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

Hír és hírháttér

Csiki-csuki körmenet

Maradt még hely a Vártemplom padjaiban, a
körmenetből csendesülősre sikeredett au-
gusztus 11-i „demonstráción”. Mondani se
kell, a hely nem hemzsegett a MOGYÉ-t kép-
viselő diákoktól, jelenlegi oktatóktól, – 
horribile dictum! – szenátustagoktól, politi-
kusoktól... Hiába vittek magukkal gyertyát a
tiltakozáson résztvevők, a hirdetett esemé-
nyen nem került sor ezek meggyújtására.
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>>> 4. oldal Riport

Egy évtized 
a bakterházban

Apró túlzással, mondhatni, rusztikus lát-
ványt nyújt a Kárpátok sétányán talál-
ható bakterház. A Turbina-árok mellett,
a tömbházak között, majd az úton átfutó
vasút szomszédságában fogadják sor-
sukba beletörődve nap mint nap a vo-
natfüttyök köszönését a 280. szám alatti
piros házikó lakói. 

Sport

Gyenge mérkőzés, 
kínkeserves pontszerzés

Két jobb képességű együttessel (Dinamo és
CFR) szembeni vereségek után, pontszerzés
reményében utazott Sabau legénysége
Nagy sze benbe, az újonc, a bajnokság egyik
meglepetés együttese, a Voinţa elleni mér-
kőzésre. A pontrablás ugyan sikerült, de minél
hamarabb feledni szeretnénk ezt a mérkőzést
a színvonala és főleg a vendégcsapat játéká-
nak minősége miatt.

>>> 15. oldal

Társadalom

Vallás, üzlet, politika

Tudják önök, hogy az utóbbi 20 évben Ro-
mániában több mint 4000 ortodox temp-
lom épült állami támogatással?
Sta  tisztikailag ez annyit jelent, hogy
kétna ponta felavatnak egy új templomot.
Míg a magyar egyházak anyagi korlátok
miatt nem tudnak annyi templomot épí-
teni, amennyire nekik szükségük lenne,
Erdélyben a rendszerváltás óta napjainkig
is gombamód szaporodnak a jellegzetes
hagymakupolás építmények. S mindez
azért, mivel a bukaresti egyházpolitika
előnyben részesíti a román államvallást,
szemben a többi egyházzal és felekezettel,
így a magyar történelmi egyházakkal is. 

>>> 3. oldal

A helyzet előválasztást követel!

Mindezek után megkockáztatjuk: most már szükségszerűnek tűnik egy jól előkészített
előválasztás, amelyen minden politikai erő, vagy bárki, aki felvállalja a vásárhelyi 
magyarság érdekeinek képviseletét – akár Smaranda Enache is! – részt vehet, s amin
minden utólagos gyanút, félremagyarázást megelőzhető módon kiválasztható a 
vásárhelyi magyarság közös polgármesterjelöltje. Minden más pótcselekvésnek számít!  

>>> 5. oldal

Kultúra

Színezd ki a teret 
a színTÉRen!

A Bolyai utca egyik háromszobás házában, a
kocsmáktól eltérő, nem szokványos térben
zajló performanszok, kiállítások, improvizá-
ciós koncertek megvalósításán dolgozik né-
hány vásárhelyi fiatal. A cél saját és
művésztársaik felgyülemlett kreativitásának,
értékes energiáinak keretet teremteni, még-
hozzá a színTÉRen.

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

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

Minden más pótcselekvésnek számít 

Hogyan alakul a városi
képviselőtestület
összetétele?

Ki lesz Marosvásárhely polgármestere? 

Smaranda Enache

Frunda György

dr. Benedek Imre
Csegzi Sándor



2. oldal >> Naptár augusztus 17–23.

Névnapok
Augusztus 17. Jácint, Hetény, Emiliána
Augusztus 18. Ilona, Ilma, Lenke, Helén
Augusztus 19. Huba, János, Bernát, Lajos, Marián
Augusztus 20. István, Bernát, Sámuel, Stefánia
Augusztus 21. Sámuel, Hajna, Franciska, Johanna
Augusztus 22. Mirjam, Menyhért, János, Timót, Mária 
Augusztus 23. Bence, Farkas, Szidónia, Teónia, Zágon

Ajánló

Kos: Nehezen tud uralkodni az érzésein, ami csak azért baj,
mert annyira szeszélyes, akár az időjárás. Egyik pillanatban
még lángoló lelkesedést, talán szerelmet is érez, a másik pil-
lanatban pedig elutasító.

Bika: A hét közepén talán ellentmondásos érzések közt
tipródik, és a sok új benyomás feszültséggel tölti meg. Ám
míg máskor talán kétségbeesne ettől a helyzettől, most
inkább élvezi a hullámokat, és igyekszik kiaknázni a
kínálkozó lehetőségeket.

Ikrek: Kicsit kapkodó a héten, azt sem tudja, mihez fogjon,
és ha végre belekezd valamibe, akkor is türelmetlenné válik.
Talán nehezen hallgatja végig a barátait, lehet, hogy a fela-
datai terhelték le, a szabadidős programok között nem tud
fontossági sorrendet felállítani. 

Rák: A héten nem árt az óvatosság, mert intrikáknak eshet ál-
dozatául. Lehet, hogy valaki visszaél a bizalmával, vagy
jóhiszeműségét kihasználva igyekszik elcsábítani ön mellől egy
fontos embert. 

Oroszlán: Bár nem egy féltékeny típus, a héten mégis
megkocogtathatja a vállát a zöld szemű szörny. Eddig szinte
vakon megbízott szerelmében, és most arra gyanakszik,
hogy szertefoszlott a varázs.

Szűz: Úgy érzi, környezetében mindenki türelmetlenebb,
mint általában, és talán terhesnek érzi, hogy önt zargatják
a problémáikkal, és öntől várnak megoldást. Mondja meg,
ha nem tud, illetve nem akar segíteni.

Mérleg: Legyen türelmes a szerelméhez vagy udvarlójához
éppúgy, mint a barátaihoz. Feszült ön körül a légkör, és nincs
könnyű helyzetben az sem, aki ilyenkor az ön közelébe igyek-
szik kerülni.

Skorpió: Rájött arra, hogy túl sokat vállalt, de bármennyit
is hangoztatja, valójában nem akar lejjebb adni
kötelezettségeiből. Ha véletlenül megszabadulna valame-
lyiktől, rögtön újat talál helyette. 

Nyilas: Ideje észrevennie, hogy túl sokat aggódik feleslege-
sen. Nyugodjon meg, a magánéletében minden úgy alakul,
ahogyan szeretné. Lehet, hogy új udvarlók érkeznek az
életébe, de egy régi szerelem is felmelegedhet.

Bak: Lehet, hogy csalódni fog valakiben, akihez nagy
reményeket fűzött. Miatta úgy érezheti, mindenki más is
megbízhatatlan, és teljesen elveszti a hitét az ellenkező nem-
ben.

Vízöntő: Az otthoni gondok lekötik az energiáit, és az sem
kizárt, hogy a héten nehéz próbatétellel kell szembenéznie.
Nosztalgikus érzések lehetnek úrrá az életében, melyek el-
hamarkodott cselekedetekhez vezetnek.

Halak: Talán sokat ábrándozik a múltról, és sajnálja, amit el-
mulasztott. De gondoljon az elmúlt időszakok árnyoldalaira is,
és arra, hogy az emlékek mennyi mindent megszépítenek.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

Írjon nekünk!
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Kár kihagyni
VI. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Klasszikusgitár-fesztivál

Augusztus 21-ig tart a VI. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Klasszikusgitár-fesztivál, mely
keretén belül  klasszikusgitár-mesterkurzu-
sokra, dzsesszgitár-mesterkurzusokra,
klasszikusgitár szólóestekre, kamarazene-
koncertekre és a filharmóniával közös
hangversenyre kerül sor. Koncertet ad Edu-
ard Leaţă (Ro), Thibault Cauvin (F), trio:
Beke István Ferenc–Bugnar Ionuţ Cristian–
Biró Endre (Ro), Dimitris Dekavallas (Gr),
Bogdan Mihăilescu (Ro), Csáki András (HU)
Gabriel Bianco (F), duo Anabel Montesinos
(E) & Marco Tamayo (Cuba), Pusztai Antal
(A), Botos Gyula (A), Asztalos Zsolt (Ro). A
hangversenyeknek a Kultúrpalota ad ott-
hont. Részletes program: www.harmonia-
cordis.org weboldalon. A belépés díjtalan.

Fotóimpressziók

A Marosvásárhelyi Fotóklub Várgalériájá-
ban meg Seiler-Iszlai Éva stuttgarti fotó-

művész Pompa és por című fotókiállítása
látogatható.

Préseltvirág-kiállítás 
a Deusban

Marton Erzsébet préseltvirág- kompozíció-
iból nyílt kiállítás a marosvásárhelyi Deus
Providebit Tanulmányi Házban. A tárlat

szeptember 30-ig tekinthető meg.

Milvus természetfotó-kiállítás

A Milvus Csoport Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület szervezte harmadik nemzet-
közi Milvus természetfotó-pályázatra beküldött
munkák tárlata látogatható Marosvásárhelyen,
a KromArt Galériában (Maros Mall).

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

A világhálón is

Reklám

Art by Chance: a legnagyobb köztéri
művészeti esemény a Félszigeten!

A világ legnagyobb köztéri művészeti esemé-
nye a Tuborg Green Fest Félszigetre érkezik! Az Art
by Chance nagyon rövid filmek fesztiválja több
mint kétszáz városban, több mint húszezer kivetőn
zajlik.

Az Art by Chance harmadik kiadásába Ausztria,
Argentína, Belgium, Brazília, Kanada, Dánia, El Sal-
vador, Franciaország, Németország, India, Indoné-
zia, Olaszország, Japán, Litvánia, Luxemburg,
Malézia, Portugália, Qatar, Spanyolország, Hollan-
dia, Törökország, az Egyesült Arab Emirátusok, az
Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok
mellett idén először Románia is bekapcsolódik a
Tuborg Green Fest Félsziget által.

Románia legnagyobb fesztiváljának közönsége
összesen 23 félperces rövidfilmet nézhet meg, de
ehhez nem kell egy moziterembe beülniük. Az Art
by Chance koncepciója ugyanis az, hogy a járókelők
mintegy véletlenül botoljanak bele az alkotásokba,

ugyanis repülőterek, metróállomások, vendéglők,
bevásárlóközpontok és fesztiválok kivetítőin buk-
kannak elő ezek a nagyon rövid alkotások.

A Tuborg Green Fest Félszigeten a koncertek
előtt, közben és után pörögnek majd az alkotások
a színpadok led falain, illetve a Marosvásárhely fő-
terén felállított kivetítőn is megnézhetőek lesznek
– már két héttel a fesztivál előtt. Románia legna-
gyobb fesztiválja mellett a spanyolországi Cream-
fields és a lengyelországi OFF Festival is
bekapcsolódott a programba.

- A Clockwork Blossom / Yassmin Yaghmai / Italy
- Brain Eater / Shenja Berline / Belarus
- Breathe In-Out / Nina Peter / Germany
- Cast Iron / Yağız Mehdiabbas / Turkey
- Change Is About / Stefano Bagnoli / Italy
- ClimateSocks / Niklas Ben el Mekki / Germany
- Cognite / Milos Obradovic / Italy
- Currency and the Future / George Sikharulidze / USA
- Democreative / Semih Uzunlar / Turkey
- Fade Up / Miro Mastropasqua / Germany
- Green Peas / Sergey Yazvinsky / Russia
- Growing / David Köhlmeier / Austria

- Hope / Sebastien Ginestra / France
- Illusions / Nicola Gastaldi / Italy
- Keep on Trying / Lee Daniels / Brazil
- Manhattan 4.33pm / Lizzie Oxby / UK
- Minor CHANGES / Frank Bertram / Germany
- Mousetrap (Change user) / Eckhard Kruse /

Germany
- Offlive / Dennis Schnieber / Germany
- Primitive (love) / Dimo Petrov Trifonov / Bulgaria
- Sleepyhead / Nenko Genov / Bulgaria
- Teeter-Totter-Tam / Constantine Konovalov / Russia
- The Duel / Aaron Rositzka / Germany

Az Art by Chance 2011 filmjei:

VI. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Klasszikusgitár-fesztivál



3. oldalHír és hírháttér <<augusztus 17–23.

Átjáróház
(már megint faképnél

hagytak a fapadosok)

A választás szabadsága általában a gyengék és a sze-
gények újabb és újabb veszteségeit eredményezi. A
nagy halak felfalják a kisebbeket, de olyan is előfordult
már, hogy a dinoszauruszi méreteket öltő gazdasági
szereplők pusztultak el a kisebb versenytársak gyor-
sabb reakciókészsége miatt. A versenyhelyzet a kor-
rupció egyik legfőbb ellensége, de a kormánypénzek
felett rendelkező funkcionáriusok általában megtalál-
ják azokat a kiskapukat, amelyekkel elkerülik a valódi
megmérettetést, és ezáltal csúszópénzek és egyéb jut-
tatások birtokába jutnak. Lehetőség szerint fel kell
vennünk a harcot ezzel az ádáz ellenséggel, a korrup-
cióval, de sajnos a legtöbb esetben mindenki kény-
szerhelyzetbe kerül, és azért vetemedik ilyen
módszerekhez, vagy nincs ahogyan tudomást szerez-
zen róla, és jelentse az illetékes hatóságoknál.
Az országos szinten elért eredmények, a kulcsfontos-
ságú létesítmények és az eddigi befektetések alapján
Maros megye mindenképpen alulmaradt Kolozs me-
gyéhez képest. A mai helyzet egy évszázados verseny
nyomán alakult ki. Az általános gazdasági mutatók,
de a kulturális élet minősége is azt igazolják, hogy Ma-
rosvásárhely lemaradt ebben a formális megmérette-
tésben. Csak elvétve találunk egy-két olyan területet,
ahol (még) mi foglaljuk el az előkelőbb helyezést a
Szamos-partiakkal szemben. Fölösleges is ezen tovább
rágódni, sokkal hatékonyabb lenne a saját problémá-
inkkal foglalkozni, anélkül hogy összehasonlítanánk a
városunk és a megyénk helyzetét a környező vidékek-
kel és településekkel. A régiófejlesztési stratégiák vi-
szont olyan kényelmetlen helyzeteket idéztek elő,
amelyekre - partnerviszony és jószomszédság ide vagy
oda - a megyei és a városi illetékeseknek határozott és
hatékony fellépéssel kellett volna válaszolniuk.
Például az egyik fapados légitársaság néhány héttel
azután, hogy „leköltözött” Marosvásárhelyre, a lehető
legrövidebb időn belül vissza is telepítette járatait a
kincses városba. Pedig a megyei tanács komoly vitákat
folytat a repülőtér-fejlesztés érdekében, és nagy siker-
ként könyvelte el a... néhány hétig tartó... áttelepe-
dést. Mi lett volna, ha a veszekedések közepette valaki
türelmesen átolvassa a szerződést, és előírja a kedves
légitársaságnak, hogy ilyen korai távozás esetén kár-
térítést fizet a repülőtér üzemeltetőjének, a megyei
tanácsnak? Pedig volt már előzmény erre, egyszer már
faképnél hagytak minket! Tudjuk, a piac mindenkori
recessziója komoly engedményekre kényszeríti a gaz-
dasági szereplőket, de egy ilyen átlátszó zsarolási já-
tékba, melynek során a Kolozs megyei tanácsot
kényszerítették kedvezőbb feltételek megadására,
nem kellett volna belemennie Maros megyének. A Ko-
lozs megyei önkormányzat, igazi „nagy halhoz” hason-
lóan, fel akarja falni a zavaró vásárhelyi repülőteret,
hogy ne legyenek a mostanihoz hasonló „kellemetlen-
ségei”. Egy ilyen stratégiai létesítményt csak a lakosság
megkérdezésével és beleegyezésével lenne szabad
más kezébe átadni. Ugyanez az olcsó trükk zajlott le
az egyik telefongyártó cég beruházásával kapcsolato-
san is, amely végül a Kolozsvár melletti Zsukon való-
sult meg, a mi ipari parkunk pedig a hanyatlás sorsára
jutott. Szintén  a megyei tanácstól származó adópén-
zekből. Méltóbb kiállásra, határozottabb fellépésre
lenne szükség, mert Marosvásárhely tényleg „többet
érdemel”.

Ferencz Zsombor

Nagyon sok ortodox vallású (!) emberből
is felháborodást váltott ki a bukaresti Román
Nemzet Megváltása Katedrális nevet viselő
(élcelődve: Isten Román Plázája) épület-
monstrum megépítésének terve: a parkolók-
kal, galériákkal, múzeumokkal,
luxuslakosztályokkal és éttermekkel felszerelt
katedrális, a maga 125 méter szélességével
és magasságával, illetve 600 millió eurós be-
fektetésével, Románia rendszerváltás utáni
legnagyobb ingatlanprojektje. Hogy honnan
van a kormánynak erre – a főváros arculatát
meghatározó épületre – pénze, mikor racio-
nálisan gondolkodva, ennél fontosabb intéz-
mények (egészségügy, tanügy) hullnak
darabjaikra? A válaszadással ki-ki megpróbál-
kozhat. 

Mi a helyzet a Kárpátokon belül?

Mi, erdélyiek ennél is zavaróbb és közvet-
lenebbül érintő problémával állunk szemben:
éspedig a „székelyföldi hagymakupolás hon-
foglalás” jelenség rohamos elterjedésével.
Felsorolni is nehéz lenne, hány meg hány or-
todox templomot építettek fel a román állam
teljes támogatásával olyan székelyföldi (és
már partiumi) városokban és falvakban, ahol
az e vallású közösség igen kicsi, és emiatt egy
harmadik-negyedik templom felépítése
egyáltalán nem volt indokolt. Mégis felépült.
Tudva azt, hogy gyógyszerekre, kutatásra,
kulturális rendezvényekre soha „nincs pénze”
az államnak, templomépítésre olyan helyen,
ahol a lakosságnak semmi szüksége nincs rá,
mindig van. Sejthető, milyen meggondolás-
ból. Már rég nem vallási érdekek és értékek a
mozgatórugói ennek a terjeszkedésnek. Ne-
vezhetjük vallási asszimiláció-kísérletnek, a
Székelyföld „magyartalanítási” szándékának
az ortodox hívők és az ott épülő templomok-
ban munkálkodó emberek betelepítésével.
Vagy egyszerűen annyira idegennek érzi
magát Erdélyben a jelentős többségben élő
nemzet, hogy ennek építészeti bizonyítékot
akar kreálni, megerősítvén ezzel hamis önbi-
zalmát. Netán az „itt régen ortodox templom
állt” kontinuitás-elméletükkel formálják saját
képükre a városok, települések arculatát, és
ezzel az ott élő lakosság felekezeti hovatar-
tozásának arányát?

Itthoni színtér 
– Nyárádszereda

Ezzel a helyzettel állunk szemben a Maros
megyei Nyárádszereda kisvárosban is. A 93%-
ban magyar, és csak 4%-ban román lakos-
ságú településen érdekes dolognak lehettünk
tanúi. A csupán négy hónapja ott élő fiatal
román pópa, a helyi ortodox közösség nevé-
ben, nyílt levélben fordult Traian Băsescu ál-
lamfőhöz, amelyben támogatást kér, hogy

szabadon élhessenek hitük gyakorlásának al-
kotmányos jogával. Úgy érzik, hogy a kis nyá-
rádszeredai román közösséget az erőszakos
magyar beolvasztás veszélye fenyegeti. Egy-
részt, mert nincsenek képviselve a helyi ta-
nácsban, másrészt mert minden lehetőséget
kimerítettek, mégsem nyilváníthatják ki
román identitásukat egy újabb ortodox
templom építésével. A városi önkormányzat
lakonikusan visszautasította a vádakat: „Úgy
értékeljük, hogy az említett levél számos pro-
vokatív állítást és valótlanságot tartalmaz,
amely nem szolgál mást, mint félretájékoz-
tatni az államelnököt és a közvéleményt a
nyárádszeredai ortodox templom építése
körül kialakult helyzetről.”

A problémának csak egyik részét képezi
az, hogy a kisváros 45 ortodox hívének tény-
legesen nincs szüksége egy harmadik temp-
lomra. A másik probléma az, hogy a hívek a
templomot Nyárádszereda központjába ter-
vezték, ahol fás-füves park található, és a kör-
nyezetvédelmi és a zöldövezetek
megőrzésére vonatkozó hatályos törvények
betartásának értelmében sem templom, sem
másféle épület nem húzható fel oda.

Valószínűleg a fiatal, ortodox pópa bőrébe
öltöztetett politikai marionett ezt értelmezi
etnikai és vallási gyűlöletnek.  „Őt egy feladat-
tal küldték ide, s ezt ő próbálja is teljesíteni.
Nem hiszem, hogy elsősorban vallási misszi-
ója van, úgy gondolom, más szándékkal jött
ide, aminek nyilvánvalóan politikai okai van-
nak” – fogalmazott Csíki Sándor közíró, a nyá-
rádszeredai MPP tanácsosa. Politikai
érdekekben tett manipulációját az is igazolja,
hogy bár az államfőnek írt nyílt levelet saját
és a hívek nevében fogalmazta, utólag kide-
rült, sem a hívek, sem a helyi ortodox gond-
nok nem olvasta azt.

„A nyárádszeredai önkormányzat határo-
zottan kiáll döntése mellett, és úgy látja: nincs
szükség ortodox templomra sem a központ-
ban, sem a város más részében” – jelentette
ki Tóth Sándor, Nyárádszereda alpolgármes-
tere. Arra a kérdésre, hogyan szeretnék ezt
megakadályozni, népszavazás szervezését ja-
vasolja. Kitart amellett a három éve is meg-
fogalmazott álláspontja mellett – amelyet a
helyi tanács is megszavazott – , miszerint a

nyárádszeredai központi park és Nyárádsze-
reda központjának arculatáról a helyi lakosok
kell döntsenek, és nem mások.

Lesz vagy nem lesz?

Az utóbbi évtizedben nagyon sok ortodox
templom épült Romániában, még ott  is, ahol
kevés ortodox él. Elismervén, hogy ez egy régi
politikai elv: az ortodox egyház kiszolgálta 
Ceauşescu rendszerét, később Iliescu szövet-
ségese volt, és ma is a politikai pártok kegyét
élvezi, a görögkeleti egyház emiatt nagyon
sok pénzt kapott, és fog kapni. Azt is tudjuk,
hogy a román állam és a román ortodox egy-
ház tevékenysége szorosan összefonódik. A
történelem során, az éppen aktuális politikai
rendszertől, kurzustól függetlenül, egymást
befolyásolva, kisegítve, egymásnak kölcsönös
„szívességeket téve” működtek. Például a
négyévente újjáalakuló parlamentet a beik-
tatási ceremónián az ortodox pátriárka meg-
áldja, az egyházi adó beszedésében az állam
nem vesz részt, az állam kiegészíti a papok
béreit, a román állam politikusai szívesen pa-
roláznak az egyház képviselőivel, hiszen az
egyház hatalmát senki sem vitatja. A politika
árnyékában fontos szerepe van az egyháznak
a döntéshozatalban, a választási kampányok-
ban. Ennek tükrében és Románia kiskapu-
rendszerének működése „jóvoltából”,
feltehetjük a kérdést: vajon fel fog-e épülni a
harmadik nyárádszeredai ortodox templom?
A kérdésre Csíki Sándornak határozott válasza
volt: „Amíg ez a tanács és ez a városvezetés
van, addig nem fognak építési engedélyt
kapni. A főtéri parkot, az 500 éves piacteret
nem építi be senki. A város arculatát nem fog-
juk megváltoztatni az emberek megkérde-
zése, és azok zömének beleegyezése nélkül!”

Nyárádszereda, mi drukkolunk neked! Vi-
szont, ha mégis pár év múlva a kisváros zöld-
övezete helyén egy bizánci stílusú épület
emelkedik majd stílustörően az ég felé, mind-
annyian tudni fogjuk, hogy a román állam az
ortodox egyháznak nevezett szövetségesé-
nek, nem felebaráti szeretetből tette meg ezt
a szívességet!

Pál Piroska

Vallás, üzlet, politika – Virágzó szimbiózis
Tudják önök, hogy az utóbbi 20 évben Romániában több mint 4000 ortodox templom épült állami
támogatással? Statisztikailag ez annyit jelent, hogy kétnaponta felavatnak egy új templomot.
Míg a magyar egyházak anyagi korlátok miatt nem tudnak annyi templomot építeni, amennyire
nekik szükségük lenne, Erdélyben a rendszerváltás óta napjainkig is gombamód szaporodnak a
jellegzetes hagymakupolás építmények. S mindez azért, mivel a bukaresti egyházpolitika előny-
ben részesíti a román államvallást, szemben a többi egyházzal és felekezettel, így a magyar
történelmi egyházakkal is. 



Hónapokba telhet, míg döntés születik 
a verespataki aranybánya-beruházásról 

A román kormány tárcaközi szakértői bizottsága
elemzi a verespataki aranybánya megnyitására készülő
Roşia Montana Gold Corporation (RMGC) által beterjesz-
tett környezeti hatástanulmányt – jelentette ki nemrég
Borbély László környezetvédelmi miniszter. A döntés
megszületéséig még akár hónapok is eltelhetnek. Ma-
gyarország egyértelműen elutasítja a projekt megvaló-
sítását, erre vonatkozó politikai álláspontját már meg is
fogalmazta.  Borbély egyébként azt is kiemelte: ő maga
nem változtatott álláspontján, az EU legjobb szabvá-
nyait érvényesíti a beruházás esetében. Hivatkozott
svédországi útjára, aminek alkalmából megvizsgált egy
ottani aranybányát, ahol a zagytározóba kerülő techno-
lógiai végterméknek már mérhetetlen a ciánkoncent-
rációja. A miniszter azt mondta: ugyanezt kérte az
RMGC-től is, azaz, hogy szorítsák mérési határszint alá
a cián mennyiségét a zagytározóban. 

Az RMGC Verespatakon 330 tonna aranyat és 1600
tonna ezüstöt akar kitermelni ciántechnológia alkalma-
zásával. 

Kiürítették a gernyeszegi Teleki-kastélyt 

Évekig használta a tbc-preventórium a gernyeszegi
Teleki-kastélyt, míg végül az ötéves türelmi idő lejárta
előtt kiköltözött onnan. Az egészségügyi illetékesek
nem tudtak konkrét elképzelést kialakítani az épület to-
vábbi felhasználását illetően. A Teleki-örökösök pedig
úgy döntöttek, nem bocsátják áruba a kastélyt. Amíg
nekilátnak a renováláshoz, egy őrző-védő cég felügyeli
az ingatlant a fosztogatóktól, rongálóktól.  

A hírek szerint a Brüsszelben élő egyik örökös, Teleki
Kálmán, aki jelenleg is részmunkaidőben egy kastély
ügykezelésével foglalkozik, rövidesen nyugdíjba vonul
és azt tervezi, hogy januárban hazaköltözik Gernye-
szegre. 

Vannak, akik oktatási központ létrehozását szorgal-
maznák, mások viszont idősotthont szeretnének a kas-
télyban látni. A végső szót azonban a tulajdonosok
mondják majd ki, nekik kell rövidesen eldönteniük,
mihez kezdenek páratlan értékű örökségükkel.   
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Hiába vittek magukkal gyertyát a tilta-
kozáson résztvevők, a Romániai Magyar
Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület
és a Bolyai Kezdeményező Bizottság által
eredetileg körmenetnek hirdetett esemé-
nyen nem került sor ezek meggyújtására. A
szervezők másodszori bejelentését is eluta-
sította az Engedélyező Bizottság és a dön-
tési folyamat utolsó láncszeme: Dorin
Florea polgármester. Ekkor az önálló ma-
gyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzé-
sért demonstráló szervezők a
Vártemplomot jelölték meg tiltakozásuk
helyszínéül.

Ötvös József, a találkozó házigazdája a
szeretet himnuszával köszöntötte az egy-
begyűlteket, majd a szervezők részéről
Ádám Valérián, az RMOGYKE ügyvezetője
így üdvözölte a jelenlevőket: „Ne féljenek,
higgyék, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem a magyaroké is!”
Ezután telefonos kapcsolatba lépett a Sem-
melweis Egyetem Hallgatói Önkormányza-
tának elnökével, Szécsényi-Nagy Balázzsal.
A HÖK elnöke elmondta, egyetemük hall-
gatói figyelemmel kíséri a MOGYÉ-n tör-
ténő eseményeket és bíznak abban, hogy
olyan megoldás születik, mely a magyar
nyelven történő oktatást mindenféle szem-
pontból biztosítja. A telefonos beszélgetés
után a szervezők egy összeállítást vetítet-
tek, amely helyi és határon túli televíziók
tudósításait tartalmazta a MOGYÉ-n zajló
elmúlt hónapok eseményeiről.

Ezután Benedek István, az egyetem pro-
fesszora, a városi RMDSZ elnöke szólalt fel.
Rövid beszédében hangsúlyozta: a több-
ségnek nem érdeke támogatni az önálló
magyar nyelvű oktatást, mindez hatással
van a városra és a régióra is. Ezért a helyi

vezetésnek, de más, nagyobb hatalommal
és befolyással rendelkező illetékeseknek is
kötelessége állást foglalni az ügyben. Kellő
támogatással és összefogással sikerül a
közös célokat elérni – jegyezte meg opti-
mistán a városi RMDSZ vezetője.

Kincses Ajtay Mária, a Bolyai Kezdemé-
nyező Bizottság elnöke, a MOGYE nyugal-
mazott oktatója elmondta, az egyetemen
rosszabb állapotok uralkodnak, mint 1989
előtt. „Ha a minisztérium jóváhagyja a je-
lenlegi Chartát, az egyetemen befejeződik
a magyar oktatás elsorvasztása, meghal a
magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészkép-
zés” – hangsúlyozta a professzorasszony.

Hollanda Dénes, a Sapientia–EMTE Mű-
szaki és Humántudományok Karának volt
dékánja felszólalásában aláhúzta: „bízzunk
abban, hogy ez a magyar vonal létrejön. Ha
másként nem megy, magyar egyetemet
kell építeni! (...) Ellenben addig, amíg a tör-
vény megengedi, hogy fiataljaink állami
pénzen tanulhassanak, ezt ki kell kénysze-

ríteni. Tovább kell küzdeni és létre kell hozni
a magyar kart!” Az egykori dékán beszédé-
ben hangsúlyos szerepet kapott az a gon-
dolat, hogy a jövőben fontos olyan
polgármestert választani, aki megengedi,
hogy a magyar közösség tagjai a főtéren ta-
lálkozzanak. 

Ezek után a város volt polgármestere,
Fodor Imre szólt az egybegyűltekhez, gon-
dolatait egy csángó imádsággal zárta. Oláh
Dénes római katolikus főesperes beszédé-
ben a közösség megtartó erejét emelte ki,
míg Nagy László unitárius főjegyző felszó-
lalása arra mutatott rá, hogy sorsdöntő pil-
lanatokban Jézus is azon a nyelven beszélt,
amelyet a legjobban birtokolt: az anyanyel-
vén. A főjegyző azt is szóvá tette, nem érti,
hogy 2011-ben miért kéri a rendőrség egy
lelkésztől, hogy augusztus 11-e előtt egy
héttel nyújtsa be a tiltakozáson majd el-
hangzó beszédét és imádságát.

Vass Gyopár

Volt is, nem is:

Csiki-csuki körmenet
Maradt még hely a Vártemplom padjaiban, a körmenetből csendesülősre sikeredett augusztus
11-i „demonstráción”. Mondani se kell, a hely nem hemzsegett a MOGYÉ-t képviselő diákoktól, je-
lenlegi oktatóktól, – horribile dictum! – szenátustagoktól, politikusoktól... 

Nem lehet többé napközben tragikus
képsorokat mutatni a televizorban –
döntött június végén az Audiovizuális
Tanács (CNA). Ennek értelmében reggel
hat és este tíz óra között csakis fikciós
jellegű erőszakos képsorokat szabad su-
gározni. Mostantól tilos az öngyilkos-
ság, a gyilkosság, az erőszakos
cselekedetek helyszínén felvett képek
bemutatása, valamint az áldozatok csa-
ládjainak szenvedéséről készült jelene-
tek sugárzása. Ezzel valószínűleg
megszűnnek vagy átalakulnak az olyan
műsorok, mint a Pro TV délután ötkor
sugárzott, erőszakra, ölésre,  egyoldalú
ölelésre, domesztikus abúzusra és ház-
táji horrorra specializálódott híradója.

Tisztelt csénéá! Mé’ kell velünk ezt
csinálni? Há’ már ennyi öröme se legyen
a parasztnak, hogy délután leheveredik
a tévé elé, és bámulja, hogy ki, kit,
mivel, hogyan, hányszor satöbbi? Mert

egyeseket bizonyára szórakoztat a Duna
tévés Kívánságkosár, a sok nyálas szap-
panopera vagy a szexuálisan és moto-
rosan hipoaktív pandamacikról vagy
koalákról szóló természetfilm, de több-
ségünk azért ennél ingergazdagabb in-
formációkra éhezik. Amit ezek a híradók
szerválnak is, en gros és en detail (utób-
bit most úgy értjük, hogy részletekbe
menően, bár eredetileg nem azt jelenti):
hetvenéves oltyán cörántól kezdve, aki
a kecskével csalja a nejét (a kecskét meg
egy birkával, aki őt a szomszéddal
stb…), újszülöttjét a kertvégi pottyan-
tós budiban landoltató csitrin keresztül
egészen az apját eleinte szóval, majd a
nyomatékosság kedvéért fejszével vagy
vasvillával sértegető, huszonvalahány
éve csuromrészeg analfabétáig van
aztán minden, mi szem-fülnek ingere.
Már ezt is meg akarják vonni tőlünk? Az
elmeháborodott középkorú „édesanyát”,

aki az udvari diófához láncolva tartja
oligofrén, torzszülött lányát (a kutyába
vett nyomorult arcát természetesen „ki-
takarják”, mert kiskorút bizonyos kon-
textusokban tilos orcástul mutatni)? A
négyéves unokahúgával fajtalankodó
(értsd: a kicsit megerőszakoló, és némi-
leg/nemileg/lelkileg egy életre megnyo-
morító) nagybácsit is? Az élettársát heti
rendszerességgel hülyére és (véres)hur-
kásra verő vadbarmot is, akiről maga az
áldozat állítja, hogy amúgy jó ember ez
a Vasilica, amikor nem iszik (egyetlen
apróság kerüli el a figyelmét: sajnos
egyfolytában iszik)? Hát nekünk már
ennyi se jár?

A náci haláltáborokat túlélő zsidók
(Nyiszli Miklós, Kertész Imre stb.) szerint
– és ha valakinek, akkor nekik elhihet-
jük – az ember előbb-utóbb immúnissá,
közönyössé válik a borzalmakkal szem-
ben, amennyiben napi rendszerességgel

megkapja az adagját. Ezért lehet, illetve
van az, hogy a legtöbben fapofával, az
empátia, a megütközés vagy a borzon-
gás legkisebb jele nélkül képesek nap
mint nap végignézni ezeket a szörnyű-
ségeket a tévében. Ráadásul egyfajta
nyugodtságérzetet keltenek bennük a
rémesebbnél rémesebb képsorok. Mert
az ott történt. Máshol. Másokkal. Mert
a „jóérzésű” ember nem kárörvendő, de
azért eluralkodik rajta egyfajta „hális-
tennek, hogy engem ilyesmik nem fe-
nyegetnek”-érzés. Vajon? A legtöbben
úgy gondolják: kizárt dolog, hogy bör-
tönbe kerüljenek. Még egyszer kérdem:
vajon? Nem kell ahhoz tolókocsisra verni
senkit, még csak súlyos közlekedési ki-
hágást sem elkövetni – aminek a csim-
borasszója: full részegen, lopott autóval
felkenni egy gyalogos agyvelejét a Stop-
táblára, a zebrán, mobiltelefonálás köz-
ben, bekapcsolatlan övvel,

százharminccal és jogsi nélkül, mindezt
a közlekedési rendőr és még vagy har-
minc szemtanú asszisztálásával. Nem.
Tökéletesen elég, ha kidobunk a tömb-
ház melletti kukába egy flakon mérget,
gyomirtót, fagyállót vagy hasonlót,
amit egy nyomoronc hajléktalan vagy
guberáns piának vél, és megissza…
Ugyanis ez jogi szempontból tökéletesen
kimeríti a gondatlanságból elkövetett
emberölés fogalmát, amit – ügyvédtől
és bírótól függően – tíztől tizenöt évig
terjedő szabadságvesztéssel díjaznak.
És te nem bántottál senkit, csak kivitted
a szemetet…

Összegezve: drága audilóvizionárius
bagázs, ne fosszatok meg bennünket
eme kisded örömtől; olyan jó nézni,
amikor, de főleg ameddig mások szív-
nak.

Molnár Tibor

Hírtelenség



Az ismert kérdésre – ha a jövő vasárnap
lennének a választások, ön mely pártra adná a
voksát? – Vásárhelyen a biztos pártválasztók
által a tanácsosi jelöltlistákra adandó voksok
32 százalékát az RMDSZ szerezné meg, a PDL
20 százalékot, míg az ellenzéki szociálliberális
pártszövetség (USL) 35 százalékot kapna. A fel-
mérést készítők, lehetséges opcióként, külön
felsorolták az USL tagpártjait is, ezek szerint a
PNL a voksok 14, a PSD 7 százalékot gyűjtene
be, míg az USL-nek 14 százaléknyi a támoga-
tottsága . A Magyar Polgári Pártra a biztos párt-
választók 3 százaléka voksolna.  A magyar
nemzetiségű válaszadók 63 százaléka az
RMDSZ-re, 6 százaléka pedig az MPP-re
adná a voksát, a többiek román pártokra
voksolnának. 

Igen érdekes – és sokatmondó – a
polgármester jelöltek támogatottságára vo-
natkozó kérdésekre adott válaszokból kiala-
kult kép is. Ebben az esetben a
megkérdezettek határozottabbaknak bizo-
nyultak, mindössze 9 százalékuk állította,
hogy bizonytalan, nem vesz részt a válasz-
táson, nem válaszol a kérdésre. Az esetle-
ges magyar jelöltek közül Frunda
Györgynek a legnagyobb a támogatott-
sága, őt  Benedek Imre és Csegzi Sándor kö-
vetik.

A jelenlegi polgármester, Dorin Florea
legesélyesebb ellenlábasa Smaranda Ena-

che lehet. Enache asszony támogatottsága
igen magasnak tűnik a magyar válaszadók
körében is: a megkérdezettek 38 százaléka

adná rá voksát. A második Frunda György
lenne, az ő támogatottsága 19 százaléknyi.
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Aluljárót karácsonyra?

A téli ünnepek idejére már használhatóvá válik az aluljáró,
ígérik a városvezetők.  Az objektumot a 90-es évek
legelején kezdték építeni, másfél évtizedig tátongott a ha-
talmas gödör a város központjában, a munkálatok akadozva
folytak, majd hosszú időre meg is szűntek. 2008-ban ugyan
egyszer már ünnepélyesen átadták a földalatti átkelőt, ám
azóta sem használható. Például egyetlen kijárata sincs. Az
önkormányzat azt tervezte, bérbe adja a földalatti kereske-
delmi felületeket, de azóta sem sikerült egyetlen bérlőt sem
találnia, pedig a kezdeti 10 euróról már 2 euróra csökkentet-
ték a bérleti díjat.  A 2839 négyzetméter területű, a Román
Kereskedelmi Bankot, a CEC Bankot és Maros Plázát összekötő
alagút felét bérbe lehetne adni különböző vállalkozásoknak,
kereskedelmi egységeknek. Továbbá, a gyalogos forgalmat
teljes mértékben ide terelhetnék, ezáltal folytonosabbá
válna a közúti forgalom is.

A városháza illetékesei szerint napokon belül befejezik a
Pénzügy felőli kijáratot. Egy hónapon belül pedig meglesz a
Maros Mall felőli kijárat is. Ekkor adják át a földalatti átkelőt
a város adminisztrálásába. Azt szeretnék, ha a bérlők leg-
alább karácsonyig beköltöznének, és akkor megnyithatnák
az aluljárót.

A kombinát aranyat ér  

Legalábbis ez derül ki a bukaresti Értéktőzsdére elküldött
adatok alapján. A kombinát a 2011. év első három hónapjá-
ban 163 millió lej nyereségre tett szert. Ez 137,09%-os nö-
vekedést jelent a tavalyi, hasonló időszakban közzétett
adatokhoz képest. Az elkönyvelt nyereség titka: az utóbbi
időben rengeteg a megrendelés a műtrágyára, továbbá
ennek ára is növekedett az elmúlt évhez képest – állítja az
vegyüzem vezetősége.

2011. első negyedévében az Azomureş szinte teljes gőzzel
üzemelt, ebben az időszakban közel 660 ezer tonna műtrá-
gyát gyártottak – a tavalyi év hasonló időszakához képest
38,53%-kal többet –, ennek több mint felét külföldi meg-
rendelők vásárolták meg. A megmaradt terméket pedig a
hazai piacon értékesítették.

Az Azomureş vezetősége szerint a nyereségből származó
összeg túlnyomó részét az üzem korszerűsítésére fordítják.
Idén már 1,75 millió lejt költöttek a korszerű technológiai
felszerelésekre, mérő és ellenőrző berendezésekre, valamint
szállítóeszközökre.

Arról, hogy mikorra várható a kombinát okozta környe-
zetszennyezés teljes felszámolása, nos, erről egyetlen szót
sem ejtenek a tulajdonosok. Amiként a környezetvédelmi
tárca illetékesei sem.  

Beteltek a magyar helyek is a MOGYE-n

Meg kellett hosszabbítani az iratkozási határidőt ahhoz,
hogy beteljenek a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem fizetéses helyei is az általános orvosi kar magyar
tagozatán. A felvételt nyertek mindenike a nyolcas átlagnál
jobban teljesített, tanulmányaik költségeit pedig főként a
támogatóknak köszönhetően fedezhetik. 

A MOGYE általános orvosi szakán az utolsó bejutónak a
tandíjmentes helyre 9,04 volt a jegye, akik ezt nem érték el,
azok évi kétezer eurós tandíj fejében tanulhatnak az orvos-
képzőn.  

Idén először fordult elő, hogy a beiratkozási időszak vé-
géig nem teltek be a tandíjas helyek a magyar tagozaton,
ezért kénytelenségből egy héttel kitolták a beiratkozási ha-
táridőt, amelynek végére mind a negyven utólag kijárt helyet
betöltötték a jelentkezők. 

HIRFOLYAM 

A Metro-Polls által készített közvélemény-kutatás adatainak ismertetését folytatva, ezúttal a
marosvásárhelyi önkormányzati képviselő testületi helyekért induló pártok, valamint a pol-
gármesterjelöltek támogatottságát vesszük szemügyre. 

A helyzet
előválasztást

követel!
Minden más pótcselekvésnek számít 

Ki lesz Marosvásárhely polgármestere? Hogyan 
alakul a városi képviselőtestület összetétele? 

A lapunk által megrendelt felmérést
böngészve, az adatokat értelmezni próbálva
arra a következtetésre jutottunk, hogy egy
évvel a választások előtt, még igen nagy a
zűrzavar, a tanácstalanság a fejekben. Ami
a közhangulatból kitapintható választói
szándék fel nem ismerésében nyilvánul meg
a leginkább. Az a benyomásunk, hogy a po-
litikai tényezők, az ilyen-olyan döntéshozók,
mintha szembe mennének a közakarattal,
hisz esetleges jelöltként rendre nem azok-
ban a személyekben gondolkodnak, akiket
a választópolgárok szívesen támogatnának.
Eredményként kell elkönyvelnünk, hogy a

helyi magyar politikai erők vezetői megér-
tették – legalábbis a nyilatkozatok szintjén
– az egységes fellépés szükségességét.
Innen viszont a megvalósulásig még hosz-
szúnak, akadályokkal teletűzdeltnek tűnik
az út. Az általunk ismertetett felmérés ada-
taiból egyértelműen kiolvasható, hogy a vá-
sárhelyi polgármesterjelöltként eddig
felmerült személyek – legalábbis azok, akik
kifejezték indulási szándékukat – egyike
sem tudhat maga mögött számottevő, győ-
zelmi esélyre feljogosító választói támoga-
tottságot. Ezzel szemben ott van a független
jelöltként indulni számító Smaranda Ena-

che, akit a magyar nemzetiségű megkérde-
zettek közel 40 százaléka támogatna. 

Mindezek után megkockáztatjuk: most
már szükségszerűnek tűnik egy jól előkészí-
tett előválasztás, amelyen minden politikai
erő, vagy bárki, aki felvállalja a vásárhelyi
magyarság érdekeinek képviseletét – akár
Smaranda Enache is! – részt vehet, s amin
minden utólagos gyanút, félremagyarázást
megelőzhető módon kiválasztható a vásár-
helyi magyarság közös polgármesterjelöltje.
Minden más pótcselekvésnek számít!  

Központ

Az egyetlen megnyugtató
megoldásnak az előválasztás látszik 

Ha  jövő vasárnap szavaznának a városi tanács
összetételéről, akkor ön melyik pártra adná a voksát?
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Vasjelölt 
A fentről, azaz az RMDSZ csúcsvezetése által erőltetett, s az EMNT Maros megyei
szervezete által gyanús hirtelenséggel felkarolt dr. Vass Levente támogatottsága
- legalábbis a Metro-Polls általunk ismertetett felmérése szerint - alig 
érzékelhető: a megkérdezettek nem egészen 1 százaléka adná rá voksát.
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Más pártra



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

Időbe telhet, míg a román kormány tárcaközi szakértői bizottsága megvizsgálja a Roşia Montana
Gold Corporation (RMGC) által benyújtott környezeti hatástanulmányt, a verespataki arany-
bányára vonatkozóan. 

Európa meghódítására vállalkozott két marosvásárhelyi fiatal, Benedek Lehel Csaba és
Keresszegi Petrás Előd, méghozzá kétkeréken. A fiúk több hónapnyi szervezkedés után 2010
májusában biciklivel vágtak neki a több mint 30.000 kilométeres útnak. Idén július 16-án lépték
át a 30.000 kilométert, és terveik szerint augusztus végén, avagy szeptember elejére érnek haza. 

Fotópályázat
Ember és Természet

A Zöld Nap Egyesület újra meghirdeti az elmúlt években sikert
aratott fotópályázatát. A pályázat címe Ember és Természet, a
nyertes alkotásokból 2012-es forgatható falinaptár készül.
A pályázat célja a fotósok művein keresztül felhívni a figyelmet
az ember és a természet közötti szoros kapcsolatra, annak szép-
ségeire és értékeink megóvására. 
A verseny lezárulta után 3 fős szakértő zsűri dönt a beérkezett
pályázati anyagokról.
Küldjön be három fotót (minimális felbontása 1024×768 kell
legyen) a zoldnapegyesulet@gmail.com címre, hogy eséllyel
indulhasson a nyereményekért. A pályázó a képek beküldésével
elismeri, hogy azokat saját maga készítette.

A pályázat tartalmazza a pályázó adatait: név, cím, telefonszám. 
Beküldési határidő: 2011. szeptember 10. 
Eredményhirdetés: 2011. szeptember 19.

Díjak:
I.díj:
- 1 Serioux SmartArt digitális képkeret, memóriakártya, meg-

lepetés könyv és trikó; 
II. díj:
- Canyon digitális képkeret, trikó és meglepetés könyvek; 
III. díj: 
- Canyon digitális képkeret és könyv.

Év Fája Romániában – II. kiadás

Az Év Fája Romániában verseny keretében, a pályázatok
beküldési határidejéig összesen 27 pályázat érkezett 16 
megyéből: Beszterce-Naszód, Brassó, Krassó- Szörény, Kolozs,
Kovászna, Golj, Hargita, Hunyad, Iaşi, Máramaros, Maros, Olt,
Suceava, Temes, Tulcea és Vâlcea. A legtöbb pályázat Hargita
(5) és Kolozs (4) megyékből érkezett.  A legöregebb fa egy
900 éves mirkvásári (Brassó megye) kocsányos tölgy, ezt kö-
veti egy 800 éves tölgy Cajvanából (Suceava megye) és szin-
tén egy tölgy, amely 700 éves és a Vâlcea megyei Frăceşti-ben
található. Akárcsak 2010-ben, tölgyből (11) neveztek be a
legtöbbet, de érkeztek történetek hársról, platánról, vadgesz-
tenyéről, mamutfenyőről, szilfáról, almáról és tulipánfáról is. 

A 12 döntős fa kiválasztása 2011. augusztus 15–31. kö-
zött történik egy országos zsűri által, majd szeptember 10–
október 31. között lehet on-line szavazni a 2011-es nyertes
kiválasztása céljából. A nyertes fa tiszteletére szervezett dí-
játadási ünnepséget november elejére tervezik. 

Mint arról korábban beszámoltunk, az
RMGC ciántechnológia alkalmazásával 330
tonna arany és 1600 tonna ezüst kiterme-
lésére vállalkozott Verespatakon. Minek-
után a Fehér Megyei Kulturális és
Örökségvédelmi Igazgatóság jóváhagyta a
Kirnyik-hegységen az RMGC örökségmen-
tési tervét, és kibocsátotta a régészeti men-
tesítési bizonylatot, a beruházónak csupán
a környezetvédelmi engedélyt kell megsze-
rezni, és hozzáláthat az arany és az ezüst ki-
termeléséhez. A bánya létrehozását úgy a
határon túli, mint a romániai civil szerve-
zetek és a Román Tudományos Akadémia is
ellenzi. Az elmúlt hét folyamán fény derült
arra, hogy Magyarország is teljes mérték-
ben elutasítja annak megvalósítását. 

A fiatal kerékpárosok augusztus 11-én
Szentgotthárdon tartották meg első él-
ménybeszámolójukat, mely saját bevallá-
suk szerint sikeres, ugyanis mosolyt csaltak
a hallgatóság arcára. Mint azt internetes
útinaplójukban megjegyzik, a kiselőadásu-
kat megjutalmazták a helybéliek: „Kaptunk
sok-sok finom szelet zsíros kenyeret, melyet
mint a kisgyerekek, élvezettel fogyasztot-
tunk el. Köszönjük az embereknek, hogy
megtiszteltek jelenlétükkel.” 

A szentgotthárdi pihenő után a kerék-
párosok Esztergomnak vették az irányt. Ter-
veik szerint augusztus 20-án elérik
Budapestet, ahol megcsodálják a tűzijáté-
kot, s másnap indulnak Marosvásárhely irá-
nyába. 

Elhúzódik a verespataki aranybánya
beruházásáról szóló döntés

Európa két keréken

Keresszegi Petrás Előd
1982. szeptember 18-án született Marosvásárhelyen. Az egye-

tem elvégzése után döntött úgy, hogy Budapesten próbál sze-
rencsét. Annak ellenére, hogy nem sikerült idegenvezetőként
állást találnia, több mint négy évig volt távol otthonától. Haza-
költözve biciklifutárként kezdett el dolgozni. A sport, a mozgás
mindig fontos szerepet játszott életében.

Benedek Lehel Csaba
1984. július 29-én született Marosvásárhelyen. Mindössze 17

évesen, egy gerinctúra (Fogarasi- havasok) alkalmából érezte
először, hogy bár a hegyek „megviselik”, cserébe nyugalmat, csen-
det és békét nyújtanak számára. Ezt követően még többet spor-
tolt, hegyet mászott, kerékpározott. „A kalandvágy bennem
lakozik. Nyitott vagyok az újra, az ismeretlenre. Szeretem úgy élni
az életem, ahogy én tervezem meg, a saját tempómban.”

Ha kíváncsiak a fiúk eddigi élményeire, tapasztalataira, 
látogassanak el a http://ontheroadhu.blogspot.com weboldalra. 
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élet-módi

amelyben elijesztjük 
a falon túliakat
A Zöld Pikkelyes Palota fölötti valamelyik emeleten laknak
a Négy Betűs Szomszédok: anya, apa, fiú, lány. A Négy
Betűs Szomszédokról azt kell tudni, hogy a nyár közepétől
kezdődött el kálváriájuk: ismeretlen tettesek a tömbház fa-
lára (Dzsessziék konyhaablaka alá) autófestő spray-vel fel-
festették a család négybetűs nevét. A fura az egészben a
Kőműves Kelemen-effektus: ha a falfirkát a tömbház lakói
közül valaki lemeszeli, másnapra ismét ott díszeleg a Név. 
Dzsesszi nem különösen vette ki részét az akcióból, közben
sokat volt a város másik végében lévő Ötödik Emeleten.
Amikor az Ősszel Iskolába Menő E-vel a ZPP-ben aludtak,
akkor hallotta először (de ki tudja, valójában hányad-
szorra!) a permetszóró sziszegését, és érezte az émelyítő ér-
zést a gyomrában a szagtól. Akkor nem szólt semmit. A hat
és fél éves E-vel inkább az állatkerti élményekről, a krétával
festett szivárványról, no meg a fagyikról lehetett és kellett
beszélgetni, nem a konyhaablak alatti deviáns viselkedés-
ről. 
Ekkor is úgy történt: amit festettek estére, lemeszelték reg-
gelre. Aztán, amikor újra jöttek a graffiti-művészek, Dzsesz-
szi csak egyedül volt a ZPP-ben, és miközben az internet
jóvoltából Zb-vel beszélgetett, elkezdett félni. Félelmének
hangot is adott, ... ebből kerekedett a cirkusz. Eleinte Zb
csak türelmesen kérte, hogy menjen át a szomszédokhoz,
és szóljon nekik, hogy ismét művészkednek a tömbház
falán. Hősnőnk persze nem ment. Valahogy lejárt a perfor-
mansz, és a csak kicsit ketyegő Zb is megnyugodott. Igen
ám, de éjfélkor ismét jöttek. Ekkor Dzsesszi (rossz döntés!)
fogta magát és felhívta a tőle 1250 kilométerre lévő Zb-t,
hogy megint itt vannak, és fél. Mielőtt a telefonos műveletre
sor került volna, szegény Dzsesszi a konyhában állt mezítláb
a csempén és hallgatózott. Aztán, hogy a Mutáló Hangú
Suhancokat elijessze, fogta palacsintasütő serpenyőjét és
jól odaverte az inoxkagylóhoz. Hogy a hangtól ijedjenek
meg. Dzsesszi jól meg is ijedt, de a falon túliak semmi jelét
nem mutatták ’jedtségnek. Akkor következett a telefonálás,
ami kisebb üvöltözéssé fajult, és amitől a festékesek szintén
nem ijedtek meg. Menj fel a tömbházfelelőshöz vagy hívd
a rendőrséget – amely utasításokra hangos nem és nemek
voltak a válaszok. Aztán, amikor Zb azzal kezdett el fenye-
getőzni, hogy mindjárt ő fogja felhívni a tömbházfelelőst,
Dzsesszi is elveszítette a türelmét. Meg tudom oldani a hely-
zetet – ordította, s lecsapta a telefont. A másodperc töre-
dékei alatt két járható út mutatkozott: vagy fogja a
palacsintasütő serpenyőt és a kinti társasággal szemben
fegyverként fogja alkalmazni, vagy pedig leoltja a villanyt
és felhúzza a redőnyöket, hogy elijessze a Mutáló Hangú
Bandát. Utóbbi mellett döntött, s mint a lepkék, úgy reb-
bent szét a sötétségben a társaság. Ezek után újból inter-
netes kapcsolatba lépett Zb-vel, és igen büszkén újságolta,
hogy milyen önálló és bátor cselekedetet hajtott végre. A
beszélgetés elején megenyhülni látszottak az indulatok, de
amikor Dzsessz beszámolt hőstettéről, Zb orrcimpái ismét
elkezdtek (egy kicsit...) reszketni, és tudomására adta élete
párjának, hogy a lehető legrosszabb megoldást választotta,
és majd várhatja, hogy a ZPP palota redőnyeit is összefes-
sék, ha egyáltalán ennyivel megússza. De Dzsesszi már
szembenézett félelmeivel, és többet nem félt, csak kacagott,
és megnyugtatta a magát tehetetlennek érző Zb-t, hogy ne
aggódjon, csak festegető kamaszokkal állnak szemben,
akik ártalmatlanok. Zb ekkor ismét rá kellett jöjjön arra,
hogy Dzsesszi nem mindig veszi komolyan a felnőttek dol-
gait, és csak azt hajtogatta végtelenül elkeseredett hangon
és lógó orral:
De miért vagy olyan makacs, te Pocok?

(vassgyopi)

A Bolyai utca egyik háromszobás házában, a kocsmáktól eltérő, nem szokványos térben zajló per-
formanszok, kiállítások, improvizációs koncertek megvalósításán dolgozik néhány vásárhelyi fiatal. 

...és akkor felébredsz. Keresed a levegőt a tüdődben, de már nem emlékszel, mi szorította ki
onnan. Képek keringenek még előtted, de a szavak a szádon csendben maradnak. És pont itt,
pont itt állj meg! Ebből a pontból húzta a 14 éves Iszlai Gáspár a vonalat. A szervezők szerint az
augusztus 11-i álmokat pedig a színTÉRen és a látogatókban csavargatta tovább. 

Iszlai Gáspár – vizuális performansz és kiállítás a színTÉRen

A negyedik színTERes megmozduláson egy
különleges grafikai kiállításnak, vizuális per-
formansznak, az álom és ébredés közti pillanat
megélésének lehettek tanúi a kíváncsiskodók. 

Szokatlan, viszont érdekes játékszabályo-
kat követve kellett bevándorolni a teret, kü-
lönböző fényforrások által megvilágított

mozgó grafikákat befogadni, elemezni azokat.
Ám ezt megelőzően a látogatók a fiatal mű-
vésszel közösen alkottak, nyomot hagytak egy
papíron, ki-ki az aktuális lelkiállapotát ábrá-
zolva: „Ez a nyom lehet írás, rajz, vonal –
bármi, ami bennetek van” – magyarázta Iszlai
Renáta szervező. Ezt követte a képekre való rá-

hangolódás, egy nem szokványos térben, ahol
a grafikák keretei fiatal művészek voltak. „Mi-
után megkaptátok azt, amire szükségetek volt,
újra rajzolásra, írásra késztetünk benneteket,
hogy megtudhassuk, milyen folyamatok zaj-
lottak le bennetek a grafikák láttán” – hang-
súlyozta Renáta. A fiatal alkotó pedig
véleménynyilvánításnak nevezte első kiállítá-
sát, amire azért volt szükség, hogy megmu-
tassa másoknak is, mi rejlik egy tinédzserben.

A vándorlás ideje alatt mi arról érdeklőd-
tünk, milyen elvárással jöttek a résztvevők a
színTÉRre. Sokan az eddigi pozitív tapasztala-
tok miatt tértek vissza, másokat a kíváncsiság
hajtott: „Türelmetlenül várom, hogy megta-
pasztaljam, a fiatal nemzedék mit tesz, ho-
gyan műveli a művészetet, fejlődött-e a város,
amióta elmentünk innen, át tudtuk-e adni az
értékeket vagy sem” – nyilatkozta lapunknak
Szabó Tamás színművész. 

Fodor Tekla 

Színezd ki a teret a színTÉRen!

A cél saját és művésztársaik felgyülem-
lett kreativitásának, értékes energiáinak ke-
retet teremteni, méghozzá a színTÉRen. „A
színTÉR nem illúzió. A színTÉR te vagy, és a
sok, hozzád hasonló, valami mást látni, hal-
lani: megélni vágyó, fiatal koponya. Egy
rendhagyó próbálkozás ez, ami olyasmit
akar benned generálni, amit hiánycikként
tartanak számon nyaranta: érdekes, fölöttük
elmélázásra méltó gondolatokat” – olvas-
ható a rövid bemutatkozóban. A szerve-
zőbrigád két oszlopos tagjával, Iszlai
Renátával és Dóczy Áronnal beszélgettünk.

– Mi történik tulajdonképpen a színTÉRen?

Iszlai Renáta: Az alapötlet az volt,
hogy közelebb vigyük az emberekhez a mű-
vészetet, annyira közel, hogy ők is alkothas-
sanak, helyet cserélhessen a néző az
alkotóval, az alkotó a nézővel. Ez egy olyan
hely, ahol teret biztosítunk bárki számára,
aki meg szeretné mutatni, mi van benne,
aki mást is be szeretne vonni a művészi vi-
lágába. A tér adott és már csak meg kell töl-
teni tartalommal. Célunk az volt, hogy
olyan rendezvénysorozatot szervezzünk,
ahol össze lehet hozni az embereket, a fia-
tal művészeket, és együtt, családias han-
gulatban jól érezzük magunkat. Az eddigi
rendezvények és a látogatók száma bizo-
nyítják, hogy jó irányba haladunk. 

– Mikor fogalmazódott meg bennetek,
hogy a marosvásárhelyieknek szükségük van
a színTÉRre?

I.R.: Tavaly szerveztünk egy spontán zaj-
zene-koncertet, ahova meghívtuk a baráta-
inkat. Mondhatni, nagyon jóra,
hangulatosra sikeredett. Ekkor Dóczy Áron

azt mondta, idén nyáron, szervezett keretek
közt többször is teret adhatnánk kiállítások-
nak, koncerteknek, vetítéseknek. Az alapöt-
let megfogalmazása után összeültünk, hogy
megbeszéljük a részleteket, de végül Áron
egy részletesen kidolgozott tervvel állt elő. 

Dóczy Áron: A részletesen kidolgozott
terv annyit jelent, hogy még az is le volt
pontosan vezetve, hogy kinek mit kell vá-
sárolnia. Az elképzeléseinket megosztottuk
a barátainkkal, akik meséltek más ember-
eknek is, így jelen pillanatig körülbelül 12
szervező, és alkalmakként 60 látogató for-
dult meg a színTÉRen.

– Miért éppen színTér?

D.Á: A névválasztás a világháló segítsé-
gével valósult meg. A Wikipédián kattint-
gattunk, amíg rátaláltunk a Color Field
szócikkre, amit lefordítottunk magyarra és
lett belőle SzínTér, ami tulajdonképpen egy
modern, minimalista festészeti irányzat,
ami a II. világháború után alakult ki.

– Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?

I.R: Nagy valószínűséggel jövő nyáron
újra teret adunk a fiatal művészeknek, de
reményeink szerint októbertől Kolozsvárra
költöztetjük, hiszen nagyon sokan ott foly-
tatjuk tanulmányainkat, így ha kerül egy tér,
akkor szívesen szervezünk további esemé-
nyeket. A színTÉR szerencsére nincs helyhez
kötve, inkább egy társaságot jelent. 

D.Á: Igen, a társaságon van a lényeg. A
legelső alkalom arról szólt, hogy mindenki
találkozott a barátaival, és megosztottuk
ötleteinket. Véleményem szerint értelme-
sebb beszélgetések alakultak, és folyama-
tosan alakulnak ki, mint például egy
kocsmaasztal mellett. Itt más a hely, más a
helyzet, mezítláb jönnek be az emberek, és
egy esemény által meg van adva az irány,
hogy miről lehet, miről érdemes vitázni,
beszélgetni. Az elkövetkezendő másfél hó-
napban sor kerül fotókiállításra, gitár- és
klarinétkoncertre, irodalmi estre stb.

Fodor Tekla

Fotó: Nagy Zoltán Gergely
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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.”

8. oldal >>  Reklám
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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.”

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.

augusztus 17–23.
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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



Állandó civil támogatás hiányában,
Pál atya gyerekeinek sorsát a gondvi-
selés igazgatja. 

A szegénykonyhával indult

Bakó Béla Pál – Pál atya – 1990-
ben került ferences novíciusként Ma-
rosvásárhelyre. A következő év elején
Esztergomban elvégezte a noviciátust,
majd még abban az évben visszatért a
városba. A főtéri ferences templom le-
bontása után a rendtartomány szerze-
tesei az Ady-negyedben telepedtek le,
itt lakott Pál atya is, aki első perctől
észlelte, hogy egy olyan városrészbe
került, ahol sok a szegény, nélkülöző
ember. Ekkor rendtársaival elhatároz-
ták, hogy szegénykonyhát alapítanak.
Tervük valóra vált, 1994-ben megvá-
sárolták a volt Ady Endre utca (ma:
Milcovului) egyik ingatlanját. A kony-
hára a környékbeli nélkülözők jártak
ebédelni, eleinte 8 ember, de amikor
Pál atyát 2003-ban Csíksomlyóra he-
lyezték, akkor már napi 100 adagot
osztottak. 

...majd következett a
családi típusú ház árváknak

Pál atya, miután meglátogatta a
Trébely utcai állami árvaházat, elhatá-
rozta, hogy néhány gyereket kivesz
onnan. Olyan gyerekeket igyekezett

választani, akiknek valóban egyetlen
hozzátartozójuk sem volt. 1998-ban
megalakult a marosvásárhelyi feren-
cesek első családi típusú gyermekott-
hona. Ekkor már létezett a Lídia
gyermekotthon, ezért ennek nyomdo-
kain nem volt nehéz elindulni. „Nem
másolni szerettük volna a Lídiát, pró-
báltunk a magunk útján járni, de azért
jó volt látni egy, a miénkhez hasonló
szerkezetű házat – meséli a szerzetes,
aki szándékosan nem illeti az intéz-
mény szóval a gyermekotthonokat.
1997-ben sikerült megvásárolniuk egy
házat nem messze az Ady Endre utcá-

tól, ebben eleinte 4, majd pár hét
múlva már 8 gyerek lelt otthonra. 

Pál atyának nem egyedül kellett
döntést hoznia a szegénykonyha és a
családi típusú gyermekotthon kérdé-
seiben. A ferences rend szokásai szerint
ezekről a kérdésekről a helyi közösség
tagjaival közösen döntöttek, majd a
rend állta a szeretetszolgálat költsé-
geit. A gyermekotthon két évig műkö-
dött a ferences rend keretén belül,
végül a rendtartomány nem tudta vál-
lalni a költségeket. Így 2000-ben lét-
rejött a Szent Erzsébet Társulás,
amelynek fő célja a szegény, árva, el-
hagyott gyerekek gondozása, tanítta-
tása, és ennek keretében működik
azóta is a szegénykonyha és a gyer-
mekotthonok.

Nyolc házuk van

A Szent Erzsébet Társulásnak jelen-
leg 8 háza van, ezek közül 5 Sárpata-
kon, 3 pedig Marosvásárhelyen. A
gyermekotthonok esetében alapelv
volt, hogy ne zsúfolják túl a házakat,
ezért egy háznál maximum 6 gyereket
helyeznek el. Ennek az a magyarázata,
hogy így jobban oda lehet figyelni,
több idő jut a gyerekekre. 

A társulás fontosnak tartja, hogy a
gyerekek családias környezetben ne-
velkedjenek. Pál atya elmondta, rá kel-
lett jönnie, hogy a családi típusú
gyermekotthonok egy külön ága a
gyermeknevelésnek. Elég sok szabály
van, aminek eleget kell tenni, de néha
azt érzi, még többre lenne szükség,
mert sokszor tapasztal magában en-
gedékenységet a gyerekek irányába. 

A szellemi fejlődésükre 
is odafigyelnek

A 37 gondozott közül a legkisebb
egy 3. évét betöltött gyerek, a legidő-
sebb pedig egy 21 éves fiatal, aki még
mindig velük lakik. (A családi típusú
gyermekotthonok esetében, ha a gye-
rek betöltötte a 18. életévét, nem mu-
száj elhagynia az őt addig nevelő
közösséget.)

Iskola után, ha erre igény van,
külön tanár foglalkozik a gyerekekkel.
Van olyan gondozottjuk is, aki önál-
lóan tanul, de sokan szorulnak segít-
ségre. Vannak tanárok, akiket
munkájukért megfizetnek, de vannak
önkénteseik is, sajnos utóbbiak száma
egyre csökken.  Ezen kívül a házaknak
van pszichológusa, háziorvosa, szaká-
csa, továbbá minden házban két ne-
velő. A nevelők kétnaponta váltják
egymást, és nem kell komolyabb házi-
munkát végezniük azért, hogy idejük
nagy részét a gyerekekre fordíthassák.
A Szent Erzsébet Társulás célja, hogy
minden gondozottjuk a maga képes-
ségeinek birtokában tudjon kibonta-
kozni, önmaga lenni. Ezért nem az a
fontos, hogy a gyerekekből még a le-
hetetlent is kisajtolják, hanem mindig
figyelembe veszik a gyerek képessé-
geit, és ennek megfelelően próbálják
irányítani az életpályáját.

Egy kenyérre, egy liter 
tejre és egy kötés 
zöldhagymára elég

az a napi  8 lej 30 bani, amit a gyer-
mekjogvédelemtől minden gyerek
után kapnak, és amit kizárólag éle-
lemre költhetnek. Ezen kívül a gyer-
mekjogvédelem a 16 hivatalos
alkalmazott közül 6-nak fizet egy, a mi-
nimálbér felével megegyező összeget.
A másik biztos anyagi pénzforrásuk a
97 lej elhelyezési pénz. Azt a 42 lejt,
ami alanyi jogon járna a gyereknek, az
állam visszatartja, azon a címen, hogy
amikor a gyerek 18 éves lesz, a felhal-
mozott összeget egyszeri juttatásként
fogja megkapni. Pál atya szerint ezzel
a gyermeken nem igazán segítenek,
hatékonyabb módszereket kellene ki-
találni az állami gondozottak sorsának
rendezésére. A szerzetes szerint na-
ponta küszködnek a törvény előírta fur-
csaságokkal, de ha elkezdenének ezek
ellen lázadozni, azt csak a gyerekek
szenvednék meg. (A törvény rejtelme-
ibe mi is bepillantást nyerhettünk. Ott-
jártunkkor egy hivatalos papír érkezett,
mely gondosan felsorolja azt a körül-
belül 10 dokumentumot, amelyre szük-
ség van ahhoz, hogy a gyerme keket
három napra elvigyék nyaralni!...)

Ilyen körülmények között minden-
napjaik teljesen a gondviselésre van-
nak bízva, hiszen egy gyerek esetében
nagyon sok a kiadás: ruháztatás, isko-
láztatás, utaztatás. Ezen kívül a gyere-
kek közül soknak van egészségügyi
problémája, viszont nagyon ritkán
kapnak ártámogatott recepteket. Van
egy, ritkábban két külföldi támogató-
juk, akik azonban inkább eleinte, a
házak megvásárlásában segítettek.
Később egyre apadt a külföldről érkező
támogatás, azt várták, hogy a kezde-
ményezés önállósuljon, és a házak ön-
fenntartóak legyenek. 

Mégis, mindig akad valaki, aki ada-
kozik – nem a leggazdagabbak,
hanem egy olyan réteg, akinek még
van érzéke embertársai iránt. Szervez-
nek gyűjtéseket is, de az, hogy nincs
állandó, biztos támogatójuk, próbára
teszi a munkatársakat – különös tekin-
tettel az alkalmazottak bérére vagy a
házak költségeinek kifizetésére. Ha
csupán az anyagiakra koncentráltak
volna, rég abba kellett volna hagyniuk
a munkát, állítja Pál atya. A ferences
lelkület – amid van, oszd meg a sze-
gényekkel – és a keresztény szeretet
élteti a Szent Erzsébet Társulás mun-
káját. 

Vass Gyopár

10. oldal >>  Hitélet augusztus 17–23.

Gyerekenként napi 8 lej 30 bani a gyermekjogvédelemtől és havi 97 lej elhelyezési pénz az államtól – ekkora az az összeg, amelyből a Szent Erzsébet
Társulásnak el kell tartania a gondjaiba vett 37 árva- vagy elhagyott gyereket.

A ferences lelkület és a keresztény
szeretet ad erőt munkájukhoz
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Apró túlzással, mondhatni, rusztikus látványt nyújt a Kárpátok sétányán található bakterház. A Turbina-árok mellett, a tömbházak között, majd az
úton átfutó vasút szomszédságában fogadják sorsukba beletörődve nap mint nap a vonatfüttyök köszönését a 280. szám alatti piros házikó lakói. 

Buszok, kamionok kerekei csikorognak a Bega utcai kanyarban, az eléjük szaladó csaholó
kutyákra mérgesen rádudálnak. Hatalmas teherautó veri fel a port, miközben pihenő -
helyet könyököl magának a jelöletlen parkolóban. Nem zavarja, hogy pár lépésre
mezítlábas kisgyerek játszik, a fehérre meszelt betondobozból pedig emberek lépnek ki.

Egy évtized a bakterházban
- Hónapok óta azzal a félsszel

élünk, hogy bármelyik pillanatban ki-
lakoltathatnak innen, hiszen már
többször megjelent az újságban a bak-
terház árverésének hirdetése – tessé-
kel beljebb az apró, de tiszta és takaros
„birodalmába” Kapas Anişoara. A 30
éves, marosugrai származású asszony
11 évvel ezelőtt jött Vásárhelyre, s fog-
lalta el férjével, a 31 éves Mircea Cris-
tiannal a bakterházat. A lekencei
származású férfi árvaházban nőtt fel,
így számára ez volt az első igazi „ott-
hon”. Az alig öt négyzetméteres bak-
terházba a vasútállomás vezetőinek
jóváhagyásával költöztek be, azzal a ki-
kötéssel, hogy csend és tisztaság le-
gyen körülötte. A fiatalok ennek eleget
is tettek, ottjártunkkor is kifogástalan
tisztaság honolt az épület körül és bent
is. Csendháborításért sem kellett soha
rendőrt hívniuk a szomszédoknak. 

Előbb kívülről vesszük szemügyre a
pirosra mázolt építményt: a ház mö-
götti jegenye mellett egy fatörzs ülő-
alkalmatosságként szolgál, de talán itt
aprítják a kályhába kerülő tűzifát is.
Mellette, a fa kellemes árnyékában

szék, a föléje rögzített
dróton frissen mosott
ruhák száradnak. A la-
káshoz kis mellékhelyi-
ség is tartozik, lakattal
védik az idegenektől. A
falon zsúpfedeles házat,
udvarán kúttal és kerí-
téssel, az égen mo-
solygó nappal ábrázoló
festmény. A tizenegy

éve megálmodott otthon. A háziasz-
szony is takaros, hollófekete haja való-
színűleg festett, szemöldöke is
gondozott, kéz- és lábujjainak körmei
manikűrös munkáját dicsérik. A lakás-
ban rend és tisztaság fogad. A csöpp-
nyi asztalon kenyér, mellette Fanta, a
falra rögzített polcokon katonás
rendbe sorakoztatott poharak, bögrék.
Egytől-egyig tiszták. A heverő támláját
díszpárnák és plüssjátékok foglalják el,
a gyerekek kedvencei. Csakhogy most
senki nem nyúl értük, a 10 éves Lăcră-
mioara nevelőszülőknél van, három
másik gyermekét a Vajdahunyad utcai
bentlakásba vitte, ott jobb dolguk van.
Hiszen a bakterházban se villany, se

gáz, se víz. Mosásra, mosogatásra a
szomszédos iskolából hoznak vizet, fő-
zéshez, fűtéshez a dobkályhát használ-
ják.

Félelemmel tekintenek az ősz,
majd a tél elébe, hiszen mindössze a
férj dolgozik, de az is feketén. A kisál-
lomáson dolgozott takarítóként, s a
téglagyárba is bejárt egy kis pluszért,
de itt munkabaleset érte, egy hetet
kórházba került. Innen kikerülve aztán
négy hónapja az állomási munkáját is
elveszítette, másat alkalmaztak he-
lyébe – panaszolja Anişoara. 

Lakásuk három fala csupa ablak.
Padlótól plafonig, ahogy az egy bak-
terháznak dukált. Hófehér csipkefüg-

gönnyel tartják távol a kíváncsiskodók
tekintetét, a téli hidegek ellen azonban
kevés a függöny. Hiába gyúrják késő
tavaszig a kiskályhát, s kuporodnak kö-
réje szorosan, sokszor fáznak. S ezt te-
tőzte, hogy a plafon beázott, szürke
nejlonokból készítettek új mennyeze-
tet. 

- Három éve adtuk be a polgármes-
teri hivatalhoz a szociális lakásigény-
lésünket. Aztán az Ady negyedben
nem mi, a négygyerekes család kap-
tunk lakást, hanem olyanok, akiknek
még gyerekük sincs. Pedig nagyon kel-
lene egy biztonságos hely, hiszen
innen bármikor kitehetnek – aggodal-
maskodik a fiatalasszony. 

Fotók: Nagy Annam
ária

- Két évvel ezelőtt foglaltuk el a há-
zikót, azelőtt az utcán laktunk. De sze-
rencsére erre jártunk, megláttuk, s
azóta itt vagyunk – kezdi történetüket
Nagy Hajdú Gyöngyi. A 38 éves asszony
első házasságából született Erika, aki
„most Meggyesfalván játszik a baráta-
ival, itt unatkozik”. Ezért mindössze az
5 éves Imola táncolhat körül, s mondja

minden második szavával: „Néni, van
egy leje?” Aztán gyereki őszinteséggel
faggatóra fog: „Miért jött ide? Segíteni
akar nekünk?” Mert segítségre lenne
szükségük, fűzi hozzá a 29 éves csa-
ládfő, József. A férfi májcirrózisban
szenved, de HIV-fertőzött is. Az orvosok
még 5–6 évet adtak neki. Ezt suttogva
mondja, hogy felesége ne hallja, mert

rögtön sírásra fakadna. Betegnyugdíját
napszámos munkával egészíti ki. „Ta-
valyelőtt a Víkendtelepen dolgoztunk
mind a ketten, ott is aludtunk, utána ta-
láltuk ezt a házat. És itt született József
Zsolt, a család legfiatalabb tagja.” A sors
más városokba is vetette őket, elmon-
dásuk szerint Magyarországon dolgoz-
tak a mezőgazdaságban. Aztán mégis
itt maradtak, a villany, víz, gáz, mellék-
helyiség nélküli betonbarakkban. A va-
lamikor jegyárus bódénak használt
épületen egyetlen aprócska ablak
enged be némi fényt. A 2 hónapos Jó-
zsika háborítatlanul alszik az ágyban,
amit éjszakánként két nővérével kell
megosztania. A felnőttek a földön
alusznak. „Plédeket, paplant teszünk le,
elvagyunk”, mondják. A közeli erdő ki-
termeli a fát, eddig még télen sem kel-
lett fázniuk. Szükségeiket is itt végzik,
a bódéhoz nem tartozik külön illem-
hely. Vizet a mosodából kapnak, a vil-
lanyáramot azonban csak hírből
ismerik. Gyöngyi rokkantnyugdíjából és

a gyerekpénzből alig jut élelemre, sok-
szor a szomszédok, jóindulatú emberek
kopognak be hozzájuk ruhákkal, étellel,
aprópénzzel.  „Néni, hozzon nekem ru-
hákat és egy babakocsit”, somfordál
mellém újra Noémi. 

Gyöngyinek már volt lakása a volt
Bőrgyárhoz tartozó blokkban. Innen
azonban a nagy fogyasztás és elmara-
dás miatt ki kellett költöznie. Így  férje
igényelhet szociális lakást, de még csak
a várólistán vannak. 

Nagy Annamária

Utcáról a jegyárus bódéba
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Autó- Motó

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

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

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

Lakás

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

Eladó 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 kö-
zött.

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.

Egyebek

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

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. Ára: 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 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

Egyre gazdagabb a Tuborg Green Fest Félsziget programja
Már szinte teljesen végleges a Tuborg Green Fest Félsziget zenei programja, és számos kulturális eseményt és
szabadidős tevékenységet is bejelentettek a szervezők. 

Kultúrpart színház

A Tuborg Green Fest Félsziget szín-
házi kínálata azon túl, hogy előadá-
sokat mutat be, lehetőséget is kínál
a félszigetezőknek, hogy magukat
színházi helyzetekben kipróbálják,
valamint olyan eseményeket is tar-
togat, amelyekben a színház kilép a
Kultúrpart „sarokból”, és a fesztivál
egész területét bejárja. Az Utcaszín-
házi Alkotóközösség nyilvános
maszkos műhelyeket tart a félszige-
tezők számára. A munka végén, va-
sárnap délután egy nagy karneváli
improvizációban birtokba veszik a
fesztivált a fiatal botcsinálta és hi-
vatásos színészek.

PORT.ro Movie 
& Dance Tent

Latino- és hastáncbemutatókkal és
oktatással, hagyományos táncház-
zal és gazdag filmkínálattal várja a
látogatókat a fesztiválon a PORT.ro
Movie & Dance Tent. A sátor film-
programjában az Alter-Native rövid-
film-fesztivál kínálatából láthatnak
válogatást a nézők, romániai filme-
sek alkotásait tekinthetik meg, il-

letve nemzetközi filmek is lesznek -
többek közt Susanne Bier idén Os-
carral díjazott alkotása, az In a Bet-
ter World. Szintén ezen a helyszínen
kerül sor augusztus 27-én a Trailer-
függők Félszigete című három órás
trailer-maratonra.

Art by Chance

A világ legnagyobb köztéri művé-
szeti eseménye a Tuborg Green Fest
Félszigetre érkezik! Az Art by Chance
nagyon rövid filmek fesztiválja több
mint kétszáz városban, több mint
húszezer kivetőn zajlik, a fesztivál
kivetítőin összesen 23 félperces fil-

mecskét vetítenek a koncertek előtt
és között, így a félszigetezők akkor
is belebotolhatnak a művészetbe,
amikor nem is számítanak rá.

MIÉRT Pub

A Magyar Iúsági Értekezlet helyszí-
nén minden reggel kávéval, sütivel,
vízipipával és masszázzsal kezdődik,
majd társasjátékokkal, a Nekem 800
vetélkedővel és a humorprogram-
mal folytatódik, amelynek kereté-
ben többek közt sor kerül az Open
Stage Székelylend exkluzív erdélyi
lemezbemutatójára. Fellép Badár
Sándor, a Szomszédnéni Produkciós

Iroda, Felméri Péter és a Humorfesz-
tesek ligája is bemutatkozik.

Vetélkedők, versenyek

A Tuborg Green Fest Félsziget ver-
senyt indított a héten Festival Starter
néven, amelynek nyertese barátaival
együtt sztárként élheti meg Románia
legnagyobb fesztiválját. A VIP jegyet,
luxusszállást, helyszínre szállítást,
ételt-italt és költőpénzt kínáló ver-
senybe máris több mint ötszázan
iratkoztak be.
Sikeresnek bizonyult a Félsziget-póló
megtervezésére meghirdetett pályá-
zat is: 109 alkotást neveztek a ver-
senybe. A szavazás még zajlik a
fesztivál Facebook-oldalán, a nyertes
pedig zsebre teheti az eladásokból
származó profitot.
A Tuborg Green Fest Félsziget 2011-
es kiadására augusztus 25-28-án
kerül sor Marosvásárhelyen, a Maros
partján, a Víkend-telep szomszéd-
ságában. 

A rendezvényre jegyeket az Eventim
hálózatában és a www.eventim.ro
oldalon lehet vásárolni. További in-
formációk: www.felsziget.ro
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Több mint húsz év telt el a gengszterváltás óta, ezért arra gondoltunk, talán nem ártana a fiatal és nagyon fiatal generációt valamennyire „képbe
hozni”: vázolni röviden a ’89 előtti állapotokat, (meg)ismertetni az akkori hétköznapi (és elsősorban vásárhelyi) viszonyokat. De nemcsak a tízen- és
huszonéves olvasókat vesszük célkeresztbe; reményeink szerint az idősebbek figyelmét is felkelti a több részesre tervezett visszaemlékezés, és szívesen
nosztalgiáznak egy-egy kicsit, velünk együtt. Természetesen meg sem próbálunk átfogó, mindenre kiterjedő és részletekbe menő képet adni az akkori
helyzetről, csupán a fontosabbnak és érdekesebbnek vélt dolgok felületes áttekintésére szorítkozunk. Mint ahogy a Ceauşescu-éra teljes huszonöt évét
is képtelenség lenne alaposan kielemezni, főleg terjedelmi okokból; a leírtak elsősorban a diktatúra utolsó néhány évére (1984–1989) vonatkoznak.

Szórakozás

Tévé. Ha jól emlékszem, a nyolcva-
nas évek közepére a tévéműsor napi
háromórásra zsugorodott. Este hétkor
kezdődött a híradóval, ami nem volt
különösebben informatív: kizárólag
arról értesülhettünk belőle, hogy merre
csámborgott, kit fogadott, hol munka-
látogatott az elnöki házaspár; utána
jött egy kis lélekemelő népzene, majd
nyolckor kezdődött a román, szovjet
vagy albán film, amit kisgyerekek és
szívbetegek is nyugodtan nézhettek,
kábé annyira voltak izgalmasak, mint a
trigonometria, de legalább nem szab-
dalták szét reklámokkal. A film után kö-
vetkezett az adászáró himnusz, amire
általában felébredt az egész család, és
ment mindenki lefeküdni (sokan biztos
emlékeznek még a himnusz kezdőso-
rára, mely egy különösen ritka színvak-
ságról referált a hallgatóságnak: Trei
culori cunosc pe lume…). Szombat-
vasárnaponként már jobban elkényez-
tettek, olyankor délután is volt adás,
például a Gala desenului animat, ami
viszont meglehetősen igényes elneve-
zésnek tűnt, lévén, hogy a rajzfilmgála
valójában tíz perc Popeye-t vagy Tom
és Jerryt jelentett. Humorműsorban
sem szenvedtünk hiányt: ez A nevetés
kaszkadőrei fantázianevet viselte, szin-
tén negyedóránál rövidebbre szabták,
és Chaplin meg Stan és Bran bináris va-
riálásában merült ki. Aztán volt még
egy furcsa angol bábfilmsorozat, a The
Muppet Show, amiből kábé húszperc-
nyiket toltak vasárnaponként, és ez
nagyjából elégnek is bizonyult, leg-
alábbis nekem, mert a mai napig se
értem, hogy mitől volt vicces, illetve azt
se tudom, hogy egyáltalán az volt-e.
Ezenkívül weekend délutánonként

részleteket közvetítettek a Megének-
lünk, Románia álnéven futó kommu-
nista Megasztárból, és nyomattak
bőven román könnyűzenét is (legalább
annyira minőségi volt, mint a mai). De
szervíroztak humoros jeleneteket is,
olyan zseniális duókkal, mint például
Stela Popescu és Alexandru Arşinel,
vagy Nae Lăzărescu és Vasile Muraru; a
kortárs nagyok közül talán csak a két
szomszédnénis fiú, Bálint Ferenc és
Tóth Szabolcs említhető velük egy
lapon. Habár a szocialista retorikától
nem állt távol az „ép testben ép lélek”
elszólás, a tévében alig mutattak
sportot; gyakorlatilag csak tornát és
műkorcsolyát bámulhattunk a fekete-
fehér képernyőkön, melyeknek azon-
ban a tömegsportolásra mozgósító
ereje viszonylag csekélynek bizonyult.
Focimeccset sose közvetítettek, még a
nagy nemzetközi tornákat sem; egyál-
talán semmilyen „élő” műsor nem ke-
rülhetett adásba, még színházi előadás
se – egyenesen rettegtek, hogy bármi
történik, és kész a baj. Valamit meg-
érezhettek a csávók: az 1989. december
21-i, Bukarestbe összehívott nagygyű-
lés volt az első élő közvetítés…

Mozi. Mozik szempontjából nem
panaszkodhattunk: a ma (még) fungáló
egyetlen mozival szemben összesen hat
filmszínház volt Vásárhelyen; négy a
központban, egy-egy a Kövesdombon,
illetve a Meggyesfalvi negyedben, plusz
még egy törpemozi is (ebben nem tör-
pés filmeket vetítettek törpéknek,
hanem báb-, animációs és rajzfilmeket
gyerekeknek). A játszott filmeket ille-
tően már csehebbül álltunk: szigorúan
be volt szabályozva, hogy a hazai re-
mekművek mellett – alapvetően két-
fajta román film létezett: a nemzeti
öntudatot erősítő, hosszú lére eresztett,

dögunalmas történelmi filmek, vala-
mint az übergagyinál is gagyibb komé-
diák – mely típusú mozik nincsenek
káros hatással a sokoldalúan fejlett szo-
cialista elvtársak, elvtársnők és elvtárs-
palánták mentálhigiénéjére. Így
engedélyezett volt mint műfaj a wes-
tern, az indiai csöpögős-szirupos szerel-
mes film, továbbá az olasz akció-,
helyesebben pofozkodós komédiák (el-
sősorban a Bud Spencer–Terence Hill
páros főszereplésével), a francia rendőr-
burleszkek (Luis de Funes-s csendőrso-
rozat), valamint a Csillagok háborúja
trilógia. Utóbbit minden mai harmincas
vásárhelyi férfi még mindig kívülről
fújja: a hat mozi közül valamelyikben
mindig műsoron volt, éveken keresztül.
Ugyancsak kellemes emlékek fűzik em-
lített célcsoportot a három-négyórás in-
diai szerelmetes szuperprodukciókhoz,
amelyekben minimum két órán keresz-
tül csak némán szenvedtek vagy énekel-
tek, de mi vajmi keveset törődtünk a
füstösök balga románcával, inkább a
nővé válás korai szakaszába érkezett
osztálytársnőink domborzati formáinak
manuális feltérképezésével foglalatos-
kodtunk. Magyar filmet szinte egyálta-
lán nem hoztak be, de a Szerelem első
vérig cíművel valamiért kivételt tettek;
legalább tizenötször néztük meg,
ugyanis az egyik jelenetben két másod-
percre kivillant a főszereplő csaj egyik
(bal) cicije, amit akkora érdeklődéssel
vártunk minden egyes alkalommal,
hogy percekkel korábban még a kartog-
ráfiai tevékenységet is felfüggesztettük.
Könnyen elképzelhető hát, mily hatal-
mas mérföldkövet jelentett kamaszkori
szexuális fejlődésünk göröngyös útján a
videómagnók megjelenése…

Videózás. A képmagnók vagy vi-
deók a nyolcvanas évek közepének az
elején jelentek meg. Egyáltalán nem
volt gyerekjáték beszerezni; eleinte
csak azok a szerencsések jutottak
hozzá, akik Drezdánál nyugatabbra
utazhattak, vagy akiknek a Svédor-
szágba, Izraelbe, Kanadába stb. emig-
rált (értsd: szökött) rokonok, barátok,
ismerősök küldték csomagban – álta-
lában háromból kettő célba is ért, és ez
igen jó aránynak számított. A kevésbé
tehetős itthon maradottak rendszerint
rögtön el is adták, lévén, hogy a reális
értékéhez (párszáz dollár) képest elké-
pesztő árat fizettek érte: ötven-, de
jobb készülékek esetében akár hatva-
nezer lejt is (csak összehasonlításkép-

pen: hetvenezerbe került egy vadiúj
1300-as Dacia). A látszat ellenére nem
volt ez olyan rossz befektetés (ha fu-
totta rá), mert aztán szép lassan meg-
térült, éspedig a gruppenvideózások
által. Nem kell rosszra gondolni; mind-
össze annyit fed ez a pikánsnak tűnő ki-
fejezés, hogy szombat esténként
összecsődítettek egy nagyszobányi em-
bert, akik 50–60–75 lej kicsengetése
fejében – hat lej volt egy mozijegy! –
egy-egy széken, hokedlin, rosszabb
esetben a fotel vagy kanapé karfáján
gubbasztva, reggelig bámulták a Zs-
kategóriás akciófilmeket, a hongkongi
kapálózós blődségeket, valamint a
német pornó gyöngyszemeit. Rendsze-
rint egy akció – egy karatés – egy por-
nófilm volt a standard felállás, majd
kezdődött a ciklus elölről, ameddig a
résztvevők bírták. Érdekes, hogy amíg
az első két kategóriába tartozókat már
másnap délutánra elfelejtettük (habár
nem is nagyon volt mit megjegyezni),
addig a borotválatlan bajor fogadós- és
tehenészlányok hétpróbás torkából fel-
feltörő „oh, Günther, du bist ein ani-
mal!”, „schneller, meine Liebe, schneller,
schneller!” és a „du spritzt gut” sóhajtá-
sok egy életre beleivódtak a hardverbe.
Ennyit bármelyik videó(de)generációs
pacák tud németül még ma is. Pirkadat
tájékán aztán egyre mérséklődött a
dolog élvezeti érteke: megjelent a resz-
ketés! Egyrészt elkezdett reszketni a fe-
jünk a 10–12 órás egyhelyben
guvadástól és a fáradtságtól, másrészt
– és többnyire aszinkronban – elkez-
dett reszketni a kép is, ami a készülék
túlmelegedésére hívta fel a lankadó fi-
gyelmet ily látványos módon; ideje volt
szedelőzködni és hazabattyogni. Ké-
sőbb, néhány év multával, ahogy kezd-
tek elterjedni és ezzel párhuzamosan
olcsulni, egyre több háztartásban je-
lentek meg, és az egész éccakás, mara-
toni videózásoknak egyszer s
mindenkorra befellegzett. Ja, és még
valami: a videókazettákat sose tasak-
ban vagy táskában szállítottuk ából
bébe, hanem kizárólag kézben, ohne
zacskó, hogy mindenki lássa; videózni
egyszerűen cool volt. Még akkor is, ha
a kézről kézre járó jobb filmek a meg-
tekintések számával egyenes arányban
váltak egyre élvezhetetlenebbekké,
ugyanis a kazettában levő mágnessza-
lag minden egyes lejátszáskor kopott
egy cseppecskét. Pedig mi már akkori-
ban is HD-readyk voltunk…

Zene. Kétféle hanghordozó volt is-
meretes akkortájt: a családi pizza nagy-
ságú bakelit hanglemez, valamint a
cigisdoboz méretű (csak fele olyan vas-
tag) audiokazetta, a lejátszásukra rend-
szeresített készülékeket pedig
lemezjátszónak (pick-up), illetve kazet-
tás magnónak, egyszerűbben kazetto-
fonnak vagy kazinak hívták, hívtuk. Az
orsós magnók a nyolcvanas években
már kezdtek kimenni a divatból; egy-
részt a kazikat sokkal könnyebb volt ke-
zelni – ma ezt úgy mondanánk, hogy
felhasználóbarátabbak voltak –, más-
részt üres audiokazettát még csak-csak,
ellenben magnószalagot egyáltalán
nem lehetett kapni, ezért a szerencsét-
len magnósok csak annak árán tárol-
hattak új zenéket, ha feláldozták
régebbi felvételeiket. Hanglemezeket
értelemszerűen csak külföldről lehetett
beszerezni; a hazai lemezkiadás kizáró-
lag román együttesekben, énekesek-
ben és énekesnőkben gondolkodott, mi
viszont már akkor is az AC/DC-t és az
Iron Maident preferáltuk Corina Chiriac-
kal vagy Gabriel Cotabiţával szemben.
A drága kincseket aztán átmásoltuk az
őscédéről az ős memory stickre, azaz a
bakelit lemezről a kazettára; szeren-
csére ráértünk, mert egy negyvenöt
perces album lemezről kazettára való
„vételezése” egész pontosan negyvenöt
percig tartott (a kazettáról kazettára
másolás sem ment gyorsabban). Ha va-
lakinek esetleg nem lenne világos,
szemléltetem egy mai példával: ez
nagyjából azt jelenti, nagyságrendi
szempontból, mintha egy DVD meg-
írása nem néhány percet, hanem kis
híján három napot venne igénybe,
ugyanis kábé 80–85 album fér rá
egyetlen DVD-re, mp3 formátumban.
Az outdoor zenehallgatás élvezetétől
sem voltunk (teljesen) megfosztva:
rendelkeztünk kis sétálómagnókkal
(walkman), amelyek még a télikabát
zsebébe se nagyon fértek be, de mi
nem restelltük a nadrágszíjunkon vi-
selni. Általában két ceruzaelemmel
működtek, és ezzel volt egy kis bibi: a
tartós elemet vagy akkut enyhén szólva
nem dobálták utánunk, ezért a kis vil-
lanymotorral működő minikazi valami-
vel hamarabb lefáradt, mint a
Duracell-nyuszi; két-három kazetta
meghallgatása után rakhattuk bele…
az újakat.

( - folyt. köv. - )
Molnár Tibor

Vásárhely retró (I.)
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Amikor először felröppent a hír, miszerint az LMP köreiben született egy nagy gondolat: a három
parlamenti ellenzéki párt fogjon össze (az LMP az MSZP-vel és a Jobbikkal), az ötlet egyenesen nevet-
ségesnek tűnt a szememben. Képtelenségnek látták ezt mások is, sokan. Jött azonnal az ötletgazdák
magyarázata, hogy ez az összefogás persze csak „technikai koalíció” lenne, hiszen a Jobbik és az LMP
ideológiája és politikája egyébként össze nem egyeztethető. 
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Lángoló London

A brit fővárosban a második világháború vége óta
sosem égett annyi épület egyszerre, mint a hétfőről
keddre virradó éjjel. Utána legalább hat másik város-
részre átterjedt a bűnözési hullám, és elöntötte Bir-
mingham, Liverpool, Leeds, Bristol és Nottingham
üzleti központját is. A forgatókönyv mindenütt azo-
nos volt: a zavargások szervezői korszerű kommuni-
kációs eszközökkel irányították a gyújtogató és
fosztogató bandákat a célterületre. A közvélemény és
a média nem érti, hogy a rendőrség miért bizonyult
mindeddig képtelennek a tombolás megfékezésére.
A válasz nem egyszerű.

A tömeges zavargás váratlanul robbant ki, a nyári szabad-
ságok idején a miniszterelnöktől a belügyminiszterig távol
volt a politikai vezetőség, a Scotland Yard két legmagasabb
rangú vezetője nemrég mondott le a Murdoch-féle sajtóbot-
rány kapcsán, amely a korrupció vagy legalábbis a gondat-
lanság árnyát vetette a rendőrségre.

A rendfenntartók állandó reflektorfényben dolgoznak, és
ez állandó kritikát jelent. Ha a rendőri reakció lassú vagy nem
elég erőteljes, akkor a vád készületlenség, félénkség vagy ha-
nyagság. Ha a reakció azonnali és határozott, akkor tucatnyi
interjúban, vezércikkben hangzik el a két jól ismert kifejezés:
túlreagálás, rendőrbrutalitás. Mindez azonban sokak szemé-
ben nem elegendő mentség vagy magyarázat arra, hogy a
mostani zavargási hullám sok tetthelyén egy óra is eltelt, míg
feltűntek a rendőrök egy akkorra már teljesen kifosztott, sok
esetben kiégett üzletsor előtt. Máshol megesett, hogy nem
volt, aki megvédje a helyszínre kisietett tűzoltókat és men-
tőket a huligánoktól.

Hogy huligánokról, közönséges bűnözőkről és nem felhá-
borodott tiltakozókról van szó, azt magukon a tetteseken
kívül senki sem tagadja. Még a rendőrgolyó áldozatának,
Mark Duggannek az élettársa sem, aki Duggan családjával
és barátaival csendes tiltakozó tüntetést szervezett a totten-
hami rendőrség elé. Tévéinterjújában azt mondta, hogy Dug-
gan ugyan ártatlan volt, de a gyújtogatók, fosztogatók
tevékenységének semmi köze sincs a halálához, a tragikus
esemény egyszerűen jó alkalomnak látszott a rablásra és
rombolásra. Ugyanez a vélemény hangzott el a politikai
spektrum mindkét oldalán, és kivált Theresa May belügymi-
niszter részéről, aki arról beszélt, hogy a tettesekre a törvény
teljes szigorával fognak lesújtani.

A legfontosabb kérdésre a legnehezebb a válasz: mi vál-
totta ki ezt a tombolást? Nem Mark Duggan halála, bármeny-
nyire elítélendő is, hogy agyonlőtték. Az igazságérzet, az
együttérzés, a gondatlanságból vagy gonoszságból elköve-
tett emberölés miatti felháborodás késztethet embereket til-
takozásra, haragos tüntetésre, esetleg rombolásra is. De senki
sem rabol azért, mert haragszik. Van, aki a multikulturaliz-
must okolja, hiszen a zavargások azokban a londoni városré-
szekben történtek, ahol igen sok a színes bőrű, több helyütt
többségben is vannak. Ám a bűnözés nem a fehérek ellen
irányul. A porrá égett otthonok lakói javarészt afrikai, ázsiai
eredetű családok. A kifosztott üzletek tulajdonosai csaknem
mind színes bőrűek. Még a fogyasztói társadalom elleni fel-
lépésnek sem lehet tekinteni, hogy egy borbély üzletéből a
borotváktól és ollóktól kezdve a székekig és tükrökig mindent
elhordtak. A válasz összetettebb.

Szerepel benne az unalom, a falkamentalitás, a minden-
fajta tekintéllyel való szembefordulás, az erkölcsi értékeket
életben tartó családi kötelék lazulása és az opportunista nye-
reségvágy egyaránt. És még jó néhány olyan dolog, amiről
nem a kormány tehet, hanem az emberek maguk. Csak ők
egy ideje elfelejtették, nem csupán jogaik, de kötelességeik
is vannak.

Jotischky László

Kormány és ellenzéke 

Ez a magyarázkodás még komolytala-
nabbá tette e nagy gondolatot. Megjelent
azonban ebben a képtelennek látszó ötlet-
ben egy valós szándék is, amelynek van re-
alitása, amennyiben e hármasból kivesszük
a Jobbikot. Nevezetesen az, hogy az MSZP
partner nélkül meglehetősen kilátástalan
helyzetben van jelenleg, az LMP pedig mint
az SZDSZ utódpártja, önmaga nem megy
semmire, tehát logikus lenne a két párt ösz-
szefogása, és meglennének ennek a törté-
nelmi hagyományai is kölcsönösen. Mindez
elvben még rendben is volna, nem csak egy
„technikai koalíció” erejéig.

Az egykori MSZP–SZDSZ-koalíció annak
idején nagyszerűen működött az ország ki-
fosztásában, kiárusításában, jórészt a kiseb-
bik kormánypárt irányításával és a szocialista
mezt öltött, beépült globalista liberálisok ha-
tékony közreműködésével. Az SZDSZ sokat
nyert ezzel akkor – függetlenül attól, hogy
azóta névleg eltűnt a politikából –, az MSZP
a lehetségesnél is többet veszített. Mindkét
párt magatartásában és megnyilatkozásai-
ban fellelhető – túl a természetes és szüksé-
gesnek mondható ellenzéki kritikai
állásponton a kormányzattal szemben – a
kormánybuktató szándék. Jól látszik ugyanis,
hogy egy nagyon régi módszert követnek a
hatalom megszerzése érdekében a „minél
rosszabb, annál jobb” elve alapján. Kihasz-
nálva a kormányra nehezedő terheket, a ko-
rábban maguk okozta súlyos veszteségek
társadalmi hatását, a jórészt ebből fakadó
elégedetlenséget, igyekeznek a társadalmi
feszültségeket felforrósítani és a kormányra
zúdítani. Remélve, hogy közreműködésükkel
mindez megroppantja a kétharmados több-
séget, és lehetővé válik a kormány megbuk-
tatása. Ma már miniszterelnök-jelölteket is
toboroznak, készülve a minél hamarabb be-
következő kormányváltásra.

Túl azon, hogy ez a fajta ellenzéki maga-
tartás általában nem a népek érdekeit szol-
gálja, hanem csak egy-két politikai pártét,
az igazi veszélyt az jelenti éppen a társada-
lomra nézve, hogy ezek a hatalomra törő
pártok tökéletesen alkalmatlanok a kor-
mányzásra. Az MSZP ezt több ízben és vas-
kosan bizonyította, az LMP pedig nem

bizonyított semmit, hacsak azt nem, hogy
erőlködve sem jut egyről a kettőre. Ezenkívül
ma mindkét párt gyenge belső viszonyait
tekintve is, a társadalmi támogatottság hi-
ányában is. Nemzeti elkötelezettségükről
nem is szólva, holott az minden kormányzás
vagy kormányra lépés legelemibb feltétele
volna.

Gondolom, a kormánybuktatás nagy él-
vezet lehet ilyen lelkülettel és beidegződött-
séggel, különösen, ha a felelősségérzet nem
terjed tovább a maguk érvényesülésénél. A
Gyurcsány-kormány idején (2006 őszén) na-
gyon kellett volna egy kormánybuktatás,
mert minél előbb bukott volna, annál keve-
sebbet veszített volna az ország. Akkor
azonban a köztársasági elnök nem mozdult,
a Fidesz pedig valószínűleg nem érezte még
készen magát a kormányzás átvételére. De
gondoljuk csak meg, mi történhetne most
a jelenlegi kormány bukásával! A világvál-
ság és a hazai külön válsághelyzetek köze-
pette olyan káosz alakulhatna ki pillanatok
alatt, amellyel egy másik, készenlétben álló,
erős pártszövetség sem igen tudna mit kez-
deni, ha volna ilyen. De nincs! Egyelőre
nyoma sincs ilyennek. Ebből pedig tisztes-
séggel csak az következhet még a parla-
menti ellenzék és a sajtó számára is, hogy a
kormány értelmes bírálatára ugyan nagy
szükség van, de a megbuktatására semmi
esetre sem. A kormány megbuktatására tö-

rekedni a mai körülmények között súlyos fe-
lelőtlenség. A hatalom megragadására tö-
rekedni az ellenzék mai állapotában, és e
célból lázítani, ugyancsak súlyos felelőtlen-
ség és bűn a nemzet ellen. Aki erre gondol,
annak jusson eszébe Károlyi Mihály és Kun
Béla, a tehetetlenség kormánya és a felfor-
dulás, az erőszak „tanácsköztársasága”.

A balliberális „szellemi elit” pedig abba-
hagyhatná már a Horthy-rendszerrel és a
diktatúra veszélyével való riogatást. Már
csak azért is, mert a Horthy-rendszer – min-
den hibájával együtt – amennyire csak le-
hetett, stabilizálta a trianoni
Magyarországot, és e stabilitást fenn is tar-
totta 1944-ig, vagyis egy negyed évszáza-
don át. Az emberek többsége pedig kevésbé
fél bizonyos „diktatórikusnak” tűnő intézke-
désektől, mint az országot fosztogató falkák
liberális szabadjára engedésétől. Ha van ko-
moly kockázata ennek a kormányzásnak, az
első fokon éppen az, hogy megálljt tud-e
parancsolni ennek a falkának, és számon
tudja-e, meri-e kérni tőlük az elmúlt évek,
évtizedek pusztításait. A másik az, hogy tud-
e hitelesen reményt nyújtani millióknak. Ha
ez sikerül, a kormánybuktató vitézeknek
nem sok esélyük marad. Ellenkező esetben
is legfeljebb a szolgahadát képezhetnék
náluk nagyobb, idegen erőknek.

Bíró Zoltán



Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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– Mint a testépítők többsége
én is otthon, saját magam által
eszkábált szerekkel kezdtem el
súlyozni. Petelei születésű
lévén, először 1992 májusában,
Szászrégenben kezdtem el kon-
diterembe járni, és azóta egy
hónap volt a leghosszabb kiha-
gyásom. Persze versenyidősza-
kon kívül nem szoktam
maximális intenzitással edzeni,
de teljes pihenés egy hónapnál
hosszabb soha nem volt. Az ins-
pirációt a tízszeres magyar baj-
nok, 50 év feletti N.A.C.
világbajnok nagybátyámtól, La-
katos Misitől merítettem, ő már
versenyzett, amikor én elkezd-
tem komolyabban edzeni. Idő-
vel Misi Győrbe került, ahol
folytatta sportpályafutását,
majd látogatóba hívott hozzá.
Én is lejártam vele a terembe,
megfogott az ottani sportélet
varázsa és ott ragadtam, letele-
pedtem.

– Közhely a kérdés, de elke-
rülhetetlen. Felsorolnád legfon-
tosabb eredményeid, lehetőleg
kronológiai sorrendben?

– Az első versenyem 1995
őszén volt Egerben, akkor még
vidékbajnokságról és a Buda-
pest-bajnokságról lehetett csak
kvalifikálni az első osztályú ma-
gyar bajnokságra. Azt a verse-
nyemet megnyertem 65 kg-os
kategóriában. A következő év
tavaszán már a magyar bajnok-
ságon is borsot törtem Magos
István orra alá a 65 kg-ban, aki
a következő hétvégén az EB-n
bronzérmes lett. Amire még
büszke vagyok: 2004-ben ma-
gyar bajnok lettem 80 kg-ban,
ugyanabban az évben abszolút
MLO Olympia-győztes, és 2007
októberében Szerbiában abszo-
lút NABBA Európa Kupagyőztes-
ként tértem haza a legendás
Liszka Pétert is legyőzve. Voltak

még kisebb-nagyobb sikereim,
de ezek voltak a legemlékezete-
sebbek.

– Mik a távlati terveid?
– Masters világbajnokságon

szeretnék nagyon jó eredményt
elérni. Amúgy, mindig jó ered-
mény reményében lépek szín-
padra, bármilyen versenyen is
vegyek részt. Mindig csak a leg-
közelebbi versenyeimre kon-
centrálok.

– Az osztrák határ melletti,
mintegy 10.000 lelket számláló,
Győr melletti Csornán telepedtél
le. Mivel foglalkozol?

–2002 februárjában nyitot-
tuk meg Csornán a Body Aréna
konditermet, azóta kisebb-na-
gyobb sikerrel folyamatosan
működik, ennek a szakmai irá-
nyításával foglalkozom. Ott töl-
töm a nap nagy részét, edzek,
fiatal tehetségeket, testépítést

tanulni vágyó, leendő sportoló-
kat formálok. A testépítés nem
csak a hobbim, ez a hivatásom
is.

– Szabadidődben mivel fog-
lalkozol?

– Ha a szabadidőm megen-
gedi, felszaladok Budapestre a
barátnőmhöz, akivel harmoni-
kus kapcsolatot ápolok. Baráta-
immal, testépítő társakkal
hetente focizni is szoktunk a
terem szomszédságában.
Évente legalább egyszer hazajö-
vök Petelébe édesanyámhoz,
aki mindig vár haza. Akkor a
gyerekkori emlékeim bukkan-
nak elő, a sportpályafutásom
kezdete jut eszembe, elvégre
innen indultam el mint spor-
toló.

– A testépítés azon kevés
sportágak egyike, amelyet a ver-
senyzők életük végéig is űzhetik.

A te belátásod szerint, meddig
folytatható ez a korhatár nélküli
sportág?

– Nem gondoltam még visz-
szavonulásra, ne feledjük, hogy
70 év feletti versenyzők is van-
nak. Nyilván nem tudok majd
minden évben bekészülni,
mindannyian tudjuk, akik ezt a
sportot választottuk, hogy egy
rangos versenyre való felkészü-
lés nem kis pénzbe kerül, és
néha szükséges a fizikai pihe-
nés, regenerálódás. Sajnos már
én sem vagyok tini! De ha az
egészségem majd megengedi,
hobbi szinten szeretnék 60–70
éves koromig súlyozni. Én min-
dig azt szoktam mondani, hogy
ez a türelem sportja. Akinek
nincs elég türelme, és alázata
ebben a sportágban, sosem ér
el komoly eredményt.

Távol a világ zajától

Paradoxonnak tűnik, egy Isten
háta mögötti, a civilizációtól elszigetelt
világban, hogyan lehetséges olyan fit-
nesz-edzőtábort szervezni, amelynek a
hangulata sajátosságánál fogva felejt-
hetetlen élményt nyújtson? Nos, Laka-
tos Mihály csapatvezető, Palecián Judit,
Reményik Ilona, Suba Beáta és Hajdrik
Mária (a három utóbbi magyarországi
testépítők) társaságában megvalósítot-
ták ezt a nem köznapi, sőt mondhat-
nánk extrém ötletet. Faágakon
húzódzkodás, fekvőtámasz, egymás
nyakában guggolás, törölközőhúzás,
kocogás a határ végtelen lankáin, esti
tábortűz és a maguk szoprán és tenor
dalolása tette hangulatosabbá és fenn-
költebbé az edzőtáborozás sajátossá-
gát. Az elengedhetetlen reggeli
zabpehely és gyümölcs elfogyasztását
követően néhány kilométeres kocogás-
sal indítottak (30–45 perc), utána egy
fehérjeturmix glikogénnel dúsítva töl-
tötte vissza elsorvadt izomsejtjeiket,
majd Köbölkút szülötte számára nosz-
talgiabarangolásokat szerveztek, a kör-
nyéken, valamint a faluban még élő
rokonokat, ismerősöket, barátokat lá-

togatták meg. Külön fejezetet érde-
melne ezekről az egyszerű, csontjuk ve-
lejéig tiszta lelkű, őszinte
vendégszerető emberekről regélni, akik
a sors könyörtelen kínjait élik meg nap
mint nap, rabszolgaélettel sújtja őket a
sors, és mégis örökösen jó kedélyűek,
vidámak, tisztességesek, és minden va-
gyonukat önzetlenül odaadják a ven-
dégnek. Okulhatna tőlük a
nagyravágyó, telhetetlen, pöffeszkedő
emberi társadalom. Vendégeskedéseik
során nem úszhatták meg némi bűnö-
zés nélkül. A mini csapat tagjai belekós-
toltak a mezőségi ínyencségekbe és
bevallásuk szerint azt az ízvilágot azóta

is szájukban érzik. Volt ott búbos ke-
mencében, kovásszal gyúrt, kézzel da-
gasztott, káposzta levélen sütött
házikenyér, eredeti juhtúros, sajtos-
hagymás, gombás, káposztás paraszt-
lepény, langalló, szójás töltött káposzta
cserépedényben, túros puliszka,
gomba- és csirkepaprikás, hamisítatlan
eredeti szőlőlé, és még sorolhatnánk a
végtelenségig, mindez megfűszerezve
eredeti felszabadult köbölkúti humor-
ral. Sajnos a táborozás ideje elszállt,
mint száraz falevél a forgószélben, de
a Pandóra szelencéjébe zárt reménysu-
gárba kapaszkodva bíznak benne, hogy
jövőre kibővült teammel megismételik
majd ezt a számukra felejthetetlen ed-
zőtáborozást, amely az idő múlásával
életük részévé válik.

Az élet megy tovább, de Köbölkút
marad, és vadregényes tájai hívó sza-
vára, jövőre is áhítattal vernek tanyát
az Éden kertjére emlékeztető település
lankáin, amely talán a Teremtő által
ajándékozott földi Paradicsom egy pa-
rányi foszlánya. Oda vágynak vissza,
távol a világ zajától és a tébolyult tö-
megtől.

Nemrégiben itthon járt földünk szülötte, Lakatos Mihály, aki szűk körű hölgy csapatával a
tavaszi versenyidényt követő, relaxálással egybekötött laza vidéki edzőtáborozáson vett
részt. Elmondása szerint szülőfaluja, Mezőköbölkút lankáin vertek tanyát, egy kis mezőségi
településen Szászrégen és Beszterce között, távol a rohanó világtól, és annak őrült zajától. 

Bogáti Árpád lebarnult, kigyúrt izomzata, példamutató, kisportolt testalkata csodálatra méltó. A széles vállú és mellkasú, izmos karú és lábú, háromnapos
borostás arcú, fekete, dús hajáról „indiánnak” becézett izomkolosszus alakjában Winnetout, Karl May számos regényében szereplő amerikai indián hőst véltem
felfedezni. A barátságos és nyugodt beállítottságú sportolót testépítő pályafutásának kezdeteiről, legfontosabb állomásairól, a sport iránti szeretetéről és
nem utolsósorban a sporttal kapcsolatos jövőbeli terveiről kérdeztük.

Az izomkolosszus Petelében járt édesanyjánál

Gyenge mérkőzés,
kínkeserves pontszerzés

Két jobb képességű együttessel (Dinamo és CFR) szembeni vereségek
után, pontszerzés reményében utazott Sabau legénysége Nagy sze -
benbe, az újonc, a bajnokság egyik meglepetés együttese, a Voinţa
elleni mérkőzésre. 

A pontrablás ugyan sikerült, de minél hamarabb feledni szeretnénk ezt a
mérkőzést a színvonala és főleg a vendégcsapat játékának minősége miatt. Ha
arra gondolunk, hogy már a 8. percben kétszer pattant a labda Balauru
kapujának felsőlécén, majd Beza előbb kapásból, majd büntetőből is hibázott,
akkor szerencsés a pontocska a döntetlenért. Viszont, ha más szemszögből
nézzük, akkor sovány egy pontot jelent: a 75. percben hazai védelmi hiba után
Astafei megszerezte a vezetést, majd a hármas sípszó előtt a tíz emberrel
védekező szebeniek kiegyenlítettek a szunnyadó FCM-védelem segítségével. A
megszerzett vásárhelyi gól előtt, sem utána nem volt sok, veszélyes helyzete a
Sabau-legénységnek, ami elkeserítő, hiszen az együttes még távol áll a tavaly
tavaszi játékától. Igaz, a fél csapat kicserélődött, idő kell az összeszokáshoz,
viszont egyénileg színvonalasabb játékosok alkotják a jelenlegi együttest a
tavalyihoz képest, akik egyelőre még nehezen találják a helyüket a FCM-
gépezetében. 

A VI. fordulóban augusztus 19-én pénteken, hazai pályán együttesünk egy
másik újonc, a jelenleg sereghajtó mioveni-i CS-t látja vendégül. Addig is a 16.
helyet foglalja el a chiajnai Concordiaval közösen. Fontos lenne a győzelem,
amely pszihikailag is segítene a játékosokon és felzárkózhat együttesünk a
bajnoki tabellán.

Vointa Nagyszeben – FCM Marosvásárhely 1–1 (0–0)
Vezették: Florin Chivulete – Mircea Orbulet, Vasile Marinescu (mind Bukarest)
Voinţa: Dănălache – Forika, Apostol, Grigore, Bunea, Beza, Dîlbea (83. Măjer), Tătar,
Antohi (60. Nicola), Negut (63. Coman), Popa.
FCM: Balauru – Nicu (62. Kallisse), Ghionea, Iencsi, Szilágyi, Ilyés, Issa Ba, Fl. Dan (69.
Jamal), Didi (13. Vagner), Păduretu, Astafei.
Gól: Forika (86.), illetve Astafei (74.)
Sárga lap:Bunea (36.), Grigore (60.), Coman (88.), illetve Astafei (75.), Szilágyi (81.), Iencsi (88.)
Piros lap: Bunea (56.)
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Old Shatterhand és Winnetou lovagolnak a prérin, amikor
Winnetou lova megbotlik, és az indián nagyfőnök a földre esik.
Ahogy ott fekszik a földön, fejét a földre tapasztva, megszólal:

- Nem messze előttünk egy bölénycsorda van!
Old Shatterhand körbenéz, de nem lát semmit. Csodálattal

kérdi indián barátját:
- Winnetou testvérem, ezt meg honnan tudja?
- Az előbb estem bele fejjel egy nagy adag bölényszarba!

Vánszorog a sün az erdőben. Egy nagy darab kenyeret húz
maga után. Találkozik a medvével:

- Hát te süni, hova mész ilyen elkeseredve? - kérdi.
- Á, ne is mondd medve. Elegem van az életből! Megyek,

felakasztom magam. - válaszolja a sün.
- Te, és minek neked az a nagy darab kenyér? - kérdi a medve.
- A fene tudja meddig leszek felakasztva...

A sportoló fekszik a kórházban. Az orvos megméri a lázát:
- Ez bizony 39 fok.
- És mennyi a világrekord? - kérdi a sportoló.

Bemegy a törzsvendég reggel 8-kor a kedvenc kocsmájába.
- Egy sört? - kérdi a csapos.
- Nem gondolod, hogy kicsit korán van hozzá?
- A sörhöz? - kérdi a csapos.
- Nem, a hülye kérdésekhez!

A székely nagyon összeveszik a feleségével. Olyannyira, hogy
a férj elmegy otthonról.

Eltelik egy év, két év, öt év, tíz év, amikor végre újra
megjelenik.

Az asszony kérdőre vonja:
- Hol voltál ennyi ideig?
- Kinn.

Viccek

Szűk két évtized telt el azóta, hogy
1992 szeptemberében Feldmár András,
a Vancouverben élő magyar pszichote-
rapeuta először tért vissza szülőhazá-
jába, hogy egy meghívásnak eleget téve
két előadássorozatot tartson a debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegyete-
men. A pszichoterápia lehetőségeiről, a
gyógyulás módjairól, a tudat természe-

téről, és még sok más, ma is aktuális té-
máról folyó, hatalmas érdeklődéssel kí-
sért beszélgetések azóta szinte
legendává nemesedtek, az előadások-
ból készült kötet pedig az évek során va-
lóságos kultuszkönyvvé vált - ennek
javított és a szerző által átdolgozott ki-
adását veheti most kezébe az olvasó.

Könyvajánló

A tudatállapotok szivárványa
Feldmár András:

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
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