
Hír és hírháttér

Ki lesz a polgármesterjelölt
Marosvásárhelyen?

Egy asztalhoz ült le Smaranda Enache, a Pro
Európa Liga társelnöke, dr. Vass Levente mi-
niszteri tanácsos, Portik Vilmos, az EMNT ma-
rosszéki szervezetének elnökségi tagja, Jakab
István, a Maros Megyei EMNT elnöke, László
György, az MPP Maros megyei szervezetének
elnöke és Ölvedi Zsolt, az MPP marosvásár-
helyi szervezetének alelnöke.
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>>> 5. oldal Riport

Útmenti népművészet 

Európai úton, forgalmas országúton haladva,
ki nem találkozott már portékáját a kapualj-
ban, vagy az útszélen kínáló árusokkal. Más-
kor a leeresztett vasúti sorompó előtt roha-
mozzák meg az autósokat élelmes
kereskedők, termékeiket dicsérve. Hogy hon-
nan kerülnek ki ezek a szemet gyönyörköd-
tető, eredeti alkotások – ennek néztünk utána
a megyében.

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

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

A június közepén lezajlott sikertelen tárgyalások után, múlt pénteken ismét
összeült a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szenátusa
megszavazni az egyetem Chartáját. Az estébe nyúló szenátusi ülés végére, amikor
a magyar kisebbséget érintő kérdések is terítékre kerültek, az ülés meddő vitává
fajult. A magyar oktatók ekkor ismét kivonultak a teremből. Ezt követően, infor-
mációink szerint, a szenátus bennmaradt tagjai megszavazták az egyetem
Chartáját. Mi pedig nem győztünk csodálkozni az aznap történteken. 

Kultúra

A kanadai fotós

Draskóy Györgyöt nem elég pusztán a fotó-
művészet alkotói közé sorolnunk. Csorbíta-
nánk azt az élmény- és tapasztalati
gazdagságot, melynél fogva inkább az élet-
művész jelző illeti meg. A várbéli fotógaléri-
ában nyílt 60 év kedvencei című tárlat 81
éves kiállítója egy kikötéssel vállalta a be-
szélgetést: ha tegeződünk.

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

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

Sport

Marosvásárhelyre
költözött családostól

A FCM rövid fennállásának eddigi legta-
pasztaltabb játékosa, a 37 éves csíksze-
redai Ilyés Róbert, a Rapid együttesével
2003-ban bajnoki címet és szuperkupát,
2002-ben pedig Románia-kupát is nyert
játékirányító, nemrég feleségével és két
lányával Marosvásárhelyre költözött.
Családja jövőjét és labdarúgói pályafu-
tását, majd az utána következő idősza-
kot is városunkban képzeli el.

>>> 15. oldal

Hír és hírháttér

Merre tovább MOGYE?

Bár a meghívottak közül sem  Clara Brân-
zaniuc rektorhelyettes, sem Nagy Örs 
rektorhelyettes, sem Szabó Béla dékán -
helyettes, sem Vass Levente miniszteri 
tanácsos nem jelent meg az előadáson,
tartalmas vitának lehettek tanúi azon 
érdeklődők, akik a MOGYE jelenlegi hely-
zetére és a felmerülő problémák megol-
dási lehetőségeire voltak kíváncsiak.

>>> 4. oldal

>>> 3. oldal
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Névnapok
Július 27. Olga, Liliána, Bertold, Krisztián, Ajtony
Július 28. Szabolcs, Botond, Laura, Viktor
Július 29. Márta, Flóra, Urbán, Orbán, Félix
Július 30. Judit, Xénia
Július 31. Oszkár, Ilona, Helén, Germán, Bató
Augusztus 1. Boglárka, Gusztáv, Zsófia
Augusztus 2. Lehel, Gusztáv, Özséb

Ajánló

Kos: Bár személyes teljesítményére helyezte a hangsúlyt,
túl nagy terhet vett a vállára. Gondolja végig, miként tudná
részfeladatokra leosztani a munkát!

Bika: Lendületet kaphat a napokban! Az élet bebizonyítja,
hogy mindig onnan jön a segítség, ahonnan nem számítana
rá. Valaki már jó ideje figyelte munkálkodását, és most
segíteni próbál önnek.

Ikrek: A munkahelyén most úgy látják önt, mint aki tele
van életkedvvel, aki mindig egy lépéssel mások előtt jár,
annak köszönhetően, hogy fényévekre előre gondolkodik a
többiektől. 

Rák: Amennyiben vezető pozícióban van, most különösen
kitűnik a csapata iránti lojalitása és a kollégái érdekeinek
oltalma egy ügy kapcsán. Sikerei kulcsa a veleszületett
megérzései és a határtalan képzelőereje.

Oroszlán: Egészsége jobbra fordul. Attól függően, hogy az
elmúlt pár hónapban mennyit tett a stressz enyhítéséért,
javul majd közérzete. Fellendülhet társasági élete is, egyre
népszerűbb lesz!

Szűz: A munkahelyén teljesen lenyűgözi a kollégákat azzal
az erővel, amivel koncentrálni és irányítani tudja a munkáját.
Számíthat arra, hogy ügyes-bajos dolgaikkal önhöz fordul-
nak segítségért, mivel tudják, hogy a figyelmét nem kerül-
heti el semmi, ami gondot okozhatna.

Mérleg: Sokan figyelnek önre a héten! Vigyázzon magára,
mert a sok szakmai siker hatására, mintha kezdené
elveszíteni a fejét, és már nem érdekli, meddig kell elmennie
a jó hírnévért.

Skorpió: Lássa be, most nyugton kellene maradnia, és fel-
dolgoznia magában végre néhány nagyobb sérülését.
Nézzen szembe problémáival!

Nyilas: Most nem alkalmas az idő a lustálkodásra. Értékes
kapcsolata ebben az időszakban igényli az ön részéről is a
törődést.

Bak: Ez az időszak nagyon kedvező hatással van még a
kezdődő románcok elmélyítésére, egymás felé való
közeledésre, belső lényük biztonságos feltárására érzelmi
téren.

Vízöntő: A kreativitása most magas szinten viszi a pálmát.
Érdemes kihasználnia előnyére ezt az időszakot. Lassan rájön
ön is, hogy egyik legfőbb mozgatórugója a csapatuknak. 

Halak: Ezen a héten érdemes hallgatnia a megérzéseire,
hiszen az elképzelései briliánsak és értékesek. Sikerei titka
a hatalmas képzelőereje, melynek teremtő ereje van és az
empatikus képessége.

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
Vérnász
A Mikházi Csűrszínházi Egyesület különálló pro-
dukcióként színpadra állítja Federico García
Lorca Vérnász című drámáját a mikházi Csűr-
színházban. Az előadás nyilvános főpróbája csü-
törtökön lesz (belépő: 5 lej). A bemutatót július
29-én, pénteken tartják, míg az előadást meg-
ismétlik július 30-án, szombaton is. A kezdési
időpontok 21 órára módosultak! A bemutatóra
és a szombati előadásra a belépő 15 lej. Jegyek
elővételben a 0753.067-001-es telefonszámon,
vagy az előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Nyáresti orgonahangversenyek
Csütörtökön este 7 órakor kerül sor a Nyáresti
orgonahangversenyek (A marosvásárhelyi
orgonák hangszínei) című koncertsorozat kö-
vetkező hangversenyére, ezúttal a Kultúrpalota
nagytermében. Molnár Tünde orgonaművésznő
Rieger Ottó orgonáján C. Franck, J. Brahms, M.
Reger és Liszt Ferenc műveit játssza.

Tárlat 
A Kultúrpalota földszinti kiállítótermeiben szer-
dán 18 órakor nyílik az Ariadnae 2011 című
tárlat, a textilművészek éves kiállítása, a Romá-

niai Képzőművészeti Szövetség Marosvásárhelyi
Fiókja rendezésében. Az idén Marosvásárhely,
Kolozsvár, Temesvár, Nagyvárad, Nagybánya,
Brassó, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Udvar-
hely, Déva, Lugozs művészei mellett jászvárosi
textilművészek is jelezték részvételi szándéku-
kat. 45–50 kiállító művészre számítanak. A tár-
lat július 27–augusztus 30. között lesz
látogatható, és amint évek óta szokássá vált,
szavazni lehet a Közönségdíj odaítélésére is.

Nyárádmenti Napok
A Nyárádmenti Kistérségi Társulás a helyi ön-
kormányzattal közösen július 29–augusztus 1.
között szervezi a Nyárádmenti Napokat. Pén-
teken 20 órától Pest megér egy estet címmel
sanzonokat, kuplékat és musicalrészleteket ad
elő Szabadi Nóra, Bokor Barna és Ördög Miklós
Levente, zongorán kísér Nyágai István. Ekkor
adják át a Nyárádmentéért tiszteletdíjakat is a
Tordai vendéglőben. Szombaton a művelődési
otthonban 10 órakor kezdődik a III. Nyárád-
menti Vidékfejlesztési Tanácskozás. Hivatalos
megnyitó 10 órától. Délután a főtéren autós
ügyességi verseny, este motoros felvonulás. 18
órától labdarúgó-mérkőzés, a szabadtéri kon-

cert 19 órakor kezdődik. Fellép a Bronx, a Virus
és az Ossian. Vasárnap 10 órától ünnepi díszfel-
vonulással nyílik meg a III. nyárádmenti kézmű-
ves-kiállítás és termékvásár, főzőversenyre is sor
kerül. 12.30-tól a református templomban or-
gonakoncert, majd átadják a Bocskai-díjakat.
16 órától labdarúgó-mérkőzésen találkoznak a
papok a nyárádmenti polgármesterek váloga-
tottjával. 17 órától Hajlik a rózsafa címmel ma-
gyarnóta-gálaműsor Nyárádszereda főterén. 19
órától koncertek: Karaván, Number 3, valamint
Szabadi Nóra, Bokor Barna és Ördög Miklós 
Levente, sztárvendég: Homonyik Sándor. Este
tűzijáték. Hétfőn 10 órától kirakóvásár. 16 órától
a Mont Blanc-expedíció két nyárádszeredai 
tagjának nyílik fotókiállítása a művelődési ott-
honban. A református egyházközség Bocskai-
termében 18 órától történelmi témájú
előadásokra kerül sor. Dr. Novák Csaba Zoltán a
Magyar Autonóm Tartományról, drd. Györfi
Zalán az egyházi építészetről és a székelyek le-
telepedéséről a középkori Nyárádmentén, 
drd. László Márton a Maros megyei kollektivi-
zálásról és a kulákgyilkosságokról tart előadást.

Segítsenek Zoltánnak

Életem 2010 októberéig megszokott volt, akárcsak
a többi 16 éves tinédzseré, akik próbálják megta-
lálni helyüket az életben, ábrándoznak, s közben
remélik, hogy álmaik valóra válnak. De a tavaly
felfedezett jóindulatú agydaganat (Astrcitom Pi-
locitar) mindezt áthúzta. 

Az ítélet kíméletlen volt: 
„Műtét nélkül meghalsz!” 

Ötórás műtét után a daganatnak mindössze egy
részét sikerült eltávolítani, rossz elhelyezkedése
miatt (agytörzs). Ebből a maradékból a daganat
továbbfejlődik, s az évek során újabb műtétekre
lesz szükségem. A teljes eltávolítása mindössze egy
hannoveri (Németország) klinikán lehetséges, a
műtét költségei azonban igencsak magasak
(50.000 euró). 

Segítsenek, hogy megélhessen álmaim,
kaphassak még egy esélyt az élethez! 

Bármely csekély, szívből jött adomány, az Isten 
segítségével, reményt jelent számomra a 
továbbélésre! 

BCR: Számlatulajdonos Varga Zoltán
RO72RNCB0188122499050003 RON
RO02RNCB0188122499050002 EURO

BRD: Számlatulajdonos Varga Zoltán
RO25BRDE270SV63274932700 RON
RO67BRDE270SV63275062700 USD
RO63BRDE270SV63275142700 EURO



Miért tud zavaró lenni 
egy fehér rózsa?

Koradélután érkeztünk a MOGYE szená-
tusterme elé. Az elénk táruló látvány: a te-
rembe szállingózó szenátustagoknak Ádám
Valérián, a Romániai Magyar Orvos- és
Gyógyszerészképzésért Egyesület ügyve-
zető igazgatója egy-egy szál fehér rózsát
osztogat egy kétnyelvű bibliai idézet kísé-
retében. Volt, aki elfogadta a gesztust, de
láttunk olyat is, aki nem nyúlt a virág után. 

Kis idő múlva megjelenik az épület ka-
pusa, aki „nu aveţi voie” indoklással, felszó-
lítja a RMOGYKE két virágot osztogató
tagját, hogy távozzanak, majd hozzáteszi,
erre az akciójukra nem kaptak engedélyt.
Ádám és társa, eleget téve a felszólításnak,
lemegy az épület elé, egyikük a főbejárat,
másikuk a hátsó bejárat előtt folytatja a vi-
rágok osztogatását. A főbejárat előtt újabb
figura jelenik meg, aki – mellényéről ítélve
– az egyik helyi őrző-védő cég alkalma-
zottja. Megkéri az operatőrt, hagyja el még
az intézmény udvarát is, mert nincs enge-
délyük filmezni, ezt üzeni az egyetem rek-
torhelyettese, Clara Brânzaniuc.
„Gesztusunkkal azt az üzenetet szerettük
volna tolmácsolni, hogy két keresztény
népnek – a magyarnak és a románnak –
törekednie kell egymás jogainak tisztelet-
ben tartására, és azt szerettük volna jelezni,
hogy egy olyan európai szellemiségben tör-
ténő döntést kell hozni és egy olyan közös
nevezőt kell találni, mely mind a két nép
megmaradását lehetővé teszi” – nyilat-
kozta lapunknak Ádám Valérián. 

A későbbiekben a szenátusterem előtt
várakozva, az álldogálást megunva – közeli
ülőalkalmatosság hiányában –, egy kollé-
gával és a RMOGYKE titkárával leülünk a
lépcsőre. Ismét felbukkan a cerberus, aki ki
akar dobni az épületből, mert „mint a kol-
dusok” ülünk a lépcsőn. Végül morogva
megelégszik azzal, hogy felállunk. 

Félidőben

A szenátus két-három óra tanácskozás
után szünetet tart. Nagy Örs rektorhelyettes
a sajtó kérdéseit többek között azzal az in-
dokkal utasítja el, hogy inkább azokat kel-
lene kérdezni, akik a tanügyi törvényt
megalkották. Megtudjuk, érdemi döntések
nem születtek, egyelőre csak a választási
szabályzatot szavazták meg, azt is hátrá-
nyos módon a szenátusi magyar egyhar-
madra nézve: „A magyar közösség továbbra
is képviselteti magát a vezetőségi fórumo-

kon, de hogy kik lesznek ezek a képviselők,
arra nézve valószínűleg a román félnek lesz
döntő befolyása” – nyilatkozta a sajtónak
Szabó Béla dékánhelyettes.

„Az oktatási törvény – papíron – elő-
nyöket biztosított volna nekünk, ennek egy
részét a román többség nem kívánja gya-
korlatba ültetni. Vannak számunkra hátrá-
nyos rendelkezések is, ezek valószínűleg
betű szerint lesznek alkalmazva” – vetítette
előre a vészjósló jövőt a dékánhelyettes.
Hozzátette, ha a Chartából továbbra sem
gyomlálják ki a törvényellenes passzusokat,
vagyis ha nem fogadják el a magyar vona-
lak, főtanszékek létjogosultságát, egysze-
rűen nem fognak szavazni.

Az idei költségtérítéses helyek körül ki-
alakult fura helyzetről, hogy ti. az Általános
Orvosi Karon minden helyet román anya-
nyelvűek foglaltak el, Szabó Béla azt nyi-
latkozta: a magyarázat a törvények
értelmezésében rejlik. A tandíjmentes he-
lyek elosztására létezik törvényi rendelet,
mely értelmében a helyek fele-fele arány-
ban oszlanak meg a magyar és a román
anyanyelvű diákok között. A költségtéríté-
ses helyeken pedig, hallgatólagos meg-
egyezés szerint, szintén egyenlő arányban
oszlott eddig a helyek száma. Ehhez az is
hozzájárult, hogy éveken keresztül a tan-
díjmentes helyeken a magyar tagozaton
volt a legmagasabb az utolsó bejutási
média. Ez két évvel ezelőtt megváltozott,
idéntől pedig a vezetőség úgy döntött: a

költségtérítéses helyekre ömlesztve, média
szerint jutnak majd be a diákok. 

Nem és nem!

A koraestig tartó szenátusi ülésről lege-
lőször Szabó Béla dékánhelyettes távozott,
aki sietősen és határozottan utasította el
érdeklődésünket. Őt követte a magyar sze-
nátustagok kivonulása, majd a néhány perc
múlva megjelenő Nagy Örs rektorhelyettes
sem kívánt nyilatkozni. 

Információink szerint a szenátusi gyűlés
legelején megválasztották a haláleset
miatt 25 fősre csappant román kétharmad
hiányzó tagját. Ezt követően pedig hátulról
előre történtek a dolgok: döntöttek a vá-
lasztási szabályzat felől, megszavazták a
prorektorok feladatait, a didaktikai szabály-
zatot. Jogerős döntés született a mester-
képzés ügyében, a nyugalmazott oktatók
pedagógiai tevékenysége meghosszabbí-
tásának kérdésében, illetve megszavazták
az új tanévre vonatkozó rendelkezéseket és
a versenyvizsgák módszertanát. Csak ezek
után került sorra a Charta magyar anya-
nyelvű oktatásra vonatkozó tervezeteinek
megvitatása, mely meddő vitába torkollott.
A magyar szenátustagok javaslatcsomagja
nem ment át, értesüléseink szerint semmi,
közösségünkre nézve pozitívat nem szava-
zott meg a bennmaradt kétharmad. Törvé-
nyesen, minden szépen el van döntve.

Vass Gyopár
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Nem értjük
Mint ismeretes, június közepén kellett volna elfogad-
nia a MOGYE szenátusának az intézmény Chartáját. A
multikulturális egyetemmé való előléptetés elviekben
sokban kedvezett volna a magyar anyanyelvű oktatás-
nak: önállóbb struktúrát biztosított volna, papíron le-
hetővé téve az önálló döntési jogkörrel felruházott
magyar főtanszékek felállítását, és a magyar előadá-
sok–román gyakorlatok hagyományát is eltörölhette
volna, biztosítva a magyar anyanyelven zajló gyakor-
latokat. Az új oktatási törvény az egyetemek szenátu-
sának jogkörére bízta a döntést, ami korántsem
bizonyult jó megoldásnak, különösen nem a MOGYE
esetében. A kezdeti 5–5 főtanszék körüli egyezkedé-
sek után a magyar egyharmad abba is belement volna,
hogy ez az arány 5–8-ra változzék, de az Általános Or-
vosi Kar kari tanácsa ezt sem hagyta jóvá, s újabb öt-
lettel állt elő: alakuljon 5 vegyes tanszék. Az ebből
fakadó viták eredményezték a magyar szenátusi tagok
kivonulását, elmaradását a döntéshozó testület ülé-
seiről. 
Brassai Attila sajtóban megjelent nyilatkozatából ki-
derül, szerinte a román fél érvei és „aggodalmai” meg-
állják a helyüket, hiszen a magyar tagozaton egyelőre
nincs elegendő oktató és sokuk minősítése elégtelen
az akkreditáció megszerzéséhez. Persze az anyagiakról
sem szabad megfeledkeznünk. A tanügyminisztérium
például a magyar diákokért többet fizet, az összegből
viszont leginkább a román oktatók, oktatás részesül.  
A múlt pénteki újbóli „nekifutás” számos kérdést és
problémát vet fel. Vegyük sorra ezeket. Nem világos
számunkra, hogy mióta szabad kizárólag engedéllyel
virágot osztani egy egyetem professzorainak? Pénte-
ken arra is rájöttünk: vannak dolgok, amik sosem vál-
toznak. Lásd kapus, akivel mindenik intézmény
esetében nem árt jóban lenni. A MOGYE kapusa kez-
dettől nem kedvelt minket, és amikor alpári hangnem-
ben szólva a lépcsőről is elkergetett, az sejdült fel
bennünk, hogy velünk együtt 21 éves és néhány hó-
napos emlékeit kergeti el. Hogy Clara Brânzaniuc (nota
bene: leánykori nevén Antal Klára) rektorhelyettes asz-
szonynak volt-e valamilyen jogi alapja kitessékeltetni
a filmező operatőrt, aki közérdekű információkra lett
volna kíváncsi, abban nem vagyunk biztosak. Az vi-
szont biztos, egy köztisztviselőnek alkotmányos köte-
lessége közügyekben tájékoztatni a polgárokat, jelen
esetben olvasóinkat. Továbbá, egy olyan kérdésben,
amely a magyar közösség jövőjét illeti, egy vezető po-
zíciót betöltő értelmiségi ember nem lehet fáradt,
vagy – hogy szavait szalonképessé formáljuk – nem
lehet tele a hócipője a sajtóval. És végül: egy ilyen
döntő fontosságú ülésről a magyar szenátustagok nem
hiányozhatnak. Ők a magyar közösség érdekeinek kép-
viselői, és ha nyaralni mentek, jöjjenek haza, vagy el
se menjenek, mert távolmaradásukkal hiteltelenné
válnak. 
Tény, hogy az ügy etnikai-politikai vizekre sodortatott,
és jócskán meghaladta a magyar egyharmad kompe-
tenciáját. Ha jól tudjuk, azért vannak vezetőink kor-
mányon, hogy érdekeinket érvényesítsék. Akkor miért
nem érvényesíti például egy oktatásért felelős minisz-
terelnök-helyettes a magyar közösség érdekeit? 
Nem értjük.  

Vass Gyopár

A június közepén lezajlott sikertelen tárgyalások után, múlt pénteken ismét összeült a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szenátusa megszavazni az egyetem Chartáját.
Az estébe nyúló szenátusi ülés végére, amikor a magyar kisebbséget érintő kérdések is terítékre
kerültek, az ülés meddő vitává fajult. A magyar oktatók ekkor ismét kivonultak a teremből. Ezt
követően, információink szerint, a szenátus bennmaradt tagjai megszavazták az egyetem Chartáját. 
Mi pedig nem győztünk csodálkozni az aznap történteken. 

Fehér rózsával a
megmaradásért



Nyilatkozat

Az RMDSZ Maros megyei szervezete határozottan
kiáll a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti és Orvosi Egye-
tem magyar oktatói mellett, a magyar nyelvű oktatás
védelmében. A kor szellemével összeegyeztethetetle-
nek mindazok az intézkedések és többségi fölénnyel ho-
zott döntések, melyek visszafogják a magyar nyelvű
oktatás fejlődését abban a tanintézetben, ahol egyrészt
komoly hagyománya van a magyar nyelvű orvosképzés-
nek, másrészt mindeddig a diákok nemzetiségi meg-
oszlása kiegyensúlyozott volt. Helyesnek tartjuk a
magyar oktatók ellenállását a román többségű szenátus
erődemonstrációjával szemben, mely ellehetetleníti
több magyar diák továbbtanulási lehetőségét a szóban
forgó intézményben, és nem utolsó sorban veszélyezteti
a magyar nyelvű oktatás jövőjét. Meggyőződésünk,
hogy bár a felvételi jegyek szintje a román diákoknak
kedvez, mégis a fennmaradt 80 fizetéses hely elosztá-
sánál figyelembe kell venni a tanintézet sajátos multi-
kulturalitását, és érvényesíteni a magyar diákok
számára megfelelő arányos elosztást. Amennyiben ez
mégsem lenne lehetséges, kérjük legalább 30 hellyel
növelni magyar diákok számára a fizetéses helyeket.
Úgy véljük, az egyetem hagyományai, a korszellem és
a multikulturalitás egyaránt arra kötelezi az intézmény
szenátusát, hogy a magyar nemzetiségű diákok számára
biztosítsák mind a felvételin, mind az oktatásban a mél-
tányosság elvét.

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének
Ügyvezető Elnöksége

Lefotózzák a kismamákat 
a szülészeteken

Szokatlan módszerhez folyamodott a Megyei Klinikai
Kórház vezetősége, hogy elejét vegye annak, hogy a
náluk szülő kismamák elhagyják csecsemőiket: a hoz-
zájuk befektetett kismamákat lefényképezik, ha szülés
után elhagyná gyermekét, a nyomára lehessen akadni.
Ez megkönnyítené a kismama azonosítását és felkuta-
tását is, ha netán elhagyná gyerekét – legalábbis így
vélekedik erről dr. Schwartz László, az intézmény orvos-
igazgatója. Az intézményvezető megnyugtatásként
még hozzáfűzte: „Csak azokat az anyákat fényképezik
le, akik valamilyen szempontból gyanúsak, például ha
személyazonossági igazolványuk hiányos, vagy nem
rendelkeznek ilyen dokumentummal”. Megtudtuk: az
intézmény összeállított egy fantomképet is a csecsemő-
jüket elhagyó anyákról. Ezek általában olyan személyek,
akik nem megfelelő családi körülmények között nevel-
kedtek, tinédzserek, nincs rendszeres jövedelmük vagy
elhagyta őket a partnerük.

Tavaly összesen 19 újszülöttet hagytak a kórházban
az édesanyák, idén pedig összesen 5 csecsemőt hagytak
el szüleik. 

A fogyatékkal élő gyerekekre 
is gondoltak 

Marosvásárhelyen első ízben fordul elő, hogy a fo-
gyatékkal élő gyerekeknek építenek játszóteret. Az ön-
kormányzat nemrég három park felújítására nyert
pályázatot, a projekt összértéke egymillió lej. A három
játszótérből egyet kimondottan sérült gyerekek számára
alakítanak ki, hogy ők is könnyen igénybe vehessék.

A játszótér a Vrancea sétány melletti parkban épül
majd fel, az Alpha Transilvană Alapítvány székhelyének
szomszédságában, ahol szellemi és mozgásproblémák-
kal küszködő fiatalok számára működtetnek rekuperá-
ciós központot. 
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HIRFOLYAM 

Amint az várható volt, az idei felvételi
sem zajlott zökkenőmentesen,  botrányok
nélkül, ugyanis, egy néhány éves törvény-
tervezetre hivatkozva, megszüntették a
magyar tagozaton a fizetéses helyeket, így
ősszel mindössze 134 magyar, ám 214
román kezdi az első évet az Általános Orvosi
Karon. „A kilences média már nem volt
elégséges idén a bejutáshoz. A felvételi
utózöngéje még zajlik, talán emiatt nem
jöttek el a meghívottak Tusványosra” –
mondta Brassai Attila, a MOGYE gyógyszer-
tan tanszékének professzora, aki a beszél-
getés moderálására vállalkozott. 

Brassai felvezetőként beszámolt az
utóbbi hónapok eseményeiről, amelyek ér-
telmében, a február 8-án elfogadott tan-
ügyi törvény a MOGYE-t a multikulturális
egyetemek közé sorolta, lehetőséget adva
a magyar vonal és fakultás létrehozására.
„Ezt követően az egyetem vezetői tárgya-
lásokba kezdtek, az egyetemi Chartát pedig
az új törvénnyel szerették volna össz-
hangba hozni. Bár úgy látszott, hogy értel-
mes kompromisszumok születhetnek, a
román vonal vezetői elutasították annak
esélyét, hogy megalakuljon az önálló ma-
gyar tagozat és főtanszék” – magyarázta a
moderátor. Ami a helyek számának csök-
kentését illeti, Brassai elmondta, értesülé-
sei szerint vannak ígéretek arra
vonatkozóan, hogy amennyiben a fogorvosi
és gyógyszerészeti karokon nem telnek be
a fizetéses helyek, azokat átirányítják az ál-
talános orvosi magyar karára. 

A résztvevők köreiben elsősorban jöven-
dőbeli és jelenlegi orvostanhallgatók fog-
laltak helyet, de neves hazai és külföldi
professzorok, a MOGYE oktatói is szót kér-

tek, kifejezvén álláspontjukat a kialakult
helyzettel kapcsolatosan. 

Szakembereket Székelyföldnek

Prof. dr. Benedek Imre hangsúlyozta,
Európában szokatlannak tűnik, hogy eset-
leg magyar egyetemet alapítanának Romá-
niában: „Nem tudunk úgy élni
Romániában, hogy ne tanuljunk meg ro-
mánul. Én személy szerint nem akarok
annak az egyetemnek a professzora lenni,
amely Magyarországnak, Németországnak
képezi a szakembereket. Én azt szeretném,
hogy Maros megyében, a Székelyföldön,
vagy akár román területeken is ott legye-
nek neveltjeink” – taglalta a professzor. Vé-
leménye szerint minden áron szükséges a
gyakorlati képzés magyar és román nyelvű
oktatása, hiszen a betegeket az anyanyel-
vükön kell és illik megszólítani.

– Létrehozhatunk magyar orvosi kép-
zést a Sapientia egyetem keretén belül, a
magyar állam pénzén, de nem ez a megol-
dás. Az egyik legfontosabb rövid távú stra-

tégiánk az kell legyen, hogy megalakítsuk
a két különálló vonalat, viszont az is szük-
ségszerű, hogy a gyakorlati oktatásban a
román ajkú oktatók is részt vegyenek. 

Politikai és jogi baklövésnek

nevezte dr. Kincses Előd azt a pillanatot,
amikor a MOGYE vezetősége leült tárgyalni
a román felekkel arról, hogy mily módon kel-
lene alkalmazni az új tanügyi törvényt, meg-
erősítve ezáltal a román partnereket afelől,
hogy nem feltétlenül a törvény betartása,
hanem az egyezkedés is elvezethet a meg-
oldáshoz. „Jelen pillanatban azt tudom java-
solni, hogy az egyetem Chartáját a
közigazgatási bíróságon meg kell támadni.
Első lépésben fel kell szólítani az egyetem
szenátusát, hogy módosítsa a Chartát a tör-
vénynek megfelelően. Abban az esetben, ha
ezt nem teszi meg, bírósági útra kell terelni
az ügyet” – nyilatkozta Kincses. 

Tüntetések a nagykövetségek előtt

A vitán jelen volt Ádám Valérián, a
RMOGYKE ügyvezető igazgatója is, aki az
augusztus 11-re tervezett tüntetések rész-
leteiről számolt be. Elmondása szerint
amennyiben a jelenlegi helyzet nem válto-
zik, 12 európai uniós fővárosban a román
nagykövetségek előtt tüntetnek majd a
magyarok, megpróbálva valamit tenni
annak érdekében, hogy a román állam 
diszkriminatív bánásmódja a nemzetközi
sajtó figyelmébe kerüljön. 

Fodor Tekla

Merre tovább MOGYE?
Bár a meghívottak közül sem  Clara Brânzaniuc rektorhelyettes, sem Nagy Örs rektorhelyettes,
sem Szabó Béla dékán helyettes, sem Vass Levente miniszteri tanácsos nem jelent meg az
előadáson, tartalmas vitának lehettek tanúi azon érdeklődők, akik a MOGYE jelenlegi
helyzetére és a felmerülő problémák megoldási lehetőségeire voltak kíváncsiak.

Tusványos

Gerillaháború
Nem újdonság, hogy a politika a többség

számára egy húsosfazék. Persze, néha egye-
seknek megakad a torkán egy-egy túl nagy
gombóc, és van, akinek a nyelvét égeti meg a
forró kása. Konkrét és tragikus példája a poli-
tizálás veszélyeinek (amely semmiféle racioná-
lis kapcsolatba nem hozható a valósággal) a
norvégiai tömegmészárlás. Teljesen ártatlan
emberek pusztultak el abból az okból kifolyó-
lag, hogy rosszkor, rossz helyen tartózkodtak.
Hihetetlen, hogy egy elvetemült elme milyen
kegyetlenségek elkövetésére volt képes. Talán
a hatóságok tehetők a leginkább felelőssé ami-
att, hogy nem tudták megelőzni az alkalmat-
lan fegyverviselést, lehetőséget és eszközt adva
ezáltal a gyilkoláshoz. Világszerte (és nálunk
is) még szigorúbban kellene bánni a fegyver-
viselési engedélyek kiadásával. Bár alapvetően
minket az erdélyi közélet foglalkoztat, le kell
vonnunk a tanulságokat és a mindent meg kell
tennünk az ehhez hasonló tragédiák megelő-
zése érdekében. Nehéz elvonatkoztatni a nor-
vég tömegmészárlástól, de végső soron, a „sok
veszély” ellenére, egyértelmű, hogy mindenki

szeret a hatalom közelébe férkőzni.
A gazdasági életben is gyakran találkozunk

a „húsosfazék-effektussal”. Arról van szó, hogy
ha egy szolgáltató, egy termelő vagy egy for-
galmazó jó pozíciót tudhat magáénak a pia-
con, akkor mindent elkövet, hogy ott
egyeduralmat teremtsen magának. Ha ez nem
lehetséges, akkor a kulisszák mögött kiegyezik
a versenytársakkal az árakat illetően, hogy
végül a vevő nem látja semmilyen hasznát a
piacgazdaságnak. Példa erre a teljesen össze-
hangolt benzinár-ingadozás, az energiaszol-
gáltatók önkényuralma, vagy a távközlési
vállalatok, a bankok „egyformán magas” díj-
szabása. A globális „piacgazdaság” gyakorla-
tilag sok kis monopolizált piacból tevődik össze.

A politikai élet az utóbbi évtizedekben el-
méletileg már a demokrácia, vagyis a népaka-
rat és az egyenjogúság feltételei között zajlik.
Gyakorlatilag azonban egy olyan zárt rendszer-
rel van dolgunk, ahol egyesek – akik már bent
vannak a politikai körökben – mindent elkö-
vetnek azért, hogy a többieket – akik még kint
vannak – ne engedjék be. „Varjú a varjúnak

nem vájja ki a szemét” alapon mindenki ra-
gaszkodik a kisebb-nagyobb szeletéhez, még
akkor is, ha esetleg (ideiglenesen) csak ellenzéki
szerepet lát el. Az RMDSZ (amely zuhanó nép-
szerűségét tekintve nemsokára az erdélyi ma-
gyarság ellenzéki pártjává zsugorodik) most
éppen a többi magyar politikai erő kirekeszté-
sében érdekelt, és el szeretné kerülni a „lovagias
megmérettetés”, a nyílt párbaj lehetőségét.
Mindent elkövet a demokratikus verseny elke-
rüléséért, formai vagy tartalmi okokat keres
vagy talál ki, mint egy rossz tanuló, aki nem
akar felelni vagy felmérőt írni. Erdélyben nincs
helye az alattomos gáncsoskodásnak, de annál
inkább a demokratikus megmérettetésnek, a
nyílt versenynek, a felelősség felvállalásának,
a problémával való szembenézésnek. Nem ké-
rünk a pártdiktatúrából, nem kérünk a listás
szavazásból, nem kérünk a vég nélküli magya-
rázkodásból. Teljes jogú választók vagyunk,
mint minden állampolgár. Szükségünk van al-
ternatívákra. 

Ferencz Zsombor 

Brassai Attila
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Maros megyei turisztikai weboldal 

Olvasható a Maros Megyei Turisztikai Egyesület honlapja,
amely a megye népszerűsítését szolgálja. A weboldal létre-
hozói a régió turisztikai lehetőségeinek promoválását, tu-
risztikai kezdeményezések támogatását, a turistaáramlás
növelését várják a kezdeményezéstől. Szándékuk a turisztikai
vállalkozók és az önkormányzati szervezetek, a civil társada-
lom közötti együttműködés megteremtése, turisztikai pro-
jektek kidolgozása és kivitelezése, pályázatok és
finanszírozások bevonása a turizmus színvonalának emelése
céljából. 

A weboldal megkönnyíti a kívánt információk elérését, a
tájékozódást a kulturális eseményekről, túraajánlatokról,
egyéb rendezvényekről, s egyúttal térképekhez, képekhez és
videókhoz is hozzáférhet az érdeklődő. A turisták a helyi
buszjáratok menetrendjét is megtalálhatják. A weboldalt na-
ponta frissítik, így a látogatók azonnal értesülhetnek a 
legújabb turisztikai hírekről. A jogi és magánszemélyekből
álló egyesület tagjai a honlap által a kapcsolatok kiépítését,
szakember- és adatcserét, valamint partnerkapcsolatok ki-
építését remélik más nemzetközi és hazai egyesületekkel.

Apad a Maros

Július első felében jelentősen csökkent a Maros vízho-
zama, ennek ellenére nem kell korlátozástól tartaniuk a ma-
rosvásárhelyi fogyasztóknak. 

Különösen a Cementlapok és a Hétfák térségében súlyos
a helyzet, ahol vészesen csökkent a folyó vízszintje. A Maros
marosvásárhelyi szakaszán a többéves átlag 35,9 köbméter
másodpercenként, a július közepi napokban viszont előfor-
dult, hogy alig 20 m3/sec volt. A szakemberek az alacsony
vízállást kihasználva dolgoznak azon, hogy befejezzék a víz-
szabályozási munkálatokat. Az alacsony vízállás ellenére, a
város vízellátása biztosított – nyugtatta meg a fogyasztókat
a szakhatóság.  

Barabási Attila a Maros 
Művészegyüttes igazgatója

Amennyiben kinevezését jóváhagyja a Maros Megyei Ta-
nács, augusztus elsejétől hivatalosan is Barabási Attila Csaba
a Maros Művészegyüttes igazgatója. A hivatásos néptánc-
együttes igazgatói székére hárman is pályáztak – Barabási
mellett Leontina Pop és Ioan Şopterean –, a versenyvizsgán
azonban a magyar tagozat eddigi vezetője bizonyult a leg-
jobbnak.

Barabási a két évtizede az intézmény élén álló Iosif 
Boanţát váltja, aki múlt év december elsejétől egészségügyi
állapota miatt nyugdíjba vonult. 

Új program a Víkendtelepen

A marosvásárhelyi önkormányzat a Víkendtelep területén
működő vendéglátóipari egységek – vendéglők, teraszok,
klubok és bárok – nyitvatartási programját szeretné módo-
sítani. A július 28-ára esedékes tanácsülés napirendjén sze-
replő határozattervezet szerint az említett egységek 8 órától
éjfélig tarthatnának nyitva, beleértve diszkókat, klubokat is.
Az új rendet megsértőkre 200 lejtől akár 400 lejig terjedő
pénzbírságot róhatnának ki. 

Kerékpárutakra lehet pályázni 

Augusztus 20-ig adhatják le pályázataikat azok az önkor-
mányzatok, amelyek kerékpárutakat szeretnének építeni.
Egy város akár 2,5 millió lejt is kaphat erre a célra, a községek
pedig legtöbb 1,5 millió lejt. A Környezetvédelmi Alapnál
megpályázható összegekből a munkálatok 90 százalékát fe-
dezhetik, a fennmaradó 10 százalék az önkormányzatokat
terheli. Az önkormányzatok július 20. és augusztus 20. között
adhatják le pályázataikat, terveiket pedig szakemberek bí-
rálják majd el.

HIRFOLYAM 

Ki lesz a polgármesterjelölt
Marosvásárhelyen?

Több kérdésre is választ kaptunk, viszont erre még semmiféle konkrétum nem hangzott el. A
22. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik árnyékos sátrában egy asztalhoz ült
le Smaranda Enache, a Pro Európa Liga társelnöke, dr. Vass Levente miniszteri tanácsos, Portik
Vilmos, az EMNT marosszéki szervezetének elnökségi tagja, Jakab István, a Maros Megyei
EMNT elnöke, László György, az MPP Maros megyei szervezetének elnöke és Ölvedi Zsolt, az
MPP marosvásárhelyi szervezetének alelnöke.

Tusványos

Mint ismeretes, a  bukaresti törvényszék jú-
lius 14-én első fokon elutasította az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács által kezdeményezett
új romániai magyar párt bejegyzését. A hatá-
rozat indoklásában az áll, hogy az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt programjában nem a „nemzeti
érdekek” képviseletére vállalkozik, hanem egy
közösségére, esetünkben az erdélyi magyar-
ságéra – ez pedig ellentétben áll a romániai
párttörvény 1. és 2. cikkelyével. A pártalapítók
bejelentették, fellebbezni fognak a döntés
ellen. 

Időközben a Jurnalul Naţional és az Új Ma-
gyar Szó napilapok azt állították, a birtokukba
került támogatói ívek másolatából az a követ-
keztetés vonható le, hogy az illető aláírások
hamisak. A kérdés csak annyi: erre a törvény-
széken hogyan nem jöttek rá, hiszen az erre
vonatkozó óvásokat korábban már visszauta-
sították? A pártbejegyzésen ügyködők nyilván
– mi mást tehetnének? – tagadják a vádakat.
Kíváncsian várjuk: beváltják-e ígéretüket, és
beperelik-e a szóban forgó lapokat? Egyelőre
annyi világos: egyik fél nem mond igazat, vagy
az aláírások egytől egyig valódiak, akkor pedig

a két sajtóorgánum hazudik, vagy bizony ha-
misak a kifogásolt szignók, akkor pedig a 
pártalapítók veszítik el hitelüket. Jelenleg
tehát az írásszakértők, jogászok térfelén pat-
tog a labda… 

A lényeg: nem vált be Tőkés Lászlónak és
az EMNT híveinek ama terve, hogy a XXII. Bál-
ványosi Nyári Szabadegyetemen jelentsék be
az EMNP bejegyzését. Pedig nagyon készültek
erre. Tagadhatatlan, megvolt hozzá minde-
nünk, ami egy ilyen vállalkozáshoz állítólag
kell: pénz, paripa, fegyver. A tavalyi választá-
sokon kétharmados parlamenti többséget
szerzett Fidesz–KDNP és az Orbán-kormány
nemzetpolitikai elképzeléseinek megvalósítá-
sában stratégiai partneréül fogadta Tőkés
Lászlót és az EMNT-t. A Fidesz és az RMDSZ kö-
zötti kapcsolatok pedig azután sem javultak,
hogy a magyarországi jobboldal és Orbán szá-
mára elfogadhatatlan Markót Kelemen Hunor
váltotta az elnöki székben. Remélhetőleg egy-
szer majd azt is megtudjuk: miért, hogyan
esett ki a Fidesz és Orbán Viktor kegyeiből az
MPP és Szász Jenő?… Az erkölcsi támogatás
mellé rövidesen megérkezett az anyagi is: a

Demokrácia Központok felállítására, működ-
tetésére átutalt állítólag 830 millió forint.
Egyes vélemények szerint ennek akár duplá-
járól is szó lehet. Mindenesetre a kétségtelenül
hasznos munkát végző demokrácia-közpon-
tokra ennek a pénznek a töredékét sem költ-
hették el, a fennmaradó jelentős részt
szervezetépítésre – nota bene: a pártbejegy-
zésre – fordíthatták. Úgy tűnt, hatékonyan,
hisz a pártalapításhoz szükséges aláírásgyűj-
tést rekord gyorsasággal fejezték be…   

Az ominózus törvényszéki határozatig úgy
látszott, minden a legnagyobb rendben, az el-
képzelt forgatókönyv szerint történik, olybá
tűnhetett, hogy a pártbejegyzés sínen van,
ebből következően Tőkésnek és a bejegyzésre
váró EMNP-nek állt a zászló. Azóta viszont
mintha összekuszálódott volna a kép: a jelek
szerint még nem egyértelmű, melyik politikai
csoportosulás, az MPP vagy a „Tőkés-párt”
válhat a Fidesz és a magyar kormány jövőbeni
partneréül. Mert mondhat bárki bármit, ez idő
szerint elsősorban ezért folyik a versengés.

Szentgyörgyi László  

Versengés a Fidesz kegyeiért

Egy dologra a meghívottak egyöntetűen
rábólintottak, sőt az eredményes polgár-
mesterjelölt kiválasztásához elengedhetet-
lennek tartják – és ez az összefogás. Más
kérdésekben, mint például a város fellen-
dítése, vagy a mostani „korrupt klikk” levál-
tása, a vélemények és a problémákhoz
kapcsolódó megoldások változatosak vol-
tak. László György szerint fontos lépés
lenne a választópolgárok megszólítása, és
lebeszélése arról, hogy Dorin Floreára sza-
vazzanak. Smaranda Enache kijelentette,
szükségesnek tartja a magyar pártok össze-
fogását, és az is elképzelhető, hogy egy hi-
teles magyar jelölt indításával román
választópolgárok voksait is megszerezhetik.
Ugyanakkor azt is elmondta, hogy függet-
lenként biztosan jelöltetni fogja magát a
jövő évi választásokon, felajánlva ezáltal tu-
dását és tapasztalatát, annak érdekében,
hogy „megváltoztassuk a helyi politika jel-
legét, és városunkat egy olyan szintre hoz-
zuk, ahogy azt annak idején Bernády
György megálmodta.”

A meghívottak soraiban ülő potenciális
polgármesterjelölt, Vass Levente elmondta,
mindenképp hosszú távú összefogásban
kell gondolkodni. „Ez az összefogás az én
értelmezésemben nem azt jelenti, hogy el-
következendő négy évben kell gondol-
kodni, hanem azt kell figyelembe venni, mi
az, ami a térség magyar – és nem csak –
embereinek az elkövetkezendő tíz-húsz

évben az érdekeit szolgálja. És úgy vélem,
mindenki egyetért abban, hogy gyerekei-
nek, unokáinak olyan feltételeket kell biz-
tosítani, amelyekben meg tudják valósítani
az elképzeléseiket, és lesz valaki, aki felka-
rolja ezeket, és támogatást nyújt nekik.”
Jakab István, a marosvásárhelyi EMNT el-
nöke szerint nemcsak a jelenlegi városve-
zetést kell leváltani, hanem változásokat
kell eszközölni a politikai magatartásban is,
és ez csakis az EMNT, az MPP és az RMDSZ
cselekvő összefogása révén valósulhat meg. 

A beszélgetés második részében arra
próbáltak választ találni, hogy elképzel-
hető-e egy olyan lista, amely egy párt neve
alatt fut, és támogatnák-e ezt, illetve a je-
löltek vállalnák-e a pártok egységes támo-
gatása nélkül is a jelöltséget.

László György kifejtette, az összefogás

nem valakiért kell megvalósuljon, hanem
valamiért. De azt is elmondta, hogy az MPP
hajlandó az RMDSZ és az EMNT mellett fel-
sorakozni, de mögötte nem.

Smaranda Enache szerint nagyon fon-
tos, hogy az összefogási folyamat alatt ne
felejtődjék el, hogy tulajdonképpen mi cél-
ból is jött létre: „Magyar összefogás, vagy
magyar–román demokratikus összefogás,
azért, hogy a mostani korrupt klikk men-
jen.” A Pro Európa Liga társelnöke nem tágít
amellől, miszerint a cél az – és ezt kell min-
denekelőtt szem előtt tartani –, hogy a Flo-
rea-féle vezetőket ki kell iktatni a
városvezetésből.

A kérdésre Vass Levente határozott ál-
lásponttal állt elő: ha nem tudhatja magá-
énak mindhárom párt közös támogatását,
akkor tudását, tapasztalatát és eddigi tevé-
kenységét sem tartja elegendőnek arra,
hogy elvállalja a jelöltséget.

A beszélgetést Portik Vilmos zárta, aki
az összefogás eredményessége érdekében
Szövetséget Marosvásárhelyért címmel in-
dított aláírásgyűjtést, amely felkéri a poli-
tikai alakulatokat, hogy „az egyéni
ambícióikat és a szervezeteik érdekeit a
közérdeknek alárendelve alkossanak koalí-
ciót a választásokra, és együtt állítsanak
polgármesterjelöltet.”

Pál Piroska

Smaranda Enache



Hagyományosan, szé-
kelyruha-csizma kombinációba
öltözött lányok és férfiak csalo-
gatták a táborozókat gazdagon
és különféle termékekkel meg-
terített asztalukhoz. Nem hi-
szem, hogy van olyan
Tusványos-résztvevő, aki öt nap
alatt ne kóstolta volna meg az
autentikus székely ízek egyikét.
A változatos hús- és tejtermékek
mellett, kenyeret és pékárut, il-
letve biogyümölcsökből készült
lekvárokat, szörpöket, sőt tipi-
kusan székelyföldi gyümölcsök-
ből készült pálinkák ízét és
élvezhettünk. És persze előadá-
sokat is.

Székelyföld védjegyei,
brandjei és a bennük rejlő lehe-
tőségek címet kapott az az elő-
adás, ahol megtudhattuk, miért
is fontos helyi nyersanyagból
készíteni a termékeket, a hagyo-
mányos ízeket promoválni, mi-
lyen intézményre van szükség,
hogy ezeket a kezdeményezése-
ket össze lehessen fogni, s
egyáltalán hogyan lehet kör-
nyezettudatosan termelni és
táplálkozni. 

Ezekre a kérdésekre Gazda
Zoltán, a Székelyföldi Termék
Egyesület elnöke, Már István, a
Székely Gyümölcs Egyesület 
elnöke, Bándi Enikő, a Transyl-
vania Authentica projektme-
nedzsere,  Márton István, a
Székely Termék – Hargita
Megye Tanácsából, és Boros
György Csaba, a Góbé-termék
„gazdája” próbáltak válaszokat
adni.

A Székely Termék ötlete a
Hargita Megye Tanácsán belül
létrejövő vidékfejlesztési osztály
vezetőségéé volt, kezdte Márton
István. A terv kivitelezését tere-
pezéssel kezdték, ahol szóba áll-
tak vidéki gazdákkal és
termelőkkel, és felmérték, mire
lenne nekik szükségük ahhoz,
hogy a termékeiket magasabb

szinten tudják előállítani és pi-
acra juttatni. Sok munka és ne-
hézség árán 2010-ben sikerült
regisztrálni a Székely Termék
védjegyet, amely kizárólag a
Székelyföld termelőinek szól
(Hargita, Kovászna és Maros
megyék), akik helyi nyersanyag-
ból állítják elő termékeiket, ter-
mészetesen megfelelve a
szabályzatban előírt szigorú kri-
tériumoknak. Továbbá Márton
rövid bemutatót tartott a ter-
mékeikből, amely több fajta
mézet, pálinkát, nagy sikernek
örvendő, iparilag elkészített töl-
tött káposztát, erdei gyümölcs-
ből készült befőtteket, hidegen
préselt szörpöket és tejterméke-
ket foglalt magába. Ezeket
egyelőre a CORA meg a CBA üz-
letlánc polcain és különböző vá-
sárokon lehet beszerezni, de a
jövő tervei közé tartozik egy ha-
gyományos termékbolt indítása
és egy üzletlánc kifejlesztése.  

„Gondolkodó, álmodozó és
székely ember vagyok” – vallja
Gazda Zoltán, akitől a Székely-
földi Termék megvalósításának
ötlete származik, s aki azzal a
szándékkal hozta azt létre, hogy
kitörési lehetőséget biztosítson
a termelőknek a román hatalom
által uralt gazdaságilag hátrá-
nyos helyzetből, és próbálják
közösségi védjeggyel megjelölni
a székelyföldi termékeket és
népszerűsíteni ezeket, ezáltal
erősíteni Székelyföld gazdasá-
gát, és természetesen a vásárlói
tudatosságot felébresszék il-
letve mélyítsék az emberekben.
Gazda azt is elmondta,  meg-
győződése szerint civil kezde-
ményezésként kell létrehozni
ezt a védjegyet, és mindenképp
távol kell álljon a politikától. A
Székelyföldi Termék védjegy
csak 2011 májusától van hasz-
nálatban, úgyhogy egyelőre két
termék kapta meg a védjegy
használati jogát. Gazda azt is el-

mondta, hogy míg a Székely
Termék a hagyományosságra
fekteti a hangsúlyt, addig a Szé-
kelyföldi Termék minden olyan
terméket magába foglalhat,
amely Székelyföldön készül, és
alapanyagának több mint fele is
helyi eredetű, így szó sincs arról,
hogy konkurenciát képeznének
egymásnak. 

A 2009-ben bejegyzett
Transylvania Authentica védjegy
is hasonló értékeket és célokat
képvisel, mint a fenti két egye-
sület. „Négy kategóriában pá-
lyázhatnak a védjegyre erdélyi
kistermelők: élelmiszer, kézmű-
ves termékek, élményszolgálta-
tás (lovas túra, kézműves
mesterség oktatás) és vendég-
látás” – magyarázta Bándi Enikő
projektmenedzser. Ahhoz, hogy
a termelők használhassák a
Transylvania Authentica védje-
gyet, szigorú kritériumrendszer-
nek kell megfelelniük. A
termékek hagyományos jelle-
gűek, környezetbarátok, és er-
délyi eredetűek, de mindenek
felett kifogástalan minőséget
kell képviselniük. 

A negyedik bemutatott véd-
jegy a Székely Gyümölcs nevet
kapta, ami Már István elmon-
dása szerint nem csak egy véd-
jegy, hanem egy „új
gazdaságfejlesztési modell,
amelynek alapja az az elkötele-
zettség, hogy a vidéken élő sze-
gényebb sorsú gazdák, főleg
mezőgazdászok olyan lehető-
séghez jussanak, amelyet a glo-
balizált kereskedelmi iparban ők
nem tudnak megkapni.” Tulaj-
donképpen arról van szó, hogy
egy nyugati mintára készült szo-

ciális vállalkozást hoztak létre,
ahol a profit nem egy ember,
vagy egy kisebb, privilegizált
közösség javát szolgálja, hanem
a nyereség visszamegy a közös-
ségekbe, magyarán kiiktatja a
közvetítőket és a kapitalista tő-
késeket. Ezért létesítettek egy
gyümölcsfeldolgozó manufak-
túrát, úgynevezett „nyitott
konyhát”, ahova a gazdák be-
hozhatják a gyümölcseiket,
saját recept alapján feldogoz-
hatják, megkapják az összes
szükséges eszközt ehhez, és az
ebből befolyt összeg nagyobbik
része visszamegy a gazdákhoz,
a másik része megmarad az
egyesületi munkára, illetve a
költségek fedezésére. Remélhe-
tőleg ehhez hasonló kezdemé-
nyezések több, elszigetelt
vidéken is lesznek, így a roppant
nagy mértékű infrastrukturális
beruházás költségeit is ki le-
hetne iktatni.

Boros Csabától megtudtuk,
a Góbé-termék abban különbö-
zik a fent említett védjegyektől,
hogy hátuk mögött egy jogi sze-
mély áll, és nem csak vásárokon,
hanem üzletláncokban értéke-
sítik a termékeiket (Merkúr üz-
letlánc). „Mottónk a helyi
termelőktől, helyi kereskedők-
kel, helyi embereknek”, mondja
Boros, és azt is hozzáteszi, hogy
egyelőre az a legfontosabb,
hogy a helyi közösségek értsék

meg, miről szól ez a program, és
miért is fontos helyi termékeket
vásárolni. A másik elv, amelyet
szem előtt tartanak, hogy a
multinacionális cégekkel szem-
ben a legjobb ár–minőség
arányt tudják nyújtani. Érdekes-
sége, hogy forgalmaznak felső
kategóriás termékeket is, ame-
lyek kizárólag házi készítésűek
(például kézzel köpült vaj),
ezekben a termékekben ragad-
ják meg a minőség és a revival
fogalmát. 

Az előadáson felvetettek egy
nagyon érdekes kérdést, ami vi-
taindító is lehetne, hogy létezik-
e olyan termék, amellyel „el
lehet adni” a Székelyföldet, vagy
inkább fordítva, a régió adja-e
el a terméket. Márton István
szerint ez kölcsönös, de a cél az,
hogy először a régión belül kell
megmutatni, miért is hasznos
ez a védjegy, és utána a régiót is
ismertebbé lehet tenni ezen
márkajelzések által. Gazda Zol-
tán úgy gondolja, a Székelyföl-
dön előállított termékeknek
megvan az a legitimitásuk,
amelyhez nem szükséges föltét-
lenül reklámdömping, és a Szé-
kelyföld Termék névhez
szorosan kapcsolódik a minőség
fogalma is. Bándi Enikő viszont
a kérdésre több nézőpontból is
rávilágított, és tapasztalatai sze-
rint a külföldi vásárlóknak
egyértelműen a név adja el a

terméket, a hazai fogyasztóknak
pedig egyelőre nem a védjegy a
prioritás, sokkal inkább az ára-
kat vizsgálják. Mondhatjuk,
hogy Már István ebben a kér-
désben megtalálta a legmegfe-
lelőbb megoldást, a
hagyományosság és sikeresség
kettősségét: a hiteles, székely-
ruhába öltözött vidéki gazdák
tudják igazán eladni ezeket a
termékeket, és nem a profi ke-
reskedők.

Az utolsó kérdéskör a termé-
kek reklámozásának lehetősé-
geit célozta meg. Felvetődött a
főutak szélén gyakran látható
nagy reklámpanelek haszná-
lása, de egyetértettek a meghí-
vottak abban, hogy a
legfontosabb a kommunikáció,
azaz a potenciális vásárlók infor-
málása arról, hogy tulajdonkép-
pen mit is jelentenek és
képviselnek ezek a védjegyek, és
miért érdemes vásárolni ezeket.
A másik lehetséges út a tárgyi
kultúrából inspirálódott termé-
kek összekapcsolása a szellemi
kultúrával, azaz „legendásítani”
a termékeket és a szolgáltatáso-
kat (turizmus), mert a külföldiek
kulturális élményeket is keres-
nek, érdeklődve hallgatják a
székelyföldi legendákat, amiből
Székelyföld nem szenved hi-
ányt, és ez rajtunk is áll, hogy Er-
dély kulturális célpont legyen.

Pál Piroska

Juno gazdit keres!
Tízhónapos, barátságos és okos keverék kutya gazdit keres. Olyan
gazdik jelentkezését várom, akik szerető otthont biztosítanának a
játékot, törődést igénylő kutyusnak. Minden oltása megvan. Ér-
deklődni a 0742-987.300-as telefonszámon lehet. 

Hi
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Lokálpatriotizmus szívben és gyomorban
Idén Tusványoson nem csak a programfüzet vastagsága, hanem a benne listázott előadások és szabadidős tevékenységek sokszínűsége is megnehezítette
a választásunkat. A politikai témák ezúttal is előnyben részesültek, de szemelgethettünk gazdasági, energiapolitikai, vallási témákat felölelő előadá-
sokból. Viszont, ami idén Tusványoson először volt jelen, és mégis nagy sikernek örvendett, az az ingyenesen kulináris élvezeteket nyújtó Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetségének a sátra volt. 

Az előadáson felvetettek egy nagyon érdekes kérdést, ami 
vitaindító is lehetne, hogy létezik-e olyan termék, amellyel
„el lehet adni” a Székelyföldet, vagy inkább fordítva, a régió
adja-e el a terméket. 
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élet-módi

amelyben egy főtéri 
teraszon reggelizünk

Dzsessz, aki az elmúlt héten sokat olvasott arról, hogy az
étkezések során az emberi gyomrot körülbelül háromne-
gyedig (?!...) ajánlatos étellel megtölteni, azon a reggelen
két barackot evett, és határozottan nézett az ebédig tartó
élelemmegvonás okozta elvonási tünetek elé. Közben már
előző este eltervezte másnap délelőtti programját: a Két Nőt
fogja meglepni, ugyanis a Fiatalabbiknak sorsdöntő fordu-
lat következett be reggel kilenc óra körül az életében. (Nem,
nem gyermeke született, hanem munkahelyi ügyek.) 
Reggel elindult az Intézmény felé (brrrr), de útközben a te-
lekommunikáció jóvoltából kiderült, hogy fölösleges ilyen
hajmeresztő helyekre mennie, a Két Nő már a főtéren ül egy
teraszon, minden rendben és várja a giroszát. (A girosz egy
forgatásos eljárással készített görög húsétel, tudjuk meg a
wikipédiáról, mely információk ezúttal megfelelnek az ál-
talunk is ismert valóságnak. A görög specialitás népszerű
feltétei a hagyma, paradicsom, uborka, erőspaprika, szal-
makrumpli, káposzta, és a főtériek csavarnak egyet az
ügyön: Erős Pistával és kovászos uborkával bolondítják meg
a kereteket.)
Erről Dzsessznek akaratlanul is eszébe jutnak azok az esték,
amikor Zb-vel ketten a girosz kétpetéjű ikertársát, a sha-
ormát kívánták meg. Számunkra is rejtély, hogy a kettő kö-
zött mi a különbség. Laikusként szemlélve a kérdést, talán
annyi, hogy a girosz mellé a libanoni kenyeret (kovásztalan,
palacsinta alakú tészta) összehajtogatva (műanyag)tálal-
ják, a shaorma pedig úgy készül, hogy a libanoni kenyérbe
beletekerik az összes fentebb felsorolt hozzávalót, majd alu-
mínium fóliába csomagolják az egész szerkezetet. Nos, a
shaormás estéken hőseink nem háromnegyedig pakoltak,
hanem szinte pukkadtak. S hogy lelkiismeret-furdalásukat
enyhítsék, gyalog vonszolták elnehezedett testeiket a Zöld
Pikkelyes Palotáig(...)  
Visszatérve a történethez, a Rangidős Nő, Dzsessz heves til-
takozása ellenére, egy harmadik adag bröncsöt is rendelt.
Még ki sem hozták, Dzsessz máris sokat tanult a vendég-
látóipar csínjáról-bínjáról. Ha egyszer be szeretne majd rob-
banni a kulinária világába, tudni fogja, mi az első és
legfontosabb dolgok egyike: olyan pasasokat kell alkal-
mazni felszolgálóknak, akik egy testépítő versenyen is do-
bogósak lennének. Ez az apró részlet a klientúra
szerzésének és megtartásának egy nem elhanyagolandó
szempontja, és ha lenne egy vendéglős, jövőre vonatkozó
kis notesza, azon nyomban feljegyezné, hogy el ne felejtse.
Tudják, az a férfi macska típus...  – persze ezt Dzsessz sem
tudja pontosan, hogy mit jelent. Sajnos (vagy mit is mond-
jon...) testkultúra kérdésében hősnőnk egy teljesen másik
hullámsávon mozog. Ezért van az, hogy őt azon a reggelen
a pincérek nem kínálták meg limonádéval, sőt, még azt sem
kérdezték meg tőle, hogy ízlett-e a „főztjük” – másik két
nőtársával ellentétben, akik persze nem vadmacskák (vagy
mit is mondjon), de valami egy pillanatra mintha megba-
bonázta volna őket. Dzsesszi tulajdonképpen nincs lelom-
bozva amiatt, hogy vele nem voltak kedvesek, mert a múlt
héten újból megerősítést nyert a tény, hogy hősnőnk szá-
mára a legnagyobb kihívás elfogadni azt, ha valaki jelét
adja annak, hogy nem kedveli (és ez esetben nem a Két
Nőről van szó). Hősnőnknek (aki maga sem egy szent) a
fenti eset is jó gyakorlat volt. 
A giroszra visszatérve, nem tudta mind megenni, és örült
is annak, hogy étkezési szokásai változóban vannak. De
példának okáért most éppen – írás közben – egy szilvát
evett, amiben mozgó szerves anyagot sejt, amiről úgy érzi,
hogy vissza akar mászni a nyelőcsövén.
Akkor mégis inkább a girosz???   

(vassgyopi)

Draskóy Györgyöt nem elég pusztán a fotóművészet alkotói közé sorolnunk. Csorbítanánk azt az
élmény- és tapasztalati gazdagságot, melynél fogva inkább az életművész jelző illeti meg. A várbéli
fotógalériában nyílt 60 év kedvencei című tárlat 81 éves kiállítója egy kikötéssel vállalta a beszél-
getést: ha tegeződünk.

A kanadai fotós

– 6 éves korodban adott először édes-
apád fényképezőgépet a kezedbe...

– Egy Box Tengort!

– Emlékszel arra, amikor a pillanat meg-
ragadására alkalmas készüléket először kat-
tintottad el?

– Nem emlékszem. De van egy korai
fényképem arról, amikor egy kalocsai ru-
hába öltözött hölgyet szerettem volna le-
fényképezni. A végeredményen az alak
körülbelül gombostűfejnyi, szépen elfer-
dülve... 

– A fotózás ma is szenvedélyed. Mit sze-
retsz fényképezni?

– Mindent. Mostanság, mivel bottal
járok, vigyázom arra, hogy mit fényképe-
zek, mert nem tudok gyorsan elfutni, ha
kergetnek. Tudnillik az évek során sokszor
keveredtem bajba a fotózás miatt. Kenyá-
ban például a muzulmánok hevesen tilta-
koztak, ha fényképezőgépet láttak. Máskor
Quebec-ben történt, hogy egy festő ordí-
tozni kezdett, hogy ne fotózzam, mert nem
cirkuszi mutatványos, akit fényképezni kell. 

– Hogyan kerültek Marosvásárhelyre a
fotóid?

– Tavaly Hargitafürdőn voltam az élet-
mód táborban. Nemes Réka-Orsolya el-
kezdte nézegetni a gépemen a
fényképeket, és megkérdezte, hogy majd
nem jönnék-e el kiállítani. 

– Ha megengeded, a múltról szeretnék
kérdezni, ’56-os emlékeidről.

– A Széna téri harcokban vettem részt.
A forradalom 50. évfordulóján az ottawai
magyar nagykövet személyesen adta át a
Szabadság Hőse Emlékérmet. Csak egy baj
volt vele: hogy ki volt a kísérő oklevél alá-
írója... Ezért sokan nem is fogadták el a ki-
tüntetést. De nekem végső soron nem az
volt a fontos, hogy ki írta alá, én úgy érez-
tem, hogy megérdemeltem. 

(...) Apámtól, aki huszártiszt volt az első
világháborúban, azt tanultam, hogy a hu-
szároknak nem az előre!, hanem az utá-
nam! volt a vezényszavuk. Én is így
tanultam meg élni. 

– A kényszerből vállalt kisebbségi lét kér-
désének megoldása egy plusz feladat a sze-
mély identitásépítésében. Hogyan birkóztál
meg ezzel a kihívással?

– Nekünk mindig többet kellett dolgoz-
nunk, mint a kanadaiaknak. Az egyetem ét-

termében dolgoztam, mosogatás volt a fel-
adatom. Az egyik felettesem kidobott,
hogy nagyon lassan dolgozom. Erre én rá-
kérdeztem, jött-e vissza valaha edény azzal
a panasszal, hogy nem tiszta. Nem jött, vá-
laszolta. Aztán visszajött szabadságról a fő-
nökasszony, áthelyezett konyhát takarítani.
Elkezdtem felmosni a konyhát: víz, szappa-
nos víz, tiszta víz, feltörlés – így gondoltam
el a padló felmosásának lépéseit. Erre egy
ukrán kollégám megjegyezte, hogy George,
megint kidobnak, ha ezt így csinálod. Úgy
kell csinálni, ahogy a kanadaiak. Idenézz:
megfogod a vödröt, kiloccsantod a vizet,
utána pedig egyszer-kétszer sssüsss-
ssssüsss a seprűvel végigsepersz a padlón.
Máskor vécépucoló voltam a Sziklás-hegy-
ségben. Meg is jegyezték, hogy soha olyan
tiszta vécéjük nem volt.

– Ha nem tévedek, erdőmérnöki diplo-
mát szereztél...

– 1956-ban a Soproni Egyetem tanáros-
tól-diákostól kivándorolt, Kanada fogadta
be őket. Így lettünk a Vancouveri Egyetem
egy része. Én a diplomámat a University of
British Columbián szereztem, azzal a kiegé-
szítéssel, hogy Sopron Division – Bachelor
of Science of Forestry – Equivalent: Magyar
Erdőmérnöki Diploma. Majd ezt követően
magiszteri tanulmányaimat a University of
New Brunswick-on folytattam.

Magyarország körülbelül 15 éve fogadja
el az itt szerzett képesítéseinket; idén szep-
tember 13-án veszem majd át Sopronban
az aranydiplomát. Az egyetem elvégzése
után nem erdőmérnökként dolgoztam. Új-
fundlandban először gyerekekkel foglalkoz-
tam, majd a parkokhoz kerültem. Az én

részlegemnek kellett tolmácsolni a parkok
és környékének természeti és kulturális ér-
tékeit, de más feladatköreim is voltak ezen
a területen, például részt vettem a térség
turisztikai lehetőségeinek feltérképezésé-
ben.

– Visszavágysz Magyarországra?

– Nem. Hova? Mindenünket elvették. A
rokonaink közül mindenkit kitelepítettek
Kalocsáról. Ha visszamegyek, és elmon-
dom, ki vagyok, a fiatalok nem is hallottak
rólunk, nem tudják, hogy a mi családunk is
létezett. 

– Erdélyt kedveled?

– Igen. Kérdezték már, hogy miért. Azt
válaszoltam, mert az igazi magyarok itt
élnek. 14 évvel ezelőtt jártam itt először.
Nagyon szeretek Hargitafürdőn, a mofettá-
ban, az öreg székely nénikkel és bácsikkal
elbeszélgetni, úgy emlegetnek, mint a „ka-
nadait”. (...) Különben rengeteget utaztam
életem során. Először Afrika volt a kedvenc
helyem, majd Kína. De akármerre mentem,
mindenhol találtam érdekességeket, le-
gyen az Fidzsi-szigetek, Tonga, Arizona, Ko-
lorádó, Törökország vagy Európa szinte
valamennyi országa.

– Tudom, hogy a sport is fontos szerepet
játszott az életedben...

– 1951-ben a Vasasban úsztam, és a
négyszer százas vegyesváltóban mi lettünk a
magyar bajnokok. Akkori úszótársaim: Mar-
kovits Kálmán és Szívós István aranyérmes ví-
zipólós olimpikonok, és Németh Sándor, aki
magyar bajnok volt pillangóúszásban. 
Én voltam a csapat mellúszója. 

Vass Gyopár
Draskóy Györgyről többet megtudhatnak a
http://www3.telus.net/gdraskoy/ című honlapon.
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Rehabilitálási munkálatok a
Kövesdomb lakónegyedben

Új sétányok, új játszóterek, 120 új parkolóhely a Koós Ferenc és Godeanu utcákban
Megtartva tett és felvállalt ígére-

teit, Marosvásárhely Polgármesteri Hi-
vatala folytatja a város
lakó negyedeinek rehabilitálási mun-
kálatait. Ennek értelmében, a Koós Fe-
renc és a Godeanu utcai tulajdonosi
társulások részéről érkezett kéréseknek
eleget téve, a polgármesteri hivatal
egy sor övezet-rendezési munkálatot
kezdett el. Fontos célkitűzés volt a Koós
Ferenc utca 12. szám alatti tízemeletes
tömbház hőfelújítása, ahol Gáspár Zol-
tán, a 983-as számú tulajdonosi társu-
lás elnöke a következőket nyilatkozta:
„Nagy és komplex munkálatokról van
szó. Nem sok tízemeletes tömbházat
rehabilitáltak, s a kötekedők azt mond-
ták, hogy az ilyen tömbházakra nem
lehet felszerelni az állványokat. De be-
bizonyosodott, hogy lehet. A munká-
latok a tervek szerint haladnak, s
ezúton mondunk köszönetet Marosvá-
sárhely Polgármesteri Hivatalának a
tömbházunk felújításában nyújtott tá-
mogatásért. Ezen felül ki szeretném
emelni a gyalogsétányok rehabilitá-
lási, valamint a parkolók rendezési

munkálatait, amelyek szintén a Köves-
dombon folynak. A mi felújított tömb-
házunk szebb és jóval komfortosabb –
nyáron hűvös, télen meleg.” 

A munkálatokra vonatkozóan 
Claudiu Maior alpolgármester a követ-
kezőket nyilatkozta: „A Kövesdomb –
1848 lakónegyed számunkra fontos
objektum. Sok tennivalónk van itt, s
arra törekszünk, hogy minél több
munkálatot befejezzünk. A Ion 
Buteanu utcai övezet rehabilitálása
után, ahol leaszfaltoztuk a teret és a be-
kötőutakat, jelenleg a Koós Ferenc–
Godeanu környékére összpontosítottuk
figyelmünket, rendbetéve még a csor-
góhoz vezető ösvényt is, hogy az idős
embereknek ne kelljen sárban járniuk. 

Az első célkitűzés az volt, hogy te-
rületet rendezzünk be a tömbházak
között, ahol az idők során meglehető-
sen sok szemét gyűlt fel. Most ezen a
területen ökológiai parkolókat létesí-
tünk, amelyeket fűvel benőtt díszkö-
vekkel rakunk ki. Minden egyes
centiméter felületet kihasználunk,
hogy felszabadítsuk a járművektől

megfojtott utcákat. Talán nehezen hi-
hető, de Marosvásárhelyen több a
jármű, mint a családok száma, a csalá-
dok 72%-ának legalább egy autója
van, másoknak kettő is. A helyzetet or-
vosolni kellett, mivel a gyalogosoknak
már nem maradt hely a járdákon.
Öszszesen 120 parkolóhely létrehozá-
sát tervezzük.” Ugyancsak ezen mun-
kálatokkal kapcsolatosan, Nyíri József,
az 55-ös számú tulajdonosi társulás el-

nöke elmondta: „Az egész zóna felsza-
badult. A járművek már nem foglalják
el a járdákat, s felszabadultak a bekö-
tőutak. Sok éve vártuk már ezeket a
munkálatokat. A polgármesteri hivatal
jó munkát végzett, s köszönetet mon-
dunk Dorin Florea polgármesternek és
Claudiu Maior alpolgármesternek
igyekezetükért.”

A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal sajtóirodája

„A Kövesdomb –1848
lakónegyed számunkra
fontos objektum. Sok
tennivalónk van itt, s
arra törekszünk, hogy
minél több munkálatot
befejezzünk. A Ion 
Buteanu utcai övezet re-
habilitálása után, ahol
leaszfaltoztuk a teret és
a bekötőutakat, jelenleg
a Koós Ferenc–Godeanu
környékére összpontosí-
tottuk figyelmünket..."
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Medsystem

Szemklinika

Marosvásárhely
Egynapos sebészeti ellátás 
(One day surgery)

Szaruhártya átültetés
Ideghártya és üvegtest 

mikrosebészet
Szürkehályog mûtét 

Cukorbetegek szemészeti gondozása

Mesterséges szaruhártya implantációja

Zöldhályog lézersebészete

Macula degeneráció kezelése

Legkorszerûbb mûszeres vizsgálatok

Vizsgálat, mûtét
elôjegyzés alapján!

CARIT-SAN
Poliklinika

a következő orvosi 

szakellátással áll az Önök 

rendelkezésére:

Belgyógyászat - hematológia - szív- érgyó-

gyászat - tüdőgyógyászat - endokrinológia -

ideggyógyászat - idegsebészet - felnőtt- 

gyerekpszichiátria - echográfia - 

sebészet - ortopédia - fül-orr-gégészet -

szemészet, ortoptika - 

nőgyógyászat - gyerekgyógyászat - urológia

- fogászat - felnőtt és gyerek általános orvosi

rendelés - grippe elleni védőoltás - 

immunológia - munkaegészségtan - 

általános laborvizsgálatok - parazitológia -

EKG - háziorvosi ellátás - hepatitis elleni

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

hajtási jogosítványokhoz szükséges 

orvosi vizsgálatok - fizioterápia, beszűrés és

reumatológia - vércsoport megállapítás -

AIDS-szűrés - 

Lyme kór (Borella IgN/IgG) - családtervezés

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

0265-269140
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A KULCS 
Szociálpedagógusok Egyesületének felhívása 

nyári gyerektáborra:

Személyiségfejlesztő tábor

Tábori program jellemzők:

- személyiségfejlesztés, önismeret- és társismeret-fejlesztés;
- keresztény szellemiség;
- csapatépítés, együttműködés-fejlesztés;
- kreativitás, érzelmi intelligencia fejlesztése;
- kommunikáció-fejlesztő, konfliktuskezelő tevékenységek;
- gyalogtúra;
- szórakoztató szabadtéri játékok;
- „laza” csoportvezetők.

Korcsoport: VI–VIII. osztályos tanulók
Időpont: 2011. augusztus 15–21.
Helyszín: Deményháza, Maros megye
Részvételi díj: Teljes ellátás – 180 lej/Fő
Táborvezetők: Szőcs Rajmond – szociálpedagógus, iskolai ta-
nácsadó; Fülöp Tímea – szociálpedagógus.

Bővebb információk, jelentkezési szándék a következő
elérhetőségeken: 

tel.:  0742-659.309, www.kulcs.ro
e-mail: ridendo_dicere_verum@yahoo.com, .

Napi program – Fő mozzanatok:

8: ébresztő
9–10: rövid „felrázó” mozgásos tevékenység, aztán reggeli
10–13: közös nagycsoportos vagy párhuzamosan zajló kiscso-
portos tevékenységek (önismereti, kommunikáció-fejlesztő, konf-
liktus-kezelési, együttműködést fejlesztő stb. tevékenységek)
13–14: ebéd
14–16: szabadidő, pihenő
16–17: ügyességi, együttműködési, mozgásos játékok vagy al-
kotó tevékenységek
17–18.30: szabadidő, fakultatív szabadtéri tevékenységek (lab-
dajáték, ping-pong, Twister stb.)
19–20: vacsora
20–22: nagycsoportos tevékenységek (szórakoztató, lazító te-
vékenységek, tábortűz, esti történet, visszatekintés a napra stb.) 
22.30: takarodó

A marosvásárhelyi Szent Imre ferences plébánia plébánosát lapunk olvasóinak nem kell külön be-
mutatnunk, Sebestyén Péter „nálunk is forgatta tollát”. Alábbi sorainkkal hónapok óta tartó
adósságot tudunk le Sebi páter előtt, amikor idén megjelent „Szolgáló szeretet” című könyvéről
írunk.

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondo-
zásában megjelent kiadvány borítójának
már az illusztrációja is sokatmondó, és iga-
zodik a cím – Szolgáló szeretet – eszmei-
ségéhez. A borítón egy fénykép látható,
amelyen fenyőfák tövében férfiak kaszál-
nak sorban. (A legelső kaszáló csak nem
éppen maga a szerző?)

Aztán a könyv előszavát író Nagy István
fizikatanár gondolatai is mintha összecsen-
genének azokkal a visszajelzésekkel, ame-
lyeket olvasóinktól Sebi páterről és írásairól
kaptunk: „Hazamegy szülőhelyére, hogy
kalákában kaszálhasson gyökereivel. Teljes
ember, akit a benne lakó szeretet »működ-
tet« és éltet. Ez a jellemvonása lüktet e
könyv lapjain olvasható írásaiban is.”

Nem vaskos könyvről van szó, mégsem
ajánlatos együltünkben elfogyasztani az
ebben található írásokat, mert közérthető
nyelvezeten ugyan, de mély gondolatok
nyílnak. Előző mondatunkat csak egy pél-
dával szeretnénk igazolni: az tesz beteggé,
ha kihal belőlünk a szeretet. 

Nemcsak a könyv külseje, hanem szer-
kesztésmódja is tudatos, gondos munkát
sejtet. A sorba rendezett írások láthatatlan,
mégis jól tapintható tematizáció mentén
sorakoznak fel: elől állnak a kimondottan
egyházi témákkal foglalkozó írások, majd
az írások hangvétele finoman publiciszti-
kaiba vált, ezt követik a szerzőhöz közel álló
személyek méltatása, róluk való megemlé-
kezés, majd az utolsó öt szöveg a recenzió
műfajába sorolható. Mindezek mellett, a
szerkesztésmódnak van egy másik rétege
is: miközben ezeket az írásokat olvassuk, az
egyházi év ünnepeiről és szentjeiről szóló

szövegek mentén körvonalazódik az élet
rendje és teljessége, mely az ünnepek is-
métlődésében fedi fel magát leginkább. Az
a tény pedig, hogy az írások gyakran vala-
milyen alkalomból íródtak, egyik esetben
sem megy a mondanivaló aktualitásának,
alkalmon túli érvénytelenségének rovására. 

A könyvből kiderül, a szerző rendelkezik
azzal a klasszikus műveltséggel, amely egy
egyházi képviselő sajátja kell legyen, ma-
gabiztosan mozog a magyar irodalomban
és történelemben. Históriai áttekintéseibe
saját gondolatait is belefűzi. A 10. oldalon
máris találkozunk egy ilyen gondolattal,
mely azt fejtegeti, hogy „akár szociológiai
kutatás tárgyát is képezhetné, hogy a hit-
újítás mennyivel könnyebben ment ott,
ahol nem volt, vagy kevés volt a szabad szé-
kely, és annál több a jobbágy”. De mielőtt
megijednénk, hogy a könyv hangvétele
esetleg felekezetileg elfogult lenne, aggo-
dalmainkat csitítja a következő írás, amely
az ökuménia elvének jegyében született.
Éppen emiatt, a könyvet nemcsak katolikus
felekezetűeknek ajánljuk, hanem bárkinek,
aki nyitott más egyházak tanításaira, ezek
irodalmára. A könyv külön érdekessége,
hogy nem idegenkedik felvetni a testiség-
gel, cölibátussal, pedofíliával kapcsolatos
kérdéseket sem, és az ezekre a kérdésekre
adott válaszaiból kiderül, hogy a szerző
egyházát védő és szerető ember.

A könyv legnagyobb erénye az, hogy a
stílus határozott vonalvezetésén, a szavak
először keménynek tűnő hatásán – minden
alkalommal diadalmaskodik az érző, érzé-
keny lélek, a felelősen kérdező személy, a

nyáját szerető pásztor. Sebestyén Péter mi-
közben végig kardoskodik a magyar iden-
titás, nyelv, kultúra és történelem ismerete
mellett, nem titkolt távolabbi dimenziók
mentén teszi, Isten iránti szeretetből és el-
kötelezettségből, az örök üdvösség ígére-
tének reményében. 

Végezetül álljon ajánlásként egy gondo-
lat a szerző A reménység többlete című írá-
sából:  „ (...) tudatosítani: valaki szeret
minket. Azért vagyunk képesek szeretni,
mert előbb megtapasztaltuk, hogy minket
is szeretnek és elfogadnak. Ingyen, anélkül,
hogy rászolgáltunk volna. Így könnyebben
észrevennénk a körülöttünk, másokban rej-
tőző jót. Szárnyakat adna a lelkünknek, ha
Isten napfényének sugarát beengednénk.”

Vass Gyopár

Szolgáló szeretet

Környezetvédelmi jóváhagyás igénylése 

A FARMACEUTICA B&B Kereskedelmi Társaság közli az érdekeltekkel, hogy letette a Maros
megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez az Övezeti  Városrendezési Terv első változatát, amely
irodaépületek építésére biztosít keretet a Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2. szám alatti
létesítményen, környezetvédelmi jóváhagyás céljából. 

A terv környezeti hatásairól bővebb információk a Környezetvédelmi Ügynökség székházában,
Marosvásárhelyen, a Hídvég utca 10. szám alatt, naponta 9-12 óra között kaphatók, a közlés
időpontjától számított 15 napig. Megjegyzések, javaslatok írásban nyújthatók be a Környezetvédelmi
Ügynökséghez az említett időszakban.

Anunţ de solicitare Aviz de mediu

S.C. FARMACEUTICA B&B anunţă publicul interesat asupra depunerii la A.P.M. Mureş a primei
versiuni a planului PUZ, care creează cadrul pentru construirea clădirii de birouri pe amplasamentul din
Tg. Mureş. str Bartók Béla nr. 2, în vederea obţinerii Avizului de mediu. 

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul
A.P.M. Mureş Tg.Mureş str. Podeni nr.10, zilnic între orele 9-12 pană la 15 zile de la data anunţului.
Sugestii, observaţii pot fi depuse în scris la A.P.M. Mureş în acelaşi interval de timp. 

Hirdetés

Sebestyén Péter
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Európai úton, forgalmas országúton haladva, ki nem találkozott már portékáját a ka-
pualjban, vagy az útszélen kínáló árusokkal. Máskor a leeresztett vasúti sorompó előtt
rohamozzák meg az autósokat élelmes kereskedők, termékeiket dicsérve. Hogy hon-
nan kerülnek ki ezek a szemet gyönyörködtető, eredeti alkotások – ennek néztünk
utána a megyében. 

Útmenti népművészet 

„Felei gyermek a
nádgazban születik” 

– tartja a mondás, s mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy Mezőfelét a
gyékényfonás hazájának is nevezik.
Valamikor a települést tavas részek
vették körül, Kölpényből és a környező
falvakból is összeszedték a nádat, amit
megdolgoztak. A gyékényt augusztus
elseje és szeptember 15. között szedik,
amikor meg van érve, a tavakból, sok-
szor a derékig érő vízből vágják ki. Ré-
gebb a Deltába is elmentek, s
hónapokig ott maradtak a feleiek. A
zöld nád nagyon súlyos, ezért 2–4
hétig is éltek a tó szélén, száraz kosz-
ton. A nádat aztán akár két hónapig is
szárítják a kerítések mellett, majd
zsúpba kötik, istállóban, padláson tá-
rolják, míg következő év áprilisáig ki
nem szárad. Ekkor következik a nád-
hántás, amikor levelére bontják a szá-
lakat. A vastagabb szálakat a fűzésnél
tömítésnek használják, de ezekből
lesznek a falvédők is. A belső, finom
szálakból, a „nád lelkéből” készülnek a
papucsok, a kerek, ovális, szív alakú,
sima vagy csipkézett karimájú kosár-
kák, tálak, dobozok, a táblás, koszorús,
fenyőágas, selyemcsíkos vagy macska-
nyomos mintázatú szatyrok, kalapok,
sapkák. 

Lázár Éva 1944-ben született Felé-
ben, Enyeden végezte a tanítóképzőt,
több iskolában tanított, majd szülőfa-

lujában 28 évig töltötte be az iskola-
és kultúrigazgatói tisztséget. „A falu-
hoz mindvégig hű maradtam, a népi
hagyományok művelését és éltetését
tartottam életem céljának”, mondja.
Kezdeményezésével a faluközösség Pro
Câmpeniţa–Mezőfele Egyesülete meg-
pályázta és megnyerte a Transylvania
Authentica márkanév használatának
jogát a felei nádtermékek részére,
amellyel az egyesület tagjai bárhol bi-
zonyíthatják, hogy munkájuk eredeti
erdélyi termék, kifogástalan minőségű,
környezetbarát, melynek eredetisége a
hagyományokban gyökerezik. 

Fába vésett Biblia 

– Nincs olyan hét, hogy ne jönne át
hozzám valamelyik falustársam, hogy
külföldi vendégei vannak, s valami
egyedi ajándékra lenne szüksége. Az
én műhelyemben aztán kedvére válo-
gathat – mondja Ferenczi Károly. So-
mosdon, a 73. szám alatt lakik, itt is
rendezte be műhelyét. A fát már gye-
rekként szerette, szerszámnyeleket ké-
szített. Hat évet a Bútorgyárban
dolgozott faragászként, de érdeklődött
a népművészet iránt. Aztán 18 évig er-
dész volt. Terepszemléi során olyan
fákat gyűjtött, amiket mások talán
meggondolás nélkül tűzre vetnek.
„Ahogy ránézek egy rönkre, meglátom
benne a rajzot. Egyből láttam Petőfi
utolsó napját is, a fa bogja lett a golyó

helye”, mutatja munkáit: Házi áldás,
pipák, gyertya- és sótartók, magyar
címer, állatfigurák, keresztek, a Hétfejű
sárkány szobra. Legbüszkébb a fara-
gott Bibliára, lapjairól a születés, a ta-
nítás, a vízenjárás, a megfeszítés,
valamint a mennybemenetel dombo-
rodik „olvasói” elé. A Somosdon, Ador-
jánban található székelykapuk is az ő
alkotásai, a citerák is keze munkáját di-
csérik. S immár nincs falu a Nyárád
mentén, amelyben ne a Károly bácsi
kopjafája díszelegne. 

Ahol a virág méri 
a múló időt

Szabó Eszter biológiatanárként sze-
rezte kenyerét. Talán innen is a virágok
iránti szeretete, olyannyira, hogy a
kertjében, háza körül gyűjtött szirmo-
kat, virágokat legszívesebben nem vá-
zába, hanem óralapra teszi. „Óralapnak
préselt lemezt használok, erre kerül-
nek a gyurmából készült lapocskák,
rajtuk a préselt virágokkal”, mutatja al-
kotását a szabédi asszony. Muskátli,
százszorszép, szarkaláb, salátabog-
lárka, árvácska, kakastaréj, kankalin,
gerberaszirom helyettesíti a szokvá-
nyos számokat. A legnagyobb lapocs-
kára kerülő virág képviseli a 12-est,
innen már könnyű kikövetkeztetni a
pontos időt. Mert a szerkezet pontosan
jár, bizonyítja menye, akinek aján-
dékba készített virágórát. Az ő virág-
órái vásárolhatók meg a Philothea
Klubban szervezett húsvéti és karácso-
nyi, a vártemplomi vásárokon. Nagy a
kereslet a repesztett technikával ké-
szült üvegtányérok iránt is, amikre
mindig az alkalomhoz illő motívumok
kerülnek. Hosszú nyakú üvegeket gyü-
mölcs- és virágmintákkal vidít fel. 

Vevőcsalogató boszorka

A fonott karosszékben gondtalanul
pöffeszkedő boszorka vonja magára a
Kenden átutazók figyelmét. Amikor
közelebbről vizsgálnám, Gál Magdolna
serényen fordul ki üzlete ajtaján, s kí-
nálja portékáját. Beszélgetésünk során
kiderül: a boszorka már annyira szívé-
hez nőtt, hogy nem is akarja eladni,
ezért az édesanyja 100 évnél is régebbi
szoknyájába és ingébe öltöztetett élet-
nagyságú bábuért 500 lejt kér. „Volt
még egy boszorkám, azt eladtam, egy
bukaresti vette meg, nekik van pén-
zük”, mondja a 67 éves Magdi néni. 15
éve foglalkozik az üzlettel, hiszen a 32
ledolgozott év után kapott 350 lejes
nyugdíjból nem tudnának megélni
mozgássérült férjével. A 66. szám alatti

takaros boltjában külön polcon vannak
a hagyományosan kukoricaháncsból
készített tárgyak: falvédő, lábas alá
való, fonott üvegek, dobozok, szatyrok.
Magdi néni a háncsfonás rejtelmeibe
is bevezet. Ősszel, betakarításkor gyűj-
tik a kukoricaleveleket. Megszárítják,
füstölik, áztatják, felvágják, majd fel-
erősítik a rámára. Amikor megszárad,
leveszik, ebből készülnek a mestermű-
vek. De van itt a feleiektől nádpapucs,
a korondiaktól váza, virágcserép, kerá-

miafigurák, Segesvár mellől hozták a
vesszőkosarakat, Udvarhelyről a szőt-
tes szőnyegeket. Nyár lévén egyre töb-
ben kérik a kalapot, a szalma- 10, a
nádkalap 12–13 lejbe kerül. 

– Az egyetlen jó a boltból, hogy
vénkoromra megtanultam románul.
Mivel főként bukarestiek állnak meg,
muszáj volt megtanulnom a nyelvet,
hogy eladhassam portékám – neveti
el magát Gál Magdolna. 

Nagy Annamária

Fotók: Nagy Annam
ária
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Autó- Motó

Eladó 1 darab, Opelnek való gumiabroncs fel-
nivel, 175/70R1484T.  Tel. 0742-798.356.

Eladó kitűnő állapotban lévő 1995-ös évjáratú
BMW 316i, beíratva, műszaki vizsgálata 2013-
ig érvényes. Irányár: 2800 euró, alkudható. Ér-
deklődni 0744-253.026-os telefonszámon. 

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

Lakás

Eladó háromszobás tégla, földszinti tömbház
lakás a Kövesdombon. A terasz alatt saját pince,
a lakás víz- és gázórával van ellátva, 1 szobában
termopán ablak. Tulajdonosok vagyunk. Alkud-
ható ár. Telefon 0745-381.891 vagy 0756-
104.872.

Eladó 1 szobás lakás a Rózsák terén. Ára:
30.800 euró. Telefon: 0748-115.541.

Eladó 1 szobás lakás, saját hőközponttal, a

Tudor negyedben. Ára: 20.500 euró. Telefon:
0744-500.736. 

Eladó 1 szobás lakás, az Újkórház környékén,
saját hőközponttal, bútorozva. Ára: 32.000
euró. Érdeklődni a 0265-269.959-es telefon-
számon, naponta 17–22 óra között.

Eladó 2 szobás lakás a központban. Azonnal
foglalható. Ára: 38.000 euró, alkudható. Érdek-
lődni a 0720-062.037-es telefonszámon, na-
ponta 16–21 óra között.

Eladó I. osztályú 2 szobás lakás a Tudor ne-
gyedben. Ára: 33.500 euró. Telefon: 0722-
322.128.

Eladó I. osztályú 2 szobás lakás a Kövesdom-
bon, saját hőközponttal. Ára: 40.000 euró. Te-
lefon: 0758-323.509.

Eladó II. osztályú 3 szobás lakás a II-es Polikli-
nika környékén. Ára: 35.000 euró, alkudható.
Telefon: 0740-477.091.

Eladó I. osztályú 3 szobás lakás a November 7
negyedben, saját hőközponttal, termopán ab-
lakokkal, bútorozva. Ára: 52.000 euró. Telefon:
0744-500.736.

Sürgősen eladó 3 szobás lakás a Tudor ne -
gyedben. Megfelelő irodahelyiségnek. Ára: al-
kudható. Telefon: 0753-080.482.

Eladó I. osztályú 3 szobás lakás az Egyesülés
negyedben. Ára: alkudható. Telefon: 0744-
500.736.

Egyebek

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

Elektronika

Eladó Nokia 2730 Clasic, töltővel és egyéb tar-
tozékokkal. Ára: 200 lej. Telefon: 0770-224.912,
naponta 9–21 óra között.

Sürgősen eladó Nokia 6230i, töltővel. Ára: 50
lej. Telefon: 0746-111.613.

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

Iggy and the Stooges a Tuborg Green Fest Félszigeten

A Tuborg Green Fest Félsziget
2011 eddig bejelentett fellépői:

Aug. 25.: Guano Apes * Tankcsapda * Foreign
Beggars * K's Choice * Zdob si Zdub * Palotai
vs. DJ Vasile * Parno Graszt * R.O.A. *
Magashegyi Underground * Urma * Stereo
Palma * Recycle Bin * Katapult * Kid Chriss 

Aug. 26.: Kasabian * Markus Schulz * Andy C
* Sunnery James & Ryan Marciano * Belga *
Grimus * Reality Engine * Les Elephants
Bizarres * The MOOoD * Tündérground *
Fading Circles

Aug. 27.: Iggy & the Stooges * Chase & Status
and MC Rage * Nick Warren * Subscribe * Şuie
Paparude * Moby Dick * Anima Sound System
* Vad Fruttik * Alvin és a mókusok * Luna
Amară * Horace Dan D * AIM

Aug. 28.: Within Temptation * Hammerfall *
Gentleman * Tiga * Borgore * Pokolgép *
Ganxsta Zolee és a Kartel * Compact * Vunk *
Guess Who * Mihai Popoviciu * Toulouse
Lautrec

A minden idők legenergikusabb frontembe-
rének tartott Iggy Pop zenei pályafutása több
mint 50 éve, dobosként kezdődött. A Stoogesszal
készült harmadik lemezük, a David Bowie pro-
ducerkedésével felvett Raw Power, bár nem ho-
zott azonnali sikert a bandának, a
rocktörténelem egyik legmeghatározóbb leme-
zévé nőtte ki magát az évek során, és sokan ettől
az albumtól datálják a punk születését. Az éne-
kes 2007-ben döntötte el, hogy összetrombitálja
régi bajtársait, és újjáéleszti a Stoogest. Ron 
Asheton gitáros 2009-ben bekövetkezett halála-
kor ugyan megtorpant a lendület, de Iggy még
ugyanabban az évben behívta a Sony Electronics
alelnökét – vagyis James Williamson gitárost, aki
a Raw Poweren is zenélt, hogy színpadra vigyék
a legendás lemezt.

Iggy nemcsak a hetvenes években kibonta-
kozó punkmozgalomra, hanem a garage, az indie
és hard rock előadókra is hatalmas hatással volt,
és a Stooges felbomlása után olyan dalokkal ke-
rült ismét reflektorfénybe, mint a Lust for Life, a
Passenger, a Real Wild Child, vagy a Bowie-val
közösen írt China Girl és Tonight. 

A magyar metál mesterhármasa –
csak a Tuborg Green Fest Félszigeten

Szintén a rockzene kedvelői örvendhetnek
egy másik nagyszínpados előadónak: a magyar
heavy metál zászlóvivője, a Pokolgép vasárnap
lép színpadra a Tuborg Green Fest Félszigeten,
pont a svéd Hammerfall előtt, akik idén megje-

lent lemezükhöz feldolgozták a Pokolgép legis-
mertebb dalát, a Mondd hol van a szót. Előre bo-
rítékolható, hogy a két banda le fogja róni
tiszteletét egymás előtt, de a mikéntért augusz-
tus 28-ig kell várniuk a rajongóknak.

A legnépszerűbb magyar rockzenekar, a Tank-
csapda sem maradhat el a Félszigetről: idén a
rendezvény első napján, augusztus 25-én 21 órá-
tól koncertezik a Tuborg Main Stage-en. Akárcsak
a Pokolgép és a harmadik X-et taposó Moby Dick,
amely jubileumi lemezfelvételeit szakítja meg
egy exkluzív Félsziget-fellépésért, a Tankcsapda
is csak egyszer lép fel idén nyáron Erdélyben –
természetesen a Tuborg Green Fest Félszigeten.

További előadók

A Félsziget 2010-es tévéreklámjának zenéjét
szerző bukaresti punkzenekar, a Recycle Bin
nyitja a Tuborg Green Fest Félsziget idei zenei
programját. A magyar punkok pedig az Alvin és
a mókusok zenéjére ugrálhatnak, akik augusztus
27-én koncerteznek a Kiss Teraszon.

A Magashegyi Underground is visszatér idén
a fesztiválra, augusztus 25-én a Talent Stage kö-
zönsége bulizhat Bocskor Bíborka és csapata
alter-popjára.

A nemzetközi fellépők sora sem zárult még
le: pénteken, augusztus 26-án a trance-
világsztár Markus Schulz előtt a holland Sunnery
James & Ryan Marciano DJ-duó melegíti be a kö-
zönséget a Freedom Music Arénában.

12 fiatal zenekar versenyez a 
Félszigeten Sziget-fellépésért

A Tuborg Green Fest Félsziget nem csak a
nemzetközi sztárokról szól, a rendezvény mindig
fontosnak tartotta a helyi tehetségek támogatá-
sát. Ennek jegyében a TuborgSound és a Félsziget
közös vetélkedőt indít, amelyen 12 fiatal zene-
kart választ ki a közönség és a Sziget, a Volt, a
Félsziget, a Tuborg és a Rock FM szakértőiből álló
zsűri. A július 25-én induló online vetélkedőn
legjobbnak bizonyuló 12 zenekar fellépési lehe-
tőséget nyer az idei Tuborg Green Fest Félszige-
ten. A Talent Stage powered by Tuborg Sound
színpadon koncertező csapatok közül a zsűri vá-
lasztja ki a győzteseket, akik felléphetnek a jövő
évi, Sziget, Volt illetve Félsziget fesztiválon. 
Részletek a www.felsziget.ro és a 
www.tuborgsound.ro oldalon.

A Tuborg Green Fest Félsziget 2011-es kiadá-
sára augusztus 25–28. között kerül sor Marosvá-
sárhelyen, a Maros partján, a Víkendtelep
szomszédságában. A rendezvényre jegyeket az
Eventim hálózatában és a www.eventim.ro ol-
dalon lehet vásárolni. 
További információk: www.felsziget.ro
A rendezvény támogatói: 
Tuborg, Borsec, Orange. 
Fő médiapartner: Rock FM. 
Kiemelt médiapartnerek: Zile şi Nopţi, Jurnalul
Naţional, Krónika, Transindex.

A rockzene egyik legnagyobb legendája, Iggy Pop és 1968-ban alakult zenekara – vagyis az Iggy & the Stooges a Tuborg Green Fest Félsziget vendége lesz 2011-ben! A
punk előfutárának tekintett, pár éve ismét aktív zenekar szombaton, augusztus 27-én lép fel először Romániában, az ország legnagyobb fesztiváljának nagyszínpadán,
az 1972-es Raw Power lemezre, illetve Iggy Pop karrierjének számos mérföldkövére építő előadásával.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

VÉDEKEZÉSI TIPPEK 
MEDVETÁMADÁS ESETÉN

Futás. Nem a legjobb megoldás, mivel a maci gyorsabb az
embernél, főképp erdőben vagy sziklás, akadályos terepen,
ráadásul az iszkolás akkor is támadásra késztetheti, ha ere-
detileg csak meg akart ijeszteni. Csakis utolsó lehetőségként
próbálkozzunk vele.

Fára mászás. Ez sem üdvözítő, mert ő is tud fára mászni,
ráadásul sokkal ügyesebben és gyorsabban, mint mi. Csak
abban az esetben van nyert ügyünk, ha kapásból találunk
olyan fát, amelynek az ágai minket épp megbírnak, de őt már
nem, viszont elsőre ilyet kitippelni bajos, és második próbál-
kozás nincs.

Víz. Amennyiben sikerül elérnünk menekülés közben egy fo-
lyót vagy tavat, habozás nélkül vessük bele magunkat, mert
a vízbe nem jön utánunk (kivéve a jegesmedvét, de olyan
csak az Animal Planeten és az állatkertekben van). Sajnos ez
csak átmeneti megoldás, mivel nem lubickolhatunk a vég-
telenségig; ezt a medve is tudja, ezért szokott türelmesen
várakozni a parton.

Halottnak tettetés. Kérdéses hatékonysága mellett kötél-
idegek kellenek hozzá, hogy az ember lélegzetvisszafojtva,
mozdulatlanul feküdjön, miközben egy többmázsás dög nya-
logatja a képét. Ráadásul a medve gyanakvó állat, inkább le-
kapja az ember arcát egy hanyag mancsmozdulattal, hogy
biztos legyen a dolgában. Akkor már jobb, ha élőhalottnak
tettetjük magunkat (lassan, szögletesen mozgunk, csorgat-
juk a nyálunkat, diszkréten hörgünk stb.), ugyanis a medvék
félnek a zombiktól, ezért nem szerepelnek a zombis filmek-
ben medvék.

Medvebőr. Sosem árt, ha kiránduláskor van nálunk egy
medvebőr (fejjel együtt), amit attak esetén villámgyorsan
magunkra kaphatunk; ez a hirtelen átváltozás össze fogja za-
varni a macit, legalábbis annyi időre, ameddig eloldalgunk
(lehetőleg négykézláb). Szinte tökéletes védekezési módszer,
egyetlen esetben szívhatjuk meg: ha egy féltonnás, kanos
hímmel szemben alkalmazzuk – vagy vetélytársnak vél, és
kigittel, vagy medvecsajnak…

Sértegetés. Érzékenyebb lelkű brumiknál beválhat, ha köz-
vetlenül támadás előtt erélyesen ráripakodunk: „szégyelld
magad, csúnya maci!”, „nem mész innen, te büdös?!”, „látszik,
hogy nem volt gyerekbarlangod (bocsszobád)!” satöbbi. Na-
gyon elvétve a dalra fakadás is megoldást jelenthet: ameny-
nyiben cirkuszból szökött fenevaddal van dolgunk, az ének
hangjára rögtön kezes báránnyá válik, és elkezd táncolni.
Eközben lassan hátrálva, de mindvégig folyamatosan dalo-
lászva csalogassuk ki a legközelebbi országútra, előbb-utóbb
csak jön egy kamion…

Kicsi, de hmmm! Méretéhez képest
egy apró vízipoloska a leghangosabb állat
a világon, állítja egy új tanulmány. A nálunk
is honos törpe búvárpoloska (Micronecta
scholtzi a tudományos neve, ha valaki majd
megkérdi) alig két milliméter nagyságú,
édesvízi rovar. A kis hangoskodó ciripelő
hangot ad ki, amit a biológusokból és mér-
nökökből álló kutatócsoport egy különle-
ges, víz alatti mikrofon segítségével
rögzített. Az elemzések során kiderült, hogy
scholtzika „éneke” átlagosan 78,9 decibel
hangos volt, ami megfelel egy robogó te-
hervonat keltette zajnak. Azt is felfedezték,
hogy a poloska miként produkálja ezt a
hangot: a potrohához dörzsöli a péniszét!
A ciripelésnek a szaporodásban van sze-
repe, ezzel a hanggal csalogatják maguk-
hoz az üzekedni vágyó poloskacsajokat. Az
is kiderült, hogy az emberek azért nem fi-
gyelnek fel erre az egyébként fülsiketítő
hangra, mert scholtzi komáék a víz alatt ci-
ripelnek, és a hang 99%-a elvész, amikor
kilép a vízből a levegőbe. Na, még tiszta
szerencse, hogy a halak süketek…, vagy
nem is süketen születnek, hanem ettől vál-
nak azzá? Nem tudjuk. Mint ahogy azt sem
tudjuk, hogy vajon a mezei tücskök is azo-
nos módon keltik-e a hangot, de, ha majd
kiderül, hogy igen, az egy kicsit vissza fog
venni a tücsökciripeléses nyáresték meghitt
romantikájából…

Videochattel bővül a Facebook!
Partnerséget kötött a Facebook és a Skype
annak érdekében, hogy videochat szolgál-
tatással bővüljön a közösségi oldal – jelen-
tették be a napokban. A video-call
szolgáltatást Cukorhegyi Márk (Mark 
Zuckerberg) Facebook-vezér mutatta be, aki
azt is elárulta, hogy a Facebook felhaszná-
lóinak száma elérte a 750 milliót (de mi kí-
váncsiak lennénk a valós felhasználói
számra is, mert ebbe a háromnegyed mil-
liárdba vélhetően beleszámoltak egy
csomó kamut is: például a legtöbb magyar
„celebnek” több száz ál-oldala van, amiket
a rajongók gyártanak, ergo nem „valós” fel-

használók). A szolgáltatás egyelőre csak két
személy közt fog videókapcsolatot terem-
teni, szemben a Google+-szal, amely máris
csoportos videokonferencia-lehetőséget
biztosít felhasználóinak.

Amúgy a kis Márknak nagyon bejött ám
ez a Facebook-biznisz! Amint nemrég be-
számoltunk róla, 14 milliárd(!) dollárra be-
csülik a vagyonát, ám ő mégsincs elszállva
magától: szerény kis egy úszómedencés, öt
hálószobás, nem egészen hétmillió dollárt
érő kulipintyóban vegetál, kínai csaja van,
és magyar (puli) kutyája. Szeretheti az eg-
zotikus fajokat, mert előző kettő mellé
nemrég beszerzett egy japán kertészt, egy
maláj inast, egy eszkimó befektetési taná-
csadót, egy tájföldi szexrabszolgát és egy
csángó bejárónőt is.

Megnyugodhatunk: a pók is hülyül,
ahogy öregszik. A pókok hálószövésének
tanulmányozásával akarják megfejteni
francia (végre nem brit!) kutatók, hogy mi-
lyen szerepet játszik a kor más élőlények,
köztük az emberek magatartásában. A fia-
tal házi pókok tökéletes szögekkel és pon-
tos mintázattal szövik pókhálójukat, ám
ahogy öregszenek, hálóik mintázata romlik,
tátongó lyukak, szabálytalan formák jelen-
nek meg rajtuk. A pókok valószínűleg azért
vesztik el az öregedéssel hálószövő képes-
ségüket, mert központi idegrendszerük el-
kezd leépülni – állítja az egyik szaki. El is
hisszük neki, csakhogy a pókok és az em-
berek idegrendszere között azért van némi
különbség… Talán gyorsabban haladna a
kutatás, ha Pókembert is bevonnák a tanul-
mányozásba.

Lefülelt szöktetés. Egy kerekes bő-
röndben akarta kicsempészni bebörtönzött
férjét a fegyházból egy mexikói nő. Próbál-
kozása sikertelenül végződött, mivel a Che-
tumal városában lévő börtön őrei
felfigyeltek rá, hogy a 19 éves csajszi na-
gyon idegesen viselkedik, amint egy nagy,
fekete, igen nehéznek tűnő bőröndöt von-
szol maga után (fene tudja, ha én börtönőr

lennék, nekem már maga az gyanús lenne,
ha a látogató egy hatalmas bőrönddel ké-
szülne távozni, viselkedhetne bármily nyu-
godtan is). Megvizsgálták a koffert, és
megtalálták benne a nő embriópózba gör-
nyedt férjet, aki 20 éves börtönbüntetését
tölti. Hogy magától felsírt-e a nagyra nőtt
magzat, amikor meglátta az egyenruhás
szülészorvost, vagy meg kellett paskolni
egy cseppet, arról nem számoltak be.

Akár több száz évig is élhetünk!
Legalábbis Ungvári Zoltán, az Oklahomai
Egyetem docense szerint. Még mialatt va-
laki infarktust kapna örömében: sajnos
nem mi, hanem a kései leszármazottaink,
majd jó néhány évszázad múlva, de már ez
is valami. Ungvári többek közt elmondta: a
mai napig nem értik, miért élnek bizonyos
állatok csupán három évig, míg mások,
mint az egyik tengeri kagylófaj, négyszázig,
miközben az utóbbi szíve élete során másfél
milliárdszor ver (ráadásul, amikor szeretke-
zik vagy sportol, olyankor két – két és fél-
szer olyan gyorsan). Az oklahomai docens
kutatócsoportja abból indul ki: ha megér-
tik, hogyan volt képes az ember 6 millió
éves evolúció során megduplázni élettar-
tamát, akkor közelebb kerülnek olyan terá-
piás megoldásokhoz, amelyek ezt tovább
növelhetik. Na, hát akkor csipkedjék magu-
kat, mert nincs időnk még hatmillió évet
várni az újabb megduplázódáshoz, ráadá-
sul az még mindig csak kábé százötven
éves élettartamot jelentene.

Még egy öregedéssel kapcsolatos, nem
kevésbé megrázó hír: egy női magazin sze-
rint a három legdurvább öregedésgyorsító,
már ami a bőr öregedését illeti: az elégte-
len alvás, a napozás és a cigarettafüst. Ezek
külön-külön is megviselik a bőrt, főleg az
arcbőrt, de együttesen aztán kész múmiává
aszalják annak viselőjét. Tehát nagyon vi-
gyázzanak, hölgyeim, pláné most, nyár kö-
zepén: eszükbe ne jusson hetekig a
strandon vagy a tengerparton cigizni, főleg
ne úgy, hogy közben az éjszakákat átbuliz-
zák!

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

A világhálón is



A Lehet Más a Politika nevű párt kétségtelenül szellemes megoldást választott neve kialakításakor.
A név egyúttal politikai hitvallás (pontosabban annak reklámhordozója), és utalás arra is, hogy
olyan alakzatról van szó, amely a rendszer egészét kívánja megváltoztatni. Ám ahogy telik az idő,
a frappáns névválasztás egyre inkább visszaütni látszik. 
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A tavalyi kettős vereség után, melyen tíz gólt kapott a FCM együttese, ezúttal egy megerősödött csapattal, határozottabb, bátrabb játék után
vesztették el a mérkőzést minimális arányban. A mérkőzés elején két nagy helyzet a FCM játékosai nevéhez fűződik, így a 2. percben az ifi váloga-
tott Bumba 20 méteres lövését, majd Nicu jobb oldali beadása során Astafei fejesét védte Bălgrădean.

A Dinamo pályájának eltiltása miatt, az
ASTRA-stadionban sorra került mérkőzés egyet-
len gólja a 12. percben született. Ekkor Torje bal
oldali beadását a rosszul kimozduló Balauru „el-
nézte”, így M. Niculae az ötös sarkáról kapura fe-
jelt, de a menteni próbáló Ghionea a gólvonalról
a felső lécre küldte a labdát, amely ismét a gól-
vonalra pattant, ahonnan pedig Halisson kana-
lazta ki. A televíziós közvetítés több szögből is
ismételt, de pontosan a gólvonalra szerelt kame-
raállás nem volt, így a legjobb szögből is úgy
tűnt, hogy a labda nem a teljes terjedelmével ju-
tott át a gólvonalon. Augustus Constantin játék-

vezető a partjelzőre hagyatkozva ítélt meg a
sokak számára bizonytalannak és igazságtalan-
nak tűnő gólt. 1–0. A mérkőzés során mindkét
fél részéről sok kapujelenet volt, de látszott, hogy
a tavaly is hasonló felállításban játszó Dinamo
játéka összeszokottabb, mint a tizenhárom újon-
cot soraiba tudó, hat új kezdővel felálló vásárhe-
lyi együttes. 

A hármas sípszó előtt Szilágyi, a hazaiak bal-
hátvédje gyerekes hibáért kapta meg a második
sárgáját, így a szombaton, 18.30 órakor hazai pá-
lyán kezdődő, a kolozsvári CFR elleni mérkőzésen
nem léphet pályára.

A politika, te ostoba!
A Való világ-féle tévéműsoroktól kezdve a marxistákig sokan vannak,

akik minden történés mögött a pénzt keresik, és meg vannak róla
győződve, hogy a világot a pénz mozgatja. Vagy, marxistául, a gazdasági
alépítmény határozza meg a létet. Egydimenziós életükből merítve
számukra Teréz anya, egy nőért bármire hajlandó milliárdos vagy Lech
Walesa igaz története csak „duma”. És nekik az Európai Unió válságát
leginkább megvilágító vezércikk úgy kezdődne, hogy „az euró értéke az
euróövezetbe tartozó tagállamok tegnapi brüsszeli csúcstalálkozója előtt
esni kezdett”. A világ azonban – szerencsére – jóval érdekesebb. Azt végső
soron és alapvetően az eszmék, vágyak, érzések irányítják. Amelyek
megvalósításához a pénz eszköz. Ahogyan az Európai Unió és benne az
euróövezet mostani válsága sem elsősorban pénzügyi-gazdasági, hanem
politikai. Vélhetőleg hihetőbb, ha ezt egy közgazdasági Nobel-díjas
mondja, mint Joseph Stiglitz, akinek a Financial Times július 20-i
számában megjelent cikke pontosan ezt a címet kapta: Az euróövezet
problémái politikaiak, nem pedig gazdaságiak. Olyannyira azok, hogy
Amerikából nézve a mostani válság nemcsak egyértelműen politikai
jellegűnek látszik, de éppen az unió intézményi szerkezete és a
nemzetállamok féltése közötti feszültség miatt szinte megoldhatatlannak
is. A Wall Street Journal fogalmazta meg egy hete szerkesztőségi
állásfoglalásában azt, hogy az euró csak úgy lenne megmenthető,
ahogyan azt az Európai Unió képtelen megtenni, mert egy ilyen mentési
terv kizárólag föderális (szövetségi) rendszerben képzelhető el, azt pedig az
unió alapító okirata nem teszi lehetővé.

Azaz: amire a görögök és a többi bajbajutott megmentéséhez szükség
lenne, az több tagállam ellenkezése miatt megvalósíthatatlan. A baj
szokatlan nagyságának érzékeltetésére idézzük José Manuel Barrosót, az
Európai Bizottság elnökét, aki teljes uniós pályafutása alatt egészen
szerdáig eddig soha nem mondta azt, hogy az euróövezet helyzete igen
súlyos. Szintén a Financial Timesban a lap társszerkesztője, Wolfgang
Münchau cikke tegnap A szakadék szélén állva – ugrásra készen címet
kapta, míg kedden a New York Times vezércikke csaknem ugyanezzel a
címmel jelent meg: Európa a szakadék szélén.

Az európai közösségben talán az a legriasztóbb, hogy túlságosan sok
az ismeretlen, és kevés a fogódzkodó. Vajon miként reagálnak a piacok, ha
a lapzártakor még tárgyaló euróövezeti vezetők olyan döntést hoznak,
hogy legalább csökkentik a kamatlábakat, és meghosszabbítják a
kötvények lejárati idejét? Nem gondolnak majd arra a befektetők, hogy
Európában már államok is csődbe mehetnek? Mekkora ellenállást
mutatnak a tagállamok, ha megállapodás születik 110 milliárd eurós
második görög mentőcsomagról és netán újabb segítségről Írország és
Portugália számára, valamint a 750 milliárdos uniós mentési alap további
emeléséről úgy, hogy az Madridot és Rómát is megnyugtassa? Meddig tart
a görögök türelme, meddig engedik egyre jobban megszorítani derekukon
– és, mint egyesek érzik, nyakukon – a nadrágszíjat? És a reménytelenül
munkanélküli spanyol fiataloké, akik már megkezdték lázadásukat a
barcelonai Katalán téren? Vagy meddig tart a szakszervezetek és azok
türelme, akik úgy érzik, a népek által választott politikusok nem a válságot
előidéző pénzintézeteket büntetik, hanem azokat, akiken a válság ostora
csattant? A Budapesten járt Emmanuel Todd világhírű francia
demográfus-történész-politológus-szociológus nemrégiben azt
nyilatkozta lapunknak, hogy az Európai Unió két éven belül szétesik. Máris
halljuk a tiltakozó hangokat: Todd nem pénzügyi szakember. Való igaz.
Még egy világválság létrehozására sem lenne képes.

Lovas István

Egyrészt a magyar választó gyanúja
arról, hogy nem, nem lehet más a politika,
beigazolódni látszik, másrészt éppen az
LMP adja tanújelét: ő maga is döntő aka-
dálya annak, hogy valaha is más lehessen
a politika. Az a figyelemre méltó, mi több,
kreatív ötletük, hogy a három ellenzéki
pártnak politikai blokkba tömörülve kel-
lene leváltani a Fideszt, és egyúttal felszá-
molni annak rendszerét is, éppen a politika
megváltoztathatatlanságának ékes bizo-
nyítéka. Bizonyíték arra, hogy a politika
nem más, mint az ezt szakmául választó
oligarchikus uralmi rétegek cinikus játéka.
Aki ugyanis ezt a javaslatot kitalálta, az
vagy cinikus, vagy tudatlan, vagy mind a
kettő egyszerre.

Szó se róla, az 1990 óta regnáló magyar
politikai berendezkedés valóban ócska,
hamis és a többség által joggal megvetett
konstrukció. A választók a 2010-es válasz-
tásokon leadott szavazatukkal szándékuk
szerint valóban a rendszert szavazták
(volna) le, amit aztán a Fidesz gyorsan a
rendszert megdöntő forradalomként érté-
kelt. Ez akár igaz is lehetne, csak az árnyalja
egy kicsit a képet, hogy nem volt sem elő-
zetes, sem utólagos egyeztetés arról, hogy
mi is következik a rendszer megdöntéséből.
A tisztázás elmaradásának oka nagyon is
érthető. Egy ilyen tisztázásból ugyanis ki-
derülne, hogy a szuverenitásunk 1990 óta
csupán látszat, illetve most már lassan az
sem. A rendszerünk minőségét nem mi ha-
tározzuk meg, hanem a minket függésben
tartó mindenkori birodalom. A magyar vá-
lasztó legfeljebb arról dönthet, hogy melyik
uralmi oligarchiát engedi oda a birodalom
által birtokolt és meghatározott rendszer
üzemeltetéséhez. A globális kiválasztó ha-
talmat az sem hatná meg, ha egy politikai
erő százszázalékos győzelmet aratna a vá-
lasztásokon, az akkor is csak a „birodalom
rendszerét” üzemeltethetné tovább az uta-
sításoknak megfelelően. A feszültség azért

nő folyamatosan az elmúlt két évtizedben,
mert a birodalom láthatólag „túlfosztja”
Magyarországot, és a választó kétségbe -
esetten ennek korrekcióját várná az uralmi
elitektől. A „más politika” az volna, ha egy
kormányra kerülő erő képes lenne az e kor-
rekciót megalapozó új egyezség létrehozá-
sára, vagyis a globális kiválasztóhatalmat a
rendszer létminőségének megváltoztatá-
sára bírná.

Lássuk, milyen esélyei lehetnének erre
a jelenlegi ellenzéki pártoknak. Pontosab-
ban, hogy összefogásuk együttesen alkal-
massá tenné-e őket egy ilyen egyezségre.
A Fidesz-kormány egyébként valóban tett
kísérletet ilyen korrekcióra, retorikája leg-
alábbis azt tükrözi, hogy tudatában van a
feladatnak, ám kiderülni látszik: a rendszer
megváltoztatásának mind a külső, mind a
belső feltételei hiányoznak. Ehhez ugyanis
egyezkedésre és áldozatokra hajlandó biro-
dalom kellene, és olyan magyar társada-
lom, amely kikényszeríti ezt. Ám tekintve,
hogy ma egyik sincs jelen, a kormány for-
radalmi, rendszerváltó kísérlete elhalni lát-
szik. De vizsgáljuk meg higgadtan, vajon a
három ellenzéki párt összefogása jobb
esélyt kínálna-e ennek a történelmi folya-
matnak a véghezvitelére.

Ehhez előbb azt kellene tisztázni, hogy
mik is ezek a pártok valójában. Nos, az
MSZP most éppen azért esik szét, mert –
bár tagadja – a magyar politikai erőket
megosztó igazi törésvonal e párt legbelse-
jében húzódik. Az igazi törésvonal ugyanis
nem a jobb- és baloldal között, hanem a
nemzeti és nemzetellenes, illetve a szociális
és antiszociális erők között van. Gyurcsány
stratégiája a nemzetellenes és antiszociális
erők újraegyesítésében, vagyis a militáns

SZDSZ-re emlékeztető konstrukcióban látja
az MSZP jövőjét. Vele szemben áll az MSZP-
n belül az a stratégia, amely kevésbé nem-
zetellenes és sokkal kevésbé antiszociális.
A Jobbik markánsan nemzeti és szociális,
ám ezt olyan politikai látványtechnikával
és retorikával teszi, amely megakadályozza
abban, hogy valaha is kilépjen a tíz százalék
körüli politikai gettóból. És végül az LMP,
amely önmagát hangsúlyozottan szociális-
nak, sőt ökoszociálisnak tételezi ugyan, de
igen határozottan nemzetellenes, sőt a
nemzetet mint „tematikát” is militánsan el-
vető konstrukció. Ez egyúttal önleleplező is,
hiszen megmutatja, hogy a lendületes, ele-
gáns és posztmodern retorika mögött va-
lójában egy olyan áramvonalasított és
emberarcúra maszkírozott, klasszikus
SZDSZ húzódik meg, amelynek célja aligha
lehet a birodalmi egyezség újratárgyalása,
sőt.

Mindebből világosan következik két
dolog. Az egyik, hogy a legmélyebb tartal-
mak szintjén nem is értelmezhető ez az
összefogás, hiszen benne egyfelől az SZDSZ
különböző áramlatai (a „két MSZP” és az
LMP), valamint egy radikálisan anti-SZDSZ-
es, de radikalizmusát saját közvetlen ura-
lomtechnikai céljainak görcsösen
alárendelő Jobbik kapcsolódna össze, ami
maga a teljes képtelenség. A másik, hogy
szintén értelmezhetetlen az összefogásra
javaslatot tevők azon hivatkozása is, hogy
ezzel leváltható lenne a Fidesz-rendszer. Tö-
kéletesen logikátlan ugyanis annak a felté-
telezése, hogy a magyar választó,
amennyiben elégedetlen lenne a Fidesz-
kormány új, globális alku megkötésére irá-
nyuló teljesítményével, a kormányzást egy
olyan zavaros nagykoalícióra bízza, amely
erre még inkább alkalmatlan. Amíg tehát
a magyar politika uralmi konstrukciói kép-
telenek az ebből levonható következteté-
sekre, addig nem lehet más a politika! 

Bogár László 

Nem lehet más a politika

Dinamo–FCM Marosvásárhely 1–0 (1–0)

Vezették: Augustus Constantin – Florin Păunescu (mindketten Rm.-Vâlcea), Sebastian
Stoianof (Konstanca).
Dinamo: Bălgrădean – Scarlatache, Moţi, Grigore, Diabate, Torje, Kone, C. Munteanu
(87. Pătraşcu), Alexe (65. Bakaj), Dănciulescu, M. Niculae (79. Ţucudean).
FCM: Balauru – Nicu, Ghionea, Halisson, Szilágyi, Pădureţu, Fl. Dan (64. Kallisse), Ilyés,
Bumba (55. Issa Ba), Astafei, Didi (72. Celsinho).
Gól: M. Niculae (12.)
Sárga lapok: Grigore (22.), illetve Ilyés (41.), Szilágyi (52.), Bumba (55.), Didi (60.)
Piros lap: Szilágyi (86.)

SPORT Igazságosabb lett volna a döntetlen



A FCM rövid fennállásának eddigi legtapasztaltabb játékosa, a 37 éves csíkszeredai Ilyés Róbert, a Rapid együttesével 2003-ban bajnoki címet és szu-
perkupát, 2002-ben pedig Románia-kupát is nyert játékirányító, nemrég feleségével és két lányával Marosvásárhelyre költözött. Családja jövőjét és
labdarúgói pályafutását, majd az utána következő időszakot is városunkban képzeli el. 

– Köszönöm, hogy vállalkoztál
a beszélgetésre, amelyre percnyi
pontossággal érkeztél…

– Ez olyan dolog, ami a be-
csületemhez és az ígéretem-
hez tartozik. A tavaly azért
sem szerződtem a FCM-hez,
mivel Ioan Niculae klubtulaj-
donos felkért, hogy segítsem
még egy évet a csapatot, mivel
14 játékos távozott és annak
idején Răzvan Lucescu körém
építette a csapatot. Megígér-
tem, a szavamat adtam, amit
mindig is szeretek betartani.
Amúgy hajdanán, amikor még
a C-osztályos maroshévízi Mu-
reşulnál fociztam, Gică Ciorceri
egykori edzőmön keresztül
csak hajszálon múlott, hogy
nem kerültem az egykori ASA-
hoz. Sőt, visszaemlékszem,
hogy gyermekkoromban a 
legelső csapatzászlóm még
Bölöni László idejében kaptam
az ASA-ról, azóta is ereklye-
ként őrzöm. Amúgy annak
idején az ASA-nak, a Brassó-
nak, meg a kolozsvári U-nak
szurkoltam.

– A helyi szurkolótábor most
örvend, hogy végre Ilyés a FCM
játékosa lett. Olyan korban vagy,
melyben más labdarúgó már rég
szegre akasztotta a csukákat. Te,
akár a jó bor, még jelenleg is ki-
váló vagy. Meddig lennél képes
futballozni?

– Az igazság, hogy mindig
is sportszerű, profi sportolói
életmódot éltem, fizikailag és
pszichikailag is a legjobban
igyekeztem felkészülni. Ügye-
lek az étkezésre, kellő időt for-
dítok a pihenésre, a szervezet
regenerálódására, mindig kel-
lőképpen edztem, melegítet-
tem, sőt, a sérülések is részben
elkerültek engem. Mindig csak
egy évre tervezek előre, három
évnél többet nem nagyon fociz-
tam egy csapatnál, így nagyobb
az akaratom és mindig a maxi-
mumot adtam ki magamból. A
fizikai teszteken a FCM-nél a
második lettem, tehát úgy
érzem, amíg felvehetem a ver-
senyt fiatalabb társaimmal,
addig hasznos tagja lehetek a
csapatnak.

– Ezt úgy értsem, hogy egye-

lőre nem tervezed abbahagyni a
focit?

– Egyelőre egy évre írtam
alá a FCM-vel, ahol mindent el-
követek, hogy játékommal se -
gítsem az együttest és
élvezzem a vezetőség és a já-
té kostársaim bizalmát. A
másik dolog, én mintegy 20
éve a foci miatt távol voltam,
szinte mindig egyedül a csalá-
domtól. Én is, ők is, de főleg a
két lányom (egyik 10, a másik
12 éves) nagyon hiányoltuk
már egymást.  Úgy gondoltuk,
itt az alkalom, hogy együtt le-
gyünk, ezért Csíkszeredából ők
leköltöztek Marosvásárhelyre.
A lányaimat beírattuk iskolába,
nagyon örvendek, hogy együtt
lehetünk. Arra is gondoltam,
ha abbahagyom a focit, ka-
matoztathatom az évek
során elsajátított tu-
dásom, és ha lehe-
tőség lesz, a FCM
klub keretén
belül szeretnék
idővel majd tevé-
kenykedni. Persze, ez
nem csak tőlem függ, de addig
is, játékosként kell segítsek a
csapatnak.

– Minden idők egyik legjobb
és leghíresebb Hargita megyei
labdarúgójaként tartanak szá-
mon. Mikor is kezdtél el spor-
tolni?

– Mint szinte minden hargi-
tai gyerek, én is a jégkoronggal
kezdtem. Nyolc és tíz éves
korom között hokiztam, de
mivel nem volt meg a kellő ma-
gasságom, meg a mozgásom a
jégkoronghoz, abba kellett
hagyjam. 10 évesen a csíksze-
redai Sportiskolánál kezdtem el
focizni. Az A-osztályban 1997.
augusztus 2-án mutatkoztam
be a fălticeni-i Foresta színei-
ben, majd 1999–2002 között a
ploieşti-i ASTRA, 2002–2006
között a bukaresti Rapid, 2006–
2007 között az azzeri Khazar
Lankaran, végül 2007–2011
között a Brassó együttesének
voltam leigazolt játékosa.

– A Rapid színeiben, európai
kupákban, Champions Leaque-
ben is szerepeltél. Ez volt eddigi
sportpályafutásod legszebb és
legsikeresebb időszaka?

– Igen. Soha nem fogom
elfelejteni, amikor saját közön-
ségünk előtt akasztották nya-
kamba a bajnoki címért járó
érmet, és a magasba emelhet-
tem a román kupát. A Rapiddal
kapcsolatos legkellemetlenebb
emlékem, hogy 2008 májusá-
ban, Bukarestben 0–0-ás dön-
tetlen után, Brüsszelben az
Anderlecht ellen 2–0-ás veze-
tés után elvesztettük a mérkő-
zést és nem juthattunk be a
Champions Leaque csoportkö-
rébe. De megjegyzem, Brassó-
ban is gyönyörű négy évet
tölthettem. 

– Balul kezdtetek a Dinamo
otthonában. Igazságosabb lett
volna a döntetlen?

– Mindenképp, hiszen sok
helyzetünk volt. Számított,
hogy az együttes fele csak a
nyár folyamán csatlakozott a
csapathoz, és a Dinamo már a
tavaly óta hasonló felállításban

játszik. Gondolom, hogy a tava-
lyi, kettős mérkőzéshez képest,
melyen tíz gólt kapott a csapat,
jobban játszottunk, erősebbek
vagyunk. Amúgy a vezetőség a
mérkőzés után csak biztatott
minket. Remélem, ezzel az
együttessel majd sok borsot
törhetünk a csapatok orra alá a
bajnokság során és elérjük a ve-
zetőség által kitűzött célt.

– Summa summárum: elé-
gedett vagy, hogy végül Maros-
vásárhelyre igazoltál?

– Soha egy pillanatig sem
bánom meg, hogy ide igazol-
tam. Ilyen fogadtatásban eddig
sehol sem volt részem. Amit kér-
tem, azt a vezetőség teljesítette.
Örvendek, hogy ilyen emberek-
kel van az együttes körülvéve,
akik mindent elkövetnek a csa-
pat érdekében. A szurkolótábor
is mindig az együttes mellett
van. Boldog vagyok, hogy itt
játszhatok és nem utolsósorban
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Tíz külföldi, 
hat bajnok a FCM keretében

A játékosokat az elmúlt héten, a helyi polgármesteri
hivatal víkendtelepi vendégházában ünnepélyes ke-
retek között mutatták be, a mintegy 500 lelkes szur-
koló jelenlétében. Az 1. ligás keretben 25 név
szerepel, néhány hiányzóval, illetve meglepetéssel,
melyben tíz nemzetiségű, és mindössze két hazai já-
tékos (Szilágyi Loránd és Victoraş Astafei) van. 

A 25 név közül tizenhárom új, azaz a csapat fele az idén ér-
kezett a klubhoz: Pădureţu, Nicu (urziceni Unirea), Ilyés (Brassó),
Mohammed (Kenya), Bumba (FC Máramaros), Goia (nagyváradi
Luceafărul), Creţu (tulceai Delta), Halisson, Celsinho (mindkettő
Brazília), Kalisse (Hollandia), Bortel (Szlovákia), Fofana (Elefánt-
csontpart), Ghionea (temesvári Politehnica). A Tullnerbachban
edzőtáborozó csapatból Marder, Brock, Qiuntino, Josl, illetve Târ-
năvean nem győzték meg Ioan Ovidiu Sabău vezetőedzőt, hogy
megtartsa őket. Issa Ba, Astafei és Didi maradnak az együttesnél,
habár nemrég szó volt arról, hogy ideális ajánlat esetén meg-
válnak tőlük. A keret érdekessége, hogy hat játékos, tizenegy al-
kalommal nyert már bajnokságot a keretből egy vagy több
alkalommal: Ilyés Róbert – Rapid (2003), FC Khazar Lankaran
– 2007, Adrian Iencsi – Rapid (1999), Sorin Ghionea – Steaua
(2005 és 2006), Cleidemar Didi – CFR Kolozsvár (2008 és 2010),
Răzvan Pădureţu – Dinamo (2000, 2002, 2007) és Urziceni
(2009), Epaminonda Nicu – Urziceni (2009).

A vezetőedző szeretne egy igazi gólembert a keretben, akit
napokon belül leigazolhatnak az együtteshez. Központi sport-
lapból értesülve, a 20 éves argentin, olasz útlevéllel is rendel-
kező Carlos Enrique Pieroni, az olasz első osztályos bergamoi
Atalanta játékosa, aki a héten érkezik  Vásárhelyre. Sabău, a
Dinamo meccs előtti sajtótájékoztatón elmondta, kellő hang-
súlyt fektet az együttesen belül mind a tapasztalt játékosokra,
mind a fiatal, ígéretes labdarúgókra. E két csoport sikeres 
összekovácsolása lehet a vezetőség által kitűzött cél elérésé-
nek garanciája, ami nem más, mint az első tíz hely valame-
lyikének az elérése. 

Íme a teljes keret: Dragoş Balauru, Alin Goia, Alessandro
Caparco (olasz) – kapusok; Alexandru Vagner, Epaminonda
Nicu, Boriszlav Topics (szerb), Szilágyi Loránd, Mario Donadoni
(olasz), Adrian Iencsi, Vişan Creţu, Sorin Ghionea, Milan Bortel
(szlovák), Halisson Bruno Melo dos Santos (brazil) – hátvédek;
Florin Dan, Ciprian Vasilache, Răzvan Pădureţu, Issa Ba (sze-
negáli), Victoraş Astafei, Ilyés Róbert, Jamal Mohammed (ke-
nyai), Claudiu Bumba – középpályások; Moussa Kalisse
(holland), Celso Luis Honorato Junior „Celsinho” (brazil), Clei-
dimar Magalhaes Silva „Didi” (brazil), Salifou Fofana (elefánt-
csontparti) – csatárok. Edző: Ioan Ovidiu Sabău – vezetőedző,
Mircea Cojocaru – másodedző, Dan Didiţa – fizikai előkészítő,
Aurel Nalaţi – kapusedző, Koszorús Gabriel – orvos, Levai Ale-
xandru, Pop George és Marian Ionică – masszőrök. 

Czimbalmos Ferenc-Attila

Marosvásárhelyre költözött családostól
Ilyés Róbert 

Egyelőre egy évre írtam alá a FCM-vel,
ahol mindent elkövetek, hogy játé-
kommal segítsem az együttest és 
élvezzem a vezetőség és a játé -
 kostársaim bizalmát. 
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Egy német, egy francia és egy orosz beszélgetnek az 50-es

években:

– Nekem egy Mercedesem van, a feleségemnek egy BMW-

je, külföldre pedig lakókocsival járunk – mondja a német.

– Nekem egy Peugeot-m, a feleségemnek meg Renault-ja

van. Külföldre mi vonattal járunk – mondja a francia.

– Nekem egy Moszkvicsom van, a feleségem meg metróval

jár – mondja az orosz.

– És külföldre mivel jártok?

– Leginkább tankkal.

– Ki találta fel a triatlont?

– A cigány. Egyszer lefutott a tóra úszni és biciklivel jött

vissza. 

A szöszi és a barna autóznak. Benzin nélkül maradnak és a

kocsi leáll.

– Miért álltunk le? – kérdezi a szöszi.

– Benzin nélkül maradtunk – feleli a barna.

– Jaj, de okos vagy! Én tovább vezettem volna.

– Jean, az évnek melyik hónapjában van 28 nap?

– Annyi mindegyikben van, uram!

– Mi a különbség az ügyvéd és a vámpír között?

– Az egyik egy vérszívó állat, a másik képes denevérré válni.

Viccek

Jan Vermeer, a művészettörténet
egyik legtitokzatosabb festője, isme-
retlenül halt meg, majd hosszú időre
feledésbe merült, és csak a 19. század-
ban fedezték fel újra. A 20. század ele-
jén már világszerte csodálták, ám arra
senki sem számított, hogy a „delfti
szfinx” halála után több mint két év-
századdal egy hihetetlen történet sze-
replője lesz. Az 1930-as években egy
kisiklott életű holland festő, Han van

Meegeren – akit a műkritikusok lenéz-
nek, mert az avantgárd korában ha-
gyományos képeket fest – Vermeer
bőrébe bújva próbál bosszút állni bírá-
lóin. Tökéletes technikai felkészültség-
gel alkotja meg a 17. századi mester
„elveszett” műveit, majd műkereske-
dőként eladásra kínálja őket, a neves
szakértők pedig sorra esnek bele a
csapdába: hiteles Vermeer-műnek nyil-
vánítják a hamisítványokat.

Könyvajánló

Vermeer kettős élete – A 20. század 
legnagyobb képhamisításának története

Guarnieri, Luigi: 
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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


