
Hitélet

Csepp a tengerben?

A cikket olvasva lehet, hogy arra fognak gon-
dolni: könnyű Jacquelin Schoonwater-nek, hi-
szen egy jóléti államból származik, ahol a
szegény nem úgy szegény, mint a mi sorski-
vetettjeink. És magunkat ismerve, lehet, hogy
felháborodunk és arra az álláspontra helyez-
kedünk, hogy ne mondja meg helyettünk
más, hogy mit és hogyan csináljunk. És lehet,
hogy igazunk van. De akkor csináljuk jobban!
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>>> 10. oldal Riport

IV. marossárpataki 
tánc- és huszárfesztivál
Mindenre kiterjedő figyelemmel, kitartóan,
lelkesen, aprólékos, időigényes munkával ké-
szítette elő a Marossárpatakért Egyesület és
a helyi önkormányzat a július 16-i rendez-
vényt. Erőfeszítéseiknek meg is lett az ered-
ménye: felejthetetlen élményekkel távozha-
tott bárki, aki részt vett a negyedik
marossárpataki tánc- és huszárfesztiválon.

Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).

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

A környezetvédelmi miniszter
nevétől hangos a 

romániai sajtó, ugyanis neve 
szerepel egy, az Országos 

Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) 

által vizsgált ügyben. 
A vádirat szerint Ioan Ciocan, 

egy avasfelsőfalusi 
cég ügyvezetője, 

Szepessy Szabolcs, a miniszter
tanácsosa közvetítésével, 

20.000 euróért „megvásárolta”
Borbély befolyását, amitől 

az említett cég újabb, 
a Román Vízügyi 

Hatósággal  
köttetendő 

szerző   -
déseket 
remélt. 

>>> 4-5. oldal

Kultúra

Hangulatok és
történetek tárlata

A megannyi festménykiállítást követően ezút-
tal egy igen színes fotótárlatnak ad otthont a
marosvásárhelyi G. Café. Márton Szilárd, décsei
születésű fiatal művész második egyéni kiállí-
tását Selyem Zsuzsa méltatta, aki egy teljesen
szabadon elgondolt szöveget olvasott fel a szép
számban egybegyűlt kíváncsiskodóknak.

>>> 7. oldal >>> 11. oldal

Korrupciós ügyben lehet
érintett Borbély László?

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

Péntektől 
FCM-mérkőzések

Vasárnap 18 órai kezdettel tartotta a
helyi Trans Sil pályán az első hazai 
szabad edzését a marosvásárhelyi FCM
labdarúgócsapata, miután július 14-én,
csütörtökön hazajöttek az egyhónapos
ausztriai edzőtáborozásból. Ioan Ovidiu
Sabău vezetőedző két szabadnappal 
jutalmazta játékosait, a fárasztó, meg-
erőltető, de sikeres edzőtáborozás után.

>>> 15. oldal

Hír és hírháttér

Nem kell a legújabb
technológia?

László Árpád, Gyulakuta polgármestere
váltig állítja: a községháza nem vízszol-
gáltató. Az Aquaserv viszont addig nem
hajlandó átvenni a község idén átadott új
vízvezeték-hálózatának és szennyvíztisz-
tító berendezésének működtetését, amíg
a víztelep tulajdonjogának ügye nem tisz-
tázott.

>>> 3. oldal



2. oldal >> Naptár július 20–26.

Névnapok
Július 20. Illés, Özséb, Jeromos, Aurél, Margit
Július 21. Dániel, Daniella, Ilma, Lőrinc, Angéla, Helén
Július 22. Magdolna, Lipót, Mária, Lenke, Krisztina
Július 23. Lenke, Brigitta
Július 24. Kincső, Kinga, Krisztina, Csenge, Lujza, Bernát, Borisz
Július 25. Jakab, Kristóf, Valentin
Július 26. Anna, Anikó, Mózes, Anita, Anett, Taddeus, Berill, Nina

Ajánló

Kos: Igazán nehéz hét áll ön előtt, ugyanis túl magasra teszi a
mércét mind a magánéletében, mind a munkahelyén. Kíván-
ságait és elvárásait szinte lehetetlen teljesíteni, emiatt megorrol
a környezetére.

Bika: Egyik nap jó idő van, a másik nap nincs, mintha csak az
ön kedve befolyásolná az időjárást. A feje felett tornyosuló
viharfelhők alaposan megrettentik, boldog lehet, ha a hetet ki-
húzza komolyabb konfliktusok nélkül. Pénzügyek terén jobb,
ha a héten nem vág bele semmibe.

Ikrek: Az ön számára fontos a szabadság, a munka csak má-
sodlagos, azonban a héten a karriere kerül előtérbe. Olyan
lehetőség nyílik meg előtte, amelyre mindig is vágyott, azonban
annyira elvakítja ez a kilátás, hogy észre sem veszi azt.

Rák: Ön elsősorban tényleg dolgozni jár a munkahelyére, és
nem azért, hogy a többiekkel pletykáljon minden adandó al-
kalommal. Azonban a szóbeszédek most az ön fülébe is eljut-
nak, és szíve szerint az egész világnak elmondaná, amit hallott.

Oroszlán: Hosszú napok elé néz a héten, ugyanis a dolgok nem
úgy alakulnak, ahogyan eltervezte. A munkájával kapcsolatos
problémák még akkor is a fejében zakatolnak, amikor már pi-
hennie kellene – nem tud szabadulni néhány fontos feladattól. 

Szűz: Ha a Szűz jegyében látta meg a napvilágot, akkor ez az
ön hete lesz, ami a karrierjét illeti, ugyanis olyan kedvező
lehetőséget kap, amely egy egészen új életet jelenthet. 

Mérleg: Hosszú idő után most először  van igazán formában .
Ötletei sziporkázóak, üzleti elképzelései sorra sikert aratnak,
tárgyalópartnerei megadják magukat az érveinek. A főnökei is
elismerik, hogy valóban rátermett a feladatokra, és egy igazán
kecsegtető ajánlattal állnak elő.

Skorpió: Nincs könnyű helyzetben, mert a felettesei új felada-
tot próbálnak a nyakába sózni, amely sok-sok túlórát jelente az
ön számára. Habár nehezen ért szót velük, cseppet sem jó, ha
úgy akarja őket meggyőzni a saját igazáról, hogy kiabál velük.

Nyilas: A fáradtság igyekszik úrrá lenni életében, ezért min-
denhez kétszeres erőre van szüksége, így azonban az energiái
még jobban lemerülnek. Legjobb lenne, ha kevesebbet
foglalkozna munkával, mert többet árt, mint használ az ügyek
előrehaladásában. 

Bak: A héten túlzottan érzékeny, emiatt egy apró megjegy -
zésen vagy egy félreértett mozdulaton is órákig rágódik, és min-
denen megsértődik. Olyan munkahelyre vágyik, ahol
biztonságban érezheti magát, ahol nem kell intrikától tartania.

Vízöntő: Mindig különcnek tartják önt, ezért, hogy megvédje
magát, esetleg olyan meggondolatlan szó is kicsúszhat a száján,
amelyből hatalmas vihar kerekedhet. Tehát hiába szeretne vál-
toztatni a munkahelyi helyzetén, egyelőre be kell érnie azzal,
ami jelenleg van. 

Halak: Olyan embereket sodor ön elé az élet, akik hosszú távon
segíthetik a karrierjét egyengetni, ezért fontos, hogyan tárgyal
most velük. Legyen megfontolt és magabiztos, akkor biztosan
minden zökkenőmentesen zajlik majd. 

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Kár kihagyni
Bakad Kapelye koncert a Jazzben

Vasárnap, július 24-én este 8 órától a ma-
rosvásárhelyi Jazz & Blues Klubban a német-
országi BAKAD KAPELYE együttes
koncertezik. Előadók: Alina Bauer (hegedű,
ének), Alexander Hock (dobok), Incze Péter
(alt, tenor, szaxofon, klarinét, ének), Thobias
Ohrmann (bassusgitár) és Björn Rückert
(harmonika, ütős hangszerek). A csapat
klezmer muzsikát játszik. Bővebb 
információért látogassanak el a
http://www.bakadkapelye.de weboldalra.

Mesedélelőtt a Kövesdombon

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiók-
egysége szerdán délelőtt fél 11 órától újabb
mesedélelőttre invitálja a gyerekeket a
Maros Művészegyüttes székhelye (volt Uni-
rea mozi) előtti játszótéren. A felolvasást
követően a gyerekeknek alkalmuk adódik,
hogy krétarajzokkal megörökítsék a hallot-
takat. Bővebb információk a 
0748-741.507-es telefonszámon. 

Puskás György fotói
Puskás György fotótárlata a kövesdombi
unitárius templom Bözödi György-termé-
ben látogatható.

Márton Szilárd fotókiállítása

A marosvásárhelyi G. Caféban Márton Szi-
lárd fotókiállítása látogatható.

XV. Vajdaszentiványi  
tánc- és zenei tábor

A Vajdaszentiványi Hagyományőrző Tánc-
együttes és Zalai Táncegyüttes szervezésében
július 31. és augusztus 7. között tartják a XV.
Vajdaszentiványi tánc- és zenei tábort. A tábor
programjai: napközbeni tánc és zeneoktatás
mellett egyéb programok várják a résztvevő-
ket, amelyben viseletkészítés, népi kézműves-
ség, lovaglás, íjászat, gólyalábazás, vetélkedők,
tábortűz és strandolás szerepelnek. Minden
este előadások, koncertek. A tábor pihenőnap-
jának délutánján (szerdán) 12 környékbeli
együttes részvételével hagyományőrző fesz-
tivált rendeznek. A tábor ideje alatt: vajda-
szentiványi, marossárpataki, mezőpaniti és
mezőmadarasi, körtvélyfáji és Maros megyei
cigánytáncokat oktatnak  kezdő és haladó 
táncosok számára idős adatközlő táncosok. 

Az idén is a minifocisták városi bajnoki címe
sok örömet szerzett a labdarúgóknak és a szur-
kolóknak egyaránt. A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal által szervezett
minifoci-bajnokság az egyik legrégebbi sportren-
dezvény a városban, már hagyományossá vált. A
veteránok szerint az első bajnokságokat a 70-es
évek elején szervezték, 2011-ben a nyílt, 7+1 
kategóriában a 13 beiratkozott csapat közül a
bajnokságban az első helyen a Valencia végzett,
őket követte a Milan, a Levi’s Juventus, a Vicenza
és a Craiova. Ebben a kategóriában a legjobb já-
tékos Boitoş Sorin, a Valencia játékosa, a legered-
ményesebb góllövő pedig Gálfi Florin, a Milan
játékosa, a legjobb kapus Strete Aurel a Milantól.
A fair play-díjat az Aleea vehette át. 

A 35 éven felüliek Old boys- (öregfiúk) 
bajnokságába az idén 15 csapat nevezett be. Első
lett a Bastia President, második a Craiova, 
harmadik a Sonis Venus, majd a Viitorul és a

Como következik. Tamási Ferencet, a Bastia játé-
kosát a torna legjobb játékosának választották.
A legjobb góllövő a szintén bastiás Kacsó Endre
lett. A bajnokság legjobb kapusa a Craiovánál 
futballozó Balló István. Ebben a csoportban a fair
play-díjat a Levi’s együttes érdemelte ki. A díjakat
és az elismerő okleveleket a nyerteseknek a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal víkendte-
lepi vendégházában rendezett barátságos, meg-
hitt hangulatú ünnepségen nyújtották át. A
minifoci-bajnokság egyik veteránja, Mihai 
Moldovan, a Valencia csapat menedzsere 
elmondta: „A Valencia az egyik legrégibb csapat,
amely szerepelhetett a bajnokságban. Jó játéko-
saink vannak, az évek során remek eredményeket
értünk el. Az idén újra az első helyre kerültünk.
Ez a bajnokság a hivatalnak köszönhetően működik.
Jövőben szeretnénk megőrizni bajnoki címünket.” 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal sajtóirodája 

Gratulálunk a 
minifocibajnokoknak!



A gyulakuti vízszolgáltatás körüli huza-
vona (is) annak szemléltetésére alkalmas,
hogy kormányhatározatok röptetésében az
illetékesek jelesre állnak, ám a végig nem
gondolt – sok esetben nyugatról importált
– törvények életbe léptetésével gyakran na-
gyot buknak. Na persze nem ők. Hanem a
választópolgárok.  

Új lehetőségek

2007-ben pályázati segítséggel Gyula -
kután 2,5 millió euró értékű közbeszerzésbe
kezdtek, ami a község vízhálózatának felújí-
tását és a szennyvízelvezetési rendszerének
kiépítését jelentette. A kivitelezés jogát egy
osztrák fővállalkozó nyerte meg, aki egy má-
ramarosszigeti alvállalkozónak adta tovább
a munkát. A munkálatok 2009-ben kezdőd-
tek, de már azon év végére a fővállalkozó
összezörrent a máramarosszigetiekkel, így
kisebb kihagyás után egy brassói cég foly-
tatta a munkát, korrigálva többek között az
előző alvállalkozó pocsék munkáját.

Jelenleg a munkálatokon az utolsó simí-
tásokat végzik, de a falu magánházai már a
múlt hónap végétől az új vezetékrendszeren
keresztül kapják a vizet és László Árpád re-
méli, hogy a tömbházak vízellátása augusz-
tus közepétől szintén az új csöveken
keresztül történik majd.

A munkálatok kezdetekor 10 km hosszú-
ságú vízhálózat lefektetését tervezték, kö-
rülbelül ugyanakkora hosszúságú
szennyvízhálózat kiépítését, és felépült egy
korszerű, számítógép-vezérlésű szennyvíz-
tisztító állomás is. László Árpád reméli, hogy
az új vezetékrendszerre való áttéréssel meg
fognak szűnni azok a kiadások, amelyek az
előző, 50 éves vezetékeknek a karbantartá-
sával, javításával jártak. 

Sántító érvek?

2010. március 5-én a Gyulakuti Önkor-
mányzat, az Aqua Invest Mureş Interkom-
munitáris Fejlesztési Társaság
köz vetítésével, az Aquaserv Regionális Víz-
szolgáltató Vállalattal aláírt egy szerződést.
Eszerint az Aquaserv vállalta, hogy haszná-
latba veszi, működteti a szennyvíz- és víz-
hálózatot. A szerződés értelmében ennek 60

napon belül be kellett volna következnie. Ez
nem történt meg, viszont a Regionális Víz-
szolgáltató olyan kifogásokkal hozakodik
elő, melyekről a helyi tanács nem tehet ¬–
tájékoztatott László Árpád. Azzal érvelnek,
hogy amikor a víztelepet 2003-ban átadták
nekünk, akkor a kormányhatározat csupán
az ingatlan átadásáról döntött, a föld át-
írása, amelyen a víztelep áll – „elfelejtődött”,
tehát az épület a mienk, a terület, amelyen
áll viszont az államé. Az Aquaserv ez ellen a
helyzet ellen azt a kifogást emelte, hogy
amíg a terület nem kerül át a tanács nevére,
addig nem veszi át a víztelepet, mert meg-
történhet, hogy „jön egyszer egy olyan vál-
lalkozó, aki megakadályozza őket abban,
hogy a víztelepre bemenjenek” – közvetíti
a vízszolgáltató érveit László Árpád. „Elhi-
szem, hogy komoly kifogás, ha a terület tu-
lajdonjoga nincs tisztázva – folytatja –, de
mivel itt a község lakóinak vízellátásáról van
szó, nem tudok elképzelni olyan vállalkozót,
akinek érdekében állna az ingatlanok vízzel
való ellátásának akadályozása.” László Árpád
szerint a huzavonát egy újabb kormányha-
tározat oldaná meg, amelyben a földterüle-
tet is a helyi tanácsra írnák át.

Pénteken megkerestük az Aquaservet az
ügyben. Tomuleţiu Nicolae, a vállalat köz-
kapcsolatokért felelős szóvivője azt nyilat-
kozta, hogy az aláírás óta (2010. március 5.)
vállalatuk ellenőrizte és tesztelte az új veze-
tékrendszereket. „Hogy biztosak legyünk,
minden rendben van, ellenőriznünk kellett
az új rendszereket. Hétfőn fontos találko-
zásra kerül sor, melyen döntés születik a
szolgáltatás átvételéről.” Az említett napon
ismét telefonon kerestük a vállalat szóvivő-
jét, aki elmondta, hogy nem sikerült meg-
egyezniük a helyiekkel. „Sajnos nem áll
módunkban átvenni Gyulakután a víz- és
szennyvízszolgáltatást. Ennek oka a földte-
rület jogi helyzetének tisztázatlansága,
amelyen a víztelep áll. Ebben a pillanatban
a szóban forgó földterület a Termoelectrica
tulajdonában van, aki ezt bármelyik pilla-
natban eladhatja.” A közkapcsolatokért fe-
lelős szóvivő elmondta: többször
felszólították a gyulakuti önkormányzatot a
helyzet orvoslására, amit a helyi tanácsnak
egy év alatt nem sikerült megvalósítania.

A huzavona hátterében László Árpád egy

másik okot is lát: véleménye szerint megtör-
ténhet, hogy az Aquaserv műszakilag nincs
felkészülve arra, hogy a községben átvegye
a víz- és szenny  vízszolgáltatást, például az új
derítőállomást. A legmodernebb technoló-
giájú, számítógépes vezérléssel épült, mik-
robiológiai lebontással működő
szennyvíztisztító kezelésére szakképzett
tudás szükségeltetik, ami viszonylag állandó
jelenlétet igényel. 

Pedig László Árpád szerint az Aquaserv-
nek megérné átvenni az új szennyvíz- és víz-
hálózatot, „mégiscsak egy új hálózatról van
szó, amelyik most épült ki. Elvállalták, hogy
24 községben átveszik a vizet, akkor vegyék
át” – összegzi keserűen a polgármester.

A község első vízszolgáltatója

Az 1950-es években épült hőerőmű a
kezdetektől a község tömbházainak víz-,
szennyvíz- és fűtésszolgáltatója volt. A ’80-
as években, a vízhálózat bővítésével a falu
magánházainak egy része is ehhez a vízszol-
gáltatási formához csatlakozott.

’96-ban megszűnt a hőerőmű, de a víz-
ellátást néhány évig még működtették.
2003-ban egy olyan kormányhatározatot
hoztak, amelyben a vízhálózat működteté-
sét átadták a helyi tanácsnak.

Az előző szolgáltató a javítási, karban-
tartási munkálatokat is végezte. Azonban
bármennyire is jól tették a dolgukat, az ön-
kormányzat egy 50 éves vezetékrendszert
örökölt – kéretlenül –, ahol gyakoriak voltak
a csőrepedések, rozsdásodások, a vezetékek
telve voltak lerakódással. Éppen ezért az ön-
kormányzatnak a vezetékhálózat karbantar-
tására 6 emberből álló személyzetet is
alkalmaznia kellett. Ráadásul a törvények
szerint a vízszolgáltatásnak önfenntartónak
kell lennie, tehát a helyi költségvetésből
nem lehet pénzeket elkülöníteni az esetle-
ges javítási munkálatokra. Az első években
azt a kényszermegoldást alkalmazták, hogy
a javítással járó többletkiadásokat a község
tulajdonában lévő erdők fakitermeléséből
fedezték, de aztán a fa ára annyira csökkent,
hogy László Árpád az utóbbi néhány évben
kénytelen volt a helyi költségvetésből pó-
tolni a kiadásokat. 

Vass Gyopár
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Városmarketing

A marketing olyan tevékenységek összességét je-
lenti, amelyek a vevők, az ügyfelek vagy a partnerek
minél hatékonyabb kielégítését célozzák meg. Vi-
szonylag egyszerű és olcsó módszerekkel különösen jó
eredményeket hozhat az „eladónak”. Nem kell gazda-
sági tanulmányokat végeznünk ahhoz, hogy a marke-
ting fontosságáról meggyőződjünk. Ha például ebédre
hívunk meg valakit, nem elégséges egy finom ételt el-
készíteni. Persze nagyon fontos a „szakács” munkája,
az asztalterítés, a tálalás, de ezenkívül még vigyáz-
nunk kell, hogy tisztaság és rend legyen az ebédlőben,
az előszobában, és a lakás bejárata előtt. Emellett fi-
gyelnünk kell az udvarias társalgásra, mert hiábavaló
a jó falatozás, ha közben vitába keveredünk. Egy rossz
gesztussal vagy egy kellemetlen benyomással már azt
is kockáztatjuk, hogy talán soha többé nem jön vissza
hozzánk a vendég. Marosvásárhely nem tartozik a vi-
lágvárosok közé, de bizonyos konjunktúráknak köszön-
hetően, a környező megyékből egyre gyakrabban és
egyre többen látogatnak ide. Mindenki valamilyen cél-
lal jön hozzánk, és a mi érdekünk az lenne, hogy minél
jobban érezzék itt magukat a vendégeink, térjenek
vissza máskor is, és vigyék magukkal városunk jó hírét. 

Az egyik „célpont” a megyei kórház és a klinikák.
Tudjuk, a „szakemberek” a gyógyítással vannak első-
sorban elfoglalva (és bizony-bizony, legalábbis a fel-
mérések alapján, továbbra is a csúszópénzek
adminisztrálásával), de a kórházak működtetőinek
gondoskodniuk kellene a betegek hozzátartozóival is.
Senki sem jókedvében megy az orvoshoz, általában
pedig kénytelen kísérők segítségét igénybe venni. Oda
kellene figyelni a logisztikai szempontokra, a hatékony
és pontos informálásra, a beteg–orvos–hozzátartozó
közötti viszony ápolására, mert nem elég egy műtétet
elvégezni, és a beteget ide-oda tologatni. Sokkal
többre van szükség a jó orvosi ellátáshoz. Kár lenne a
betegek bizalmát elveszíteni. 

Szerencsére nem csak gyógyulni, hanem üdülni is
járnak mostanában a vendégek városunkba. Ennek el-
lenére, tudomásom szerint, nincsenek a Víkendtelep
megközelítését segítő irányjelző táblák. Pedig ezrével
érkeznek az autók minden szomszédos megyéből, és
ha kérdezősködnek, csak akkor kaphatnak hozzávető-
leges tájékoztatást. Ugyanakkor arra is figyelni kellene,
hogy a környék és a parkolók gondozottak legyenek.
Ha például bontásra vagy felújításra vár egy ingatlan
(mint a turbinaparti házak vagy a konzervgyári épü-
letek), akkor az átmeneti időszakra paravánnal kellene
azt eltakarni. Így viszont egy undorító, taszító, meg-
hökkentő látvány tárulkozik a vendégeink elé.

A „marosvásárhelyi repülőtér” most már nem szen-
ved utashiányban. A sokéves várakozás és a több mil-
liós kiadások meghozták a gyümölcsüket. Most viszont
oda kellene figyelni, hogy a parkoló ne egy elhagyott
szovjet-laktanya benyomását keltse. A kedves vendé-
geket pedig meg kellene tanítani, hogy az autóval
nem illik (és nem is szabad) a nemzetközi úton par-
kolni. Az is lehet, hogy sokan csak azért parkolnak oda,
mert nem tudják, hogy az első tíz perc ingyen van.
Szóval a milliós költségek mellett helyet kellene adni
egy pár négyzetméteres aszfaltozásnak, virágültetés-
nek, és egy ismertető-hívogató reklámtáblának, hogy
civilizált és barátságos repülőterünk legyen. Megérné.

Ferencz Zsombor

László Árpád, Gyulakuta polgármestere váltig állítja: a községháza nem vízszolgáltató. Az Aquaserv
viszont addig nem hajlandó átvenni a község idén átadott új vízvezeték-hálózatának és 
szennyvíztisztító berendezésének működtetését, amíg a víztelep tulajdonjogának ügye nem tisztázott.

Nem kell a legújabb
technológia?

Vajon ki fogja kezelni?

Az új víztelep a Termoelectrica földjén
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Az embernek az lehetett az érzése, mintha máris tombolna
a választási kampány, akkora feneket kerítettek az 
egészségügyi miniszter múlt heti vásárhelyi látogatásának. 

A Megyei Klinikai Kórház által elért eredményekről az in-
tézmény vezetői számoltak be a magas vendégnek. 

Az eseményt követő sajtótájékoztatón Cseke Attila kérdésre
válaszolva elmondta: bár nem kellett volna beavatkoznia,
mivel az országos egészségbiztosítási pénztár különálló intéz-
ményt jelent, közbelépett a költségvetés kiegészítése érdeké-
ben, s augusztus elejére ígérte a 4,4 milliárd lejt, amivel a
cukorbetegek, rákos betegek és szívbetegek gyógyszerellátá-
sában jelentkező problémák megoldódnak. 

És amit a miniszter – és tanácsosa, a vásárhelyi polgár-
mester-jelöltségre pályázó dr. Vass Levente – mond, ígér, az…
megvan mondva… Talán ezért van az, hogy hétfőtől a város
egyetlen gyógyszertára sem ad ki ártámogatott gyógyszereket,
mivel a biztosító pénztár hosszú ideje nem hajlandó kifizetni
azok ellenértékét… 

-györgyi 

Marosvásárhely legyen a központ? 

Olyan megamegyét szeretne Dorin Florea, amelynek Ma-
rosvásárhely legyen a központja. Ezért levelet írt az RMDSZ
vezetőségének, amelyben párbeszédet kezdeményez. „Az
RMDSZ-szel együtt kellene küzdenünk azért, hogy elérjük
ezt a célt. Marosvásárhelyen több olyan intézmény van,
amely már most regionálisként működik, például a Maros
Megyei Sürgősségi Kórház, a rohammentő-szolgálat. Az it-
teni főiskolák a brassói Transilvania Egyetemmel együtt
olyan erősek lehetnének, mint a kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem. Az ország közepén vagyunk, a közelben
találkozik majd a két autópálya, nemzetközi repülőterünk
van. A legfontosabb most az, hogy politikai síkon mindent
megtegyünk azért, hogy Marosvásárhely legyen a központ”
– érvelt elképzelése mellett Dorin Florea múlt heti sajtóér-
tekezletén. 
Ezzel szemben Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal
Árpád az Agerpres hírügynökségnek elmondta, a régió gyu-
lafehérvári központjának elköltöztetése nem jelent megol-
dást, ezért a szövetség nem támogatja majd az elképzelést.
„Nem az a probléma, hogy hol van a központ, hanem az,
hogy ezek a régiók működésképtelenek. Akkor sem lenne
jobb, ha Marosvásárhely vagy Sepsiszentgyörgy lenne a köz-
pont. A jelenlegi felépítés nem egyenlíti ki a megyék gaz-
dasági fejlettsége közti különbségeket. Jó lenne, ha Florea
úr figyelembe venné a mi álláspontunkat” – mondta Antal
Árpád.

A klaszterek dicsérete 

A marosvásárhelyi ipari parkban rendezték meg azt az első
Cluster-konferenciát, amelynek célja a klaszterek fontossá-
gának mediatizálása. Külföldön már komoly hagyományuk
van ezeknek a tömörüléseknek, Romániában, Erdélyben vi-
szont csak elvétve alakult ilyen gazdasági csoportosulás.
Nagy István, az ipari park igazgatója szerint a Maros megyei
kis- és középvállalkozások vezetői alig ismerik a klaszterek
fogalmát, és kételkedve fogadják a konkurens cégekkel való
társulás gondolatát. 
A klasztert kölcsönösen együttműködő cégek, szakosodott
beszállítók, szolgáltatók, kapcsolódó iparágak cégeinek és
velük kapcsolatban álló intézmények (egyetemek, állami
szervezetek, ügynökségek, szakmai egyesületek, kereske-
delmi szövetségek) alkotják, amelyeket a földrajzi közelsé-
gük, közös tevékenységi területük, egymást kiegészítő
jellemzőik kapcsolnak össze. Eme logika szerint működtek
régen a céhek is.  
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HIRFOLYAM 

A DNA szerint Ioan Ciocan cége 20.000
euró értékű lakásfelújítási munkálatokat
végzett egy bukaresti apartmanban, mely-
nek következményeképp a cég különböző
közbeszerzési szerződéseket kötött volna a
Vízgazdálkodási Hivatallal, mely a környe-
zetvédelmi tárca alárendeltségébe tartozik.
A Mediafax hírügynökség arról számol be,
hogy Borbély tagadja, hogy ismerné Cio-
cant.   

Az elsődleges sajtóhírekkel ellentétben,
a bukaresti lakás Borbély anyatársának tu-
lajdona, aki viszont nem azonos azzal a
Vincze Máriával, aki a kolozsvári Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetemen közgazdász pro-
fesszor, és egyben a miniszter doktorátusi
dolgozatának vezetője. Borbély anyatársá-
ról tudni lehet, hogy a Brassó Megyei Ta-
nács alelnökének, Kovács Attilának az
édesanyja. 

„Semmi közöm 
nincs az ügyhöz”

– nyilatkozta Borbély az MTI-nek, hoz-
zátéve, a DNA által kiadott közleményben
megfogalmazott vádak alaptalanok, ám
természetesen az igazságszolgáltatásnak
függetlennek kell lennie, hagyni kell, hogy
végezze a dolgát. A miniszter Lengyelor-
szágban tartózkodott, ahol az európai uniós
országok környezetvédelmi miniszterei in-
formális találkozóján vett részt, amikor a
sajtóból értesült az ügy kirobbanásáról. Ha-
zaérkezésekor nyomban a Victoria-palotába
ment, ahol Kelemen Hunorral és Markó Bé-
lával folytatott megbeszélést – tájékoztat
a HotNews.ro hírportál. 

Házkutatás 
és vagyonellenőrzés

Július 13-án, szerdán, a korrupcióellenes
ügyészség házkutatást tartott abban a bu-
karesti lakásban, amely Borbély László anya-
társának tulajdonában van. A Realitatea
hírtelevízió felkereste a szomszédokat is, akik
úgy tudják, a lakást körülbelül egy hónapja
újították fel, ám senki sem lakik benne.

Időközben nyilvánosságra jutott, hogy az
Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI)
vagyonellenőrzési vizsgálatot indított Bor-
bély László és Borbély Melinda ellen, ugyanis
egy magyarországi ingatlan, valamint egy
magyarországi bankszámla nem szerepel
sem a miniszter, sem felesége vagyonnyilat-
kozatában, s amelyekről azt feltételezik,
hogy a Borbély-házaspár tulajdonát képezik. 

Kihallgatták Borbély feleségét
és anyatársát

Csütörtökön, július 14-én a nagyváradi
korrupcióellenes ügyészek kihallgatták Bor-
bély Melindát, a környezetvédelmi miniszter
feleségét, aki egyben a Marosvásárhelyi Re-
gionális Rádióstúdió igazgatóhelyettese és a
Román Rádiótársaság kisebbségi műsoro-
kért felelős szerkesztője, valamint Borbély
anyatársát is. A több órás kihallgatást köve-
tően Borbély Melinda és anyatársa nem kí-
vánt nyilatkozni a sajtónak.

A Mediafax hírügynökség értesülései sze-
rint Borbély László feleségének és anyatár-
sának csütörtöki kihallgatásával egyidőben
az Országos Korrupcióellenes Ügyészség nyo-

mozói a befolyásvásárlással gyanúsított Ioan
Ciocan avasfelsőfalusi üzletember két buka-
resti lakásában tartottak házkutatást. Az
egyik ingatlanban Mircea Urzicára bukkan-
tak, aki Dávid Csabának, a környezetvédelmi
tárca alárendeltségébe tartozó Országos Víz-
gazdálkodási Hivatal vezetőjének tanácsa-
dója, s aki ottlétét hivatalos iratokkal nem
tudta indokolni.

Az RMDSZ kiáll Borbély mellett

Az elmúlt hét folyamán Kolozsváron ülé-
sezett az RMDSZ Állandó Tanácsa, ahol a na-
pirendi pontok között szerepelt Borbély ügye
is. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke azt nyi-
latkozta a sajtónak, hogy a környezetvédelmi
miniszter ellen felhozott vádak megalapo-
zatlanok:„Borbély László környezetvédelmi
és erdőgazdálkodási miniszter jó szakember,
tisztességgel végezte eddig is feladatait, egy
jó és megbízható politikus, aki nem kevere-
dik olyan ügyekbe, amelyet a sajtó megszel-
lőztetett. Borbély László számíthat a
Szövetség és az én személyes támogatá-
somra, kiállunk mellette és biztosak vagyunk
abban, hogy a megjelent sajtóinformációk
tévesnek bizonyulnak” – olvasható a szer-
kesztőségünkbe eljuttatott közleményben.
Az RMDSZ egyhangúan támogatja Borbélyt
mindabban, amit miniszterként és a Szövet-
ség politikai alelnökeként végez. Ugyanakkor
Tánczos Barna, mezőgazdasági államtitkár a
Realitatea tévének adott nyilatkozatában
hangsúlyozta, hogy a szervezeten belül nem
merült fel Borbély leváltása. 

Összeállította: Fodor Tekla

Korrupciós ügyben lehet
érintett Borbély László?

Honnan fúj a szél?  
Alighogy kipattant a botrány, máris azt találgatják: honnan fúj a szél, ki, mi állhat az

ügy hátterében? A politikusok, politikai elemzők és egyszerű kibicek szinte egybehangzó
véleménye szerint politikai zsarolással lehet dolgunk. Ezt látszik alátámasztani az a tény
is, hogy az egész ügy azután pattant ki, hogy az RMDSZ meghiúsította Traian Băsescu
államelnök regionalizálási terveit, és elutasította a külföldön élők elektronikus úton
történő voksolásának lehetővé tételét is. 

Ha a történtek után az RMDSZ változtat eddigi elutasító álláspontján a területi
átszervezés tekintetében, vagy az elektronikus voksolásra vonatkozóan, és ezzel
egyidőben szép csendben elül a Borbély-ügy körüli botrány, akkor világos, hogy a
Cotroceni-palota felől fújt a szél. De könnyen megtörténhet, hogy az RMDSZ úgy enged
az államelnöki akaratnak, hogy közben Borbélyt is feláldozza... Nem lenne előzmény
nélküli eset, elég ha Nagy Zsolt egykori miniszter történetére gondolunk, aki mellett az
RMDSZ vezetése akkoriban ugyanúgy kiállt, mint most Borbély mellett, s akinek politikai
karrierje, ennek ellenére, mellékvágányra futott. 

Mindenesetre a Borbély és az RMDSZ szempontjából kényes és kényelmetlen
helyzetre megvan az egyszerű és minden további találgatásokat kizáró megoldás: jobb
helyeken, jól bejáratott demokráciákban úgy szokás, hogy akire hasonló gyanú árnyéka
vetül, az magát és pártját tisztázandó, azonnal lemond tisztségéről, és hagyja, hogy  az
igazságszolgáltatás tegye a dolgát...  

Sz. L. 

Borbély László környezetvédelmi miniszter nevétől hangos a romániai sajtó, ugyanis neve szerepel
egy, az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) által vizsgált ügyben. A vádirat szerint Ioan
Ciocan, egy avasfelsőfalusi cég ügyvezetője, Szepessy Szabolcs, a miniszter tanácsosa
közvetítésével, 20.000 euróért „megvásárolta” Borbély befolyását, amitől az említett cég újabb,
a Román Vízügyi Hatósággal  köttetendő szerződéseket remélt. 

A főszereplők

Ioan Ciocan
l Gheorghe Ciocan, Szatmár megyei
PSD-képviselő veje
l A LESCACI COM KFT építkezési cég 
tulajdonosa
l A LESCACI COM 2011 első félévében
70 millió lej értékű, különböző szerző-
déseket kötött a Vízügyi Hivatallal

Szepessy Szabolcs
l Szepessy László, Markó Béla legköze-
lebbi munkatársának fia 
l Borbély László környezetvédelmi és
erdészeti miniszter tanácsosa
l A marosvásárhelyi Félsziget Fesztivál
volt főszervezője
l A Best Tours, a Perspectiva Marketing
and Consulting, a West Trade és a Mau-
ritania cégek társtulajdonosa
l Testvére, Szepessy Előd, az Erdélyi
Magyar Televízió ügyvezető igazgatója
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A hidegvölgyi szociális bomba 

Valódi szociális bombaként kellene tekintenie a városvezetésnek
a Hidegvölgyre, hívta fel a közvélemény figyelmét a Divers Egye-
sület, miután három hete a helyi rendőrség több illegálisan fel-
húzott vityillót bontatott le a cigánytelepen. A civil szervezet
szerint ilyen alapon akár az összes putrit le lehetne bontani. 
Azt maguk a Divers Egyesület vezetői sem állítják, hogy a helyi
rendőrség akciója törvénytelen lett volna, hiszen ha közterületen
illegálisan építkezik valaki, azt jogosan bontatják le, viszont úgy
vélik, nem ártott volna a bontás előtt alapos, széles körű szociális
ankétot végezni. Így elkerülhető lett volna, hogy gyerekek ma-
radjanak fedél nélkül. A civil szervezet értesítette a Gyermekjog-
védelmi Igazgatóságot, és javasolta, hogy a probléma
megoldásáig a gyerekeket vegyék gondozásukba. A hír hallatán
a szóban forgó család eltűnt a helyszínről. A kilenc érintett csa-
ládból négynek a tagjai nem voltak vásárhelyi illetőségűek. A Di-
vers által végzett felmérés szerint a korábban városi legelőként
nyilvántartott Hidegvölgyben mintegy 1500-an élnek, többnyire
illegálisan felhúzott házakban. 

Kós Károly által tervezett házakat bontanának le 

Az egykori Klastrom utcai vendéglőt és Kós Károly által tervezett
épületeket bontatna le Dorin Florea. A polgármester az RMDSZ
és a helyi önkormányzat RMDSZ-es képviselőit okolja azért, hogy
a város „nem tud fejlődni". A polgármester sajtótájékoztatón je-
lentette be, megpróbálja elérni, hogy lekerüljön a műemlékvé-
delmi listáról az általa bontásra szánt három épület. Az egyik
épület, az úgynevezett Súrlott Grádics, amelyet annak idején Ady
Endre és Móricz Zsigmond is meglátogatott. A másik két lebon-
tásra ítélt szecessziós jegyeket magukon viselő épületet Kós Ká-
roly tervei alapján építették és a turbinaárok Víkendtelep felé eső
részén állnak, igen romos állapotban.  

Nemes célokért úsztak 

Szombaton tartották az első jótékonysági Swimathlon úszóver-
senyt a Víkendtelepen, ahol nyolc csapat nyolc különböző céllal
szállt medencébe. A cél a jótékony célokra fordítandó pénzszer-
zés. A Marosvásárhelyi Közösségi Alapítvány által szervezett Swi-
mathlon jótékonysági úszóversenyre főleg civil szervezetek
neveztek be, járművásárlásra, táborok szervezésére, gyerekfesz-
tiválra, bicikliparkolók telepítésére, múzeumpedagógiai prog-
ramra gyűjtöttek a 60 percig tartó megmérettetés alkalmával.
Az esemény érdekessége az volt, hogy a versenyző csapatoknak
maguknak kellett megkeresniük a potenciális adományozókat.
A támogatók száma alapján a Tékagyerekek csapata lett a győz-
tes: ők gyűjtötték össze a legtöbb támogatót a Teleki Tékában
zajló múzeumpedagógiai program megvalósítására. 

Magasak a vásárhelyi egyetemek tandíjai

Idén a legtöbb felsőoktatási intézmény változatlanul hagyta tan-
díjait. A tavalyi jelentős drágítások után ez várható is volt. Ennek
ellenére igen sokba kerülhet a diploma: a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetemen például évi 5000 eurót kell lepen-
getnie annak, aki angolul tanulná az orvostudományt. Ez az or-
szágban az egyik legmagasabb tandíj. A MOGYE-n az általános
orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatók évi 8000 lejt penget-
nek le a tavalytól, de egyéb szakok esetében is 4000 lejbe kerül
egy tanév. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen 2000 és 2600
lej között mozognak a tandíjak, a legolcsóbb a zenetanár és szín-
háztudomány szak, ott 2000 lejes tandíjat kérnek, a színművé-
szeti és bábművészeti szakon 2200-at, a mozgásművészet szakon
viszont már 2600 lejt kérnek évente. A Petru Maior Egyetemen
2200 lej az alapképzéses szakokon. A mester- és doktorképzés
kerül ennél többe: 2500–2800 lej tanévenként, míg a doktor-
képzés 3500 lejt kóstál. A Sapientia a legolcsóbb, a marosvásár-
helyi karon évi 400 eurót kell fizetni, ami körülbelül 1700 lejnek
felel meg. A legdrágább a fordítói szak, ahol 750 euró, azaz 3200
lej az évi tandíj.  

HIRFOLYAM 

Szepessy Szabolcs minisztériumi tanács -
adó, akit azzal vádolnak, hogy közvetítette
a Ioan Ciocan üzletember számára a befo-
lyással való visszaélés megvásárlását, Sze-
pessy László fia, aki Markó Béla
tanácsadója, a múltban az RMDSZ-elnök
kabinetfőnöke volt. Szepessy László, Markó
Béla és Borbély László környezetvédelmi
miniszter a 2000-es években társrészvé-
nyesek voltak a „szállodák és egyéb elszál-
lásolási lehetőségeket közvetítő”
tevékenységet kifejtő cégnél. A HotNews.ro
megkeresésére Szepessy László megerősí-
tette, hogy Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes tanácsadója, de visszautasította
annak az ügynek a kommentálását,
amelybe fia keveredett. 

• Szepessy Szabolcs minisztériumi
tanács adó testvére, Szepessy Előd 2008-ban
a távközlési minisztériumban töltött be ta-
nácsadói tisztséget, amikor a minisztérium
élén az RMDSZ-es Borbély Károly állt. Sze-
pessy Előd az Erdély TV televízióállomás li-
cencét birtokló társaság adminisztrátora is. 

A július 12-én, kedden közölt, Kik a „mi-
nisztériumban a befolyással való visszaélé-
ses” ügy szerepelői? íráshoz egy HotNews.ro
olvasó a következő kommentet közölte: 

• Szepessy Szabolcs Szepessy László fia-
inak egyike, Markó Béla kabinetfőnöke.
Lászlónak még van egy fia, Előd, aki az Er-
dély Tv-t vezeti, amely Magyarországról ér-
kezett rengeteg pénzen létrehozott
giga-eremdéeszes televízióadó, marosvá-
sárhelyi székhellyel, amely az óriási alapok
ellenére félamatőr szintű adó maradt. Sze-
pessy Szabolcs egyike a Félsziget Fesztivál
(Marosvásárhely) szervezőinek.

A HotNews.ro által megkeresett Sze-
pessy László megerősítette, hogy a minisz-
teri tanácsadó Szepessy Szabolcs édesapja,
akiről a DNA azt állítja, hogy az ő közvetí-

tésével Ioan Ciocan megvásárolta volna
Borbély László miniszter befolyását. Sze-
pessy László hozzáfűzte, hogy jelen pilla-
natban Markó Béla tanácsadója az
RMDSZ-en belül. „Amikor Markó Béla a párt
elnöke volt, én voltam a kabinetfőnöke”,
nyilatkozta Szepessy László. A korrupciós
üggyel kapcsolatosan, amelybe fiát, Sza-
bolcsot belekeverték, Markó Béla minisz-
terelnök-helyettes tanácsadója azt
válaszolta, semmiféle hozzáfűznivalója
nincs az ügyhöz.  

Szepessy László megerősítette azt a
tényt is, hogy 2002-ben társrészvényes volt
egy cégnél Markó Béla és Borbély László
mellett. A cég, amelyben a három fentne-
vezett személy részvényesek volt, a Galopp
Kft. A Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal
adatai szerint a cég felfüggesztette tevé-
kenységét. A bejegyzett tevékenységi köre
„Szállodák és egyéb hasonló elszállásolási
lehetőségek” volt. 

„Csakhogy ők (Markó Béla és Borbély
László) mindössze az első évben voltak a
cég részvényesei. Ők visszaléptek. Három
éve a cég nem működik”, nyilatkozta a Hot-
News.ro-nak Szepessy László, a befolyással
való üzérkedéssel vádolt minisztériumi ta-
nácsadó apja. A Kereskedelmi Nyilvántar-
tási Hivatal adatai szerint az utolsó
módosítások után a Galopp Kft. részvénye-
sei: SZEPESSY LÁSZLÓ 38%, BALOGH ISTVÁN
5%, BALOGH JÓZSEF 10%, NAGY ZSOLT 7%
(volt kommunikációs miniszter), TAKÁCS
ALBERT CSABA 22%, KELEMEN ATILLA 10%,
NAGY ILONA 8%. 

A Galopp Kft. cég adatait, valamint a
Markó Béla, Borbély László és Szepessy
László, a befolyással való üzérkedéssel vá-
dolt minisztériumi tanácsadó apja közötti
üzleti kapcsolatokat 2009 decemberében
Emilian Sercan újságíró saját blogján kö-
zölte. A 2009-es adatok szerint Markó Béla

négy hónappal az alapítás után, 2002 júni-
usában visszalépett a Galopp Kft-ből. Ré-
szét Szepessy Lászlónak engedte át. 

Borbély László 2004-ben adta át részvé-
nyeit, ő is Szepessy Lászlónak. 

Emilian Sercan újságíró a következőket
írta Borbély miniszterről és üzleteiről:

• A Galopp Kft. cég mellett, amelyben
Markó Béla miniszterelnök-helyettes mel-
lett volt részvényes, Borbély László az Eco-
master társaság – Ökológiai Szolgáltatások
Kft-ben ügyvezetői tisztséget töltött be,
amely a közelmúltig a Dinu Patriciu által
birtokolt Rompetrol csoport része. Borbély
2001-ben lett az Ecomester adminisztrá-
tora, azaz a cég létesítése óta. A Borbély
Lászlóval egyidőben kinevezett másik ad-
minisztrátor Victor Babiuc, volt védelmi mi-
niszter a Román Demokratikus Konvenció
(CDR) kormányban. A cég tevékenységi
köre megegyezik azon övezettel, amelyet
jelenleg Borbély miniszteri tisztségéből irá-
nyít: „a hulladékok és újrahasznosítható
nemfém-hulladékok újrafelhasználása”. A
jelenlegi környezetvédelmi miniszter 2007
februárjában lépett vissza a holland The
Rompetrol Group által ellenőrzött cégből. 

Szepessy Szabolcs nem egyetlen fia Sze-
pessy Lászlónak. Szepessy Előd a család
másik olyan tagja, aki valamely minisztéri-
umban tisztséget töltött be. Szepessy Előd
2008-ban a Kommunikációs Minisztérium
kabinet-asszisztense volt, amikor a minisz-
térium élén az RMDSZ egy másik tagja, Bor-
bély Károly állt. A Kereskedelmi
Nyilvántartó Hivatal adatai szerint Szepessy
az ETV MANAGEMENT KFT és az ETV CENTER
ügyvezetője, amely cég az Erdély TV televí-
zióadó licencét is birtokolja. 

Szepessy Szabolcs minisztériumi taná-
csost nem sikerült elérni, nem válaszolt a
HotNews.ro telefonos megkeresésére. 

Forrás: HotNews.ro

A háttér

A Borbély-ügy. Szepessy
Szabolcs személyi 

tanácsadó és annak Markó
Bélával való kapcsolatai.

Az RMDSZ-család: 
Apa – a volt vezér 

tanácsadója, a gyermekek
– tanácsadók különböző

minisztériumokban, 
a magyarság vezetői – volt

üzletfelek



Juno gazdit keres!
Kilenc hónapos, barátságos és okos keverék kutya gazdit keres.
Olyan gazdik jelentkezését várom, akik szerető otthont biztosíta-
nának a játékot, törődést igénylő kutyusnak. Minden oltása meg-
van. Érdeklődni a 0742-987.300-as telefonszámon lehet. 
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– Mióta működik a szervezet? Mi az
egyesület célja?

– Az Erdélyi Kárpát Egyesület (röviden
EKE) 1891-ben alakult Kolozsváron, és
utána rövidesen több alosztálya is létrejött
Erdély nagyobb városaiban. Szervezetünk
három fő célkitűzést tart szem előtt: a ter-
mészetjárást (magashegyi túrák, kerékpár-
túrák, sítúrák szervezése), a honismeret
népszerűsítését (néprajzi-, történelmi-,
építészeti értékeink felkeresése), és a ter-
mészetvédelmet (ökológiai nevelést, a vá-
rosi természetvédő szervezetekkel való
együttműködést is magába foglalja). Emel-
lett az egyesület egy saját folyóirat, az Er-
dély megjelenítését, fotókiállítások
megszervezését, borvízfürdők kiépítését,
menedékházak építését, sőt egy önálló
múzeum működtetését is felvállalja.

Az egyesület megsínylette a történelmi
változásokat, ugyanis a kommunista idők-
ben vagyonát elkobozták, és a működését
is betiltották.

Az 1990-es rendszerváltást követően fo-
lyamatosan alakulnak újra az EKE-osztá-
lyok.

Napjainkban 16 osztállyal és három
társszervezettel működünk Erdély kisebb-
nagyobb városaiban. A marosvásárhelyi
osztály 1991-ben alakult újra.

Tagjaink létszáma meghaladja az ezret.
A marosvásárhelyi osztály pedig 73 tagot
és ennél több szimpatizánst tudhat a sorai
között.

A szervezetnek írott formájú termékei is
vannak, nagyon szép és színvonalas formá-
ban jelenik meg kéthavonta az egyesület
folyóirata, az Erdélyi Gyopár, és mivel az EKE
az idén ünnepelte 120 éves születésnapját,
ez alkalommal egy jubileumi könyvet is
megjelentetett.

– Milyen programokat szervez az egye-
sület?

– Mint a célkitűzéseinkből is kiderül, fő
programjaink a természetjárás körül alakul-
tak ki, így minden évben szervezünk egy
nagyobb méretű vándortábort. Ezt minden
évben más-más osztály vállalja fel Erdély
egy szép részén. Ez azt jelenti, hogy 4–5
napra közel 1000 turistának biztosítunk ki-
sebb-nagyobb túrákat és ehhez kapcsolódó
érdekes programokat.

A vásárhelyi osztály programjai is elég
sokszínűek. Az évente ismétlődő progra-
mok: évnyitó túra, turistabál, bekecsi hóvi-
rágtúra, istenszéki takarítás, Teleki Samu
emlék- és teljesítménytúra. Az EKE art fotó
kiállítás mellett több biciklis, honismereti
kirándulás, meg számtalan és különféle
túra szerepel a programjaink között.

Két éve részt veszünk a Mária 
zarándokút kiépítésében, tagjaink egy
része önkéntességet vállalt a Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség keretén belül.

Pillanatnyilag is megtekinthető a Maros
Megyei Múzeummal és a hegyimentő szol-
gálattal közösen összeállított kiállításunk a
marosvásárhelyi Várban Túrázás múltja és
jelene címmel.

– Mennyire érdekli az embereket az aktív
(biciklis, akár gyalogos), természet- és hon-
ismerettel egybekötött kirándulás?

– Tagjaink korosztálya, igénye elég szé-
les skálán mozog, ezért igyekszünk olyan
túrákat szervezni – biciklis, honismereti,
fotós –, ahol mindenki jól érzi magát, és
talál neki tetsző programokat. Ugyanakkor
az emberek egy része fontosságot tulajdo-
nít a fizikai mozgásnak, ami hogyha érde-
kes kirándulással van egybekötve, nagyon
szórakoztató lehet.

– Mit gondol, miért jobb, miért választja
néhány ember ezt a fajta kirándulást, az 5
csillagos tengerparti pihenés helyett?

– Ezek a kirándulások természetköze-
libbek, sok vidámsággal, sok új informáci-
óval és nem utolsó sorban sokkal
költséghatékonyabb.

– Kik a szervezet tagjai? Kik lehetnek tagok?
Milyen feltételeket kell teljesíteniük a tagoknak?

– Bárki lehet az egyesület tagja, 14 év
alatt a szülői beleegyezés szükséges. Pilla-
natnyilag több 80 év fölötti tagtársunk is
van, akikre nagyon büszkék vagyunk.
Ahhoz, hogy valakit sorainkba felvegyünk,
fontos, hogy megismerjük előtte, legalább
három rendezvényünkön, túránkon részt
vegyen, esetleg ajánlása legyen egy már lé-
tező tagtársunktól.

– Hogyan oldják meg az EKE anyagi fi-
nanszírozását?

– Létezik egy szimbolikus tagsági díj,
amely 20 lej egy évre, diákoknak, nyug-
díjasoknak pedig 10 lej. Tevékenysé-
günktől függően támogatókat keresünk,
ha lehet pályázatokat nyújtunk be, és
sokszor önerőből is finanszírozzuk terve-
inket.

– Milyen terveik vannak a jövőre nézve?

– Terveink közt szerepel egy kulcsos tu-
ristaház építése Ratosnyán, és szeretnénk
hatékonyabban részt venni az istenszéki vé-
dett régió kiépítésében.

Részletes programjaink megtalálhatóak
a www.ekemvh.ro honlapon.

Az Erdélyi Kárpát Egyesület minden
héten, szerdánként gyűlést tart, a Hangya-
épületben (Dózsa György utca 9. szám),
ahova minden érdeklődőt szívesen várnak. 

Pál Piroska

A harmadik Milvus
nemzetközi természetfotó
pályázat nyertesei

Idén januárban a marosvásárhelyi Milvus Csoport Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület meghirdette a
Harmadik nemzetközi Milvus természetfotó pályázatot. 

A pályamunkák beküldési határideje 2011. június 20-a volt
és két kategóriában lehetett pályázni: szabad témájú, illetve
vízi élővilág témában. 15 országból 78 fotós részéről érkeztek
alkotások, szám szerint 503. A zsűrizésre július 9-én került sor,
Tamás András (AFIAP) – zsűri elnöke, Dan Dinu (AFIAP) és Ke-
rekes István (EFIAP/g) személyében. 

Nyertes munkák:

Fődíj: Gönye Csaba/Magyarország – Spring phototaxis

Szabad téma:
I. hely: Garas Attila/Magyarország – Lentről jöttünk
II. hely: Bakos Gábor/Magyarország – In flight
III. hely: Csonka Péter/Magyarország – Az én dzsungelem

Külön dicséret:
Branda Mircea (Ro) – T-Rex
Kelemen Attila (Hu) – Vízben álló fák
Varga István (Hu) – Kangaroo rabbits 

Vízi élővilág téma:
I. hely: Varga István/Magyarország – Waiting for love
II. hely: Daróczi Csaba/Magyarország – Magányos halász
III. hely: Nagy Zoltán/Románia – Black Winged Stilt

Külön dicséret:
Daróczi Csaba (Hu) – Harc a halért 
Máté Bence (Hu) – Vízen futás 

A díjazott fotókon kívül még 40, a zsűri által kiválasztott
munkát is kiállítanak a marosvásárhelyi KromArt Galériában
(Mureş Mall). A hivatalos megnyitóra és a díjak átadására július
23-án kerül sor, 17 órai kezdéssel. 

EKE – a hagyomány ereje 
Nyakunkon a nyár, és az ezzel együtt járó örömök: szabadnapok, vakáció, munkahelyi szabadság.
Néhányan tengerpartra vágyunk, mások a hegyekben szeretnének hűsölni, talán piramisokat
néznénk szívesen, egzotikus országokba repülnénk, vagy akár, miért ne, vennénk elő országunk
térképét, ahol könnyűszerrel találunk olyan domborzati formát, amely igényeinket kielégítve,
helyül szolgálhat a nyári szabadságolásnak. A kérdés már csak az marad, hogyan oldjuk ezt meg.
Pánczél Tiborral, az Erdélyi Kárpát Egyesület Marosvásárhelyi Osztálya alelnökével utánajártunk a
kérdésnek. Mesélt nekünk az egyesületről és az általa szervezett programokról, amelyek alter-
natívát nyújtanak egy természetközeli, élménydús és zsebbarát nyári kiránduláshoz. 
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amelyben cabrióban
megyünk falura

Dzsesszinél az elmúlt hét igencsak egyetemistásra sikere-
dett. Ez leginkább a rendelkezésére álló élelmiszertartalé-
kokban nyilvánult meg, értsd: dinnye és alkoholmentes sör.
És lehet-e ennél mennyeibbet kívánni? Valószínűleg nem,
de Dzsesszi mostanában nem arról híres, hogy a dolgokat
a maguk valóságában, az itt és most szabályai szerint élné
meg. Hiszen mindig van valami, ami nem hagy minket nyu-
godni, ami miatt nem lehet ellazulni, ugye? (A kollektív kér-
dés nem azokat akarja zaklatni, akiknek mindig minden
rendben van az életével, hanem a társadalom egy másik,
talán az előzőnél szélesebb rétege felé irányult.) 
Pedig hősnőnk nemrég gondolta át életét, és arra a követ-
keztetésre jutott, hogy ebben a dolgok kezdenek egyenesbe
jönni, erre tessék… Elfátyolosodó szemeivel a dinnyema-
gokat alig látja kipiszkálni az óriási szeletből. Valószínűleg
a Hold állása és a hőség számlájára írható, de kedve és ereje
egyre csak hervadozott. (Nem úgy, mint a törpeorchideája,
amelyet múlt hét óta kétszer megöntözött, és azóta három
virágot növesztett!...)  
Lelki egészsége érdekében úgy döntött hát, hogy egy hét
Zöld Pikkelyes Palotás magány után visszatér a gyökerek-
hez az Ötödik–Hatodik Emeletre. Itt a kedélyek egy kicsit
kiegyenesedtek, és a kiadós tökfőzelék-adag után mintha
a világ is fényesebb lett volna. (De kérem, ne gondolják,
hogy Dzsessz nem szeret főzni. Nagyon is szeret, és például
ha relaxálni szeretne, csak el kell képzelnie álmai kamráját,
amit majd ő fog feltölteni szörpökkel, lekvárokkal, kompó-
tokkal, paradicsomlével, savanyúságokkal és ehhez hasonló
házi finomságokkal… Csak legyen kamrájuk. De magának
nincs kedve főzni, az Ötödik Emeleten pedig túlságosan bo-
nyolult a szituáció, ugyanis sok dudás szorult egy csárdába,
és amikor csendesen közölte ötletét, hogy ő szívesen készít
lasagnét, akkor az édesanya és a nagymama nem járt
örömtáncot körülötte.)
De hogy az Ötödik Emeleten sem zökkent teljesen helyre,
bizonyítja azt a következő történet. Hősnőnk vasárnap a
közeli faluba volt hivatalos gyermekzsúrba. S mivel Zb és a
motor nincs itthon, meg kellett oldani a szállítását. Sikerült
is, nagyvonalakban körvonalazódott, hogy ki és mikor viszi.
Vasárnap a megbeszélt időben szól a telefonja, az Ünnepelt
Anyukája bejelenti: minden a megbeszélt rendben fog tör-
ténni, Dzsesszi menjen ki a körforgalom utáni megállóba,
és várjon egy cabriót. Hősnőnk, aki éppen az ágyban feküdt
és a migrén hasogatta a fejét, valahogy nem élete élmé-
nyének fogta fel a nyitott tetejű autóban való kocsikázást.
Migrénjét felejtve, rögtön elkezdte fogait félteni a huzattól,
mire az Ünnepelt Anyukája megjegyezte, hogy kevés olyan
embert ismer, aki így reagálna egy ilyen lehetőségre… Erre
Dzsesszi elgondolkodott, de migrénje nem engedett zöld
utat lelkiismeret-furdalásának, sőt, közben olyan gyomor-
idege kerekedett, hogy 5 percre vissza kellett feküdnie meg-
emészteni az elkövetkezendő cabriós élményt. De végül
minden jól sült el. A Kedves Anyukával és három gyerekével
az oda-vissza út kellemes csalódás és pozitív élmény volt.
Ugyan migrénje nem hagyott alább, de legalább a fogai
nem fájdultak meg.

(vassgyopi)

Hangulatok és
történetek tárlata

A megannyi festménykiállítást követően ezúttal egy igen színes fotótárlatnak ad otthont a
marosvásárhelyi G. Café. Márton Szilárd, décsei születésű fiatal művész második egyéni kiállítását
Selyem Zsuzsa méltatta, aki egy teljesen szabadon elgondolt szöveget olvasott fel a szép számban
egybegyűlt kíváncsiskodó közönségnek. Mi pedig a fotográfiák szerzőjével a tárlat jelentőségéről,
a kiállított képek milyenségéről és üzeneteiről beszélgettünk. 

– Mit jelent számodra ez a kiállítás?

– Ez a kiállítás sokat jelent számomra,
mégis, összefoglalva, dióhéjban úgy tud-
nám megfogalmazni: fellélegzés. Mint
amikor az ember sokáig van a víz alatt, a
tüdejét csípi már a levegőtlenség, hirtelen
feltör a felszínre, és szinte kiharap egy nagy
darabot a levegőből. Az elmúlt négy-öt év
hordalékából lettek kiválasztva a kiállított
fotók. Régebb nem értettem, miért kell el-
telnie annyi időnek, hogy összegyűljön egy
kiállításra való alkotás. Az utóbbi időben
már kezdtem sejteni az egésznek a lénye-
gét: idő kell, hogy megérjen az emberben
a fénykép, hogy dolgozni lehessen vele.
Ugyanakkor ahhoz is idő kell, hogy az
ember megérjen a fényképhez, csakis akkor
tudok kezdeni valamit a képpel, ha ma-
gammal is tudok kezdeni valamit, a kép vi-
szonylatában.

– Az elmúlt évben ez már a második
egyéni kiállításod. Miben különbözik a vá-
sárhelyi a kolozsváritól?

– Az első kiállításom, tavaly ősszel,
másról szólt. Ott az elkényelmesedett néző
„felrázása” volt a cél: kimozdítani a rutinból
egy kis nyakcsavargatással. Ez a kiállítás
nem erről szól, úgy gondolom, hogy a G.
Caféba elég sok „éber” ember jár. Nem is
tudom, szól-e konkrétan valamiről a kiállí-
tás. Hangulatok vannak rögzítve vásznon,
öntapadós fólián. Olyan hangulatok, ame-
lyek történetek is valahol. Ezért nincsen
egyiknek sem címe, még a kiállításnak sem:
hogy ne korlátozzák az általuk kiváltott
gondolatokat.

– Mi alapján, milyen szempontok szerint
válogattad ki a fotókat? 

– Ezeket a fotókat Birtalan Kölök Zsolt-

tal választottuk ki a többiből. Az első né-
hány fotó után már sejleni kezdett, hogy
milyen típusú anyagot szeretnénk a kiállí-
táshoz. A mennyiséggel nem volt baj, né-
hány kiválasztott és felnagyított/vászonra
nyomtatott fotót ki sem tudtunk rakni.

– Melyik a kedvenc alkotásod a kiállítot-
tak közül?

– Nincs olyan, hangulatában és jelen-
tőségében nagyjából mindegyik egyforma
jelentőséggel bír számomra. Azonban, ha
mégis választanom kellene a kiállított
képek közül, akkor azt a képet választanám,
ahol egy női száj mosolyog, enigmatikusan.
Számomra mindig is Pandora szelencéjét
szimbolizálta az a fotó, meg a szelence
(vagy akár az ember) milyenségéből fakadó
problémának a kérdésfelvetését: felnyis-
sam-e, avagy mégsem?

Fodor Tekla



8. oldal >>  Reklám július 20–26.

C M

Y B

C M

Y B

Levásárolható

a B&B gyógyszertárban

Értékes segítség a tulajdonosi társulásoknak
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
több mint 1 millió négyzetméter
területről kaszálta le a füvet

A 2000. szeptember 28-i 145-ös számú helyi ta-
nácsi határozat értelmében, a lakótömbházakhoz
tartozó övezeteket a tulajdonosi társulásoknak adták
át használatra és karbantartásra. Ez többek között a
helyiségek és zöldövezetek, valamint az átvett par-
kok karbantartását is jelenti. Idén, a nem szokványos
időjárás miatt (számos esős nap, melyeket meleg
napok követtek), a lakóházak körüli fű és növényzet
gyorsan megnőtt. Figyelembe véve ezt a tényt, a pol-
gármesteri hivatal elhatározta, hogy azonnal közbe-
lép a tulajdonosi társulások megsegítésében, átvéve
a tömbházak körüli felületek kaszálásának, gereb-
lyézésének és a fű elszállításának nagy részét, vala-
mint teljes egészében a közterületen levő felületeken
szükséges munkálatokat. 

Claudiu Maior a következőket nyilatkozta erről
a tényről: „Közbeléptünk a lakónegyedekben, mivel
az esőzések során megnőtt fű nagy mennyisége
miatt a tulajdonosi társulásoknak nem sikerült le-
kaszálniuk a tömbházak közötti területeket, így se-
gítenünk kellett nekik. Tudni kell, hogy a
polgármesteri hivatal eddig is támogatta a tulaj-
donosi társulásokat, leltárában 30 villamos kasza
van, amelyeket a társulások ingyen kölcsönözhet-
tek ki. 

Most azonban kénytelenek voltunk gyorsan le-
kaszálni a tömbházak közötti nagy felületeket, ele-
jét véve a szúnyogok és más kártékony rovarok
elszaporodását. Konkrétan, a Kornisa sétány, Mihai
Viteazul, November 7 övezetében 367.000 négy-

zetmétert, a Tudor Vladimirescu övezetében
460.000 négyzetmétert, a Szabadság, Rovinari, Kö-
vesdomb zónájában 120.000 négyzetmétert, míg
a Kárpátok sétánya, Egyesülés övezetében 91.000
négyzetmétert kaszáltak le. A több mint 1 millió
négyzetméter 100 hektár területet jelent, ami
meglehetősen sok. A következő napokban körül-
belül még ugyanannyi kaszálnivaló vár ránk, ami
összesen 20 hektárt tesz ki. A lekaszált füvet az Ál-
latkertbe szállítják, s a komplexum állatai számára
takarmányként raktározzák el. Ezúton kérem fel a
város tömbháznegyedeiben lakó valamennyi vá-
sárhelyit, támogassanak a kaszálási akciónkban,
amely munkálatokat gyakorlatilag a tulajdonosi
társulásoknak kellene elvégezniük. Másfelől, biz-
tosítjuk a polgárokat afelől, hogy a polgármesteri
hivatal lankadatlan ritmusban folytatja a zöldöve-
zetek karbantartási munkálatait.”

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal sajtóirodája
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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

Javítások a Domus
komplexumnál
A Domus komplexum környéki számos tömbházlakó kérésére a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal elkezdte a tömbházak
közti gyalogjáró-teraszok nagyjavítását. 

Így az 1918. December 1. út 15–
31. szám közötti tömbházak
közt átjárást biztosító gyalogos-
felüljáró javítási munkálatainak
első szakasza már a végéhez 
közeledik. 
A munkálatokkal kapcsolatban
Claudiu Maior alpolgármester a
következőket nyilatkozta: 
„A Domus komplexumbeli
tömbházaknál levő teraszok állapota nagyon leromlott. A víz évtizedeken át beszivárgott
a falakba, ez károsította a lakók lakásait és garázsait is. Ezért a lakók kérésére az övezet
felújítása mellett döntöttünk. Ez a felületek kifedését, víz- és hőszigetelését, egy védő-
réteg elhelyezését, majd padlócsempével való újraburkolását jelenti. 
Csak az első szakasz 2500 négyzetméternyi felület újraburkolását jelentette. 
A munkálat nehéz volt, hiszen a felújítás forgalom mellett zajlott, a lakók ez idő alatt is
használták a felüljárót. A munkálatokat folytatjuk, és a teraszok alatti gépkocsibejárókat
is felújítjuk egy aszfaltréteg leöntésével. Reméljük, hogy a munka befejeztével a 
környékbeliek elégedettek lesznek és a felüljáróval kapcsolatos gondok megoldódnak.” 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája
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A cikket olvasva lehet, arra fognak gondolni: könnyű Jacquelin Schoonwater-nek, hiszen egy jóléti államból származik, ahol a szegény nem úgy
szegény, mint a mi sorskivetettjeink. És magunkat ismerve, lehet, hogy felháborodunk és arra az álláspontra helyezkedünk, hogy ne mondja meg
helyettünk más, hogy mit és hogyan csináljunk. És lehet, hogy igazunk van. De akkor csináljuk jobban!

Csepp a tengerben?
Az adakozás 
és a segítés kérdései

Jacqueline 1988-ban találkozott
először Fülöp G. Dénessel, a Vártemp-
lom akkori lelkészével. Nem sok időnek
kellett eltelnie ahhoz, hogy ő is testkö-
zelből megtapasztalhassa a román
állam „kedvességét”: néhány héttel a
változás előtt ő is emlékezetes éjszakát
töltött a Szekuritátén. De elmondása
szerint nem félt, akkor nem is volt tu-
datában annak, hogy mekkora ve-
szélyben van. Azóta sem ment el a
kedve Marosvásárhelytől, évente visz-
szajár, és második otthonának tekinti
a várost.   

Szerencsés embernek tartja magát.
A hollandiai Leidenben született, vi-
szonylag jómódú szülők gyermeke -
ként, egészséges. Úgy véli, ezek a
tényezők mind közrejátszanak diakó-
niai munkájában. Jacqueline ugyanis
a Pékség nevű diakóniai központban
dolgozik, amelyben már a 15. század-
tól kezdve kenyeret sütöttek a rászoru-
lóknak. 

A leideni diakóniai központnak is
megvannak a saját gondjai, de ezeken
túl, mindig fontosnak tartották, hogy
a világ más pontjain is segítsenek. Így
találkozott 23 évvel ezelőtt Jacqueline
gyülekezete a vártemplomiakkal, és
egyből kiderült, a kapcsolat működni
fog, ugyanis az ottani lelkipásztor és
Fülöp G. Dénes gondolkodása egy tőről
fakadt: a diakóniai szemléletből,
mindkettőjüknek fontos volt a rászo-
rulók segítése. 

A leideni gyülekezetben az adako-
zás két szinten folyik: a gyülekezet ja-
vára, és a diakóniai munkára. Minden
hatodik héten, úrvacsoravételkor kü-

lönleges célokra gyűjtenek, ezen kívül
kétévente különféle projekteket támo-
gatnak. Így kerültek több mint két év-
tizeddel ezelőtt kapcsolatba a
Vártemplommal, de a kétéves együtt-
működés hosszabbra nyúlt, a mai
napig tart, barátsággá alakult, olyany-
nyira, hogy Fülöp Dénesnével félsza-
vakból megértik egymást. Jacqueline
úgy tartja, nagyon szép dolog imád-
kozni, de az Isten iránti szeretetünk
cselekedetekben is meg kell nyilvánul-
jon, és az a véleménye, hogy ha vala-
kinek módjában áll, annak adakoznia
kell. 

Beszélgetésünk a későbbiekben
arra terelődött, hogy a rászorulókon
való segítés nagyon bonyolult kérdés.
Amikor beszélgetőtársamtól megkér-
deztem, szerinte az itteni embereknek
mire van a legnagyobb szüksége, azt
mondta, hogy a pénznél sokkal fonto-

sabbak az évek során kialakuló emberi
kapcsolatok, barátságok. A leideniek
sem minden esetben pénzzel segítet-
ték a marosvásárhelyi Lazarenum Ala-
pítvány munkáját. Bár a bibliai idézet
úgy szól, hogy halászbotot adni, ne
halat, a hollandiaiak azon a vélemé-
nyen voltak (és eszerint is cselekedtek),
hogy eleinte mindkettőt kell adni. Vi-
szont az is igaz, hogy pénzt kizárólag
olyan célokra és projektekre adomá-
nyoztak, amelyekről biztosak voltak,
hogy egy nap önellátóak lesznek.
(Lásd a Procardia Alapítványt.) Az idő-
sek otthonának építésében is, az anya-
giakban oroszlánrészt vállaltak, és az
intézmény ma már szinte teljes mér-
tékben fenn tudja tartani magát. 

Hollandiában is 
vannak szegények,

állítja Jacqueline. Csak köztük és
köztünk az a különbség, hogy az ő or-
száguk kormánya ezeknek az 
embere k nek gondját viseli. Hollandiá-
ban minden rászoruló esetében vi-
gyáznak arra, hogy a 3B érvényesüljön:
bread, bed, bath (kenyér, ágy, higiéniai
feltételek). Beszélgetőtársam elismeri,
nem nagy összeg a 200 eurós átlagfi-
zetés, és igazából nem is tudja elkép-
zelni, hogy ennyi pénzből hogyan
tudnak az itteni emberek megélni. 

A leideni egyházak, alapítványok
sikerének egyik kulcsa talán az, hogy
munkájukban az önkormányzat is részt
vállal. A helyi vezetőség sok esetben
elismeri, hogy nincs lehetősége segí-
teni különböző csoportokon, ilyenkor
az alapítványokat kéri fel, hogy legye-
nek segítségére; munkájukért cserébe
ingatlant, felszerelést, megfelelő kö-
rülményeket biztosít. És nem mindegy,
hogy 200 vagy 400 ember lesz egy ügy

elkötelezettje, továbbá rendkívül fon-
tos, hogy a két intézménycsoport min-
dig számíthat egymásra – mondja
Jacqueline.

Interjúalanyom, aki a marosvásár-
helyi Lazarenum Alapítvány kuratóri-
umának tanácsadója is, idén nyáron
újra önkéntes fiatalokkal érkezett a vá-
rosba, az M25 – azaz Máté evangéliu-
mának 25 részének 35–36. versei –
égisze alatt: „Mert éheztem, és ennem
adtatok; szomjúhoztam, és innom ad-
tatok; jövevény voltam, és befogadta-
tok engem; mezítelen voltam, és
megruháztatok; beteg voltam, és
meglátogattatok; fogoly voltam, és el-
jöttetek hozzám”. Az M25 a keresztyén
életforma, az adakozás ezen módjaira
próbálja megtanítani a fiatalokat. A
projektnek két része van, az M25 Lei-
den és az M25 Románia, amelyhez a
Református Kollégium diákjai is csat-
lakoztak. 

A továbbiakban Jacqueline sokat
mesél arról, hogy Leidenben hogyan
segítenek a rászorulókon. Többek kö-
zött van egy élelembankjuk, ahova
magánemberek, de nagyobb cégek is
adakoznak; ebből hetente élelmiszer-
csomagot osztanak szét a szegények
között. Ezen kívül közös, egész napos
rendezvényeket szerveznek az otthon-
talanoknak. Ezeket az alkalmakat
templomi adakozás előzi meg, majd az
összegyűlt pénzből sétahajóznak, cuk-
rászdába és moziba mennek. 

Egy furcsa kérdés 

„Voltál már a Hidegvölgyben?” –
szegezi nekem Jacqueline a kérdést.
„Még nem” – válaszolom. „Én voltam
kétszer – mondja –, és nem tudom el-
képzelni, hogy egy ilyen civilizált,
egyetemi városban, a Kultúrpalotától

5 percnyi autózásra, hogyan létezhet
egy ilyen hely. Amikor először jártam
ott, nem hittem a szememnek. Tudom,
nem kellene ilyeneket mondjak, de
nem tudom visszafogni magam. És
igen, építettek ezeknek az emberek-
nek házakat, de azokban nincs víz és
villany! Tudom, hogy amikor a Hideg-
völgybe megyek, és valamit adunk
ezeknek az embereknek, az csepp a
tengerben. De ennél a passzivitás sok-
kal rosszabb. Vagy hagyjuk őket éhen
halni? Azt gondolom, ennek az ország-
nak nagyon sokat kell fejlődnie, hogy
elérje a nyugati világ színvonalát...”

Aztán elvitt a Hidegvölgybe, egy
olyan családhoz, akinek a házát, másik
kilenccel együtt néhány hete bontotta
le az önkormányzat. 

„Ila néni (Fülöp Dénesné – szerk.
megj.) nagyon sokat segített rajtunk.
Megvette nekünk ezt a házat, és hála
Istennek van ahova meghúzódjunk a
hat gyerekkel. Jöttek hozzánk a közös-
ségi rendőrök és mondták, hogy ha
nem bontjuk le a házainkat, lebontják
ők. Az utcára kerültünk. A polgármes-
ter számba sem vett minket” – meséli
a családfő. Kiderül, hogy a „ház”, amit
Ila néniék vettek, 600 új lejbe került,
ez minden vagyonuk – és ami rajtuk
van. „Nincs egy szelet zsíros kenyerük,
nincs mit megegyenek” – mondja  a
komája, aki megengedte, hogy meg-
húzódjanak a házban, amelyet aztán a
Lazarenum meg is vett a családnak. „A
szemeteseknél dolgoztam, mert nincs
mesterségem. Volt egy büntetésem,
bekerültem a börtönbe. Amikor kijöt-
tem, az igazgató azt mondta, hogy
„börtönös” nem kell neki. Ha munka
van, szívesen elmegyek bárhova nap-
számba, ha kell, reggeltől estig dolgo-
zom a családért.” 

„Kerget minket a milícia, még a
szekerünket is ellopták” – mondja hal-
kan a felesége, majd az apa veszi át a
szót, és meséli el, hogy a közösségi
rendőrök elvették a szekerét, amivel
műanyag palackokat gyűjtött a sze-
métből. „Elvették a szekerem, zsákos-
tól-flakonostól és 100 lejre meg is
büntettek. Kérdezték, hogy miből fize-
tem ki. Azt feleltem nekik, ha engedik,
hogy továbbmenjek a szekeremmel,
lesz pénzem, amiből kifizessem a bün-
tetést. De erre azt válaszolták, hogy a
büntetés ki nem fizetésére törvény
van: vagy ledolgozom, vagy megyek a
börtönbe. Akkor mondtam nekik, hogy
csináljanak amit akarnak velem,
nekem munkám nincs, csak így tudom
segíteni a családom. De csak elvették
a szekerem.”

Vass GyopárJacquelin Schoonwater
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Mindenre kiterjedő figyelemmel, kitartóan, lelkesen, aprólékos, időigényes munkával készítette elő a Marossárpatakért Egyesület és a helyi 
önkormányzat a július 16-i rendezvényt. Erőfeszítéseiknek meg is lett az eredménye: felejthetetlen élményekkel távozhatott bárki, aki részt vett
a negyedik marossárpataki tánc- és huszárfesztiválon. 

Az iskola mögötti téren még javában
folytak az előkészületek, amikor meg-
kezdődött a Marossárpataki Tanács és a
vásárhelyi újságírók focicsapata közötti
mérkőzés. Bár mindkét csapatnak szívből
szurkolt a helybéli iskolásokból álló
lánycsapat, a vendég újságírók megad-
ták a tiszteletet házigazdáiknak: bár sen-
kinek sem árulták el, de előre megfontolt
szándékkal hagyták, hogy azok 8–2-re
győzzenek. Így kell jó kapcsolatot kiala-
kítani az információforrással – somo-
lyogtak a tollforgatók a mérkőzés után.
Kicsit tovább, a kicsiknek rendeztek be
kézműves-műhelyt, indult aszfaltrajz-
verseny, majd a bátrabbak mérhették
össze tehetségüket a karaoké vetélke-
dőn. Az ünnepi istentiszteletet követően
a templomkertben Fodor S. Sándor mél-
tatta Berekméri Edmond és Gálfi Tibor
Marossárpatak – Egy hagyományőrző te-
lepülés múltja és jelene című falumonog-
ráfiáját. A rendkívül átfogó munka azon
személyes emlékeket tartalmazza, ame-
lyeket a falu idősebb polgárai hosszú
ideje hordoztak szívükben, őriznek em-
lékezetükben. Ugyanakkor írásos doku-
mentumokat és fényképeket közöl a
településről. A több éves kutatómunkát
felölelő kötet az olvasó elé tárja a tele-
pülés múltját, értékeivel együtt, betekin-
tést nyer Sárpatak több évszázados
gazdasági és társadalmi fejlődésébe,
népszokásaiba és hagyományaiba. 

A színes program részeként avatták fel
II. Rákóczi György fejedelem Miholcsa Jó-
zsef által készített mellszobrát, amely
immár a tizenhetedik az elképzelések sze-
rint majd 21 alkotást magába foglaló szo-
borparkban. „Miholcsa József Sárpatakra
költözése óta a település művelődési élet-
ének aktív részese, huszárcsapatot alapít”,
mutatott rá méltató beszédében Farkas
Ernő történelemtanár. „Bármely település
elöljárója számára az a legnagyobb elis-
merés, ha irányítása alatt a lakosok jó szív-
vel és büszkén vallják magukat a
közösséghez tartozónak. Ennek megta-
pasztalásáért törekszünk egy élhetőbb,
fejlődő települést létrehozni” – mutatott
rá Kozma Barna polgármester.  

Tapssal fogadta a falu apraja-nagyja,
de városról érkező vendégek a huszárcsa-
patok és a hagyományőrző néptánccso-
portok felvonulását. Ezt követően
Vajdaszentivány, Erdőcsinád, Jobbágy-
telke, Holtmaros, Marosfelfalu, Mezőpanit,
a magyarországi testvértelepülés, Földes,
valamint a helyi sárpataki 
hagyományőrző tánccsoportok léptek fel. 
A Kerecsen Sólyom hagyományőrző csa-
pat középkori harci bemutatókkal, a hu-
szárok lovagi tornákkal mutatkoztak be a
szépszámú közönségnek. A késő éjsza-
kába nyúló programot musical- 
és operettrészletek, valamint könnyű -
zene-koncertek egészítették ki. 

Új igazgató, 
új név az iskolának

17 év után, idén március 20-ától
Mózes Sándor személyében ismét ma-
gyar igazgatója van a sárpataki általá-
nos iskolának. Az örömhírt fokozza,
hogy szeptembertől új neve lesz a tan-
intézetnek, hivatalosan is felveheti az
Adorjáni Károly Általános Iskola nevet.
Az idén húszan végezték VIII. osztályos
tanulmányaikat, mintegy 80%-uk ősz-
től a Bolyai, Unirea Líceumokban, vala-
mint a Tanítóképzőben kezdik a
kilencediket. S mivel a jó eredmények-
hez nemcsak kiváló tanerőre, de meg-
felelő körülményekre is szükség van, a
helyi önkormányzat pályázatot állított
össze iskolabővítésre. A jelenlegi 15 tan-
terembe két váltásban járnak a tanulók,
ezt szeretnék megszűntetni. Az elkép-
zelések szerint a 60-as években épült is-
kolát manzárdosítják, valamint újabb
épületszárnyat létesítenek. 

Munkahely a helybelieknek

Nemcsak iskolát, de munkahelyet is
kell biztosítani a sárpatakiaknak az itt-
honmaradás érdekében – fogalmazó-
dott meg a helyi önkormányzat
vezetőségében. 2009-ben dán befek-
tető érkezett a településre, a több millió
eurós beruházás részeként már felépí-
tették a falu határában a 10.000 négy-
zetméteres csarnokot. A tervek szerint
az idén megnyíló fanyílászáró-gyárban
150 sárpatakinak biztosítanak megél-
hetést. 

A Blondy Románia tavaly vásárolt
földterületet, s hozta létre zöldségter-
mesztésre szakosodott kertészetét,
amely jelenleg 15–20 személynek ad
munkát. 

500 látogató évente

2009-ben nyitotta meg kapuit az in-
formációs és dokumentációs központ a
sárpataki régi óvoda épületében. A
tágas helyiséget nyomtatókkal, DVD-le-
játszóval, kivetítővel, filmező- és fény-
képezőgépekkel szerelték fel, hét
számítógépet helyeztek el, internet-
hozzáféréssel. Itt kap helyet az iskolai
könyvtár is. „A tanulók itt órákat tarta-
nak, projekteket készíthetnek, de ide
térhetnek be abban az egy-két órában
is, amíg az iskolabusz érkezésére várnak.

A termet kulturális rendezvények, iro-
dalmi estek szervezésére használják, de
tanácsterem is az iskola és az önkor-
mányzat számára” – mutatott rá Mózes
Sándor igazgató, hozzáfűzve: évente
mintegy 500 személy lépte át a központ
küszöbét, információt keresve akár
könyvekben, akár az interneten. 

Kiköltöztetés 
előtt a gondozottak

A téren állította fel sátrát a Munka-
terápiás Integrációs Központ. A 2009-
ben Phare-pályázat révén épült
központban harminc, 60 év alatti fogya-
tékos személyt gondoznak, akik mun-
katerápián vesznek részt. Ők készítik az
üdvözlőlapokat, hűtőmágneseket, ké-
peket, párnákat, keresztszemes-mun-
kákat a húsvéti, karácsonyi vásárokra. A
350.000 eurós beruházás során tíz,
egyenként háromágyas szobával, mun-
kaműhellyel, varrodával, zeneterápiás
szobával, tornateremmel ellátott épü-
letet építettek a községközpont vajda-
szentiványi kijáratánál, a helyi tanácstól
kapott 1 hektáros területre. Berekméri
Mária igazgatónő elmondása szerint új
szárny építése vált szükségessé, mivel a
leszármazottak visszaigényelték a Te-
leki-kastélyt, ahol jelenleg a Szociális és
Gondozási Központ működik. Az itt el-

látott 75 személy számára kell majd új
otthont teremteni. 

Fényképbe zárt történelem

Kettős tárlatnak adott otthon a kul-
túrház. Vajda György fotóriporter Ha-
gyományosan és Feszület című
vándorkiállításainak fotói mellett Nagy
Attila állította ki régi fényképekből és
fényképezőgépekből álló gyűjteményét,
a Kántor család hagyatékát. A marosvá-
sárhelyi születésű Nagy Attila gyakran
járt Sárpatakra horgászni, s szeretett
bele a faluba. Olyannyira, hogy házat
vett, s nyugdíjazása után ideköltözött.
A pókakeresztúri születésű Kántor János
fényképész feleségének volt a nagyapja,
így kerültek évtizedekkel később tulaj-
donukba a múlt század eleji képek és
gépek, köztük a ma is működő 1890-es
gyártású bécsi fényképezőgép. Kánto-
réknak az Arta mozi mellett volt műter-
mük, innen az államosítás után a
Köteles Sámuel utcába költöztek, s üze-
meltették tovább. Fia, Ferenc elhunyta
után megszűnt ez a hagyomány. Azaz
mégsem, hiszen Nagy Attila sárpataki
lakásában állította ki a fényképeket és
gépeket, bárkinek szívesen megmu-
tatva őket, színes történeteket fűzve
hozzájuk. 

Nagy Annamária

IV. marossárpataki tánc- és huszárfesztivál

„Élhetőbb, fejlődő
települést létrehozni” 

Fotók: Nagy Annam
ária
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Elektronika

Sürgősen eladó Nokia C7, új mobiltelefon, az ösz-
szes tartozékkal. Ára: 1.000 lej, alkudható. Érdek-
lődni a 0757-524.343-as telefonszámon, naponta
8–20 óra között.

Eladó Nokia N96, nagyon jó állapotban. Ára:
380 lej,  alkudható. Érdeklődni a 0745-
277.113-as telefonszámon.

Eladom Nokia E52-es mobiltelefonom, vagy el-
cserélném Sony Ericssonra. Ára: 600 lej. Érdeklődni
a 0745-143.450-es telefonszámon.

Eladó Nokia 1616. Ára: 100 lej,  alkudható.
Érdeklődni a 0740-875.297-es telefonszámon
lehet.

Eladó BlackBerry Curve 8520 még garanciában,
nagyon jó állapotban. Ára: 110 euró. Érdeklődni:
0745-789.618-as telefonszámon, naponta 9–20
óra között.

Eladó Samsung színes TV. Érdeklődni a 0745-
792.154-es telefonszámon.

Nagyon jó állapotban lévő Nikon Coolpix
5700 fényképezőgép eladó. Ára: 170 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0755-869.434-es te-
lefonszámon.

Autó- Motó

Eladó 1 darab, Opelnek való gumiabroncs felnivel,
175/70R1484T. Ára 100 lej. Tel. 0742-798.356.

Eladó kitűnő állapotban lévő 1995-ös évjáratú
BMW 316i, beíratva, műszaki vizsgálata 2013-ig ér-
vényes. Irányár: 2800 euró, alkudható. Érdeklődni
0744-253.026-os telefonszámon lehet.

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

Lakás

Eladó 2 szobás lakás a Kárpátok Sétányán felújítva.
Ára alkudható. Érdeklődni a 0748-124.066-os tele-
fonszámon.

Eladó első osztályú garzon a November 7 negyed-
ben, felújítva, termopán ablakokkal. Ára: 18.500

euró. Érdeklődni a 0748-779.718-as telefonszámon.

Eladó első osztályú kis garzon. Ára: 80.000 lej, al-
kudható. Érdeklődni a 0757-036.922-es telefonszá-
mon.

Eladó 2 szobás lakás, közel a központhoz, saját hő-
központtal, frissen festve. Ára: 52.000 euró. Érdek-
lődni a 0752-952.206-os telefonszámon, naponta
18–21 óra között.

Eladó 2 szobás lakás a Budai Nagy Antal negyedben,
saját hőközponttal. Ára: 28.000 euró. Érdeklődni a
0758-040.039-es telefonszámon.

Eladó 67 négyzetméteres 3 szobás, 2 fürdőszobás
lakás a Tudor negyedben. Ára: 52.000 euró. Ér-
deklődni a 0742-806.784-es telefonszámon.

Eladó II. osztályú 3 szobás lakás a Kövesdombon,
saját hőközponttal. Ára: 34.800 euró. Érdeklődni a
0728-236.761-es telefonszámon.

Egyebek

Sportedzéseket szervezek olyanok számára, akik
szeretnének szebb és harmonikus testet formálni,
zsírégetést elérni sportolás segítségével, fejleszteni
állóképességüket és kondíciójukat. Mindezeket
rendszeres, folyamatosan végzett sportedzéssel!
Érdeklődni a 0741-597.538-as telefonszámon, vagy
kicsi_10@yahoo.com e-mail címen. 

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

Tizedszerre is Székelyföldi Rockmaraton
A tizedik maraton forgató-

könyve is hasonló volt az előző évek-
ben megszokotthoz: kedd a
bemelegítő nulladik nap, ami nem
szól másról, mint a hátizsákos em-
berek gyülekezéséről, sátorfelhú-
zásról, az első korty sör
ízlelgetéséről, a viszontlátásokról és
a reggelig tartó, ingyenes, igényes
zenéket felvonultató buliról. Az
egyetlen szembeötlő különbség az
előző évekhez képest azért feltűnik
este a kisszínpad előtt: kevesen va-
gyunk, mondhatni igazán családias
a hangulat. Ez részben mindenképp
betudható az utóbbi napok nem túl
kedvező időjárási viszonyainak is.
Hajnal felé reménykedve indultunk
a sátraink felé egy kis alvásra: hol-
nap kezdődik a tulajdonképpeni
rockmaraton és megtöltjük újra a
domboldalt.

Szerda borongósan indult, de
eső szerencsére nem érkezett. Né-
hány ember viszont igen. A koncer-
tek koradélután kezdődtek, az
újdonság jellegű Open Esttel, mely-
nek célja a hazai fiatal, feltörekvő
együttesek számára nyújtott segít-
ség, lehetőség maguk megmutatá-
sára. A délutáni koncerteken nem
volt „teltház”, egynéhány lelkes néző
követte csupán végig a székelyföldi
rockzenekarokat, melyek között

akadtak úgy gyengébb, mint meg-
lepően színvonalas előadások is.
Ahogy a nap lenyugodott és a kül-
földi zenekarok léptek a színpadra,
az emberek is előkerültek (sör)sát-
raikból. Már többen voltak kíván-
csiak a horvát Rising Dreamre (akik
a Sons of Seasons utolsó pillanatos
visszalépése után kerültek a prog-
ramba). Ők a durvább vonalat kép-
viselték, meglepően kemény női
vokállal. A budapesti Superbutt már
visszatérő vendégnek számít, a kon-
certet végigbulizó néhány emberke
is nagyrészt a maraton közreműkö-
désével ismerte és szerette meg
ezeket a hardcore ritmusokat. Az est
sztárvendége a Rózsaszín Pitbull
nevezetű punkbanda volt, ők is
mindenképp népesebb nézőközön-
séget érdemeltek volna, viszont aki
ott volt, annak szerintem életre
szóló élményt nyújtott a koncert.
Akinek még bírta a lába és a 
rekeszizma, megnézhetett még egy
délutánról elmaradt udvarhelyi 
diákzenekart így hajnal felé.

Csütörtöktől kezdve felhőtlen
volt az ég, péntektől pedig már-már
kánikulaközeli éghajlat volt. A stran-
don is lehetett már hűsölni, ezért
többen lemaradtak az első koncer-
tekről. Az első csütörtöki koncert,
amit már tömeg nézett végig, az Is-

merős Arcok volt. A dallamos, nem-
zeti témájú dalokra meg is kezdő-
dött a lelkes zászlólobogtatás.
Utánuk lépett színpadra a sokadjára
látott, de mindig várva várt Ossian.
Ők hozták a szokásos show-t és egy
emberekkel teli, de még mindig
nem túlzsúfolt domboldal énekelte
végig Paksiékkal a régi és új rock-
himnuszokat. 

A Titkolt Ellenállás is a színpad
elé vonzott egy jó adag „magyar-
kodni” vágyó rajongót. A napot a
szintén visszatérő vendégként nyil-
ván tartott Földrengés zenekar zárta
már hajnal felé. Sepultura feldolgo-
zásaikra és saját szerzeményeikre
már csak néhány bulizni vágyó 
trasher volt igazán kíváncsi.

Péntek kora délutántól kezdve
több új sátor jelent meg a dombol-
dalon, több új ember a sörsátrak

alatt. A „Magyarország vezető heavy
metal zenekaraként” színpadra kon-
ferált Stress hozta a bulit, amit el-
vártak tőlük, ezt igyekezett fokozni
a tatabányai Agregátor, aki szintén
Szejkén lopta be magát a hazai ra-
jongók szívébe évekkel ezelőtt.
Azóta is mindig itt vannak, gyakran
ők sem tudják, hogy a fellépésük
vagy a maratonhangulat miatt. Ők
azok, akik mindig hamarabb érkez-
nek és tovább maradnak, hogy
szóba állhassanak velünk és persze
végigkóstolhassák újra a pálinkafel-
hozatalt.

A felvidéki Rómeó Vérzik is igen-
csak kitett magáért. Ők is, mi is na-
gyon örültünk, hogy végre összejött
a várva várt erdélyi koncert, amit ta-
valy a Farkaslakán megszervezett
motorostalálkozón az eső elmosott.
A srácok hozták a bulis rock’n’rollt és

vonzották be egyenként a bulizni
vágyó fiatalokat. Tökéletes felveze-
tői voltak az igencsak népszerű Dep-
ressziónak, amire már jókora tömeg
bulizott és egy emberként énekelte
a dinamikus slágerdalokat. A kon-
certet újabb „nemzeti blokk” kö-
vette: az Oi-kor és az Óbudai Fiúk is
megörvendeztették a fanatikuso-
kat, őket a kolozsvári Stormbridge
követte, akik az eredeti programban
még nem szerepeltek, de igen han-
gulatos levezető bulit tartottak a
legkitartóbbaknak.

Ahogy ez lenni szokott, szombat
a legtöbb koncert napja, ami a leg-
több külföldi fellépőt vonultatja fel.
Idén is többféle stílus képviseltette
magát: például a Nightwishre em-
lékeztető Ideas is bevonzotta a saját
kis rajongótáborát, csakúgy mint a
blackereknek kedvező Bornholm. A
nagy visszatérő Wisdom is igen jól
esett a heavy-power kedvelőknek,
ebben a felállásban még nem lát-
hattuk őket Szejkén, de a koncert-
minőség nem változott az utolsó
találkozás óta. A magyar–svéd ko-
produkciós H.A.R.D. is nagy bulit
nyomott nekünk, majd a legendás
P.Box mozgatta meg a maratonlá-
togatókat. A sok új dal mellett fel-
csendült néhány régi örökzöld,
melyeket úgy három generációnyi

rocker énekelt együtt a szejkei dom-
bon. Az orosz sztárvendég, az Ar-
kona következett, színvonalas folk
show-t nyomtak nekünk, nagyban
zajlott a találgatás a közönség sora-
iban a farkasbőrt viselő énekes
nemét illetőleg: Masha kemény
hangja és stílusa ellenére is a gyen-
gébb nem képviselője. A tizedik
rockmaratont a Rückwärtz zárta,
senkinek nem okoztak csalódást,
hozták a pirotechnikai elemekkel
teletűzdelt látványos show-t és a
megszokott perverzitást. Koncertek
után választhattak a fesztiválozók,
hogy alvással, ivással vagy bulival
töltik az utolsó éjszakát.

Tehát lejárt a tizedik is. Tíz év
hosszú idő, ahogy mondani szokás,
hisz egy tízéves gyerek már sok min-
dent tapasztal az életről, folyéko-
nyan olvas, szépen ír, tudja a
szorzótáblát, be tudja kötni a cipő-
jét. Sokat gondolkoztam azon, hogy
a rockmaraton a mi gyerekünk vagy
pedig mi vagyunk az övéi? Mi tíz
éven keresztül „szültük”, alakítottuk,
szerettük őt, viszont ő cserébe gya-
korlatilag felnevelt minket. És ha kü-
lönböző természetű okok miatt a
látogatottság csökken is, mi, akik
hálával tarozunk neki, mindig ott le-
szünk, ezt bizton állíthatom.

Kósa Bíborka

Idén tizedik alkalommal rendezték meg a Székelyföldi Rockmaratont, „a minőségi zajok fesztiválját” Szejkefürdőn. Tíz év után már nyugodtan lehet viszonyítani, hasonlítgatni, 
általánosítani: míg az idő jobb és a látogató kevesebb volt az eddig megszokottnál, a buli színvonala, a jókedv, az ismerkedés, a koccintgatás hozta a tíz éve szokásos formáját.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

KÖNYÖRTELEN TUDNIVALÓK

l A közhiedelemmel ellentétben a tornászlányok nem túl
jók az ágyban, mert elképesztően hajlékonyak ugyan, de
rendszerint olyasmiket művelnek, ami edzésen vagy verse-
nyen a rúdnak nem fáj, ellenben a férfiaknak igen;

l Eddig úgy tudták, hogy az elefánt az egyetlen négylábú
emlősállat a Földön, amelyik nem képes ugrani, de nemrég
kiderült, hogy ő is tudna, csak minek?
l Tizenkét év alatt harminchétszer csapott bele a villám

egy albán pásztorba, aki mindig kisebb karcolásokkal, illetve
égésekkel megúszta. Külön érdekesség, hogy a férfi kereszt-
neve magyarul csalánt jelent, és köztudott, hogy csalánba
nem üt a ménkű, na erről ennyit;
l Aki szereti a nyers tejet, az jobb, ha tudja: a tehenek

tőgye szinte állandóan be van gyulladva, ebből kifolyólag jó
adag genny is jut a tejbe fejéskor – attól függetlenül, hogy
kézzel vagy géppel fejik –, ami pasztörizálással (60–90 Cel-
sius fok közötti hőkezelés) se bomlik le, kizárólag forralás
útján;
l Egy svéd tornatanár addig próbálkozott különféle pro-

dukciókkal bekerülni a Guinness Bookba, sikertelenül, míg
végül aztán csak bekerült, mint a Rekordok Könyvébe kerülni
akaró, legtöbb sikertelen kísérletet tevő ember;
l Sok B-kategóriás sci-finek olyan alacsony a költségve-

tése, hogy még különleges effektusokra és maszkmesterre
se futja, ezért valódi földön kívüliek szerepelnek bennük;

l Napi több száz spontán orgazmusa van egy francia di-
áklánynak, akit ez egyáltalán nem zavar; annál jobban a ba-
rátját, aki sose tudja, hogy éppen ő volt-e ügyes, vagy sem;
l Fele annyian se haltak volna meg a Titanic 

katasztrófájakor, ha egy kicsit egoistábbak lettek volna,
ugyanis a mentőcsónakokban ülők addig mind húzogatták
ki a vízből a körülöttük fuldoklókat, amíg jó pár lélekvesztő
is elsüllyedt a túlterheltség miatt;
l A kacsahápogás, a rögbijátékosok köhögése és a szeplős

nők röhögése nem visszhangzik; senki nem tudja, hogy
miért.

Megvan a magyar jelölt! Már
egy év sincs hátra az önkormány-
zati választásokig, de a magyar
politikai szervezeteknek –
RMDSZ, MPP, EMNT – még nem
sikerült egyezségre jutniuk a vá-
sárhelyi polgármesterjelölt sze-
mélyét illetően, habár többször is
asztalhoz ültek már ez ügyben,
ráadásul ugyanahhoz és ugyan-
akkor, ám az áhított összefogás
csak nem akar létrejönni. Azaz-
hogy ez nem teljesen igaz: a leg-
utóbbi gyűlésen elhatározták,
hogy ha a következő tíz alkalom-
mal sem sikerül megegyezniük,
akkor összedobnak pénzt, és kló-
noztatják Bernády Györgyöt; az
eljáráshoz szükséges DNS-t a Ber-
nády-szoborból fogják kinyerni
(lereszelnek majd egy keveset a
kisujja körméből). Üröm a köröm-
ben, illetve az örömben, hogy a
klónt mesterségesen öregíteni
nem lehet – legalábbis a tudo-
mány mai állása szerint –, ezért
várnunk kell még legalább tizen-
kilenc évet, amíg a kis Gyurika be-
tölti a tizennyolcat.

Mi köze a Holdnak az orális
szexhez? Napra pontosan ma
(július 20-án) ünnepeljük a Hold
napját, annak emlékére, hogy az
Apollo-program keretében az 
Apollo-11 legénységének két
tagja, Neil Armstrong és Edwin
Aldrin 1969-ben ezen a napon
osontak a Holdra; egyébként még
mindketten élnek, utóbbi 81,
előbbi 80 éves. Armstronggal
kapcsolatban van egy érdekes (és
igaz) történet:
Amikor a Holdra lépett, nemcsak
a később szállóigévé vált mondás
hangzott el a szájából, illetve a si-
sakjából: „Kis lépés az embernek,
hatalmas ugrás az emberiségnek”
– természetesen ez fordítás, mert
angolul mondta –, hanem a kö-
vetkező is: „Sok szerencsét, Mr.
Gorsky!”. A NASA-nál ették a kefét,

hogy vajon kinek szól és mit je-
lenthet, ahogy az újságírók is év-
tizedeken keresztül, mert
Armstrong csak 1995-ben, a flo-
ridai Tampa Bay-ben tartott be-
széde során fedte fel a titkot (mint
kiderült, azért csak akkor, mert
Mr. Gorsky kevéssel azelőtt halt
meg). Az alábbiakat mesélte:
– Gyerekkoromban egyszer base-
ballt játszottunk egy barátommal
az udvaron. A labda a szomszéd-
ban lakó Mr. és Mrs. Gorsky fürdő-
szobaablakához repült. Amint
lehajoltam az ablak előtt, hogy
felvegyem a labdát, az alábbi
mondatok ütötték meg a füle-
met: – Orális szex! – kiabálta Mrs.
Gorsky. – Orális szexet akarsz?!
Majd akkor, ha a szomszéd kölyök
felmegy a Holdra!

Jegesmedve. Vásárhelyi sztori,
még valamikor a nyolcvanas évek
elején történt: egy idősödő, puc-
cos dáma felszállt a zsúfolt buszra
– akkoriban nem hemzsegtek a
taxik –, mire egy előzékeny férfiú
felpattant a székről, hogy átadja
neki a helyét, erre a hölgyemény:
– Mégis mit gondol, hogy leülök
valakinek a meleg helyére? A vá-
lasz nem sokat váratott magára:
– Akkor üljön a jegesmedve zúz-
marás f*szára! A fél busz dőlt a rö-
högéstől, a fülig elvörösödött
öreglány odaslisszolt a sofőrhöz, és
az alábbi párbeszéd zajlott köztük:
– Maga hallotta, mit mondott
nekem ez a szemtelen?
– Persze, hogy hallottam.
– És nem csinál semmit?
– Mégis mit csináljak? Forduljak
észak felé?

Erdély TV. Félreértés ne essék:
nem bántjuk mink őket – ellen-
tétben az intrikus tévékritikus né-
nivel, aki heti rendszerességgel és
vélhetően oroszlánepébe mártott
pennával szapulja szegényeket az
egyik napilapban, akár megér-

demlik, akár nem –, csak szeret-
jük az aranyköpéseiket; íme né-
hány az újabbak közül:

- hány női kolleganő volt veletek
a biciklis túrán?
- magyar hungarikum (ez van
olyan, mint a vizuális látás, ha
nem jobb)
- Böjte Csaba ferences szervezet
(ilyen alapon a rendőrség egy
erőszakszerzetes)
- koleszterol („magyarul” kolesz-
terinnek szokás mondani)
- fel fognak lebbezni (oszt, ha
megnyerik, akko’ re lesznek habi-
litálva…)
- pozitív sikerélmény 
(ez a negatív kudarc ellentéte)

Különben nincs ezzel semmi baj,
még a profik is botlanak néha,
nem is kicsit. Egyik legemlékeze-
tesebb „bakit” a Magyar Televízió
Vatikánba küldött tudósítója (D.
Tóth Kriszta) követte el, még 2005
tavaszán, a pápaválasztáskor. A
Szent Péter téren hívők tízezrei
várták néma áhítattal a baziliká-
ból felszálló fehér füstöt, amely
azt hivatott jelezni, hogy a még
nem teljesen szenilis, azaz a 80 év
alatti bíborosokból álló konklávé-
nak sikerült megválasztania az új
pápát. Amikor ez bekövetkezett,
a tömeg hatalmas üdvrivalgás-
ban és éljenzésben tört ki, amit
Kriszta csajé e szavakkal kom-
mentált, élőben: „ahogy felszállt
a fehér füst, a téren elszabadult a
pokol”.

Homo homo. A (hazai magyar)
többség nem fogadja el a homo-
szexualitást – derül ki a Székely-
hon.ro felméréséből. A mintegy
hétszáz válaszadó majdnem fele
(48,5%-a) szerint a homoszexu-
alitás undorító és szégyentelen,
és további negyven százalékuk is
csak akkor tartja elfogadhatónak,
amennyiben zárt ajtók mögé szo-

rul, vagyis anyós-szindrómások:
nem zavar, csak ne lássam. A
megkérdezettek alig tíz százaléka
(73 személy) nyilatkozta azt, hogy
részükről akár melegfelvonulás is
szervezhető (biztos szeretnek el-
lentüntetésekre járni). Most jön a
legérdekesebb: 1,95%, vagyis 14
olvasó visszakérdezett, hogy mi is
az a homoszexualitás. Biztos va-
lahogy így: mi az a homoszexua-
litás, buta fiú?

Ne fűrgyé’ le! Egy 65 éves indiai
férfi a világ legbüdösebb embere
címet is magáénak tudhatná,
mivel csaknem 37 éve nem für-
dött. Kailash Singh lassan négy
évtizede nem fürdött és nem nyi-
ratkozott, mert egy pap azt
mondta egykor neki, ha betartja
ezt a szabályt, akkor a felesége
fiút fog szülni. A 65 éves farmer
37 éve követi a pap tanácsát,
noha felesége azóta se szült
egyetlen fiúgyermeket sem, he-
lyette van hét lánya. A szagos tata
a mezőgazdaságban dolgozik,
mellette teheneket nevel, és na-
ponta egyszer megfürdik a „tűz-
fürdőben”, ami annyit jelent, hogy
este cigarettázik és táncol egyet a
tűz körül (amitől vélhetően még
kellemesebb illata lesz). A férfi
családja és a szomszédai már
többször megkísérelték jobb be-
látásra bírni, sikertelenül. „Vere-
kedik, vagy elszalad. Több ízben
megpróbáltuk rákényszeríteni a
fürdésre, de hiába. Inkább meg-
hal, semhogy megfürödjön, és
csak egy fiú születése térítheti
jobb belátásra. Annyi év eltelt
már, beleszoktunk” – nyilatkozta
a felesége egy brit lapnak. A csa-
lád már csak abban reménykedik,
hogy egyszer begyúl a haja vagy
a szakálla tűztánc közben, és
akkor majd a tűzoltók alaposan
megfürdetik.

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

A világhálón is

Apróhirdetések

- Találtam egy kábé hároméves barna pincsikutyát a kövesdombi
piac mögött, múlt szombaton. Különös ismertetőjele, hogy fekete;
- Eladó vakond;
- Keresek valakit, aki vasárnap délelőtt – ha szép idő lesz – eljönne
velem az állatkertbe, mert félek az oroszlántól;
- Hűtők javítása a lakásán! (Kiraktak a műhelyemből, mert nem
tudtam fizetni a bért);
- Kisnyugdíjas társat keres dinnyevásárláshoz, „egy egész sok
nekem, de kívánom” jeligére várja az ajánlatokat a szerkesztőségbe; 
- A Vásárhelyi Hírlap új szolgáltatásán keresztül az alábbi
magyarországi havilapok rendelhetők meg: Burda, Borda,
Cosmopoligám, Buci Maci, G*ci Maci, Baba Magazin, Ali Baba
Magazin, Sporthorgász, Orvhorgász, Sorozatgyilkosok Lapja, Nagy
Dudák, Extra Nagy Dudák, Pirománia, Hónaljkertészet, Füles,
Malacka, Micimackó, Transzplantált Magazin, Pedohíradó,
Fittnesz, Herpesz, Kisbegyed, Kismama, Nagymama, Nagytata;
- Félénk fiú megismerkedne…
- Cserélek mai másnaposságot tegnapi részegségre, a
különbözetet fizetem, plusz még egy sört is;
- Arc- és homloküreg-gyulladásra hajlamos egyének számára
speciális termopán szemüvegek, nagy választékban;
- Keresem azt a személyt, aki még április végén, Angliába
utazásom előtt eladott nekem húsz darab százfontost, a napi
árfolyamnál valamivel olcsóbban. Ötvenes a legnagyobb címlet, te
szemét!
- Frissen megkapott magyar állampolgárságomat amerikaira
vagy kanadaira cserélném (előbbiért adnám a románt is).
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Az újjáválasztott pártelnök elgondolkodtató beszédet tartott a Fidesz kongresszusán, benne számos
olyan stratégiai mozzanattal, amely a magyar társadalom hosszú távú jövőjét befolyásolja. Talán a
legdrámaibb mondat: „A 21. század első évtizede alapjaiban rengette meg a világot körülöttünk, és
arra kényszerítette civilizációnkat, hogy józanodjon ki hamis illúzióiból és utópiáiból.”

„Aligha vonható kétségbe, hogy ez az
állítás a lehető legpontosabban fejezi ki
mai világunk lényegét és lehetséges jövő-
jét. Mint ahogy vitathatatlan a folytatása
is: „1990-ben a Nyugat győzelme teljesnek
tűnt, de ma, 2011-ben már jól látszik, hogy
az emberiség történetének egy teljesen új
és ismeretlen fejezete kezdődik meg. Nyu-
gaton a helyzet bizonytalan.” S az is kide-
rült, hogy miért is bizonytalan Nyugaton a
helyzet: „A válság nem más, mint a termé-
szet törvényének a megnyilvánulása, ami
kijózanít, amikor az ember rossz útra téved,
és velünk, nyugatiakkal ez történt. A nyu-
gati világ nem állt ki saját értékeiért, nem
állt ki keresztény értékeiért. Nincs okunk
meglepődni azon, hogy ma egy új világ-
rend van kialakulóban. Európának és vele a
keresztény civilizációnak most új utakat kell
törni a jövő felé. Az is jól látszik, hogy ma
két lehetséges út áll előttünk: a teljes meg-
újulás, vagy a görög út.” Ezek bizony ke-
mény szavak, és az ember azt gondolná, ha
a felismerés ennyire nyilvánvaló, akkor
mind Nyugaton, mind az önmagát a Nyu-
gat részeként tételező Magyarországon ha-
talmas lendületű, őszinte vita zajlik az új
stratégia megtalálására.

Zavartan kell azonban tapasztalnunk,
hogy semmi ilyen nem zajlik, sőt. Zavarun-
kat fokozhatja, hogy a beszéd egy későbbi
részében maga Orbán Viktor is úgy fogal-
maz: „A megújulás az eltökélt és határozott
cselekvés, vagyis a döntések útja, és nem
az elméleti vitáké.” A cselekvésnek azonban
van két olyan előzetes mozzanata, amelyek
nélkül a cselekvés maga nem értelmezhető.
Az egyik a helyzetnek, a helyzet kialakulá-
sához vezető utaknak a tisztázása, tehát a
helyzet „elbeszélése”. A másik a teendők
„megbeszélése”, amelynek magába kell
foglalnia a következményekkel való szem-
benézést. Ez ma sem a nyugati világban,
sem Magyarországon nem történik meg. A
cselekvés persze folyamatosan zajlik, mert
egy emberi közösség nem tud nem csele-
kedni, de ez ma mind az okokat, mind a kö-
vetkezményeket tekintve átgondolatlan,
összerendezetlen, és így csak újabb
tragé¬diák forrásává válhat. „Görög tragé-

diák forrásává”, mondhatnánk stílszerűen,
amiről helyesen említi meg Orbán Viktor,
hogy az a teljes összeomlás forgatókönyve.
De a legnagyobb dráma az, hogy a görög
helyzet okainak és következményeinek
megítélése mind a globális, mind a magyar
beszédtérben egymással szembemenő
módon zajlik. Valamelyik közülük tehát
hamis, és bármilyen kínos, ennek tisztázása
bizony csak előzetes elméleti viták útján
(volna) lehetséges.

Ezek az elméleti viták azért nem zajla-
nak, mert egyvalami változatlan maradt az
elmúlt néhány évben: a véleményhatalmi
rendszer még mindig a világot eddig is
meghatározó erők kezében van. Azokéban,
akik magát a pusztító válságot is okozták,
okozzák. De fontos szerepük volt az elmúlt
évszázadok során abban is, hogy a „Nyugat
nem áll ki keresztény gyökereiért”, sőt a vi-
lágot ma uraló nyugati hatalmi rend lé-
nyege éppen a mindazzal való
szembefordulás, ami emlékeztet a szakra-
litásra. És ez a válság legmélyebb oka!

Amíg el sem kezdtük tisztázni, hogy mit
és miként kellene megváltoztatni a zsákut-
cából való visszaforduláshoz és a jövő felé
vezető út kikövezéséhez, addig mire irá-
nyulhat az egyébként még jó szándékú cse-
lekvés? Amíg erre nincs válasz, addig
hogyan értsük a beszédnek azt a későbbi
részét, hogy „Amerikával való szövetségünk
alapja a szabadság iránti szenvedélyes el-
kötelezettség, Európával a nyugati értékek
és a kulturális hagyományok, Kínával a
munkaalapú gazdaság és az adósság elleni
küzdelem adja a szövetség alapját.” Ha
éppen a beszéd elején hallhattuk, hogy a
Nyugat nem áll ki értékeiért és keresztény
gyöke¬reiért, akkor melyek azok az „érté-
kek és kulturális hagyományok”, amelyek
összekötnek minket? A szabadságvágy per-
sze nagyon szép erény, de vajon melyik sza-
badságról van szó? Arról a neoliberális
társadalom és gazdaságfilozófia szerinti
szabadságról, ami Amerika hatalmi törek-
véseit a Magyarországon most oly elismert
Ronald Reagan elnöksége óta meghatá-
rozza? De hát éppen ez az a pusztító világ-
erő, amely a válságot is okozza, és amely
most megsemmisíteni készül – Görögor-
szág után – az egész nyugati perifériát! És
a mai Kína „kommunista szuperkapitaliz-
musának” értelmezési kényszere csak vég-
sőkig fokozza ezt az elméleti zűrzavart.
Szóval, azt hiszem, lenne itt azért talán né-
hány aprócska és elég gyakorlatias kérdés,
amely megválaszolásához az elméleti viták
nemigen lesznek nélkülözhetők. És ezek bi-
zony minden jövő felé utat törni készülő erő
számára kikerülhetetlen, megválaszolandó
dilemmák.

Bogár László

Úttörő dilemmák

Marosvásárhely
Rózsák tere 16.

B&B caffe
be with friends

Nyitvatartás 
10:00 - 22:00

Bebetonoz,
visszaüt
Egyelőre nehéz lenne egy majdani alkalmi szövetség
felé vezető hosszú út első lépéseként tekintenünk az
LMP képviselőjének nagy figyelmet keltő felvetésére.
Karácsony Gergely a Népszabadságban egy MSZP–
LMP–Jobbik választási együttműködés lehetőségét
vázolta fel, amelynek célja nem a közös kormányzás,
hanem a Fidesz-ellenes erők remélt kétharmados
többségével az alkotmány korrekciója, vagyis „Orbán
Viktor rendszerének” leváltása. Az ötlet mellé állt
szerkesztőségi cikkében az interjút közlő lap, mond-
ván, van, amikor az ördöggel is szövetkezni kell.

Az LMP javaslata mindenesetre visszautasításra talált az
MSZP-nél és a Jobbiknál. A háttérben a sarkalatos törvények
legkényesebbike, a választójogi áll, pontosabban annak Áder
János által a Fidesz elnöksége elé vitt koncepciója. Ezzel kap-
csolatban az ellenzéki véleményformálók két fontos állítást
fogalmaztak meg, nemegyszer lélegzetvételnyi különbség-
gel: bebetonozza a Fidesz–KDNP hatalmát, illetve visszaüt a
kormánypártokra. A két állítás kizárja egymást.
Induljunk ki abból, hogy egyfordulós, vegyes, a kompenzációs
listát kiiktató rendszerben döntünk a 200 fős parlamentről.
Ez a mostanihoz képest kevésbé arányos, a nagyobb pártok-
nak inkább kedvező, a győztest külön is jutalmazó szisztémát
jelent. Ha a mai viszonyokat kivetítjük 2014-re, azzal is egyet
kell értenünk, hogy a tervezett változtatásokat kifejezetten
a Fidesz–KDNP érdekeihez szabták. Ám ha az erőviszonyok
nem változnak, akkor a jelenlegi szabályok mellett sem
terem majd babér az ellenzéknek!
Az ellenzők fő érve: az új rendszer elfogadhatatlan mérték-
ben torzítaná a választói akaratot. Valójában a legtöbb de-
mokratikus választási rendszer az arányos képviselet és a
stabil kormányzás biztosításának igénye között lavíroz; az
Áder-féle koncepció az utóbbi szempontot helyezi előtérbe.
De még mindig nem olyan aránytalan, mint a csak egyéni
mandátumokat ismerő brit szisztéma vagy az elektori rend-
szer miatt az amerikai elnökválasztás.
Karácsony Gergely ötlete a várható új helyzethez való alkal-
mazkodás kísérlete, még ha a megvalósítása leküzdhetet-
lennek látszó akadályokba ütközik is. Például: három párt
szavazóit nem feltétlenül lehet egy sima matematikai mű-
velettel összeadni. El tudjuk képzelni, hogy az MSZP mondjuk
Borsodban a Jobbik jelöltjeinek támogatására mozgósít? A
barna árnyalatot kapó népfront az egyik hagyományos fegy-
vert venné ki a balliberálisok kezéből: a mérsékelt jobboldal
összemosását a szélsőjobbal.
A Népszabadság vezető publicistája, Révész Sándor a válasz-
tások ellenzéki bojkottja mellett érvelt, mert az szerinte már
lépésre kényszerítené az uniót. Tehát az ellenzék nem a ma-
gyar választók, hanem a külföld segítségét kérné a kormány-
váltáshoz. Bravó! Pedig a kormányváltás receptje nagyrészt
független a választási rendszertől. Hiteles program, hiteles
személyek, társadalmi beágyazottság, kellő számú választó
– kritikus tömeg – bizalmának elnyerése egy vagy több, egy-
mással koalícióképes ellenzéki párt által. Ha mindez megvan,
nincs az a választójogi trükk, ami hatalomban tart egy kor-
mányt. Az 1994-es parlamenti választások után a szétforgá-
csolt jobboldal helyzete reménytelennek látszott. Az akkori
kétharmados többség a fideszes koncepcióra sokban emlé-
keztető módon néhány hónappal az önkormányzati válasz-
tások előtt gyökeresen átalakította a szabályait saját vélt
érdekei szerint. Ez adta az első lökést a polgári szövetség lét-
rehozásához, amely 1998-ban az új kormány vezető ereje
lett.
Ma sokan a saját tehetetlenségüket, nyomorult állapotukat,
gyöngeségüket láttatják a demokrácia halálának. Lelkük
rajta. Nyafogással nem fognak kormányt váltani.

Szerető Szabolcs
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A gernyeszegi Multiprod iúsági lány kézilabdacsapat 2008 februárjában alakult. Az együttest
Bálint Julianna sporttanár irányítja, aki naponta tart edzéseket. A csapat eddig az ifi 4-es 
korosztály számára kiírt bajnokságban szerepelt, egyre jobb eredményekkel. Az együttest a
helyi általános iskola V–VIII. osztályos tanulói alkotják. Az edzővel a IV. Sárpataki Tánc- és
Huszárfesztiválon beszélgettünk, ahol a lányok az Újságírók–Helyi politikus öregfiúk mérkőzése
szünetében táncbemutatót tartottak. Bálint Julianna az együttes alakulásáról, sikereiről,
jövőbeli terveiről mesélt. 

Jó csapatszellem uralkodik
a Multiprod SE-nél

Péntektől 
FCM-mérkőzések

Vasárnap 18 órai kezdettel tartotta a helyi Trans Sil
pályán az első hazai szabad edzését a marosvásárhe-
lyi FCM labdarúgócsapata, miután július 14-én, csü-
törtökön hazajöttek az egyhónapos ausztriai
edzőtáborozásból. Ioan Ovidiu Sabău vezetőedző két
szabadnappal jutalmazta játékosait, a fárasztó, meg-
erőltető, de sikeres edzőtáborozás után. 

Ugyanakkor a labdarúgó profi liga közzétette az 1. liga
első három fordulójának részletes műsortervét. A marosvá-
sárhelyi FCM pénteken, július 22-én kezd idegenben, az első
mérkőzést a Sziget utcában 30-án, szombaton rendezik. A
Dinamo–FCM találkozó a kezdeti napon második a sorban,
20.20 órai kezdettel, és az Antena 1 televízió műsorán szere-
pel. A marosvásárhelyi stadionban az első mérkőzést július
30-án, szombaton 18.30 órától játsszák, amikor a FCM ven-
dége a CFR Kolozsvár lesz, míg a harmadik fordulóban Sabău
tanítványai Nagyszebenbe látogatnak, augusztus 15-én, hét-
főn, szintén 18.30 órától. A két utóbbi mérkőzés a Digi Sport
adón tekinthető meg.

Az előző évek gyakorlatától eltérően, amikor utóbb több-
ször módosítottak a közzétett műsorterven, a Liga kijelen-
tette: a program végleges, s a tévéadókkal kötött szerződés
értelmében nem lehet módosítani.

Fellendülőben 
a sárpataki sportélet
Berekméri Edmond Krisztiánt, marossárpataki tanárt,
helyi tanácsost, egykori megyei labdarúgót a község-
központ sportéletéről kérdeztük. 

– Amióta Marossárpatakon is felépült a sportcsarnok, mintha
fellendülőben lenne a helyi sportélet. Igaz, sajnos kisebb méretű
sportcsarnokról van szó, így nem alkalmas labdajátékokra, de a
diákok rendszeresen látogatják. Itt asztaliteniszezni, tornászni,
aerobikozni lehet, sőt csócsó asztalunk is van, amit kihasználnak
az érdeklődő diákok. Bár fiatalkoromban nagyobb érdeklődés
volt a sport iránt, mint napjainkban, de akkor nem volt számí-
tógép, változatos televízióműsorok, amik most lekötik a fiatalok
szabadidejét és figyelmét. Sajnálom, hogy miután a 2009–
2010-es megyei labdarúgó-bajnokságot 15 pontos előnnyel
megnyerte a Marossárpataki Kalász a megyei bajnokság északi
csoportjában, az együttes felbomlott. Nem is annyira az anya-
giak, hanem a fiatalok hozzáállása miatt történt ez. A 2006–
2007-es idényben is elhódította a bajnoki címet két év kimaradás
után, de akkor sajnos anyagi problémák miatt feloszlott a csapat.
Sajnálom én, mint egykori megyei labdarúgó, aki már a Sárom-
berkével szerepeltem a D-osztályban, hogy a főleg fiatalok al-
kotta, tehetséges együttesnek nem sikerült kipróbálnia a
D-osztályt.

– Az együttes nemrég tért haza az ausztriai
Klagenfurtból, ahol fennállása óta először vett
részt egy rangos nemzetközi kézilabda tornán.
Milyen eredményeket értek el ott?

– Három, külön korosztályú csapatot állí-
tottam össze. Az U12-es csapat bronzérmet
szerzett, az U14-es együttes a 7., míg az U16-
os lányok a 4-dik helyen végeztek számos, ran-
gosabb csapat közül. Ezek nagyon jó
eredmények egy olyan együttes számára,
amely alig több mint három éve alakult meg.

– Visszatérve a megalakulásra, hogyan si-
került létrehozni a csapatot?

– A 2008–2009-es tanév közepén én fél
katedrával maradtam a Bolyai Líceumban,
majd sportiskolás tanártársaim az igazgatóval
azt javasolták nekem, hogy a katedra kiegészí-
téséhez vegyek át egy csapatot. Abban az idő-
szakban kormányalapokból épült fel a
gernyeszegi sportcsarnok, ahol Balogh József
helyi tanácsosnak, a Multiprod Kft. tulajdono-
sának köszönhetően helyi lányok alkotta kézi-
labdacsapat alakult, engem bíztak meg az
edzői teendők ellátásával. Először a gernyeszegi
iskolában tartottunk válogatót, ahol mintegy
27–30 gyerek jelentkezett. Voltak ügyesek, te-
hetségesek, kevésbé ügyesek, akik időközben
kiestek a csapatból, majd idővel kialakult egy
ütőképes együttes.

– Az eredmények azt mutatják, hogy a lá-
nyok idővel rohamosan fejlődtek, de, gondolom,
nem voltak könnyűek velük az első edzések.

– Valóban, hiszen én a lányokkal a zérótól
kezdtem a felkészülést. Sokan közülük nem is-
merték a kézilabda fogalmát, a sportág szabá-
lyait, nem tudták mi a labdavezetés, mi a lépés

stb. De idővel ezek az V–VIII-os lányok elsajá-
tították a kézilabda minden szabályát, nagyon
jó edző–játékos kapcsolatot alakítottam ki, jó
a hangulat a csapaton belül, igazi csapatszel-
lem uralkodik, és ami a legfontosabb, hogy az
edzésekről is csak ritkán, nyomós okok miatt
hiányoznak. Amúgy, az iskolában is jól tanulnak
a gyerekek.

– Jelenleg az együttest milyen korosztályú
lányok alkotják?

– Az együttes 80%-a helybéli, azaz gernye-
szegi, közülük öten az ősztől a IX. osztályban
folytatják tanulmányaikat. A maradék 20%-ot
úgynevezett idegenlégiósok alkotják majd,
azaz lesz kb. két lány a Bolyai Líceumból, ahol
tanítok és az együttes tagja Szucher Eszter is,
aki a marosvásárhelyi Transilvaniától igazolt át.
Gondolom, ők mindenképp erősíteni fogják az
együttest. Mint köztudott, mi az erdélyi zóná-
ban szerepelünk az ifi 4-es kategóriában, ahol
ellenfeleink nagybányai, kolozsvári csapatok,
továbbá segesvári, ludasi stb. együttesek.

– Eddig melyek az együttes legjobb eredményei?

– 2010-ben a lánycsapat, miután meg-
nyerte az alapszakaszt, a fehéregyházi megyei
döntő tornán is a legjobbnak bizonyult, meg-
szerezve az első helyet. A sikernek köszönhe-
tően a lányok jogot nyertek arra, hogy részt
vegyenek a hatcsapatos megyeközi szakaszon,
Székelyudvarhelyen. A gernyeszegi kézilabdá-
zók itt vereséget szenvedtek az elődöntőben,
de a kisdöntőt biztosan nyerték, ami a harma-
dik helyet jelentette a Multiprod csapata szá-
mára.

– Kiváló kapcsolatot ápoltok a győri Audi ETO
együttesével. Ez a kapcsolat hogy jött létre?

– A tavaly Râmnicu Vâlceán, a helyi Olt-
chim–Győri Audi ETO Champions League 
összecsapásán voltunk a lányokkal. Ott, a mér-
kőzés után letapsoltuk az autóbuszról a győri
lányokat, személyesen is találkozhattunk velük.
Azóta már nem egyszer voltunk náluk, Győr-
ben, személyesen is fogadtak minket, sőt Má-
téfi Eszter hajdani nagy vásárhelyi
kézilabdásnak és Aurelia Brădeanunak, a győri
Audi ETO egykori, az Oltchim jelenlegi játéko-
sának is köszönhetően ápoljuk ezt a kapcsola-
tot. Nagy élmény volt a Multiprod SE lányainak,
amikor Görbicz Anitával, vagy az együttes bár-
mely tagjával személyesen is találkozhattak.

– Mik a jövőbeli terveik?

– Mivel hivatalosan 2008 februárjában
alakultunk, jogilag még nem vagyunk beje-
gyezve, mivel még nem csatlakoztunk a
román szövetséghez. A kellő dokumentáció
már össze van állítva, fel van küldve Buka-
restbe, reméljük, hogy rövid időn belül ez is
megoldódik. Épp emiatt, eddig csak az ifi 4-
es kategóriában szerepelhettünk, de Bidiga
Tiberiu, a Maros megyei Sportigazgatóság
vezetője is segíteni fog jogi helyzetünk mie-
lőbbi tisztázásában.

– Kik támogatják a kézilabdacsapatot?

– Az együttes támogatója a Multiprod
Kft., amely a csapat neve is egyben, mely-
nek önzetlen vezetője, Balogh József me-
gyei tanácsos a kezdetektől a csapat mellett
van. El kell mondanom, hogy a klagenfurti
tornára való kijutást támogatta a Marsorom
is, amely minden lánynak új edzőcipőt biz-
tosított, de itt megemlíthetem még a B&B
gyógyszertárat (Benedek István), a Siletina
(Tatár Béla) cégeket is.

Fotó: Nagy Annam
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Friss házasok beszélgetnek:
– Szeretsz drágám?
– Szeretlek.
– Imádsz?
– Imádlak.
– Mire gondolsz?
– Arra, amire Te...
– Király, akkor hozz egy üveggel nekem is!

Cseng a telefon. Csak a kutya van otthon, ő veszi fel a kagylót.
– Vau! – jelentkezik barátságosan.
– Tessék? – szól egy döbbent hang a vonal túlsó végén.
– Vau! – ismétel készségesen a kutya.
– Halló, nem értem! – kiáltja kétségbeesetten a férfihang.
Mire a kutya mérgesen:
– Akkor betűzöm, V, mint Viktor. A, mint Aladár, U, mint

Ubul!

Két virág beszélget a réten. Az egyik megkérdezi a másiktól:
– Nincs kedved délután eljönni velem moziba?
– Sajnos nem érek rá, fogorvoshoz megyek.
– Fogorvoshoz? De hiszen nekünk virágoknak nincsenek is

fogaink!
– Az igaz, de én gyökérkezelésre megyek!

– Nem volt nehéz Párizsban egyedül? Meg tudtad értetni
magad? – kérdi egy férfi a barátját.

– Még a legnehezebb helyzetben is mindent megértettem.
Az egyik bárban például csodaszép francia nővel ismerkedtem
meg. Üveget rajzoltam, mire ő bólintott, én pedig rendeltem
egy üveg pezsgőt. Aztán tyúkot rajzoltam, ő bólintott és el-
mentünk vacsorázni. Egyszer aztán kivette a kezemből a tollat
és ágyat rajzolt.

– És akkor mi történt?
– Akkor én bólintottam... Bár ma sem értem, hogyan jött

rá, hogy lakberendező vagyok...

Viccek

A történész végzettségű fiatal írónő első könyve nyitódarabja egy háromkötetes
családregénynek, amely egészen XX. század végéig követi nyomon a 
Kóthay család több nemzedékének az életét.

A fordulatos és megkapó szerelmi történet hátterében ott húzódnak a század-
forduló eseményei: a magyar millennium, a XX. század beköszönte, majd az első
világháború, a Tanácsköztársaság és a Horthy-korszak kezdete. Az események sod-
rába vetett nem feddhetetlen, de szeretetreméltó és nagyon is emberi hősök sorsa
azt bizonyítja, hogy minden személyes tragédiából és történelmi kataklizmából
van kiút.

Könyvajánló

Emma szerelme
Fábián Janka: 
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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


