
 Erdélyi tudósítások 2021. szeptember 15.
szerda 7

Könyvajánló
„Ha a Cenzúrázott egészség című könyvem sci-fi  lenne, lehetséges, 
hogy nemsokára ünnepelt, népszerű író lennék. Még a kritikusok is di-
csérnék szárnyaló fantáziámat. Az a probléma, hogy ez itt a valóság” 
– írja dr. Lenkei Gábor első könyvéről, a Cenzúrázott egészségről. 
2003-as megjelenése óta ez a könyv már világszinten is bestsellernek 
számít. Több mint 160 ezer példányban kelt el, s felébresztette azo-
kat, akik nyitottak voltak a valóság megismerésére. A könyvből meg-
tudhatjuk, hogy egészen pontosan kik és milyen módszerrel cenzú-
rázták az orvosi egyetem tananyagát, kik és miért söpörték szőnyeg 
alá a legfontosabb tudományos felismeréseket. Arról a háttérhata-
lomról olvashatunk, akik évszázadok óta azon mesterkednek, hogy 

ne kerüljön az asztalra egészséges táplálék, és lehetőleg nagy profi tra tegyenek szert a 
hatalmas árréssel értékesített, rengeteg nemkívánatos hatást létrehozó, gyógyszernek ne-
vezett kémiai anyagokból. A könyv megoldással is szolgál.

Dr. Lenkei Gábor könyveit megtalálja a Dr. Lenkei Egészségkultúra szaküzletben,
Kolozsváron a Regele Ferdinand út 21. szám alatt

Tel.: 0758-888155
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Sok szempontból újra egységes 
Kárpát-medencéről beszélhe-

tünk – jelentette ki a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikai államtit-
kára Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott Harmincból tíz című 
könyvének bemutatóján tegnap 
Budapesten. Potápi Árpád János 
kiemelte: egységes a Kárpát-me-
dence, ha oktatásról, kultúráról 
van szó, és szociális, valamint 
egészségügyi területen is erre töre-
kednek. Hozzátette: a politikai in-
tézményrendszert is erősítik, mert 
ha az nem erős, a többi sem lesz 
az. „Nem mindegy, hogy a magya-
rok, a magyar pártok ott vannak-e 
helyben vagy a tartományokban 
felelős vezetőként, illetve az utód-
államok parlamentjeiben képvi-
selőként” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: a mindenkori 
kormánynak 101 éve kell a nemzet-
politikával foglalkoznia, mert azó-
ta az ország és a nemzet határai 
nem esnek egybe. „A Kárpát-me-
dencében és a diaszpórában élő 
magyarság érdekképviseletét is 
vállalnia kell a magyar kormány-
nak, az Országgyűlésnek, összes-
ségében a magyar politikának” 
– szögezte le. Potápi Árpád János 
szerint ma nincs olyan nap a Kár-
pát-medencében, amikor ne adná-
nak át iskolát, óvodát, illetve ne 
indulna valamilyen program.

 Szili Katalin az eseményen fel-
idézte: 2016-ban jelent meg egy 
kötete Joggal Európában címmel, 

amely áttekintést adott az ad-
dig terjedő időszakról, mi történt 
nemzetközi porondon a nemzet-
politika területén. Akkor még nem 
gondolt folytatásra, de egy este a 
híradóban azt látta, hogy a minisz-
terelnök egy más kötet kapcsán 
arról beszélt, hogy jó volna, „ha 
mindenki megcsinálná a maga 
tízéves leltárát a saját területéről”.  
A kötetéről azt mondta: nevezhe-
tő politikai esszének, nem tudo-
mányos leírásnak, ismertetőnek, 
krónikának vagy tankönyvnek. 
„Bárki, aki forgatja, áttekintést 
kap az elmúlt tíz év törekvéseiről 
az önigazgatás iránti igény kielé-
gítésére, de kitekintés Európára 
is” – részletezte, megjegyezve: az 
Európai Unió nem foglalkozik a 
nemzetiségi kisebbségek ügyével.

Kalmár Ferenc szomszédságpo-
litikáért felelős miniszteri biztos 
arról beszélt: a Kárpát-medencé-
ben és a diaszpórában élő magyar-
sággal a külügyi tárca is foglalko-
zik a diplomáciai testületeken, 
illetve a kormányközi kisebbségi 
vegyes bizottságokon keresztül. 
A Kárpát-medencében működő 
kormányközi kisebbségi vegyes 
bizottságok munkáját nehéznek 
nevezte, külön megemlítve, hogy 
azok az országok, amelyek nem 
biztosítanak kollektív jogokat a 
kisebbségeknek, mint például 
Szlovákia, Ukrajna, Románia, in-
tegrálnák az ott élő magyarokat. 
Kalmár Ferenc szerint az integrá-
ció a kollektív jogok nélkül valójá-
ban asszimilációt jelent.

Egységes a Kárpát-medence

ALAPFOKON ELÍTÉLTE BIHARI EDÖMÉR NAGYAJTAI POLGÁRMESTERT A SEPSISZENTGYÖRGYI BÍRÓSÁG EGY KÖNYVTÁROSÁLLÁS ÜGYÉBEN

Felfüggesztett börtön egy alkalmazásért
Hivatali visszaélésnek 
minősített a bíróság egy 
több mint tíz évvel ezelőtti 
nagyajtai könyvtáros-alkal-
mazást, amely miatt alapfo-
kon három év felfüggesztett 
börtönbüntetést szabtak ki a 
háromszéki polgármesterre. 
Pedig Bihari Edömér biztos 
volt benne, hogy az igazság 
az ő oldalukon áll, ezért 
megfellebbezik az ítéletet.

 » BÍRÓ BLANKA

M egfellebbezi a sepsi-
szentgyörgyi bíróság 
alapfokú döntését Biha-

ri Edömér nagyajtai polgármes-
ter, mert amint a Krónikának 
elmondta, lelkiismerete tiszta, 
nem tévedett, semmi olyat nem 
tett, amit tilt a törvény. A bíró-
ság alapfokon három év felfüg-
gesztetett börtönbüntetésre, az 
okozott kár megtérítésére ítélte 
a Kovászna megyei – mintegy 
1700 főt számláló, több mint 90 
százalékban magyarlakta – köz-
ség elöljáróját és Barta István 
Zsolt községi jegyzőt, valamint 
öt évre eltiltotta őket jelenlegi 

tisztségük betöltésétől. A vád hi-
vatali visszaélés. Az ügy 2009-re 
nyúlik vissza, amikor az év végén 
az önkormányzat versenyvizsgát 
hirdetett egy teljes munkaidős 
könyvtári állás betöltésére. Erre 
azért volt szükség, mert nyertek 
egy pályázatot, amely alapján 
az Irex Alapítvány és a Microsoft  
számítógépekkel, programok-
kal szerelte fel a községi könyv-

tárat, és internet-hozzáférést is 
biztosított. A kormány 2009-ben 
megtiltotta ugyan az önkor-
mányzatoknak az alkalmazást, 
de a nagyajtaiak akkor nem is 
alkalmazták a könyvtárost, csak 
2010 elején, amikor a tiltás már 
nem volt érvényben.

„A versenyvizsgát valóban 
2009 decemberében szerveztük, 
de erre vonatkozó tiltás nem sze-

repelt a törvényben, versenyvizs-
gát bármennyit lehet szervezni, 
az még nem kötelez az alkalma-
zásra” – mutatott rá megkeresé-
sünkre Bihari Edömér. A gondok 
akkor kezdődtek, amikor 2010 
végén a kormány újra betiltotta 
az alkalmazást, és a prefektúra 
ezt visszamenőleg is kifogásolta. 
„Még akkor is bátrak voltunk, 
amikor a prefektúra jelezte, hogy 

másként értelmezi a törvényt. 
Biztosak voltunk benne, hogy 
a pert megnyerjük, az igazság a 
mi oldalunkon áll” – részletezte 
a polgármester. Alapfokon a bí-
róság a községnek adott igazat, 
végül 2012-ben a táblabíróságon 
a prefektúra nyert. Akkor meg 
kellett volna szüntetni minden, 
alkalmazással kapcsolatos helyi 
határozatot, ám ezt csak 2015-
ben tették meg, amikor a pályá-
zati megállapodás határideje 
lejárt, hogy ne veszítsék el a tá-
mogatást. A két és fél éves késé-
sért vádolta meg az ügyészség a 
polgármestert és a jegyzőt hiva-
tali visszaéléssel.

„A késlekedésért legfeljebb 
pénzbírságra számítottunk, hi-
szen nem követtünk el hivatali 
visszaélést. A jegyző szakmaisá-
ga kifogástalan, soha nem tett 
semmit, ha felmerült a szabály-
talanság gyanúja” – mondta a 
polgármester. Hangsúlyozta, 
mindvégig a község érdekeit tar-
tották szem előtt, a biblionetes 
program sokat segített, amikor 
még nem volt elterjedt az inter-
net, a falubeliek a könyvtárban 
tarthatták a kapcsolatot a kül-
földön élő családtagjaikkal, a 
gyerekek tanulásában segítettek 
a programok.
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Fellebbez. Bihari Edömér polgármester lelkiismerete tiszta, szerinte nem tévedett




