
Brassai-fotókat váltottak fel,
ezek pedig Robert Capa
fényképei helyébe kerültek.

Ehhez a kulturális érték -
kínálathoz a vásárhelyiek an-
nyira hozzászoktak, hogy
egyre kevesebb számú láto-
gatója lesz az ilyen és hasonló
kiállítás-megnyitóknak. A
műkritikus szerint egy ilyen
kiállítás megnyitóján sokkal
nagyobb számú közönségnek
kellene lennie és sajnálatát fe-
jezte ki, hogy a művész nem
tudott jelen lenni a meg nyitón,

de meg is nyugodott, hiszen
furcsa lenne, hogy egy Kos-
suth-díjas kiváló művész, aki a
Prima Primissima díjat is elny-
erte 2003-ban, nem tudott
megtölteni egy egész termet. 

A Bernády Ház elnöke előre
megköszönte a maroknyi
közönségnek, hogy ősztől is
hűséges látogatói lesznek a
kiállításaiknak.

Vass Gyopár

Színvonalas évadot
zárt a Bernády Ház

Az évad utolsó tárlata is színvonalas művész munkáit hozta a Bernády Házba. A Kossuth- és
Munkácsy-díjas Deim Pál grafikáiról van szó. A tárlatot Nagy Miklós Kund, a Bernády Ház
elnöke nyitotta meg, majd szintén az ő szavai zárták az évadot.

Múzsa vezeti ecsetem
„Minden lehetséges annak, aki hisz” (Márk 9.23)

„A világegyetem ke -
ringésében élünk és mindnyájan
örökké keringeni akarunk. Föl -
kelni, mint a nap, és lenyugodni
és ismét fölkelni. Kitavaszodni
és megérni és a hó alatt
szundikálni és megint kitava -
szodni. Élni, a halálban erőt
gyűjteni és újra születni.” (Ham-
vas Béla: Unicornis)

„Behunyom a szemem, mivel
látni akarok.” (Paul Gaugen)

Fénytelen útitársként állok a hétköznapok dolgos embere-
inek sorába, és végzem a mindennapi dolgomat, amit kijelölt
számomra az Isten. 

Ha rámtör a magány, függőviszonyba kerülök saját magam -
mal. Kidobom magamból a lángnyelvek hazugságait, és
töretlen mosollyal indítom ecsetemet a kifeszített vásznai-
mon.

Lelkileg doppingolok és viszonyulok az előtolakodó gon-
dolataimhoz.

A valóság zárt körének karmaiból felfokozott színekkel és
formákkal szabadítom ki a gyökereket, a gyomokat viszont
cellába kényszerítem. Vászonra fröccsentem a viháncoló ab-
szurdokat, és színt keverek a szürke hangulatba. Variálom gon-
dolataimat: a tiszta forrás kivetítésével találkozik a test a
lélekkel. Ilyenképpen a tiszta forrás emlőiből táplálkozó élmény
dialogizálni kezd a mítoszteremtő igazsággal.

Képeimet nem egyedül festem, valaki fogja a kezem, s ez
nem más, mint a Múzsa, Ő vezeti ecsetem. Együtt élek a Múzsá-
val.

Engedek a csapongó képzeletnek, mely a múzsaörvény
hangulatában összekeveredik a summázó szavakkal, mint ma-
gasság, mélység, sikoly, sorsok, szívódások, dal és szerelem. A
vásznon egyesülnek, harmóniában.

A belső hang ezt hajtogatja: – Ó, jöjj, MÚZSA, művészetem
nagy szerelme. 

Kedei Zoltán

Sikeresen zárta a 2009-2010-es évadot a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió
Színháza. A három bemutató – Egy asszony-
gyilkos vallomása, Én és a kisöcsém, Körtánc –
mellett teltházzal játszottuk a tavalyi évad
darabjait is, a végzős növendékek 50 estén
léptek színpadra. A változatos kínálat egyaránt
becsalogatta az idősebb korosztályt és a 
fiatalokat is, így a közönség több rétegét sikerült
megnyerni a Köteles utcai színpad számára: az
évadban több mint 5000 néző váltott jegyet a
Stúdióba.

Bár az évadzáró előadás e hónap közepén

volt, a diákok munkája nem ért véget: a má-
sodéves mesterisek múlt pénteken este a
nagyváradi színház színpadán játszották a
Körtáncot, szombaton pedig a Magyar Szín-
házak XXII. Kisvárdai Fesztiváljának szakmai
közönsége előtt mutatkoztak be vele. Reméljük,
hogy a váradi és a kisvárdai közönség
ugyanolyan szeretettel fogadta majd dr. Kovács
Levente Schnitzler-rendezését, mint az itthoni.

Köszönjük a diákoknak a lelkes hozzáállást,
és a közönségnek, hogy tapssal fenntartotta
ezt! Az őszi viszontlátásra!

A Stúdió Színház irodalmi titkársága

Nyári szünidő  
a Stúdióban
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A néprajzi Marosszék (8)

Az alábbiakban csupán abból a
szempontból vizsgáljuk a falucsú-
folókat, hogy mennyiben segítenek a
kistáji hovatartozásban. Egy-két
nemzedékkel ezelőtt az egyes emberek
és közösségek kommunikációs tere ad-
dig terjedt, ameddig befogta a falu -
csúfolók hálózata. Az volt az ismert
világ, amelyben minden falunak
lehetett sajátossága, mássága beszéd-
ben, viseletben, foglalkozásban, men-
talitásban, szokásokban és sok
egyébben. A falucsúfolók elhatárolták
egymástól a szomszédos vagy
távolabbi falvakat, de a nagyobb
egységben – ez lehetett egy-egy kistáj,
vidék vagy még nagyobb hatósugarú
terület – újból egyesítették azokat.
Mindezek alapján jól kirajzolódik egy-
egy kistáj falucsúfoló térképe.

Az egész régióra kiterjedő
gyűjtésünkből a terület nyugati „nem
székelyesnek” tartott részéből veszünk
sorra néhány mikrorégiót mintaként
és csak egy-két falusorolót a keleti
feléből, a teljes repertoár meghaladná
dolgozatunk kereteit.

A marosszéki Mezőségen
leginkább foglalkozásuk és életmód-
juk szerint látták el csúfolódó jelzővel
a kistáj falvainak lakóit. A csittszent -
ivániak halasok, mert a Maros mellett
laknak és halásznak. Egykor kendere-
seknek hívták, mert a környező falvak
az ő határukban áztatták a kendert a
Marosban. A panitiak átalvetősek,
mert kevés áruval is a vásárhelyi pi-
acra szaladtak. Mezőbergenye túrós
Bergenye, mert sok juhot tartottak.
A mezőfeleiek szatyrosok, a ménesiek
lábtörlősök, mind a szatyrot, mind a
lábtörlőt a tavak mellékén termő
gyékényből fonták. A sámsondiakat
seprűsöknek csúfolták, mert cirokból
sok seprűt készítettek. A kölpényiek
vackorosok, náluk abból volt bőven,
a mezőbándiak viszont azért nagy -
pipások, mert egykori kisnemesei
különösen szerettek füstölni. Ez
utóbbi nem egyszerűen tréfás jelző,
hanem szemléletbeli, értékítéletbeli
másságot is kifejez. Ezek sorában
hadd említsük tovább azt, hogy a

bergenyeiek magukat nemeseknek
tartották, de őket a környékbeliek
úrhatnámoknak. A panitiakat a
csittszentivániak zöldkalaposoknak
csúfolták megőrzött népviseletük mi-
att, ők viszont a szentivániakat úri
cifráknak, akik nem adnak semmit a
gazdaságra, csak bútorokra és
ruhákra. Kövesdet koldus Kövesdként
emlegették, sok szegény ember lakott
ott. A szabédiakat kisebb határuk,
gyengébb termőföldjük miatt a szom-
szédos sámsondiak, madarasiak
félvékásoknak csúfolták. Jellemző
egy-egy falucsúfoló más-más ma -
gyarázata, megítélése. A bándiak sze -
rint azért kapták a perjés Bánd gúny -
nevet, mert a mezőségi tavak
környékén égették a nádat és perje
szállt a levegőben, azt látták a szom-
széd falusiak. Azok szerint viszont a
bándiak régebb szalmával tüzeltek,
mert nem volt fájuk és a szalma
maradékát, perjéjét kiöntötték az
útra. A jó gazda hírében álló
madarasiak szerint azért perjések a
bándiak, mert a búzavetésük tele van
gyommal, perjével. A panitiak minden
környékbeli falunál előbbrevalónak
tartják magukat, ezért csúfolják őket
ezzel a megszólítással: Előre, panitiak!
Ritkán, de még mondják a három
szomszéd faluról:

Harcó, Kövesd, Madaras,
Mind a három tyúkszaras.

A madarasiak viszont, akik jó tán-
cosok, így csúfolták a feleiek táncát:

Úgy táncolnak Felébe,
Mind a kanál a lébe!

Hasonlóképpen a Szászrégen és
Marosvásárhely közötti Lapos-Maros-
mente térképét is megrajzolhatjuk
falucsúfolókból. Marosszentgyörgyöt
Cigányszentgyörgyként ismerték. Az
ernyeiek dinnyefosók, itt termesztet-
ték a vidéken a legtöbb sárgadinnyét.
A pókakeresztúriak almarágók.
Abafáján sok volt a molnár, a szom-
széd falvakban azt mondták: Ha mol-

nár kell, menj Abafájára! Ha asszony
kell, menj Körtefájára! Ennek némileg
ellentmond, hogy Vajdaszentivány-
ban azt tartották: Aki Körtefájáról
nősül, a nyomorúsággal fog kezet. Az
egész vidéken ismert a gernyeszegi
leányokról szóló rigmus:

Gernyeszegi liánysereg,
Márciusban mind megbereg.

(bereg = juhok-kosok
párosodása). A környéken a vaj-
daszentiványiak tartották magukat a
legkülönbnek, nem házasodtak össze
sem a körtefájiakkal, sem a ger -
nyeszegiekkel, sem a sárpatakiakkal.
A sárpatakiakra több jelzőt is ragasz-
tottak: vaskalaposok, mereven ra-
gaszkodnak véleményükhöz, bics -
kások, szerettek verekedni, priccsesek,
elhagyták a harisnyát, priccses posztó-
nadrágban jártak, ellentétben a póka-
iakkal, akik harisnyások. A sá -
romberkiek viszont úrhatnámok,
nyírotthajúak, nem szeretnek dolgoz -
ni. A marosjáraiak nemeseknek tar-

tották magukat s ezt a környékbeliek
tréfásan szokták emlegetni. Annak
már kevésbé volt tréfás íze, hogy a
körtefáji az festumos nép (számító,
magánakvaló). Ugyanezt tartották a
petelei szászokról is. 

A felső-marosmenti falvak lakói a
havasolásban, az erdőkitermelésben
létrejött munkamegosztás szerint csú-
folták egymást. A magyaróiak
szurkosok és fuszulykások, ők vágták
le a fát és hordták ki az erdőből; a
holtmarosiak poloskás barakklakók,
ők a vágtereken osztályozó munkát
végeztek; a disznajóiak fűrészporosak,
deszkaszagúak, ők a fűrészüzem rönk-
terein dolgoztak; a marosvécsiek
krampácsolók, ők a gyártelepi ipar-
vasutakat építették és kezelték. (Zsig-
mond József: Havasolás. Korunk
Évkönyv, 1979, 214.)

Az alsó-nyárádmenti Murokország
határait aszerint is meg lehetne vonni,
hogy melyik falu milyen zöldséget
termelt nagyobb mennyiségben, il-
letve, hogy mit tartottak egymásról
a környékbeli falvak lakói. Luka- és
Ilencfalva murkos, Lőrincfalva
paradicsomos, Szentmiklós és Csiba
káposztás és retkes, Teremeújfalu
salátás, Karácsonyfalva és Folyfalva
úgy általában piacozó és kupeckedő.
Hagymásbodon már csak a nevében
hagymás. Fintaházának és Cserefalvá-
nak nincs megkülönböztető neve, de
ők is zöldségesek. A szomszédos so-
mosdiak viszont már nem: ők tojá-
sosak és tejfelesek.

Nyárádszereda környékén a nyo -
mátiak és a szövérdiek vackorosok, a
harasztkerekiek gyékényesek, a szent-

gericeiek kacrosok (a szőlőmetsző ka-
corkéssel verekedtek), az ehediek
baglyok (még éjjel is dolgoznak), az
adorjániak kakukkfalviak (korán
munkába indulnak), az ákosfalviak
úrhatnámok és cseréppipások, a
backamadarasiak vékonybelűek és
cifragúnyájúak (a ruhára költik a
pénzt, nem élelemre). A nyárádszent -
annaiak piacozók, náluk a szerdát, a
nyárádszeredai vásár napját szentan-
nai vasárnapnak hívják, ünneplő
ruhában mennek a vásárba és az
egész napot ott töltik.

A falucsúfolók sorát tovább
lehetne folytatni. Még csak két példát:
A felső-nyárádmenti katolikus Szent-
föld falvai a csúfoló szerint:

Kosárkötő Remete,
Seprűkötő Köszvényes,
Barátszarta Mikháza,
Kúdús Deményháza,
Bolond Búzaháza.

A második példánkban a falu-
soroló egybefogja a Kis-Küküllő for-
rásvidéke tágabb térségének falvait:

Kevély Etéd, cifra Küsmőd,
Pokolba bépadolt Siklód,
Nyirgi-nyargaló Sófalva,
Sónyaló Parajd,
Szúnyogszárnyú Szováta,
Szuszékdöngető Várad,
Kerékfalazó Kibéd,
Csiporpuvasztó Makfala,
Atosfala, Szentistván
Kicsi csupor, nagy kanál,
Szotyorba szaró Szolokma.

Barabás László

Afalucsúfolók tréfás-humoros népköltészeti alkotások, anekdoták, rigmusok, szólásmondások, egy-egy közösségre találó vagy kitalált 
megnevezések, jelzők. Az európai és magyar folklórban is széles körben elterjedtek. A falucsúfolás szokásának különösen nagy hagyománya
volt a székelység körében és ott napjainkban is élő gyakorlat. Érvényes mindez Marosszék régióra is.

A Nyárád mentén még élnek a falucsúfokók.

Tréfás megcsapás a falvak közötti határhompnál.

Falucsúfolók, falusorolók



8. oldal >> Reklám június 30–július 6.8. oldal >> Reklám

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
Ghe. Marinescu utca 60. szám
Tel./Fax: 0265-260.103

– Török fürdő – Hammam 
– Római fürdő
– Aromárium 
– Növényi hidromasszázs (lábmasszázs) 
– Skót zuhanyozók
– 2 �nn szauna – száraz szauna
– Szaunázás utáni teljes merülési medence 
– Édes vízű medence (26 m hosszú, 12 m széles, 

1,6–2 m mély)
– 2 jakuzzi 
– Hidromasszázs medence gyerekeknek 
– Sós vízű medence (Báznáról hozott vízzel) 
– Sóbarlang – Pakisztánból, a Himalája 

hegységből hozott só
– Sós szauna 
– Pihenőövezet 
– Masszázs
– Fitneszterem
– 100 darab nyugágy

Belépődíj: 35 lej/nap 
(kivéve a sóbarlangot és a �tnesztermet) 
60 lej/nap (minden szolgáltatás) 

Tel. 0365-410.415 vagy 0265-252.388
www.PresidentHotel.ro

június 9–15.

* Rádió-, GSM- és telefonvonalon való követési diszpécserszolgálat *
* GPRS- és GPS- műholdkövetési  diszpécserszolgálat*

* Videó- és TV- felügyelő rendszerek*
* Értékszállítás, testőrség*

BSG SECURITY Kft. Marosvásárhely, Szabadság utca 31. szám
tel/fax: 0265-311477 / 0265-218103 Mobil: 0745.655225 / 0722.998009

EURÓPAI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ 
ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLTATÁSOK

relax
szolárium

Nyitvatartás
hétfő - péntek : 10 - 21

szombat: 10 - 17

Marosvásárhely, Rózsák tere, 16. szám

31. szam 2010 junius 9 - 15 :Layout 1  08.06.2010  17:48  Page 8



– Képzettséged szerint pszichológus
vagy, de emellett számos terápiában is
jártas vagy. Mesélj szakmai életutadról!

– Elég hosszú út vezetett odáig, hogy
pszichológussá váljak. Az eredeti csalá-
domban kaptam az első dózist: egy
nagyon kicsi faluban, a Hargita megyei
Orotván születtem, Gyergyószentmik-
lóstól 24 km-re. A szüleim pedagógusok
voltak, édesapám 36 éven keresztül isko-
laigazgató. A faluban úgy éltek, ha
valakinek bármilyen problémája volt,
például összeveszett valaki a férjével,
akkor az illető nálunk fordult meg, és a
szüleim segítettek, tehát úgy is mond-
hatni, hogy ők spontán segítők voltak.
Én ezen a mintán nőttem fel, ezt gyako-
roltam. Később Udvarhelyen végeztem
az óvó-tanítóképzőt, itt döntöttem el,
hogy szeretnék hátrányos helyzetű em-
berekkel foglalkozni. Így kerültem
Nagyváradra, a Partiumi Keresztény
Egyetemre, vallás-szociális munkás sza-
kot végeztem. Itt határoztam el, hogy
pszichológus is szeretnék lenni, ezért
Kolozsváron elvégeztem a pszichológiát.
Pszichológusként tartanak számon, meg
én is annak tartom magam, de nem
vagyok biztos benne, hogy ez az utolsó
állomás. A pszichológia területén első-
sorban a klinikum, a klinikai pszichológia,
a pszichoterápiás módszerek érdekelnek.
Saját tapasztalatom szerint a problémák
jelentős része kapcsolati jellegű, ezért én
nagyon hiszek a párterápiában és a
családterápiában. Jelenleg ebben a

témában írom a doktori disszertációmat
is.

– Számos olyan képzést szervezel,
melyek harmonikus anya–gyerek kap -
csolatot hivatottak elősegíteni. Miért
fontosak szerinted ezek a képzések?

– A három és fél év gyermeknevelési
szabadság egy kiváltság volt a számomra
olyan szempontból, hogy a gyakorlatban
élhettem át a szakmai ismereteimet. Az
első gyermekem, Tamás, császármet-
széssel született, és ez számomra egy
olyan tapasztalat volt, amelyre nem
vágy tam. Nem tudtam pontosan, hogy
mire vágyom, de azt igen, hogy nem
erre. Ebben benne volt a kórházi légkör,
a kiszolgáltatottság érzése, vajúdtam, de
elmaradt az utolsó sikerélmény, a gye -
reket elvitték tőlem, az első két napon
nem voltunk együtt, tehát ösztönösen
éreztem, hogy nem ezt szerettem volna.
Amikor Tamás 10 hónapos volt, akkor
lettem várandós Péterrel, a második gyer -
mekünkkel. Mivel az első szülés és a má-
sodik gyerek között nagyon kevés idő telt
el, ezért az orvosok azt mondták, hogy a
második gyereknek is császármetszéssel
kell megszületnie. Szinte megőrjített a
gondolat, hogy a másfél éves gyerekemet
otthon kell hagynom, és nekem el kell
mennem 8–10–12 napra, egy újabb
császármetszésre. Ez volt az, ami elindí-
tott bennem egy belső vívódást. Elmond-
tam ezt a férjemnek, és hónapokon
keresztül megküzdöttük mindketten a

harcainkat, végül sok mindent mér-
legelve és felvállalva döntöttük el, hogy
elmegyünk Magyarországra és otthon
szülök. Anyaságom szempontjából, de
végeredményben szakmai szempontból
is, ez egy mérföldkő volt az életemben.
Az élet dolgaihoz való alaphozzáálláso-
mat változtatta meg. Látom az itthoni
szülészetek hiányosságait, látom, hogy
nagyon egyszerű dolgokon múlik, hogy
valakinek császármetszése lesz-e vagy
sem. Ugyanakkor pszichológusként ki-
hívásnak tartom az abortusz kérdését,
ami Romániában az egyik legdrasztiku -
sabb egész Európában, vagy a
vetéléseket. A terápiák során gyakran
előjön, ha valakinek volt már egy
vetélése, akkor még évekig nem tud mit
kezdeni a bűntudatával, és ez meg -
határozhatja a többi gyerekével való
kapcsolatot is. Volt egy császármetszést
feldolgozó csoport is, melynek az volt a
lényege, hogy egy másik lehetőséget
mutatni az anyukáknak, hiszen volt olyan
anyuka, aki már három császármetszésen
volt túl. A megdöbbentő az volt, amikor
egy ilyen tréningen arról volt szó, hogy a
húszfős csoportból, kinek miért volt
császármetszése, s kiderült, talán egy
eset ben volt ez szakmailag indokolt, a
többi esetben inkább pszichológiai
tényezők, mint a félelem, a megalá-
zottság érzése, a szülés folyamatának a
megzavarása játszottak közre. Úgy gon-
dolom, nem az a fontos, hogy mindenki
otthon szüljön, de a másik véglet sem
jó. Mindenkinek ott és azok között az
emberek között kellene szülnie, ahol és
akik között biztonságban érzi magát.
Ezért szerveztem a szülésfelkészítő és a
császármetszés-feldolgozó csoportokat.
A hordozókendő-tanfolyam esetében
fontosnak tartom, hogy testközelségben,
szorosan együtt legyünk a babával,
hiszen ez nagymértékben meg tudja
határozni az anya–gyerek kapcsolatot,
a gyerek későbbi harmonikus fejlődését,
mozgását, beszédét.

– Hogyan tudod összeegyeztetni a
családi életet a szakmai élettel?

– Nagyon nehezen. Folyamatos dön-
tések előtt állok azzal kapcsolatban, hogy
az adott órát mire használom fel. A fér-
jemmel le szoktunk ülni és megbeszéljük,
hogy mi az, amit családilag el tudunk
vállalni, tehát nem kizárólag egyedül
döntök ezekben a kérdésekben. Például
most az egész család megy Pécsre, azért
hogy én egy felkérésnek eleget tudjak
tenni. Az ilyen utazásoknak természete-
sen van pozitív oldala is, hiszen nem sok-
szor adatik meg, hogy a család 10–12
órán keresztül egymás mellett üljön.

Ilyenkor sok mindenről lehet beszélgetni.
Főleg olyankor próbálom a szakmai
munkámat elvégezni, amikor a gyerekek
alszanak. Néha az az érzésem, hogy lopva
végzem a szakmai munkámat, egy-egy
megszakítás után nehéz újra felvenni a
szálat, de én azt hiszem, számomra nem
járható más út mindaddig, amíg ilyen
kicsik a gyerekek. Ha a családomat felál-
doznám a szakmai előmenetelemért,
akkor teljesen ellentmondanék ön-
magamnak. Ha Isten is ad erőt, akkor
majd később biztosan többet tudok a
szakmai dolgokkal is foglalkozni.
Próbálom magam a jelenlegi rangsorhoz
tartani, ám ez igen nehéz, mert folya -
matosan érkeznek felkérések, és engem
is könnyű táncba vinni, mert könnyen
lelkesedem.

– Milyen erőforrásokból töltekezel?

– Az Istennel való kapcsolat nagyon
meghatározza az életemet. Ez egy
kérdésekkel, kételyekkel és bizalommal
teli, váltakozó kapcsolat. Hogy van-e Is-
ten, és ha igen, akkor milyen, azt nem
tudom. De azt tudom, hogy szeretni Is-
tent és vele kapcsolatban élni – fan-
tasztikus dolog. Próbálok magammal
egységben élni, de ez nem mindig si -
kerül. Leginkább feltölteni, de összetörni
is, a szűk családom történései tudnak. A
férjemmel való kapcsolat rendkívül
fontos számomra. Ha köztünk valami
nincs rendben, akkor én össze vagyok
omolva, szakmailag sem teljesítek. Mind -
ezidáig megtaláltuk a módját, hogyan
lépjünk túl a nehézségeken. Édesapám
elhunyt ugyan, de ő is fontos szerepet
tölt be az életembenHHGGHhh. Sokszor
adok-kapoknak érzem a szakmai és
családi sikerélményeket: a családból
merített erővel érek el sikereket a szak-
mában és fordítva. Rengeteg tervem és

célom van, nagyon sok minden zavar,
amit körülöttem látok. Előbb-utóbb eldől,
mi fér bele az életembe.

– Te voltál a Segítők Baráti Köre
Egyesület egyik kezdeményezője és jelen-
legi elnöke. Mit kell tudni az egyesületről?

– Az egyesület lassan már 5 éve
létezik, első alkalommal 2005 őszén
ültünk össze hárman-négyen. Az ötlet
úgy született, hogy 2–3 szakmabelivel
eldöntöttük, szeretnénk valami mást,
mint ami van. A segítő szakmában is
nagyon sok a versengés, sokan a másikat
csak lépcsőnek használják. Mi szerettünk
volna valami mást. Amint azt az
egyesület neve mutatja, nem kizárólag
csak kollégák vagyunk, hanem létezik
egy bensőségesebb kapcsolat is. Ez nem
azt jelenti, hogy mindenki mindenkivel
barát, hanem azt, hogy létezik egy csalá-
diasabb légkör. Persze itt is vannak
kivételek, volt eset, amikor kizártunk
valakit magunk közül. Az egyesület leg-
nagyobb hozadékának tartom, hogy
ezek a kapcsolatok a mindennapi életben
és a munka során is tetten érhetőek. Van-
nak egyesületi tevékenységeink, tema -
tikus esteket szervezünk, minden évben
rendezünk egy konferenciát, ami egyre
inkább kinövi magát. Jelenleg az ötödik
konferenciát szervezzük, melynek témája
a spiritualitás a segítésben. A ren-
dezvények látogatói között nem csupán
szakmabeliek, hanem segítő lelkületű
emberek is jelen vannak, hiszen léteznek
ösztönösen segíteni tudó emberek, és
vannak, akik két egyetemmel sem
tudnak minőségi munkát végezni. A kon-
ferenciára általában olyan szakembereket
hívunk, akik a gyakorlati tapasztalataikat
hajlandóak őszintén megosztani, nem a
száraz elméletre fektetjük a hangsúlyt. 

Vass Gyopár

9. oldalInterjú <<

Amikor felhívtam telefonon és felkértem az interjúra, a beszélgetéshez egy másnapi időpontot ajánlott: hívjam vasárnap reggel fél nyolckor.
Meglepett, de mint kiderült, számára ez igencsak késői időpont. Hajnali háromkor kel, ha olvasni akar, de reggel egy édesanya várja gyerekei
ébredését. Kétgyerekes lelkészfeleségként írja doktori tézisét, tanár a Sapientián, rengeteg terve, kezdeményezése és megvalósítása van:

szakmai csoportokat szervez és börtönbe jár egyetemistákkal, tréningeket, előadásokat, konferenciákat szervez és tart, és járnak hozzá terápiára
is. Kovács Réka Rozália méltán érdemli ki az erős nő jelzőt.

június 30–július 6.

Hivatása a segítés
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AJobbik négy parlamenti képviselője kockázatot
Nem én mondom ezt, hanem Balajti László, az
Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója, pon-

tosabban a hivatala által kiadott szakvélemény.

A részletek nem világosak, de nemzetbiztonsági ügy lévén
elégedjünk meg annyival, hogy a Belügyminisztérium szerint
Balajtiék a jogszabályoknak megfelelően végezték az

átvilágítást.Most kétfajta reakció lesz. Az egyik a Jobbik hivata -
los kommunikációja: jól feljelentenek mindenkit az ügyben,
alkotmányellenességről beszélnek, ma és holnap pedig a Job-
bik-közeli internetes fórumokon anonim hozzászólók részlete-
sen kifejtik majd, hogy a nagy pártok összeesküdtek ellenük,
dehogyis akadtak fenn a nemzetbiztonsági vizsgálaton, ártat-
lanok, mint a ma született bárány. A Jobbik-hívek egy része
nyilván judeoplutokrata-zsidó összeesküvést szimatol majd:
lesznek bőséggel felmentő körülmények, elvégre az a lényeg,
hogy ne kelljen szembenézni a pőre igazsággal: igen, a Job-
bik-frakcióból legalább négyen nemzetbiztonsági kockázatot
jelentenek hazánkra.A gondolkodó jobbikosok azonban felte-
hetően felteszik maguknak a teljességgel logikus kérdést: biz-
tosan minden rendben van Staudt Gáborral, Balla Gergővel,
Endrésik Zsolttal, Schön Péterrel? Ismerik egyáltalán ezeket az
embereket? Nem rém kellemetlen, hogy egy nap alatt több
jobbikos politikus akadt fenn a nemzetbiztonság hálóján, mint
munkásőrökkel, ávós apukákkal, szimpla hazaárulókkal
megtűzdelt MSZP-s vagy szabad demokrata a teljes elmúlt
húsz évben? És végezetül: vajon melyik Jobbikra szavazott több
százezer magyar néhány hónapja? Az ártatlanság mítoszában
fogant, gáncs és folt nélküli mozgalomra, vagy a nemzetbiz-
tonsági kockázatot jelentő, zűrös múltú és jelenű
politikusokra?Elárulok egy titkot. Nagyjából tudom, milyen
egy C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés. És azt is tudom,
hogy ha azon fennakad valaki, akkor nagyon, de nagyon nem
stimmel az illető előélete. Fontos továbbá, hogy a C típusú
nemzetbiztonsági jelentés nem szubjektív műfaj: a vizsgálat
tényeket rögzít, nem pedig benyomásokat, előfeltevést, politikai
elfogultságot. Ha egy politikus megbukik a nemzetbiztonsági
ellenőrzésen, akkor egészen másra szövetkezik, mást gondol,
mást cselekszik, mint amivel a nyilvánosság elé kiáll. Akkor
nem apró-cseprő magánéleti bűnök, pajzán iwiwes levelezés
nyomán kell megítélnünk a szóban forgó politikust – bár
magán- és közösségi bűnnek és kétszínűségnek az sem kevés!
–, hanem mondjuk az ország alkotmányos rendjének,
nemzetközi kapcsolatrendszerének, a rend, az állam, a haza
egységének, érdekének szempontjából.És azt is higgye el a
tisztelt olvasó, hogy mindebben semmi Jobbik-ellenesség nin -
csen. Elég büntetés az a Jobbiknak, hogy annyi politikus-
bűnözéses, kikiáltós, beolvasós kampánygyűlés után most újra
bebizonyosodott: az ő soraikban sem mindenki tiszta. Sőt.Ha
igaz Staudt Gábor védekezése, hogy a szakvélemény csak poli-
tikai kampánynyilatkozatokat minősített – hisszük, ha látjuk!
–, és a nemzetbiztonsági kockázat pusztán ebben a tényben
rejlik, akkor is nagy a baj. Mert akkor két eset lehetséges. Ja,
az csak kampányszöveg volt, ne tessenek haragudni, időközben
bekerültünk az Országgyűlésbe – ez színtiszta hazudozás, két-
színűség, a saját választóik megtévesztése volna. Lehetséges
egy másik verzió is: Staudték nagyon is komolyan veszik kam-
pányszlogenjeiket, ma is vállalják azokat, és az állami beren-
dezkedést, valamint alkotmányos rendet veszélyeztető
tevékenységet folytatnak.Vagy így, vagy úgy, de tényleg
nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Harmadik eset nincs,
ha csak a Jobbik-ellenes általános, globális összeesküvés nem,
de ezt hagyjuk meg egyszerűbb gondolkodású polgártár-
sainknak.Egyébként nem olyan bonyolult ez az ügy. A parla-
menti szakbizottságban számtalan szolgálati és államtitkot
tudnak meg a képviselők. Ha a négy jobbikos a jogállam alkot-
mányos alapelveit tagadó vagy ilyen jellegű tevékenységet
kifejtő szervezettel, mozgalommal, csoporttal tart kapcsolatot,
semmi keresnivalójuk ott.A Jobbik találjon négy hiteles embert
a frakcióban, delegálják őket, és az élet megy tovább. 

Szentesi Zöldi László 

A kockázat neve:
Jobbik

Reklámozzon a Központ hetilapban!
Bővebb információért forduljon hozzánk 
a 0265-250.994-es telefonszámon vagy a
kozpont@kozpont.ro e-mail címen!

Maros megyei hetilap

Reklám

Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!

Bankadók ideje
Agazdaságot pénzforrásokkal olajozó gépezetekből mára felismerhetetlen konglomerá-

tumokká váltak a bankok, amelyek egyre inkább eltávolodtak a társadalom szempontjából
eredetileg hasznos tevékenységüktől. Épp itt az ideje, hogy új időszámítás kezdődjön a

pénzintézetek történelmében. A széljárás megváltozott: a bankadóval kapcsolatos fenti gondolat
ugyanis nem máshol, mint a nemzetközi pénzvilág véleményformáló lapjában, a Financial Times
hasábjain jelent meg, pontosan egy nappal azután, hogy a bankárok tavalyi bónuszadójának csil-
lagászati számai nyilvánosságra kerültek.

Miközben hazánkban jelenleg 120 mil-
liárd forintnyi, a bankokat átmenetileg
érintő adóról folynak a késhegyig menő
tárgyalások, addig csak az Egyesült
Királyságban közel 2,5 milliárd fontot,
vagyis mintegy 830 milliárd forintot kell
fizetniük azoknak a bankároknak, akiknek
prémiuma 25 ezer dollárnál magasabb volt
tavaly, vagyis a válság évében. A
menedzserek jutalmának felét viszi el a
közfelháborodás hatására bevezetett
bónuszadó, vagyis a bankárok szűk köre
ugyanezt az összeget vághatta zsebre ép-
pen abban az időszakban, amikor az adó-
fizetők pénzén több óriásbanknak kellett
állami mentőövet dobni. A megbillent
arányokat mutatja, hogy a szigetországban
működő amerikai pénzintézetek vezetői az
utóbbi évben kétmilliárd dolláros prémiu-
mot kasszíroztak: jogilag megtehették,
hiszen a megsegített bankok többsége
időközben már visszafizette az adófizetők
óriáskölcsönét, így az átlagkeresetek több
ezerszeresét kitevő jutalmakat háborítat-
lanul osztogathatják újra a Cityben.

Most azonban fordulhat a kocka.
Hazánkban a bankadó erkölcsi alapját nem
csupán a válság mélypontján kiutalt segély -
csomag adja, hanem a pénzügyi krízis
elmélyülésében játszott banki felelősség
is. A szektor szabályozatlanságából és a
pénzintézetek felelőtlenségéből fakadó ir-
datlan veszteségeket ugyanis nem lehet
egyoldalúan áthárítani a lakosságra. Nálunk
nem a hamis hitelminősítéssel felcímkézett
értékpapírok jelentették a kockázatot,
hanem a devizában folyósított hitelek kor-
látlan felhalmozódása, amely mára több

százezer családot sodort a létbizonytalanság
szélére. Közel egymillió honpolgárunk ag-
gódhat nap mint nap a svájci jegybank ár-
folyam-erősítő lépései miatt, miközben az
euró gyengülésével az európai ments -
várként szolgáló alpesi valuta amúgy is
erősödik. Az árfolyamkockázatot a hazai
bankok száz százalékban az ügyfelek vállára
tették, ráadásul a hazánk eladósítása miatt
megemelkedő országkockázat követ -
keztében a vállalkozók ma kétszer annyi
kamatot fizetnek hiteleikért, mint a nálunk
jóval fegyelmezettebben gazdálkodó cse-
hek. Mindezt tetézi, hogy a banki maga-
tartáskódex nem akadályozta meg, hogy a
pénzintézetek a költségeik emelkedését az
ügyfelekre hárítsák. Az euróövezet
adósságválságával ismét felerősödő piaci
félelmek ma a legsérülékenyebb államok
– így hazánk – fizetőeszközét ránthatják a

mélybe, és az előttünk álló esztendőre csak
a bizonytalan árfolyam-ingadozás vehető
biztosra.

A Magyarországon tevékenykedő
bankok aranykora leáldozóban van: a több
mint egy évtizedes kiemelkedő profit és az
európai mércével mérve is irigylésre
méltóan magas betéti- és hitelkamat-
különbözet után most szerényebb nye -
reséggel kell beérniük.

Még tavaly is több mint 300 milliárd
adózott haszonnal zártak a bankok, idén
az első negyedévben pedig már 140 milliárd
forint a nyereségük, ehhez kell viszonyítani
a bankadót. A költségvetés egyensúlya, így
az ország befektetői megítélésének javulása
pedig hosszú távon a bankadó többszörösét
hozza vissza a pénzintézeteknek.

Szabó Anna

Napfényben fürdőző gyerekek



A 19-es számú óvoda udvarán hangos jókedv fogad. Az ovisok egy kis csoportja csúszdázik, egy másik
gyerekcsapat kosárlabdázik, néhányuknak valami fontos megbeszélnivalója lévén távolabb vonulnak társaik és az óvó nénik szeme

elől. Aztán amikor egy fiúcsapat egy óriási gombával érkezik meg és diadalittasan mutatja fel a zsákmányt nevelőiknek, az őket fogadó szúrós tekintetek
visszajelzik, hogy itt valami csintalanság történt. Ki is derül, hogy kreatív megoldásokban nem szűkölködnek az ovisok: a kerítés túlsó oldaláról egy bot segít-

ségével sikerült a gombát átcsempészni ismerős terepre. Az óvoda román tagozata – Virág, Hernyócska, Alma, valamint a középső csoport – gyerekeinek 
kedvenc évszaka a nyár, mert ilyenkor ki tudnak menni az udvarra játszani. Az óvónők, Mărgineanu Roxana és Muntean Andreea szerint a gyerekek

barátságosak, nem zavarja őket egyáltalán, hogy különböző csoportokkal vannak összevonva a nyár folyamán. 

11. oldalOvisarok <<június 30–július 6. 11. oldalOvisarok <<június 9–15.

AFiatalok Erdélyért (FIERD) egyesület
meghívásának eleget téve először lép
színpadra Erdélyben Tabáni István, a

Csillag születik tehetségkutató műsor tava-
lyi idényének közkedvelt nyer tese. 

A Tabáni-koncert a július 30–augusztus 1.
között lezajló II. Bözödi I�úsági Tábor nyitó -
rendezvénye lesz. A FIERD által szervezett i�úsági
tábor nyitónapján továbbá fellép a legendás Pira -
mis együttes, a magyar rock-klasszikus Ossian,
valamint a marosvásárhelyi származású, Ma -
gyarországon népszerűséget szerző Keresztes
Ildikó. A sztárvendégek társaságában olyan helyi
tehetséges zenekarok is fellépési lehetőséghez
jutnak, mint a Defender, az O�ine, vagy a Vírus. 

A táborozók továbbá csapatvetélkedőkön,
kézügyességi és kreativitási versenyeken, előadá-
sokon, táncoktatáson és egyéb meglepetés-
tevékenységeken vehetnek részt, ugyanakkor
hajnalig tartó bulizás vár rájuk.

A rendezvény megszervezésében a Félsziget
partnerként együttműködik a FIERD-del, nyi-
latkozta lapunknak Barta Zoltán, az egyesület
alelnöke, aki leszögezte: a bözödi tábor az i�úsági
szervezet saját kezdeményezése, és a jövőben is
megőrzi saját arculatát és identitását. Hozzátette,
a FIERD a tavalyinál jóval nagyméretűbb, egyben
színvonalasabb rendezvény megszervezését tűzte
ki céljának. Noha a tavalyi tábor is sikeresnek bizo -
nyult, annak megszervezésére mindössze egy
hónap állt rendelkezésére az akkor még gyerek-
cipőben járó egyesületnek. A mostani rendezvény

azonban új kihívást jelent a szervezők számára,
hiszen rangos meghívottjaiknak köszönhetően
naponta többezres tömeg jelenlétére számítanak
a háromnapos tábor ideje alatt. Mint elmondta,
a szervezők ragaszkodnak eredeti elkép -
zelésükhöz, miszerint a FIERD-tábor egyik 
láncszeme lesz annak a tartalmas ren dez vény-
sorozatnak, amelyet az i�úsági és civil mozgalom
épít ki a romániai magyar �atalok számára.

Az egyre jelentősebb szimpátiának örvendő
egyesület a romániai magyar �atalság önálló és
független, közösségépítő és érdekvédelmi i�úsági
szervezeteként határozza meg magát. Noha
kevesebb, mint egy éve alapították, tevé -
kenységeinek köszönhetően rövid időn belül nagy
elismertséget nyert a marosvásárhelyi magyar �-
atalok, elsősorban a középiskolások körében. Nép-
szerűségének dobbantóját tulajdonképpen a
tavalyi bözödi tábor sikeres megszervezése jelen-
tette, amelyet az idén túl szeretnék szárnyalni. 

A FIERD tevékenységének eddigi egyik legje-
lentősebb pillanatát a januári Budapest–Bamakó
ralin való részt vétel képezte. A „Tudunk nagyot
tenni!” jelszó alatt megrendezett rali a világ leg-
nagyobb jótékonysági kalandtúrája, a FIERD-
csapat pedig adományokat juttatott el a világ
legszegényebb országai között számon tartott
Mauritániába és Maliba. Az i�úsági szervezet tag-
jai itthon gyűjtötték össze az adományokat,
ruházat, iskolai- és tanfelszerelések mellett pedig
egy jelentős gyógyszerkészletet is si került a
segély csomagba szerezni. 

II. Bözödi Ifjúsági Tábor 
Díszvendég: Tabáni István

A bözödi táborról további információk a  www.tabor.�erd.ro honlapon találhatók.  

Vakációs hangulatban az ökomacik

Az egykori kettes számot viselő Ci-
nege óvoda célkitűzései közt szerepel a
gyerekek környezettudatos nevelése, a
természet iránti szeretet elsajátítása már
a legapróbbak körében is. Ennek szol-
gálatában alakították ki az óvoda didak-
tikai eszközeit, a programokat és
tevékenységeket, hogy az i�oncokba ter-
mészetes módon ívódjon bele a ter-
mészetbarát gondolkodásmód. Már
maga a névadás is ezt a szellemiséget
képviseli, ugyanakkor Ferenczi Rozália,
az intézményvezető óvónő az egykori
névválasztást azzal indokolta, hogy
némi hasonlóságot érez a cinege és az

óvódás gyerek között, mivel mindkettő
méreteiben apró, és ugyanúgy igénylik
a gondoskodást.

A családias kis házban mindössze
három csoport, két magyar és egy román
működik, a csoportok tudatosan Milne
mese�guráinak neveit viselik, mivel az
intézményvezető óvónő egy olyan ma -
gyarországi továbbképző programon
vett részt, ami erre alapszik, így Erdélyt
képviselve kézenfekvőnek tűnt a saját
óvodájában is ezt használni, de a mese-
hősök a gyerekek körében is közkedvelt
�gurák. Elsőként a Ferenczi Rozália
vezette Micimackókat látogattuk meg,

akik a vakációra készülve önfeledt
hangulatban játszottak az óvoda ud-
varán: homokvárat építettek, hintáztak
vagy éppen pokrócra telepedve élvezték
a délelőtti napsütést. „Az utolsó, vakáció
előtti napokat már szabadabb program-
mal töltjük, főként itt kint a szabadban.
Ennek tulajdonképpen didaktikai sze -
repe is van, arra próbáljuk nevelni a
gyere keket, hogy a nyári szünidőben
hová lehet menni nyaralni, kirándulni,
mire kell �gyelni, hogyan kell viselkedni”
– mesélte az óvónő. 

A Micimackó 
csoport
tagjai:

Balla Zalán, Breier
Brigitta, Fejér Bence,
Gombócz Nóra, 
Göllner Blanka, Nagy Zalán,
Rigó Eszter, Ördög Ákos, 
Albert Tibor, Gábosi Eszter,
Réman Attila, Szabó Dorottya, 
Birtha-Arany Dóra, Fodor Áron,
Gál Gyopár, Győri  Krisztina-
Tímea, Makkai Zsó�a, Majtényi-Wass János, 
Móréh Beáta, Urbán Hanna, Schuller Abigél, 
Buzogány Mikolt, Botha Anett-Enikő, Fejér Máté,
Schuller Dániel, Szövér� Sarolta

Reklám
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Tagadhatatlan, hogy a foci VB egy olyan volu-
menű esemény, mely a tévé elé ülteti még azokat
is, akik amúgy nem néznek meccseket, gondolok
itt elsősorban a szebbik nemre. Bármennyire is hi-
hetetlen, nemcsak a 22 rövidgatyában futkorászó
focista, vagy épp a pálya széléről irányító jóképű
edzők miatt döntünk mi, nők a foci
mellett. Legélénkebb em-
lékeim a négy évvel
ezelőtti VB-ről,
hogy épp az
érettségi 

eredmények
kifüggesztésére
vártam, és közben
osztálytársaimmal D.R.
magyarói házában sasoltuk az
olasz–francia mérkőzést. Zidane pirosat kapott,
az olaszok vitték el a pálmát, idén pedig a gyors -
expressz már hazaszállította mindkét csapatot. A
két évvel ezelőtti EB-ről pedig a spanyolországi
Torres (akire talán csöppet még hasonlítok is) gólja
és a sármos német edző, Löw szomorúsága él ben-
nem. 

Személy szerint tulajdonképpen szeretem a

focit, ismerem a lesszabályt, és élőben is voltam
pár meccsen. Igaz, a stadionban elfelejtettem közel
fél óráig a pályára nézni, ugyanis lefoglalt a
szurkolói tábor himnuszának elsajátítása, a közös
ritmus kialakítása, de az élmény felejthetetlen.
Természetesen tévé előtt teljesen más a helyzet,

ugyanis a ritmust csak apránként,
szép lassan veszi fel a

szurkoló. Kezdetben
talán kissé unal-

m a s n a k
tűnik, de 

amikor már
a továbbju -

tásért harcolnak a
focisták, valóságosan

beszippant ezeknek a hangu-
lata. Kicsit olyan fílingje van, mint egy fesz-

tiválnak, a hétköznapok és a hétvégék is átfor-
málódnak, és ez csak akkor fog igazán feltűnni,
amikor vége a döntőnek, és senki sem rohan haza,
hogy elérje a délutáni meccs második félidejét...
De addig is másfél hét és a lehető legizgalmasabb
meccsek még hátra vannak.

(lampilla)

12. oldal >> Kávé mellé

Zöldpaszulyleves
Hozzávalók: fél kg zöldpaszuly, 1 fej fe-
hérhagyma, 1 murok, 1 csokor petrezselyem, 1
csokor zellerlevél. 
A rántáshoz: 1 kanál liszt, kevés olaj, tej,
pirospaprika, ecet, só.
Elkészítés: 2–2,5 l vizet odateszünk főni,
közben a hagymát megpucoljuk és apróra
vágjuk. Az apróra vágott hagymát, az egy
kávéskanál sót, a megmosott, megpucolt, 2
centiméteres szeletekre vágott paszulyt és a
kisebb csíkokra szeletelt murkot, a zeller-
leveleket és pár szál petrezselyemzöldet a
lobogó vízbe rakjuk. Körülbelül egy órát főni
hagyjuk, majd rántást készítünk hozzá. A rántás
1 kanál lisztből, pici olajból, pirospaprikából
készül, majd mindezt tejjel felöntjük. Beleszűr-
jük a levesbe, ízlés szerint ecetet és apróra vá-

gott zöldpetrezselymet adunk hozzá. Tejföllel
tálaljuk.

Csirkemell-pörkölt 
natúr krumplival
Hozzávalók: egy csirkemell, 2 fej hagyma, egy
paprika, egy kanál zsír, fél kg újkrumpli,
ételízesítő.
Elkészítés: A hagymát és a paprikát apróra
vágjuk, majd megfuttatjuk a zsírban, sózzuk,
borsozzuk. A kockára vágott csirkemellet kife-
hérítjük benne, és csak ez után öntünk rá vizet.
Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és főni hagyjuk.
Miután megfő, egy kávéskanál pirospaprikát
adunk hozzá.
Az új krumplit megpucoljuk és sós vízben
megfőzzük. Ízlés szerint ételízesítőt adunk
hozzá.

Főzőcske

június 30–július 6.

Június 29–július 4. Állás megállás nélkül

A nők is focilázban égnekGyorsan finomat

Kedd délután már javában zajlott a
sátorhúzás Marosfőn, ahova nagy
lelkesedéssel, jókedvvel és csipetnyi
elvárásokkal érkeztek a résztvevők immár
a hetedik alkalommal megszervezésre
kerülő EU-táborba. Korábban Tusnád-
fürdő adott otthont a tábornak, ám mint
azt megtudtuk a szervezőktől, az elmúlt
évek tapasztalatai, a felmérések ered-
ményei azt mutatják, hogy a fiatalok egy
új, modernebb helyszínre vágytak,
valamint az sem elhanyagolható, hogy
Tusnádfürdőn évek óta nem voltak
felújítások,  ezért döntöttek Marosfő mel-
lett. 

Természetesen az új helyszín hoz
magával néhány újdonságot, de a tábor
célja idén is megmarad: „Az EU-tábor
célja, hogy szakmai és szabadidős prog -
ramjai révén tartalmas nyári
tevékenységet biztosítson a fiatalok
számára. Idén megpróbáljuk felhívni a
résztvevők, és nemcsak, figyelmét arra,
hogy szakmai tapasztalatokra nagy szük-
ség van, úgy hazai, mint külföldi berkek-
ben” – fogalmazott Csép Andrea, a MIÉRT
marosvásárhelyi szóvivője.

A tábor időtartama alatt közel száz
meghívott, napi két-három előadás, két
szekcióülés, kerekasztal-beszélgetések,

esti kötetlen beszélgetések keretén belül
ismerteti az érdeklődő, mintegy három-
száz fiatallal a munkavállalás különböző
vonzatait. A meghívottak listáján poli-
tikusok, szakemberek, civil és iúsági
vezetők szerepelnek, akiknek köszön-
hetően a résztvevők mindent meg-
tudhatnak a hazai és határon túli tovább-
tanulásról, részképzésről, ösztöndíjról,
munkavállalásról és karrier-
lehetőségekről. 

A szakmai programokon túl az EU-
tábor számos szórakozási lehetőséget is
nyújt a résztvevőknek. A délutáni szabad -
idős tevékenységek keretén belül külön-
böző sportvetélkedőkre, kézműves
tevékenységekre és csapatjátékokra kerül
sor. Nem maradnak el az esti bulik, kon-
certek, tábortüzek sem, sőt némi újdon-
sággal is készültek a szervezők: „A
népzenekedvelőknek táncházzal ked-
veskedünk, valamint a focidrukkerek
külön sátorban követhetik a meccseket,
szurkolhatnak kedvenc csapataiknak. Úgy
gondoltuk, hogy fontos szem előtt tar-
tani a jelen időszakra jellemző foci-lázat
is, így a VB mérkőzéseket kivetítve
nézhetik” – mondta el Csép Andrea.

F. T. 

Startolt az EU-tábor!
Szerda
Fősátor
11.30–11.50: A kisebbségek kultúrájának megőrzése

a digitális jövőben 
12.00–13.30: Iúsági szervezetek életgörbéje
15.30–17.00: Kerekasztal-beszélgetés – Kisebb-

ségkutatás
Szekcióülések
15.30–17.00: Áthallgatás nem lehallgatás

Minden szinten szinte minden az ok-
tatásról

17.00–19.00: Szabadidős tevékenységek
20.30–21.30: Szomszédnéni Produkciós Iroda
21.30–02:00: Angel B-koncert

Csütörtök
Fősátor
10.00–11.20: Megyei és helyi (jó)tanácsok az itthon
maradásért
11.30–13.00: Határtalan munkavállalás
15.30–17.00: Kerekasztal-beszélgetés – Iúsági szer -

vezetek kerekasztala
Szekcióülések
15.30–17.00: Székelyföldi legendatérkép

Kettős állampolgárság: dupla lehetőség?

17.00–19.00: Szabadidős tevékenységek
21.00–22.00: Esti beszélgetés: Médimágusok

22.00–02:00: Tündérground koncert

Péntek
Fősátor 
10.00–11.20: Benne vagyok a multiban
11.30–13.00: Fenntartható fejlődési stratégiák

Romániában
15.30–17.00: Kerekasztal-beszélgetés – Ipar, mezőgazdaság vagy

turizmus? Mi lehet a székelyföldi autonómia alapja?
Szekcióülések
15.30–17.00: A légytől a hálóig – ritka szakmák

e.Karaván 2.0
17.00–19.00: Szabadidős tevékenységek
20.30–21.30: Esti beszélgetés: Szakmai gyakorlat

teszi a mestert

22.00–02:00: Táncház, tábortűz
Foci VB-vetítés
Buli

Szombat
Fősátor
10.00-11.45: Your choice: közszféra vs. gazdasági
szféra az Eu-ba
12.00-13.30:  Kerekasztal-beszélgetés: Románia gazdasági jövője
13.30-15.30: Záróelőadás – Itthon magyarul – Oktatási törvény
Szekcióülések
12.00-13.30: Mit nyit a siker kulcsa?

Tárgyalási technikák, üzleti protokoll
17.00-19.00: Szabadidős tevékenységek
20.30-21.00: A tábor kiértékelése
21.30-05.00: Hot Snow Storm

Murányi Tóni és zenekara
Foci VB vetítés
Záróbuli

Program
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– Hogyan kerültél zeneközelbe?

– Jonne Järvelä (JJ): 1983-ban történt.
Akkor még 9 éves voltam és karácsonyra a Kiss
együttes Lick it Up albumát kértem a szüleimtől.
A lemez azóta is megvan. Kapcsolódik hozzá
egy vicces kis történet: ülünk a karácsonyi asz-
talnál, s kérdem apámat, hogy „Mit jelent az,
hogy Lick it Up?”. Apám rezzenéstelen arccal
mondta: „fiam, most edd meg a vacsorád, majd
eljön az idő, hogy megtudd”. Nem sokkal
később beszereztem az Iron Maiden Piece of
Mind albumát és a W.A.S.P. bemutatkozó
lemezét, s ezek ki is taposták nekem a zene
fele vezető utat.

–Ugyancsak lemezek és dalok hatására lettél
te is zenész?

JJ: Óh igen! I Wanna be Somebody, Ace Of
Spades, Where Eagles Dare, Aces High, Bark At
The Moon, Seek And Destroy és több más dal
késztetett arra, hogy „fellépjek” egy hatalmas
tükör előtt és pengessem első gitáromat, ami
tulajdonképpen egy teniszütő volt. Akkor már
tudtam, zenész leszek.

– Zenei karriered mégis a folkban gyöke -
redzik.

Jarkko Aaltonen (JA):Attól függ, mikortól
számítjuk. A legelején metálban nyomultam
én is, de amikor 1993-ban felköltöztem
Lappföld re, ezzel egy időben untam rá a
metálra. Eladtam gitárjaimat és erősítőimet,
vettem egy kitűnő akusztikus gitárt és örömmel
tapasztaltam, hogy az ottani népzene tökélete-
sen kitölti az űrt, amit a rock hiánya hagyott
bennem.

– Legutóbbi albumotok nyitó dala a Vodka.
Nem túl erős kezdés?

JJ: Értem, mire gondolsz, de a válaszom,
nem. Azért került az elejére, mert egy egyszerű,
bulizós, fogós nóta. Olyan amilyet tőlünk vár-
nak. Ami pedig a címét illeti, hát annyi dal
született már a sörről, borról, whiskyről. Gon-
doltuk, hadd gyarapítsuk egy kicsit a vodkás

dalok számát is. Meg aztán az ember énekeljen
arról, amit jól ismer, nem?

– Akkor ti jól ismeritek az italt?

JJ: Na azért nem kell felfújni. Az „ismeretség”
onnan származik, hogy mi általában
félévenként váltunk és térünk át a sörről a borra,
esetleg vodkára. S bár az együttes tagjai nagy
ivók hírében állnak, ez nem egészen van így.
Egyvalaki közülünk például egyáltalán nem
iszik alkoholt.

JA:Tulajdonképpen nem is a pia, hanem a
csajok miatt születtek ezek a dalok. Még a kar-
rierünk elején mindenáron csajokra volt szük-
ségünk. És az alkohol segít abban, hogy ronda
emberek jó nőket szerezzenek. Már amennyi -
ben a nőknek adod az italt.

– A legutóbbi, Karkelo lemezeteken kissé túl-
súlyba kerültek a finn nyelvű dalok.

JA: Tényleg? Észre sem vettem. Na jó, ez
csak vicc. Ha jól tudom, csak két vagy három
angol nyelvű dal van ott, meg egy instrumen-
tális. De ez nem tudatos, így jött ki, ezek a dalok
álltak a rendelkezésünkre. Legközelebb lehet
fordítva is.

– Melyik szövegírás megy könnyebben, a
finn vagy az angol?

JJ: Egyik sem, szívesebben írok zenét. A

finnel azért vannak gondjaim, mert sokkal kri-
tikusabb vagyok önmagammal szemben, ha
az anyanyelvemen költök. Ugyanakkor az angol
azért okoz nekem nehézséget, mert nem is-
merem elég jól a nyelvet.

– Összejártátok a világot. Van már kedvenc
helyetek?

JA:Nincs, és nem valószínű, hogy lesz. Van-
nak jó és kevésbé jó tapasztalataink, de inkább
a jóból volt több. A rajongók mindenütt nagy
örömmel fogadtak, igazán rossz élményben
szerencsére eddig nem volt részünk.

– A rossz nyelvek szerint az elején azért vál-
tottatok stílust, mert megcsillant a szemetekben
a dollár és az euró jele.

JA: Ha ezért tettük volna, akkor nagy hiba
volt, mert eddig nem sokat láttunk belőlük.

– Meg tudtok élni a zenélésből?

JJ:Muszáj. Ennyi zenélés mellett nincs időnk
dolgozni.

A Székelyföldi Rockmaraton vendége lesz a Korpiklaani

Azért zenélnek, mert
nincs idejük dolgozni

Míg a legtöbb folk-metált játszó együttes előbb játszott metált, s csak utána adagolta hozzá
a folk zenei stílusokat, addig a finn Korpiklaani együttes zenéje már legelején a népzenében
gyökeredzett. Még 1993-ban, a frontember Jonne Järvelä másodmagával összehozta a

Shamaani Duo nevű csapatot, mellyel kocsmákban, pubokban léptek fel lapp nyelven előadott nép-
dalokkal. Lemezük is megjelent, de még ugyanabban az évben Järvelä úgy döntött, hogy a stílushoz
továbbra is ragaszkodva megalapítja a Shaman nevű együttest, mellyel két albumot is megjelen-
tetett, 1999-ben és 2001-ben. Ám ekkor történt, hogy Järvelä belehallgatott a honfitárs Finn Troll
csapat zenéjébe, melynek hatására gyökeres változásra szánta el magát: a szintetizátort lecserélte
népi hangszerekre, a lapp helyett áttért a finn és az angol nyelvre, kevert egy kis metált a hangzásba,
s a bandát átnevezte Korpiklaaninak. „Idősek zenéje heavy metal gitárokkal” – jellemzi zenei
világukat Jonne Järvelä frontember, aki Jarkko Aaltonen basszusgitárossal készségesen vállalt egy
kis idegenvezetést csapatuk háza táján.

Gorillaz Sound 
System a Félszigeten!

Valamikor réges-rég a mesterséges pop és a káosz uralta a
Földet. De aztán a káoszból felbukkant a Gorillaz: négy em-
berszabású hős, akik azért jöttek el, hogy egyesült erővel meg-
mentsenek bennünket... és közvetlenül utánuk, bakelitle-
mezekkel teli dobozokkal a kezükben, fülhallgatóval a fejükön,
jöttek a Gorillaz Sound System tagjai, hogy a világ elsőszámú
audiovizuális élményével kápráztassanak el.

Ez a világ legnépszerűbb rajzfilm-zenekara, a Gorillaz, és
az alternatív popzenéjüket a világon körbeutaztató Gorillaz
Sound System egyik lehetséges eredettörténete. Persze van
egy sokkal konvencionálisabb is: a Blur vezérfigurája, Damon
Albarn és a képregény-rajzoló Jamie Hewlett 1998-ban hívta
életre a hamar világhírűvé váló virtuális zenekart, amelynek
az utóbbi tíz év zeneileg legintelligensebb és szövegvilág
szempontjából legelszálltabb megaslágerei köszönhetőek.

A 2008-ban létrejött Gorillaz Sound System szintén a projekt
része, és kitűzött céljuk, hogy bakeliten, rendkívül látványos,
animált projekciókkal, MC-kel megtámogatva a világ minden
sarkába eljuttassák 2D, Murdoc Niccals, Noodle és Russell
üzenetét.

A DJ-ket, perkucionistákat, két MC-t és VJ-t is felvonultató
brit alakulat zenéjében természetesen központi helyen szerepel
a Gorillaz-repertoár magja, de az sem kizárt, hogy váratlanul
felismerjünk egy Led Zeppelin-refrént vagy egy AC/DC riffet a
kavalkádban.

„A G.S.S. az egyetlen olyan formáció, amiben magamon
kívül meg tudok bízni, ha az amigóim szórakoztatásáról van
szó. Különben is túl hosszúak a körmeim ahhoz, hogy előko-
torjam a bakeliteket a lemeztáskából” – mondja Murdoc 
Niccals, a Gorillaz basszerosa.

Augusztus 27-én a Gorillaz Sound System jóvoltából a leg-
nagyobb Gorillaz-számokra mozdulhatnak meg a félszigetezők.
Az elsősorban a Gorillaz repertoárjából felépített másfél órás
dj-show elképesztő vizuáljaiban a világ legpoposabb grafikái
kelnek majd életre a Félszigeten a Gorillaz Sound Systemet
támogató VJ-k irányításával. 

A Félsziget Fesztiválra augusztus 26–29. között kerül sor
Marosvásárhelyen, a rendezvény programja elérhető a
www.felsziget.ro címen. Bérletek az Eventim.ro hálózatában
kaphatóak 199 lejért, a napijegyek 80 lejbe kerülnek.

– Néhány éve a kemény metált
játszó honfitárs Lordi nyerte az Eu-
rovíziós fesztivált. Ismeritek őket?

JA:Személyesen nem. Igazából
nem érdekel sem a csapat, sem a
zenéjük, ennek ellenére azt mon-
dom, hogy ez a legjobb, ami azzal

a versennyel történhetett. A Lordi
megmutatta, hogy egy ilyen fesz-
tivált szilikon és botox nélkül is meg
lehet nyerni.

A Korpiklaani a IX. Székelyföldi
Rockmaraton utolsó napján, július
10-én, szombaton lép fel Szejke-
fürdőn.

Diszkográfia:
– Spirit of the Forest (2003)
– Voice of Wilderness (2005)

– Tales Along This Road (2006)
– Tervaskanto (2007)

– Korven Kuningas (2008)
– Karkelo (2009)

A Korpiklaani tagjai:
– Jonne Järvelä – ének, gitár;

– Jarkko Aaltonen – basszusgitár;
– Kalle „Cane” Savijärvi – gitár;

– Jaakko „Hittavainen” Lemmetty – hegedű;
– Juho „JuhoKusti” Kauppinen – harmonika;

– Matti „Matson” Johansson – dob. 



Labdarúgói pályafutását az
egykori A.S.A. serdülőcsapa -
tában kezdte, ahol Fodor János
keze alatt formálódott, majd
zsenge korban Kecskemétre
került az IFK 2000 magánlab-
darúgó iskolába, onnan a
Kecskemét TE együtteséhez.
Akaratának és odaadásának
köszönhetően eljutott a
székesfehérvári Fehérvár FC
együtteséhez, ahol magyar-ku-
pagyőztes és bajnoki második
helyezett lett. Aztán az SV Mat-
tersburg (Ausztria), a U.S. Gros-
seto (Olaszország), a Slaven
Belupo (Horvátország) követ -
kezett, majd a télen 2014.
június 30-ig szóló, négy és
féléves szerződést írt alá a
Ferenc várossal. 

– Több ajánlat közül válasz-
tottad a zöld-fehéreket, amire
büszke vagy, mint mondtad. De
mit is jelent neked fradistának
lenni? 

– Kiskorom óta szimpa-
tizálok e csapattal, sőt, a tavaly
egy közeli ismerősömnek meg-
jegyeztem, hogy én szívesen
lennék tagja a Ferencvárosnak.
Ez a vágyam teljesült is nem kis
örömömre. Fradistának lenni
egy életérzés, életstílus, életvi-
tel, hisz Magyarország legked-
veltebb labdarúgó egye sü -
letéről van szó. Mint köztudott,
a Fradi-szurkolók hozták létre
az úgynevezett, és a világon is
egyedülálló „Fradi szívet”,
melynek büszke tagja lehetek.
Csak annyit említek még meg,
hogy hihetetlen érzés kifutni az
Üllői úti stadionba és több ezer
odaadó Fradi-drukker a csapat
himnuszát énekelve, bíztat 90
percen keresztül. Azt nem lehet
szavakba foglalni, azt át kell
élni…

– Szerződéskötésed után mint-
egy 40–50 újságíró képviselője fo-
gadott a bemutatkozó sajtó -
konferencián, ami rekordnak
számít. Milyen viszonyban vagy a
játékosokkal, vezetőkkel?

– A szerződésem aláírása
előtt már éreztem, hogy nagyon
akartak engem a vezetők. Ők,
amúgy mindent meg terem -
tenek annak érdekében, hogy
mi, a játékosok zökkenőmente-
sen tudjunk felkészülni, játszani
és jó eredményeket elérni, ezért
tisztelet irántuk. A játékostár-
saimmal is kiváló a viszonyom,
sokat segítettek, mindenki
tiszteli a másikat, ahogy ez egy
profi egyesületnél kell legyen.

– Felmerült annak a
lehetősége, hogy te is lehetsz a
Ferencváros csapatkapitánya a

soron következő idényben. Mi er-
ről a véleményed?

– Én is hallottam erről,
megtisztelő, de ugyanakkor
felelősségteljes megbízás lenne
úgy nekem, mint bárki más
számára. Valóban a 
csapatkapitány Dragoner Attila,
aki egy csupa szív fradista,
sérülés miatt mintegy féléves
kény szerpihenőn van, őt kell
majd helyettesíteni, de ez majd
elválik, még semmi sem biztos.
Bárki is fogja viselni a karsza-
lagot, a fontos az, hogy a
következő idényben minél job-
ban teljesítsen az együttes. A
Ferencvárosnak a bajnoki tabella
első három hely egyikén a helye,
oda kell nekünk feljutnunk.

– A Székesfehérváron
eltöltött időszak után újra vissza -
kerültél a magyar élvonalba.
Ezután is reméled, hogy vissza-
jutsz a magyar válogatottba?

– Nem mondtam le a
válogatottról, de ahhoz, hogy
oda visszakerüljek, folytonos, jó
játékkal kell biztos tagja legyek
csapatomnak. A választás a
szövetségi kapitányon múlik
majd. Ez a jövő titka, addig is
mi július 23-án találkozunk és
reméljük, hogy egy sikeresebb
szezon veszi kezdetét az Üllői
úton, amiért mi játékosok min-
dent elkövetünk, mert a Fradi-
szív ezt követeli…

Czimbalmos Ferenc-Attila
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Könyvek mindenkinek.

Keleti Könyvudvar -
Marosszentgyörgy

Sudului utca 7.

Kobak 
Könyvesbolt 

1848 sétány, 19.

TKK Könyvesbolt -
Rózsák tere 16.

Ők megalkották, mi közvetítjük.

Jól döntöttem, amikor
a Fradihoz igazoltam…

Mondja a marosszentgyörgyi születésű, kőkemény felépítésű Csizmadia Csaba, aki Magyarország
legismertebb és legkedveltebb klubcsapatának, a Ferencvárosnak a hátvédje.

Teremfoci

Cosmin Gherman a
világválogatottban

A jelenlegi román
baj nok és kupagyőztes,
City’us-ból lett FC Mu -
ni cipal teremlabda rú -
gó-csapat játék irányí -
tóját, a helyi születésű
Cos min Ghermant
meg  hívták a világ vá lo -
gatottba, mely július
16-án és 17-én 
Tri     poliban, Líbia 
fő    vá  r o s    ában és 
Mis  t  ratah-ban, az or -
szág második legna -
gyobb városában 
ba rát ságos te  rem -
labdarúgó-mérkőzésen
léphet pályára a helyi
csapat ellen. Pipoca és
Sito Rivera, a világ válogatott megbízott edzői – akik a világ-
bajnok Brazília és Románia szövetségi kapitányai is egyben
–, számítanak a marosvásárhelyi játékirányító jelenlétére,
hisz utóbbi közülük több alkalommal kísérte figyelemmel a
hajdani bajnok és kupagyőztes, dévai CIP legjobb teremlab-
darúgóját, aki a nemrég véget ért szezonban a vásárhelyiek
legjobb focistája volt. Gherman eddig az egyetlen román
teremlabdarúgó Romániából, aki világválogatottban szere-
pelhet és a világ legjobb játékosaival közösen léphet pályára.

C.F.A. 
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életmódi

amelyben a polkapöttyöt
nonprofit reklámozzuk

Mindig szerettem a nonprofit reklámokat. Röviden talán
azért, mert a jelenség igazi elköteleződésre vall. (És általában
szeretem az alulról építkező dolgokat.) A polkapötty ezért/is
méltán kiérdemli a reklámot. És abból is a nonprofit fajtát,
mégpedig azért, mert a polkapöttynek nincs meg az a
képessége, hogy pénzt számoljon és nekem cikkdíjat
fizessen. Én pedig nem is igazán szeretem a pénzt. 

Nagyképű kijelentésem meg tudom indokolni. Ha
pénzem van, mindig összezavarodom. És kimondhatatlan
vágyat érzek arra, hogy minden pénzem elköltsem. (A
Kedves Olvasó láthatja, hogy valóban nem szeretem a pénzt,
mert ha szeretném, nem éreznék folyton égető vágyat arra,
hogy elköltsem, ami aztán a pénz nincsségét jelenti majd.)
Ha már nincs pénzem, megnyugszom, mert nem kell azon
gondolkodnom, hogy mire költsem. Nem szeretem a pénzt,
de egy hajóban szocializálódgattam a többségi társadalom-
mal, ezért „A pénzre vigyázz, Dzsesszika!” oltalmazó szavak,
olykor fenyegetések után… rezignálódom.

És lassan vissza a polkapöttyhöz – a pénz bűnös útján
keresztül. Nemrégiben nagyobb, nem várt pénzösszeghez
jutottam. Ami kb. megegyezik egy karton cigaretta árával;
hogy a „nagyobb pénzösszeg” kifejezés a kontextusban hite-
les koordináták közé helyeződjön. A „nagyobb pénzösszeg”
egy kisebb szeletének volt csupán céltudatosan kijelölt útja:
„Ernyőt!” hangzott megfellebbezhetetlenül és jogosan.

Egyből egymásra találtunk a polkapöttyössel. Itt kívánom
megjegyezni, hogy a polkapötty nem a bölcsek köve, nem
az élet sava-borsa, alfája és ómegája, a polkapötty egyszerű
pötty: egyszínű alapon más színű egyforma körök. Ennyi.
Matematikai egzaktság. És játék. A polkapöttyös ernyő
eszmei értékét a környezet nem teljes mértékben pozitívan
csatolta vissza tulajdonosához. Gyermeteg, ledér, és más
hasonló, nem igazán felemelő jelzőket kapott a polka -
pöttyös. 

Addig, amíg ítéletet nem mondott rá a pallérozatlan
stílus, a spontán és társadalmi konvencióktól mentes ítélet:
egy gyerek. „Anya, én is ilyen szép ernyőt akarok, mint a
nénié”. Ennyi.

Most már csak egy gondom van: mire költsem a többi
pénzem?

(vassgyopi) 

Ahányan vagyunk, annyiféle módon szeretünk utazni. Vannak, akik évek óta a megszokott
helyekre vágynak vissza, míg mások folyton az újat keresik, és a leghajmeresztőbb kalan-
dokba vetik bele magukat. A sokféleség ellenére van néhány olyan tanács, amit érdemes

megfogadni, mielőbb elkezdjük tervezni a következő utazásunkat.

1. Ne tervezzünk túl sokáig. A túlzott
előkészület azt jelenti, hogy túlzottan
megtervezzük az utazás részleteit. Ettől
nem csak feszültek leszünk, hanem éppen
azt vétjük el, ami a legjobb az utazásban:
hogy spontán fedezzük fel a másik országot.
És abban az embereket. A pillanatokat. Az
érzéseket. A rejtett kis helyeket. 

2. Ha nincs pénzünk, inkább várjunk
egy kicsit a nyaralással. Hiszen senki sem
akar kimaradni az utazás során adódó
élményekből csak azért, mert nincs pénze
mondjuk sörre vagy egy helyi kirándulásra.
Ezért inkább tegyünk félre még 1–2 hó-
napig, és utána sokszoros élményt fogunk
kapni, aggódás nélkül. 

3. Döntsük el, milyen élményeket
várunk az adott nyaralástól. Aztán
válasszunk úti célt és útitársakat eszerint.
Ha kikapcsolódást keresünk, akkor ne ter-
vezzünk be kötelezően városnézést. A
legjobb, ha olyan helyre megyünk, ahol
nincs is igazán nevezetesség a tengerparti
kocsmán kívül. Az útitársak kérdése a leg-
fontosabb: családdal utazni egészen más
kategória, mint barátokkal, és azt se
hagyjuk ki a lehetőségek közül, hogy adott

esetben egyedül utazzunk. Ennek is feled-
hetetlen varázsa van. 

4. Ha már elindultunk, hagyjuk magunk
mögött a hétköznapokat. Igen, a laptop is
otthon marad. A mobilt kapcsoljuk ki.
Felejt sük el, hogy mit gondolunk bizonyos
ételekről, italokról vagy szokásokról. Adjuk
át magunkat az élménynek, mindenféle
vélemény nélkül. Csak érezzünk. Elvégre

kivételes lehetőség előtt állunk minden
egyes utazás alkalmával. 

5. Mosolyogjunk! A világon mindenhol
megértik, és mindenhol örülnek a széles
mosolynak. Persze vannak kivételes esetek
is: bazárban, alkudozás közben érdemes
néha komoly arccal hüledeznünk az első
ajánlat hallatán.

(divehardtours)

A világhálón iswww.kozpont.ro

A mediterrán vidékek éke a virágba
borult leánderbokrok. Fehér, rózsaszín,
vörös, ritkábban sárga színű virágai
kerteket is gyakorta díszítenek. Ázsiából
származik, ahol vadon nő, de tájainkon
balkonládákban, cserépben nevelik,
mivel télen nem tartható a szabadban.
Nevét a vizek görög istenéről,
Néreuszról kapta, és lányairól a Nerei-
dákról, akiket hableányok néven em-
legetnek a legendák.

A leánder (Nerium Oleander)
örökzöld, könnyen nevelhető növény.
Sokféle talajtípushoz alkalmazkodik,

lényeg, hogy földje ne legyen túl
nedves. Nem szereti, ha túlöntözik, ép-
pen ezért a nyári forró időszak
kivételével elegendő neki az aláhulló
esővíz. Nyáron három-négynaponta
egyszer kell megöntözni. Amennyiben
nincs kiültetve, hanem cserépben
tartjuk, egy-kétnaponta locsoljuk,
lehetőleg a reggeli, vagy koraesti
időpontokban.

Fénykedvelő növény. Ha cserépben
vagy ládában tartjuk, tegyük lehetőleg
napsütötte helyre. Lakásban a déli
fekvésű ablak az ajánlott. A hőséget jól

bírja, a hideget is viszonylag jól tűri,
ám a fagyos időszakban rakjuk fagy-
mentes pincébe.

A fiatal növényeket cserépben vagy
ládában is nevelhetjük akár több évig
is. Ebben az esetben érdemes virágokra
kifejlesztett tápoldattal is kezelni.
Gyöke rei gyorsan nőnek, hamar kitöltik
a kisebb cserepeket. Ha szükséges,
vágjuk vissza ezeket a gyökereket, il-
letve a hosszabb szárakat kb. 40–60
centiméteresre. Így a következő nyáron
is dúsan fog virágzani. Nem érzékeny a
betegségekre, ám levéltetvek megtá-

madhatják.
Metszéssel fa formájúra is

alakíthatjuk. Vágjuk vissza a törzs alján
lévő új hajtásokat. Így gyorsabban nő,
és alul idővel felkopaszodik. Ha
meghagyjuk az alsó hajtásokat, formás,
dús bokor nevelkedik belőle. Ha nyurga
lesz, vagy megbetegszik, bátran vágjuk
vissza egészen alacsonyra. A szinte
csonkig visszavágott növény is megújul,
ha gyökérzete ép, és friss hajtásokat,
virágokat hoz a következő nyáron.

A gyönyörű növény minden része
mérgező. A régi Rómában patkányok,

egerek irtására használták. Olaszország-
ban ma is távol tartják tőle a háziálla-
tokat. Állatra, emberre egyaránt veszé-
lyes. A leánderligetekben hosszasan
időző pásztorok néha rosszul lettek a
növényből kipárolgó illóolajoktól.
Méreg anyagai a szívizomra hatnak,
ezért kis mennyiségben, megfelelően
adagolva szívbetegségek gyógyítására
alkalmas. Nagy mennyiségben azonban
halálos méreg. Levelét, virágát szájba
venni nem ajánlott.

(gardening.ro) 

5 tipp a tökéletes
nyaraláshoz

Mediterrán hangulat
a kertben: a leánder



Vízszintes: 1. A vicc csattanója,
első rész (zárt betűk: J, A, T, L, Í).
13. Germán főisten. 14. Ruhát
valakinek a méreteire készít. 15.
Költői napszak. 16. Nagyidő. 18.
Parancsoló. 19. Fasoros sétány.
20. John …, a név nélküli ember
az amerikai kultúrában. 21. Eszes.
23. Piszkít. 25. Mocsári madár.
27. Páros szűcs! 29. Vásznat
készít. 30. Egyből kettő! 32. Erel!
33. Langaléta. 35. Gép al kat -
részek! 36. Gabonát vág. 38.
Közép-amerikai állam, fővárosa
Belmopan. 39. Halkan mond. 40.
Szerb férfinév. 42. Volán. 44.
Spanyol exkirálynő. 45. Dohnányi
Ernő három felvonásos operája.

47. Mérkőzés eredményének
megfellebbezése. 48. Lyukas gát!
49. Görög mitológiai alak, Silas
és Caspian testvére. 50. Fába vés.
51. Csendesen ráz! 52. Kender -
csomó. 53. Római 501-es. 54.
Cigányfőnök. 56. Égből hulló
tiszta folyadék. 59. Lovacskák
gyakori neve. 61. Tolsztoj
személy neve. 63. Claude Autant-
…, francia filmrendező, színész
(1901-2000). 64. Disznópajta.
66. Egyik irányba sem. 68. Irén
becézése. 69. Noé „kikötője”. 71.
Ezen a napon úgyszintén.
Függőleges: 1. A vicc poénjának
második, befejező része (zárt
betűk: B, G, Ú, Á, T, T). 2. Olasz

búcsúköszönés. 3. Kötőszó. 4.
Idegen Anna. 5. Sir Francis …,
angol tengerész, felfedező,
hírhedt kalózkapitány. 6. Ácsorgó.
7. Szintén. 8. Faevő rovar. 9.
Pólus. 10. Zsebszélek! 11. Kézzel
intő. 12. Hipparion. 17. Madarak
„ruhadarabja”. 19. Tokaji bor. 22.
Hangot ad ki. 24. Ócskapiac. 26.
Rettenetesen nagy. 28. A ménes
pásztora. 31. Verne egyik
kapitánya. 33. Magyarországi
helység, híres a porcelánja. 34.
Széthint. 35. A lúd hímje. 37. …
Kok, holland úszóbajnoknő. 38.
Akasztófa. 39. Széles csík. 41.
Becézett Márton. 43. Magyar
színésznő (Mariann). 46. Fekete,

franciául. 49. Elemi szilícium. 50.
Szoba, angolul (ROOM). 52.
Szürke törzsű, dús koronájú fa.
54. Garbo személyneve. 55. Az
első csapat repülő. 57. Fiatal
növényi hajtás. 58. Huru komikus
társa. 60. Kerti munka. 62. A
Nagy-tavak egyike. 65. Elavult
súlymérték. 67. Ama ellentéte.
69. Az ezüst vegyjele. 70. Félig
régi! 
A helyes megfejtést következő szá-
munkban közöljük!
Nyílpuska c. rejtvényünk helyes
megfejtése: – Kivittem a bará-
tomat a kertbe, a fejére tettem egy
almát… Holnap lenne negyven-
egy éves. 

16. oldal >> Szórakozás

Estike
– Szívem – szól a férj este a fe-
leségének –, lemegyek még
néhány percre friss levegőt szívni.
– Rendben van – felel a feleség.
– Aztán, … (folyt. a rejtvény
vízsz. 1. valamint függ. 1. sz. so-
raiban)

– Mi a különbség az etióp és
a pingponglabda között?
– ???
– Pár gramm.

– Mit csinál a magyar futball-
válogatott, ha megnyerik a foci
VB-t?
– Kikapcsolják a Playstation-t.

– Ma nagy szerencséje van,
mama – mondja a biciklis fi-
atalember egy idős néninek,
akit éppen elütött.
– Szerencsém? Hát ebben
meg mi a szerencse?
– Általában úthengert szok-
tam vezetni...

– Drágám, szeretnél egyszer
egy hatalmas, kék, sok-sok
lóerős kocsiban utazni, ame-
lyet nem kell vezetni, mert
sofőr ül a volán mögött?
– Igen, ez nagyszerű lenne!
– Akkor gyere, szálljunk fel a
buszra!

– Hogy csinál egy szőke nő
lekvárt?
– ???
– Kinyomja a buktából.

Friss apa, miközben barátaival

a kórházban az újszülött gye -
rekét nézi:
– Nézzétek, milyen szépen
mosolyog! Hát nem édes?
– De a fiad nem is mosolyog
– mondja az egyik barátja.
– Én nem a kölyökről, hanem
a nővérkéről beszéltem.

– Anyuka drága, miért nem
telefonált, hogy jön? – kérdi
a vő az anyósától.
– Azért fiam, mert látni akar-
talak...

Az agresszív kismalac biciklizik.
Épp arra sétál a kisnyúl, amikor
a malac egy jókorát borul a
bringával.
– Jaj, kismalac, nem ütötted
meg magad?
– Kuss! Én így szoktam
leszállni!

Nyugodt tempóban halad az
autós a városban, amikor in-
dexelés nélkül elévág egy nő.
A sofőrnek minden tudására
szüksége van, hogy elkerülje
az ütközést. A következő lám-
pánál megszólítja a nőt:– Höl-
gyem, nem tud indexelni?–
Indexelni tudok, csak vezetni
nem.

Viccek

június 30–július 6.

A nagy földmozgásokat rengéshullámok előzik
meg. A felszín még békés, de lenn a mélyben 
isz onyatos erők készülnek kitörni. Orbán Viktor a
2007-es Egy az ország című kötete után új
könyvében azokat a tényezőket veszi sorra, 
amelyek a Fidesz földcsuszamlásszerű
győzelméhez vezettek. Amelyek, mint mondja,
2010 tavaszán forradalmat idéztek elő a

szavazófülkékben. Az elmúlt egy évben keletkezett
írások és beszédek világos célokat jelölnek ki, s
megelőlegezik az új kormányzati politikát, amely
vissza akarja szerezni az ország nemzetközi te -
kintélyét, a gazdaság élénkítésével munkahelyeket
kíván teremteni, s polgárainak biztonságot,
kiszámítható jövőt ígér. Azt akarja, hogy az
apátiába süllyedt nemzet vissza nyerje életerejét.

Könyvajánló

Előfizetési
akció!

A Központ a következő előfiezetési 
csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:

1 hónapra  ....................      4.8 RON
3 hónapra  ....................      13  RON
6 hónapra  ....................       25 RON

12 hónapra  ...................        50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy.
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Játsszon velünk!
Megfejtését küldje el a Rózsák tere 16.
szám alá hétfőig. A helyes megfejtők
között a Kobak könyvesbolt jóvoltából
hetente könyvjutalmat sorsolunk ki.

Név:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cím:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Megfejtés:_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Töltse ki a szelvényt, és küldje el a szerkesztőség címére / Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám / vagy hívjon telefonon / 0265-250.994 / és ügynökünk házhoz megy.

Előfizetés magánszemélyeknek Előfizetés jogi személyeknek

REJTVÉNY

Orbán Viktor: Rengéshullámok

Múlt heti nyertesünk:
Lehmann Ibolya

Nyereményét  szerkesztőségünkben a
Rózsák tere 16. szám alatt veheti át két
héten belül, naponta 9–13 óra között.

Nyerőszelvény
június 23.

REJTVÉNY

Második Exkluzív
Lokálpatrióta Klub!

A július 7-i találkozó alkalmával 
Fancsali Ailával, a Vásárhelyi Hírlap, 
Nagy Miklós Kunddal, a Népújság és 

Szucher Ervinnel, a Krónika munkatársaival
a vásárhelyi íro sajtó múltjáról,

jelenéről és jövőjéről beszélgetünk.

A szervezők szereteel várnak mindenkit
egy szerda délutáni 

családias hangulatú együlétre. 

Találkozzunk július 7-én, szerdán délután
6 órakor, a Bolyai téri Unitárius 
Egyházközség tanácstermében! 


