
Hír és hírháttér

Újra drágul 
a közszállítás

20 banival emelkednek a közszállítási jegy-
árak – döntött júniusi soron ülésén az ön-
kormányzati testület – ami annyit jelent,
hogy az eddigi 1,8 lej helyett 2 lejt fizetünk
egy utazásért. Bár legutóbb jegyáreme-
lésre 2010 októberében került sor, a taná-
csosok egyöntetűen elfogadták az újabb
drágításról szóló határozatot.
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IX. Csűrszínházi Napok

Kilenc év vel ezelőtt álmodta
meg Szélyes Ferenc színművész
a Csűrszínházi Napokat. Azóta
évente egyszer mondhatni a vi-
lág, de legalábbis a kultúra, a
művészet és a hagyományok
hazájának középpontjává válik
Mikháza. 

Sport

Öregfiúk nem vén fiúk!

A Bastia President csapata az elmúlt
héten bajnokságot nyert a víkendtelepi,
35 év felettieknek kiírt bajnokságban,
miután 14 meccsből tizenkettőt nyert és
két alkalommal játszott döntetlenre
(gólarány 45–9).

>>> 15. oldal
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Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).
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A marosvásárhelyi önkormányzat júniusi soron ülésén döntött arról, hogy a Székelykakasdra
tervezett hulladékválogató, -átrakó és -komposztáló állomáshoz vezető út
megépítéséhez szükséges telkeket, a törvény értelmében, kisajátítják. A határozatter-
vezet alapján az önkormányzatnak 3371 négyzetméternyi területet kell államosítania
23 parcellán. Négyzetméterenként 9 eurót fizetnek a tulajdonosoknak. >>> 6. oldal
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Megvalósul a magyar 
összefogás Vásárhelyen?

Dr. Benedek Istvánt, az RMDSZ marosvásár-
helyi szervezetének elnökét, Kelemen Feren-
cet, az MPP vásárhelyi szervezetének
elnökét, és Kali Istvánt, a Maros megyei
EMNT alelnökét arról kérdeztük, hol tartanak
a tárgyalásokban, ami a közös polgármester-
jelöltet illeti, van-e kialakult álláspontjuk dr.
Vass Levente esetleges jelöltsége ügyében.

>>> 5. oldal >>> 11. oldal

Társadalom

Éretlenség minden szinten

Illés Ildikó, Maros megyei főtanfelügyelő-
helyettes szerint az idei érettségi ered-
mények valós képet mutatnak, míg
Horváth Gabriella, a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége Maros megyei
szervezetének elnöke, a Bolyai Líceum al-
igazgatója szerint az idei eredmények
nem a valóságot tükrözik.  Két dolog biz-
tos: egyrészt Maros megyében a 45,5%-
os átmenési arány katasztrofális,
másrészt a probléma többtényezős.

>>> 3. oldal

>>> 2. oldal

A kakasdi 
szemétdomb
árnyékában



Triatlon
A marosvásárhelyi Master Ski and Bike Klub július 8-án és 9-én

második alkalommal szervezi meg a Bioeel triatlonversenyt. A
versenyzőknek 1 km-t kell úszniuk a Marosban, ezután 25 km-es
kerékpárutat kell megtenniük, végül pedig 8 km-es terepfutást. A
rajt és az érkezés a Víkendtelepen lesz. Benevezni egyéni és staféta
kategóriában lehet.  Feliratkozás pénteken, július 8-án, 16–18 óra
között a rajtvonalnál, illetve szombaton 8–10 óra között. Rajtolás:
július 9-én, 11 órakor. A szervezők 14.30-kor gulyással várják a
résztvevőket, 15 órakor osztják ki az érmeket és a kupákat. Bővebb
információ a http://bioeeltriatlon.blog.hu weboldalon, vagy a
0743-416.873-as telefonszámon, Klosz Pétertől kapható. 

Vakációs klub
A Philothea Klub idén is megszervezi a vakációs programot.

Szeretettel várunk minden I–IV. osztályost ezekre az alkalmakra,
június 20–július 8. között, minden hétfőn, szerdán és pénteken 10
órától 13 óráig. Ezúttal is színes programok várnak! Lesz batikolás,
nemezelés, gyertyaöntés, tánctanulás és még sok más érdekes
meglepetés.

Nyáresti orgonahangversenyek
Molnár Tünde orgonaművésznő Nyáresti

orgonahangversenyek című, A marosvásárhelyi orgonák hangszínei
alcímű koncert sorozatának soron következű hangversenyére

csütörtökön, július 7-én,  19 órakor kerül sor a református
Kistemplomban. Műsoron J. Sweelink, J. S. Bach és Liszt Ferenc művei.

Székelyföldi Rockmaraton

Július 5-e és 9-e között zajlik Szejkefürdőn a X. Székelyföldi
Rockmaraton. A nagy hagyományokkal rendelkező rockbuli idei
fellépői: Sons of seasons, Rózsaszín Pitbull, Superbutt, Overload,
Flúg, Matahari, Knock Out, Ismerős Arcok, Ossian, Titkolt Ellenállás,
Földrengés, Dharma, Sunday Fury, Stress, Agregator, Romeó Vérzik,
Depresszió, Oi-Kor, Óbudai Fiúk, Krízis, Ideas, Bornholm, Rubicon,
Wisdom, Hard, P. Box, Arkona, Rückwartz. A fesztivál teljes idejére a
beugró 150 lejbe kerül, napijegy 40 lej. Bővebb információk a
www.zeneudvar.ro honlapon.

2. oldal >> Naptár július 6–12.

Ajánló

Kos: Jól teszi, ha nem pazarolja el minden energiáját, mert
hétvégén figyelmet követelő helyzetek várnak önre. Türelmetlen
lehet, és nem bírja kivárni, hogy valaki végére érjen a mondani-
valójának, illetve meghozzon egy számára fontos döntést.

Bika: Türelmetlen és a szokásosnál felfokozottabb lehet. Ha a
megszokott keretek már nem elegendők erre, meg kell találnia
feszültsége levezetésének új módjait. Kezdjen el egy új sportot,
esetleg változtasson napirendjén! Szeretne hirtelen dűlőre jutni
egy fontos kérdésben, de tartsa szem előtt, hogy ebben az 
időszakban nem jön könnyen a megoldás.

Ikrek: Lehet, hogy nehéz időszakon van túl, és ha vállalta a har-
cokat, akkor most elégedetten hátradőlhet, majd átadhatja magát
a nyár örömeinek – lazasága pedig imponálóan hat környezetére,
talán új udvarlója is érkezik.

Rák:Lehangoltság lehet úrrá önön, de ne aggódjon, ez valószínű-
leg a kimerültség része, melyet a múlt hét felpörgött eseményei
okoztak. Most lehetősége van kicsit megpihenni. Legszívesebben
elbújna a világ elől, és egy biztonságos helyre elvonulva 
regenerálódna, de vigyázzon arra, hogy ne oktalan menekülési
vágy vezérelje.

Oroszlán: Nyugodtabb napok elé néz, mint amilyen a múltkoriak
voltak, de megfontoltságára még mindig szüksége van. Lehet,
hogy elbizonytalanodik egy olyan kérdésben, amelyben eddig
határozott volt, de mielőtt cselekedne, legbensőbb énjétől kérjen
tanácsot, aki tudja, hogy valójában mi a legjobb az ön számára.

Szűz: Kötéltánc lehet számára ez a hét a saját érdekei és mások
igényei között. Vegye észre, ha ki akarják használni, és mondja
meg az illetőnek, ha túl messzire ment! 

Mérleg:Élete új irányt vesz. Lehet, hogy a karrierjében következik
be változás, de nem kizárt, hogy a magánélete vesz fordulatot.  

Skorpió:Talán nem azt kapta valakitől, amire számított, vagy épp
ellenkezőleg, túlzottan is magával ragadta valakinek a 
személyisége. Egy ideig titkolni igyekszik feszültségét, de mielőbb
találjon csatornát a számára, a legjobb, ha egyenesen az érintettel
osztja meg.

Nyilas: Tanácsos takaréklángra kapcsolnia. Kicsit lassuljon le, ne
mondjon ki mindent, amit gondol, és nem feltétlenül kell mindent
megtennie sem, amiről azt gondolja, hogy sürgős. Relaxáljon,
meditáljon, és figyeljen minél többet befelé!

Bak: Úgy érezheti, hogy egyet előre, kettőt hátra lép, miközben
kikészíti ez a huzavona. A helyzetet súlyosbítja, ha még a munka-
helyén is kihasználva érzi magát, és a párkapcsolata sem egészen
kielégítő. 

Vízöntő: Kissé lenyugszanak a kedélyek, de türelmetlensége nem
csillapodik. Szeretné azonnal látni a változást az életében. Ha bár-
milyen konfliktus felmerül, készen áll arra, hogy gyorsan
megoldja, ám emiatt elkerülhetik a figyelmét fontos, apró 
részletek.

Halak: Romantikus érzések kerítik hatalmukba, és ne álljon ellent
a kísértésnek, ha egy szimpatikus férfival hozza össze a sors! 
Otthona és családja iránti érzelmei megélénkülnek, és előszeretet-
tel veti magát a ház körüli teendőkbe.
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Kár kihagyni

A svéd Hammerfall háta mögött közel két évti-
zednyi kiváló power metal áll: már első lemezükkel,
a Glory to the Brave-vel sikerült berobbanniuk, és
Oscar Dronjak gitáros, Joacim Cans énekes és társaik
sikerszériája azóta is tart. Let the Hammer Fall! Au-
gusztus 28-án Romániában először lép fel a Ham-
merfall, a Tuborg Green Fest Félszigeten.

A Gentleman története egy na-
gyon jó példa arra, hogy ha valaki
igazán elhivatott, senki és semmi
sem állíthatja meg. A németországi
Otto Tilmannt a meglehetősen nagy
földrajzi távolság sem akadályozta
meg abban, hogy a jamaikai zene
európai nagykövetévé váljon. A reggae
legnépszerűbb európai képviselője augusztus 28-án
teszi tiszteletét a Tuborg Green Fest Félszigeten.

Ahogy azt már a korábbi kiadásokon is megszok-
hatták a félszigetezők, az elektronikus zenében – és
nemcsak – mindig a legjobbat nyújtja a fesztivál.
Idén augusztus 26-a lesz a trance-rajongók ünnepe,
amikor a DJ MAG top 100-as DJ-listájának 8. helye-
zettje, Markus Schulz kever számukra a Freedom
Music Arénában. De a drum and bass rajongói sem
panaszkodhatnak: a sokak által a műfaj legjobbjá-
nak tartott Andy C szintén augusztus 26-án lép fel a
Kiss Teraszon.

A Tuborg Green Fest Félszigeten a minőségi rock-
zenének mindig megvan a helye, először itt lép fel
Romániában a belga K’s Choice. Sarah Bettens ka-
rakteres, rekedtes hangján olyan, az ezredvéget
meghatározó dalok szólalnak meg augusztus 25-én,
mint a Not an Addict vagy a Believe.

A félszigetezők tudják, hogy a fesztivál minden
évben egy sor olyan zenekarral várja őket, akiknél
garantált a bulizás, és ez a lista nem lehet teljes egy
kis moldovai hardcore nélkül – a Zdob si Zdub au-
gusztus 25-én osztja ki az idei adagot a Tuborg Green
Fest Félszigeten.

Augusztus 26-án két, a bukaresti klubokban és
fesztiválokon egyaránt népszerűnek
számító fiatal zenekar debütál a Fél-
szigeten, a Les Elephants Bizarres és
a The MOOoD. Szintén ezen a napon
játszik a Tündéground is. Augusztus
27-én a Luna Amara tér vissza a
fesztiválra, 28-án pedig Guess Who

és a Toulouse Lautrec mutatkozik be a
félszigetezőknek.

A Tuborg Green Fest Félszigetre 2011. augusztus
25–28. között kerül sor Marosvásárhelyen, a Maros
partján, a Víkendtelep szomszédságában. A rendez-
vényre szóló jegyeket az Eventim hálózatában, il-
letve a www.eventim.ro oldalon lehet beszerezni. A
négynapos bérlet ára július 15-ig 179 lej, ezt köve-
tően augusztus 24-én délig 199 lej, a helyszínen
pedig 240 lej. A napijegyek elővételben 80, a hely-
színen 100 lejbe kerülnek.

Az idén érettségizők számára a fesztivál 33%-os
kedvezményt biztosít, ők július 15-ig 159 lejes áron
vásárolhatnak bérletet az Eventim kirendeltségeinél
Románia legnagyobb fesztiváljára. A STUDCARD-tu-
lajdonosok egészen augusztus 19-ig válthatnak ked-
vezményes, 169 lejes bérletet a Tuborg Green Fest
Félszigetre.

Hammerfall, Gentleman és Markus Schulz
a Tuborg Green Fest Félszigeten!
Power metal, reggae, trance, drum and bass, rock, hardcore, indie, britpop, hip-hop és pop-
rock Románia legnagyobb fesztiválja, a Tuborg Green Fest Félsziget 9. kiadásán! Augusztus
25–28. között Marosvásárhelyen a legkülönbözőbb zenei stílusok képviselői lépnek fel a
legendás Hammerfalltól a román hip-hop fenegyerekéig, Guess Who-ig.

A Tuborg Green Fest Félsziget legfrissebb híreit a rendezvény hivatalos honlapján (www.felsziget.ro) illetve
Facebook-oldalán (http://www.facebook.com/PeninsulaFelszigetOfficial) lehet követni. 
A Tuborg Green Fest Félsziget 2011 eddig bejelentett fellépői:
Aug. 25.: Guano Apes, K's Choice, Zdob si Zdub, R.O.A., Stereo Palma
Aug. 26.: Kasabian, Markus Schulz, Andy C, Reality Engine, Grimus, Les Elephants Bizarres, The MOOoD, Tündérground
Aug. 27.: Nick Warren, Subscribe, Şuie Paparude, Luna Amară
Aug. 28.: Within Temptation, Hammerfall, Gentleman, Tiga, Borgore, Toulouse Lautrec

Igaz embertől búcsúzunk 
Dr. BALÁZS BÉLA Gyimesbükkön született 1923-ban. Vásárhelyen

szerezte orvosi diplomáját, a székelykeresztúri kórházban kezdte gyako-
rolni hivatását, ezt követően a marosvásárhelyi katonai poliklinika bel-
gyógyászaként dolgozott hosszú időn keresztül, majd a helyi fizetéses
poliklinikán folytatta végső nyugalomba vonulásáig. 

Hivatásáért, a betegeiért élő kiváló szakember, igazi gyógyító volt.
A hippokratészi eskü szellemében, tisztes szegénységben élt, orvosi hi-
vatásához mindenkor méltó magatartást tanúsított, annak tekintélyét,
tisztaságát óvta. 

Nyugodjék békében. 
Temetése július 6-án, szerdán 13 órakor lesz a református temetőben

római katolikus szertartás szerint. 
Prof. dr. Benedek István  
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A falig és azon túl...

A kisebbségi törvény kapcsán elhangzott számta-
lan harcias kijelentés mind arról szólt, hogy az RMDSZ
az említett jogszabály elfogadásához köti további kor-
mányzati jelenlétét. „Azt várjuk a koalíciótól, hogy
tartsa be a megállapodást, és másfél hónapon belül
fogadja el a kisebbségi törvényt” – jelentette ki a tőle
megszokott határozottsággal Borbély László politikai
alelnök. Majd hozzátette: „ez egyértelműen szakító-
próba, amennyiben nem sikerül, az RMDSZ kilép a kor-
mánykoalícióból”. „Elértünk a falig” – dörgött az
RMDSZ erős embere. Hasonlókat mondott az újdonsült
elnök is, aki megválasztásakor június végéig adott ha-
ladékot a koalíciós partnereknek a szóban forgó tör-
vény elfogadására. 

Úgy tűnt – legalábbis a fenyegető, ultimátumszerű
kijelentések alapján –, hogy az RMDSZ vezetői bizto-
sak a dolgukban, tudatában vannak annak, hogy raj-
tuk múlik a kormány sorsa, s nem haboznak majd
megtenni a szükséges lépéseket, ha a koalíciós part-
nerek nem állják szavukat, nem tartják be ígéreteiket.
Aztán eltelt június, s megváltozott az RMDSZ állás-
pontja. „Elhalasztható a kisebbségi törvény elfoga-
dása, amennyiben előírásai nem felelnek meg az
RMDSZ elvárásainak” – jelentette ki Kelemen Hunor
elnök. 

Bárhonnan nézzük, az utóbbi kijelentés szöges el-
lentéte a korábbiaknak. Mi változott meg az RMDSZ
tisztújító kongresszusa óta eltelt alig több mint négy
hónap alatt? A lényegét tekintve semmi, hisz a koalí-
ciós partnerek változatlanok, változatlanul megbízha-
tatlanok, magyarán: szószegők; az RMDSZ pedig
ugyanaz az érdekvédelmi szervezet, amelynek meg-
ismertük: érdeket véd, de nem közösségit, hanem ma-
gánérdeket, saját vezetőinek és a klientúrának az
üzleti és egyéb érdekeit. Pont. Ezért van az, hogy az
RMDSZ az a párt, amely a rendszerváltás óta a legtöbb
ideig volt kormányban, vagy kormányközeli helyzet-
ben. Ezért van az, hogy történjék bármi, az RMDSZ a
végsőkig kitart a hatalom, azaz a húsosfazék mellett,
ezért van az, hogy hajlandó mindig mindent aláren-
delni az egyetlen célért, a kormányba kerülésért. Ki
kell újra és újra mondani: igen, a kormányban való
részvétel az RMDSZ számára nem eszköz, hanem a leg-
főbb, s talán az egyetlen cél. 

Köztudomású: Romániában a nagy haszonnal – ar-
cátlanul naggyal –járó üzletek mind az állammal köt-
tetnek, az állam a legnagyobb megrendelő, s a
legmegbízhatóbb fizető. Tehát amely párt kormányoz,
annak a klientúrája kapja a zsíros megrendeléseket,
az gazdagszik. Az ellenzékbe szorult pártok és gazda-
sági holdudvaraik pedig négy évig böjtölnek, s közben
készülnek az újabb választásokra. Készülnek hata-
lomra jutni. Méghozzá mindenáron. Nos, e logika sze-
rint működik legalább másfél évtizede – amióta
1996-ban először vállalt kormányzati szerepet – az
RMDSZ. E logika szerint pedig a legfőbb cél: a hatalom. 

Mai írásunk kiindulópontjához visszakanyarodva,
azt kell mondanunk, ismét az történt, ami már szám-
talanszor: az RMDSZ bekopogott a miniszterelnökhöz
a kisebbségi törvénnyel és kijött a faexportra – vagy
bármi másra – vonatkozó engedéllyel... Mert köztu-
dott: az árulásnak ára van... 

Szentgyörgyi László   

Illés Ildikó, Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes szerint az idei érettségi eredmények valós
képet mutatnak, míg Horváth Gabriella, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Maros
megyei szervezetének elnöke, a Bolyai Líceum aligazgatója szerint az idei eredmények nem a
valóságot tükrözik.  Két dolog biztos: egyrészt Maros megyében a 45,5%-os átmenési arány
katasztrofális,  másrészt a probléma többtényezős.

Dráma 

Ezzel a szóval értékelte a helyzetet Hor-
váth Gabriella, aki hozzátette, nem hiszi,
hogy ez egy reális eredmény, mert nem
lehet elhinni, hogy a Maros megyei végző-
sök kevesebb mint a fele nem képes elérni
az átmenő jegyet. Illés Ildikó vélekedése sze-
rint „végre megszületett egy valós kép”,
ugyanis  a főtanfelügyelő-helyettes úgy ér-
tékeli, hogy az előző évek érettségi eredmé-
nyei nem voltak összhangban a valós
helyzettel, torzak voltak és „nem volt ér-
telme annak, hogy mindenki leérettségiz-
zen, és 9–10-eseket kapjon”.

Az RMPSZ Maros megyei szervezetének
elnökét az idei év tanulságáról kérdeztük,
aki válaszában kifejtette: „másképp kell hoz-
záállni, vissza kellene állítani az érettségit a
régi súlyának megfelelő állapotába. Egy
érettségi valamikor jelentett valamit: az
ezen átment személy érett volt, átment egy
bizonyos szintű oktatási rendszeren, és a
megszerzett tudását diplomája igazolta. Az
utóbbi időkben ennek a megmérettetésnek
nem volt ilyen jellegű súlya, viszonylag
könnyűszerrel lehetett papírt szerezni a kö-
zépiskolai tanulmányokról.” Horváth Gabri-
ella szerint manapság sokaknak azért
muszáj elvégezniük a középiskolát, mert a
legtöbb munkahelyen kérik az érettségi dip-
lomát, ami nem rossz dolog, de álláspontja
szerint akkor úgy is kellene hozzáállni a fel-
készüléshez.  

Ki a hibás?

Ennél a kérdésnél a Bolyai aligazgatója
szerint nagyon sok helyen a tanárokat hi-
báztatták, pedig véleménye szerint helye-
sebb lenne az egész rendszerrel szemben
kritikus magatartást gyakorolni. Illés Ildikó
határozott véleménye ezzel egybecseng,
szerinte a probléma az egész társadalmat
érinti, illetve ennek szerkezetéből gyűrűzik
tovább az oktatás szintjére, éppen ezért csak
közös összefogással lehetne megoldást ta-
lálni az elmérgesedett helyzetre.

Horváth Gabriella hármas szempontot
vázolt: a tanár, a diák és a szülők kellő hoz-
záállását. A tanárok magatartása többnyire
nem kérdéses, becsületesen elvégzik a mun-
kájukat, jól felkészítik a diákokat. A diákse-
reg viszont évek óta azt hallja, hogy azért
viszonylag könnyen le lehet érettségizni.
Harmadik tényezőként pedig a családnak
jobban oda kellene figyelnie az érettségiző
diákra és felkészülésére. 

A tételekről 

Horváth Gabriella elmondta, olyan visz-
szajelzéseket is kapott, melyek szerint a té-
telek nem a középszintnek megfelelőek
voltak. Az, aki rendszeresen készült, minden
további nélkül meg tudta oldani, ám a szak-
tanárok általános vélekedése szerint az idei
nem a közoktatásnak, a középszintnek meg-
felelő megmérettetés volt, hanem inkább a
jobb eredményeket elérő tanulók teljesít-
ményéhez szabták a feladatokat. „Ha már
közoktatásról beszélünk, afelől is konszen-
zusnak kellene lennie, hogy milyen nehéz-
ségű tételeket adunk, hiszen nem minden
gyerek olimpikon” – fejtette ki álláspontját.

Továbbá nem minden esetben a tételek-
kel volt a gond, hanem azzal, hogy a diákok
nem figyeltek kellőképpen oda, hogy pon-
tosan mit is kér a feladat, például a román
nyelv és irodalom esetében. Ezen kívül vol-
tak olyan tantárgyak, ahol a tételek fordítá-
sánál akadtak gondok, a magyar fordításba
kisebb hibák csúsztak. „Ezt abból a szem-
pontból rovom fel hibának, hogy azok, akik
fordították, jobban oda kellett volna figyel-
jenek a tételek magyar nyelvre való pontos
átültetésére” – nyilatkozta a Bolyai aligaz-
gatója, majd hozzátette, a gyerekek viszont
megkapták a román változatot is. Tehát
igazság szerint ők is ellenőrizhették, össze-
vethették volna a román és a magyar fel-
adatlapokat. Ebből adódtak például olyan
kellemetlen helyzetek, hogy voltak, akik ki-
mentek a teremből, mert befejezték a vizs-
gát, és utólag derült ki, például a történelem
vizsga esetében, volt egy szó eltérés, ami

pontosan elég volt ahhoz, hogy melléírja-
nak, mert a román változatban a XX. század
második feléből kért valamit a tétel, míg a
magyar változatban az egész XX. századra
vonatkozóan szólt a kérdés. Ezt a vizsga
során észrevették, és akik bent voltak a te-
remben, a jó változat szerint dolgoztak, akik
viszont hamarabb kimentek, megnyugodva,
hogy egy újabb vizsganap lejárt, azoknak
pechjük volt. 

A digitális szem kérdése

Az idei szigorító intézkedések legfonto-
sabb hozadéka az osztálytermekben felsze-
relt kamerák, amelyekről a Bolyai
aligazgatója úgy vélekedik, hogy közreját-
szott az eredmények alakulásában. „A diá-
kok megijedtek a kamerától és nem mertek
egy-két információt egymástól kérni, ami
már segíthetett volna. Ami nem feltétlenül
jelenti azt, hogy a diák nem tud, hisz közis-
mert, egy információ már elindíthatja a
gondolatait.”  

Elméleti versus szaktudás

A vélemények egy dologban szorosan
megegyeznek: külön elbírálásban kellene
részesülniük a szaklíceumoknak és az elmé-
letieknek. Illés Ildikó szerint ennek orvoslá-
sára megoldást jelenthetne az érettségi
differenciálása, többszintessé való alakítása.
Az idei eredmények is igazolják: a Maros
megyei elméleti líceumok jól szerepeltek,
míg a szakiskolák esetében a fenntartónak
be kellene látnia, hogy nem az elméleti
tudás megszerzése a prioritás. Ezt igazolják
a marosvásárhelyi iskolák közötti eltérések
is: a Traian Vuia Iskolaközpontban a diákok
6,29%-a ment át az érettségin, a Ion Vlasiu
Iskolaközpontban a végzősök 3,52%-ának
sikerült az érettségije, a 136 jelentkezőből
5-nek, míg az elit iskolák hozták a maguk
jól ismert formáját és eredményeit.

Vass Gyopár

Éretlenség minden szinten 
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Májushoz képest egyaránt jelentősen csökkent mind
Traian Băsescu államfőnek, mind pedig az ellenzéki Szo-
ciál-Liberális Unió két vezető politikusának, a szociálde-
mokrata Victor Pontának és a liberális Crin Antonescunak
a népszerűsége – derül ki az IMAS közvélemény-kutató
intézet minap közzétett felmérésének adataiból.  

A megkérdezettek 86 százaléka gondolja úgy, hogy az
ország rossz irányba halad, és mindössze 10 százalékánál
is kevesebb ennek az ellenkezőjét. Életszínvonalával az
alanyok 39 százaléka elégedetlen, s alig 12 százalékuk fe-
lelte a kérdezőbiztosoknak, hogy elégedett. A legelfoga-
dottabb román közéleti személyiségnek a Román Nemzeti
Bank kormányzója, Mugur Isărescu bizonyult, akinek bi-
zalmi indexe 33 százalék. Őt Crin Antonescu követi 27, va-
lamint Victor Ponta 23 százalékkal.  

Traian Băsescu államfő népszerűségi mutatója alig
haladja meg a 10 százalékot. A rangsor utolsó helyeit kor-
mánypárti politikusok foglalják el: a sort Markó Béla kor-
mányfő-helyettes zárja 3,2 százalékkal. 

Sic transit gloria mundi – a dicsőség így múlik el.

-györgyi

Késleltetik a Sapientia akkreditálását

Annak ellenére, hogy a Romániai Felsőoktatás Mi-
nőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) még múlt év jú-
liusában úgy döntött, javasolja az intézmény
akkreditálását, mai napig nem született hivatalos ha-
tározat. Következő lépésként a kormánynak kellene tör-
vényjavaslatot összeállítania, amit a parlamentnek
kellene megszavaznia. Egyelőre itt megrekedni látszik
az ügy. Dávid László, az egyetem rektora szerint a poli-
tikum késlelteti az egyetem végleges akkreditációját. A
professzor szerint indokolatlanul hosszúra nyúlik az el-
ismerési folyamat. Állami intézmények esetében leg-
több négy hónapot szokott igénybe venni a procedúra.
Az oktató többet várt az RMDSZ-től is: „Egyszerű admi-
nisztratív döntésről van szó, indokolatlan az elismerés
késleltetése, főleg, hogy kisebbségi képviseletünk van.
El vagyok keseredve és csalódtam a képviseletünkben”
– nyilatkozta Dávid László a sajtónak. 

Az akkreditáció késése azért is hátrányosan érinti a
Sapientiát, mert a jelenleg folyó, az új tanügyi törvény
alapján történő minősítés során most magasabb kate-
góriába sorolhatnák az intézményt. 

Az önkormányzat fizet 
az Energomur helyett?

Bár csődöt mondott az Energomur, adósságaitól
nem szabadulhatott, tartozásai továbbra is érvényben
maradtak. Az összeg nagy részének a kifizetését ugyan
az önkormányzat vállalta magára, de a Prefektúra által
indított per teljesen összezavarta az eddigi képet, bi-
zonytalanná téve a megállapodások érvényességét. 

Röviden összefoglalva a helyzet lényegét: ha a Pre-
fektúra elveszíti a tárgyalást, akkor a Városházának kell
kifizetnie az E-On Gaznak azt 18,7 millió lejes tartozást,
amit az Energomur halmozott fel az idők során, s amit
a város – hogy a lakosság ne maradjon meleg víz és
fűtés nélkül – magára vállalt, azzal a feltétellel, hogy
2012-ig részletekben fizethesse vissza. A Prefektúra
azonban nem értett egyet a megállapodással, és törvé-
nyesen megtámadta az ügyet. A bíróságon vesztett a
Prefektúra, ha a fellebbezés után is marad a döntés,
akkor az adósság teljes törlesztése a Városháza köteles-
sége.  
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HIRFOLYAM 

Allergia
A különféle allergia-típusok nagyon sú-

lyos hatással lehetnek az életünkre. A lát-
szólag egészséges személyekben sokkoló
hatást vált ki, ha érintkezésbe kerülnek az
allergiát kiváltó anyagokkal, tényezőkkel.
Ha egyesek belélegeznek egy bizonyos
fajta porszemet, ha befalnak egy különle-
ges élelmiszert, vagy érintkezésbe kerülnek
valamilyen vegyszerrel, azonnal köhögni,
tüsszenteni, fulladozni, kipirulni, szen-
vedni kezdenek. A „normális emberek”
semmilyen hatást nem éreznek, csak meg-
döbbenve és sajnálkozva vesznek tudo-
mást embertársaik gyötrelmeiről. Az
allergia magyar értelmezésben túlérzé-
kenység valamely külső anyagra, beha-
tásra. A betegben egy túlzott
immunrendszeri reakció lép fel. Nehezen
vádolható valaki is a „szennyezők” közül
ezért a jelenségért, mert lehetetlen a világ
összes „allergén részecskéjét és behatását”
megszüntetni. Konkrétan például a par-
lagfű kiirtásával próbálkoztak néhány or-
szágban, de ezzel még nem oldották meg
az allergiával kapcsolatos alapvető kérdé-

seket. A hagyományos gyógyítási-meg-
előző módszer előírja, hogy kerülni kell az
allergén anyagokat, de újabban kifejlesz-
tettek különféle „nem túl káros” gyógysze-
reket is, amelyekkel enyhíthetők az
allergiás tünetek.

Be kell ismerniük a „betegeknek”, hogy
bennük is lehet keresni a hibát, nem csak
a külső tényezőkben, hiszen az allergén
anyagok az emberek többségében nem
okoznak semmilyen heveny reakciót. Az
„allergiás” egyén reagál túl érzékenyen. Az
történt, hogy az egyik vásárhelyi állami
egyetemen új szakot indítottak. Ehhez ter-
mészetesen engedélyekre, beleegyezé-
sekre, támogatásokra volt szükség. Ezek
mind megszülettek, és az új szak létrejött.
A sajtótájékoztatón megjelent az új egye-
temi kar tanszékvezetője, aki nem más,
mint a kormányfő-helyettes kedves fele-
sége. Természetesen nem áll egy „laikus kí-
vülálló” jogában megkérdőjelezni egy
szakmai döntés hátterét, amely mögött –
többek között – egy szintén állami televí-
zióban szerzett tapasztalat áll. Az új szakra

való igény remélhetőleg a munkaerő-piac-
ról is erősítést nyer majd. 

Minden elismerés megilleti a tenni
akaró embereket, még akkor is, ha az aka-
rat mellé néha nem társul elegendő tehet-
ség vagy rátermettség. Mindenkinek meg
kell találnia a helyét az életben, minden-
kinek joga van a szakmai kiteljesedésre.
Ugyanakkor be kell ismernünk, hogy na-
gyon sok kiváló szakember méltatlan mel-
lőzés áldozatává válik, mert nem
helyezkedik jól, nem áll „megfelelő kapcso-
latrendszer” mögötte. Jó lenne már az ér-
tékrendet a mi kis erdélyi magyar
közéletünkben is helyrepofozni. Illene már
érték és nem „érzék” szerint előléptetni a
személyeket. Egyre súlyosabbak és gyako-
ribbak azok az allergiás tünetek, amelye-
ket az átkosból örökölt módszerek
okoznak, amikor a PCR volt a menő (pile,
cunoştinţe, relaţii). Egyre többen allergiá-
sak lettünk az ilyen jelenségre. Ki kellene
irtani, mint az útszéli parlagfüvet.

Ferencz Zsombor

Újra drágul a közszállítás
20 banival emelkednek a közszállítási jegyárak – döntött júniusi soron ülésén az önkormányzati
testület – ami annyit jelent, hogy az eddigi 1,8 lej helyett 2 lejt fizetünk egy utazásért. Bár
legutóbb jegyáremelésre 2010 októberében került sor, a tanácsosok egyöntetűen elfogadták
az újabb drágításról szóló határozatot.

Mindezt az üzemanyag 14 százalékos
drágulása és a minimálbér tavalyi emelése
tette szükségessé – magyarázták a taná-
csosok. Dorin Florea polgármester kifej-
tette, hogy Marosvásárhelyen évek óta nem
növelték az adókat és az illetékeket, így ért-
hető a buszjegyek drágítása. Mózes Levente
RMDSZ-es tanácsos gazdasági okokra hivat-
kozva magyarázta az áremelést: „Az elmúlt
időszakban nagymértékben megnöveke-
dett az üzemanyag ára, így szükséges volt
a 20 banis drágítás” – mondta.

F. T.

w w w . k o z p o n t . r o

A világhálón is

Kiss Erika, egyetemista
Személy szerint nagyon ritkán ülök buszra, viszont azt tudom, hogy
Kolozsváron, ahol sokkal nagyobbak a távolságok, mint itt, 1,75 lejt
kell fizetni. Szerintem Vásárhelyen olyan kicsik a távolságok, hogy
sokkal inkább megéri gyalogolni, mintsem buszra várni, lökdösődni,
és 2 lejt fizetni ezért a szolgáltatásért.

Aszalos Albert, nyugdíjas
Szerencsére kapok ingyenes buszbérletet, így engem nem érint a
drágítás, de a 2 lej a mai zsebeknek túl sok. Ha jól emlékszem, egy
éve, vagy talán még annyi sincs, amikor 1,5 lejről 1,8 lejre emelték,
és most 20 banit még odacsaptak. Mi küldtük őket a tanácsosi
székbe, most el kell fogadjuk döntéseiket.

Jánosi Irén, elárusító
Az nem elegendő, hogy a zsebtolvajok folyton pénztárca és telefon
nélkül hagynak, most még a buszjegyért is ilyen sokat kell fizessünk?
Hosszú távon sokkal kifizetődőbb, ha valaki részletre kocsit vesz és
azzal jár, mintsem ennyi pénzt adjon az államnak.

Kerekes Attila, betegnyugdíjas
A marosvásárhelyi közszállítás egy vicc. Fél órát kell várni a buszra,
máskor 50 személy „foglal helyet” a maxi-taxikban. Ez idő alatt
inkább gyalogosan kell haladni, végszükség esetén pedig azért a
pénzért taxival menni. 
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Átszervezik a vidéki rendőrséget

A rendőr-felügyelőség legújabb rendelete alapján, át-
szervezik a vidéki rendőrséget. Az illetékesek megnyugtatták
az alkalmazottakat: egyetlen járőrt sem fognak elbocsátani.

A most közvitára bocsátott tervezet szerint a jelenlegi
községi rendőrőrsöket körzetekbe vonják össze, s az ezekbe
tömörített személyzetnek átlagban hat–tíz község telepü-
léseit kell ellátnia.

Maros megyében 14 vidéki rendőrségi központot hoznak
létre. Ezekhez több község tartozik majd, a rendőrök pedig
a nap huszonnégy óráján keresztül folyamatosan járőrözni
fognak a megye minden településén.

Maros megye 91 községi rendőrőrsén 275 rendőr teljesít
szolgálatot. Ha a rendőrök és lakosság arányát vesszük figye-
lembe, egy rendőrre körülbelül 1013 személy jut.

A 14 vidéki központ közül ötöt Marosvásárhelyen létesí-
tenek, négyet Szászrégenben, kettőt Marosludason, egyet
Szovátán, egyet Segesváron, valamint még egyet Dicsőszent-
mártonban. Ugyanakkor újabb rendőrautók vásárlását is
megígérték, vélhetően két hónap múlva Maros megyének is
juttatnak ezekből a járművekből. 

Aláírtak az orvosok és a gyógyszerészek

Aláírták a Maros megyei családorvosok és gyógyszerészek
a megyei egészségbiztosítási pénztárral a 2011–2012-re vo-
natkozó keretszerződést. A kórházakkal és a laboratóriumok-
kal még egyeztet a biztosítóház.  

A hét végéig 124 gyógyszertár kötötte meg a kétéves ke-
retszerződést, ami feljogosítja a patikákat, hogy ártámoga-
tott orvosságokat adjanak ki. A nagy kérdés: mekkora
pénzalap áll az idén a gyógyszertárak rendelkezésére? 
„A pénzalap irányadó, de nem tudjuk a pontos összeget, ami
egyébként az összes patika rendelkezésére áll. Amint a pénz
elfogy, a gyógyszertárak nem fogják kibocsátani a teljesen
vagy részlegesen ártámogatott orvosságokat, illetve az or-
szágos egészségügyi programok keretében felírt gyógysze-
reket" – jelentette ki Vas Iustina, a Gyógyszerészek Megyei
Kollégiumának elnöke. A Maros megyei gyógyszertáraknak
a biztosító még nem fizette ki az ártámogatott orvosságok
kibocsátásáért járó összegeket. 

A megyében 311 családorvos működik, ők is aláírták a
keretszerződést, teszik ezt annak ellenére, hogy Ileana Mi-
hăescu, a Családorvosok Maros Megyei Egyesületének elnöke
szerint az általuk kért jogszabály-módosítások nem történtek
meg, erre leghamarabb csak év végén, a családorvosi ellá-
tásra vonatkozó törvény alkalmazási utasításainak módosí-
tását célzó alkutárgyalások nyomán kerülhet sor. 

A kórházak közül a megyei sürgősségi kórház, a megyei
kórház és a dicsőszentmártoni kórház nem írta még alá a ke-
retszerződést, ha a tárgyalások nem vezetnek egyezségre,
akkor az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kell köz-
vetítenie a konfliktusban. A laboratóriumokkal is folyamat-
ban van az egyeztetés, még egyetlen laboratórium sem
kötött szerződést. 

Kerekes Károly ismét interpellált

Nem tartotta kielégítőnek az oktatási miniszter válaszát,
ezért újabb interpellációt nyújtott be a Papiu Ilarian Főgim-
náziumban történt törvénybe ütköző politikai tevékenység
miatt Kerekes Károly képviselő. Mint ismeretes, március 24-
én az említett főgimnázium dísztermében politikai jellegű
közgyűlést tartottak, a Vatra Românescă valamint az Új Jobb-
oldal szervezetek részvételével, amiről annak idején részle-
tesen beszámolt a sajtó. Kerekes április 27-én kérdést intézett
az oktatási tárca vezetőjéhez, akinek válasza – „az iskolában
tartott »kulturális tevékenység« nem sorolható a politikai
rendezvények közé” – nem elégítette ki az RMDSZ-es képvi-
selőt. Interpellációjában Kerekes Károly arra kéri a kormányt,
adjon magyarázatot az engedékenységre, amivel semmibe
veszik az ország törvényeit. 

HIRFOLYAM 

Többé-kevésbé eredményesnek te-
kinthető a június 30-i városi tanácsü-
lés, ahol nemcsak a közszállítás
drágításáról, hanem az ivóvíz- és csa-
torna-szolgáltatás díjának emeléséről
is szavaztak. Ugyanakkor előrelépés
történt az Azomureş ülepítőjének le-
zárása ügyében.

Az Azomureş vegyipari kombinát
többször felajánlotta az önkormányzat-
nak, hogy vegye át a 30,4 hektáros üle-
pítőt. A júniusi soros ülésen a tanácsosok

elfogadták a lezárásról készült tanul-
mányt, valamint arról is szavaztak, hogy
15 napon belül a munkavégző cég és a
hivatal megkötik azt a szerződést, mely-
nek értelmében az ingatlan a város tu-
lajdonába kerül. Az ülepítő teljes
lezárása viszont körülbelül 42 hónapot
igényelne. Ennyi idő szükséges ahhoz,
hogy kiszivattyúzzák a vizet, leszigetel-
jék a tárolót, majd egy méternyi talajré-
teggel befedjék azt. A beruházás értéke
28,2 millió euró, amelyből 22,8 millió

szerezhető be pályázati úton. A fennma-
radó költségrészt az önkormányzat állja.

Drágul az ivóvíz
Bár folyó év januárjában már történt ár-

emelés, júliustól újra többet fizetünk az ivó-
vízért, de a csatornázás díja is emelkedett.
Az ivóvíz köbméterenkénti ára 3,31 lejre
növekedett, a háztartási szennyvíz csator-
nadíja 1,65 lej köbméterenként, az esővíz
csatornázási díja pedig 0,73 lej lett.

F. T.

Időigényes az Azomureş ülepítőjének lezárása

Dr. Bendek István, az RMDSZ 
marosvásárhelyi frakciójának elnöke:

Az országos politikai szervezetek elnö-
keit, alelnökeit is bevontuk a tárgyalásokba,
melyek ezen a héten folytatódnak. Nyitot-
tak vagyunk a megbeszélésekre, és úgy
gondoljuk, a városlakók is igénylik, hogy
közösen hozzunk döntést. Éppen ezért a
megyei elnököt és a politikai alelnököt is
bevonjuk a tárgyalásokba.

Egyáltalán nem tartom előnyösnek,
hogy ilyen hamar felmerült Vass Levente
neve. A sajtó túl hamar felkapta, nem várta
meg az egyeztetések végét. Mindenképp
ügyes jelöltnek és tehetségesnek vélem
Vass Leventét, viszont az oly gyakori sajtó-
ban való szereplés nem biztos, hogy jó
fényt vet rá.

Kelemen Ferenc, az MPP városi szer-
vezetének elnöke érdeklődésünkre el-
mondta, ő se jót, se rosszat nem tud
nyilatkozni, hiszen közel 10 napig nem tar-
tózkodott az országban, és mindössze az el-
következendő napokban fog tájékozódni a
fejleményekről.

Kali István, a Maros Megyei 
EMNT alelnöke: 

Ami a megegyezést illeti, nem jutottunk
előbbre, mint voltunk. Mi már, közösen az
MPP-vel aláírtuk az egyezményt, miszerint
közös polgármesterjelöltet támogatnánk,
de jelen pillanatban arra várunk, hogy az
RMDSZ is döntsön. Egyelőre nem tudni, ők
kit támogatnának, hiszen ezt még nem
hozták nyilvánosságra. Az EMNT érdeke, és
gondolom a vásárhelyi lakosoké is, hogy
újra magyar polgármestere legyen a város-
nak. Mi hajlandóak vagyunk olyan személyt
is támogatni, aki az RMDSZ berkeiből szár-
mazik, gondolok itt Vass Leventére. Ugyan-

akkor Bölöni László neve is felmerült, és
amennyiben ő elvállalná ezt a jelöltséget,
akkor mi biztosan mögé állunk, hiszen er-
kölcsi kötelességünk támogatni őt. Ezenkí-
vül Dávid László, a Sapientia–EMTE rektora
is jó választás lenne, hiszen ő az a személy,
aki bebizonyította, hogy képes egy egyete-
met vezetni, elvezette azt az akkreditációig.
Az más kérdés, hogy egyelőre, különböző
okok miatt, az akkreditáció várat magára.
Dávid mindenképp megfelelne polgármes-
ternek. 

Természetesen a tárgyalások tovább
folynak, és várjuk, hogy az RMDSZ is dönt-
sön.

Lejegyezte: Fodor Tekla

Megvalósul a magyar
összefogás Vásárhelyen?

Nem egészen egy év van hátra az önkormányzati választásokig, ám még mindig homály fedi,
hogy a magyar politikai szervezetek kit jelölnek polgármesternek. Dr. Benedek Istvánt, az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezetének elnökét, Kelemen Ferencet, az MPP vásárhelyi 
szervezetének elnökét, és Kali Istvánt, a Maros megyei EMNT alelnökét arról kérdeztük, hol tar-
tanak a tárgyalásokban, ami a közös polgármesterjelöltet illeti, van-e kialakult álláspontjuk dr.
Vass Levente esetleges jelöltsége ügyében, illetve milyen más nevek merültek fel.



Mint ismeretes, a falu kö-
zössége közel két és fél éve til-
takozik a hulladékválogató,
-átrakó és -komposztáló állo-
más létrehozása ellen, ugyanis
házaiktól pár száz méterre, ter-
mőföldjeik közepén alakítanák
ki az évente 98.000 tonna sze-
metet begyűjtő objektumot.
Az elmúlt időszakban a kakasdi
közösség három telekcserét is
felajánlott, viszont a döntésho-
zók mindvégig szigorúan ra-
gaszkodtak a jelenlegi
területhez. 

A június 30-i tanácsülésen
Csegzi Attila, az Igazságért
Székelykakasd Egyesület el-
nöke három percben fejezhette
ki nemtetszését a területek ki-
sajátítását illetően, ám a be-
szédében elhangzott érvek
nem győzték meg a tanácsoso-
kat, akik egyöntetűen tették le
voksukat a telek-kisajátítás
mellett: „Sikertelenül ugyan,
de megpróbáltam elmagya-
rázni a tanácsosoknak, hogy ha
hazugsággal vágunk bele egy
projekt elkezdésébe, azt mu-
száj hazugsággal folytatnunk.
Ha két évvel ezelőtt közösen
kerestünk volna emberséges
megoldást, akkor nem itt tar-
tanánk. Biztos vagyok abban,
hogy találtunk volna olyan
módszert, amely mindkét fél-
nek, nekik is, nekünk is, meg-
felelő lett volna. Két év után
végre észrevették azt, amit mi
már évek óta elmondtunk,
hogy egyszerűen képtelenség

megközelíteni a parcellákat.
Jelen pillanatban pedig erő-
szakkal elveszik a kakasdiak
földjét” – mondta Csegzi Attila.

Bátorító szavak a
tanácsosok részéről

A vitából kivette részét
Csegzi Sándor alpolgármester
is, aki veszélytelen és az egész-
séget nem károsító feltételek-
ről biztosította a falu
közösségét. Véleménye szerint
pontosan a hulladékválogató,
-átrakó és -komposztáló állo-
másnak köszönhetően rövid
időn belül megnő a székelyka-
kasdi telkek ára. „Eljött az ideje
annak, hogy most önök köve-
telőzzenek. A szeméttároló
megépítése egyben az 
infra s truktúra fejlesztését is
maga után vonja” – taglalta.
Elmondta, azért döntenek a ki-
sajátítás mellett, mert jelen
pillanatban ez a leghatéko-
nyabb megoldás, ugyanis ha a
hatóságok nem sietnek a meg-
valósítással, félő, hogy elveszí-
tik az európai uniós
pénzalapokat. Ugyanakkor arra
biztatta a jelenlevő falubelie-
ket, hogy a jövőben csatlakoz-
zanak a városhoz, így sokkal
több beruházás hajtható végre
a várostól mindössze 2 km-re
fekvő településen.

Dorin Florea polgármester
naivan elmélkedett afelől,
hogy pontosan mi akadályozta

meg a telekcserét, viszont
megfelelőnek és korrektnek
nevezte a 9 euró/négyzetméter
árat. Peti András tanácsos is ki-
fejtette véleményét: „A kakas-
diaknak nem egyszer nyílt
lehetőség véleményük kifejté-
sére, mi több, Borbély László
miniszter is meghallgatta őket”
– mondta. 

„Borbély 
aljasul viselkedett”

A szavazást követően a
sajtó képviselői arra kérték
Csegzi Attilát, néhány mondat-
ban reagáljon a hallottakra. Az
egyesület elnöke Csegzi Sándor
válaszát diplomatikusnak és ki-
térőnek nevezte: „Az alpolgár-
mester ismeri a legjobban a
kialakult helyzetet, mégis csak
egy semleges válaszra futotta
részéről. Peti András tanácsos
azt próbálta megmagyarázni
nekünk, hogy volt alkalmunk a
tárgyalásokra. Tény, hogy mi is
eljutottunk Borbélyhoz, hisz ő
is volt nálunk, amikor rá kellett
szavazni. A megbeszélésen vi-
szont a miniszter úr aljasan vi-
selkedett. Diktatórikusan
kijelentette, hogy nincs idő,
nincs pénz, az állomást fel kell

építeni” – taglalta Csegzi At-
tila. 

Márványtábla a falu
központjába

Újságírói kérdésre, hogy az
elkövetkezendőkben milyen
lépésekre számíthatunk a ka-
kasdiak részéről, Csegzi Attila
elmondta, tervben van egy
márványtábla elkészítése: „A
falu kellős közepére egy már-
ványtáblát fogunk állítani,
melybe belevéssük a tanácso-
sok neveit, valamint a Borbély
László miniszter úrét és a Lo-
kodi Editét, a Maros Megyei Ta-
nács elnökének nevét is, azért,
hogy gyerekeink, unokáink,
dédunokáink soha ne felejtsék
el,  kiknek az érdeme, hogy a
kakasdiak oda jutottak, ahova”

– magyarázta. Hozzátette, szá-
mos kakasdi fiatal házaspárral
folytatott beszélgetés során
fény derült arra, hogy a sze-
métdomb árnyékában senki
sem hajlandó felnevelni gyere-
keiket, így minden áron arra
törekednek, hogy elköltözze-
nek a faluból.

Botha Dániel székelyka-
kasdi lakos és egyben az egye-
sület oszlopos tagja újra
hangsúlyozta, hogy a falube-
liek nem a stáció megépítése,
hanem a kiválasztott terület
ellen tiltakoznak. „Egyáltalán
nem lepett meg a tanács dön-
tése, tudtuk, hogy megszavaz-
zák a tervezetet. Mi azért
jöttünk ide, hogy hangot ad-
junk véleményünknek, hogy
mindenki értesüljön arról,
hogy kiállunk a falunkért. Ré-

szünkről biztosan lehet számí-
tani következő lépésre. Erről
közösen dönt az egyesület. Ez
a sakkparti még nem zárult le”
– nyilatkozta. 

Az Európai Unió is
show-hivatal?

– tette fel a költői kérdést
az Igazságért Székelykakasd
Egyesület elnöke. Bár minded-
dig biztató és támogatást sej-
tető válaszokat kaptak az
Európai Uniótól, jelen pillanat-
ban csak a személyesen folyta-
tott tárgyalásokban hisz
Csegzi. „Tovább harcolunk az
igazságért és megpróbálunk
Brüsszelig is eljutni!” – hang-
súlyozta.

Fodor Tekla

6. oldal július 6–12.>> Zöldek

Juno gazdit keres!
Kilenc hónapos, barátságos és okos keverék kutya gazdit keres. Olyan
gazdik jelentkezését várom, akik szerető otthont biztosítanának a
játékot, törődést igénylő kutyusnak. Minden oltása megvan. 
Érdeklődni a 0742-987.300-as telefonszámon lehet. 
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A kakasdi szemétdomb
árnyékában

A marosvásárhelyi önkormányzat júniusi soron ülésén döntött arról,
hogy a Székelykakasdra tervezett hulladékválogató, -átrakó és -kom-
posztáló állomáshoz vezető út megépítéséhez szükséges telkeket, a
törvény értelmében, kisajátítják. A határozattervezet alapján az
önkor mányzatnak 3371 négyzetméternyi területet kell államosítania
23 parcellán. Négyzetméterenként 9 eurót fizetnek a tulajdonosoknak.
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amelyben a Nagy Barna
Szekrény kiürül

Dzsesszi, miután megmászta élete fonalának gön-
gyölítésében a legnagyobb akadályt jelentő problé-
mahegyet, majd nagy huppanással – és
kisebb-nagyobb lelki sebekkel – földet ért, többet
soha az életben semmilyen iskola felé nem kíván
nézni. (S hogy ez így legyen, helyzetét bebiztosította:
felhatalmazta Zb-t, hogy ha valaha ehhez hasonló
gondolatai támadnának, nyugodt szívvel lője le…
– Persze a legeslegteljesebb igazsághoz, és az élet
humorához az is hozzátartozik, hogy még véget sem
ért a kínszenvedés, hősnőnk máris egy újabb, teljesen
más, az eddigi képzettségével összeférhetetlen terület
felé kívánt orientálódni, de szerencsére két hét hiszti
után már nem akart az lenni.)
Szóval, még langyos volt az enter gomb az elküldött
végső dolgozattól, amikor élete új lendületet vett. Új
élete első napja azzal kezdődött, hogy az Ötödik Eme-
leten a Nagy Barna Szekrényből, amelybe a családi
mitológia szerint nem költöznek a molyok, kiszupe-
rálta ruhatárát. Az ember nem is gondolná, hogy egy
Nagy Barna Szekrényben mennyi ruha fér el… És
például egy férfiagy el sem tudná képzelni, hogy az
ellentétes nemű megfelelője milyen szempontok sze-
rint képes rendszerezni ruháit: a még használható,
de nem a városban címkézéstől egészen a hátha
visszafogyok belé kategóriákig sok egyéb cifraság is
megtalálható egy ilyen rendszerezési művelet során.
De a legfontosabb vezérlőelv az emlékezet, hisz tud-
juk, hogy a tárgyak emlékeket képesek megmoz-
gatni. És egy nő fejében – Dzsesszi legalábbis így
gondolja, de mindezt nem az elméleti tudományos-
ság, csak egy útszéli, legjobb esetben és képességei
szerint is csak utca hangjáig terjedő tapasztalata
mondatja vele – minden ruha egy emléket hordoz.
(De a pasasoknak is vannak olyan gyerekkori ruháik
vagy cipőik, amelyeket szívesen emlegetnek, például
az a bizonyos szvetter, amelybe használat előtt 
belekölykezett az egér.)
Szóval, ezektől a daraboktól Dzsesszinek nagyon
nehéz volt megválnia. Mert a rongyok olyan múltbéli
élményeket idéztek meg benne, amelyekről tudja,
hogy elajándékozásukkal egyben emlékeitől is egyre
messzebb kerül. Volt olyan blúz, amiért könnyet 
ejtett, és például a török blúzt és a zöld-fehér ruhát
vissza kellett tennie a Nagy Barna Szekrénybe, pedig
tudta, hogy többet soha sem megy fel rá. 
A ruhák odaajándékozásával önmagát győzte le, és
veszített is el valamit magából. Persze nem bánja.
Ugyanis dolgainak odaajándékozása előtt mindig
őszintén vizsgálja meg magában azt, hogy valóban
önzetlenül és őszintén ad. (Ezért tette vissza a török
blúzt és a zöld-fehér rucit.) Nyolc nejlonzacskó ruha
gyűlt össze, amelyekről (ha nem is első nekifutásból),
de végül úgy vélte, nincs szüksége rájuk. A ruhák
pedig jó helyre kerültek.

És ne aggódjanak: Dzsesszi a rákövetkező napokban
újult erővel fogott neki élményei gyűjtögetésének és
az ezzel párhuzamosan járó Nagy Barna Szekrény 
feltöltésének: két nyári felső Kolozsvárról, másnap
pedig Vásárhelyen szerzett be egy jópofa őszi-tavaszit.

Ruhából sosem elég.
(vassgyopi) 

Nemcsak hangszer,
szimbólum is

Tudták, hogy a Kultúrpalota orgonájának hangszínkészletében megtalálható a vox celestis mellett
az unda maris hangszín is? Hogy ezek mit is jelképeznek, kiderül az alábbi, Molnár Tünde 
orgonaművésszel folytatott beszélgetésből. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia orgonistája, a
Művészeti Egyetem Zenepedagógia Karának dékánja 8. éve a Nyáresti Orgonahangversenyek
előadóművésze. Idei koncertsorozata a múlt héten kezdődött a Bolyai-téri unitárius templomban.

– Mit kell tudni erről a rendezvényről?

– A Nyáresti Orgonahangversenyeket a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a
Maros Megyei Tanács közösen szervezi, immár
nyolcadik éve. Az idén 8 koncertre kerül sor (a
városban nyolc koncertezhető sípos orgona lé-
tezik), és mindenik alkalommal más orgonán
játszom. A sorozat koncepciója ezúttal a hang-
szerek hangszíneinek bemutatása. Voltak
olyan évek, amikor minden hangverseny hely-
színe a Kultúrpalota volt. Később ez változott,
mert fontosnak véltük bemutatni a város or-
gonáit, melyek mindenike értékes műemlék-
hangszer. Azt is meg kell említenem, hogy a
nyári orgonahangversenyek nem újdonság a
városban, Kozma Mátyás orgonaművész is tar-
tott ilyen koncertesteket.

Az első koncertre múlt csütörtökön került
sor a Bolyai-téri unitárius templomban, ezt
az orgonát Szeidl Ferenc építette. A hangszer
romantikus beállítású, de az évek során Szeidl
Ferenc tanítványa, Mesnyi János változtatá-
sokat eszközölt a hangszínkészletén: a vox ce-
lestist piccolo hangszínné alakította, így a
hangzása kissé neobarokkos lett. (Ennek az a
magyarázata, hogy a 20. század első felében
az orgonisták rájöttek arra, hogy a világ leg-
szebb hangzású orgonái a barokk orgonák,
ezért a romantikus hangszínűeket idővel át-
alakították. Ma már ilyen átalakításokra nem
kerülhet sor. A romantikus orgonák is műem-
lék-hangszerekként vannak nyilvántartva,
mivel egy kor zenei ízlését és felfogását tük-
rözik.) Az idei első koncert másik érdekessége,
hogy a koncert napján, június 30-án volt 71
éve annak, hogy a Bolyai-téri templomban az
orgonát felszentelték. 

– Idillikusan hangzik: nyáresti orgona-
hangverseny.... Mennyire nyitottak ezekre a
koncertekre a vásárhelyiek?

– Tapasztalataim szerint a vásárhelyiek
szeretik és várják ezeket az estéket. Az idei
első koncertemen is sok ismerős arcot láttam.
Olyanokat is, akiket személyesen nem isme-
rek, de évek óta eljárnak hangversenyeimre.
És természetesen sok ismerős arc is volt.

– Milyen kritériumok alapján válogatja
össze a koncertek műsorát?

– Fontosnak tartom, hogy ezek a koncer-
tek időben ne legyenek hosszúak, háromne-
gyed, maximum egy órát tartanak, és a
belépés mindenikre díjtalan. Figyelembe
szoktam venni a közönség ízlését is, ezért
gyakran játszom közismert műveket. Ilyenkor
nem az a célom, hogy fitogtassam: milyen
technikám van, milyen nehéz dallamokat
tudok eljátszani, hanem kisebb lélegzetű,

dallamos műveket választok, hogy a résztve-
vők jól érezzék magukat, felüdülhessenek.
Voltak évek, amikor úgy gondoltam, egy
hangverseny műsorának összeállítása olyan,
mint egy szép nyári virágcsokor: tarka-barka.
Akkor minden korból válogattam zeneműve-
ket: korabarokktól a modern zenéig. Volt
olyan év, amikor a stílus dominált, máskor a
műfaj. Ez mindig változik. 

Idén a hangszíneket emelem ki. Idei első
koncertemen az unitárius templom orgoná-
jának két hangszínét mutattam be, a bour-
dont, amely lágy, bársonyos, puha hangszín,
és az utólag beépített piccolot, mely csilin-
gelő, fényes hangzást ad az orgonának. És
mert Liszt-év van, a hangversenyek 
mindenikén Liszt-műveket is fogok játszani.

– Orgonakészítő család leszármazottjaként
determinálva volt útja az orgona felé?

– Erre nem tudok válaszolni. Ez magától
jött. Nagyapám orgonaépítő volt, Pécsett az
Angster orgonagyárban tanult, Nagyváradon
volt a műhelye. 

Amikor a vakációkban nagytatáéknál nya-
raltunk, és őt a feladat hívta, minket is ma-
gával vitt a templomokba, hogy segítsünk a
sípokat portalanítani, a hangolásnál pedig a
billentyűket kellett nyomogassuk a két fiú-
testvéremmel együtt, akik azóta orgonajaví-
tók. Mindhárman folyton ott nyüzsögtünk
nagytata körül, megismertük az orgona szer-
kezetét, és közben rendet, fegyelmet is tanul-
tuk; órákon át segítettünk a hangolásban,
portalanításban stb. Sosem gondoltam arra,
hogy akkor én most orgonista leszek. 15 éve-
sen határoztam el, hogy erre a pályára lépek.

– Milyen státusa van az orgonának a többi
hangszer között, illetve milyen közmegítélésnek
örvend?

– Az emberek kedvelik az orgonát. Európa
koncerttermeiben a 20. században jelenik
meg. Ezáltal a zeneszerzők fantáziája is job-
ban szárnyalt, világi műveket is komponáltak
orgonára, éppen ezért nagyon gazdag a
hangszer irodalma. 

Ha a hangszínek felől közelítjük meg és
több orgonának a hangszínét is megtapasz-
taljuk, rájövünk: az orgona egy egyedi műal-
kotás, amelyből nincs két egyforma.
Ugyanazt az elnevezésű hangszínt megtalál-
juk nagyon sok orgonánál, de ez a kifejezés
nem azt jelenti, hogy mindenik esetében
egyformán fog szólni: egyik esetében fénye-
sebben, másiknál sötétebben, harmadiknál
teltebb vagy bársonyosabb hangzású. Ez függ
az akusztikától, a síp helyétől az orgonaszek-
rényben, vagy éppenséggel attól, hogy az
utóbbi milyen anyagból készül. Például az
ólomsípok ón- és ólomkeverékből készülnek,
és számít, hogy milyen arányokban keveri az
orgonamester az anyagot. A fából készült sí-
poknál számít, hogy milyen fából készültek,
meddig voltak tárolva, mennyire száradt ki,
de számos más tényező is hozzájárul a sípok
milyenségéhez.

Az orgona nemcsak hangszer, hanem
szimbólum is. Több ezer éves filozófiát hordoz
magában. Ha ma, egy orgona esetében,
olyan kifejezésekkel találkozunk, mint a fu-
vola, vox celestis, unda maris, gamba, trom-
bita – azt gondolhatjuk, hogy ezek csak a
hangszíneket jelölő kifejezések. Pedig ennél
többről van szó. Az orgona dicséri a mennyet
és a földet. A mennyet a vox celestis hangszín
szimbolizálja, a földet az unda maris, mely a
tengernek a hullámzását jelöli. A Kultúrpalota
orgonáján mind a kettő megtalálható. Külön-
leges mellékregiszterekkel is találkozhatunk,
mint a kakukk, a madarak csiripelése, és kül-
földön találkozhatunk olyan hangszerekkel is,
amelyeken kis angyalok mozognak, réztányé-
rokat ütnek össze, vagy harangocskák szólal-
nak meg. Amikor ezek a különleges
mellékregiszterek vagy díszek születtek, akkor
az orgona építésének filozófiája arra a gon-
dolatra épült, hogy az egész univerzumot jel-
képezze. Vagy egy másik érdekesség: miért
építették az orgonát egy bizonyos korban ma-
gasan a templom oldalfalára? Mert akkor az
volt a felfogás, hogy az orgona a mennyei kó-
rust képviseli. Ezen kívül a hangszer sokáig a
császári paloták luxushangszere volt, de na-
gyon sok más kultúrtörténeti esemény iga-
zolja, hogy az orgona nemcsak hangszer,
hanem szimbólum is. 

Vass Gyopár
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Levásárolható

a B&B gyógyszertárban

Megújulnak a város negyedei

160-nál több új parkolóhelyet 
alakítanak ki a Meggyesfalvi negyedben

A lakosoktól és a tulajdonosi 
társulásoktól érkezett igények alap-
ján Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala intenzív erőfeszítéseket
tesz annak érdekében, hogy új par-
kolóhelyeket hozzon létre, hogy a
másodlagos útvonalakon a forgalom
könnyebbé változzon. Ezekben a 
napokban aszfaltozzák újra a Vajda-
hunyad és Resicabánya utcák közötti
övezetet a Meggyesfalvi negyedben,
ahol az itt lakók kérésére 160-nál
több új parkolóhelyet alakítanak ki.

A munkatelepen jelen lévő Claudiu Maior alpolgármester kijelentette: „Ezeknek a parkolóknak
a létesítésével a polgármesteri hivatal a lakossági igényekre válaszol. Közismert, hogy a hivatal
csak akkor kezd neki egy munkálatnak, ha az övezetben található tulajdonosi társulás aláírásokat
tartalmazó listával igazolja, hogy az ott lakók legkevesebb kétharmada ezt igényli, és beleegyezik
a munkálatok elvégzésébe. Az első következménye ennek a munkálatnak, hogy felszabadulnak a
másodlagos utcák, amelyeket eddig eltorlaszoltak a parkoló járművek, s akadályozták a forgalmat.
Emellett felújítjuk a járdákat, a bejárókat, a szeméttárolókat, s ahol szükséges, a játszótereket, zöld-
övezeteket. Ahol ellopták, pótoltuk a padokat, felújítottuk a csúszdákat és hintákat, új játékszereket
szereltünk fel. Ezúton is arra kérnék minden lakót, hogy jobban vigyázzanak a közös vagyonra.
Folytatódik az aszfaltozás, arra törekedünk, hogy kijavítsuk a tönkrement bejárókat, hogy a lakosok
elégedettek legyenek. Intenzív időszakban vagyunk, amikor a legjobbat kell nyújtanunk.”

Az 503-as számú tulajdonosi társulás elnöke, Demeter István elmondta: „Örülünk a radikális
változtatásoknak, amelyeket a polgármesteri hivatal a Meggyesfalvi negyedben végrehajtott. 
A munkálatok jó ütemben haladnak. Szükségünk van az új parkolóhelyekre és a felújítási munká-
latokra. Sok szép dolgot valósítottak meg, elégedettek vagyunk, hogy válaszoltak az igényeinkre.” 
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Medsystem

Szemklinika

Marosvásárhely
Egynapos sebészeti ellátás 
(One day surgery)

Szaruhártya átültetés
Ideghártya és üvegtest 

mikrosebészet
Szürkehályog mûtét 

Cukorbetegek szemészeti gondozása

Mesterséges szaruhártya implantációja

Zöldhályog lézersebészete

Macula degeneráció kezelése

Legkorszerûbb mûszeres vizsgálatok

Vizsgálat, mûtét
elôjegyzés alapján!

CARIT-SAN
Poliklinika

a következő orvosi 

szakellátással áll az Önök 

rendelkezésére:

Belgyógyászat - hematológia - szív- érgyó-

gyászat - tüdőgyógyászat - endokrinológia -

ideggyógyászat - idegsebészet - felnőtt- 

gyerekpszichiátria - echográfia - 

sebészet - ortopédia - fül-orr-gégészet -

szemészet, ortoptika - 

nőgyógyászat - gyerekgyógyászat - urológia

- fogászat - felnőtt és gyerek általános orvosi

rendelés - grippe elleni védőoltás - 

immunológia - munkaegészségtan - 

általános laborvizsgálatok - parazitológia -

EKG - háziorvosi ellátás - hepatitis elleni

védőoltás (A és B) - HCV - HBS Ag-szűrés -

hajtási jogosítványokhoz szükséges 

orvosi vizsgálatok - fizioterápia, beszűrés és

reumatológia - vércsoport megállapítás -

AIDS-szűrés - 

Lyme kór (Borella IgN/IgG) - családtervezés

Marosvásárhely, Bartók Béla utca 10.
Tel : 0265-266249, 0265-269172, 

0265-269140

Marosvásárhely
Rózsák tere 16.

Nyitvatartás 
10:00 - 22:00

B&B caffe
be with friends
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Fülöp G. Dénesné Suba Ilona:

Mindent a gondviselés hordozott
– Ila néni és Dénes bácsi a Vártemp-

lom emblematikus és meghatározó lel-
készházaspárja volt. Hogyan indult
közös életük?

– Mindent a gondviselés hordo-
zott. Én egy egészen más életformára
készültem, orvos szerettem volna
lenni. Már érettségi előtt egy évvel ta-
lálkoztunk, Dénest odahelyezték az én
szülőfalumba. Miután a börtönből
visszatért, először a Cukorgyárban zsá-
kolt, majd az egykori vásárhelyi Encsel
Mórban dolgozott lakatosinasként,
mert a szamosújvári börtönévek és a
Duna-deltai fogság után nem akarták
engedni gyakorolni lelkipásztori hiva-
tását. Ezeken a munkahelyeken 
mindig kérdezték-faggatták  börtönél-
ményeiről, és ő ezekre válaszolt is.
Gondolom, besúgók vették körül ott is,
akiknek információi nyomán úgy gon-
dolták, jobb, ha nem fertőzi a munkás-
okat ezekkel a gondolataival és
igazságokkal. Inkább kiküldték egy kis
faluba lelkipásztornak, mert úgy gon-
dolták, hogy onnan könnyebb lesz
megfigyelni. De egykori munkatársai
Gegesen is látogatták, hogy meséljen,
mert senki nem tudott ezekről a bör-
tönökről azokban az időkben, és hihe-
tetlen volt számukra, hogy miközben
ők azt hitték, hogy épül a kommuniz-
mus, aközben emberek százait tartot-
tak politikai fogságban. 

Férjem kihelyezését követően a fa-
lunkban aktív vallásos életet szerve-
zett. Különös volt számunkra, hogy az
egyház építheti a közösséget, mert
abban az időben a lelkészek is meghú-
zódtak, csendben végezték legszüksé-
gesebb feladataikat. Ott indult az
életünk. 

– Gegesről hogyan vezetett az útjuk
a Vártemplomig? 

– Számunkra a Vártemplom azért
volt különleges, mert férjemet itt 
tartóztatták le. A Vártemplom mellett
volt egy sekrestyének nevezett hely,
ott kis cellaszerűségek voltak, 
lakásokká alakítva, amelyben egykor
katolikus szerzetesek lakhattak. Dénes
ezek egyikében lakott másodmagával.
Éppen pappá szentelték Kolozsváron,
de már akkor az egyik idős professzor
felhívta a figyelmét, hogy nagyon fur-
csa emberek keresték, és vigyázzon. A
ceremónia után buszra ült és hazauta-
zott Vásárhelyre, innen jegyet vásárolt,
hogy továbbutazzon Alsósófalvára.
Anyósomék otthon vacsorával várták,
boldogok voltak, hogy fiukat lelkésszé
szentelték. A buszmegálló a Bernády-
téren volt, a Sáros utca elejéről indul-
tak a buszok. Ott megvette a jegyeket,

a húgával együtt akart hazamenni. És
ahogy ment vissza a Várba, a lépcső-
kön felfelé menet két polgár a vállára
tette a kezét, kivitték a repülőtérre,
ahonnan külön kis hadigéppel szállí-
tották Kolozsvárra a haditörvényszékre
és akkor kezdődött el a büntetés...
vagy bűnhődés... vagy nem is tudom,
minek nevezzem. 

Amikor visszahelyezték lelkészi ál-
lásába, elkerült Gegesbe, innen Hár-
masfaluba, aztán Szászrégenbe.
Szászrégeni papságunk idején hívtak
meg a Vártemplomba. A férjem na-
gyon sokat vívódott azon, hogy elvál-
lalja-e vagy sem, akkor nagyon le volt
épülve a Vártemplom: romosak voltak
a környező melléképületek, nem volt
gyülekezeti terem – Régenben pedig
éppen akkor fejeztük be az építkezést,
tatarozást. Végül úgy döntött, elfo-
gadja a vásárhelyi állást. A templom
bedeszkázott ablakokkal fogadott, a
Gótikus teremből a csillagos égre lehe-
tett kilátni, nem volt kerítés – rossz
hangulatú hely volt. Szép lassan sike-
rült helyrehozni az egész épületet, ke-
rítéseket, mindenestől. 

Még Hármasfaluban voltunk, és ott
volt egy kéthektáros kertünk. Nyilván,
négy gyerekkel, egy fizetéssel nem volt
könnyű, ezért művelni kellett a kertet.
Egyik nap Dénes  kaszált, én pedig ráz-
tam a rendet – mi mindketten a pa-
raszti világból jöttünk, ezért ezeket a
munkákat nem esett nehezünkre vé-
gezni, és szerettük is. Amikor felraktuk
a boglyákat, jött egy bibliás öreg néni,
aki mindig ott volt a templomban, na-
gyon szeretett velünk lenni, férjemet
gyakran evangéliumi kérdésekről fag-
gatta. Azért jött hozzánk, hogy el-
mondja, különös álma volt az éjjel. Azt
álmodta, hogy Dénes bácsi vártemp-
lomi lelkész volt, és ő hallgatta az ige-
hirdetését a Várban. Mi akkor nagyot
mosolyogtunk Farkas Sári nénin. És
amikor a Vártemplomban a beiktatónk
volt, Sári néni nagy öl virággal érke-
zett, azzal, hogy „ugye megmondtam,
tiszteletes úr!”.

– Milyen szerepek hárultak Ila né-
nire lelkipásztor feleségként? 

– A lelkipásztori életforma csak úgy
lehet teljes, ha a feleség is együtt dol-
gozik, együtt imádkozik a férjével. Az
én szerepem többnyire a kivitelezések-
ben valósult meg. Dénes mindig látta,
hogy milyen következő lépést kellene
megtenni, de nagyon gyorsan jött a
következő ötlete. Ennek köszönhető,
hogy olyan sok minden volt lehetséges
munkánk során, annyi mindent meg
tudtunk valósítani, különösen a fordu-
lat után, amikor segítséget, támoga-

tást is kaptuk ahhoz, amit elképzel-
tünk. Az volt az alapeszménk, hogy a
templomok mellé gyorsan iskolát épí-
teni, mert a tanítás az egyetlen lehe-
tősége az iúság, a nemzet
felemelkedéséhez. A nemzet sorsa ná-
lunk mindig alapvető szempont volt a
hitvallásunk mellett. 

A csodálatos az volt, hogy amikor
egy tervünkre pénzt gyűjtöttünk,
annyi pénz gyűlt össze, hogy ebből
már a következő projektünket is el tud-
tuk kezdeni. Így tudtuk újjáépíteni a
Gótikus termet, ott egy kántori lakást
is építettünk. ’90-re, a Vártemplom
500 éves évfordulójára szépen rendbe
tettük az egész templomot és környe-
zetét. Nekünk mindig fontos szempont
volt, hogy a lehető legjobb munkatár-
sakkal dolgozhassunk. 1990-ben 120
leányt számláló kórust szerveztünk,
Birtalan József vezetésével, akik még
Párizsban és környékén is felléptek, és
9 koncertet adtak. Később számos kül-
földi gyülekezet képviselője látogatta
meg közösségünket, és kérdezték,
hogy miben tudnának segíteni. Mi
mindig azt válaszoltuk, hogy nem a
pénz a legfontosabb dolog, hanem az,
hogy szellemiekben is épülni tudjunk,
így alapítottuk meg a Calepinus nyelv-
iskolát. Rögtön a változás után szer-
veztük a gyermekintézmény
létrejöttét, a Lídia Otthont, ahol 20
gyereket neveltünk fel, akik közül 14
még bent van az intézetben. Ezután
felépült az idősek otthona, közben vá-

sároltunk egy ingatlant a Bod Péter Ta-
nulmányi Ház mellett, most lelkészi
lakás van benne, de eredetileg a Kán-
tor-Tanítőképző Főiskolának kértük azt
az adományt, és vettük meg az épüle-
tet. Aztán következett egy másik in-
gatlan megvásárlása a Vártemplom
alatt, a Pici Ház. Ezt utcagyerek misszi-
óra szántuk, a kéregető cigánygyere-
keket szedtük össze. Két pedagógus
foglalkozik velük, a gyerekek minden
nap iskolába járnak, onnan hozzánk
jönnek, ebédet kapnak, készülnek a
következő iskolai napra, megfürödhet-
nek, tiszta ruhát vehetnek – ez ma is
így működik, és az ide bekerülő gyere-
keken meglátszik munkánk eredmé-
nye. Csak egyedül most már sokkal
nehezebb... Ezeket az intézményeket
fent kell tartani, állami támogatást
nem kapunk, 20 év után az idén elő-
ször kaptunk egy kis segítséget – örül-
tünk neki, hogy egy havi
gáz  számlánkat ki tudjuk fizetni. 

– Honnan merít Ila néni erőt ahhoz,
hogy egyedül is végezni tudja ezeknek
az intézményeknek a fenntartását, ve-
zetését?

– Igazából nem egyedül vagyok,
velem van az Úr Isten. És azt is érzem,
hogy Dénes  is mindenben segít. Min-
dig úgy szokott lenni, hogy ha valami-
lyen feladat, döntés előtt állok, akkor
a legelső mély gondolatom az, hogy
vajon az én férjem mit szólna hozzá,

mit javasolna. És a válaszát is sokszor
tudom, érzem, mert olyan mélyen is-
mertük egymást. Naponta imádkozom
és állok a feladatok elé, hogy elvégez-
zem, megoldjam azokat. 

A legaktuálisabb feladat a jövő
héten érkező 16 holland fiatal, akik a
hármasfalusi házainkhoz jönnek dol-
gozni. Holland segítséggel megvásá-
roltunk hat parasztházat
Hármasfaluban, ahol a hajléktalan, rá-
szoruló családokon segítünk. Ezeket
évről évre újítjuk fel, tavaly is több
mint 104 fiatalt fogadtunk három tur-
nusban, akik sáncot ástak, kerítést fes-
tettek. Már 4 családunk van
betelepítve ezekbe a házakba.

’96 óta foglalkozunk erdélyi nagy-
családokkal, volt egy nagyon lelkes
presbiterünk, Kiss Feri bácsi, aki a me-
zőségi szórványmagyarságnak volt
nagy segítője. Ő keresett fel olyan
nagycsaládokat, mint például a cegei
tízgyermekes Kiss Sándorék, vagy a
nagyölyvesi Nagy Dénesék, akiknek 11
gyerekük van. Elkezdtük támogatni
őket, a nyugatról kapott segélyekből.
Hollandiai segítséggel 150 nagycsalá-
dot hosszú éveken át támogattunk, a
tehetséges, jól tanuló gyerekeket to-
vábbtaníttattuk. 

27 fizetett munkatársam van, aki-
kért hálát adok Istennek, mert szere-
tettel és odaadással végzik
munkájukat. Ugyanakkor a gyülekeze-
tekből is nagyon sok önkéntes láto-
gatja az idősek otthonát, segítenek a
segélyek kiosztásában. Továbbá a Lei-
deni Diakóniai Központ minden évben
önkénteseket hoz és több alkalommal
küldenek segélyt is munkánk végzésé-
hez. 

Vass Gyopár

Özvegységében sincs egyedül: vele van az Úr Isten, és döntéseiben mindig jelen van férje is, akivel olyan egységet alkottak, hogy most is tudja, mit
javasolna egy nehéz helyzet előtt. Fülöp G. Dénesné Suba Ilonával beszélgettünk. 

’96 óta foglalkozunk er-
délyi nagycsaládokkal,
volt egy nagyon lelkes
presbiterünk, Kiss Feri
bácsi, aki a mezőségi
szórványmagyarságnak
volt nagy segítője. Ő ke-
resett fel olyan nagy-
családokat, mint
például a cegei tízgyer-
mekes Kiss Sándorék,
vagy a nagyölyvesi
Nagy Dénesék, akiknek
11 gyerekük van. 
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IX. Csűrszínházi Napok
Kilenc évvel ezelőtt álmodta meg Szélyes Ferenc színművész a Csűrszínházi Napokat. Azóta évente egyszer mondhatni a világ, de legalábbis a kultúra,
a művészet és a hagyományok hazájának középpontjává válik Mikháza. 

– Az előző alkalmakhoz képest bő-
víteni, újítani szerettük volna kínála-
tunkat. Ezért az idei Csűrszínházat a
népi kultúra, a népművészet, a népi
hagyományok fogalma köré szervez-
tük, ehhez igazítottuk előadásainkat,
műsorainkat. Rendezvényünk talán
legnagyobb nyeresége Kallós Zoltán
Kossuth-díjas néprajzkutató válaszúti
kiállítása. Erdélyi ember a félreeső Vá-
laszútra ritkán tér be, ezért gondoltunk
egy merészet: elhoztuk Mikházára Vá-
laszutat, megközelíthetővé téve annak
hagyományait – fogalmazta meg a ki-
lencedik rendezvénysorozat témáját az
ötletgazda Szélyes Ferenc. 

A Csűrszínház előadásait is a köz-
ponti téma köré szervezték, ezeket
egészítették ki az esti táncházak. Az
első, nyitónap a Forrás Színház előadá-
sában Katona Imre Csíksomlyói passi-
óját, majd a Maros Művészegyüttes
Szem látta, szív szerette c. műsorát lát-
hatták az érdeklődők. Szombaton a
Reneszánsz panzióban a Tutuka és más
kabaréságok c. előadását Székely
Szabó Zoltán adta elő. Ács Tamás, a
Forrás színház művésze A bor dicsérete
c. produkcióval lépett fel. A kultúrott-
honban Székely Melinda Párjavesztett
címmel székely népballadákat adott
elő. A magyarországi vendégelőadó,
Dörner György érdemes művész a fe-
rences templomban Optimistán bele a
reménytelenségbe címmel tartott
versműsort. Fellépett az Öves együttes,
majd Kallós Zoltán tartott előadást.
Közreműködött a Maros Művészegyüt-
tes zenekara Moldován H. István veze-
tésével, végül a Bekecs
néptáncegyüttes Trilógiáját láthatta a

nagyérdemű. A gyerekszínházat sem
zárták ki a programból, az Ariel Szín-
ház Csipkerózsa című mesejátékát vitte
színre. 

De nem hiányzott a programból a
Mentor Kiadó szervezésében néprajzi
köteteinek bemutatása, valamint a
Széllyes Sándor emlékszoba felava-
tása. 

Bölcső a tanteremben

A Csűrszínház udvarán levő iskola
egyik termében a marosvásárhelyi Fo-
tóklub tagjainak 40 fotójából nyílt ki-
állítás, de helyet kaptak Húros
Annamária jelmezei és Novák József cí-
merei is az iskolában, illetve a Rene-
szánsz panzióban. A másik
iskolateremben Salat Dénes fafaragó
bútorait állította ki. 

– Ebben az osztályban végeztem a
negyedik elemit, majd 9 évesen hagy-
tam el a falut. Most, 79 évesen ide hoz-
tam el munkáim – mondta a
nosztalgiától megremegő hangon
Salat Dénes. Alkotásaival több helyen
bemutatkozott: nyolc magyarországi,
egy marosvásárhelyi kiállításon ismer-
hették és vásárolhatták meg egyedi
bútorait. A vásárhelyin figyelt fel rá
Székely Ferenc, s hívta meg a falu szü-
löttét szülőfalujába. „Első osztálytól
kézimunkaóra szerepelt az órarend-
ben. A lányok varrtak, hímeztek, a fiúk
faragtak. Egy jármos szénahordó sze-
keret készítettem, s vitte el az oktató
Marosvásárhelyre, egy megyei kiállí-
tásra. Itt figyeltek fel tehetségemre”,
meséli gyerekkorát Dénes bácsi. Mégis,
felnőttként a termelésben dolgozott,

majd a faiparba került. Szabadidejé-
ben, sokszor éjszakába nyúlóan fara-
gott. Nyugdíjazása után kizárólag a
fafaragásnak él, s alkotja szebbnél-
szebb bútordarabjait. 

Népművészek 
és biozöldségek

Az iskola előtti téren reggel óta sül
a malac a nyárson, odébb bárki falni-
innivalót vásárolhat. S bár borús az idő,
délutánra megtelik vendégekkel a te-
rasz. Alig egy lépés választ el a Csűr-
színház mögötti téren felállított
mesterségek sátrától. Szabó Eszter
Szabédról hozta el virágóráit, valamint
repesztett technikával készült tányé-
rait. Asztalánál a gyerekek maguk fest-
hetik meg hűtőmágnesüket. Ferenczi
Károly Somosdon volt 18 évig erdész,
s szeretett bele a fákba. Olyannyira,
hogy a tűzifa aprításakor azonnal
meglátja egy-egy rönkben a kikíván-
kozó alkotást. Lázár Éva Mezőfele ősi
hagyományát, a gyékényfonást hozta
el, s tette közszemlére több mint hat-
vanféle használati tárgyát. 

Velük szemben állította fel sátrát az
RMGE, s hozták el biotermékeiket:
zöldségeket, gyümölcsöket. A Sapien-
tia Egyetem idei oktatási ajánlatát
népszerűsítette. 

Válaszút Mikházán 

– A tavaly nyílt meg Kallós Zoltán
néprajzkutató szülőfalujában, Válaszú-
ton a családi kúriában a múzeum, elő-
ször csak három szobában. S bár
időközben az egész házat népművé-
szeti tárgyakkal rendezte be, rengeteg
anyag maradt feldolgozatlanul a rak-
tárban. Ebből hoztunk el mintegy 300
darabot Mikházára, s rendeztük be a
kántori lakban az első vándormúzeu-
mot – meséli Török Viola muzikológus,
rendező. A tavalyi megnyitóra a Csűr-

színház atyját is meghívták, akkor te-
vődött fel a kérdés: hogyan lehetne
Mikházára hozni a válaszúti múzeu-
mot. Az ötlet az idei Csűrszínházra
konkretizálódott, s rövid időn belül
rendbetették a parlagon álló kántorla-
kot. A belépők egyenesen a válaszúti
szobában találják magukat, a két
szélső helyiség mezőségi szoba tíz falu
anyagából. A bútorokat, rokkát és
egyéb fából készült használati tárgyat
a helyiek hozták el, egyelőre kölcsön.
Szélyes szándéka azonban egy tájház
létrehozása, ahol a Nyárád menti hasz-
nálati tárgyak, kézműves alkotások,
lakberendezési tárgyak várják állandó
jelleggel az ide látogatókat. „A kiállítás
tulajdonképpen nyitás egymás tájegy-
ségeinek megismerésére, a tárlattal a
Mezőség eljött a Nyárád mentére”, fo-
galmazta meg Török Viola. 

Huszárfelvonulás 
és szamárfogat

A Csűrszínház külön színfoltja volt
a szombaton délelőtt bevonuló maros-
széki huszárok, azok harci bemutatója.
A Garabonciás Egyesület kézműves-
foglalkozásokkal várta a gyerekeket,
akik jól megérdemelt pihenésként sza-
maragolhattak. 

Szűkös költségvetés

Bár a szervezők terve évről-évre
bővíteni, színesíteni a programot, ezt
a szűkös anyagiak meglehetősen visz-
szafogják. Szélyes Ferenc elmondása
szerint az idei háromnapos fesztivál
mintegy 15.000 lejbe került, amit 
leginkább támogatásokból fedeztek. A
Maros Megyei Tanács eddig 3-4.000
lejjel járult hozzá, az idénre a támoga-
tás 500 lejre szegényedett. „A külföldi
előadók maguk pályáztak, s azon ala-
pokból jöttek el. De számos olyan tá-
mogatónk is volt, aki termékekkel
járult hozzá a rendezvény létrejötté-
hez”, fogalmazta meg a házigazda.
Akinek jogi helyzete továbbra is tisztá-
zatlan, hiszen semmi papírforma nem
igazolja menedzseri tisztét. Hiába for-
dult a megyei tanácshoz, a helyi ön-
kormányzathoz, a kérdés megoldása
továbbra is függőben maradt. 

- Jövőben tizedik, jubileumi kiadá-
sához érkezik a Csűrszínház. Ehhez
méltó rendezvényt szeretnénk szer-
vezni. Amihez azonban elengedhetet-
len az anyagiak megléte, hiszen jó
rendezvényt csakis megfelelő költség-
vetéssel lehet előállítani – összegezte
Szélyes Ferenc. 

Nagy Annamária

Fotók: Nagy Annam
ária
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Elektronika

Eladó nagyon jó állapotban lévő szí-
nes Samsung televízió. Ára: 120 lej.
Érdeklődni a 0753-978.256-os tele-
fonszámon.

Eladó Nokia N73-as telefon, nagyon
jó állapotban. Ára: 180 lej. Érdeklődni
a 0757-020.819-es telefonszámon,
naponta 8–22 óra között.

Eladó új Nokia E63-as telefon, az ösz-
szes tartozékkal. Ára: 400 lej, alkud-
ható. Érdeklődni a 0746-363.630-as
telefonszámon.

Eladó nagyon jó állapotban lévő,
mindössze 2 hónapig használt Nokia
N900-as telefon. Ára: 950 lej. Érdek-
lődni a 0752-385.676-os telefonszá-
mon.

Eladó Nokia 5310 XPressmusic, 1 Gb
memóriakártyával. Érdeklődni a
0744-317.243-as telefonszámon.

Eladó Samsung SGH G-800. Ára: 490
lej. Érdeklődni a 0744-784.821-es te-
lefonszámon.

Eladó nagyon jó állapotban és garan-

ciában lévő Samsung Diva S7070. Ára:
280 lej. Érdeklődni a 0733-882.502-
es telefonszámon, naponta 9–19 óra
között.

Eladó Samsung GT S5230, Hello Kitty
különdkiadású telefon. Ára: 420 lej,
alkudható. Érdeklődni a 0758-
502.634-es telefonszámon.

Autó- Motó

Eladó 1 darab, Opelnek való gumiab-
roncs felnivel, 175/70R1484T. Ára 120
lej. Tel. 0742-798.356.

Eladó kitűnő állapotban lévő 1995-
ös évjáratú BMW 316i, beíratva, mű-
szaki vizsgálata 2013-ig érvényes.
Irányár: 2800 euró, alkudható. Érdek-
lődni 0744-253.026-os telefonszá-
mon lehet.

Eladó nagyon jó állapotban lévő 600
cm³, 1997-es évjáratú Suzuki Bandit. Irá-
nyár: 1900 euró, alkudható. Érdeklődni
0744-253.026-os telefonszámon lehet.

Lakás

Eladó 42 négyzetméteres egyszobás

lakás, közel a központhoz. Érdeklődni a
0722-322.128-as telefonszámon.

Eladó 42 négyzetméteres jó állapot-
ban lévő egyszobás lakás, VII. emele-
ten. Ára: 31.500 euró. Érdeklődni a
0726-516.729-es telefonszámon, na-
ponta 8–17 óra között.

Eladó egyszobás lakás a Kisállomás
környékén. Ára: 20.000 euró, alkud-
ható. Érdeklődni a 0746-335.058-as te-
lefonszámon, naponta 8–20 óra
között. 

Eladó első osztályú garzon a Novem-
ber 7 negyedben. A lakás frissen felújí-
tott. Ára: 18.500 euró. Érdeklődni a
0748-779.718-as telefonszámon.
Eladó harmadosztályú garzon a Tudor
negyedben, közös WC-vel. Érdeklődni
a 0746-791.570-es telefonszámon, na-
ponta 8–22 óra között.

Eladó másodosztályú 2 szobás lakás a
Nagyállomás környékén, saját hőköz-
ponttal. Ára: 31.000 euró, alkudható.
Érdeklődni a 0741-102.306-os telefon-
számon, naponta 17–22 óra között.

Eladó 2 szobás lakás a központban,
saját hőközponttal, garázzsal. Ára: al-

kudható. Érdeklődni a 0365-807.055-
ös telefonszámon, naponta 9–15 óra
között.

Eladó 2 szobás lakás a Tudor negyed-
ben. Ára: 33.500 euró. Érdeklődni a
0722-322.128-as telefonszámon.

Eladó másodosztályú 2 szobás lakás a
Kövesdombon. Ára: 23.500 euró. Érdek-
lődni a 0744-846.162-es telefonszá-
mon.

Eladó I. osztályú 2 szobás lakás a Köves-
dombon. Ára: 40.000 euró. Érdeklődni a
0744-454.268-as telefonszámon.

Eladó másodosztályú 3 szobás lakás a
2-es Poliklinika környékén. A lakás fris-
sen felújított, 56 négyzetméter. Ára:
39.000 euró. Érdeklődni a 0740-
318.314-es telefonszámon.

Eladó I. osztályú 3 szobás lakás, saját
hőközponttal, a November 7 negyed-
ben. Ára: 52.000 euró. Érdeklődni a
0744-500.736-os telefonszámon.

Eladó 3 szobás lakás a Tudor negyed-
ben. Ára: 47.000 euró. Érdeklődni a
0745-126.318-as telefonszámon.

Csak a szelvényen beküldött hirdetések jelennek meg! Egy szelvényen csak 1 apróhirdetést fogadunk
el (max. 25 szó). A feladó adatait kérjük kitölteni, anélkül a hirdetés nem jelenik meg.  A hirdetés tartalmáért a feladó
felel. Lapzárta hétfő 12 óra, ezután érkezett hirdetés csak a következő heti számban jelenik meg!  Olvashatatlanul
kitöltött szelvényekre nem fogadunk el panaszt.

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

Hirdető személy adatai
Név: ___________________________________
Település: _______________________________
Utca: __________________________________
Szám: __________________________________
Dátum: _________________________________

Apróhirdetések

Szejkefürdőre menekül a Depresszió!
Újabban Magyarország legdinamikusabban fejlődő és immáron egyik legnépszerűbb rockbandájaként címkézik a Depresszió zenekart. Azt viszont,
hogy mennyi munka van a megnevezés mögött, azt valószínűleg csak a depressziós fiúk tudják. A zenekar pénteken, július 8-án koncertezik a X.
Székelyföldi Rockmaratonon, kérdéseinkre a zenekar vezetője, Halász Ferenc készséggel felelt.

– Visszatérő zenekar vagytok, 2009-ben ferge-
teges bulit csaptatok Szejkefürdőn, számíthat egy
hasonló repetára a nagyérdemű?

– Emlékezetesen jó koncert volt a tavalyelőtti,
de mi mindig szeretjük felülmúlni a korábbi tel-
jesítményünket, tehát egy még húzósabb prog-
ramra lehet számítani tőlünk. Mivel úgy
döntöttünk, hogy az új lemezünk szeptemberi
megjelenéséig titokban tartjuk a friss anyagot,
ezért most a nyáron még egy hagyományos Best
of programot láthat tőlünk a nagyérdemű, né-
hány régen játszott közönség kedvenccel feltur-
bózva.

– Erdélyben koncertezünk! – jelent ez a kijelen-
tés valami mást, valami pluszt, mondjuk egy anya-
országi fellépéshez képest?

– Természetesen elég nagy jelentőséggel bír
számunkra egy ilyen fellépés. Mivel a Depressziót
csak globális szinten lehet politizáló zenekarnak
nevezni, ezért ebbe a részébe nem is mennék
bele, de sok olyan körülmény adódik egy székely-
földi koncert kapcsán, ami önmagában is külön-
legessé tesz egy ilyen bulit. Nagyon megtisztelő
számunkra, hogy a lakhelyünktől 700 kilométerre
is ismerik és szeretik dalainkat. Az utazás és a pro-
dukciónk költségei miatt legtöbbször csak évi egy
alkalommal tehetjük meg, hogy Székelyföldre lá-
togatunk, tehát csak ezen az egy estén találkoz-
hatunk az ottani rajongókkal, amit igyekszünk

alaposan ki is élvezni. A közönség is alaposan fel
szokott készülni ezekre az estékre és vannak akik
100 kilométert is utaznak azért, hogy élőben ta-
lálkozhassunk. Szerencsére elmondhatjuk, hogy
a zenekart mindenhol remek fogadtatásban ré-
szesítik a rajongók, de az ilyen ritka és különleges
estéknek mindig megvan a varázsa. A táj szép-
sége és a helyi ételek, italok is nagyon vonzóak

számunkra, valamint az a baráti és tiszteletteljes
fogadtatás, amiben eddig is minden alkalommal
részünk volt.

– Javában tart a nyári turnétok. Eddig milyen
tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodtatok?

– Május vége óta zajlanak a szeptember 5-én

megjelenő, Vízválasztó című új lemezünk stúdió
munkálatai és egészen augusztusig tartanak,
tehát eléggé találónak bizonyult ez az elnevezés.
A Super Size Recordingban, stúdiómunkával el-
töltött napok után jól esik egy kis koncertezéssel
kikapcsolódni. Idén a nagy fesztiválok mellett
igyekszünk több kisebb településre is eljutni, hi-
szen a Kárpát-medence minden részén élnek ra-
jongóink, akikkel szeretnénk találkozni. Az eddigi
állomások nagyon jó hangulatban zajlottak le és
a java még hátra van. 

– Sok fellépés egyben sok élményt is jelent, de
kevesebb időt mondjuk másra is. Léteznek benne-
tek tervek, álmok, remények olyan visszautazá-
sokra (turistaként) olyan helyekre – esetleg ide
Erdélyben is – ahol a fellépések miatt nem tudta-
tok annyit időzni, amennyit szerettetek volna?

– A sok pozitívum mellett, természetesen sok
lemondással is jár, ha valaki ilyen aktívan koncer-
tezik. Mi ezen nem bánkódunk, hiszen nagyon él-
vezzük, amit csinálunk, de az biztos, hogy
mindenki szeretne többet látni a világból. Remé-
lem lesz rá lehetőségem, hogy a világot bejárjam.
Jó példa erre Erdély is. Az évek alatt egyre többet
ismertünk meg Erdély szépségeiből, de még
bőven van mit felfedezni. Amíg nincs meg a le-
hetőségünk arra, hogy kötetlenül barangoljunk,
addig az ilyen utazások alkalmával igyekszünk
egy kicsivel többet látni és megélni.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

PIATÉVÉ
- Hajnali gondolatok: vajon hogy jöttem haza?
- Másfélmillió hosszúlépés Magyarországon
- Alkeszosz: vedelés a legfölsőbb szinteken
- Spricc-faktor
- Részeg vagyok, mars ki innen!
- Unokáink is inni fogják: a pálinka
- Borászok közt
- Sport: talajtorna, hosszútávivás, konyak-kenu
- Söreink hol domborulnak?
- Szeszmeralda
- Hogy volt? – mókás visszaemlékezés a tegnap estére
- Múltidéző: minden, amit a kumiszról tudni kell
- Sörfesztivál – élő kapcsolás a Ciuc-somlyói búcsúról
- Portré – a viszkis rabló története
- 24, avagy hogyan igyunk egyfolytában?
- Charlie és a vocigyár – családi kalandfilm
- Poénsarok; hogyan közöljünk rossz híreket viccesen? 
(– Asszony, lement a hús ára! – Jaj, de jó! – Igen, de a
torkomon!)
- Szellem a palackból, avagy tényleg okosít a bor?
- Könyvajánló: Nagy sörlexikon
- A nagy Ő – hányási technikák
- Esti mese: Tintás Palkó
- Vészhelyzet – gyomormosás
- Beszélni nehéz
- Ouzo, a csodák csodája
- Nagynyelők
- Kívánságkosár – választható dalok:
- Lökd ide a sört!
- Rendes ember én már nem leszek
- Egy jó asszony mindent megbocsát
- Hogyan tudnék élni nélküled?
- A pénzemet én máma mind elmulatom…
- Sört ide, bort ide, meg egy barna… sört is!
- El ne engedj!
- Éjjel érkezem…
- Repül a hálba
- Bízd rám magad
- Olyan szépek voltunk
- Kék asszony
- Háromarcú lány
- Ne hányj ki mindent mán!
- Túlélési technikák – jótanácsok másnaposság ellen
- Záróra – élő közvetítés a G. Caféból

Sej, de cigánysoron nem merek el-
járni, sok a roma, de meg találnak
verni… Június 24-én reggel korán gépko-
csik, teherautók, munkagépek jelentek meg
a Hidegvölgyben. A Marosvásárhelyi Helyi
Rendőrség szervezte akciónak az volt a célja,
hogy lerombolják a negyed szomszédságá-
ban épített tákolmányokat, kalyibákat. Nem
a „mi” hidegvölgyi pajtásainkról vagyon szó,
hanem más vidékekről érkezett cigókról. A
polgármesteri hivatalban dolgozó Costea
Tibor, a romák képviselője elmondta, a hi-
degvölgyiek örülnek, hogy elköltöztetik a
jövevényeket. „A városban mindig azt
mondják, hogy a hidegvölgyiek tolvajok,
rablók. Ez nem igaz. Mindenkinek van tisz-
tességes munkája. Azok okozzák a problé-
mákat, akik a jobb élet reményében ide
jöttek, és a megkérdezésünk nélkül letele-
pedtek. Ahogy a polgármester úr is mondta:
menjen mindegyik haza, a saját települé-
sére, és tud segíteni ott nekik az ő polgár-
mesterük is”. Igen ám, csak hiába a
látványos eksön: az import réti négereknek
nem akaródzott eldzsesszelni, és a kotoré-
kaikat se engedték bántani. Még mielőtt a
hivatal emberei nekifoghattak volna a dó-
zerolásnak, egyre több buckalakó érkezett a
helyszínre, a máriskók pedig arra biztatták
őket, hogy dobálják meg kővel a zsarukat
meg a sajtósokat. Aztán amikor a buldózer-
rel nekimentek az egyik kartonvillának, el-
szabadult a pokol: az építmény
recsegett-ropogott, a csürhe óriási zajt csa-
pott, amire a helyi rendőrség vezetője leál-
lította az akciót, és a sajtó képviselőit – hogy
senkinek ne essen baja – távozásra kérte, il-
letve szólította fel. „A napokban folytatjuk
az akciót, amíg eltakarítjuk az összes illegá-
lis építményt” – mondta a vert sereg kapi-
tánya. Kíváncsian várjuk…

Kicsi, rózsaszín, forog, és eszeve-
szetten kaparja az üveget, mi az? Szó
szerint megsütötte gyermekét egy elme-
buggyant nő Kaliforniában: betette a mik-
róba, majd hagyta, hogy halálra égjen. A 29
éves Ka Yangot a gyermek halála után
három hónappal tartóztatták le, a rendőr-
ségnek ugyanis ennyi időre volt szüksége
ahhoz, hogy megállapítsa, pontosan mitől
származnak a kicsi testén található égési sé-
rülések (román szakikkal dolgoztat a kali-
forniai rendőrség, vagy mi a rosseb?). A
gyermek holttestét március közepén találta
meg a rendőrség a család lakásán, egy rokon
jelentette az esetet. A hatóságok tájékozta-
tása szerint egyelőre nem tudni, mi vitte rá
az anyát, hogy beküldje a csöppséget a mik-
róba, és megsüsse (akkor segítünk mi: eset-
leg nem lehet az, hogy… nem normális?).
A gyermekvédelem a dilis Ka Yang másik

három kisfiát elhelyezőközpontba vitte; a
fiúk három, négy és hat évesek, ezért nem
teljesen értjük, hogy miért, hiszen azok már
nem férnének be a mikróba, legalábbis egy
darabban…

Pszichiátriai klinikán kezelik Győzi-
két. Jó, jó, de miért vártak vele ennyit?

Szexbotrány a Babeş–Bolyain. Ha-
talmas botrány tört ki a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Közgazdaságtan karán: Ilie
Parpucea, statisztikát és matematikát ok-
tató tanár félmeztelenül akarta rávenni az
egyik diáklányt, hogy az átmenő jegyért
cserébe engedje be az éltes korú macit a
málnásba. A végzős egyetemista lányt már
ötödször vágták el a vizsgán (a kis agy-
tröszt); licencvizsga előtt a lány a tanártól
kért segítséget és könyveket, mire az öreg
harcos ajánlatot tett neki. „Azt mondta,
megoldjuk a dolgot, és hogy ne legyek naiv”
– nyilatkozta a naiv. A bentlakási szobába
érve a tanár úgy érezte, sínen van, és vet-
kőzni kezdett, ám a csaj nem fogadta el a 61
éves professzor meredező ajánlatát, hanem
lefilmezte, amint félmeztelenül próbálta el-
csábítani. A videót az egyetem vezetősége
is látta, dr. Dumitru Matiş úgy nyilatkozott,
szomorú az eset, nem várt ilyesmit (tény-
leg?). Folyik a vizsgálat, a kanos profot át-
menetileg felfüggesztették, aki egyébként
tagad, sőt, azt állítja, a bige ajánlkozott.
Ami, lássuk be, nem túl életszerű, de azért
nem is zárható ki, mert mi van, ha tényleg,
csak utólag meggondolta magát? Egyéb-
ként az egyetemeken az ilyesmi sokkal gya-
koribb, mint ahogy azt sokan gondolnák,
mit kell ezen úgy felháborodni? Álszent,
prűd népség, pfúj!

Ágyban, létrák közt… Ágyban heve-
részni jóval balesetveszélyesebb, mint létrán
egyensúlyozni: háromszor annyian esnek ki
ágyból, mint ahányan lezuhannak létráról
Nagy-Britanniában – fedte fel a nagy titkot
a brit közegészségügyi tájékoztatási iroda. 

Ágyból évente 20 ezer brit zuhan ki, lét-
ráról csak 6400 esik le; persze, az ember va-
lamivel gyakrabban kerül ágyba, mint
létrára. A kórházi statisztikák szerint fáról
átlagosan 1200-an esnek le évente, szikláról
csak 170-en, de utóbbiak már nem is na-
gyon kelnek fel utána. Az összes eséssel –
azaz utcai botlásokkal is – számolva, tavaly
márciustól idén februárig 460 ezer orvosi el-
látás történt a szigetországban, 18.700-zal
több, mint az egy évvel korábbi időszakban.
A balesetek zöme csupán kisebb sérülések-
kel jár. Ami a földrajzi megoszlást illeti, a
délkelet-angliaiak a leghajlamosabbak az
esésre, továbbá a 80 feletti nők. És aki most

valami olyasmit gondol, hogy: „jó, jó, de kit
érdekel ez az egész?”, annak tökéletesen
igaza van, itt meg is állunk.

Finom, finom, poronyó. Bármennyire
hihetetlennek is tűnik, Kínában vannak
olyanok, akik emberi magzatból készült le-
veseket esznek. Az étel állítólag csodákat
tesz a szexuális étvággyal, de a pénztárcával
is: egy adag leves négyezer dollárba kerül.
Egy magzatlevesre specializálódott étterem
tulajdonosa elmondta, sok amatőr kliens is
kipróbálja a specialitást, vagyis egyre na-
gyobb népszerűségnek örvend. Nagyvona-
lakban még a receptet is elárulta: az emberi
magzatot nyolc órán át kell főzni, némi csir-
kehússal (és vélhetően magzatvízben). Az
alapanyagot olyan családok szállítják ön-
ként az étterembe, akik nem akarják a meg-
fogant gyermeket; a szegények körében ez
ijesztően elterjedt pénzszerzési lehetőség.
Az eladott magzatok többsége nőként fo-
gant, és nem titok, hogy a kínai népesség a
fiúgyermekeket részesíti előnyben a lányok-
kal szemben. Épp emiatt egy fiúmagzat-
leves kétszer annyit kóstál, mint egy lány-,
de a legdrágább specialitás az, amikor a ter-
hes nő felfekszik az asztalra, és a vendégek
egyenesen belőle kanalazzák ki a cuccot.
Desszert gyanánt almás vagy csokis placen-
tát fogyasztanak utána. Guten Appetit!

Brutális marasztalás. Saját férje cson-
kított meg Bangladesben egy egyetemi ta-
nárnőt, akinek kiszedte a szemeit. A
kórházban sikerült megműteni az ötgyer-
mekes családanyát, látását azonban teljesen
elvesztette, ami nem is annyira meglepő
azok után, hogy kikapták a szemeit. A 33
éves Rumana Manzurt férje azzal vádolta
meg, hogy megcsalta, majd kegyetlenül el-
bánt a szerencsétlennel: öt kislányuk előtt
félholtra verte, ujjaival kinyomta mindkét
szemét, majd levágta és megette az orrát
(nagy spórmeisterek ezek a bangladesiek,
nem dobnak el semmit). A megkínzott asz-
szony a kórházban több interjút is adott a
sajtónak, hogy felhívja a figyelmet a kegyet-
lenkedésre, ami még ott is rendhagyónak
számít, ugyanis a csalfa asszonyt arrafelé
savval szokás leönteni (büntetlenül!). A
rendőrség csak a közvélemény nyomása
miatt tartóztatta le végül a kissé agresszív
férjet, aki utólag azt vallotta: felesége nem
csalta meg, csak azért támadt rá, hogy meg-
akadályozza annak továbbtanulását. Ru-
mana Manzur Kanadában kapott
tanulmányi ösztöndíjat, néhány hónapot ott
is tartózkodott, amikor hazatérve férje meg-
csonkította. Talán meg is lehetett volna be-
szélni a dolgot…

Hirdetés
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Megtették, amit Orbán nem mert – Kőkemény kritika érkezett

London és Berlin bírálva üzletelt Kínával
A britek és a németek megtehették, aminek a szorult helyzetű Magyarországnak nem volt módja: úgy ütöttek nyélbe zsíros üzleteket Ven Csia-pao
kínai kormányfővel, hogy közben be is szóltak neki az emberi jogok miatt. Még a tibetieket is hagyták tüntetni.

Miközben a magyar Országgyűlésben az
LMP képviselői élesen bírálták a kormányt a
kínai miniszterelnöki vizit alatt tapasztalt jog-
sértések miatt, Ven Csia-pao következő úti cél-
jain, Londonban és Berlinben az a kérdés
tartotta izgalomban a közvéleményt, hogy
mennyire szabad szemet hunyni a kínai dikta-
túra politikája fölött az üzleti előnyök kedvé-
ért.

Az LMP rendhagyó módját választotta a
tiltakozásnak azzal, hogy szóról szóra beter-
jesztette a parlamentnek azt a határozati ja-
vaslatot, amiben 2008-ban többek között
Semjén Zsolt mai miniszterelnök-helyettes és
Balog Zoltán államtitkár kérte az akkori, szo-
cialista kormányt: a kínai–magyar tárgyalá-
sokon hozza szóba az emberi jogok és Tibet
helyzetét.

Az ellenzéki párt képviselői azért tiltakoz-
tak, mert Ven látogatásának szombati nyitó-
napjára a Bevándorlási és Állambiztonsági
„rutinellenőrzésre" berendelte a hazánkban
élő tibetieket, egy tibeti zászlót lengető pedig
a rendőrség előállított. Orbán Viktor kor-
mányfő így reagált az LMP-s felvetésekre:
„Nem kívánunk megakadályozni egy külföldi
delegáció elleni demonstrációt sem, de elvár-
juk, hogy ne lerombolni akarják az állami cé-
lokat."

Nemcsak Magyarországon okoz dilemmát
az érdekek és az értékek egyensúlyba állítása
a Kínával való viszonyban, hanem Nagy-Bri-
tanniában és Németországban is, ahol a hét
elején folytatódott Ven Csia-pao európai kör-
útja. Londonban azonban vasárnap – Magyar-
országgal ellentétben – Tibetért kampányoló
békés tüntetők várták a kínai miniszterelnö-
köt, és további állomásaira – például a kínai
tulajdonú MG-gyárba – is elkísérték.

Mi több, David Cameron brit kormányfő
még a Vennel folytatott tárgyaláson is szóba
hozta az emberi jogok kérdését. „Országaink
különböznek, a fejlődés eltérő szakaszaiban
járnak, és kijár egymásnak a kölcsönös tiszte-
let. Ugyanakkor egyértelműnek tartjuk, hogy
a politikai és a gazdasági fejlődésnek kéz a kéz-
ben kellene járnia” – fogalmazott a konzerva-

tív politikus.
Reagálásában Ven hangsúlyozta: Kína ál-

láspontja szerint nem „ujjal mutogatva”,
hanem párbeszéddel kell megoldani a 
nézeteltéréséket, és egy újságírói kérdésre ki-
kérte magának a „kioktató hangnemet”, de le-
szögezte: „Bízom benne, hogy a holnap Kínája
nemcsak gazdaságilag virágzik majd, hanem
a demokráciája és jogrendszere is fejlődni fog.”

Az apró szóváltás nem akadályozta meg
azt, hogy a két ország 1,6 milliárd eurónyi ér-
tékben kössön egymással kereskedelmi meg-
állapodásokat, és a látogatás összességében
szívélyes volt – csak éppen nem kritikátlanul
szívélyes. A geológus-mérnök Ven megkapta
például a Royal Society II. Károly-medálját az
angliai tudomány előmozdításáért.

A kitüntetést korábban az az Angela Merkel
is átvehette, aki hétfő este fogadta Vent. A
német kancellár előbb díszvacsorát adott a
kínai delegációnak egy tóparti villában, majd
kedden a két kormány 23 minisztere közös ka-
binetülést tartott, ahol több milliárd euró be-
fektetéséről született döntés. Pedig Merkel sem
hallgatott az emberi jogi kérdésekben: Guido
Westerwelle külügyminiszter elárulta, főleg a
szólás- és sajtószabadságról ejtettek szót.

„Bizonyos kérdésekben eltérnek az állás-
pontjaink, de biztos vagyok benne, hogy meg
tudjuk beszélni őket – szögezte le a konzer-
vatív kancellár. – Ugyanakkor arra biztatjuk a
kínai cégeket, hogy még több pénzt fektesse-
nek be Németországban. Szívesen látjuk őket.”

Ugyanakkor talán az LMP-nél is belátják,
hogy amit az európai nagyhatalmak közé tar-
tozó Egyesült Királyság és Németország meg-
engedhet magának, azt Magyarország még
az EU soros elnökeként sem. Ezt a jelek szerint
a nyugat-európai médiánál is felismerik: ez-
úttal még a német sajtó sem vizionált dikta-
túrát a tibetiekkel szembeni fellépés miatt. A
Süddeutsche Zeitung is inkább csak azt rótta
fel, hogy naiv és veszélyes Orbán bizalma Kína
iránt.

„A Nyugatra általánosan jellemző egyfajta
kétes csodavárás, hogy a gyorsan fejlődő orszá-
gok megmentik a válságtól – jegyezte meg a
német lap. – Ez kockázatos fogadás egy bizony-
talan jövőre. Balgaság ennyire függőségi vi-
szonyba kerülniük, hiszen végül minden
államnak saját magának kell dolgoznia azon,
hogy jólétet teremtsen, és megoldja a problé-
mákat.”

Laky Zoltán

Százezer
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterel-
nök-helyettes bejelentette: beérkezett a százezredik
magyar állampolgársági kérelem az egyszerűsített
honosítás részeként. Láthattuk azt a hatfős család egy
részét is, akik benyújtották: a délvidéki Adán élő
nagyszülők és a szülők személyesen is eljöttek Buda-
pestre, hogy életükben először belülről is megnézzék
az Országházat. 

A két unoka viszont nem kapott időben útlevelet, így ők
otthon maradtak (a törvény értelmében a szülők benyújt-
hatják a kiskorú gyermekeik nevében a kérelmet). A nagy-
papa, az 1942-ben született Balogh Virág László másodszor
lesz majd magyar állampolgár, ha a kérelmét pozitívan bí-
rálják el, és erre jó az esély, mert az eddig feldolgozott hat-
vanötezer dosszié esetében egy százalék alatt van az
elutasítottak aránya. Tíz éve még próbálkozott egyszer a visz-
szahonosítással Makón, de az akkori hatóságok kinevették:
nem tudta igazolni magyarországi lakhatását és jövedelmét.

Ezt most már senkinek nem kell megtennie, akinek ma-
gyar felmenői vannak, és ennek köszönhetően az idén eddig
több mint tízezren tehettek állampolgársági esküt. Az egy-
szerűsített honosítás iránt töretlen az érdeklődés, hiszen pél-
dául a kolozsvári magyar főkonzulátusra most bejelentkezők
csak jövő év májusára kaphatnak időpontot. E sorok írója
nemrég Csíkszeredán is beleláthatott a csúcsra járatott gé-
pezetbe – Brüsszel után a csíki lett a legnagyobb magyar kül-
képviselet, hiszen Székelyföldön összesen hét ablaknál napi
két váltásban fogadják a kérelmeket, és így is több hónapos
a várólista. Minden nap délutánján van eskütétel, és aki be-
leolvas a vendégkönyvbe, annak minden bizonnyal bepárá-
sodik a tekintete: a legrövidebb beírásban is általában benne
volt, hogy az újdonsült magyar állampolgárnak ez volt élete
legboldogabb napja. Olyan is akad, aki most lett harmadszor
(!) közjogilag is a magyar nemzet része, és eddig mindig úgy
vették el tőle a koronás papírokat, hogy őt magát nem kér-
dezték meg, akar-e román lenni. Külön múzeumot lehetne
berendezni a külképviseletekre behozott relikviákból: évti-
zedek óta rejtegetett magyar okiratok, megsárgult inasleve-
lek, régi fotók kerülnek elő a ládafiákból.

Tudom, ha valami jól működik, az ritkán kerül be az újsá-
gokba. Ha hosszú sorok állnának a magyar konzulátusok
előtt, netán néhányan rosszul lennének a nyári hőségben, az
azonnal vezető hír lenne a kereskedelmi médiumokban. Az,
hogy tumultus nélkül, civilizált körülmények között, mo-
solygó és profi ügyintézők fogadják a kérelmezőket, kevés
sajtóorgánumot érdekel. Végre jó látni, hogy akad a magyar
közigazgatásban is gördülékeny ügymenet, pedig a feladat
nem kicsi: a fent már említett csíkszeredai konzulátuson az
egyszerűsített honosítás életbe lépését követően, vagyis ja-
nuár első munkanapjától június nyolcadikáig bezáróan száz-
harminckétezer mellékletet kellett átvenniük-kitölteniük a
magyar állampolgárságot (vissza)kérő 15.565 embertől! A
rendszer összeállt és működik, így jogos a remény arra, hogy
Balogh Virág László és családja még idén meg is kapja a piros
útlevelet.

Hosszú idő után eljött az az év is, amikor nem fogy a ma-
gyarok száma, hanem növekedni fog! Az idén legalább százezer
új állampolgárt köszönthetünk, így biztos, hogy pozitív lesz a
mérleg, még akkor is, ha tudjuk, hogy ez statisztika, hiszen az
anyaország területén vészesen fogy a magyar. Új honfitársaink
többségükben ott maradnak a szülőföldjükön, és ez így van jól,
de legalább papírjuk van arról, hogy összetartozunk.

Lukács Csaba

Ven Csia-pao és Orbán Viktor

fotó: http://www.sit-e.hu
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Interjú Márton Gézával, Marosvásárhely egyik legrégebbi, máig is játszó kispályás labdarúgójával, aki hajdanán tagja volt az ismert Racing
együttesének. Sok egykori labdarúgóbíró, edző szerint ez a csapat volt minden idők legjobb kispályás együttese városunkban. 

Kispályás foci – hobbi, avagy amatőr sporttevékenység?

Technikásabb volt a
kispályás foci hajdanán

– Hajdanán te a nagypályás foci mellett
kispályán is játszottál, nem is akárhogyan.
Melyik együttesnél fociztál?

– Annak idején a Racing benne volt az
első ízben szervezett Tornakerti-bajnoksá-
gában a ’70-es évek elején. Nagyon komo-
lyan vettük a bajnokságot, ellenfelünk
szinte nem volt, évekig uraltuk a későbbi,
víkendtelepi kispályás bajnokságot. Még
most is emlékszem a felállításra: Strete Ad-
rian és Székelyhídi Levente – kapusok,
Márton Sándor – jobb bekk, Szabó József
– centerhalf, Ferencz János – bal bekk, a
középpályás soron Márton Géza és Csizma-
dia (Csízi), elől meg Kovács Elek. Ez volt az
a csapat, amely a kispályás foci történeté-
ben első alkalommal, három egymás utáni
bajnokságot és három szuperkupát nyert a
víkendtelepi bajnokságban. Itt megemlít-
hetjük még Baróti Vili edzőt, aki hosszú
ideig az együttes mellett volt és Moca Le-
ontin meg Farkas kapusokat, mint pótjáté-
kosokat. Az igazság az, hogy nagyon
komolyan vettük mi annak idején a focit,
minden más tevékenységünket a mérkőzé-
sek függvényében intéztük.

– A csapatban volt olyan, aki nagypályán
is játszott?

– A mai napig is vannak egykori edzők,
bírók, akik azt mondják, hogy ez az együt-
tes volt minden idők leghíresebb kispályás
csapata Marosvásárhelyen. Persze, Szabó
Jóska és jómagam a B-divízióban szerepel-
tünk, Márton Sanyi is egy ideig A-divizió-
ban játszott, Kovács Elek és Csizmadia a
C-osztályban szerepeltek. Annak idején
Bartha Ferenc foglalkozott a bajnokság
szervezésével. A csapatunk idővel felbom-
lott, aztán idővel a Bastia vette át a bajnok-
ság vezetését. 

– Mintha annak idején technikásabb lett
volna a kispályályás focink, mi ennek a ma-
gyarázata?

– A játékosok technikásabbak voltak,
nem volt annyira erőfutball, mint napjaink-
ban, sokkal inkább a közönségnek játszottak
a labdarúgók. Színvonalasabb focit játszottak
hajdanán, még a kispályán is, mint napjaink-
ban, épp ezért hajdanán több százan jöttek
ki a mérkőzéseinkre.  Visszaemlékszem, alig
hiányoztak annak idején egy-két mérkőzést
a labdarúgók, akkor is személyes problémáik
miatt. Évekig biztos tagjaik voltak még a kis-
pályás csapatoknak is, ezzel is bizonyítván a
csapatuk iránti szeretetet, együttesük iránti
hozzáállást, elkötelezettséget. 

– Te hol futballoztál?

– Hajdanán az egykori Dermagant
együttesénél kezdtem, majd a C-osztályos
helyi Viitorulnál folytattam. A katonai szol-
gálat letöltése után visszakerültem a Viito-
rulhoz, ahonnan a C-osztályos
gyergyószentmiklósi Viitorul együtteshez
szerződtem. Itt hat évet játszottam, és egyik
legkellemesebb emlékeim közé tartozik,
hogy felkerültünk a B-osztályba is. Gyergyó-
ból Csíkszeredába kerültem, az akkori C-osz-
tályos Tractorul-hoz. Onnan vissza
Marosvásárhelyre a hajdani Elektromaros-
hoz, ahol két év alatt a megyei bajnokságból
a C-osztályba jutottunk. Levezetésképpen
még 9 évet az Ilefor csapatánál játszottam
a megyei bajnokságban.

– Jelenleg tagja vagy az Apollo Old Boys
öregfiúk együttesének is, mely együttessel nagy-
pályán is játszol. Mi több, szombaton és vasárnap
kispályán focizol a két, víkendtelepi öregfiúk-baj-
nokságban. 58 évesen ez nem semmi…

– Sportszerű életmódot élek, a csalá-
dom körében is megértést, támogatást
kapok. Kicsit már vacakol a térdem, de az
még nem jelenti, hogy abbahagyom a kis-
pályás focit…

Az utóbbi néhány esztendőben a marosvásárhelyi kispályás
labdarúgás soha nem látott fejlődésnek indult. A jelenség oka
egyrészt a nagypályás játéklehetőségek beszűkülése (megszűnő,
vagy nem kibérelhető, illetve túlságosan drága nagypályák),
másrészt, hogy a kispályán a fizikai erőnlétnek kisebb szerep jut,
harmadsorban pedig az anyagi források beszűkülése miatt
jelentkező kényszer. A megyeszékhelyen jelenleg négy szervezett
bajnokságban folynak a küzdelmek, s ha ide soroljuk a vidéki

bajnokságokat is (Nagyernye, Marosszentgyörgy, Ákosfalva,
Erdőszentgyörgy), számuk bővül. A több mint 120 (!) csapat
mintegy 2200 játékost foglalkoztat. Csupán a Víkendtelep három
bajnokságnak (iúsági, +35, +40 év felettiek) ad otthont. 

A rendszeresen folyó bajnokságok mellett évente átfogó
jellegű kupákat is szerveznek, a bajnokoknak szánt szuperkupát
már több mint tíz alkalommal írták ki. A kispályás labdarúgásban
Maros megye országos élen jár. 

Öregfiúk nem vén fiúk!
Marosvásárhely talán egyik legrégebbi kispályás csa-
pata, az 1983-ban alapított, a mai napig a víkendte-
lepi vasárnapi, 35 évesek fölöttiek bajnokságában
szereplő, jelenlegi bajnok Bastia együttese. A csapat
menedzsere, Aszalos János a következőket nyilat-
kozta a kezdetekről: – Miután évekig az egykori Ra-
cing zsinórban nyerte meg a víkendi bajnokságot,
szuperkupákat, Boér Ferenc, Bács József és Koós Béla
1983-ban alapított egy csapatot Bastia néven, amely
idővel a legjobb és a legkedveltebb csapattá nőtte ki
magát a bajnokságban. Én akkor az egykori AEK
együttesénél játszottam a néhai Olasz Lajossal, de
rövid időre a Bastia megalakulása után, mindketten
tagjai lettünk az együttesnek. Azóta is tagja vagyok,
mely csapatnak örök hűséget esküdtem.

A Bastia President csapata az elmúlt héten bajnokságot
nyert a víkendtelepi, 35 év felettieknek kiírt bajnokságban,
miután 14 meccsből tizenkettőt nyert és két alkalommal ját-
szott döntetlenre (gólarány 45–9). 

A csapat felállítása a következő: Popescu Marius,
Varga László és Czimbalmos Ferenc-Attila kapusok; Tolvaj Jó-
zsef, Pop Gorea Paul, Nagy Péter, Hácsek Csaba (Csurupi), Turc
Anton, Márton Géza, Kacsó Endre, Henter Attila, Magyari
Csaba, Ormenişan Marinica, Tamási Ferenc, Nagy Csaba, Vasiu
Gheorghe, Soós Levente, Vajna Adrian, Galamb András és
Galfi Florian mezőnyjátékosok. Edző: Tolvaj József. 
Menedzser: Aszalos János.  

Köztudott, hogy a víkendtelepi bajnokságokat a helyi pol-
gármesteri hivatal rendezi (elnök Măceşan Virgil, alelnök
Bretfelean Valentin). Mint Ungvári Lóránt, a bajnokság ren-
dezője és ugyanakkor a Como csapatának edzője elmondta,
a 35 év feletti bajnokságban a legjobb játékos Tamási Ferenc
(Bastia) volt. A legjobb kapus címet Balló István (Craiova),
míg a gólkirályi címet Kacsó Endre (Bastia) érdemelte ki. A
Fair Play-cím a Levi’s Juventust illeti (két sárga lap). A baj-
nokságban második helyen végzett a Craiova, harmadik a
Venus Sonis, míg negyedik a Viitorul lett.

A Bastia együttesének néhány játékosa tagja a 40 év fe-
lettiek bajnokságában játszó Apollónak is, mely csapat a 3.
helyen végzett, a nemrég véget ért idényben. Az érdekesség
az, hogy átlagéletkoruk se több, se kevesebb, mint 52 év.  A
legidősebbek Nae Emil és Puji János 59 évesek, és Márton
Géza 58 éves. Mi több, mindkét együttes több tagja nagypá-
lyán is játszik barátságos mérkőzéseket, mint hajdanán a Ka-
nyaró György által edzett Apollo Old Boys csapatánál.

Íme az Apollo kispályás csapatának felállítása: Nae
Emil, Kun György –kapusok, Tolvaj József, Daróczi László,
Böjte Attila, Pop Mircea, Muntean Tibor, Galamb András,
Lázár Domokos, Karda Márton, Ormenişan Marinica, Márton
Sándor, Márton Géza, Şut Ioan, Dobozi Sándor, Ördögh Attila,
Petroleon Sándor, Turc Anton és Miculi Ioan Nicolae –me-
zőnyjátékosok. Edző: Márton Géza. Anyagi támogató: Mă-
dărăşan Petrică.

A Bastia bajnokcsapata, felső sor jobbról a második Márton Géza
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– Mit csinál a rongybaba, ha leszakad a keze???
– Kihúzza a fiókot és előveszi a Takarékszövetkezet.

– Melyik a kannibálok kedvenc valóságshow-ja?
– A Faló Világ.

– Kik laknak a templomban?
– Szószék.

– Mit lehet enni az üzemi konyhán?
– Üzemi koszt.

– Mi csillapítja a farkaséhséget?
– Piroska.

– Miből készül az utolsó vacsora?
– Leginkább gombából.

Szabó úr disznótoron van. Meglát egy Negrót.
– Mit keres itt ez a Negró?
Mire a barátja.
– Ő minden toron otthon van. Tudod, ő a torok

kéményseprője.

Két úr beszélget:
– Találkoztunk mi tavaly Sopronban?
– Nem, még sosem jártam ott.
– Én sem. Biztosan két másik emberről van szó.

Viccek

Ablonczy Balázs, a nagysikerű Tria-
non-legendák szerzőjének legújabb
könyve, a magyar történelem egy hi-
hetetlenül izgalmas újabb fejezetéről!

A magyar történettudomány egé-
szen a legutóbbi időkig feltűnően sze-
mérmes volt a terület-visszacsatolások
időszakának bemutatásában. A román
történetírást eközben folyamatosan
foglalkoztatta az észak-erdélyi magyar
fennhatóság kérdése. A román histo-
riográfiában ugyanakkor kevés figyel-

met kaptak a korszak társadalmi moz-
gásai, a menekültkérdés, a csaknem
egymillió erdélyi román életkörülmé-
nyei, a propaganda kérdései, a nagy-
hatalmak szándékai vagy a
magyar–román viszony valós termé-
szete.

A magyar történetírásban az el-
múlt tíz évben indultak el olyan kuta-
tások, amelyek ennek a négy évnek a
történetét igyekeznek feltárni, új
megközelítéseket alkalmazva.

Könyvajánló

A visszatért Erdély 1940–1944
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Küldjön be négy heti megfejtést, és nyerjen! A helyes megfejtők között minden hónap utolsó hétfőjén egy hónapra szóló előfizetést sorsolunk ki.
Címünk: Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám

Ablonczy Balázs: 


