
A Világszervezet ezévi nemzetközi konferenciáját november 12 - 13-án Temesváron tartotta. Nagyon jó volt a helyszín vá-
lasztása, elsősorban a hely szelleme, a rengeteg magyar emlék miatt, továbbá a város központjában, álló, Timisoara (Temesvár) 
Hotel nemrég felújított, kényelmes elhelyezést nyújtó szolgáltatása miatt is. A város a Bánság közepén, a történelmi Magyaror-
szág jól körülhatárolható részén, sajátos történelemmel, etnikai viszonyokkal található. Temesvár talán Románia „legeurópaibb” 
városa. Történelméről Puha Sándor tagtársunk honlapunkon (http://www.mavsz.com) megtalálható írásában olvasható bőveb-
ben. 

Mielőtt az eseményről folytatnám az írást, szomorúan kell tudatnom, hogy Dr. Rubányi Pálné szül. Hofmann Ágnes, a 
MÁVSZ konferenciáinak a szervezésében oroszlánrészt vállaló Blaguss Iroda lelke, 1997-es, alakuló konferenciánk óta, ren-
dezvényeink kiváló szervezője, szervezetünk elkötelezett híve, Temesvár szülötte, temesvári konferenciánknak is aktív szer-
vezője, november 12-én egy rövid, kis kikapcsolódásnak szánt séta közben, temesvári szülőháza közelében közúti baleset 
áldozata lett. 

Az eddigikhez hasonlóan, ezúttal is nagy számban jöttek kollégáink a 
régiókból. Igen örvendetes volt, hogy Hallgatói Tagozatunk révén az egyete-
misták is igen nagy számban jelentek meg, s az, hogy határon túli kollégá-
ink egyre nagyobb számban vállalnak előadást. Gazdag programot állítottak 
össze a szervezők, közülük is elsősorban Daróczy Csaba kollégánknak, va-
lamint a MÁVSZ Elnökének kell köszönetet mondani a lelkes odaadással 
végzett munkáért és számos támogató megszerzéséért.

Megnyitóként a temesvári Bartók Lyceum tanulója, Szabó Orsolya kiváló 
előadásában Lenau – az „osztrák Petőfi”, Temesvár szülötte – Kosztolányi 
Dezső fordította Cigányok című versének szavalásával kezdődött. A szakmai 
program plenáris ülése elsősorban az élelmiszertermelő haszonállatokkal 
kapcsolatos témákkal foglalkozott, színvonalas előadásokkal, jól felkészült 
előadókkal, mely a másnapi, azaz szombati, haszonállat és a kedvenc állat 
szekcióban is ugyanígy folytatódott, összesen 22 előadó tolmácsolásában. 

Szerencsénk volt az időjárással, szinte majdnem nyári, napos idő volt a 
konferencia ideje alatt. Mindkét napon a kísérők több órás, sétával egybekö-
tött, igen színvonalas, Temesvár nevezetességeit bemutató történelmi „uta-
zásban” vehettek részt a lelkes, helybéli idegenvezető segítségével. Megnézhették az 1906-ban felállított Mária-szobor szom-
szédságában álló református imaházat, amelynél 1989. december 15-én összegyűltek a Tőkés Lászlót védő hívek, majd élő 
láncot alkotva megakadályozták a tiszteletes erőszakos kilakoltatását. A péntek esti állófogadáson a köszöntő után a temesvári 
Bartók Béla Lyceum tündéri lányokból álló citera zenekara és a fiukkal kibővített néptánc együttese igen élvezetes műsort adott.

Nagyon várt esemény volt, hogy a plenáris ülés utáni délutánon átmenjünk 
Aradra, s az aradi vértanúk emlékművénél koszorút helyezzünk el. A három 
tömött autóbusszal, s több személyautóval érkezett résztvevő előtt Merész 
Lajos kollégánk elszavalta Reményik Sándor, Eredj, ha tudsz... című versét, 
majd elénekeltük himnuszunkat,  a szózatot és a székely himnuszt. Megható 
érzés volt, ott magyarként „együtt lenni”.

Összességében igen sikeres, a magyar, a szlovák, a szerb, a román ka-
marák által is elismert rendezvény volt! Így idén is megvolt a lehetőségünk 
a történelmi Magyarország egy másik, sokszínű régiója központi városának 
mostani életébe is rövid betekintést tenni. Remélem jövőre újabb Kollégák 
csatlakoznak Szervezetünkhöz. Higgyék el, lelkiekben gazdagabbá válnak 
ilyen élményektől. 
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