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Zöldek

Két kerékpárút-sávon 
tekerhetünk majd

A Román Környezetvédelmi Alap idén júliusban hirdette meg
azt a pályázatot, amelyben az önkormányzatok kerékpárút-
építésére igényelhettek támogatást. A július 28-i helyi tanács -
ülésen sürgősségi napirendi pontként szerepelt a projekt
megpályázása, melyet a testület egyöntetűen megszavazott
és augusztus 5-én benyújtotta az erre a célra összeállított irat-
csomót. 

>>> 6. oldal Riport

XV. Vajdaszentiványi 
tánc- és zenei tábor

Másfél évtizedes múltra tekint vissza a vajdaszentiványi tánc-
és zenei tábor. A hagyományokhoz híven, az idei esemény-
sorozatnak is a Vajdaszentiványi Hagyományőrző Táncegyüt-
tes és Zalai Táncegyüttes voltak a szervezői, hűséges
támogatói pedig a Zichy-Horváth Egyesület, a polgármesteri
hivatal, az iskola és a református egyház.

>>> 11. oldal

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

Még minden 
lehetséges

Múlt héten  lapunk megbízásából a Metro-Polls által készített
közvéleménykutatás adatainak ismertetését kezdtük le. Ezúttal
a Maros Megyei Tanács elnökségéért esetleg indulók esélyeire vo-
natkozó adatokkal folytatjuk. 

A kérdésre – ha a jövő vasárnap lennének a választások, az
alább felsorolt, a megyei tanács elnökségére pályázó személyek
közül ön kire adná a voksát? – adott válaszokból kiderül: a válasz -
adók – románok és magyarok – 15 százaléka nem nevezett meg
egyetlen jelöltet sem, pontosabban nem szándékszik szavazni (4
százalék), határozatlan (8 százalék), illetve nem válaszol a kérdésre
(3 százalék). A válaszadók 31 százaléka Ciprian Dobréra, 19 száza-
léka a jelenlegi tanácselnökre, Lokodi Editre, 12 százaléka pedig a
tisztségben levő prefektusra, Marius Paşcanra adná a voksát. 

Érdekesebb kép alakul ki a magyar nemzetiségű alanyok vá-
laszaiból: 34 százalékuk Lokodi Editet támogatná, 16 százalékuk
Ciprian Dobrét, míg 14 százalékuk Borbély Lászlót. Magas – 17
százalék – a voksolni nem szándékozók, a határozatlanok, illetve
a kérdésre nem válaszolók aránya. Továbbá igen magasnak tűnik
azok aránya – 19 százaléknyi – is, akik egy más, a listán nem sze-
replő személyre adnák a szavazatukat. 

Ha esélylatolgatásba kezdenénk, figyelembe kellene vennünk
az esetleges koalíciós lehetőségeket, mert első látásra világos: az
ellenzéki szociál-liberális szövetség (USL) jelöltje szerezné meg a
legtöbb voksot, de ha a mostani kormánykoalíció pártjai közül az
RMDSZ jelöltje (a Lokodira és Borbélyra eső 19, illetve 10 száza-
lékot összeadva) 29 százalékon állna, míg a PDL (Paşcan 12, Florea
8, Maior 5 százalékai) 25 százalékot gyűjthetne összesen. Egy
esetleges koalíciós (nyíltan vállalt, vagy csupán a háttérben kötött)
egyezség esetén a jelenlegi kormányerők meg tudnák tartani a
megyei tanács elnöki pozícióját. Kérdés: ha az RMDSZ jelöltje lenne
a jelenlegi kormánykoalíció kiszemeltje a tisztségre, akkor mi
lenne annak az ára, mit kérne a PDL ezért cserébe? 

Sorozatos akadályok gördülnek a Romániai Magyar Orvos- és Gyógysze -
részképzésért Egyesület kezdeményezte augusztus 11-i körmenet meg -
szervezésének útjába. A szervezők kitartóan állják a sarat, nem hagyják
annyiban a tüntetés elutasításának tényét. >>> 5. oldal

Ha jövő vasárnap tartanának választásokat, az alábbi 
jelöltek közül kit választana megyei tanácselnöknek?
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Névnapok
Augusztus 10. Lőrinc, Lóránt, Csilla, Roland, Blanka, Bianka
Augusztus 11. Zsuzsanna, Tiborc, Lujza, Tibor
Augusztus 12. Klára, Hilda
Augusztus 13. Ipoly, János, Gerda, Emőd, Helén, Ibolya
Augusztus 14. Marcell, Atanázia, Menyhért, Atanáz, Özséb
Augusztus 15. Mária, Alfréd, Napóleon
Augusztus 16. Ábrahám, István, Szeréna

Ajánló

Kos: Bármilyen feladatok várnak is önre ezen a héten, mód-
szeresen járjon el! Így talán lassabban, de sokkal biztosabban
célba ér. Ezt még szerelmi ügyekben is célszerű szem előtt tar-
tania.

Bika: Ha van valaki a közelében, aki szépnek és kedvesnek
látja önt, az átalakítja a saját magáról alkotott véleményét
is, ez pedig erősíti önbizalmát. Magabiztossága lazábbá és
közvetlenebbé teszi.

Ikrek: Figyeljen oda ezekben a napokban, hogy megmarad-
jon belső nyugalma és semmi se zökkentse ki a pihenésből.
Ehhez elengedhetetlen, hogy partnerével őszinte legyen és
tudatosan dolgozzon azon, hogy közel legyenek egymáshoz.

Rák: Amikor csak teheti, menjen ki a szabadba ezen a héten.
Egy kellemes séta vagy bármilyen mozgás – akár esőben is –
kitisztítja a gondolatait és segít tisztázni, hogy mi az, amit
igazán fontos, s mi az, amin változtatni szeretne.

Oroszlán: Szabadságra van szüksége ezen a héten élete
minden területén. Olyan erős önben ez az igény, hogy ha
valaki korlátozni próbálja, akár arra is képes, hogy egy időre
megszakítsa vele a kapcsolatot.

Szűz: Nem érzi, hogy haladna problémái megoldásában,
ennek ellenére jelentős lépéseket maga mögött tudhat már.
Ezek talán nem a leglátványosabbak voltak, de mindenképp
fontos állomásai egy belső átalakulásnak.

Mérleg: Ez a hét nem szabad, hogy önmaga feláldozásáról
szóljon, mert most könnyen visszaélnek vele és mire észbe
kap, máris benne találja magát egy újabb alárendelt kap -
csolatban.

Skorpió: Ha túl egyhangúnak érzi az életét mostanában és
változatosságra vágyik, tehet apró lépéseket is ennek
megváltoztatására. Elég ha minden bevásárláskor vesz egy
olyan ételt vagy italt, amit még nem kóstolt, ha meghallgat
olyan zenéket, amelyeket nem szokott.

Nyilas: Mostanában egészségére több időt tud szakítani,
jobban odafigyel saját szükségleteire és ez meglátszik testi,
lelki közérzetén is. Tartsa meg ezeket az új szokásait!

Bak: Ha ezen a héten kellő komolysággal és odafigyeléssel
végzi a munkáját, ha képességeit célzottan használja, nem
lesz hiány dicséretben és elismerésben.

Vízöntő: Kicsit kedvetlen és hanyag a hét elején, ami talán
idegesíti, de a környezetében élők elégedetten tapasztalják,
hogy ön is csak gyarló ember, akinek vannak rosszabb napjai.

Halak: Tele van ugyan ezen a héten tetterővel és tenni
akarással, de kénytelen tudomásul venni, hogy bizonyos dol-
gokhoz egyszerűen több idő kell. Ezért ne cselekedjen el-
hamarkodottan. Ez leginkább szakmai és pénzügyi téren
igaz.

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
Akadémiai szimfonikus fesztivál

Az 1994-ben Alexandru Gavrilovici Se-
gesvárról Svájcba telepedett hegedűmű-
vész kezdeményezésére minden évben
augusztus elején szimfonikus hangverseny-
sorozatot szerveznek Segesváron. Az idei
Akadémiai szimfonikus fesztivál koncertjei
augusztus elsejétől 12-éig tartanak.

Augusztus 10-én, szerdán 18 órakor a
Városházán: A résztvevők hangversenye I.;
11-én, csütörtökön 18 órakor a Városházán:
Student concert II.; pénteken 18 órakor a
Városházán: Student concert III.; szomba-
ton 20 órakor a Kolostortemplomban kerül
sor az Akadémiai szimfonikus fesztivál  zá-
róhangversenyére. 

Körtvélyfáji kulturális napok

Gernyeszeg község önkormányzata au-
gusztus 13–14-én tartja a körtvélyfáji kul-
turális napokat gazdag programmal. Ebből
tallózunk: szombaton 15 órakor a deme-
cseri fúvószenekar vonul fel a falu utcáin.

16 órakor kerül sor Kolcsár Gyula ünnepi kö-
szöntőjére. Ezután következik a demecseri
Citromband előadása, majd bemutatják a
körtvélyfáji legeket. Ezt követően gyerek-
és fiatal táncegyüttesek lépnek fel. Elbírál-
ják a körtvélyfáji torták királya versenyt, ki-
hirdetik a Tiszta utca, rendes porták
vetélkedő nyerteseit. Este előadást tart a
Bekecs Néptáncegyüttes, amelyet koncer-
tek követnek. A nap szabadtéri bulival zárul
a Blue Art együttes közreműködésével. Va-
sárnap traktorverseny lesz a sportpályán,
majd elkezdődik a gulyásfőzés. Az istentisz-
telet után a kultúra fáit ültetik el a műve-
lődési otthon bejáratánál. Délben kerül sor

a Legügyesebb körtvélyfáji favágó ver-
senyre. Délután 3 órától hagyományőrző
néptánccsoport előadását láthatják. Késő
este koncertekkel zárulnak a körtvélyfáji
kulturális napok. A falunapok ideje alatt
megtekinthető a gyülekezeti házban Pus-
kás György fényképkiállítása.

Pompa és por

A Marosvásárhelyi Fotóklub Vár Galéri-
ájában nyílt meg Seiler-Iszlai Éva stuttgarti
fotóművész Pompa és por című fotókiállí-
tása, ami augusztus 23-áig látogatható.

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

A világhálón is

Reklám
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Összenő, ami
összetartozik?

„Teljesen természetes az RMDSZ és a Fidesz közötti pár-
beszéd” – vélekedett minap Markó Béla arra reflek-
tálva, hogy Tusványoson Kelemen Hunor, az RMDSZ
elnöke külön is találkozott Orbán Viktor magyar kor-
mányfővel. A volt RMDSZ-elnök szerint „mégiscsak az
a normális, ha a magyarországi kormánypárt és az
RMDSZ között párbeszéd van: persze nem arról van szó,
hogy most már mindenben egyetértünk, de párbe-
szédre, együttműködésre szükség van”. 
Amióta, különösen 2008 után, nyilvánvalóvá vált, hogy
a 2010-es magyarországi választásokat a polgári jobb-
oldal nyeri, az MSZP-vel, annak kormányaival kivétele-
sen jó kapcsolatokat ápoló RMDSZ minden eszközzel
megpróbált javítani a Fideszhez és annak elnökéhez fű-
ződő kapcsolatain. Orbánék szemében az RMDSZ már
a 2004. december 5-ei, a magyar állampolgárság ki-
terjesztésére (is) vonatkozó referendum előtt leszere-
pelt, amikor is a kampányban még a huszonkét millió
román munkavállalóval riogató MSZP véleményét osz-
totta, s csak az itthoni felháborodást tapasztalva támo-
gatta végül – úgy ahogy, félszájjal – az igen
szavazatokat. Nos, azóta sok víz lefolyt a Dunán, de a
Maroson is, Markóék pedig, észlelve a politikai szélfúvás
változását, úgy gondolták, Tőkésen keresztül férkőzhet-
nek a Fidesz bizalmába, ezért is ajánlották fel neki az
EP-választásokon a jelöltlista első bejutó helyét. A ma-
nőver azonban nem hozta meg a várt eredményt, ezért
az idei tisztújító kongresszuson az Orbán előtt szalon-
képtelenné vált Markó úgy döntött, egy sorral hátrébb
lép. P. Gáll Ildikó Fidesz-alelnök kongresszusi beszéde,
de különösen a hallgatóság reagálása, gondoljunk csak
Borbély elutasító, pökhendi célozgatásaira, azt bizo-
nyították, hogy az RMDSZ-ben sokan vannak, akik nem
óhajtják a közeledést. 
Az úgynevezett Tőkés-párt bejegyzési kísérlete sem vál-
tott ki egyértelmű ujjongást az RMDSZ-ben. Az Orbán-
kormány új nemzetpolitikai stratégiájában, a nemzeti
egység előtérbe helyezésében Markóék újabb alkalmat
véltek felfedezni a békülésre. Ezt bizonyítja a következő
gondolat is: „Egy új magyar párt bejegyzése nem növeli,
hanem rontja az összefogás lehetőségét. Ezt annak tu-
datában mondom, hogy végül is egy olyan időszak után
vagyunk, amikor sok-sok vitával, de sikerült összefogni
és közös listán indulni az EP-választásokon. És akkor
utólag meg kell kérdeznem: ebben mi nem tetszett?
Miért kell akkor mégis megpróbálni egy új pártot be-
jegyeztetni?” Gondolom, a kérdést költőinek szánta
Markó, hisz köztudomású, Tőkésék ilyen irányú törek-
vését, a Demokrácia Központoknak nyújtott tetemes
anyagi támogatás révén, maga a Fidesz és elnöke is tá-
mogatja. Legalábbis támogatta mindeddig. Nyílt kér-
dés: élvezheti-e Tőkés Orbánék bizalmát, ha a román
bíróság netán végleg visszautasítja a párt bejegyzését?
„A szövetség nem élt feljelentéssel az ügyben, nem
kezdeményeztünk vizsgálatot, de azt ne várja el senki
tőlünk, hogy örüljünk ennek. Egyáltalán nem szurkolok
azért, hogy ezt sikerüljön bejegyeztetni. Együttmű-
ködni lehet és kell, de egy pártbejegyzés ezt nem köny-
nyíti, hanem nehezíti” – szögezte le Markó. 
S ha már az együttműködés került szóba, akkor el kell
mondanunk, hogy annak valamiféle csiráját, előjelét
bárki felfedezhette, aki figyelmesen követi az esemé-
nyeket: szerintünk nem véletlen, hogy esetleges vásár-
helyi polgármesterjelöltként – természetesen anélkül,
hogy valamiféle előzetes háttéregyezséget feltételez-
nénk – mind a „Tőkés-párt”, mind az RMDSZ ugyanazt
a személyt próbálja előretolni… Összenő, ami össze-
tartozik?

Szentgyörgyi László   

Felháborodás – Folytonos 
változások

Nem csoda, hogy mindannyiunknak, akik
érintettek vagyunk e témában, elegünk van
abból, hogy a romániai tanügy, a rendszer-
váltás óta folyamatos reformokon megy át.
„Egy olyan rendszert próbálnak meggondo-
latlanul, előre meg nem fontolt, meg nem
vizsgált, és ki nem elemezett módon beve-
zetni, ami ellentétben van a romániai, de
főleg az erdélyi magyar iskolai hagyomá-
nyokkal. Remélem, nem fog hosszú ideig
tartani ez az áldatlan állapot” – fejezte ki
nemtetszését Andrássy Árpád. 

Mivel plusz egy évfolyammal fog bővülni
a diákok száma, ezért a tanterem problémája
sem elhanyagolható, így megoldásként Illés
Ildikó szerint erős iskolaközpontok létreho-
zása lenne a legcélravezetőbb, Andrássy
pedig úgy gondolja, hogy csak az a kényszerű
megoldás létezik, miszerint visszaállítják a
„délutáni műszakot”, azt, aminek eltörléséért
a szülők annyit harcoltak. Ez viszont magával
vonná a 7-es Számú Általános Iskola diákjai
számának csökkenését, hisz az igazgató sze-
rint az iskola „a periférián, a külvárosban he-
lyezkedik el, így egy geopolitikailag
kedvezőtlen helyzetben van, és a szülők in-
kább a városközpontban levő iskolákban sze-
retik tudni a gyerekeiket.”

A líceumi tanárok leépítése is felháboro-
dásra ad okot: ahány kilencedik osztály eltű-
nik a líceumokból, az annyiszor másfél tanári
állás megszűnését eredményezi. Igaz, a fő-
tanfelügyelő-helyettes asszony szerint ez
megoldható az iskola-összevonásokkal és a
tanárok „költöztetésével”, de ezt látva, joggal
lehet az az érzésünk, hogy ez a reform több
kárral jár, mint haszonnal.

Kétkedés – Szakemberek 
és anyagi támogatás hiánya

Illés Ildikó elsősorban a falusi iskolákban
tapasztalható osztályterem-hiány miatt ag-
gódik, mivel jelen pillanatban nekik sincs
kidolgozott stratégiájuk erre a problémára,
Andrássy szerint sokkal nagyobb kihívást
jelent a szakemberek hiánya, és az iskola
felszereltségéhez szükséges anyagiak be-
szerzése. Elmondta, a tanárok (Illés Ildikó
véleményével ellentétben) nincsenek fel-
készülve és felkészítve arra, hogy még egy
évet tanítsanak a gimnáziumokban. Tudni-
illik a középiskolában való tanítás sokkal
nagyobb és alaposabb felkészülést igényel,
mint az általános iskolában való oktatás.
Hiába van a gimnáziumi tanároknak képe-
sítése arra, hogy középiskolában is tanítsa-
nak, nincs megfelelő felkészültségük
ahhoz, hogy ebben a plusz egy évben líce-

umi szinten tanítsanak. Andrássy Árpád
még azt is nehezményezi, hogy ennek a re-
formnak a diákok lesznek a legnagyobb ál-
dozatai, mert akarva-akaratlan az első
néhány évjárat kísérleti évjárat lesz, mert
időre és tapasztalatra van szükség ahhoz,
hogy a gimnáziumi kilencedik osztály elérje
a líceumi kilencedik osztály tanítási, felké-
szítési szintjét.

A másik probléma, amit ugyancsak a
szakemberek hiánya generál, az leginkább
a falusi iskolákat érinti. Ez pedig abból
fakad, hogy ezzel a reformmal együtt bővül
a gimnázium végi tudásfelmérés tan-
anyaga, és természetesen megváltozik a fel-
vételi rendszer is. Az általános iskola végén
a diákok egy országos tudásfelmérő rend-
szer keretében vizsgáznak öt – a kisebbségi
oktatásban résztvevők hat – kötelező tan-
tárgyból: románból, matematikából és ter-
mészettudományokból, idegen nyelvből
illetve anyanyelvből, továbbá a tanév köz-
ben számítógépkezelői alapismeretekből és
egy szóbeli keretében társadalomtudomá-
nyokból is felmérik tudásukat. A bökkenő
csak az, hogy a kisebb iskolákban nincs
olyan tanár, aki a gyerekeket fel tudná ké-
szíteni számítógépes alapismeretekből:
„Nekem például jelen pillanatban nincs ma-
gyar ajkú tanárom erre, és ha kötelezővé te-
szik ezeket a tanórákat, nem tudom, hogyan
találok majd szakembert, aki heti 1–2 órá-
ért Marosvásárhelyről eljön ide Búzásbese-
nyőbe” – fejezi ki aggodalmát Kedei Pál
Előd, a falu általános iskolájának igazgatója.

Bízzunk. De miben?

„Az iskola egy hagyományőrző intézmény
kellene legyen, és a több száz éves oktatási
struktúra is igazolta, hogy a nyolc év kisgimná-
zium és a négy év líceum egy nagyon jó és be-
vált módszer volt” – fejtette ki Andrássy Árpád,
aki azt is hozzátette, nem tartja tisztességesnek,
hogy a tanügyben dolgozóknak nem kérték ki
a véleményét a tanügyi reformról. De hát mit
tehetnek egyebet? Kiszolgálják azt a rendszert,
amelyben épp vannak (jelen esetben a helyi ön-
kormányzatot és a tanfelügyelőséget), és biza-
kodnak, hogy valahogy áthidalják ezeket a
nehézségeket, és összeszorult gyomorral várják
a következő tanévet, amely szinte biztosan
újabb változásokkal és reformokkal fog majd
kezdődni, megnehezítve a tanárok munkáját és
próbára téve a diákok alkalmazkodó kézségét.

Nem hiszem, hogy egyedüli vagyok, akik
választ várnának arra a kérdésre, miért refor-
málják évente a tanügyi rendszert, továbbá
vajon mi járhatott Funeriu miniszter úr fejé-
ben, amikor a hírhedten gyenge minőségű,
és folytonos reformokon áteső francia tanügyi
modellt tukmálja ránk? Reménykedjünk
abban, hogy ez a reform nem fogja negatív
irányba befolyásolni a gyerekek továbbtanu-
lását, de főleg azt szeretnénk, ha végre ez az
intézmény következetességével és kiszámít-
hatóságával megteremtené azt a biztos pon-
tot, ami egyaránt hozzásegíti a gyereket és a
szülőt ahhoz, hogy bizalommal forduljanak a
tanügyi intézményekhez.

Pál Piroska

Újabb tanügyi reform. De minek?
Felháborodás, kétkedés és bizakodás a bizonytalanságban: ez az általános fogadtatása a 2011
januárjában életbe lépett oktatási törvénynek, aminek értelmében a 2011–2012-es tanévtől
kezdődően az ötödik osztályba lépő diákok négy helyett öt évig tanulnak az általános iskolában,
és csak hármat a középiskolában. Ez többtényezős és szereplős problémát vet fel. Arról, hogy fel
vannak-e készülve anyagilag és szakemberek szempontjából az általános iskolák, hogy van-e
elégséges osztályterem, és hogy mik lehetnek ennek a tanügyi reformnak a következményei, Illés
Ildikót, Maros megyei főtanfelügyelő-helyettest, Andrássy Árpádot, a Marosvásárhelyi 7-es Számú
Általános Iskola igazgatóját, és Kedei Pál Elődöt, a Búzásbesenyői Általános Iskola igazgatóját
kérdeztük.



A nyárádszeredaiak visszautasítják az
ortodox pópa vádjait

Nyárádszereda önkormányzati képviselőtestülete
közleményben reagált és utasította vissza az ortodox
egyház újonnan kinevezett nyárádszeredai pópája által
az egyik vásárhelyi román napilapban nemrég megje-
lentetett, Traian Băsescu államfőnek címzett nyílt leve-
lében megfogalmazott magyarellenes vádakat. 

A „provokatív és valótlan állítások” szerint a „Nyárád-
szeredában élő román lakosság erőszakos asszimiláci-
ónak lenne kitéve a magyar lakosság és az
önkormányzat részéről”. 

Azt is kifogásolják, hogy nincs képviseletük a helyi
tanácsban, amely folyamatosan akadályokat gördít egy
ortodox templom felépítése útjába, egy olyan területen,
amely 1939-ben az ortodox egyház birtokába jutott, de
amelynek tulajdonjogát jelenleg is vitatják. A levélírók
az államelnök közbelépését kérik, hogy megakadá-
lyozza a románellenes magyar szervezetek alkotmány-
szegő akcióit, amelyekkel hátrányos helyzetbe hozzák
a helyi román közösséget. 

Az önkormányzat válaszlevelében leszögezik, a ma-
roknyi román közösség tagjai két templomban is imád-
kozhatnak Nyárádszeredában, mialatt a magyar
történelmi egyházak csupán egy-egy templommal ren-
delkeznek a városban. A városi képviselőtestület össze-
téttelére vonatkozóan közlik: „az önkormányzati
választások lebonyolítását a romániai helyhatósági vá-
lasztási törvény szabályozza, a helyi románság pedig
nagy valószínűséggel nem rendelkezik akkora szavazat-
számmal, amely a törvény értelmében egy tanácsos be-
juttatásához elegendő lenne”. Végül sajnálatosnak
tartják, hogy „a frissen kinevezett ortodox pap nem a
békés együttélés és az emberi tisztesség diktálta úton,
hanem ilyen elítélhető gesztussal mutatkozott be a
város lakossága előtt”. 

Minisztériumi irányítás 
alatt a megyei sürgősségi kórház

A kormány döntése értelmében a Maros Megyei Sür-
gősségi Kórház közvetlenül a szaktárca irányítása alá
került. Ezentúl a kórház az időszakos jelentéseit, az ed-
digi gyakorlattól eltérően, nem a megyei közegészség-
ügyi igazgatósághoz juttatja el, hanem egyenesen a
minisztériumhoz. Eddig a közegészségügyi igazgatóság
volt a kórház felügyelője, a tőlük kapott adatok feldol-
gozása és a minisztériumba való továbbítása, valamint
a kapcsolattartás is az ő feladatuk volt.  

Korrupcióval vádolják 
Segesvár főügyészét

A Maros Megyei Korrupcióelleni Igazgatóság bűn-
vádi eljárást indított a segesvári bíróság melletti ügyész-
ség fűügyésze ellen. Aldea Virgil Horaţiut azzal vádolják,
hogy hamis, illetve pontatlan, hiányos iratokat vagy nyi-
latkozatokat mutatott be, aminek eredményeképpen
európai uniós alapokból jutott jelentős támogatások-
hoz. A Korrupcióelleni Igazgatóság ügyészei által össze-
állított iratcsomó szerint Aldea Virgil Horaţiu 2008–2011
között a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) segesvári irodájától kért állami szub-
venciót a tulajdonát képező 26 hektár földterület meg-
dolgozására. Az APIA négy éven át 59.758 lejt fizetett
ki számára, ám később az ellenőrzések során kiderült,
hogy a valóságban a főügyész csupán tulajdonosa a szó-
ban forgó mezőgazdasági területnek, de nem ő műveli
meg, hanem a bérlők. A vádirat szerint Aldea hamis nyi-
latkozatban azt állította, hogy ő dolgozza meg a szóban
forgó, Héjjasfalva határában lévő területet.

A bírák és ügyészek jogállására vonatkozó törvény
értelmében Aldea Virgil Horaţiut felfüggesztették tiszt-
ségéből. 
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Augusztus 4-én lemondott tisztségéről Cseke Attila egészségügyi miniszter. A tárcavezető azért
döntött így, mert a költségvetés legutóbbi kiegészítésekor az egészségügynek szánt tételek felől
nem konzultáltak vele, véleményét nem kérték ki, valamint az átutalt összeget (342,1 millió lej)
nem tartotta elegendőnek a problémák orvoslására. Cseke elmondta, bár több ízben is
kezdeményezte az egyeztetést Gheorghe Ialomiţeanu pénzügyminiszterrel, a megbeszélésre
sosem került sor, holott hivatalos úton fordult hozzá.

Pléhkrisztusok
Annak ellenére, hogy az utóbbi években

az erdélyi magyarok körében is tanúi lehet-
tünk a „lelki modernizálódásnak”, még min-
dig komoly megtartó erejük van egyházi és
történelmi relikviáinknak. Bár folyamato-
san csökken a történelmi egyházak aktív hí-
veinek létszáma, és a nemzeti-történelmi
témák iránti érdeklődés, mind a mai napig
a legnagyobb erdélyi rendezvény a csík-
somlyói búcsú, de nagy érdeklődés övezi a
kolozsvári Mátyás-szobor körüli fejlemé-
nyeket vagy akár a Székely Nemzeti Mú-
zeum különleges vándorkiállításait.
Mindent egybevetve, talán elmondhatjuk,
hogy minél szürkébbek a hétköznapjaink,
annál fontosabbak ünnepnapjaink. A hét-
végeken, minél zsúfoltabb egy üdülési cél-
pont, még azért is, még többen mennek
oda. Mint egy-egy nagy fekete lyuk, ame-
lyik mindent magába vonz, olyanok ezek a
„tömegnyomor-tanyák”.

A csíksomlyói búcsúról nyugodtan el-
mondhatjuk, hogy a rendezvény már rég
túlnőtte hagyományos spirituális kereteit.
A több százezer ember nem csak imádkozni
megy a Székelyföldre, hiszen ezalatt aján-

dékokat is vásárol, szállodai és vendéglői
ellátást vesz igénybe. A dolgok természetes
menete alapján kialakult a zarándok-turiz-
musra alapozó üzleti szféra, amely kiszol-
gálja és kihasználja ezt a lehetőséget. Talán
éppen az ősrégi Szereda-Udvarhely rivali-
tásra vezethető vissza annak a kezdemé-
nyezésnek az eredete, amely alapján a
Székelyudvarhely melletti Gordon-hegyre
egy húsz méter magas Jézus-kilátót építe-
nének. Nagyon nehéz lenne erről az „érde-
kes” ötletről objektív véleményt alkotni. Egy
helyi kezdeményezés áll a beruházás mö-
gött, többek között az említett hegy nevé-
vel fémjelzett sajtgyár anyagi
támogatásával. A csíkszeredai hatóságok
már jelezték, hogy sem művészi, sem egy-
házi, sem pedig műszaki jóváhagyás nincs
a létesítményre. Sokan oda nem illőnek,
giccsesnek, hivalkodónak tartják az ötletet.
Kényes talajra terelődik a vita, mert Jézus,
a megváltó, ebben az esetben, a környék
turisztikai attrakciójává válna, egy valódi
messiás szerepét töltené be, a környék gaz-
dasági motorjává lépne elő. A húszméteres
kilátó és a róla mintázott fémszobor a hité-

let, de ugyanakkor a helyi fellendülés egyik
fontos elemévé válhat. Ha csak a lélekhez
fűződő szempontokat tartanánk szem előtt,
akkor valóban nem lenne szükség egy ek-
kora pléhszerkezetre, viszont ahhoz, hogy
minél nagyobb tömegeket gyűjtsön maga
köré, mégis, lássuk be, számit a méret is.
Egy sokkal szerényebb, de hasonló ambíci-
ókkal bíró ötlet a Sepsiszentgyörgy melletti
Óriás Pincetető az ott felépített képzőmű-
vészeti installációval együtt, ahol néhány
nappal korábban a Székely-vágtát rendez-
ték. 

Történelmi távlatokból tekintve a mai
időkre, előfordulhat, hogy újabb és újabb
tömegeket vonzó létesítmények jönnek
létre Erdélyben, és át fognak rendeződni a
hagyományos értékekkel szembeni viszo-
nyulások. Marosvásárhely egyelőre nem
rendelkezik az említett példákhoz hason-
lítható zarándokhellyel, de hétvégenként
ide is járnak a szomszédos megyékből szép
számban. Nem imádkozni, hanem stran-
dolni.

Ferencz Zsombor

A miniszter az augusztus 3-i kormányü-
lésen fejtette ki elégedetlenségét, augusz-
tus 4-én pedig benyújtotta lemondását
Emil Boc kormányfőnek. 

„Nem tartom normális dolognak, le-
gyen szó bármely szakterületről, hogy ilyen
fontos pillanatokban a Pénzügyminiszté-
rium ajánlásával szülessenek döntések, az
illető szaktárcavezető megkérdezése nél-
kül” – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményben. 

Cseke Attila leköszönő levelében hang-
súlyozza, hogy a mandátuma alatt sor ke-
rült több, olykor radikális lépésre is, viszont
véleménye szerint a reformokat folytatni
kell, véglegesíteni kell azokat a tervezete-
ket, amelyek jelen pillanatban közvita tár-
gyát képezik. „A szakmai reformok azonban
önmagukban nem elégségesek, ezek gya-
korlatba ültetésére hathatós anyagi támo-
gatás szükséges. Sajnos, a mostani
költségvetés-kiegészítéskor világossá vált,
hogy az Egészségügyi Minisztérium által
végrehajtott reformok támogatására csak
részben létezik politikai akarat” – fogalma-
zott.

Már megvan az utód

Az RMDSZ alapszabályzata 111. cikke-
lyének értelmében a miniszteri és államtit-
kári rangú tisztségek esetében a jelöltek
személyéről a Szövetségi Állandó Tanács
dönt. A SZÁT a jövő hét folyamán egyeztet
arról, hogy ki váltja Csekét, akinek a lemon-

dása nem érinti a koalíció működését –
vélik az RMDSZ-es politikusok. Az elkövet-
kezendő 15 napban Cseke Attila továbbra
is ellátja a tárca vezetését. Ez idő alatt az
RMDSZ javaslatot tesz az új miniszter sze-
mélyére vonatkozóan, aki Cseke reményei
szerint tovább folytatja az egészségügyi re-
formok bevezetését. 

A Mediafax hírügynökség információi
szerint a lehetséges utódok között felme-
rült a Lakatos Péter és a Derzsi Ákos neve
is, de mindketten visszautasították a felké-
rést. Végül a Bihar megyei RMDSZ hétvégi
ülésén úgy döntöttek, hogy dr. Ritli Lászlót,
a nagyváradi Gavril Curteanu városi kórház
orvosigazgatóját, a megyei egészségügyi
igazgatóság volt vezetőjét javasolják a mi-
niszteri székbe. Miután Ritli elvállalta a je-

lölést, következő lépésként a szövetségi el-
nökségnek is el kell elfogadnia azt. Ezt kö-
vetően a miniszterelnök hozza meg a végső
döntést.  

F. T.

Ui. Alig mondott le Cseke, a pártsajtóban
megjelent kommentárok némelyikében
máris arról áradoztak, mennyire karakán az
exminiszter, hiszen inkább megvált a tiszt-
ségtől, mintsem elfogadja a másodhegedűs
szerepét, amit a kormányban neki szántak.
Szerintünk inkább arról lehet szó, hogy Cseke
rádöbbent, túl nagy a kalap, aminek viselését
pártfeladatként kapta, s most élt az alkalom-
mal, s úgy mondott le, hogy az nem okozott
számára túl nagy presztízsveszteséget. 

Lemondott Cseke Attila
Az RMDSZ megnevezte utódját Ritli László személyében
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Újra a vegyi kombinát ülepítőjéről

A marosvásárhelyi önkormányzati képviselőtestület leg-
utóbbi ülésén újra elővette az Azomureş vegyi kombinát le-
zárásra váró ülepítőjének ügyét. Az utóbbi hónapokban
döntések sora született ez ügyben, többek között lefektették
azokat a feltételeket, melyek alapján a város átveszi a 30,4
hektáros tárolót. A szándék az, hogy pályázati pénzen lezár-
ják az ülepítőt.  

Ezúttal arra próbáltak garanciát biztosítani, hogy a vá-
rosnak ne kerüljön pénzébe az ülepítő lezárása, akkor sem,
ha netán időközben előre nem látott költségek merülnének
fel.  

A legutóbbi döntésében azt hagyta jóvá az önkormány-
zat, hogy az adományozási szerződés aláírásakor, melynek
útján az ülepítő az Azomureştől a város birtokába kerül, a
kombinát a projekt teljes értékének 4%-át kell befizesse a
város kasszájába, és további 4%-ot az ülepítő bezárásának
kivitelezési versenytárgyalása lezárásakor. A projekt kapcsán
a további előre nem látott kiadásokat azok esetleges felme-
rülésekor háromnapos határidőn belül kell rendezni a hatá-
rozat szerint, melyben az is áll, hogy bármely kötelezettség
elmulasztása az adományszerződés felbontását vonja maga
után. 

A 30,4 hektáros ülepítőre vonatkozó adományozási szer-
ződés akkor véglegesíthető, amikor a környezetvédelmi szak-
tárca hivatalos átiratban közli, hogy a lezárását célzó
pályázatot támogathatónak és finanszírozhatónak nyilvá-
nítja. A júniusban elfogadott előtanulmány szerint a terv ké-
szítői 42 hónapos kivitelezési idővel számoltak, s további 30
évig monitorozzák a tárolót. 

Átalakul a Művész mozi 

A napokban elkezdik a Művész mozi átalakítását, ezért a
marosvásárhelyi Mihai Eminescu Iúsági Házban zajlanak a
vetítések. A hajdan szebb napokat látott mozi a korszerűsítési
munkálatok befejezése után 3D-s vetítésekre alkalmas tech-
nikával ellátott létesítménnyé válik.  

A Művész mozi nemrég került át a város tulajdonába, az
önkormányzat pedig elhatározta az évek óta veszteségesen
működő létesítmény korszerűsítését. A beruházás összértéke
2 és fél millió lej, az összeg nagy részét a 3D-s vetítésekhez
szükséges műszaki berendezések beszerzésére fordítják.  

A munkálatok a Szekeres Gerő építész által készített ter-
vek szerint folynak majd, a 618 férőhelyes nagytermet három
részre osztják: egy 208 férőhelyes, nagyobb termet alakíta-
nak ki, ahol hagyományos technikával vetítenének, és mul-
tifunkcionális rendeltetése lenne, vagyis előadásoknak,
fesztiváloknak is otthont adna. Az elképzelés szerint a hátsó
részt két kisebb, egyenként 104 férőhelyes teremre osztják
majd fel, ahol 3D-s produkciókat láthat majd a közönség.  

Népszámlálási biztosokat keresnek  

Augusztus 1-jén kezdődött a népszámlálási biztosok to-
borzása, a jogszabályok értelmében a helyi népszámlálási
bizottságok választják ki a számlálóbiztosokat, elsősorban
polgármesteri hivatalokban dolgozó közalkalmazottak, il-
letve helyi tanárok közül. Ha esetleg nem telik fel a létszám,
számlálóbiztosoknak nyugdíjasokat vagy diákokat is tobo-
rozhatnak.

Az érdeklődő a polgármesteri hivatalokban jelentkezhet-
nek. A www.nepszamlalas.ro honlapon megjelentek azok a
román nyelvű űrlapok, amelyeket ki kell tölteniük a jelent-
kezőknek ahhoz, hogy népszámlálási biztosok lehessenek.
Előfordulhat, hogy helyi szinten részben módosított adat-
lap-változatokat is használnak. 

A számlálóbiztosokat napi bruttó 50 lejjel honorálják.

HIRFOLYAM 

Sorozatos akadályok gördülnek a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület
kezdeményezte augusztus 11-i körmenet megszervezésének útjába. A szervezők kitartóan
állják a sarat, nem hagyják annyiban a tüntetés elutasításának tényét. 

Nem adják fel

Ádám Valérián, az RMOGYKE ügyvezető
elnöke múlt pénteken újabb kérelmet nyúj-
tott be a polgármesteri hivatalhoz, mely-
ben ismételten kéri az augusztus 11-i
körmenet engedélyeztetését. Az engedé-
lyező bizottság szerdán, egy nappal a ren-
dezvény előtt ül össze és dönt a tüntetés
kimenetele felől. „A régi Városháza előtti
téren fogunk gyülekezni. Ha a körmenetet
mégsem engedélyezik, akkor a Vártemp-
lom udvarán szervezzük meg a tüntetést,
de egyelőre mindenképp harcolunk az ál-
talunk eredetileg megjelölt hely megszer-
zéséért. Utolsó percben is kimegyünk a
térre, és ha emiatt megbüntetnek, nem
fogjuk kifizetni a bírságot, hanem Stras -
bourgig megyünk azzal a kérdéssel, hogy
miért kell egy ilyen tüntetésért bírságolni”
– nyilatkozta lapunknak az egyesület
ügyvezető igazgatója.

Előzmények

Július 15-i keltezéssel az RMOGYKE, a
Bolyai Kezdeményező Bizottsággal közösen
kérvényt nyújtott be a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatalhoz, melyben a két egye-
sület bejelenti, hogy csütörtökön,
augusztus 11-én este 7 és 9 óra között az
egyházak és civil szervezetek képviselőivel
együtt körmenetet szerveznek. A polgár-
mesteri hivatal és a Kultúrpalota előtti
téren gyülekező, majd a Rózsák terén zajló
körmenet „a kölcsönös segítségnyújtás és
békés együttélés megteremtésének érde-
kében történik, és a Románia minden pol-
gárát megillető jogegyenlőség elvére
támaszkodik” – áll a dokumentumban,
amelyben az önálló romániai magyar or-
vosi oktatási vonal megvalósításáért kar-
doskodó egyesületek a hatóságok
segítségét kérik a körmenet zavarmentes
lebonyolításában. 

Közben a sajtóban is megjelent a kör-
menet híre. Ebben a szervezők azt ígérik, a

főtéri körmeneten résztvevők nem lesznek
a megmozdulás egyedüli szereplői, ugyan-
ezen a napon és órában „számos magyar-
országi civil szervezet és a diaszpórában élő
magyarság (…) gyertyás imát szervez a
román nagykövetségek előtt, hogy a ke-
resztény Európában tartsák tiszteletben a
kisebbségek jogait…” – olvasható a köz-
leményben. 

Akadályoztatás vagy a törvény útja?

A történet itt nem ér véget. Augusztus
2-án az RMOGYKE hivatalos felszólítást ka-
pott a polgármesteri hivataltól, hogy jelen-
jen meg az augusztus 4-i véleményező
bizottság  gyűlésén, ahol megvitatásra
kerül a bejelentett tüntetés engedélyezte-
tésének ügye is. Az idézést Valentin-Cons-
tantin Bretfeleannak, a helyi rendőrség
igazgatójának aláírása pecsételi meg. Az
idézés törvényes alapját – az idézők szerint
– a 1991/60-as gyülekezési törvény 8. cik-
kelye szolgáltatta. A gyűlés alatt készült
jegyzőkönyv szerint: „figyelembe véve a
tényt, hogy az RMOGYKE a polgármesteri
hivatalhoz nem egy mindenre kiterjedő ké-
relmet, hanem csupán egy értesítést ter-
jesztett elő, továbbá figyelembe véve, hogy
azok a követelések, amelyeket az egyesület
megfogalmaz, nem tartoznak az önkor-
mányzat vagy a municipium bármelyik más
intézményének hatáskörébe – a bizottság
nem engedélyezi a rendezvény megszerve-
zését. A bizottság tagjai egyhangúlag le-
szögezték, célszerűtlen lenne egy ilyen
megnyilvánulás, mely indokolatlan közle-
kedési zavarokat okozna. Hasonlóképpen,
a kérelmezés engedélyezése mesterséges
feszültségeket kelthet a polgárok körében,
negatív utóhatásokkal a társadalmi stabi-
litásra és a közrendre.”

A polgármesteri hivatalban lezajlott
gyűlés után Ádám Valérián lapunknak el-
mondta, a véleményező bizottság először
egy formai hibára hivatkozva utasította el
a beadványt, nevezetesen arra, hogy az

egyesület bejelentette, nem pedig kérel-
mezte a körmenet engedélyeztetését.
„Mivel én képviselem az egyesületet, én
írtam a kérvényt, vállaltam, hogy azonnal
kijavítom az általuk fogalmazásbeli hibá-
nak minősített kifogást, lepecsételem, alá-
írom – egyszóval korrigálom a bizottság
észrevételét. Ezt nem engedélyezték, újabb
indokokat találtak a rendezvény elfojtására,
meg is félemlítettek, hogy amennyiben a
törvény ellenében mégis megszerveznénk
a tüntetést, ezt törvényes úton meg fogják
akadályozni.”

Valentin-Constantin Bretfelean lapunk-
nak azt nyilatkozta, hogy „a véleményező
bizottság elsősorban azért utasította el a
körmenet engedélyezését, mert minimális
törvényes előírások nincsenek teljesítve,
másodsorban azért, mert ez a tüntetés a
MOGYE ügye, amely egy autonómiával ren-
delkező oktatási intézmény. Ehhez hasonló
problémákat nem a köztereken, hanem az
oktatási intézmény vagy a szaktárca szint-
jén szokás megoldani.” A nyilatkozat után
azonnal rákérdeztünk volna például a mi-
nimális törvényes előírások frázisra, ennek
bővebb kifejtésére kértük volna a helyi
rendőrség igazgatóját, ám nyilatkozata
után egyből megköszönte a lehetőséget,
majd faképnél hagyott. 

Ezek után Ádám Valériántól kérdeztük
meg, miért is tartja fontosnak a város főte-
rén szervezett tüntetést, miért nem elé-
gedne meg egy, a MOGYE-n szervezett
megmozdulással. Az RMOGYKE ügyveze-
tője válaszában azt hangúlyozta, „ki szeret-
nénk törölni a város magyar lakóinak
fejéből az attól való félelmet, hogy a város
főterén gyülekezzenek”.

Az augusztus 11-i tüntetésre a Gyergyó-
szentmiklóson zajló EMI tábor résztvevői is
bejelentették jelenlétüket. A marosvásár-
helyi megmozdulásra szervezett autóbu-
szokkal érkeznek majd a táborlakók.

Vass Gyopár

Kiállás a magyar nyelvű orvosi képzésért

Lesz-e körmenet?



6. oldal augusztus 10–16.>> Zöldek

A Román Környezetvédelmi Alap idén júliusban hirdette meg azt a pályázatot, amelyben az önkormányzatok kerékpárút-építésére igényelhettek
támogatást. A július 28-i helyi tanácsülésen sürgősségi napirendi pontként szerepelt a projekt megpályázása, melyet a testület egyöntetűen
megszavazott és augusztus 5-én benyújtotta az erre a célra összeállított iratcsomót. 

Két kerékpárút-sávon
tekerhetünk majd

Amint azt Kósa Istvántól, a Fókusz
Öko Központ munkatársától és a prog-
ram egyik felelősétől megtudtuk,

abban az esetben, ha Marosvásárhelyt
a sikeres pályázók közé sorolják,
2.000.000 lejt utalnak át a városnak a

kerékpársávok megépítésére. „Ez az
összeg kiegészül a városi költségvetés-
ből erre a célra elkülönített 500.000

lejjel és ebből épül ki egy, a város fő
részeit összekötő bicikliút-hálózat” –
nyilatkozta Kósa. 

A tervek szerint két fő útvonalon
lehet majd áttekerni a városon: az
egyik kerékpárút az Azomureş vegyi
kombináttól Marosszentgyörgy hatá -
ráig tartana (Dózsa György út, köz-
pont, November 7 negyed), a másik
pedig a Jeddi úttól a Víkendtelepig (a
Poklos-patak mentén, a Pandúrok
útján, a Kárpátok sétányon). 

– Azt viszont tudni kell, hogy cso-
dák nincsenek. Akik a Hollandiában
látottakhoz hasonló bicikliutakat kép-
zelnek el, csalódni fognak: a jelenlegi
forgalmi viszonyok, a városszerkezet
sajátosságai a legtöbb utcában nem
teszik lehetővé a gyalogos- és autós-
forgalomtól teljesen elválasztott bicik-
liutak kiépítését – tette hozzá Kósa
István, aki óvatosságra intette a kerék-
pározókat, hangsúlyozván, hogy a vá-
rosban rengeteg autó közlekedik,
egyes útszakaszokon (Dózsa György
út, 1989. December 22. út) pedig még
teherautók is száguldoznak, így sajná-
latos módon a sofőrökben egyáltalán

nem tudatosult, hogy a kerékpár is
egy közlekedési eszköz, így észre sem
veszik a kétkeréken haladókat. „Ezen
körülmények valószínűleg nem fog-
nak egyik napról a másikra megvál-
tozni, ezért azokon a szakaszokon,
ahol keskeny, forgalmas útszakaszok
mellett nincsenek párhuzamos utcák,
ahol bicikliutakat, biciklisávokat le-
hetne kialakítani, ott a kerékpárosok
a járdán, a gyalogosoktól elválasztva
vagy a járdafelületet azokkal meg-
osztva fognak haladni” – magyarázta
a Fókusz Öko Központ munkatársa.

Az elképzelések szerint minden ke-
rékpár-átkelőhely látható lesz, biciklis
jelzőlámpákból és a bringások jelen-
létét igazoló táblákból sem lesz hiány,
valamint a város 15 pontján kerékpár-
parkolókat alakítanak ki. Kósa István
meggyőződése, hogy ha mindez meg-
valósul, biztosan ugrásszerűen meg-
növekedik azon vásárhelyiek száma,
akik a biciklit, mint hatékony, egész-
séges, olcsó és környezetbarát közle-
kedési eszközt választják az autók
helyett.

Az oldalt szerkesztette: Fodor Tekla

Az erdélyi magyar civil szervezetek közös állásfoglalásban határolódnak el Kelemen
Hunor Verespatakra vonatkozó miniszteri döntésétől és kérik a lemondását. 

Mentsétek meg Verespatakot! – összefogtak a civil szervezetek

77 civil szervezet közös állásfogla-
lásban hívja fel a figyelmet a verespa-
taki bányaprojekt veszélyeire és
emlékeztet annak környezeti, műem-
lékvédelmi, jogi és emberjogi, gazda-
sági és erkölcsi vonatkozású
problémáira. A civil szervezetek felhív-
ják a figyelmet Kelemen Hunor dönté-
sének súlyára, amellyel hozzájárult a
kétes bányaprojekt megvalósításához.
Ugyanakkor elhibázottnak és szégyen-
teljesnek tartják Kelemen döntését,
magatartását és pálfordulását a veres-
pataki bányaprojekt kapcsán, amellyel
az egész erdélyi magyarságot kompro-
mittálja.

– Elfogadhatatlan, hogy a veres-
pataki bányaterv jóváhagyásának vét-
két az erdélyi magyar közösség
nyakába varrják, úgy a románok, mint
magyarországi nemzettársaink. Már-
pedig Kelemen hozzáállása és nemré-
giben hozott döntése már elindította
ezt a folyamatot. Reménykedem, hogy
Kelemen belátja és jóváteszi hibáját –
nyilatkozta Kovács Zoltán Csongor, a
Zöld Erdély Egyesület elnöke.

A civil szervezetek által megfogal-
mazott állásfoglalásban olvasható,
megdöbbenéssel vették tudomásul,
hogy Kelemen Hunor, jelenlegi kultu-
rális és örökségvédelmi miniszter és
egyben a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) elnöke, újból kibo-
csátotta a régészeti mentesítési bi-
zonylatot, és jóváhagyta az RMGC
örökségmentési tervét. Ezenkívül
megjegyzik, hogy a terv az örökségvé-
delmi miniszter kezdeményezése nyo-
mán született, és ennek
megvalósítását maga az RMGC finan-
szírozza 70 millió dollárral. Felháborí-
tónak tartják, hogy a miniszter ezzel a
dollármilliós ügylettel próbálja elta-
karni és jó színben feltüntetni egy mű-
emlékvédelmi terület megszüntetését,
azt hangsúlyozva, csak így lehetséges
a verespataki kulturális örökségünk
megőrzése. 

– Ezúton kijelentjük, hogy ránk
nézve Kelemen Hunor – mint a romá-
niai magyarság képviseletét felvállaló
RMDSZ elnöke és az RMDSZ színeiben
miniszteri tisztséget viselő politikus –

hozzáállása a kétes verespataki bánya-
projekthez és ennek megvalósulását
támogató döntése elfogadhatatlan és
szégyenteljes, amelytől teljes mérték-
ben elhatárolódunk. Megítélésünk
szerint Kelemen Hunor – jelenlegi
tisztségeiből kifolyólag – az egész ro-
mániai magyar közösséget kompro-
mittálta, ezért kijelentjük: ebben az
ügyben nem a mi álláspontunkat kép-
viseli – áll a szervezetek által kibocsá-
tott állásfoglalásban, melyben
ugyanakkor felszólítják Kelemen Hu-
nort, hogy vonja vissza a Kirnyik-
hegyre kiállított régészeti mentesítési
bizonylatot, amellyel a verespataki bá-
nyaprojekt megvalósulásához jóhisze-
műen vagy netalán érdekből
hozzájárult, hiszen döntése homlok-
egyenest ellentmond a kulturális és
örökségvédelmi miniszteri kötelessé-
gének. Amennyiben bármilyen oknál
fogva ezt nem teheti meg – az erdélyi
magyar nemzeti közösség méltóságá-
nak, jóhírének és becsületének védel-
mében – arra kérik, mondjon le
miniszteri tisztségéről.
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élet-módi

amelyben racionalizálunk

Dzsesszről elmondható, hogy kedvenc intézménye az Egész-
ségbiztosító Pénztár. No nem azért, mert egy percig is
érezné, hogy az államilag támogatott intézmény hatéko-
nyan működne; pusztán azért szereti a helyet, mert ott az
alkalmazottak magyarul is tudnak beszélni. Szimpátiájá-
nak útjában a minap azonban rögöcske gördült. Ugye ide
tartozik az EU-tagállamokban érvényes egészségügyi biz-
tosítókártya, amit ingyenesen lehet igényelni, csupán két
fénymásolatnyi energia szükségeltetik a procedúrához.
Fantasztikus dolog! – csak most már azt nem bírja ép ésszel
felfogni, hogy a bejárathoz, ahol az igényléshez szükséges
formanyomtatványokat osztogatják, miért nem képesek
egy kiszuperált fénymásológépet is elhelyezni, hogy a kliens
ne félórákat loholjon, amíg valahol rálel egy sötét sufniban
rejtőzködő fénymásológépre, illetve a szervesen hozzátar-
tozó fénymásoló személyzetre. Hogy ezt miért lenne nehéz
megvalósítani, tényleg nem érti, a jelenségre biztos van ra-
cionális magyarázat, de már sokszor kiderült, hogy az élő
szervezetek kognitív-racionális pályái sok esetben nem ke-
resztezik egymást.
Hősnőnknek van még néhány példája racionalitás témá-
ban. Például a minap az Ősszel Iskolába Menő E-vel éppen
a Víkend felé vették útjukat. Hősnőnk – szégyen, de – úgy
tervezte: este fél hétkor besétál a szabadidőközpont nyitott
ajtaján, anélkül, hogy fizetne. Be is sétált, de amikor a szűk
járaton kijutott volna a fényre, eléugrott a jegyszedő.
Dzsesszi ekkor életében kevesedszerre eljátszotta a „nem
tudom hány óra van, azt hittem, hogy hét elmúlt”-jelenetet,
majd következett az „újságíró vagyok, igazolni tudom”-
szemtelenkedősdi, de egyik próbálkozás sem használt. Még
volt egy próbálkozási kísérlet a tarsolyában, de azt végül
nem vetette be, hanem szépen hét óra előtt 25 perccel le-
perkálta a teljes értékű jegy árát. Ebben az esetben például
a racionalitás fogalma mintha kezdene meginogni ugyebár,
mert rendben van, hogy hét óráig tart a fizetős program,
de az, aki fél órával zárás előtt érkezik, annak igazságérze-
tét bántja az őt is megillető 7 lej. S nem a pénz, hanem va-
lami más. (De lehet, hogy Dzsesszinek ebben az esetben
nincs igaza.)
Akkor ott van ugye a Polgármesteri Hivatal, amelynek pél-
damutató, racionális intézménynek kell(ene) lennie, hiszen
amilyen a Polgármesteri Hivatal, olyan a Polgár. És a Hiva-
tal példát is mutat, ajjajj! Felszerelték például az intézményt
szelektív hulladékgyűjtő kukákkal, ahogy a törvény szépen
előírja, majd a papírt gyűjtögetni hivatott szerkezetet szé-
pen beállították a könnyező pálma mögé. Persze lehet,
hogy a gesztusnak üzenet értéke van, és Dzsesszi érti is,
nincs azzal baj. Elmagyarázza: tehát a sarokban burkolt
asszociációs játéknak lehetünk tanúi, ugyanis az egymás
mellé állított papírosveder és növény azt próbálja jelképe-
sen elmondani, hogy védje környezetét, ne használjon pa-
pírt. Mondjuk azt, hogy a testvérvárosok ajándékait tároló
üveges szekrény mellett miért van ott a régről ismert, ha-
gyományos szemetesveder, azt most, ha nem haragszanak
meg, Dzsessz nem próbálja megmagyarázni. 
Egy utolsó miniatűr racionalitás témában: a Régi Városháza
mosdójában a szöveg szinte ostorozza az éppen oda tévedő
halandókat, hogy majd, ha a szükség megköveteli, tessék
aztán használni a vécékefét! – csak éppen zárakat nem sze-
reltek az ajtóra, pedig a vécékeféhez jól illene. 
Megeshet, a polgárok biztonságáért nem szereltek...

(vassgyopi)

Ékszerek, préseltvirág-díszítések, bábok, színesre pingált képkeretek, festett titok-dobozok,
üvegfestmények, táskák, ruhák, képeslapok voltak a főszereplői az első ízben megrendezett
kézművesvásárnak, melyre a hétvégén került sor a nemrég nyílt J’ai Bistrot nevű helyen. 
A szervezőkkel beszélgettünk, de megszólítottunk résztvevőket is. 

Első kézművesvásár
a J’ai Bistrot-ban

Csak a lehetőségre várt mindenki

Az ötlet a Corina Gligaé, a hely tulajdo-
nosáé volt, tudtuk meg Anca Nemeştől, a
vásár főszervezőjétől. „Mivel én hasonló kö-
rökben mozgok, és már ismertem a poten-
ciális jelentkezőket, a tulajdonos engem
kért fel a háromnapos rendezvény lebonyo-
lítására” – kezdi a vásár történetének is-
mertetését a főszervező. Az ötlet nem új
keletű, viszont megvalósítására csak az el-
múlt hétvégén került sor. A főszervezőtől
megtudtuk, körülbelül 15 résztvevőre szá-
mítottak, ám a tényleges jelentkezők
száma – 25 kiállító – jócskán meghaladta
elvárásaikat. A szervezőknek nem kellett
sok energiát és időt fektetniük a szerve-
zésbe, mintha minden és mindenki készen
állt volna a vásárra: a névjegykártyáktól
kezdve egészen az árukig. Tulajdonképpen
a résztvevők mintha csak arra vártak volna,
hogy valaki felkínálja a lehetőséget porté-
káik népszerűsítésére, eladására. 

A rendezvény sikeressége felől érdek-
lődve, Anca Nemeştől megtudtuk, erre csak
a vásár végén lehet egyértelmű választ adni.
„Első nap nem volt sok látogató, de ezt nem
is hiányoltuk túlságosan, mert mi, kiállítók
sem ismertük közelebbről egymást, így in-
kább az egymással való ismerkedéssel telt
a nap, ötleteket, tanácsokat osztottunk meg
egymás közt” – meséli a főszervező, aki be-
szélgetés közben éppen egy kötött mackó
szemét varrta fel. Később megmutatta az
általa készített tárgyakat: életvidám bábok,
kitömött figurák ízléses humorral tálalva.
Ancától megtudtuk, a jövőben is folytatni
szeretnék a kezdeményezést, ám akkor mű-
helyekkel és tanfolyamokkal is gazdagíta-
nák a kínálatot.

„Nekünk nagyon fontos, hogy ezen a
helyen minél több, színes esemény történ-
jen. Szeretjük a szenvedélyes embereket,
akik átlagostól eltérő dolgokat művelnek.
Minden könnyed ötletet szívesen foga-
dunk, mert szeretjük a vidám dolgokat,

mindezt pedig közvetíteni szeretnénk
mások felé is” – mondta Corina Gliga, aki
nagypapája házát alakította át otthonos, fi-
atalos lokállá. 

A siker titka: a jó marketing,

vallja Göcsi Ottilia, aki hallva a vásárról,
nagyon megörült a lehetőségnek. Ottilia fél
éve kezdett ékszereket készíteni, ez a „civil
szakmája” is, és reméli, hogy az Otti’s Bijou
nevű vállalkozását sikerre tudja vinni. „A bi-
zsuk készítése kifizetődő vállalkozás, ha az
ember okosan csinálja. Nagyon sok minden
a marketingen múlik, azon, hogy az ember
hogy tudja magát és az áruját eladni” –
meséli. Ottiliának ez a második kiállítása,
elmondása szerint csak most kezd belekós-
tolni ebbe az életformába. 

Egy másik standnál négy fiatal fiú üldö-
gél, karkötőket árulnak. Megtudjuk, az
ötlet Sáska Szabolcstól származik, akinek
édesapja egyszer hozott Irakból egy túlélő
karkötőt. Szabolcsnak megtetszett ennek
bogzásmintája és addig keresgélt az inter-
neten, amíg megtalálta, majd elsajátította
ezt a bogzási technikát. „Vállalkozásába”
meghívta barátját is, Fodor Dobos Sándort.
„Szerintünk nem csak a lányok dolga a ké-
zimunkázás, bárki végezheti, ha örömét leli
benne – hirdetik a fiúk, akik az Elektroma-
ros Líceum diákjai. Szabolcs és Sándor meg-
látása szerint a karkötők nemcsak esztétikai
szempontból hasznosak, hanem funkcio-
nálisak is: általában katonák hordják őket,
mivel nagyon teherbíró fonalból készülnek
és szükség esetén szétbonthatóak. 

Vass Gyopár
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Tudor negyed – Felújítják 
a Dacia Gimnáziumot

A napokban hozzálátnak a Tudor Vladimirescu 122.
szám alatt lévő Dacia Gimnázium felújításához. A
munkálatok során hőszigetelést végeznek, termopán
ablakokra cserélik a régieket, valamint a tető 
vízszigetelését is megoldják. 
A munkálatok összege 805.000 lej. A tervek szerint szeptem-
ber  7-ig végeznek a felújítással, így a diákok az új tanévet egy
szép és otthonos iskolában kezdhetik. A gimnázium igazgatónője, Evi Savata 
elmondta, hogy nagyon örvendenek, hogy elkezdődtek a felújítási munkálatok:
„Elsősorban a szülők és a pedagógusok boldogak, hiszen a több mint 350 diáknak
lehetőségük lesz nagyon jó körülmények között tanulni. Meg kell jegyeznem, hogy
az épület megépítése óta, 1969-től, soha nem volt felújítva. Nemsokára egy új 
arculatot kap iskolánk és mi büszkék vagyunk erre.”

Hőszigetelés a 
Budai Nagy Antal negyedben!

Augusztus 9-én elkezdték a hőszigeteléshez szükséges
állványok felszerelését a Nárcisz utca 8 szám alatti
tömbháznál.  A munkálatok összege 465.000 lej. 

A 30as számú Lakótulajdonosi Társulás elnöke, Budai István
elmondta, nagyon örvendenek, hogy sor kerül a tömbház
hőszigetelésére: „Újra bebizonyosodott, hogy a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal betartja ígéreteit. Az elsők között nyújtottuk
be iratcsomóinkat a hivatal által kiírt pályázatra és az erre a célra összegyűjtött pénzt is
félreraktuk. Most minden lakó nagyon boldog, hogy hőszigetelve lesz a tömbház, hiszen
ily módon kisebbek lesznek a fűtési számlák. Nagyon várjuk, hogy befejezzék a
munkálatokat.”
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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

Hőnergetikai 
telejesítmény-igazolásokat adtak át

Augusztus 9-én, délután 5 órakor a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal átadta az energetikai 
teljesítmény-igazolását a Jeddi út 33–35-os tömb -
házak 29 lakrészének, illetve a Gyümölcskertész utca
15-ös tömbházához tartozó 15 lakrésznek .

Az épületek energetikai teljesítményére vonatkozó 372/2005-ös törvény értelmé-
ben,  a 10 évig érvényes energetikai teljesítmény-igazolás megszerzése kötelező az
épülőfélben levő ingatlanok esetében, továbbá  ingatlanok  eladása vagy bérbeadása
során. Ez a dokumentum igazolja az eladandó ingatlan energetikai teljesítményének
minőségét, és emeli  eladási- vagy bérbeadási értékét is.

Az energetikai teljesítmény-igazolást az épület energetikai átvilágítása után bo-
csátják ki. Az energetikai teljesítmény alapján az épületeket 7 csoportba sorolják, A ka-
tegóriájú minősítéstől (magas energetikai hatékonyság) G minősítésig (alacsony
energetikai hatékonyság). Az 1990. előtt épült tömbházak C és D kategóriájúak. Ezek a
tömbházak a hőrehabilitáció során B kategóriájú minősítésben részesülnek.

A tömbházak hőrehabilitációja a polgármesteri hivatal programja, amelyet az in-
tézmény állami és helyi költésgvetésből támogat. A hőszigetelés folytán garantált a
kedvező energetikai teljesítmény, ami  évi átlagos, maximális 100 Kwh/m² energiafo-
gyasztást jelent.

Az érvényben levő szabályozások szerint, az energetikai ellenőrzés költségeit, illetve
az energetikai teljesítmény-igazolás kibocsátását a helyi költségvetésből finanszírozzák.
Ezek megszerzését a hivatal ingyen biztosítja, ezek költsége lakásonként körülbelül 500
– 600 lej.

A polgármesteri hivatal által finanszírozott programban eddig  52 tömbházat hőre-
habilitáltak, ami 1480 lakrész hőszigetelését jelenti. Folyamatban van további 10 hő-
szigetelése. Másik 11 tömbház esetében a nyilvános licitálások lezajlottak, esetükben
a kivitelezőkkel való szerződéskötések következnek.
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Az oldalt szerkesztette: Vass Gyopár 

Az igazi boldogság feltételei
Melyik a negyedik szabály? Hogy jól érezzük magunkat – harsogja körülbelül 80 torok a Cserealji Egyházközség bibliahetén. Az ötnapos rendezvény
utolsó napján mi is jelen voltunk.

Fényképező férjek, virágcsokrokat szorongató családtagok, ismerősök, szaladgáló, síró gyerekhad – ez a látvány fogadta vasárnap délelőtt a Vártemplomba
lépő látogatót. Az ősi templom falai adtak otthont az 1990-ben alapított és közel egy évtizeden át itthon és Európa-szerte kirobbanó sikerrel koncertező
marosvásárhelyi száztagú Cantemus leánykórus fellépésének.

A péntek reggel 10 órakor kezdődő
alkalmon a terem egyik felében a lá-
nyok, másikban a fiúk ülnek. Van köz-
tük legörbülő szájú is, őket édesanyjuk
vigasztalja, van, aki otthonról hozott
játékával babrál, legtöbbjük pedig ki-
sebb csoportba tömörülve beszélget,
kuncog. Legnagyobb meglepetésemre
a gyermeksereget nem kell túlhar-
sogni, miközben a szervezőkkel szót
váltunk. 

Elkezdődik a tevékenység, amely-
nek első pontja azoknak a gyerekeknek
a köszöntése, akik aznap látogattak el
először a bibliahétre, majd közös imád-
kozás veszi kezdetét: a gyerekek han-
gosan ismétlik a felnőttfohász szavait.
Ezek után következik az aznapi felada-
tokkal való foglalatoskodás: mindenki
hozott vizet?, mindenki kirándulóru-
hában jött? – záporoznak a kérdések,
és a megkésett válaszok: „igen, de én
teát hoztam!”   

„Ennek a hétnek a boldogság a té-
mája. Azt próbáljuk közösen fejtegetni
a gyerekekkel, hogy mi is az igazi bol-
dogság, pontosabban: melyek az oda
vezető út feltételei. Az első nap arról
beszélgettünk, hogy az igazi boldog-
ság a Jézus Krisztus követésében rejlik.

Második napon a szeretetigényről és
ennek kielégítéséről volt szó, harmadik
napon a gyerekek azt tanulták meg,
hogy a célok kitűzése és ezek elérése is
a boldogság része, majd az utolsó nap
tanulsága szerint a boldogság negye-
dik feltétele a szeretet és a jócseleke-

detek továbbadása. Vasárnap meg sze-
retnénk szervezni a Szülők Estjét, ahol
bemutatjuk, hogy miről is szólt ez a
hét” – meséli Kovács Zsuzsa, az egyik
szervező. 

A tanultak elismétlése után a te-
remben lévő csapat kettéoszlik: az ovi-

sok egy kisebb terembe vonulnak át,
az iskolások pedig a Csereerdőbe men-
nek játszani. A szabadban a gyerekek
közösségi és csapatjátékokban vesznek
részt. A Tigris és a Jaguár csapatok
egész délelőtt keményen harcolnak a
győzelemért, miközben néhány mé-
terrel odébb fő a gulyás.

„A gyermekevangélizáció során
próbáljuk azokat a gyerekeket is meg-
szólítani, akik nem szoktak vallásórára,
templomba járni. Ezért is evangélizá-
ció ennek a hétnek a neve, mert nekik
beszélünk az örömhírről, arról, hogy
Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért,
hogy nekünk örökéletünk legyen. De
az ötnapos alkalmat akár bibliahétnek
is nevezhetnénk, mert azokat a gyere-
keket is hívjuk, akik év közben rendsze-
resen járnak hozzánk vallásórákra,
hogy felelevenítsék azt a tudás, amit
eddig szereztek, és további ismeretek-
ben gyarapodjanak” – mesélte Zsuzsa. 

Egy évtized után ismét
együtt énekelt a Cantemus

„A Cantemus-közösség még ma is lé-
tezik, a kórustagok figyelemmel követik
nemcsak mentoruk, hanem egykori tár-
saik aktivitását. Függetlenül attól, hogy
a világ melyik pontján fejtik ki egészen
másfajta tevékenységüket. Az egykori
kórustagok számára prioritássá vált a
magyar kultúra szeretete, értékeinek
ápolása. Úgy, ahogy minden esztétikai
értéknek megvan a maga helye, topo-
sza, a Cantemus is hozzátartozik Maros-
vásárhelyhez, ahhoz a szellemi
centrumhoz, amely büszke a Vártemp-
lomára, a Kultúrpalotájára, a Teleki Téká-
jára, iskoláira, főiskoláira, egyetemeire,
hiszen tudja, akárcsak Márai Sándor,
hogy ennek a városnak lelke van, s ez a
lélek sugárzik…” – olvasható az egyik
internetes portálon, amelyen a kórusta-
gok a találkozót szervezték, és gondos-
kodtak a közönség tájékoztatásáról. Az
ünnepségen a meghívottak felszólalá-
sait az énekkar szereplései tették emel-
kedetté és emlékezetessé.

A meghívottak közül elsőként Kovács
András, a Nagy István Iúsági Kórus -
egyesület és a Vártemplom Psalmus kó-
rusának karnagya köszöntötte a világ
minden tájáról hazasereglett tagokat.
Kihangsúlyozta, a változások után a Can-
temus az elsők között bizonyította, hogy

több évi tiltás és cenzúra után sem szűnt
meg az erdélyi magyar éneklő kedv. A
felszólalók sorában Guttman Mihály, a
Romániai Magyar Dalosszövetség tiszte-
letbeli elnöke következett, aki beszédét
az ünneplés és az emlékezés fogalmai
köré szervezte. „Előbb ünnepeljünk! Bir-
talan József tanár úrban tiszteljük a ze-
neszerzőt, az 1997-ben Rónai-díjjal
kitüntetett karnagyot, aki bebizonyí-
totta, hogy nem maradt csak tanítvány,
így hálálva meg tanárai – Major Ferenc,
Jakabosi János, Nagy István – munkáját”
– hangzott a méltatás. Birtalan József
előbb az Állami Népi Együttes gyermek-
csoportjának karmestere, később a ma-
rosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola
karvezetőképző szakának tanára volt,
akinek nyugdíjaztatása után új hangszer
állt rendelkezésére: egy tizenéves lá-
nyokból álló csodás hangú kórus. Az ün-
nepi beszéd második, emlékező része a
Cantemus fénykorát idézte: „hol vagytok
ti csodás lányok, akiket Birtalan József
tanárotok, a ti szeretett Jóska bácsitok a
zenei anyanyelvre tanított 10 éven át,
mint a magyar szóra, (...) és 10 éven át
éltétek Szent István királyunk intelmeit:
kövesd az ősöket, tartsd meg, ami ma-
gyar! Hála a Fennvalónak, sikerült! ” –
méltatta a kórus érdemeit Guttmann Mi-

hály.
A harmadik felszólaló a Cantemus

hűséges krónikása, a történész, publi-
cista Tófalvi Zoltán volt. Első gondolatai
az idei, augusztus 4-i próbáról szóltak,
amikor, mint valami varázsütésre, a
kórus tagjai ugyanolyan tisztán és üdén
énekeltek, akárcsak 20 évvel ezelőtti első
fellépésükkor, a Vártemplom 500 éves
évfordulójának szentelt ünnepségsoro-
zaton. 

A felejthetetlen 1990 elején tapasz-
talt lelkesedésnek köszönhetően szüle-
tett meg a Cantemus leánykórus,
amelyet azonban nem lehetett át- és
megmenteni a jelennek. A szomorú je-
lenségre a publicista szerint okos és

tudós magyarázatokkal könnyen szol-
gálhatunk, ezek közül csak az egyik,
hogy a város szinte semmit nem tett
annak érdekében, hogy bármi áron Ma-
rosvásárhelyen tartsa a legnagyobb er-
délyi karvezetőt, Nagy István méltó
utódját. Pedig a kórus, egyéb érdemei
mellett, a romániai magyarság egésze
számára először villantotta fel annak a
lehetőségét, hogy nem zeneakadémiát
végzett fiatalokból is létre lehet hozni
professzionális énekkarokkal versenyez-
tethető, európai szintű dalárdát. A fel-
szólaló Bolyai Farkas gondolatát is
beépítette beszédébe, miszerint, hogyha
valami nem éri el a tökéletest, hamuvá
esik. „Ebben a mondatban van az erdélyi

magyarság megmaradásának, továbbé-
lésének titka. Nekünk mindenkor a le-
hető legtökéletesebbet kell alkotnunk”
– hangsúlyozta a történész. Hogy a Can-
temus főnix madárként újjá tud-e szü-
letni, valóban nagy kérdés, amire talán
az jelenthet megoldást, ha sikerülne
nemzetközi szinten is új alapokra 
helyezni a kórusmozgalmat. 

Végül Ötvös József lelkipásztor 
házigazdaként üdvözölte az eseményt.
Biztosította a Birtalan házaspárt afelől,
hogy Marosvásárhelyre nem vissza-,
hanem hazajöttek, majd megemléke-
zett Fülöp G. Dénesről, aki akkor volt a
Vártemplom lelkipásztora, amikor „böl-
csőt kellett faragni” a Cantemusnak.

Fotó: Nyilas Szabolcs



11. oldalaugusztus 10–16. Riport <<

Másfél évtizedes múltra tekint vissza a vajdaszentiványi tánc- és zenei tábor. A hagyományokhoz híven, az idei eseménysorozatnak is a Vajdaszentiványi
Hagyományőrző Táncegyüttes és Zalai Táncegyüttes voltak a szervezői, hűséges támogatói pedig a Zichy-Horváth Egyesület, a polgármesteri hivatal, az
iskola és a református egyház. 

XV. Vajdaszentiványi tánc- és zenei tábor

Tizenöt éve szolgálja a kultúrát
Vasárnap, július 31-én érkeztek a tá-

borlakók és oktatóik, s húzták fel sátra-
ikat a művelődési otthon mögötti
téren. Ismerős volt a hely számukra, hi-
szen előző években is ez a domboldal
jelentette egy hétig „otthonukat”. Jó-
formán ki sem pihenhették az utazás
fáradalmait, mert hétfőn már elkezdő-
dött a tánc- és zeneoktatás. A haladók-
kal Varga János, majd Antal Áron, a
középhaladókkal Hajdú Flórián, míg a
kezdőkkel Nagy Levente foglalkozott. A
zeneoktatással Horváth Eleket bízták
meg, aki – mint Varga János táborve-
zető hangsúlyozta – 15 éve szolgálja a
tábort, s terjeszti Magyarországon a
vajdaszentiványi népzenét, s vált ezál-
tal a tábor fő vonzerejévé. A kivétel nél-
kül mindannyiszor hajnalba nyúló esti
programokra a szabadtéri színpadon
került sor, ahol fellépett a Zerkula ze-
nekar, Kásler Magdi, a szászcsávási ze-
nekar, a Holtmaros táncegyüttes, de
sikernek örvendett a Puci Kozák Ernő és
Barátai Cigánysow-ja, valamint a Ku-
tyakölykök műsora. Dr. Máté Lajos
Ázsia-kutató az iskola könyvtárában
tartott érdekes előadásokat. A szerda a

szabadprogramok napja volt, amelyből
nem hiányzott a horgászás, halászlé-
főzés, vetélkedők, fürdőzés. Délutánra
egyre többen foglaltak helyet a Zichy-
kastély előtti tölgyfa árnyékába helye-
zett székeken, s tapsoltak a tíz falu
hagyományőrző táncosainak. Az egy-
hetes tábor szombaton este regrutabál-
lal, majd tábortűzzel zárult. 

Megőrizni kulturális
értékeinket

– Tizenöt éve alakult a Zichy-Hor-
váth Egyesület, s ugyanannyi ideje szer-
vezzük meg a tábort is. Az egyesület
alapítói a falu kulturális életéért felelős
emberek és tánccsoportjai voltak, akik
felvállalták Vajdaszentivány kulturális
és történelmi értékeinek megőrzését,
ápolását és továbbadását – mutatott
rá az egyesület alakulásának céljára
Nagy Erika elnök. Gróf Zichy Jozefina
tiszteletbeli elnök pár hete, 103 éves
korában hunyt el. Az egyesületnek je-
lenleg 30 tagja van, többen megma-
radtak az alapítók közül, de újakkal is

bővült az egyesület. Feladataik közé
tartozik a Vajdaszentiványi
Hagyomány őrző Tánccsoport támoga-
tása - a nagy és idősek, a közép- és a
kiscsoportok istápolása -, részt vesznek
a falunapok, a tűzoltónap szervezésé-
ben, de támogatást biztosítanak a
tánccsoportnak évi egy-egy külföldi ki-
szállás megvalósításában. A tánccso-
port sikerét mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy évente 20–30 fellépésre hív-
ják az országban. 

Az egyesület székhelyét az úgyne-
vezett „hosszú kastélyban” rendezték
be, amelyet a tulajdonostól 10 évre ha-
szonbérbe kaptak, s itt működtetik a fa-
lumúzeumot, de raktárhelyiségnek is
használják. Pár évvel ezelőtt az épület
középső részén beszakadt, ezt a tulaj-
donos restauráltatta és a teljes tetőze-
tet átfedte. Az egyesület jövőbeni
terveiről szólva, Nagy Erika kifejtette,
céljuk a komoly hagyományra tekintő
tábor fenntartása, hiszen a visszajáró
vendégek bizonyítják, hogy érdemes
azt folytatni. 

Táborról táborra

A falumúzeum előtti tornácon ren-
dezte be fafaragó műhelyét Székely
Lajos, a csittszentiványi Bandi Dezső
Kulturális Egyesület elnöke. Dolgozó-
asztala soha nem üres, párévestől fel-
nőttekig érdeklődnek a faragászat
iránt. „A Bandi Dezső gyűjtötte minta-
kincsből merítünk, azt gazdagítva fara-
gunk népi díszítőmotívumokat”, meséli
az amúgy tornatanár. Több mint tíz éve
oktatja a faragás csínját-bínját gyere-
keknek, fiataloknak. A nyári szünidő-
ben pedig meghívásoknak tesz eleget:
a székelyudvarhelyit követte a vajda-
szentiványi, majd Nyárádszentlászló,

Mezőtúr, a szovátai Teleki Oktatási Köz-
pont következik. „Jómagam is Bandi
Dezső tanítványa voltam, s láttam ön-
zetlenségét, hihetetlen munkabírását.
Akkor fogalmazódott meg bennem, to-
vább kell vinnem ezt a hagyományt”,
mondja a Csittszentiványon faragó
szakkört vezető Székely Lajos, hozzá-
fűzve: Csittszentiványon minden gye-
rek tud faragni, az iskolában választott
tantárgyként oktatják a faragást. 

Fiatalok kistérsége

Nyolc éve szolgál a szentiványi gyü-
lekezetben Dénes Csaba református lel-
kész. „A számadatokat tekintve apadó
gyülekezet vagyunk. Százzal vagyunk
kevesebben, mint közel egy évtizede. A
164 temetéssel szemben a keresztelé-
sek száma 68” – ismerteti a lehangoló
statisztikát a lelkész. De rögtön sorolja
a pozitív tényeket is: nagyon jó az iú-
sági élet a gyülekezetben, az iúsági
csoport negyven fiatalja hetente jár
bibliaórára. Hat település – Sárpatak,
Sáromberke, Póka, Pókakeresztúr,
Szentivány és Ernye – összefogásával
kistérséget alakítottak, amelynek fia-
taljai a hónap első vasárnapján vala-
melyik gyülekezetben találkoznak
iúsági istentiszteleten. Ezekre az al-
kalmakra fiatal együtteseket is meg-
hívnak, akik a fiatalok „hangján”
tolmácsolják az ige üzenetét. 

Dénes Csaba az építkezéseket is si-
kerként éli meg: két székelykaput állí-
tottak a faluban, az 1855-ben épült
templomi orgonát felújították, a haran-
gokat elektromosították, valamint a
2004 telén visszakapott egyházi óvodát
felújították. Terveik között szerepel egy
kápolna építése, az ehhez szükséges
telket már megvásárolták a temető

szomszédságában. 

Új óvoda épül 

Mivel a református egyház vissza-
kapta az óvoda épületét, a helyi önkor-
mányzat pályázatot nyújtott be alapok
lehívására. A 14 milliárd régi lejes be-
ruházáshoz 2009-ben fogtak hozzá,
amikor felhúzták a falakat. A szakmi-
nisztérium azonban tavaly elzárta a
pénzcsapot, s így mindössze idén került
tető alá a bölcsődének, napközinek és
konyhának is helyet adó épület. 

Ezzel párhuzamosan folyik a vízhá-
lózat-bővítés. Dani József polgármester
elmondása szerint a községközpontban
és a hozzá tartozó Toldalagon 7 kilomé-
teres fővezetéket helyeztek le, s idén
befejezik a három éve folyó munkála-
tokat. Szentivány határába szivattyú-
ház kerül, míg a toldalagi tetőre épülő
víztárolóból látják el ivóvízzel a két te-
lepülés lakosságát. A tervek szerint a
későbbiekben ugyaninnen kapja majd
a vizet Bala és Ercse is. 

A Környezetvédelmi Minisztérium-
hoz nyújtották be a 2,5 millió euró ér-
tékű, a községközpont csatorna  -
hálózatának kiépítésére vonatkozó pá-
lyázatot. Az elbírálásra azonban még
nem kerül sor. A pályázatokkal kapcso-
latosan vannak keserű tapasztalataik:
a művelődési otthon építését célzót,
amelyet már 4 éve letettek a szaktár-
cához,  nyertesnek nyilvánították, a hi-
ányzó pénzalapok miatt azonban a mai
napig sem foghattak neki a munkála-
tokhoz. Ezért az önkormányzat to-
vábbra is borsos bért fizet a Zichy család
leszármazottainak, hogy a kastély
egyik épületét kultúrházként használ-
hassa a falu közössége. 

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 ter-
mopán ablak. Tulajdonosok vagyunk. Alkudható
ár. Telefon 0745-381.891 vagy 0756-104.872.

Eladó I. osztályú egy szobás lakás a Központ-
ban. Ára 29.500 euró. Telefon: 0745-398.039.

Eladó garzon az Új Kórház környékén, termo-
pán ablakokkal, bútorozva. Ára 32.000 euró. Te-
lefon: 0265-269.959, naponta 17–22 óra között.

Eladó II. osztályú garzon a Tudor negyedben,
felújított, termopán ablakkal, saját hőközpont-
tal. Ára 16.500 euró. Telefon: 0788-330.472.

Eladó garzon a Kövesdombon, saját hőköz-
ponttal, termopán ablakokkal. Ára 23.000 euró,
alkudható. Telefon: 0740-082.398, naponta
10–18 óra között.

Eladó 2 szobás lakás a központban. Ára 79.000
euró, alkudható. Telefon: 0757-465.368.

Eladó I. osztályú 2 szobás lakás a Rózsák terén.
Ára 55.000 euró. Telefon: 0747-115.564.

Eladó 2 szobás, felújított lakás a November 7
negyedben, saját hőközponttal. Ára 35.000
euró. Telefon: 0722-322.128.

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

Eladó 2 szobás lakás saját hőközponttal a Kö-
vesdombon. Ára 37.000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0745-251.061.

Eladó 2 szobás, bútorozott lakás a Kövesdom-
bon. Ára 37.000 euró. Telefon: 0740-477.091.

Eladó I. osztályú két szobás, bútorozott lakás
a Központban. Ára 43.000 euró. Telefon: 0730-
102.026, naponta 8–22 óra között.

Eladó II. osztályú 3 szobás lakás a 2-es Polikli-
nika környékén. Ára 35.000 euró, alkudható. Te-
lefon: 0740-477.091.

Sürgősen eladó I. osztályú, felújított 3 szobás
lakás a November 7 negyedben. Ára 45.000 euró.
Telefon: 0770-228.042, naponta 8–20 óra között.

Eladó 3 szobás, felújított lakás a Tudor negyed-
ben, saját hőközponttal, termopán ablakokkal.
Ára 43.500 euró. Telefon: 0740-031.399.

Sürgősen eladó 3 szobás lakás a Tudor ne-
gyedben. Ára 43.900 euró. Telefon: 0745-
398.039.

Egyebek

Eladó jó állapotban lévő ráfos szekér. Ára 600
lej, alkudható. Telefonszám: 0722-890.952.

Eladó új Albalux mosógép, száraz kenyér 
állatoknak, inox kazán, négykerekű görkorcso-
lya, porcelán fürdőszobacsap, kémény melegí-
tőcső. Ár: alkudható. Telefonszám:
0770-654.566.

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

A Tuborg Green Fest Félsziget 2011-es kiadására augusztus 25–28. között kerül sor Marosvásárhelyen, a Maros partján, a Víkendtelep szomszéd-
ságában. A rendezvényre jegyeket az Eventim hálózatában és a www.eventim.ro oldalon lehet vásárolni. További információk: www.felsziget.ro

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 * Danko Jones * Markus
Schulz * Andy C * N.O.H.A * Sunnery James &
Ryan Marciano * Belga * Intim Torna Illegál * Tün-
dérground * Grimus * Reality Engine * Les Elep-
hants Bizarres * The MOOoD * 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 * Goranga&Missile * AIM

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

Open Stage lemezbemutató, Szomszédnéni
és Badár a humorprogramban!

AUGUSZTUS 26., PÉNTEK
13.00 Humorfesztesek Ligája. Mikrofonpárbajra

hívja ki egymást az új, erdélyi
humorgeneráció Zsók Levente
műsorvezetésével. Fellépnek: Balla
Levente, György Botond, Kun Zsolt

13.30 Székely stand up comedy: Zsók Levente (a
magyar Comedy Central tévécsatorna
fellépője)

14.00 Romanian stand up comedy – Tibi Neuronu
(Stavar Tiberiu)

14.30 Szomszédnéni Produkciós Iroda humorest
– Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs (Showder
Klub, a Magyar Rádió idei Bon-bon
humordíjának a nyertesei)

15.00 Badár Sándor – stand up comedy a
Bamako Rallyról

AUGUSZTUS 27., SZOMBAT
13.00 Humorfesztesek Ligája. Poéncunami a

Szomszédnéni műsorvezetésével. Fellépnek:
Bartus Levente, Ősz Ferenc, Holovacsko Zsolt

13.30 Az Open Stage új albumának erdélyi
lemezbemutató koncertje. Exkluzív!

14.30 Romanian stand up comedy – Radu Isac

AUGUSZTUS 28., VASÁRNAP
13.00 Felméri Péter (Showder Klub) – stand up
comedy

13.30 Stand up light: Székely Zsolt (Bemutatkozik
a szatmári humormaffia)

13.45 Stand up hard: Szomszédnéni Produkciós
Iroda

14.30 Romanian stand up comedy – Sorin
Pârcãlab (Brigada 2pe trei)

Igazi sztárkavalkáddal várja idén a fesztiválozókat a Tuborg Green Fest Félsziget humorprogramja is. A Szomszédnéni
Produkciós Iroda szervezésében zajló minifesztivál három napján olyan eseményekre kerül sor, mint a sokáig a leg-
nézettebb magyar videóklipnek számító Aranka szeretlek című opuszt előadó Open Stage duó új lemezének exkluzív
erdélyi bemutatója, Badár Sándor show-ja a Bamako raliról, a Showder Klubos Felméri Péter stand upja és természete-
sen az elnyűhetetlen és elmaradhatatlan Szomszédnéni Produkciós Iroda déli humorestje. Íme a teljes program:
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

AHÁNY NÉP, MEGANNYI
SZOKÁS, KISANGYALOM…
Meglepő, de meglepődünk olyan külföldi szokásokon,
amelyek nálunk nem bevettek, az adott országban vi-
szont teljesen természetesek. Lássunk néhányat kö-
zülük:

Amíg mi, balkán népség minimum káromkodunk (könnyebb)
karambol esetén, Thaiföldön ölelkeznek az érintettek. Ott
nem az autó épsége az elsődleges; kiszállnak a járműből,
egymáshoz rohannak, és meggyőződve épségükről, megöle-
lik egymást. „Én vagyok az, nem más, öleljük meg egymást!”
– hát ez a népdalsor sem egy székely falu határában történt
koccanás után született…

Nálunk illetlenségnek számít csámcsogni és böfögni étkezés
közben, Koreában viszont mindez természetes, sőt, egyene-
sen dicséret a háziasszony számára. Ezen felül a fülzsír nyil-
vános eltávolítása egy pálcika segítségével is bevett szokás.
Aha, szóval ezért nem esznek normális evőeszközökkel! „Ösz-
szegyűltek, összegyűltek a szöuli lányok / Összeszedtek, ösz-
szeszedtek egy marék lisztecskét / Meggyúrták azt,
meggyúrták azt zsíros gombócának…”

A Távol-Keleten nem nézik jó szemmel, ha valaki zsebkendőt
használ. Tisztátalannak és gusztustalannak tartják, ha azt,
annak tartalmával együtt a zsebében hordja az ember. 
Helyette szipognak, ahogy a svédek is. Ők még azon is meg-
lepődnek, ha valaki zsebkendőt kér tőlük. „Elvesztettem zseb-
kendőmet, megver anyám érte” – sose énekeljük ezt egy
svédnek, mert teljesen hidegen hagyná a problémánk, s kü-
lönben se nagyon tudnak magyarul.

Angliában úgy tartják, hogy amennyiben nem családtag
vagy közeli jó barát az illető, akkor nem illik ölelkezni vele
vagy megpuszilni, sőt, egyenesen zaklatásnak vélik. „Édes-
anyám, bénák a brit ácsok / Kértem tőlük egy marék forgá-
csot / Kilenc csókot adtam nekik érte / De mindenik
zaklatásnak vélte.”

Indiában az emberek, ha lehet, mellőzik a WC használatát.
Szívesebben végzik el a dolgukat a természetben, mondván,
nem ülnek olyan ülőkére, amin más is ült már. „Ennek a szép
hindu lánynak dombon van a háza / Sok nagy fa meg bokor
nőtt az udvarába’ / De nem ajánlatos alattok kajtatni / Mer’
az egész család oda jár ki sz*rni.”

Már csak ez hiányzott! A
klasszikus nemi betegség, a
tripper egy új baktériumtörzsét
azonosították kutatók; a bakté-
rium minden antibiotikummal
szemben ellenálló. A tripper
mind a mai napig az egyik leg-
gyakoribb nemi úton terjedő
betegség, amelynek most a
H041 nevű baktériumvariánsa
okoz riadalmat: ellenszerét
ugyanis még nem találták meg.
A mutáns baktériumot egy
japán nőnél mutatták ki elő-
ször, az új törzs elemzését pedig
egy svéd kutatócsoport végzi –
Svédországban és Angliában a
legnagyobb az egy főre eső ku-
tatócsoportok száma, egy em-
berre három kutatócsoport jut
–, akik próbálják megfejteni,
miért áll ellen a baktérium az
antibiotikumoknak. A szakér-
tők szerint ahhoz, hogy a kóro-
kozó az egész Földön
elterjedjen, körülbelül tíz évre
van szüksége; megnyugtató,
hogy legalább ezt tudják. A go-
norrhoea-t a Neisseria gonorr-
hoeae baktérium okozza, ami
számtalan kellemetlen testi tü-
nettel jár, és nemcsak közösü-
léssel, de orális szex útján és
közös szexjátékok alkalmával is
átadható; aki olyasvalakitől
kapja el, aki tudta, hogy fertő-
zött, az nyugodtan be(trip)pe-
relheti az illetőt. A baktérium
nemcsak a nemi szervek tájé-
kán, hanem a test többi részén
is megtelepedhet, például a
méhnyaknál, végbélnél, torok-
nál, a húgycsőben, de még a
szemben is – a kezeletlen fer-
tőzés a vérre, a bőrre, izüle-
tekre, de még a szívre is
átterjedhet. Tehát igen: mégis-
csak létezik genitális szerelem!

Kis nagymacskák. Az el-
múlt ötven évben most másod-
szor születtek szibériai
tigriskölykök a Marosvásárhelyi
Állatkertben. A két tigriscsajt a
gondozók cumisüvegből etetik,
mivel az anyjuk ellés után nem
fogadta el őket, nem elég fej-
lett az anyai ösztöne (hogy is
szól a mondás: anyatigris mód-
jára védelmezi…). A mi állat-
kertünk az egyik legnagyobb az
országban: a két kölykön kívül
még hét szibériai tigrisünk van!

A polgármester, aki az elsők kö-
zött láthatta a csöppségeket, és
aki imád állatokat keresztelni,
azt nyilatkozta, hogy a gyere-
kek segítségével szeretne meg-
felelő nevet találni számukra a
keresztelőhöz. Hozzátette: aki
megnyeri a versenyt, az egy
plüss tigrist kap ajándékba.
Tisztelettel kérdezzük az állat-
kert vezetőségét: nem lehetne
valahogy elintézni, hogy Don
Dorin is kapjon valami ajándé-
kot, például egy igazi tigrist, de
jó nagyot?

Rabokat elégített ki orá-
lisan egy amerikai börtön-
lelkész. A 70 éves Frank De
Tuccit vasárnap tartóztatták le,
azután, hogy kiderült: orális
szexben részesít elítélteket. A
koros oboaművész a Queens-
boro börtönben dolgozott, és az
őrök egyszer csak azt vették
észre, hogy nem a rab térdel
előtte, hanem fordítva. Ezután
előállították, és a cipőjébe
rejtve találtak 200 dollárt, to-
vábbi 153-at a pénztárcájában
(lényeges információ). Mint ki-
derült, az orális szexért a lelkész
fizetett a raboknak; az őrök úgy
tudják, korábban 120, illetve
150 dollárt csengetett ki
ugyanannak a rabnak, akivel
vasárnap elkapták. Ha elítélik,
akár több éves börtönbüntetést
is kaphat. Tiszta spórlás lesz
neki! 

Égő telefonálás. Elevenen
elégett egy Ilfov megyei fiú a
17. születésnapján, miközben
mobiltelefonon beszélt az
utcán. Épp a születésnapi jókí-
vánságokat fogadta, amikor el-
haladt egy utcai
transzformátor-állomás mel-
lett, amely szikrázni kezdett. A
14 éves unokatestvére, akivel
beszélt, mindent hallott a tele-
fonban. Szemtanúk szerint a
berendezés szikrázott, majd fel-
robbant, ettől pedig Alexandru
ruhái is lángra kaptak; a fiú ott
égett a szemük előtt. Azonnal
kórházba szállították, de test-
felületének 95 százaléka meg-
égett, és két nappal a baleset
után elhunyt. Egy arra elhaladó
sofőr elmondta: látta, amint
egy ember lángokban áll, ég a

feje és a karja, de a robbanások
és a hatalmas lángnyelvek
miatt senki sem tudott a köze-
lébe menni. A környéken dol-
gozó emberek szerint
korábban, a tragédia előtt is
furcsa zajok hallatszottak a vil-
lamos berendezés dobozából.
Az ENEL munkatársai még
aznap kiszálltak a helyszínre,
kicserélték az elégett fémdo-
bozt, és a mellette álló fa elé-
gett ágait is levágták.
Villamossági szakértők szerint
a telefon nem válthatott ki
olyan reakciót a berendezés-
ben, hogy az attól felrobban-
jon. Nem vitatjuk, mert nem
értünk hozzá, de ha tényleg
nem, akkor ez a rosszkor lenni
rossz helyen tipikus, és sajnos
tragikus esete.

Meleg helyzet. Kellemet-
len meglepetésben volt része
egy 41 éves férfinak Galac me-
gyében. Gheorghe Lupa otthon,
saját ágyában érte tetten a fe-
leségét, egy másik… nővel!
Megdöbbenésében és felhábo-
rodásában teljesen kikelt ma-
gából, ám egyszer csak
megjelent egy harmadik nő, és
egy késsel a két nyalakodó
manci védelmére kelt. A harcias
perszóna többször is megszúrta
a férfit, aki végül a sürgősségin
kötött ki.

– Az élet általában elég
komplikált amiatt, hogy két kü-
lönböző nem létezik. Az egya-
zon neműek közötti vonzódás
nagyon is valóságos, a férfi fan-
táziátlanságáért és intoleranci-
ájáért a büntetés nem is
maradt el, fehér fegyverrel ta-
nították móresre. Reméljük,
hogy az úr jól lesz, és okulni fog
mindebből – mondta a galaci
sürgősségi kórház szóvivője, Ni-
colae Bacalbaşa. Felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy amikor egy
Galac környékén történt ha-
sonló esetről tudósítanak, érde-
mes odafigyelni a híradóra egy
cseppet, mert ez a pacák oltári
dolgokat tud mondani.

János. Több strandoló hol-
miját elemelte egy 18 éves fia-
talember a marosvásárhelyi
Víkendtelepen egyik vasárnap
délután, kihasználva, hogy tu-

lajdonosaik nem tartották
szemmel a dolgaikat – értesül-
tünk a Vásárhelyi Hírlapból. So-
kuknak még a ruháját is elvitte
– volna, de valakinek feltűnt,
hogy túl sok táskával sétafikál,
és szólt a helyszínen szolgálatot
teljesítő csendőröknek, akik
rögtön fel is tartóztatták –
volna, de az illető futásnak
eredt. Nosza, csendőr komáék
uccu neki, utána, és rövidesen
el is kapták. Mint kiderült, a
csávót Jánosnak hívják, és visz-
szaeső tolvaj. János kilenc 
mobiltelefont, két fényképező-
gépet, ételjegyeket, személyi
igazolványokat, pénzt, vala-
mint ruhadarabokat csaklizott
el, amelyeket visszaszolgáltat-
tak tulajdonosaiknak.

János ellen bűnvádi eljárást
indítottak. János, János, szé-
gyelld magad!

Nem mind arany, izé…,
nem mind joghurt, ami
fehér. Perverz bosszút állt a
vásárlókon az a 32 éves férfi
Mexikóban, aki saját spermáját
keverte ingyen joghurtjaiba.
Anthony Garciát azért állították
bíróság elé, mert az ondójával
felturbózott tejterméket több
üzletbe is elszállította, hogy
azok ingyen osszák szét, és kós-
toltassák meg a jónéppel.
„Senki sem érdemli meg ezt a
bánásmódot csak azért, mert
ingyen kóstolhat meg egy élel-
met”, mondta az ügyész. A fér-
fit, aki egyébként egy
fűszerüzlet tulajdonosa, egy nő
buktatta le, aki az egyik bolt-
ban kapott ingyen mintát a jog-
hurtból. Amint megkóstolta,
rögtön rájött a turpisságra (a kis
szakértő), és értesítette a ható-
ságokat, akik DNS-mintát vet-
tek a készítményből, és
megállapították, hogy valóban
tartalmaz spermát, és az 
Anthony Garciától származik. A
bosszúállásnak ez és az ehhez
hasonló formája mifelénk se is-
meretlen; nem részletezzük, de
jobb, ha tudják: vendéglőben,
étteremben nem ajánlatos visz-
szaküldeni a félig kihűlt levest
vagy a langyos pizzát…

Indra. Aki azt hiszi, hogy az
odaáti kereskedelmi tévék csu-

páncsak népbutításra jók, az ha-
talmasat téved, merthogy ta-
nulni is lehet ám a műsoraikból,
például logikát. Bizony! A TV2
reggeli magazinműsorában
(Mokka) be szokták mondani,
hogy kit ne felejtsünk el felkö-
szönteni, vagyis milyen névna-
pok vannak aznap. Idézzük a

műsorvezető csajt (Demcsák
Zsuzsa): „Ma Jenő és Indra napja
van. Nahát, sose hallottam még
ezt a nevet, hogy Indra…, de
biztos női név, mert „a” betűre
végződik, hihihi…” Igen, Zsu-
zsa, valóban „a” betűre végződik,
akárcsak a Huba, Csaba, Attila,
Géza, Gyula…



Idén tizenegyedszerre rendezte meg a Hatvannégy Vármegye Iúsági Mozgalom (HVIM) a Magyar
Sziget fesztivált. A fesztivál honlapján a rendezvény részvevőit évekig Toroczkai László elnök köszön-
tötte, tavaly Lokodi Ferenc Attila alelnök, idén pedig senki. A tavalyi szövegben ez olvasható: „Mi,
akik jóban-rosszban együtt harcolunk, az év minden napján láthatjuk, hogy korunk devalvációs vál-
sága a fesztiválokat sem kíméli, amelyek bizonyos esetben elklikkesedett neoliberális érdekcsoportok
táboraivá váltak. Erre adott fajsúlyos, csattanós választ a Toroczkai László által életre hívott Magyar
Sziget fesztivál (…), hiszen itt az alaphangsúlyt a hagyományápoláson túl mindig a sorsáért felelős
összmagyar nemzeti közösség értékelvű építésére, gúnyhatárok feletti egyesítésére fektettük.”
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A liberalizmus hazugságai

Gyurcsány Ferencnek igaza lehet. No nem abban, hogy
boszorkányüldözés folyik félresiklott kormányának tagjai
ellen, hanem mert állítja: „a balliberális oldal intellektuális
elsekélyesedése” miatt vannak bajban. És abban is van némi
igazsága, hogy a politikai versengésben döntő tényező a vi-
lágmagyarázat (vagy ahogy blogjában nevezi: a narratíva)
minősége és mennyisége. Mert a polgárok nem szakpoliti-
kára szavaznak, hanem egy ideológiai elbeszélésre. Persze
az elveket szeretik viszontlátni az egyes döntésekben (fel is
háborodnak, ha valami ellentétest vélelmeznek), de a
„márka” összefoglalható néhány mondatban. Urambocsá!
egy szóban: jobbos, balos; konzervatív, szoci, liberális, radi-
kális, stb. Így igaz, hogy ha a „narratíva” csődöt mond, akkor
csődöt mond a párt is. Valóban ez történt az MSZP-vel. Ahogy
Gyurcsány fájlalja: a balliberális kifejezés szitokszó lett. De
abban már téved, hogy mindez csupán azért, mert nem me-
sélték elég „mélyen” és hangosan a szerinte helyes értéke-
ket.

Először egy közhely: a balliberálisok nem képviselték hi-
telesen az elveiket. Sőt, elárulták szavazóikat. A folyamatban
lévő eljárások és a néhány már jogerős ítélet azt mutatja: a
szociálliberális szó leple alatt sokak a saját zsebüket tömték,
miközben tétlenül (vagy „hazudva reggel, éjjel meg este”)
szemlélték az ország el-adósodását. Amit most az egykor
rájuk szavazóknak is meg kell fizetniük. Így a bukott minisz-
terelnök elemzéséből először is a valósággal való szembené-
zés hiányzik.

Másodszor. A szociálliberális narratíva és az ebből eredő
gazdaság- és szakpolitika mondott csődöt szerte a világon.
Elterjedésének oka egyfajta önvédelem volt. A neoliberaliz-
mus teremtette szabad piacból eredő egyenlőtlenséget ke-
zelni kellett. Mert éppen a szabad piacot temette volna maga
alá. Ameddig mindenki úgy érezte, hogy egyre többet kap a
megtermelt javakból, illetve hogy segélyeken is el lehet élni
valahogy, addig népszerű is maradt. Ennek viszont ára volt.
A 90-es évektől kezdve elindult a liberális demokráciák mér-
hetetlen eladósodása. A globális munkamegosztás – misze-
rint a termelés leginkább Ázsiában folyik, Európa pedig a
szolgáltatásokból él – is kedvezőtlenné vált. Mára kiderült:
nem lehet úgy fenntartani a fejlődést, hogy az állam a ha-
szonnal járó tevékenységből kivonul, a közfeladatokat pedig
az egyre csökkenő adókból próbálja finanszírozni. Abszurd,
de a javarészt szolgáltatásokból és fogyasztásból befolyó adó
lassan már arra sem elég, hogy őrködjön a szabad piac biz-
tonsága felett. Így jött a hitel. És az adósság, amely most le-
rombolja a szociálliberális narratívát.

Így Gyurcsánynak igaza van abban, hogy a balliberális ide-
ológia sekély lett, és ebből eredően nincs is nagy népszerű-
sége az ilyesfajta pártoknak. De téved a miértben. Nem a
hangerővel (lásd Heller Ágnes óriás decibelű kiáltását) vagy
a minőségi elbeszéléssel volt baj. Hanem egyrészt a becsü-
leten esett folt, másrészt pedig maga a világmagyarázat
mondott történelmi csődöt. Így volt ez a kommunizmussal
is. Erőszakkal kipróbálták, félresikerült, de még halálában is
magyarázták a helyességét. Hangosan és szépen. De már ki-
múlt valójában. Mint ahogy most szenvedi haláltusáját a li-
beralizmus modern, szocialista olvasata is.

Örülhet-e mindennek egy konzervatív ember? Érezhet-e
kéjt az elsekélyesedő balliberalizmus láttán? Aligha. Mert
még nem tudjuk, ki issza meg mindennek a levét.

Nagy Ervin

Álljon meg a menet!

E cikk szempontjából most mellékes,
hogy kiderült: a globalizmus a legnagyobb
igyekezetük ellenére a HVIM-re is hatással
van, amelynek áldozatává vált a Magyar
Sziget egyik vendége. A brit szélsőjobbol-
dali politikus náci karlendítéssel és Sieg
Heil! kiáltással biztatott a színpadon egy
hasonlóan mutogató svéd énekesnőt, majd
azzal védekezett az őt lebuktató brit sajtó-
nak, hogy ugyanezt csinálta mindenki. Az,
hogy a HVIM szerint mi a kapcsolat „a sor-
sáért felelős összmagyar nemzeti közösség
értékelvű építése” és a náci szimbólumok
használata között, még nem derült ki. Ilyen
egymással összeegyeztethetetlen dolgok
persze másutt is felbukkannak. A nagytőkét
képviselő Bajnai Gordon pár éve együtt
énekelte a szocialistákkal azt az Internaci-
onálét, amelyben a dalra fakadók épp az
olyan emberek nyakát akarják kitekerni,
mint ő.

A Magyar Sziget ötlete Toroczkai László
fejéből pattant ki, létét az 1993-tól minden
évben megrendezett Sziget Fesztiválnak
köszönheti. Nem a barátság okán, hanem
épp ellenkezőleg: annak multikulturális jel-
legére adott válaszként indult el. Lehetne
épp béke is, hiszen a két sziget – a közöttük
lévő kerítés ellenére – mindenfajta kultu-
rális igényt ki tud elégíteni. Mivel leginkább
zenéről van szó, a Magyar Szigeten ott-
honra lelnek az ideologikusabb, a politikai
kérdéseket erőteljesebben feszegető nem-
zeti rockzenekarok, amelyek kizárólag a
magyar közönséghez szólnak. A hajógyári
Szigeten pedig azok a magyar és külföldi
művészek, akiket egy sorba állít a multikul-
turális logika, s akiknek izgalmas produkciói
a hazai hallgatóságon túl akár több ezer ki-
lométerről is Budapestre vonzzák a közön-
séget.

Akárhogyan is van, egy dolgot semmi-
képpen sem szabad csinálni. Azt, amit most
a HVIM tesz. Hogy a másik fesztivál helyszí-

nén és ideje alatt tüntetést szervez a hecc
kedvéért. Azért, hogy provokációkkal elle-
hetetlenítse a másikat. Kinek jó az, ha Ma-
gyarország egy fölösleges balhé miatt kerül
a címlapokra, a hírfolyamok elejére? A
„magas benzinár elleni tüntetés” legfonto-
sabb ellenérvét azonban a végére hagytam.
A West-Balkánban történt tragédia után
Magyarországon még egyszer nem fordul-
hat elő, hogy egy tömegrendezvényen ki-
tört hisztéria és a szervezetlenség miatt
embereket tapossanak agyon. A szervezők-
nek leginkább a biztonságra kell odafigyel-
niük, ezt pedig épp a Sziget főszervezője
képviseli a leghangsúlyosabban. Akik pedig
Gerendai Károlyt ebben a törekvésében
akadályozzák, azok felebarátaikat és hon-
fitársaikat köpik szembe.

Toroczkai László pontosan tudja, mi a

teendője, hiszen a Magyar Sziget házirend-
jében egyebek között ilyenek olvashatók:
„Megkérjük a rendezvényen részt vevő hon-
fitársainkat és vendégeinket, hogy az
alábbi házirendi pontokat a Magyar Sziget
szellemiségének és a többi Magyar Sziget-
látogató nyugalmának tiszteletben tartá-
sának megfelelően betartani
szíveskedjenek. (…) Felhívjuk a tábor lá-
togatóinak figyelmét, hogy a Magyar Sziget
programját és látogatóinak nyugalmát
szándékosan megzavarókat a rendezők el-
távolítják!” Ha a HVIM nem áll meg, akkor
tudni fogjuk, hogy nem magyar érdekeket
képvisel.

D. Horváth Gábor

Toroczkai László



Publik Antal azon kevés, egykori marosvásárhelyi sportemberek közé tartozik, akik egy időben két sportágban (labdarúgás és jégkorong) is jelest
alkottak, sőt válogatott szinten űzték azt. Ilyen volt többek közt Fülöp György (úszás, vízilabda, kosárlabda), az Incze-testvérek (I. Gabi, II. László–
Paci, III. Tuka – labdarúgás és jégkorong), Naşca Petru–Pepi, Deák Gyula (úszás és vízilabda) stb. Publik Antal jelenleg Stockholmban lakik,  Szegeden
is van lakása, ahol az év nagy részét tölti, de gyakran jár haza Marosvásárhelyre barátaihoz. A futball szeretete mellett, másik hobbijának, a szavalás-
nak hódol, sőt filmszerepet is vállalt. Két hete töltötte a 74. életévét, melyet Marosvásárhelyen ünnepelt felesége és barátai körében. 

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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– Ha nem a saját szememmel lát-
tam volna, hogy 74 évesen mintegy 40
percet fociztál az Apollo Old Boys egyik
edzésén, nem hittem volna. Mikor is
kezdtél el focizni?

– A katolikus gimnáziumból a Bo-
lyaiba kerültem, ahol Deutsch Simi
bácsi tízévesen fedezett fel, a Rata tör-
pecsapatába kerültem, onnan a Loco-
motivához, ahonnan 1955-ben az
A-osztályban mutatkoztam be. Majd
román válogatott lettem (csapattár-
saim Jenei Imre, Mircea Dridea, Virgil
Mateianu, Vasile Anghel), 1956 őszén
a fővárosi Dinamo érdeklődött utá-
nam. Párhuzamosan jégkorongoztam
is, az A-divízióban a Dinamónál, ahol
csapattársaim voltak Bíró doktor, az
Incze-testvérek és Fülöp Gyuri, a ma-
rosvásárhelyi polihisztor. A brassói Di-
namóhoz kerültem, aztán Kolozsvárra.
Utóbbi 1957-ben kisesett az A-osztály-
ból, de egy év múlva visszakerült. Mi-
után a bákói Dinamo kiesett, az egész
kolozsvári csapatot áthelyezték Bá-
kóba. Ott nyolc évet játszottam, ez pá-
lyafutásom egyik legszebb időszaka
volt. 

– Mikor kerültél haza Marosvásár-
helyre? 

– 1966 őszén kerültem haza, ami-
ről igazán nem szívesen beszélek. A
hajdani ASA-nál volt egy craiovai pa-
rancsnok, aki rendszeresen beleszólt a
néhai Bóné Tibi edző dolgaiba. Egy nap
ezt megelégeltem, és megmondtam
neki, hogy „úgy ért a focihoz, mint egy
néző. Hagyja Bónét dolgozni”. Azóta
nem nagyon kerültem be a csapatba. 

– 1955-ben a marosvásárhelyi Lo-
comotiva zsinórban a 9. szezont töltötte
az A-osztályban a néhai Dobay István
és Kiss Árpád edzősége alatt, s te ifiként,
a csapat tagja voltál.

– Igen, de az évben a 20 pont csak
a 11. helyhez volt elégséges, így sajnos
kiestünk, de egy év múlva Avântul név
alatt újra visszakerültünk az A-osz-
tályba Deutch Simi menedzselése
alatt, míg az edző Kiss Árpi volt. Csa-
pattársaim voltak akkor Lukács Elek,
Stroe, Boros Titus, Vakarcs I., Nagy F.,
Crişan, Fülöp, Kajlik Öcsi, Gierling
György, Szász B., Katona, Józsi Dezső,
Bocsárdi Márton, Szász K., Vakarcs II.,
Maiogan is.

– Az 1966–67-es bajnoki idényben
tagja voltál az egykori ASA Mureşulnak,
amely akkor még a B-osztályban volt,
majd felkerült az első vonalba. Kik vol-
tak akkor a csapattársaid?

– Kiváló futballisták mellett rúg-
tam akkor a bőrt, akikkel újra A-osztá-
lyos labdarúgó lehettem. Íme az akkori
felállítás: Sólyom Csaba, Stănescu –
kapusok; Bartók, Balázs, Tampanaru,
Czakó, Sikó, Csutak, Lungu Costică,
Pavlovici, Titi Dumitriu III., Lukács Ede,
Tóth Feri, Pârvulescu, Dragomir,  és jó-
magam. 1967. június 19-én, az utolsó
idegenbeli mérkőzésünkről való haza-
térés után, a sokezres tömeg a nagyál-
lomástól a Dózsa György utcán
keresztül minket a főtérig kísért, éne-
kelve éltette Bóné mestert és tanítvá-
nyait. A „Szép volt fiúk!” ujjongásaik
most is a fülemben csengenek.

– UEFA-tornán is szerepeltél. Mikor?

– Az 1956. március 28–április 2.
között Budapesten lebonyolított UEFA-
tornán (a mostani EB-k jogelődje) Ro-
mánia színeiben szerepeltem,
csoportgyőztesek is lettünk, sőt a sal-
gótarjáni, Lengyelország elleni mérkő-
zésen az én nevemhez fűződik a
győztes gól (1–0).

– Időközben elvégezted a testnevelői
főiskolát és edzősködni kezdtél. Melyek
voltak a fontosabb állomások?  

– A balánbányai Bányásznál kezd-
tem, majd a gyergyószentmiklósi Jövő
következett, aztán a sepsiszentgyörgyi
Textila, Csíkszereda, Székelykeresztúr,
Nagykároly. Időközben a hajdani Me-
talotehnicánál is dolgoztam szerszám-
gép-technikusi szakmában, Kolozsvári
mérnök csoportjában.

– Mikor kerültél ki Svédországba? 

– A feleségem súlyos beteg lett,
majd 1988-ban kivittük őt gyógykeze-
lésre. Ott is a foci mellett maradtam,
de az ottani futballélet 1988–1992 kö-
zött még amatőr szinten mozgott.
Djurgardenben serdülő gyerekeket
edztem, a nyelvet később tanultam
meg. Idegenben is a foci maradt a
mindenem. Ezt bizonyítja, hogy a ta-
valy dr. Mezei György, a Magyar Lab-
darúgó Válogatott egykori szövetségi
kapitánya a Magyar Labdarúgó Szövet-

ség nevében engem is meghívott arra
a díszelőadásra, amit a felcsúti Puskás
Ferenc Akadémia keretében tartottak,
ahol én a svéd futball helyzetéről tar-
tottam előadást Hogyan kell kezelni a
labdát, hogy időt és teret nyerjél cím-
mel. Ez tulajdonképpen a kiadott
könyvem címe is, mely svédül és ango-
lul jelent meg.

– A labdarúgás mellett egyik gye-
rekkori hobbid a szavalás, szívesen lépsz
fel különböző versenyeken, előadóeste-
ken, ilyen irányú tevékenységedet díjak-
kal is elismerték. Honnan a vers iránti
szeretet?

– Mindig is imádtam a művészet
világát. Tizenhét évesen, 1955-ben a
Színművészeti Akadémiára akartam
felvételizni, de mivel összevesztem
életem első nagy szerelmével, bosszú-
ként nem mentem el a vizsgára. Sze-
rettem örökké szavalni, mintegy 5–6
éve rendszeresen részt vettem a Ma-
gyarországon megrendezett Versün-
nep elnevezésű, vers- és prózamondó
versenyen, ahol szép eredményeket
értem el. Nemrég Oláh János mérnök,
a Telin szegedi TV tulajdonosa, aki már
régebb hallott engem szavalni, felkért,
hogy egy DVD-be tömörítve összeállít-
sak egy verscsokrot. Ebben az összeál-
lításban a Himnusz, meg Petőfi Sándor
Az őrült című versét szavalom el teljes
terjedelmében, emellett több tíz is-
mert költő szerelmes és romantikus,
forradalmi, hazafias verseiből is szava-
lok részleteket. Ezekből a nagyközön-
ség kiválogathatja a legszebbeket,
melyeket majd meghívás által elsza-
valok rendezvényeken. 

– Hol szavaltál legutóbb?

– 2011. június 30–július 3. között
a Balatonlellén első alkalommal meg-
tartott Magyarok Világtalálkozójára
hívtak meg a rendezők. Én Csongrád
megyét képviseltem, de a régi, 56-os
menekültek is felkértek, hogy szaval-
jam el Illyés Gyula Egy mondat a zsar-
nokságról című versét. Nagy sikerem
volt, hiszen utána meghívtak Po-
zsonyba is egy szavalóestre, október
12–24. között Svájcba (Bern, Basel és
Zürich) szól a meghívásom, az ottani
magyar közösségek számára fogok for-
radalmi verseket szavalni. 

– Most, milyen alkalommal vagy
Marosvásárhelyen?

– Június 15-én Kovásznán voltam
a Körösi Csoma Sándor Napokon, sőt
június 30-án Kézdivásárhelyen énekelt
a Szegedi Református Templom kó-
rusa, oda is meghívtak, ahol részt vet-
tem egy szavalóesten. Mindig is
kihasználom az alkalmat és leruccanok
Marosvásárhelyre, találkozni az egy-
kori barátokkal. Most is így történt, sőt
focizhattam velük a Víkendtelepen.
Amúgy, a mai napig is hetente szala-
dok, meg futballozok, kondiban tar-
tom magam.

– Melyik Publik Antal kedvenc verse,
amit mindig készségesen szaval el, bár-
hol is kérik fel?

– A magyar irodalom több száz
gyönyörű verse közül bármelyiket szí-
vesen elszavalom, de mégis van egy
vers, mely visszajáró nekem. Játékos-
ként, edzőként is többször elszavaltam,
még magamban is, főleg a kudarcok
után, mivel mindig erőt adott nekem.
A verset Horváth István írta, címe 

Tornyot raktam. Csodálatos vers…

– Téged, mint jelenlegi versmondót,
eddig mindenhol, egykori labdarúgó-
ként ismertek fel. Mennyire szoktad meg
az új szereped?

– Főleg itt Romániában, egykori
labdarúgóként ismernek, külföldön, de
Magyarországon is versmondóként is-
mernek el és ismernek fel. Megszok-
tam az új státusom, amit nagyon
szeretek, és a hallgatóság is kedvel,
egyedi előadásmódom miatt. Az elő-
adó előad, a közönség sírhat, ezért lel-
ket, érzést kell átadni nekik. 

– Nemrég filmszerepre is felkértek,
ez nem semmi 74 évesen! Hogy sikerült?

– Néhány éve voltam egy váloga-
táson, majd több próbafelvételre hív-
tak. Végül rám esett a döntés, és
mellékszerepet kaptam a híres Edgar
Allan Poe  életének utolsó hetét felele-
venítő filmben, melynek címe A holló,
ahol egy bíborost játszom.

– Apropó Marosvásárhely. Megis-
mernek még az egykori szurkolóid, haj-
dani csapattársaid?

– Az idősek még igen, ami nagyon
jó érzés. Találkoztam többek közt régi
barátaimmal, Kanyaró Gyurival, Hajnal
Gyuszival stb., ami mindig jó érzéssel
tölt el. Itt éltek a szüleim, magam a
Kossuth Lajos utcában laktam, renge-
teg emlék köt ehhez a városhoz, min-
dig is szeretettel gondolok az egykori
barátokra, játszótársakra – Curtifan
Gyuszitól Józsi Dezsőig –, akikkel annyi
közös emlékünk van. 

Publik Antal – életpálya a 
labdarúgás és a művészet között
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Két skót beszélget:
– Téged Vincentnek hívnak, ugyebár?
– Igen, úgy.
– Akkor miért úgy írod alá a neved, hogy Vin?
– Mert így minden aláírással megspórolok 1 centet.

Két férfi beszélget:
– Láttál már olyan jégkockát, amelynek a közepén lyuk van?
– Igen, 25 éve vagyok házas. 

– Pincér, ez a csirke csupa csont és bőr!
– Talán parancsolja a tollát is?

Bemegy a csontváz az orvoshoz, és mikor meglátja a doki,
felháborodva mondja:

– Hát ilyenkor kell jönni?!

Férj a feleségéhez:
– Ma is járt itt az anyósom?
– Igen drágám, miből gondoltad?
– Le van köpve a fényképem! 

Két ügyvezető igazgató beszélget:
– Te fizetsz az embereidnek?
– Én nem.
– Én sem. És bejárnak?
– Be.
– Az enyémek is. Te, nem kéne ezektől belépődíjat szedni?

Viccek

„Alekszej Pavlovics Asztrov Szentpéterváron született 1894-ben, Moszkvában
hunyt el 1985-ben. Hagyatékában ötvenkilenc vers maradt fenn” – áll Kovács And-
rás Ferenc legújabb kötetének hátlapján. A szerző ismét szerepjátékba bújt, ezúttal
Oroszország térképén játszik. Itt épít fiktív és valóságos szereplőkből „emlékművet”:
emberekből, időből, betűből.

Könyvajánló

Alekszej Pavlovics
Asztrov hagyatéka

Kovács András Ferenc:

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

Segítsenek Zoltánnak

Az ítélet kíméletlen volt: 
„Műtét nélkül meghalsz!” 
Ötórás műtét után a daganatnak mindössze
egy részét sikerült eltávolítani, rossz elhelyez-
kedése miatt (agytörzs). Ebből a maradékból
a daganat továbbfejlődik, s az évek során
újabb műtétekre lesz szükségem. A teljes el-
távolítása mindössze egy hannoveri (Német-
ország) klinikán lehetséges, a műtét költségei
azonban igencsak magasak (50.000 euró). 

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

Segítsenek, hogy
megélhessem 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


