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Kultúra

Könyvolvasás 
és jókedv a Látó-sátorban

A Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztősége első
alkalommal húzta fel sátrát a Félsziget fesztivá-
lon, ahol a tűző nap ellenére könyvkölcsönzésre,
tartalmas előadásokra, kötetlen beszélgetésekre
invitálta a táborozókat, de nem maradt el a 
sörivó verseny és a kötélhúzás sem. Szabó Róbert
Csaba, a Látó főszerkesztő-helyettese kedvezően
értékelte a rendezvények látogatottságát. 
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>>> 7. oldal Hitélet

Több mint félszáz vallásos
épületet tervezett

Kali Ellák és felesége olyan emberek, akiktől
nem lehet könnyen megválni. Mindig van egy
megosztandó történetük, arról eszükbe jut egy
másik, megmutatnak egy könyvet, egy fest-
ményt, meglátunk, és rácsodálkozunk egy tu-
lipános ládára – miközben az idő észrevétlenül
elröppen, és úgy érezzük, még mindig van me-
sélnivaló.

Sport

Klein Laszló 
abbahagyta 
a teremlabdarúgást

A székelykeresztúri születésű, 129-szeres
román válogatott játékos, a City’us színe-
iben kétszeres bajnok és román kupagyőz-
tes egykori hálóőr szerződést bontott a
marosvásárhelyi egyesülettel, majd haza-
költözött szülővárosába. A biztos kezű por-
tás ezután sem marad távol a focitól, hisz
augusztus elsejétől, jelenleg a helyi me-
gyei osztályban szereplő székelykeresztúri
SE elnöke, míg az együttes edzője to-
vábbra is Laci édesapja, id. Klein László
marad. 

>>> 15. oldal

Hír és hírháttér

Nem indul fegyelmi
eljárás Biró Zsolt ellen

A bukaresti Román Rádiótársaság tanácsa
elé citálták Biró Zsoltot, a Marosvásárhelyi
Rádió szerkesztőjét, azzal vádolván, hogy
szakmáján keresztül alkotmányellenes au-
tonómia-törekvéseinek adott hangot,
ugyanis az újságírót a közelmúltban a Ma-
rosszéki Székely Tanács (MSZT) elnökének
választották.

>>> 5. oldal

Hír és hírháttér

A magyar nyelvű orvos -
képzésért demonstrálnak

Egyenlőséget a MOGYE-n! Az egyetem szenátusa
megszegte a tanügyi törvényt! Az autonómia
ürügye alatt nem követhető el törvénysértés! –
ilyen és ehhez hasonló felirattal ellátott fehér kö-
penyekben és narancssárga esernyőkkel sétálva
tovább tiltakoznak a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának
létrehozását megakadályozó charta ellen. 

>>> 4. oldal >>> 10. oldal

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

Az anyanyelvoktatás esélyei
a Kárpát-medencében

>>> 3. oldal

Kolozsvár adott otthont a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusnak. Az előadásokra nem csupán a kincses városban került
sor, hanem a kongresszus egy napra testületileg Marosvásárhelyre költözött. A rendezvény csütörtöki előadásait és szekcióüléseit
a marosvásárhelyi Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Karának koronkai campusában tartották. Az idei kongresszus
Nyelv és kultúra a változó régióban címet kapta. A kisebbségi anyanyelvoktatás helyzete a Kárpát-medencében címmel is
zajlott egy kerekasztal-beszélgetés. Az előadóteremben Pletl Rita, a Sapientia EMTE Humántudományok Karának tanszék-
vezetője és Péntek János nyelvész, egyetemi tanár, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke mellett jelen volt több magyar
nyelv és irodalom tanár, bölcsész, nyelvész az egész Kárpát-medence területéről. „Romániában az anyanyelvi oktatásban fo-
lyamatosan zavart szül az, hogy kisebbségek oktatásáról beszélnek általánosságban. És holott 16–18 romániai kisebbséget
sorol fel a minisztérium, igazából két kisebbség van jelen a romániai oktatásban: a magyar és a roma” – kezdte e megállapítással
az előadást Péntek János. Bizony, Románia többi kisebbségének létszáma 0,5 százalék alatt van, nekik pedig teljesen más a
kisebbségi, így az oktatási helyzetük is. Ők az úgynevezett „szerethető kisebbség”. 
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Névnapok
Augusztus 31. Erika, Bella, Aldán, Ramóna
Szeptember 1. Egyed, Egon, Tamara, Artúr
Szeptember 2. Dorina, Rebeka, Ingrid, Ella
Szeptember 3. Hilda, Csobán, Piusz, Szerafina
Szeptember 4. Rozália, Mózes, Tódor, Ida, Rózsa
Szeptember 5. Lőrinc, Viktor, Albert, Alpár, Herkules
Szeptember 6. Zakariás, Beáta, Ida, Csanád, Aldán

Ajánló

Kos: Úgy tűnik, semmi sem áll a boldogsága útjába. Nincs
más teendője, mint nyitott szívvel és persze nyitott szemmel
járnia, így most könnyen megtalálhatja élete szerelmét.

Bika: Különösen vonzó és érzéki ezekben a napokban, így
ne csodálkozzon, ha minden szem önre szegeződik. Aki a tár-
saságába kerül, nehezen marad közömbös ön iránt. Ám ha
tartós kapcsolatot szeretne, ne dőljön be minden férfi szép
szavainak.

Ikrek: Apróbb viták teszik feszültté a napjait, de általában
a szerelem a meghatározó az életében. Ha van párja, öröm-
mel fogadja, ha kicsit átveszi az irányítást közös életük 
szervezése felett.

Rák: Szereti, ha ön körül forog a világ, ha dédelgetik és babus-
gatják, és a héten ebben nem is szenved hiányt. Rejtély, hogy
mégis miért oly rosszkedvű, már-már boldogtalan.

Oroszlán: Sok kellemes találkozásban lehet része. Bárkit
meghódíthat, de ne tegyen felelőtlen ígéreteket, és csak azok
közeledését fogadja el, akikkel hosszabb távon is el tudná
képzelni az együttlétet.

Szűz: Lehet, hogy olyan szekér után fut, amelyik nem veszi
önt fel. Közben annyira dühös, hogy észre sem veszi, hogy
valaki ön mellett áll, és csak a hívó szóra vár.

Mérleg: Mestere a szép szavaknak, és a héten ebből sokat
profitálhat. Lehet, hogy a karrier, de nem kizárt, hogy a 
szerelem területén – még az is elképzelhető, hogy a kettő
valami úton-módon összefonódik a héten.

Skorpió: Az élet gyakran mást hoz, mint amit ön elképzelt,
olykor rosszabbat, de van, amikor jobbat, mint például a
héten is. Lehet, hogy régóta hangoztatott elveit is fel kell
adnia, amit nem tesz meg egykönnyen.

Nyilas: Semmi baj az optimizmusával, a héten mégis lehet,
hogy túl rózsaszínben látja a világot, és nem vesz tudomást
a fenyegető problémákról.

Bak: Lehet, hogy rájött, partnere valamiben nem felel meg
elvárásainak. Ám nem kell azonnal a szakításra gondolnia.
Ne essen bele abba a hibába, hogy más szemében a szálkát
is észreveszi, hiszen ön sem hibátlan.

Vízöntő: Régóta várt valakire, és most, hogy belépett az
életébe, hirtelen nem tud mit kezdeni a találkozással. Lehet,
hogy másmilyennek képzelte, vagy nincs felkészülve arra, hogy
megosztja valakivel az életét.

Halak: Szerencsés kézzel nyúl az anyagi ügyekhez, és minden
arannyá válik a kezei között. Hamarosan végre beérnek
erőfeszítései, és anyagi gyarapodást hoznak.

Horoszkóp

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

Szeptember 7-én, este 8 órai kezdettel
Sárik Péter dzsessz-zongorista, és Fábián
Juli dzsessz-énekesnő koncertjét hallgat-
hatják meg az érdeklődők a Jazz&Blues
Clubban. Belépő: 10 lej.

Zárul a Nyáresti 
orgonahangversenyek

A Nyáresti orgonahangversenyek idei kon-
certsorozata csütörtökön zárul: ekkor a Kö-
teles Sámuel utcai Szent Antal minorita
templomban lép fel Molnár Tünde. Nagy
József orgonáján J. S. Bach, Terényi Ede és
Liszt Ferenc szerzeményeit adja elő.

Kiállítások 

Dietr Moyrer fotóművész munkái a seges-
vári vár Szarvasházában tekinthetők meg.
A kiállítás naponta 10-16 óra között lesz lá-
togatható.

Marton Erzsébet préseltvirág-kompozíciói -
ból nyílt kiállítás a marosvásárhelyi Deus
Providebit Tanulmányi Házban. A tárlat
szeptember 30-ig naponta látogatható.
A nagyernyei Zöld Tó panzióban a nemrég el-
hunyt Ion Sălişteanu festőművész néhány
munkája tekinthető meg. A képek David
Gheorghe műgyűjtő tulajdonát képezik. 

A szervezett természetjárás története

Az Erdélyi Kárpát Egyesület Marosvásárhe -
lyi Osztálya, a Maros és Kolozs Megyei 
Múzeum, illetve a Maros Megyei Hegyi-

mentő-szolgálat szervezésében tekinthető
meg A szervezett természetjárás története
Erdélyben című kiállítás a marosvásárhelyi
vár központi épületében (a volt sorozóköz-
pontban). A kiállítás szeptember 30-ig hét-
köznap 9–16, szombaton és vasárnap
10–14 óra között látogatható. 

Nagykendi falutalálkozó 

Szeptember 3-án, szombaton falutalálko-
zót tartanak Nagykenden. A műsor délelőtt
10 órától ünnepi istentisztelettel veszi kez-
detét, majd 12 órától szeretetvendégségre
várják a látogatókat. 15 órától a helyi iskola
udvarán minifoci, gulyásfőzés, valamint
szabadtéri játékok várják a közönséget,
majd este 8 órától a kultúrotthonban kul-
turális műsorra kerül sor, fellép a Kendi Csil-
lagok néptánccsoport. 
21 órától Szabadi Nóra és Ördög Miklós Le -
vente színművészek sanzon- és musical-
előadással lépnek színpadra, 22 órától bált
tartanak. 

A Săvineşti negyed felújítá-
sának befejeztével a Szabadság
úton túli rész lakói kérték a Vá-
rosházát, náluk is újítsák fel a

zöldövezetet, a bejáratokat és a
parkolókat. A lakóközösség ké-
résének eleget téve, néhány
nap után a Városháza jelentős

munkálatok elvégzését ren-
delte el.  A  múlt héten a mun-
kások friss aszfaltréteggel
látták el a Szabadság utca 60 sz.
melletti útszakaszt. A városve-
zetők elégtétellel nyugtázták a
lakók  gazdaszellemét, akik
önerőből, saját kezűleg csinosí-
tották a zöldövezetet, 
virágokkal, dísznövényekkel
gazda gítva azt.    

A hőszigetelési munkálatok országos programja révén

Négy újabb tömbházat vehettek át

2011. augusztus 25-én, csütörtökön történt meg
újabb 4 tömbház átvétele (a tízből) a hőszigetelési
munkák befejezése után (a 2011-es évi Országos
Program részeként). Utalunk itt a Koós Ferenc 12.
szám, a Dózsa György út 50. szám, a Prieteniei
utca 17. szám, valamint a Bábolna utca 20. szám
alatti ingatlanokra. A munkálatok összértéke
1.895.850 lej, amelyből a polgármesteri hivatal
önrésze 30% , 568.800 lej. Megjegyezzük, hogy a

10 tömbház részére kötött szerződés összértéke
6.842.249 lej.
Hasonlóképpen, a lakástulajdonosok megsegítése
céljából újabb 11 tömbház hőszigetelési munká-
latainak elvégzésére kötöttek szerződést, a Fej-
lesztési Minisztérium 50%-os önrészét a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal vette át. A
munkálatok összértéke 6.300.000 lej, ebből a pol-
gármesteri hivatal 80%-os része 5.100.000 lej.

Felújítási munkálatok a Szabadság utca 
60 sz. – Săvineşti negyed térségében 
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Szédítik 
a népet 

Hiba lenne azt hinni a politikai élet „napszámosai-
ról”, hogy nehéz az életük. Együttérzéssel gondolni
rájuk pedig egyenesen bűn. Ne feledjük, önként vállalt
munkát végeznek, vagyoni javak megszerzése érde-
kében. És a pénz nagy úr. Egyeseket a gyarapodási
vágy, másokat pedig egyszerűen csak a túlélési ösztön
hajt erre a sokak által lenézett pályára. Minden mun-
kának van valamilyen mércéje. A politikusok minősí-
tését a választásokon elért eredmények adják. Az
egyetlen gond ezzel a megmérettetéssel csupán annyi,
hogy ilyenkor mindenféle „böszmeséget” össze szok-
tak hordani (ez egy pártfüggetlen alaptulajdonság),
és aztán utólag jön a magyarázkodás és a félrevezetés
a kényelmes bársonyszékekből. 

Marosvásárhelyen évente megrendezik a Pestről
importált fesztivált, amely nagy számú közönséget
csalogat a városba. A rendezvény, a sok jó tulajdon-
sága mellett, rendelkezik számos kivetnivalóval is, de
valószínűleg minden kritikára akadna megfelelő ma-
gyarázat és anyagi érv. Összességében elmondhatjuk
(kívülállóként): a szervezők „következetesen” végzik
munkájukat. Nincs a fesztiválnak semmilyen sajátos
jellege. Sem román, sem magyar, sem rock, sem
dance, sem modern, sem retró, sem kulturális, sem
szubkulturális, de a legfőbb hibája az, hogy nincs igazi
identitása. Ehhez hozzájárult az is, hogy a kezdeti kor-
szakhoz képest mára már teljesen más közönséget cé-
loztak meg. De hát nem egy állami-karitatív
rendezvényről van szó, és a rendezők joga és feladata
a programszervezés, a fesztivál potenciális közönsége
pedig majd eldönti, hogy vált-e jegyet, vagy távol
marad a poros és zajos tömegrendezvénytől. 

Az egyik „következetesen erőltetett böszmeség”,
amit minden évben újra és újra eljátszanak a Félszi-
geten, az a politikusok impertinens jelenléte a szóra-
kozni vágyó fiatalok körében. A gond azzal van, hogy
minden tömeget, még a fesztiválozó fiatalokét is a po-
litikai tőke kuporgatására használják fel. Kérdés,
mennyire érettek ezek a „gyermekek”, és etikus-e egy
ilyen manipulációs eszközt évről évre bevetni? Kit ér-
dekel a politikusok focimeccse, magukon a játékoso-
kon kívül? Ki az, aki azért fizette ki a jegyét, hogy az
„igazmondó Jánosok” kortesbeszédeit hallgassa? Nem
egy aljas és primitív „árukapcsolásról” van itt szó?

Arról nem is beszélve, hogy a politikusok arra ve-
temednek, hogy ingyen osztogassák az alkoholt a
szomjas és kábulni vágyó tömegnek. Nem dolgoznak,
nem szórakoznak, hanem itatják a népet. És láss cso-
dát, kígyózó sorok jönnek létre, hirtelen népszerűvé
válnak a politikusok. Pontosabban az általuk csapolt
sörök. Vagy nem is tudjuk, ki és mi. Egybemossák az
erdélyi politikai érdekképviseletet a kánikulában csa-
polt sör ízével. Nem tagadja senki (és innen van a
nagyfokú impertinencia), hogy a sörért fáradnak oda
a fiatalok, nem a politikáért! Ezzel a stratégiával kö-
vetni lehetne azt a délromániai szokást, hogy egy-egy
pártrendezvényre sztriptíztáncosokat fogadnak fel,
hogy ők is szórakoztassák a kilátástalan helyzetű vá-
lasztóközönséget. 

Ferencz Zsombor

Folytatás az 1. oldalról

Mi magyarok, ettől távol állunk, mert mi
vagyunk a legnagyobb kisebbség, és mert
foglalkozni kellene velünk, meg kellene ol-
dani az ügyeinket az oktatásban (is). 

A tanárokat lehet 
felelőssé tenni?

Az oktatás szó természetes asszociációkat
váltott ki: tanügy, tanügyi rendszer, tanköny-
vek, tanterv és a tanárok. És bár az asztal körül
ülők nagy része magyar nyelven tanító tanár
volt, egyetértettek abban, hogy bármennyire
is meghatározzák az oktatás milyenségét a tan-
könyvek és a tanterv, a kulcsszerep mégis a
tanár személye. Péntek János kifejtette, a prob-
léma kiindulópontja – és amivel újra visszaka-
nyarodunk a tanügyi rendszerhez, de közvetlen
hatással van a tanárokra –, hogy szaktanáraink
közül nagyon sokan nem magyar nyelven ta-
nultak, emiatt nyelvkultúrájuk siralmas, és ez
akadályozza az anyanyelvoktató pedagógus
munkáját. Mert nem várhatjuk el a magyar
szakos tanártól, hogy kiküszöbölje kollégái
nyelvi „gyarlóságait”, tehát hiába tanít a gyere-
keknek helyesírást, amikor például a biológia
szakos tanár helyesírási hibáktól hemzsegő
jegyzetéből tanítja a nebulókat. Eszerint hibás
elgondolás az, hogy az anyanyelv oktatása csak
a magyartanárok feladata. „Az anyanyelv ok-
tatása az iskola feladata, minden tanáré külön-
külön, és az anyanyelvoktatást nem lehet
elválasztani az anyanyelven történő oktatás
egészétől” – volt az összegyűlt tanárok egybe-
hangzó véleménye. 

Szlovákiai meghívott nyugdíjazott tanár
nem csak az anyanyelvoktatás minőségét bí-
rálta, hanem nehezményezte azt a Szlovákiá-
ban fellépő problémát, ami az idegen nyelvek
tanítását lehetetleníti el, éspedig azt, hogy az
idegen nyelv képzésében a közvetítő nyelv az
államnyelv. A magyar iskolák számára is úgy
képezik az angol-, német-, francia- stb. taná-
rokat, hogy nincs átmenet a magyar és az ide-
gen nyelv között, hanem a magyar anyanyelv
átlép az államnyelvbe, és utána az idegenbe.
Így nagyon nehéz a tanároknak átadni az ide-
gen nyelvi tudást.  

„Mutogatunk egymásra, hogy a tankönyvek
a hibásak, az oktatási rendszer a hibás, a bére-
zést szidjuk, holott a nemzetközi felmérések a
világ különböző részeiben azt mutatják, hogy
az oktatás sikeressége a pedagógustól függ” –
hangzott el következtetésként. És ha elgondol-
kodunk ezen, akkor eszünkbe jut, hogy Finnor-
szág, Szingapúr az oktatás minősége
szempontjából a világ élvonalában lévő orszá-
gok, és ennek nyilván a leendő pedagógusok
szigorú alkalmassági vizsgáknak való alávetése
jelenti az alapját. Példát vehetnénk ezen álla-
mok tanügyi rendszeréről, tudniillik a finneknél
öt jelentkezőből egyet, míg Szingapúrban tíz je-
lentkezőből egyet tekintenek pedagógusi pá-
lyára alkalmasnak. Kiválasztása után nagyon
szigorú felkészítésen megy át a tanár, és ez ter-
mészetesen maga után vonja a társadalmi
megbecsülést, bérezés formájában is. 

Vita témáját képezte az is, hogy Romániá-
ban ötvennél több iskola volt, ahol idén egyet-

len gyerek sem ment át az érettségin, mégis
a tanárok béremelést akarnak. A Péntek által
feltett kérdés mindenkinek szeget ütött a fe-
jébe: „Ott kinek kell a béreit emelni? Szerintem
inkább el kellene bocsátani az egész tanári
kart!”

Intézményesített
korlátok és lehetőségek

Az „államnyelv” és „kisebbség” terminusok
jogilag is elfogadott, használatban levő, po-
litikailag korrekt szavak. De feltehetjük a kér-
dést, miért nem nevezzük saját nevén az
adott nyelvet vagy nemzetet, mert ha mi ma-
gunk bélyegezzük meg magunkat ezzel,
akkor kizárjuk az elméleti lehetőségét is, hogy
valaha az adott ország többsége kiemelje(n)
ebből a szerepből. „Naivságnak tűnhet ez, de
én mégis úgy gondolom, hogy mi magunk ne
rontsuk fölöslegesen esélyeinket. A mi saját
felelősségünk, hogy ne nevezzük a szlovákot
vagy a románt államnyelvnek, csak ha föltét-
lenül szükséges” – tanácsolta egy magyaror-
szági nyelvész.

Amire viszont Péntek tanár úr felhívta a fi-
gyelmünket, az volt, hogy a meglévő intéz-
ményeket sokkal jobban ki kell használni:
lehetőségünk van egy olyan kis intézet létre-
hozására – az új tanügyi törvény értelmében
–, amely nem csak kutatásokat végez, hanem
létrehozhatja az országos vizsgaanyagokat is.
Szükségünk van olyan szakemberekre, akik
értenek ehhez, akik tudnak tantervet készí-
teni, vizsgatételeket összeállítani. 

A másik kihasználatlan lehetőség a te-
hetségápolás. Az új tanügyi törvény azt is en-
gedélyezi, hogy tehetséggondozással is
foglalkozzanak minden megyében. A leg-
több megyében van tehetségközpont, de a
három székely megyében nincs, pedig ezeket
a román oktatási keret lehetővé teszi. 

Nagy mulasztás az, hogy civil módon kín-
lódunk létrehozni az oktatást segítő szerve-
zeteket és projekteket, de amit hivatalos
módon kihasználhatnánk, azokat a lehető-
ségeket nem vesszük figyelembe.

Megvan a diagnózis. 
Mi lehet a gyógymód?

Nyelvében él a nemzet, mondta Széche-
nyi, a legnagyobb magyar, egy olyan idő-
szakban, amikor a magyar nemzet még

függött államilag egy másiktól, de nyelvében
szabad lehetett. Mi történik akkor, ha egy
nemzet a történelem során darabjaira sza-
kad? Ha nyelvének gyakorlásában nem a
maga ura, hanem idegen nyelvű hatalom
szab gátat, illetve ás medret? Tudjuk már,
hogy a Kárpát-medencében az anyanyelv
oktatása több sebből is vérzik. Ott van a
rendszer, amit ki kell szolgálni, problémát
okoz a tanterv meg a tankönyvek, amik
megnyomorítják és megkötik a tanárok és a
diákok kezét. De ha úgy tesszük fel a kérdést,
ahogyan azt Pletl Rita tanárnő tanácsolta,
hogy mi az, amit mi megtehetünk, mire va-
gyunk mi, emberek képesek, akkor találunk
gyógyírt a problémákra. 

Első ízben felméréseket kellene végezni az
anyanyelv oktatásáról egész Kárpát-meden-
cében. Erdélyben készülnek országos hatósug-
arú felmérések, Szlovákiában viszont jelentős
eredményeket érnek el tartalom alapú tan-
könyvellenőrzéssel. A megoldás a munka ösz-
szehangolása lenne, mert ezekben a
régiókban ugyanaz a helyzet: a magyar nyelv
mint anyanyelv oktatása, természetesen más
tanügyi rendszerekbe belehelyezkedve. Szlo-
vákiai tanárok szerint nem az a járható út,
hogy az anyanyelvi oktatás minden projektjé-
hez az anyagi támogatást a magyar államtól
várjuk, hanem a probléma megoldásának a
kulcsa: a regionális összefogás. 

Egy másik megoldás egy pályaorientációs
felkészítés szakemberekkel, „mert elké-
pesztő, hogy a diákok mennyire tájékozatla-
nok az egyetemekkel kapcsolatban, és nem
ismerik a választható szakokat és a kínálatot
sem”, fejezte ki aggodalmát Pletl.

Az összegyűltek véleménye szerint mégis
a tanárok személye a legfontosabb. Biztosak
lehetünk benne, hogyha következetesen, ki-
tartóan teszünk valamit, annak biztosan lesz
eredménye. Hasonlóan fontos lenne az em-
berek informálása arról, hogy milyen és
mennyi felelősség hárul azokra az embe rekre,
akik a gyerekeinket tanítják. Azt a mentali-
tást, hogy „aki semmire sem alkalmas, az pe-
dagógusnak biztosan jó” ki kell iktatni az
emberek tudatából. Ugyanakkor Péntek
János, egyfajta zárógondolatként, felhívás-
ként elmondta,  „többé nem lehet az az ali-
bink, hogy a románokra hivatkozunk, hogy
ők azok, akik ellehetetlenítik az oktatásunkat.
Láthattuk,  vannak megoldások, amiket mi is
képesek lennénk alkalmazni!”

Pál Piroska

Az anyanyelvoktatás esélyei 
a Kárpát-medencében



Nem fog megszűnni 
az ammóniaszag Marosvásárhelyen

Két héten belül véglegesíti a Környezetvédelmi Minisz-
térium a marosvásárhelyi Azomureş vegyi kombinát mű-
ködéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt –
jelentette be sajtótájékoztatón Borbély László tárcave-
zető. A környezetvédelmi miniszter azt kérte a cég veze-
tőségétől, hogy ellenőriztesse a kombinát által
működtetett laboratóriumot, összehangolva azt a szak-
tárca által vásárolt mozgó laboratóriummal, jelenleg
ugyanis a két laboratóriumban különböző értékeket mér-
nek. „Tavaly februárban tárgyaltam a kombinát vezetői-
vel az engedély felülvizsgálatáról, ők vállalták, hogy
2015-ig 130 millió dollár értékben eszközölnek beruhá-
zásokat a környezetszennyezés csökkentése érdekében.
2011-ben 30 millió dollárt fektettek berendezésekbe,
csökkentve a kibocsátott szennyezőanyag-mennyiséget.
Azt viszont soha nem várhatjuk, hogy a csípős ammónia -
szag teljesen megszűnjön a városban. Ha a környezet-
szennyezés továbbra is előfordul, a Környezetvédelmi
Őrségnek vannak eszközei, hogy adott esetben ideigle-
nesen felfüggessze a vállalat tevékenységét, sőt, akár a
működési engedélyüket is bevonhatja” – jelentette ki
Borbély László. Az Azomureş műszaki igazgatója, Şoleriu
Ioan szerint szigorúan betartották a szaktárca feltételeit,
és nem tehetnek arról, hogy léteznek esetek, amikor a
környezeti viszonyok miatt a kombinát körül érezhető az
ammóniaszag.

Növekedett a légiutasok száma 

Több mint 120 ezer utas vette igénybe 2011-ben a Ma-
rosvásárhelyi Repülőteret – jelentette be sajtóértekez-
letén a Transilvania légikikötő igazgatója. Ştefan Petru
Runcan azt mondta: az utasok közül 20 ezren voltak kül-
földiek, akik szerinte összesen több mint 3,5 millió eurót
költöttek régiónkban. Az utasok 84,5 százaléka a Wizz
Air járatain utazott. A vidrátszegi intézmény illetékesei
szerint 2008-tól mostanáig több mint 300 ezren repül-
tek a fapados légitársaság Marosvásárhelyre érkező
vagy innen induló repülőivel. 

Aláírásgyűjtés a bányaprojekt ellen

Több mint 300 ember aláírással csatlakozott ahhoz az
állásfoglaláshoz, amelyet 77 civil szervezet bocsátott ki
augusztus elején, azt követően, hogy a verespataki Kir-
nyik-hegyre ismét kiállították a régészeti mentesítési
bizonylatot. A Zöld Erdély Egyesület és a Mentsük meg
Verespatakot mozgalom hangsúlyozza, nemcsak kör-
nyezetvédelmi, hanem szociális, emberjogi, műemlék-
védelmi és gazdasági szempontból is károsnak ítéli ezt
a bányaprojektet, ezért ennek megakadályozását és Ve-
respatak fenntartható fejlődésének ösztönzését tűzte
ki célul. Ugyanakkor az állampolgároknak azt is tudniuk
kell, hogy jelenleg évente mintegy ezer tonna nátrium-
cianidot használ fel egész Európa aranybányászati szek-
tora (Svédországgal együtt), míg a verespataki
bányaterv évi 13.000 tonna nátrium-cianid felhaszná-
lásával számol! A verespataki bányaprojekt emellett 235
hektár erdő kiirtását, 215 millió tonna nehézfémekkel
terhelt veszélyes bányahulladék megjelenését, négy
hegy külszíni fejtéssel való eltüntetését is feltételezi. Az
állásfoglaláshoz most online aláírással is lehet csatla-
kozni a www.greendex.ro honlapon. 
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– Mivel a polgármesteri hivatal nem en-
gedélyezte azt a nagyszabású tüntetésün-
ket, melyet a Városháza előtt szerettünk
volna megszervezni, úgy döntöttünk, hogy
ilyen formában folytatjuk a harcot a
MOGYE-n folyó etnikai diszkrimináció ellen
– nyilatkozta lapunknak Ádám Valérián, a
Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerkép-
zésért Egyesület ügyvezető igazgatója.
Mint mondta, ezt a fajta tüntetést a törvény
nem tiltja, ugyanis minden román állam-
polgárnak joga van olyan ruhát ölteni, ami-
lyet szeretne, mi több, esernyője színe is
bármilyen lehet. „Két-két fő még nem szá-
mít csoportnak, így mindaddig kívánunk
kettesével sétálni Marosvásárhely főterén,
ameddig egy új, a magyar tagozat számára
is kedvező egyetemi charta meg nem szü-
letik. Legyen szó hat hónapról, vagy akár
hat évről, mi biztosan kitartunk” – magya-
rázta Ádám.

A szervezők a tüntető sétát fényképez-
kedéssel fűszerezik, ugyanis megörökítik
azon pillanatokat, amikor az egyetem
neves professzoraival találkoznak. Egyér-
telműen nem mindenki szakít időt a fény-
kép elkészítésére, viszont vannak olyan
személyek, akik támogatják az akciót és
biztatják a fiatalokat: „Eddigi tapasztalata-
ink szerint az urak fele időhiányra panasz-
kodva elsietett a helyszínről, de akadtak
olyan professzorok, akik örömmel vállalták
a fotó készítését, és sok sikert kívántak ne-
künk” – mondta az RMOGYKE elnöke. 

A járókelőket sem hagyja szó nélkül a
feltűnő öltözetben történő séta, többségük
helyesli a kezdeményezést, ám akadnak el-
lenzők is, akik megfelelőnek és igazságos-
nak tartják a jelenlegi oktatási rendszert a
MOGYE-n.

– Elsősorban a román nemzetiségűek
utasítják el a megmozdulásunkat, illetve

azt, amit követelünk, ugyanis a szlovákiai
helyzethez hasonlítják az ittenit, azt bi-
zonygatván, hogy sokkal több jogot bizto-
sítanak számunkra, mint a szlovákok az ott
élő magyarok számára – összegzett Ádám
Valérián.

Fodor Tekla

Megváltozott Kelemen Hunor vélemé-
nye a verespataki bányaprojekttel kapcso-
latosan. 

Az RMDSZ elnöke, a román kormány
kultúráért felelős minisztere a Félsziget
fesztiválon nyilatkozott arról, hogy bár
2007-ben a Korodi Attila által vezetett kör-
nyezetvédelmi tárca egyszer már felfüg-
gesztette a beruházás engedélyezési
folyamatát, azóta változott a helyzet, s vál-
tozott az RMDSZ álláspontja is, és a proce-
dúra is újrakezdődött. 

Nem tudom, más hogyan van vele, de
engem egyáltalán nem lepett meg, hogy a
miniszter úr a tegnap még egyféleképpen
vélekedett az ominózus ügyről, ma viszont
már az ellenkezőjét mondja. Hiába na, a
jelek szerint az RMDSZ-ben óriási a megfe-
lelési kényszer: mindenre hajlandóak, sőt
mindenre képesek, csak megtűrjék őket a
kormányrúdnál. Valószínűleg ezzel magya-

rázható, hogy – amint azt a Zöld Erdély
Egyesület is a párt vezetőinek a szemére
veti – „radikálisan megváltozott az állás-
pontjuk” mind a verespataki aranybányáról,
mind a ciántechnológiás bányászati eljárás-
ról. Hogy ebben mennyire játszott közre a
nemrég Borbély Lászlót ért állítólagos kor-
rupciós vád, s a körülötte támadt hirtelen
csend, azt ki-ki saját maga is eldöntheti.
Tény, hogy rövid svédországi látogatásán
Borbély is megvilágosodott, s ma már el-
képzelhetőnek tartja, hogy a Roşia Mon-
tana Gold Corporation megkapja a
bányanyitáshoz szükséges környezetvé-
delmi engedélyt. 

Az eset kapcsán talán mégiscsak igazat
kell adnunk annak a korábbi állításnak, mi-
szerint azzal a feltétellel léptették be az
RMDSZ-t a jelenlegi kormánykoalícióba, ha
nem gördít felesleges akadályokat az idő-
közben az  államelnöknek is – természete-

sen nem ok nélkül – kedvessé vált bánya-
nyitás útjába. Valószínűleg ezzel magyaráz-
ható a politikai elemzők által a Băsescu
befolyása alá tartozónak mondott nyomo-
zóhatóság, a Korrupcióellenes Ügynökség
Borbélynak szánt figyelmeztetése is. A jelek
szerint Borbély vette az üzenetet, s szinte
holtbiztos, hogy meglesz a környezetvé-
delmi engedély is a bányanyitáshoz…
(Amiként arra is mérget vehetünk, hogy a
vásárhelyi vegyi kombinátot sem fogja be-
záratni, akárhányszor is meghaladja az ál-
taluk kibocsátott légszennyezés a
megengedett szintet.) A többi a legjobb
esetben is csak  figyelemelterelő szemfény-
vesztés. Mint például az „évezredeken át
bányászatból élő közösség” sorsa iránti Ke-
lemen-féle aggodalmaskodás. 

Szentgyörgyi László 

A kormányzás aranybánya 

A magyar nyelvű 
orvosképzésért demonstrálnak

Egyenlőséget a MOGYE-n! Az egyetem szenátusa megszegte a tanügyi törvényt! Az autonómia
ürügye alatt nem követhető el törvénysértés! – ilyen és ehhez hasonló felirattal ellátott fehér
köpenyekben és narancssárga esernyőkkel sétálva tovább tiltakoznak a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának létrehozását megakadályozó charta ellen. A
mindössze két-két főből álló csoportokat diákok, rezidens orvosok, az Erdélyi Magyar Iak tagjai
alkotják, akiknek meggyőződésük, hogy kitartásukkal elérik kitűzött céljaikat.
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Képzőművészeti pályázat 

A Marosvásárhelyi Kulturális Központ képzőművészeti pá-
lyázatot hirdet Liszt Ferenc születésének 200. és halálának
125. évfordulója alkalmából. Az 1000 eurós fődíjú, Liszt Fe-
renc víziói című pályázatra a kiíró a zeneszerző személyének,
életútjának, illetve művészetének, vagy a művei által kivál-
tott élménynek az ábrázolását várja. „A pályázaton teret
adunk a személyes interpretációknak, reflexióknak, éppen
ezért a képzőművészeti műfaj és technika szabadon választ-
ható” – hangsúlyozzák a kulturális központ munkatársai. A
35 évnél fiatalabb alkotók munkáit díjazzák, de a pályázatra
kortól függetlenül bárki szabadon jelentkezhet, küldhet be
alkotást, ugyanis az október 14–16. között megrendezésre
kerülő Marosvásárhelyi Liszt Ferenc Napok keretén belül ki-
állítást szerveznek a beküldött anyagokból. A pályamunká-
kat Marosvásárhelyen, a Retyezát utca 2/4. szám alatt kell
benyújtaniuk a jelentkezőknek, legkésőbb október 4-ig. To-
vábbi információk az office@vasarhely.ro e-mail címen, il-
letve a 0746-083.212-es telefonszámon kaphatók.

Újabb útszakaszokat aszfaltoznak

A Maros Megyei Tanács idén újabb pénzösszegeket fordít a
megye – közel 120 kilométer hosszú – útjainak javítására.
Bár év elején csupán 61 kilométeres szakasz felújításáról be-
széltek, a tanács költségvetésének az újraszámlálása során
újabb 64 kilométeres megyei útra kerül aszfalt, amelyet
2012-ig kiviteleznek. A megye útjaira fordított költség 37
millió lejről így 57 millióra nőtt. Ebből az összegből két éven
belül több mint 180 kilométert javíthatnak meg az összesen
720 kilométernyi megyei útból. „A kivitelezés feladatára egy
ploieşti-i cég egy spanyolországi vállalkozóval együtt vállal-
kozott. Az útjavítási munkálatok elkezdését a 2009-ből fenn-
maradt adósságok hátráltatták, mert a megyei tanács még
mindig nem fizette ki a vállalatoknak a két évvel ezelőtt vég-
rehajtott aszfaltozás ellenértékét. Lokodi Edit tanácselnök
szerint közel 12 millió lejről van szó, amelyet a kapott pénz-
alapokból fognak hamarosan törleszteni. Jelen pillanatban
Maros megyében körülbelül 24 kilométer földes út és 40 ki-
lométer köves út található. Idén az Erdőszentgyörgy–Bözöd -
újfalu között lévő útra került aszfalt, amelynek költségei
megközelítik a 27 millió lejt. Az aszfaltozás során kétsávos
úttá építik ki ezt a szakaszt, hidakat hoznak létre, és tám -
falakat is emelnek a biztonságos közlekedés érdekében.

Zárt a Félsziget 

Augusztus 25-28. között került sor Marosvásárhelyen a Félsziget
kilencedik kiadására. Idén rekordszámú látogató volt kíváncsi a
rendezvénysorozatra, joggal elmondható, hogy a Tuborg Green
Fest Félsziget az ország legnagyobb hasonló fesztiváljává nőtte
ki magát. A látogatók, résztvevők összlétszáma 73 ezerre
tehető, a négy nap alatt 90 koncertre és partira került sor. Az idei
Tuborg Green Fest Félsziget és a fesztivál kilencéves
történetének legfontosabb koncertjére szombaton este került
sor, amikor színpadra lépett Iggy Pop és zenekara, a Stooges.
Szintén remek hangulatot teremtett a Within Temptation, a
Hammerfall, de a magyarországi és hazai zenészek is
felejthetetlen koncerteket csaptak. A fesztivál a korábbi évek
hagyományait folytatva idén is zöld volt, a Zöld Ernyő szervezet
támogatásával zajló programokban négy nap alatt
megközelítőleg százezer söröspoharat és pillepalackot
gyűjtöttek és váltottak nyereményekre a félszigetezők. „Most
összesítjük és értékeljük az eredményeket, de úgy látjuk, hogy
nullszaldós lesz a fesztivál, sem számottevő nyereségünk, sem
számottevő veszteségünk nem lesz” – értékelte a fesztivált
Bodor László igazgató.

HIRFOLYAM 

Mint arról korábban beszámoltunk, a bukaresti Román Rádiótársaság tanácsa elé citálták Biró
Zsoltot, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztőjét, azzal vádolván, hogy szakmáján keresztül alkot-
mányellenes autonómia-törekvéseinek adott hangot, ugyanis az újságírót a közelmúltban a
Marosszéki Székely Tanács (MSZT) elnökének választották. 

Hiába szerette volna Borbély Melinda

Nem indul fegyelmi
eljárás Biró Zsolt ellen

– Amióta az SZNT-ben tisztséget vállal-
tam, a Marosvásárhelyi Rádiónál sorozatos
zaklatásnak voltam kitéve, több vizsgálatot
is kezdeményeztek ellenem. Három alka-
lommal a vezetőtanács elé hívattak, leg-
utóbb pedig a bukaresti bizottság előtt is
meg kellett jelennem, az ügy kivizsgálása
érdekében – magyarázta a sajtó képviselő-
inek Biró Zsolt, aki azt is hozzátette, hogy a
fővárosban történő kihallgatást a Román
Rádiótársaság vezérigazgatójának kezde-
ményezésével hívták össze, ahol hangsú-
lyozták, hogy mindössze egy előzetes
fegyelmi eljárásról van szó. 

Az érintett 40 nap elteltével pozitív vá-
laszban részesült, hiszen a bukaresti vizs-
gálóbizottság megállapította, nem áll fenn
összeférhetetlenség a Székely Nemzeti Ta-
nács tevékenységében vállalt szerepe, il-
letve újságírói mivolta között. „Az SZNT
nem politikai szervezet, nem politikai párt,
nem indít jelölteket, éppen ezért számítot-
tam erre a válaszra. Ami a politikai tevé-
kenységeinket illeti, mi nemzetpolitikát
folytatunk, ami nem azonos a pártpolitiká-
val” – nyilatkozta Biró. Jelen pillanatban az
újságíró egy hónapos fizetetlen szabadsá-
gát tölti, és reményei szerint néhány napon
belül szerkesztői munkáját ugyanott foly-
tatja, ahol abbahagyta. 

„Az autonómia 
nem ördögtől való”

A Marosszéki Székely Tanács elnöke sé-
relmezi, hogy az RMDSZ-es politikusok
rendre megakadályozzák az SZNT képvise-
lőinek, hogy felszólaljanak az ünnepi ren-
dezvényeken, holott ők minden
alkalommal szót kapnak. „Megválasztásom
óta azt szorgalmazom, hogy tegyük látha-
tóvá Marosszéket, tudatosítsuk a székely
öntudatot. A nyári időszak nagyon kedvező
alkalom arra, hogy az SZNT elmenjen, meg-
jelenjen különböző rendezvényeken, falu-
napokon, ahol elmondja a véleményét, és
meggyőzze az RMDSZ-es tanácsosokat,
hogy az autonómia nem ördögtől való” –
mondta Biró.   

Példaként a marossárpataki falunapo-
kon történt incidenst említette, ahol Biró
Zsolt azt tapasztalta, hogy Kozma Barna
RMDSZ-es polgármester telefonon kellett
engedélyt kérjen feletteseitől arra vonat-
kozóan, hogy szót adhatnak-e az SZNT el-
nökének annak a szobornak az avatásán,
mely alkotás egyébként a helyi székely ta-
nács vezetőjének, Marosszék Székely Taná-
csa elnökségi tagjának munkája. „A válasz
elutasító volt, sőt a műsorvezető figyelmet-
lensége folytán még a téren megjelent
SZNT-elnököt sem köszöntötték, viszont Lo-
kodi Edit Emőkét felkérték beszédre, nem
politikusként, hanem tanácselnökként” –
taglalta Biró.

Aki segíteni nem akar, 
az legalább ne gátoljon 

Ilyen és ehhez hasonló ügyek apropóján
született meg az a nyílt levél, amely Maros
megye RMDSZ vezetőihez szólt. „Sajnála-

tosnak tartom, hogy a Székely Nemzeti Ta-
nácsot immár sorozatosan tekintik nemkí-
vánatosnak Maros megye egyes
településein, és anélkül, hogy politikai
megfontolásokat magyarázna ebbe bárki
is, szóvá kell tennem, hogy ez kizárólag az
RMDSZ-es vezetőség részéről történő eluta-
sítás. Felhívom mind Kelemen Atilla megyei
RMDSZ elnök, mind Lokodi Edit Emőke me-
gyei tanácselnök figyelmét, hogy ezen ki-
szorítósdi igen veszélyes precedenst teremt
és csakis a megosztást szolgálja. Azon érv,
mely szerint ünnepi rendezvényeinket nem
szabad politikai csatározások színterévé
tenni, tökéletesen elfogatható, sőt részem-
ről is támogatott elv. Maros megyében vi-
szont farizeusi magatartással éppen az
RMDSZ-es polgármesterek hivatkoznak po-
litikára a civil és pártpolitikai függetlensé-
get valló SZNT hallatán, aztán a
rendezvényeken sorozatosan ott vannak és
szót kapnak a szövetség pártpolitikusai” –
áll az SZNT által megfogalmazott levélben. 

Fodor Tekla

Az SZNT nem politikai 
szervezet, nem politikai párt,
nem indít jelölteket, éppen
ezért számítottam erre a 
válaszra. Ami a 
politikai tevékenységeinket
illeti, mi nemzetpolitikát
folytatunk, ami nem azonos
a pártpolitikával” 

Megválasztásom óta azt
szorgalmazom, hogy tegyük
láthatóvá Marosszéket, tuda-
tosítsuk a székely öntudatot.
A nyári időszak nagyon ked-
vező alkalom arra, hogy az
SZNT elmenjen, megjelenjen
különböző rendezvényeken...
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Az I Love Velo nevet viselő, ingyenes
kerékpárkölcsönző projektet a Környe-
zetvédelmi Minisztérium a Green Re-
volution civil szervezettel és a
Raiffeisen Bankkal közösen tavaly in-
dította el. Az emblémával ellátott bi-
ciklik először Bukarestben jelentek
meg, és ennek nagy sikerére alapozva
úgy döntöttek, hogy az ország több vá-
rosára is kiterjesztik. Marosvásárhelyen
a Sportcsarnok előtt (és a Tuborg Green
Fest Fesztivál ideje alatt a Maros-par-
ton is) felállított kölcsönzőnél 100 ke-
rékpárt tárolnak, amelyek közül
ingyenesen két órára bérelhetőek a bi-
ciklik, mindössze egy személyivel és
egy űrlap kitöltésével. A projektet egy-
részt azért indították, mert annak a
nagyon sok embernek, akik irodai vagy
ülőmunkát végeznek, jót tesz egy kis
mozgás, másrészt meg környezetvé-
delmi okai vannak. A projekt kezdemé-
nyezői arra buzdítják Marosvásárhely
lakosságát, hagyják néha a garázsban
autójukat, üljenek fel egy kerékpárra,
és azzal menjenek, ne csak vásárolni,
vagy kirándulni a családdal, hanem

miért ne, még a munkahelyükre is. 
Corneliu Belciug, a Green Revolu-

tion programigazgatója elmondta, a
célközönség nem csak a fiatalok,
hanem reméli, hogy a felnőttek és a
gyerekek egyaránt igénybe veszik a
szolgáltatást, sőt a kölcsönzésen kívül
is nyitottak bármilyen együttműkö-
désre, ha iskolásoknak vagy csoportos
tevékenységhez van szükség a 100 ke-
rékpárra. 

De a biciklikölcsönző nem csak in-
gyen mozgási és közlekedési lehetősé-
get biztosít a lakosoknak, hanem,
ahogy a projekt országos koordináto-
rától, Ionuţ Milanovici-tól megtudtuk,
az I Love Velónak köszönhetően Maros-
vásárhelyen öt munkahelyet létesítet-
tek: négyen a kölcsönzésért, egy
személy pedig a szervizelésért felel. „A
tervek szerint Bukarestben 6 központ
lesz, összesen 1000 kerékpárral, ezzel
50 embernek kínálunk munkát. A
program sikerét bizonyítja, hogy a fő-
városban hetente átlagban 7000-en
veszik igénybe szolgáltatásunkat. Jú-
liusban Kolozsváron, Jászvárosban, va-

lamint Konstancán indult be a prog-
ram, jövőre pedig további terjeszke-
dést tervezünk” – fejtette ki Ionuţ
Milanovici. Amennyiben Marosvásár-
helyen is sikeres lesz ez a kezdeménye-
zés, a kétórás időkorlátot növelik, és ha
szükséges, a 100 kerékpárból álló köl-
csönzőparkot is bővítik.

A kerékpárok a Green Revolution
tulajdonát képezik, és ha a kölcsönző

nem viszi vissza a biciklit, akkor 24 óra
eltelte után lopottnak minősül, és je-
lentik a hatóságoknak. A Sportcsarnok
előtti telepet a polgárőrség védi. 

A kerékpárok kölcsönzése október
31-ig tart, hétköznap 8–22 óra között,
hétvégén pedig 10–22 óra között.

Bár városunkban az egyedüli kerék-
párút a város magaslatán, a Somoste-
tőn található, biciklivel ide feljutni nem

éppen egyszerű, ezért inkább azok
használják, akik gépkocsival hozzák
ide a kerékpárt. A Környezetvédelmi
Minisztérium azt ígéri, hogy ősztől
anyagilag támogatni fogja a kerékpár -
utak építését. Marosvásárhelyen 60
ezer euró elég lenne 30 kilométernyi
biciklisáv-hálózat kialakítására.

Pál Piroska 

Két keréken Marosvásárhelyen!
Az idei Félszigeten többféle közlekedési eszközzel is eljuthattunk A-ból B-be, de a legpraktikusabbnak mégis a bicikli bizonyult. Bár sebessége és
férőhelye is limitált, mégis a kétkerekű járgány örvendett a legnagyobb népszerűségnek. 

Aki évek óta a Félsziget fesztivál látogatója, észrevehette, hogy a rendezvény egyre „zöldebb” lesz. Fejlődésként könyvelhetjük el, hogy a szervezők
egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezettudatos fesztiválprogram kialakítására. Idén az apró ajándékokért való műanyagpohár-gyűjtési akció
mellett, szemétszobor-építés és szemétfa-díszítés is a program része volt. 

Külön érdekességként szolgált a
Hargita Megyei Tanács sátra, amely
előtt nagy napkollektorok vonzották a
kíváncsiskodókat. Dobos Alpár környe-
zetmérnököt, a Hargita Megyei Ener-
giatakarékossági Közszolgálat
munkatársát kérdeztük.

– Mesélj magatokról: kik vagytok,
miért vagytok itt a Félszigeten?

– Hargita Megye Tanácsának egy
alintézménye vagyunk, nem egy pro-
fitorientált szolgálatot hoztunk létre,
hanem többnyire informálással foglal-
kozunk, konferenciákat szervezünk, de
kapcsolatban állunk sok Hargita me-
gyei vállalkozóval is. Feladatunk, hogy
segítsük terjeszkedésüket és kapcso-
lat-tartásukat az ügyfelekkel és érdek-
lődőkkel. A legfőbb cél, amiért a
Félsziget Tuborg Green Festre jöttünk,
az a zöld energiák megismertetése és
közelebb hozása a fiatalokhoz. A sát-
runkban az érdeklődők személyesen
meggyőződhetnek ezeknek működé-
séről és hatékonyságáról. A fesztivál
ideje alatt minden nap tartunk egy-
egy előadást energia témában, amit
követ egy kvízjáték, ahol össze tudják
mérni a tudásukat a résztvevők. A nye-

remény is természetesen környezetba-
rát: napenergiával működő, érdekes já-
tékok. Ezen kívül van egy zöld
energiákat bemutató makettünk,
amelyen kísérleteket végezhetnek el,
sőt, az ide látogatók napelemekkel in-
gyen feltölthetik a telefonjukat.

– Tudjuk, hogy az a fesztivál inkább
szól a zenéről és a buliról. Vannak-e ér-
deklődők?

– Igen, kialakult egy kör, akit nagyon
érdekel ez a téma, ők meg elhozzák is-
merőseiket, tehát elmondhatom, hogy
e néhány nap alatt folyamatosan bővült
a látogatóink száma. Több fesztiválozó-
nak is legelső dolga reggel az volt, hogy
idejöttek, meghallgatták az előadásun-
kat, és itt hagyták a telefonjukat tölteni.
Délután is erre jártak, hogy megtudják,
nyertek-e a kvízjátékon, úgyhogy azt
mondhatom, van rá érdeklődő. Minden
nap látunk új arcokat.

– Mennyire behatárolható a közönség?

– Az érdeklődők zöme egyete-
mista, főleg azok, akik valamilyen
technikai szakon tanulnak. De ide lá-
togatnak idősebbek, szakemberek és

egyetemi tanárok is. Olyan érdeklődő
is van, aki a házára szereltetne ilyen
rendszert, és nem tudja pontosan,
kihez kell fordulnia, így tőlünk kér ta-
nácsot. De természetesen van, aki csak
egyszerűen egy sör mellett akar vala-
milyen előadáson részt venni. 

– Milyen szűkebb témákban tarto-
tok előadásokat?

– Első nap egy energiaipari piaci
felmérést mutattunk be, második nap
a vízenergia hasznosításáról tartottunk
előadást, harmadik nap pedig egy, a

mindennapokban felhasználható,
pragmatikus információkat megosztó
előadásunk volt arról, hogyan lehet
könnyű praktikákkal a háztartásban
csökkenteni az energiafogyasztást.

– Mit gondolsz, érdekli-e az embe -
reket a környezettudatos életmód, és
ezen belül az alternatív energiaforrások
felhasználása?

– Igen, mindenképp egyfajta prog-
resszivitás jellemzi az emberek érdek-
lődését. A környezettudatos életmód
is befolyásolja az emberek nyitását az
alternatív energiaforrások felhaszná-
lása felé, de leginkább az emelkedő
energiaárak motiválják őket. Rohamo-
san drágul a kőolaj, a földgáz, nem be-
szélve arról, hogy ezek véges
energiaforrások. Tehát azt mondha-
tom, a környezettudatosság és a pénz
motivációja tolja az emberek érdeklő-
dését az alternatív energia felhaszná-
lása fele. Ez itt a fesztiválon is
észrevehető volt, ahol bár először va-
gyunk, mégis elégedetten mehetünk
haza, mert az eziránti érdeklődés fe-
lülmúlta elvárásainkat.

Pál Piroska 

Félsziget: Telefontöltés napenergiával
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élet-módi

amelyben Weimar 
felé menet megállunk 
Tröbnitzben 

Amikor Dzsesszi vasárnap este leült a számítógéphez az
Olvasónak írni, a következő szavakat vélte hallani az egyik
tévécsatornán: romániai, Németország. Felpillantott, és
elég volt egy-két képkocka, hogy összeálljon a történet.
Utólagos tolmácsolási retusálásokkal a kép kristálytiszta
lett: az elmúlt évben Németországban 17.000 romániai
bevándorlót jegyeztek be a hatóságok. Ennek az ember-
dömpingnek az illusztris része Münchenben kéreget,
mások Berlin mellett az autópálya szélén húzzák fel sát-
raikat, és gyermekeiket rokolyáik alá bújtatva lopnak,
pontosabban lopatnak. Az ilyen és hasonló helyzetek
Dzsesszi idegszálait egyre inkább elvékonyítják, különö-
sen tekintettel a gondolkodás kategóriákba rendező, egy-
szerűsítő voltára, továbbá a ki is vagyok, honnan jöttem
típusú kérdésekre. (Költői kérdés, amin Dzsesszi sokat szo-
kott gondolkodni: lehet, hogy az erdélyi problémát a kül-
földi köztudatban még hangosabbá kellene tenni?)
Na de azért Németországban lenni jó. Németország a her-
metikusan záródó zuhanyzófülkék, a pepecs, de tiszte-
letre- és csodálatraméltó hulladékszétválasztás, és az
autópályák világa. És az a hely, ahol este sötétben vágják
a búzát. A jelenség okát firtatva, Zb először is megje-
gyezte, hogy a búzát nem vágják, hanem aratják, továbbá
szerinte a logikus magyarázat a jelenségre az, hogy a né-
meteknek olyan kombájnjuk van, amelyik éjjel is tud
aratni. 
Hőseink vasárnap Weimar felé vették útjukat. És miköz-
ben Szászországból átmotoroztak Türingiába, útjukba
esett Tröbnitz. Semmit nem tudtak a településről, de egy
kanyarban (vasárnap fejében!) „a téren” húsznál is több
embert pillantottak meg. Ekkora eseményt szereplőink-
nek közelebbről is meg kellett vizsgálniuk. A sáros, mini-
focipálya méretű, tisztásra emlékeztető helyen, a
település centrumában sommer partyt (nyári bulit) ren-
deztek. Igaz, délután két óra magasságában a tröbnitziek
már pakoltak, és indulófélben voltak hazafelé, de azért
Zb-éket még kiszolgálták bratwursttal (német kolbás z -
specialitás) és búzasörrel. (Németországban járműveze-
téskor megengedett egy sör elfogyasztása, de az Olvasó
megnyugodhat, szegény Zb torka száraz maradt.) Aztán
senki egy szót nem szólt hozzájuk, és még egy kedves
mosolyt sem kaptak, amiből azt a következtetést vonták
le, hogy a tröbnitziek igazi, vérbeli lokálpatrióták, akik
ragaszkodnak saját földjükhöz és nem szeretik az idege-
neket. Az őslakosok lokálpatriotizmusa mellett szól a sze-
delőzködő rezesbanda – az internet szerint vagy a
„Tröbnitzer Musikanten“, vagy a „Jugendblasorchester
Tröbnitz“ –, továbbá tagjainak uniformisa: az apró kockás
egyeningek, és az ezen díszelgő stilizált havasi gyopár
egyengombok. (Költői kérdés, amin Dzsesszi sokat szokott
gondolkodni: nálunk otthon miért nem rendezünk soha,
a puszta élvezet kedvéért, sommer partykat?) 
A múlt kedd óta eltelt időben nemcsak ennyi minden tör-
tént. Dzsesszi már elkezdte szétszedni a berendezést (fel-
égette a bútorkárpitot a forró presszóval), és Zb sámsoni
erővel tartott vissza egy kocsit egy benzinkútnál, hogy az
nehogy eltapossa a motrát. 
Mi mindenkit felvilágosítunk, hogy magyarok vagyunk...

(vassgyopi)

A Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztősége első alkalommal húzta fel sátrát a Félsziget fesztiválon,
ahol a tűző nap ellenére könyvkölcsönzésre, tartalmas előadásokra, kötetlen beszélgetésekre 
invitálta a táborozókat, de nem maradt el a sörivó verseny és a kötélhúzás sem. Szabó Róbert Csaba,
a Látó főszerkesztő-helyettese kedvezően értékelte a rendezvények látogatottságát. 

A tavasszal megszervezett Látó-turné folytatásaként és a siralmas érettségi eredmények
következményeképp a Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztői és meghívottai a magyar irodalom
oktatásáról, mint esetleges teherről beszélgettek a Félsziget fesztiválon. 

– A könyvkölcsönzős projekt sikeresnek
vélhető, ugyanis néhány könyvet nem hoztak
vissza, ami arra enged következtetni, hogy
megtetszett nekik az amit olvasnak. Elsősor-
ban Bodor Ádám és Oravecz Imre könyveit
kapkodták el. De sokan eljöttek a felolvasó-
színházra, amely az utolsó pillanatban került
be a programba. Kovács István: Egy menyasz-
szony két variáns című darabját marosvásár-
helyi színészpalánták olvasták fel.

– A fesztivál ideje alatt hányan fordultak
meg a Látó sátránál?

– Ez naponta változott, hol öten, hol pedig
huszonöten voltak kíváncsiak az itt zajló ese-
ményekre, beszélgetésekre. Őszintén nem is
számítottunk nagyobb tömegre, hiszen egy
nagyszabású rendezvényen, mint a Félsziget
fesztivál, egyértelmű, hogy elsősorban a stran-
dolás és sörözés mellett döntenek a fiatalok,
de ennek ellenére voltak olyan résztvevők, akik
nagy érdeklődéssel hallgatták Demény Péter,
Kovács András Ferenc előadásait.

– Külön hangsúlyt fektettetek a mókára
és kacagásra.

– Természetesen nem maradt el a meg-
ígért sörivó verseny sem, melyet a Látó csa-
pata nyert meg, viszont a kötélhúzásban a
Sapientia győzedelmeskedett a Korunk–
Látó egyesített csapata ellen. 

– Jövőre ugyanitt, ugyanekkor?

– Közvetlenül a fesztivál utolsó napján
erre a kérdésre a válaszom az, hogy nem
tudom, ugyanis mindannyian nagyon fá-
radtak vagyunk. Néhány nap pihenés után
viszont határozottan kijelenthetem majd,
hogy igen. Sok munka és energia van az el-
múlt négy napban, de a Látó szerkesztősé-
gének pozitív élményben volt része, és úgy
gondoljuk, érdemes és hatásos volt kijönni
a Félszigetre. 

„Szakiskolákban, szakosztályokban ta-
nítottam, ahol teljesen más olvasási szoká-
sai vannak a diákoknak, mint egy elit
iskolában. Amikor megkérdeztem a tanu-
lókat, mit olvastak utoljára, azt mondták,
hogy a filmek feliratait leszámítva, soha
semmit. Egy pillanatig azt hittem, viccel-
nek, de rövid időn belül meggyőződtem
afelől, hogy ők teljes komolysággal mond-
ták ezt” – osztotta meg kissé borúlátó ta-
pasztalatait egy magyar szakos tanárnő, aki
annak érdekében, hogy diákjaival megsze-
rettesse az irodalmat, felolvasott nekik.

A szóban forgó probléma súlyossága
többek között a szülők olvasási, azaz inkább
nem olvasási szokásaira vezethető vissza,
akik minden áron tehermentesíteni szeret-
nék gyerekeiket román osztályokba íratván
őket – állapították meg a jelenlevők. 

Demény Péter szerint kontraproduktív
folyton azt mondani, hogy régebb milyen
jó volt, most meg milyen rossz: „A cél az,
valamilyen úton-módon elérjük, hogy a
gyerekek aktiváljanak, könyvet vegyenek a
kezükbe” – fogalmazott az író. Éppen ezért,
a Látó szerkesztői továbbra is hajlandóak
úgynevezett rendhagyó magyar irodalmi
órák megtartására, amennyiben úgy az ok-
tatók, mint a diákok igényt tartanak erre.
„Azért kezdtük el a tavaszi turnét, mert bár

a pályázati források megcsappantak, mi a
fejünket akkor is a víz fölött tartjuk és meg-
próbálunk nyitni a diákok felé, beszélgetni
velük és kissé más szemszögből megköze-
líteni az irodalmat, mint ahogy azt a tan-
terv előírja” – magyarázta Szabó Róbert
Csaba főszerkesztő-helyettes.

A rövid, ám tartalmas beszélgetés ered-

ményeképp a csíkszeredai Sapientia egye-
tem oktatói át is nyújtották szóban megfo-
galmazott meghívójukat, melyet a Látó
szerkesztői habozás nélkül elfogadtak, így
a tanév kezdetével elsőként a csíkszeredai
egyetemistákhoz szólnak majd az írók, köl-
tők.

Fodor Tekla 

Könyvolvasás és
jókedv a Látó-sátorban

A magyar – teher? 

Beszélgetés a magyar irodalom oktatásáról
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ANUNŢ AVIZ DE MEDIU
după Şedinţa Comitet Special

Fără Raport de mediu 

SC Farmaceutica B&B titularul planului, Plan Urbanistic PUD, PUZ, PUG, care creează cadrul pentru
construirea Clădirii Birou pe amplasamentul din loc TG MUREŞ, str. Bartók Béla nr. 2 anunţă publicul
interesat că in şedinţa Comitetului Special ce a avut loc la APM Mureş, în data de 30. 08. 2011 s-a
decis că planul NU are efect semnificativ  asupra mediului, prin urmare NU este necesară efectuarea
raportului de mediu. Planul urmează să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Documentaţia care a stat la baza deciziei poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Mureş, str. Podeni nr. 10, zilnic, între orele 9–15. 
Observaţiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate, ca urmare a parcurgerii
etapei de încadrare, se primesc zilnic, la sediul Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş. 

Új park a Nicolae Bălcescu negyedben
Számos gyerekes anya kérésére, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal egy szép
park létrehozásán dolgozik a Nicolae Bãlcescu
negyedben, amely az ott lakóknak egy kellemes
kikapcsolódási és pihenési helyet fog nyújtani. 

A park, ahol hinták,
csúszdák és padok
vannak, már 99%-ban
elkészült, és pénteken
készen lesz arra, hogy
átadják a tulajdonosi társulásoknak. „Nagyon
örülünk, hogy a polgármesteri hivatal válaszolt
kérésünkre, és létrehozták ezt a tömbházak
közötti kis parkot a gyerekeinknek. Egy nagyon
szép környezet, amely a gyerekeknek, az
anyáknak és a nagymamáknak egyaránt tetszik.
Érdemes felfigyelni a gumiszőnyegre is, amely
megvédi a gyerekeket az esetleges sérülésektől. A
parkot körbevevő kerítés is nagyon hasznos, nem
fogja megengedni a gépkocsivezetőknek, hogy e
zöld övezetbe parkolják az autójukat”- mondta
Melinda S., egy fiatal anya, aki a környéken lakik. 

Románia legnagyobb virágállványa. 
Dísznövények a város közútjain.  

A Meggyesfalvi negyed lakói örömmel fogadták a Városháza indítványát, miszerint a városi
virágkertészet egy 700 méter hosszúságú virágállványt alakít ki, amely országosan is egyedülálló
lesz. A város egyik legforgalmasabb útján, a Dózsa György úton elhelyezendő virágépítészeti ritkaság
amellett, hogy színesebbé teszi a városképet, de oxigénnel is bőven ellátja majd a városba ki-be
közlekedőket. A virágkertészet dolgozói dísznövények sokaságát ültették eddig ki, különleges hatású
virágösszeállítást hozva ezáltal létre. Hasonlóakat a város egyéb forgalmas útjain is hamarosan
elhelyeznek, vonzóbbá és látványosabbá tévén azokat a közlekedők számára.      
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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

Teljesen felújítják a Gyémánt-parkot! 

Megkezdődtek a felújítási munkálatok Marosvásárhely egyik legrégibb közterén, a Tudor
negyedbeli Gyémánt-parkban.

A kivitelezők igen összetett és egyben hálás feladatra vállalkoztak, a Városháza
szándéka szerint a betonrengeteget egy élénk, színes, szellős és élettel teli környezetté
alakítják át. „A Merészség, Bőség, Ágacska utcák és a Jeddi út kereszteződésében fekvő
Gyémánt-park a környék központja. Közel 2 000-en laknak e körzetben, s úgy gondoltuk,
a somostetőihez hasonló szépségű és látványokban gazdag parkot varázsolunk belőle.
Szökőkutakat, víz- és fény-játékokat, lugasokat, a gyerekek számára pedig játszóteret
alakítunk itt ki. Megjegyezném: a 7 év alattiak számára indián- és cowboy-alakokkal,
lovakkal, sátrakkal,  kocsikkal ellátott, a vadnyugatot megidéző, míg a 8 és 13 év közötti
korosztály számára egy várat, bástyákat, lőréseket, hidakat, várkapukat idéző tematikus
parkot hozunk létre. Természetesen kicseréljük a park bútorzatát is, új padokat,
lugasokat, világítótesteket, szemetesládákat, csorgókat is felszerelünk. Az öreg
betonrengeteget vidám hangulatú térré alakítjuk, a lakók örömére – nyilatkozta a
munkálatok helyszínén Claudiu Maior alpolgármester.  
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A számtalan templomot, imaházat
tervező műépítésznek, a Marosi Egy-
házmegye főgondnokának házában
jártunk. 

Nehezen induló életpálya

Amikor a négyéves Kali Elláktól egy
esperesi vizitáció alkalmával megkér-
dezték, hogy mi szeretne lenni, a kér-
désre érett és megfontolt válasza volt:
vendég. Ugyanis a backamadarasi pa-
rókián, amikor illusztris vendégeket fo-
gadtak, még a kolbász is az asztalra
került. Tizenhárom éves korára jövő-
képe megváltozott, és anélkül, hogy
tudta volna, nagyapja Budapesten épí-
tészetet tanult, neki is hasonló álma
volt: épületeket akart tervezni. De mi-
előtt ezeket a történeteket megtudtuk
volna, először születésének csodával
határos történetét mesélte el. „Akkor
nem úgy volt, mint most, hogy Arafat
mentői futkorásztak. Jött a bábaasz-
szony, és kifogta a gyermeket. Amikor
megszülettem, a bába megfürdetett,
és amikor megfordult velem, lezuhant
a plafon. Szerencsém volt, hogy nem
rám esett; de az idős hölgy hátsó felét
elkapta, sokáig fájlalta is” – meséli a
műépítész, aki lelkészbarátaival együtt
isteni jelként fogja fel az egykor tör-
ténteket. 

A szerencse aztán kis ideig elpártolt
mellőle, ugyanis papgyermek lévén, a
hetedik osztály elvégzése után nem
végezhetett elméleti líceumot. „Régen
a kérvénylapnak csak az egyik felét
volt szabad használni, spórolás végett.

Az inspektor előttem megírt egy nyi-
latkozatot, hogy alulírott Kali Ellák
visszavonulok a felvételitől, majd alá-
íratta velem. Akkor fogta a lapot, a ka-
tedra szélén a felénél akkurátusan
elszakította, majd a fehéren maradt
részt bedobta a szemétkosárba” – em-
lékezik vissza. Ezek után három évig
egy ipari iskolába járt, majd utána si-
került leérettségiznie. „Ezek a buktatók
mind megacéloztak, kialakult bennem
egy csakazértis érzés. Mindenáron bi-
zonyítani szerettem volna.” Érettségi
után, az akkori beszűkült lehetőségek
hálójában, Marosvásárhelyen elvé-
gezte a középfokú építészeti képzést.

A köztudatba a Vihar utcai
templommal került be

Már tervezgetett adventista temp-
lomokat, imaházakat azelőtt is, de első
nagy munkája a cserealji református
templom tervezése volt. Egyszer beko-
pogott hozzá Varga László, a gyüleke-
zet akkori lelkipásztora, azzal a
gondolattal, hogy nekik van egy gyü-
lekezeti házuk, amiből templomot kel-
lene építeni. Nekifogtak, a környékbeli
magyar férfiak segítségével kiásták az
alapot, amikor elkezdték kiönteni, el-
fogyott a kövük. Ekkor, ismét csodával
határos módon, megjelent egy bille-
nőautó az úton, és a vezetője azt kér-
dezte, hogy „Kali úr, kell kő?”...

Egy másik, számára nagyon kedves
templom, amelynek építését rábízták,
az agárdi templom. Akkoriban az agár-
diak lelkipásztora Ötvös József volt,

azokból az időkből származik a Kali
Ellák és az esperes barátsága. De a
Vihar utcai református templom volt
az, amelyik a műépítésznek a hírnevet
meghozta. Közvetlenül a forradalom
után épült, és nem sokkal befejezése
után megjelent a református naptár-
ban, ami akkoriban nagy reklámot je-
lentett a tervezőnek. 

Kali Ellák mostanáig több mint fél-
száz vallásos épület tervezését, bőví-
tési munkálatait tudhatja magáénak.
De ő tervezte a városi uszodát is. Ennek
a helyén eleinte egy autójavító műhely
volt, melynek átalakítási munkálatai
felől elviekben megegyezés volt, csak
sosem fogtak hozzá. Aztán amikor az
építkezési tröszt igazgatója elment az
évi szokásos kovásznai kezelésére, Kali
Ellákék bátorságot vettek, s kiöntötték
az uszoda alapját. Amikor Mircea Birău
hazajött a kezelésről, az irodájában a
sárga földig leteremtette az ötlet kivi-
telezőit, aztán az udvaron vállon vere-
gette és megdicsérte őket,  ugyanis
tudta, hogy az irodáját bepoloskázták.
Az uszoda ötletét a hatóságok felé úgy
csomagolták, hogy az ipari zónában
nincs erős víznyomás, és ezen a város-
részen a tűzoltóknak szükségük van
egy tartalék víztartályra. Van is az épü-
letnek két kimenete, amihez tűzoltó-
tömlőket lehetett volna csatlakoztatni,
de ez is csak a színjáték része volt, tud-
niillik a tűzoltók sosem használták tűz-
oltásra a medence vizét. 

Beszélgetésünk során többször fel-
bukkant a két Kali lány, Blanka és
Kinga alakja, valamint Kali Ellák fele-

ségének, a szintén tervező végzettségű
Margitnak a neve, aki sok esetben férje
munkáinak társszerzője. Ami azt je-
lenti, hogy a házastársak között építő
vitákra is sor kerül, de az ilyen jellegű
munkában mindig hasznos, ha van egy
vitapartner. „Az építészet a tele és az
üres játéka, de mindig a fluxus hatá-
rozza meg az épületet. És a megren-
delő, természetesen. A tervezés
mindig a kompromisszumokról szól.
Menet közben a megrendelő számta-
lanszor meggondolja magát, és változ-
tatásokat szeretne eszközölni eredeti
elgondolásán. Ilyenkor mindig meg-
egyezésre kell jutni, az ésszerűség ha-
tárán belül kell maradni, úgy, hogy
közben az új igényeket is szem előtt
tartsuk, hiszen azt a házat, templomot
a megrendelők fogják lakni, használni”
– mondta a tervező. A műépítész a
nagy elődök stíluselemeit is előszere-
tettel csempészi be munkáiba, többek
között a kós károlyi hagyományt. Ilyen
épület például a paniti községháza,
mely külsőleg őrzi a kósi elemeket, a
nagyteremben pedig a paniti stílus ke-
veredik az organikus architektúra ele-
meivel. 

Az egyházhoz nemcsak a
tervezett templomokon
keresztül van közel

„Mióta a Marosi Egyházmegye fő-
gondnoka lettem, azóta a 64 egyház-
község minden tornyát ismerem, és
minden kurátort letolok, ha a galam-

bok nyoma a tornyokon meglátszik” –
meséli a főgondnok, aki azt is elárulja,
hogy nem egy szigorú ellenőr, csak
szereti, ha a templom tájékán rend
van, vizitációkkor ugyanis ő az, aki az
épületek állapotát felméri. Kali Ellák
egy ideig a Vártemplomban volt gond-
nok, majd egyházmegyei főgond-
nokká léptették elő; most második, hat
évre szóló mandátumának megmaradt
másfél esztendejét teljesíti. 

A főgondnok azt is elmesélte, hogy
nagyon bosszantja az, amikor a lelki-
pásztorok az egyház birtokainak el-
adását pedzegetik. „Nem szabad ily
módon felszámolnunk magunkat,
mert hamarosan ráébredünk arra,
hogy nem marad semmink. Ha az elő-
deink ezt a gazdagságot nekünk meg-
teremtették, akkor nekünk csak az a
dolgunk, hogy vigyázzunk rá.” A fő-
gondnok elismeri azt, hogy a hollan-
dok valóban sokat segítettek, de be
kell azt is látni, hogy sokat rontottak is.
A segítségük folytán az itteni emberek
elkényelmesedtek, megszokták, hogy
nem kell összefogniuk bizonyos célok
érdekében, hanem jön a holland, meg-
veszi és elintézi. Nem beszélve arról,
hogy adományaik rengeteg konfliktust
okoztak. Az emberek olyan pitiáner
ügyekért kezdtek el egymásra irigy-
kedni, mint egy egyszerű cipő.

Kali Ellák úgy véli, itt az ideje, hogy
az erdélyi emberek saját erejükben
bízva, hitükre támaszkodva vegyék ke-
zükbe sorsuk irányítását.

Vass Gyopár

Több mint félszáz vallásos épületet tervezett
Kali Ellák és felesége olyan emberek, akiktől nem lehet könnyen megválni. Mindig van egy megosztandó történetük, arról eszükbe jut egy másik, meg-
mutatnak egy könyvet, egy festményt, meglátunk, és rácsodálkozunk egy tulipános ládára – miközben az idő észrevétlenül elröppen, és úgy érezzük,
még mindig van mesélnivaló.

Amikor meg-
születtem, a
bába megfürde-
tett, és amikor
megfordult
velem, lezuhant
a plafon. Sze-
rencsém volt,
hogy nem rám
esett; de az idős
hölgy hátsó felét
elkapta, sokáig
fájlalta is.

Kali Ellák
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Augusztus. Szinte tapintható, sűrű hőség, futkosó ember-árnyak az aszfalton. A nyár ritmusára egyszerre hullámzó tömeg. A védekezés is elkezdődött:
lesötétített szobák, sötét lencsék mögül figyelő szemek, rövid fazonú ruhák, növekvő folyadékfogyasztás, változatos dizájnú fejfedők, magas faktorszámú
naptejek. A legoptimálisabb menekülőútnak mégis a vízközeli helyek számítanak. A természet kárpótolni látszik az elmaradt júliusi nyaralóidő miatt,
és így, szezonvégre hőhullámokban érkezik a kánikula. A strandok, fürdőhelyek nyitvatartási ideje sok esetben kitolódott. Ez talán pénzügyi mérlegüket
is valamelyest egyensúlyozza, hiszen sok közülük veszteséggel zárta volna a szezont. Nem úgy a Medve-tó, mely Fülöp Nagy János, a Danubius romániai
vezérigazgatójának elmondása szerint a júliusi eredmények alapján a legsikeresebb szezont tudhatja maga mögött. 

Fürdőszezon újratöltve

A kezdetektől napjainkig

Nem kérdéses, hogy Szováta a
Medve-tónak köszönheti népszerűsé-
gét. A magas sótartalma miatt méltán
„Erdély Holt-tengerének” nevezett tó
több szempontból is egyedülálló. Egy-
részt a világ legnagyobb, Európa
egyetlen heliotermikus taváról beszé-
lünk. A heliotermikus jelenség azt je-
lenti, hogy a felszínhez közel található
egy csapadékból és befolyó édesvizű
patakokból kialakult édesvízréteg,
mely alacsonyabb sűrűsége miatt nem
elegyedik a magas sótartalmú vízré-
teggel. Másrészt, a Medve-tó az egyet-
len természetes tó, melynek
keletkezési időpontját szinte percnyi
pontossággal ismerjük: 1875. május
27-e, 11 óra környéke. Mivel szemta-
núkat nehéz lenne előkeríteni ez
ügyben, Fülöp Nagy János igazgatóval
egyeztettük hűs irodájában történeti
ismereteinket. Fülöp elmondta, Szová-
tán is létezett sóbányászat, amit a pa-
rajdi sóbánya létrejötte után már nem
üzemeltettek. A bányászat nyomaiként
üregek maradtak, melyek feltöltődtek
sós vízzel. A klasszikus keletkezéstör-
ténet így hangzik: némi földmozgást
követően a közeli sós patakok vize (Kö-
röstoplica, Aranybánya) elöntötte a Fó-
rika Sándor tulajdonában levő
kaszálót, melyet a környékbeliek csak
Bokor-kaszáló néven ismertek. A
tóban rejlő lehetőségekre Sófalvi Illyés
Lajos földbirtokos figyelt fel először,
aki 1894-ben megszerezte a tó hasz-
nálati jogát. 1900-ban megalapította
Felső-Szovátát. Ekkor a tavat még Ily-
lyés-tónak nevezték. 1910-ben kapta
a Medve-tó nevet. Különösebb etimo-
lógiai szaktudás nélkül kikövetkeztet-
hető, hogy ezt kiterített medvebőrre
emlékeztető alakja miatt érdemelte ki.
A világháborúig ível a fürdőhely fejlő-
dése, mely során a berendezés tönkre-
megy, a tóparti szálloda leég.
1919–1920 között szünetel a fürdőé-

let. Ezek után a fürdővállalatot a Nem-
zeti Parasztpárt vásárolja meg, és újítja
fel. A hely népszerűségét növeli, hogy
a román királyi család is itt nyaral.
1948-ban államosítják a fürdőt. Az
1973-as minisztériumi rendelet alap-
ján a Balneoklimatikus Vállalat tulaj-
donába kerül az összes ingatlan.
Közvetlen vásárlás nem létezik, rész-
vények birtoklását bizonyító értékpa-
pírokkal kereskednek. A tóparti övezet,
szállodalánc részvényesek „kezébe
kerül”. A privatizációs folyamat 1999
novemberében veszi kezdetét. Az
állam 2001-ben eladja értékpapírjait,
és a Danubius Rt. román leányvállala-
tán, a Salina Invest Rt-n keresztül
megszerzi a részvények 82%-át. 18%
kisrészvényesek kezébe kerül, de ha-
marosan a hiányzó tulajdonhányadot
is felvásárolják. A román vállalat, a
Szovátai Balneoklimatika Rt. (Balneo -
climatica Sovata S.A.) 2000 májusában
a román Bányakapitányságtól húsz
évre szóló használati jogot vesz a
Medve-tóhoz. (A Medve-tóval kapcso-
latban nem lehet tulajdonjogról be-
szélni, hiszen mint természeti kincs, az
állam tulajdonában van).

Idő- és értékszembesítés

Nem mindig várta ilyen gazdagon
kiépített fürdőtelep a fürdőzőket. A
vendéglátóipar és a szálláslehetőséget
nyújtó üdülőházak hatalmas evolúci-
ója figyelhető meg a 20. századtól kez-
dődően. 1932-ben Szováta már 110
villával, 1600 szobával, 2600 ággyal
várta a turistákat. A szovátaiak szegé-
nyek voltak, a villák tulajdonosai jó-
módú kolozsvári és marosvásárhelyi
polgárok. A szállodák építése csak
1970-ben kezdődik: egymást követően
megépülnek a Szováta, Aluniș, Făget
és Brădet szállodák. Az 1980-as évek
„holt időszaka” után, a privatizációt kö-
vetően újra felpezsdül az élet Szová-
tán, hiszen a pénzügyi befektetők és

részvényesek, mint a Danubius Rt. ke-
zükbe veszik a Medve-tavi üdülőtelep
sorsát. Fülöp Nagy János szerint ez mű-
ködő üzletpolitikai stratégiájuknak kö-
szönhető, mely a tőke visszaforgatásán
alapszik. Ez annyit jelent, hogy az
előző évi megtermelt profitot, nem
viszi – és csak akkor nem viszi – el az
anyavállalat, ha azt szovátai fejleszté-
sekre, beruházásokra költik. Kíváncsi
voltam, milyen fejlesztéseket végzett
eddig a vállalat, milyen konkrét mun-
kálatokkal járult hozzá a Medve-tó kö-
rüli strand színvonalának,
kiépítettségének javításához. A vezér-
igazgató megjegyezte, főként ács-
munka van a helyszínen. A sós víz
korróziós hatása miatt cserefából dol-
goznak. A privatizáció után, 2006-ban
lebontották a bárt és az élelmezési
részt. 2008-ban a napozó-felületet újí-
tották fel, újrapadlósították. A napozó-
felületek nagyobbítására, szélesítésére
nincs lehetőség, hiszen akkor a tó te-
rületéből veszítene. 2010-ben újrake-
rítették a tavat. 2011-ben parterősítést
végeztek. A koncessziós szerződésben
előírtakat teljesítették, összegezte a
helyzetet Fülöp Nagy János. Ez a 
tényállás, de milyen lehet a Medve-tó
és környéke egy egyszerű járókelő sze-
mével? Üdülőházak hosszú sorai, faci-
kormányokkal díszített szállodák a
hagyományok küszöbén túl, de még-
sem teljesen modernül, tehát valahol
a kettő között, egészen elképesztő
megoldásokkal is találkozhatunk, te-
kintetet vonzó színkavalkáddal, zsúfo-
lásig megtelt kültéri vendéglőkkel,
ezeknek a kellemes vagy nem annyira
kellemes élő zenéivel, ami jó darabig
kísér az úton, egy-egy ütem  tovább
visszhangzik bennünk. Ami talán a

legfontosabb, a színes embertömeg,
egy-egy elkapott szó, különböző nyel-
vek zenéje találkozik itt, mégis mintha
egy ritmusra íródnának. A levegő tele
van az önfeledt szórakozás zajaival. Az
érem másik oldala, hogy az óriás szál-
lodák, fényűző villák árnyékában a fő-
ként helyiekből összetevődő koldusok,
kéregetők, szegények várják a négy-
csillagos szállodát épp elhagyó turista
zsebéből odavetődő banikat. Erre az
ambivalenciára az igazgató is felhívta
a figyelmet, aki szerint nem elég, hogy
a Danubiusnak van egy négycsillagos
szállodája, amíg ez a szegénység is
jelen van. Talán jobb volna a helyi kö-
zösség életkörülményein, életminősé-
gén javítani, nem csak a turistákat
megcélzó igényű szolgáltatások to-
vábbfejlesztésével foglalkozni. 

Miért éppen a Medve-tó?

Ezt a kérdést, persze kibővítve, tet-
tem fel Fülöp Nagy János vezérigazga-
tónak, a jegyárusnak, a kapusnak és
néhány fürdőzőnek. Mindegyiküknek
határozott elképzelése volt arról, miért
választják fürdőhelyül az emberek a
Medve-tavat, végül maguk az em-
berek is igazolták a feltevéseket. Az
igazgató szerint minden okuk megvan
rá, hogy előnyben részesítsék a
Medve-tavat a strandokkal szemben,
hiszen a tó egyedülálló, heliotermikus,
sós tó, a negatív aero-ionizáció kelle-
mes, relaxatív hatással van a vendé-
gekre, ráadásul a természeti környezet
(erdők, Sóvidék) is pozitívan befolyá-
solja a tó látogatottságát. A magát
Évaként megnevező jegyárus szintén
megemlítette a tavat övező táj szépsé-
gét. A gyógyító hatásban mindhárman

egyetértettek, és a megkérdezett für-
dőzők is többnyire erre hivatkoztak.
Szováta központjában kifüggesztett
táblán olvasható a betegségek terje-
delmes listája, melyekre pozitív hatás-
sal van a sós fürdő. Csak hogy
kategóriánként megemlítsük: nőgyó-
gyászati, mozgásszervi, endokrin-,
anyagcsere-, idegrendszeri betegsé-
gekről van szó. A vezérigazgató 
elárulta, háromévente szakintézmény-
nél ellenőriztetik a sós víz és az iszap
minőségét. Az orvosi javallatokat és el-
lenjavallatokat a bukaresti Balneoló-
giai Intézet állapította meg. Incze
Csongor, tizennyolc éves fiú, kapus
munkakörben dolgozik. Nehéz sóhaj,
nem, fürdeni sincs ideje. A látogatók
számát hétközben 2–3 ezer főre, hét-
végenként 4–5 ezerre becsüli. Nehéz
lehet a tó körül dolgozni úgy, hogy
éppen a vízhez ne legyen közvetlen
köze az embernek.

Látcső a jövőre

Fülöp Nagy Jánost, a Danubius ro-
mániai igazgatóját kérdeztem jövőre
vonatkozó terveikről. Az igazgató ha-
bozva felelt, mindjárt azzal érvelt, hogy
ők a koncessziós szerződésben előírta-
kat már teljesítették, tehát nem tartoz-
nak semmivel. Kisvártatva hozzátette,
azért mindig van mit tenni. Terveik közé
tartozik a Brădet Szálloda felújítása,
korszerűsítése, a négycsillagos Szováta
Szállodához hasonló szintre emelése,
továbbá a szolgáltatások diverzifikálása
és minőségi javítása. A Medve-tó
strandján az étkeztetést szeretnék több
helyen megoldani és választék szintjén
bővíteni. 

Kozma Ágnes
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Autó- Motó

Eladó navigációval ellátott BMW 525, 2008-
as kiadás, full extrás. Ára 16.500 euró. Telefon:
0744-102.135. 

Eladó négyajtós, piros Opel Corsa, 1995-ös ki-
adás, beíratási költség 280 euró. Ára 1.250
euró. Telefon: 0744-102.168.

Eladó egy 1993-as gyártmányú, kék színű
Seat Toledo, Golf motorral. Ára 2.300 euró. Te-
lefon: 0742-208.011.

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 sürgősen magánlakás a Kossuth utcában,
bútorral felszerelt négy szoba, termopán ablakok,
egyéni hőközpont, közös kert a szomszédokkal.
Esetleg csere is érdekelne blokklakással vagy ki-
sebb házzal. Ára 59.000 euró. Telefon: 0744-
572.814. 

Elektronika

Eladó Nokia 6600 Slide, 3,2MP-es beépített ka-
merával, 4GB memóriakártyával, eredeti Nokia
töltővel – 400 lej, Nokia 3220 Slide, beépített
kamerával, rózsaszín és nagyon jó állapotú –
170 lej. Cserét is elfogadok. Telefon: 0757-
020.819, 9–22 óra között.

Eladó nagyon jó állapotban lévő, garanciával
rendelkező Nokia E5, 5 megapixeles beépített
kamerával, 2 GB-os memóriakártyával, adat-
kábellel, töltővel, handsfree-vel, képernyővédő
fóliával. Ára 650 lej, alkudható. Telefon: 0741-
601.516, 9–21 óra között.

Eladó nagyon jó állapotban levő, Orange már-
kaboltból vásárolt Samsung J75. Ára 270 lej, de

alkudható. Telefon: 0742-976.337.

Eladó német automata mosógép jó állapot-
ban. Ára 250 lej. Tel. 0746-311.793.

Eladó vadonatúj I-phone 4, 16 GB-os, dualsim-
es, Wi-Fi, touchscreen, minden tartozékkal. Ára
390 lej. Telefon: 0745-069.050. 

Egyebek

Eladó inox tágulási edény pálinkafőzőnek, új
Albalux mosógép, száraz kenyér állatoknak,
görkorcsolya, porcelán csaptelepek, kémény-
csőre szerelhető szobamelegítő. Áruk alkud-
ható. Telefon: 0770-654.566.

Angoltanár nyelvoktatást vállalok kezdőknek
és haladóknak. Ár megbeszélés szerint. Telefon:
0770-654.566.

Munkahelyek

Magánrendelőbe munkaorvost alkalmazunk.
Telefon: 0730-619.408.

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

Negyedszázada Ossian 
A III. Nyárádmenti Napok egyik meghívottja, az ismert magyar, heavy
metal stílusban zenélő Ossian együttes volt. A formáció az idén júniusban
ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Az együttes frontemberével,
énekesével – aki egyben szövegíró és zeneszerző is –, az 53 éves Paksi
Endrével beszélgettünk az Ossian megalakulásának kezdetéről, 
sikereiről és jövőbeli terveiről.

– Hányadik alkalommal
koncerteztek Erdélyben?

– Őszintén megmondom,
egy ideje ezt már nem is szá-
moljuk, hisz mindig is örömmel
teszünk eleget a meghívások-
nak. Arra szívesen emlékszem
vissza, hogy az 1990-es Rock
katonái című album kiadása
után, a tavaszi, magyarországi
bulik végén lehetőség nyílt az
első erdélyi turnéra. A hat ál-
lomásból álló, fantasztikus han-
gulatú koncertsorozat helyszí-
nei akkor Nagyvárad, Kolozsvár,
Arad, Székelyudvarhely, Sepsi-
szentgyörgy, Marosvásárhely
voltak.

– Hosszú hónapok próbái
után 1986. június 13-án lépett
először színpadra a zenekar Bu-
dapesten, az Almássy-téri sza-

badidőközpontban. Ez a dátum
lett egyben a csapat „hivatalos”
születésnapja is. Minden évben
megünneplitek ezt az évfordu-
lót?

– Évente, főleg a nyár fo-
lyamán, sok koncerten veszünk
részt, így az évfordulókat is
koncertekkel ünnepeljük. Va-
lóban, az idén volt 25 éve, hogy
létezik az együttes és fellépünk.
Szép évforduló, ezért 2011. má-
jus 21-én a Petőfi Csarnok sza-
badtéri színpadán Jubileumi
koncertet tartottunk.

– A mögöttetek álló negyed -
évszázadra visszatekintve,
mennyire volt nehéz a kezdet?

– Akkor is nehéz volt, meg
voltak a mi nehézségeink, ha-
bár többször felhányták ne-

künk, hogy más idők voltak ak-
kor. De gondoljuk csak el, hogy
a mai alakulóban lévő együt-
teseknek mekkora esély az in-
ternet, ahol bármit letölthet-
nek, számtalanszor láthatnak,
meghallgathatnak. Visszagon-
dolok, mi annak idején kazet-
tákat másoltunk, adtuk kézről
kézre, azokról tanultunk, egye-
seket már rongyosra játszot-
tuk…

– Az Ossian jelenleg is min-
den idők egyik legsikeresebb
magyar metal-együttese, szinte
évente szép számban sikerült el-
adnia a kiadott albumokat. A
világhálónak „köszönhetően”
mennyire csappant meg az 
Osssian albumjainak eladása?

– A letöltések miatt valóban
kevesebb a vásárló, de sokan

ismerik az albumjainkat, a szá-
mainkat, és aki szeret hallgatni
minket, az csak megveszi az al-
bumokat is.

– Szerinted melyek voltak a
25 év legsikeresebb Ossian-al-
bumok, -számok?

– Az első igazi, berobbanó
albumunk, az 1988-ban meg-

jelent Acélszív volt, melyet egy
sikeres év követett. Az 1998. jú-
nius 14-én a budapesti E-klub-
ban  tartott bulink koncertfel-
vétele is sikeres volt. A
2001-ben elkészült Titkos ün-
nep, a zenekar és sokak véle-
ménye szerint mérföldkő a csa-
pat életében. Amúgy több
sikeres számunk van, melyeket
szívesen éneklünk rajongóink-

nak a koncertek alatt.

– Mik a zenekar tervei a jö-
vőt illetően?

- Amíg a Jó Isten és lelkes
rajongóink akarják, szeretnénk
sikeresen koncertezni ezután
is.

Czimbalmos Ferenc-Attila
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Fogyasztóvédelem. Feljelentést tett
egy férfi a fogyasztóvédelmi hatóság-
nál egy bukaresti napilap ellen, mert
nem nyert a lottón, bár az újságban
közölt horoszkópja szerint jó esélyei
voltak – nyilatkozta a Mediafax hír-
ügynökségnek Constantin Cerbulescu,
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
elnöke. „Az illető lottót és egyéb sze-
rencsejáték-szelvényeket is vásárolt,
viszont nem nyert semmit. Ezt köve-
tően elküldte a szelvényeket és az új-
ságból kivágott horoszkópot, azt kérve,
hogy egy kevés pénzzel kárpótoljuk az
őt ért anyagi és erkölcsi károkért. Azt
válaszoltuk rá, hogy kártérítési igényét
az újságnak és a szerkesztőknek kell
továbbítania. Elmagyaráztam, hogy mi
nem ezzel foglalkozunk" – mondta
Cerbulescu. Egy másik kretén azzal a
reklamációval fordult a fogyasztóvé-
delmisekhez, hogy túl csúszós a városi
jégpálya, egy harmadik pedig egy mo-
bilszolgáltató cégtől szeretett volna
kártérítést kicsikarni, azzal a magyará-
zattal, hogy a szerződéskötéskor részeg
volt, és nem értette kristálytisztán,
miket magyaráztak neki. De olyan is
akad, aki egy szexshopot pörölt volna,
akik nem voltak hajlandóak a megunt
szőke gumibabáját egy barnára vagy
feketére cserélni. Azt senki nem pana-
szolja már fel, hogy alacsony a kerítés?
Ja, az Isten állatkertje körül.

Ez marha jó! Szarvasnak hiszi magát
egy marha Németországban, mármint
egy tehén; megszökött a vágóhídról,
és a bajor erdőkben csatlakozott egy
szarvascsapathoz. Ha valakit esetleg
érdekelne, a marha neve Yvonne, és
már tíz hónapja körözik, egy helyi kol-
bászgyártótól pattant meg. Bár idő-
közben engedélyt kaptak a vadászok,
hogy leterítsék (nem pokróccal, hanem
puskával), a kalandor tőgyes még min-
dig szabadon csatangol. Sokan próbál-
ták élve elfogni, sikertelenül; no, nem
ember-, azaz állatbaráti szeretetből,
hanem mert egy dúsgazdag osztrák
felajánlotta: megvenné Yvonne-t (ál-
lítólag az illető nem más, mint Arnold
Schwarzenegger). Az identitászavaros
szarvas(marha)ünőnek már a Face-
book-on is saját oldala van, sőt, bárkit
szívesen visszajelöl, mint ismerőst (ha
esetleg van önök között zoológus, írja
már meg nekünk: a tehén nem pusztul
el, ha nem fejik rendszeresen?).
Amennyiben hinni lehet az erdei
pletykáknak, Yvonne egyszerűen meg-
őrjíti a szarvasbikákat, akik – az átlag-

hímekhez hasonlóan – mindig is nagy
csöcsű csajra vágytak.

Cirmos cica, jaj, hová lett a…
tököm? Egy életre emlékezetes él-
ményben volt része egy román pász-
tornak, Dorel Duruiannak: az Argeş
megyei férfi éppen büdöskábelt fek-
tetni kuporodott le egy erdőszélen,
amikor rátámadt egy hiúz; a vadállat a
férfi nemi szervét vette célba. „Délután
volt, és bementem az erdőbe, hogy el-
végezzem a dolgomat”, kezdte beszá-
molóját a juhász. Egyszercsak az erdő
mélyéről furcsa zajt hallott, a követ-
kező pillanatban pedig éles fájdalom
hasított a bőrstaneszlijébe, amit egy
jól megtermett hiúz éles fogai okoztak.
A férfi megpróbálta távozásra kész-
tetni a nagyra nőtt cicust, sikertelenül.
Ekkor megfogta a hiúz fejét, és teljes
erejéből megrántotta, hogy kiszaba-
dítsa a zacsit, csakhogy ezzel a manő-
verrel az állat fogai még mélyebbre
fúródtak a heréiben. „Ha nem fogom
meg a fejét, megölt volna. Nem bírtam
már a fájdalmat. Kitéptem magam az
állkapcsai közül, a bőr pedig a szájában
maradt” – mondta. A tragikomikus tá-
madás után felhívta testvérét, aki érte
ment az erdőbe az egy lóerős SMURD-
kocsival (szekérrel). A legközelebbi fa-
luban már várta egy mentő, amely a
Câmpulung Muşcel-i kórházba szállí-
totta. A férfi szerint a harapás ellenére
férfiassága nem sérült jelentősen, amit
az orvosok is megerősítettek… Né-
hány napig megfigyelés alatt tartják,
majd ki is engedik a kórházból. Való-
színűleg okulni fog az esetből: ha va-
laki egy tisztás közepén kuporgó és
rotyogó juhászt lát kirándulás közben,
bátran szólítsa Dorelnek – ő lesz az.

Anya, tej. Egy családi veszekedéshez
mentek ki még június végén az ohiói
rendőrök, ahol egy férfi és egy nő ré-
szegen üvöltözött egymással a kocsi-
jukban. Amikor a nőt megpróbálták
kiszedni az autóból, akkor az a legna-
gyobb meglepetésükre anyatejjel
arcon spriccelte őket. A dologból bíró-
sági ügy lett, az eredmény: két év fel-
függesztett börtönbüntetés és 200
dollár pénzbírság. És mivel a Robinette
nevű manci részeg volt tette elköveté-
sekor (mint a robinet, izé, mint a csap),
még alkoholelvonóra is kötelezték.
A nő éppen a férjével balhézott a ko-
csiban, amikor kiérkeztek hozzájuk a
rendőrök. Elvileg a nő volt a veszeke-
désben a szenvedő fél, ezért akarták a

zsaruk kicibálni a kocsiból, de nem
akart együttműködni velük. Olyany-
nyira nem, hogy a kapálózás és a kia-
bálás mellé még jól pofán is preckelte
őket az anyatejével, így a vád hivatalos
személy elleni erőszak volt. Ráadásul
ahhoz, hogy spriccelni tudjon, megva-
lósított némi közszeméremsértést is,
amikor előkapta a mellét a jobb célzás
érdekében (na, még szép, a lövéshez is
elő szokás venni a pisztolyt). Robinette
összességében egész olcsón megúszta
a dolgot, ráadásul akkora mázlija van,
hogy az esemény minden mozzanatá-
ról készült videofelvétel, de a spricce-
lésről konkrétan nem, mert „azt olyan
helyen csinálta, amire nem látott rá a
rendőrautó kamerája”. Micsoda? Szóval
pont a lényegről nincs kézzel fogható
bizonyíték? Akkor nem kizárt, hogy ez
az egész anyatejes sztori valójában
csak dajkamese…

Süntelenség. Egy friss tanulmány
szerint a sün azon tíz faj között van
Nagy-Britanniában, amelyek populá-
ciója a legnagyobb mértékben esett
vissza az elmúlt száz évben. Jelenleg
mintegy másfél millió sün él az ország-
ban, ami 25%-os csökkenést jelent az
egy évtizeddel korábbi helyzethez ké-
pest (a szigetországban tízévente tar-
tanak sün-népszámlálást). A vizsgálat
szerint a sünök száma azért csökken
ilyen drasztikusan, mert a növényvédő
szerek elpusztítják a fő táplálékukat je-
lentő hernyókat és rovarokat. Az el-
múlt években ráadásul egyre több sün
költözött lakott helyek közelébe (sün-
urbanizáció), ahol viszont patkánymé-
reg tizedeli az állományt, vagy
belegabalyodnak a kerítésekbe, ami
súlyos sérüléseket, illetve sünhalált
okozhat. Ezenfelül évente mintegy öt-
venezer sünt ütnek el a járművek az
utakon – annyi esélyed van, mint
sánta sünnek a nyolcsávos autópályán,
tartja az angol mondás –, és szintén
sok fullad bele a kerti tavakba, lévén
hogy a sün rossz úszó, főleg pillangó-
és hátúszásban gyenge. A hamarosan
induló országos sünmentő kampány
fővédnöke maga Erzsébet királynő
lesz, aki imádja ezeket a kis édibédi ál-
latokat: az oviban is sün volt a jele, és
a mai napig sünből készített papucsot
visel otthon.

Kínai fogamzásgátló leírása 
(eredeti!):
„Köszöni a miénk cég hogy ön választja
miénk által gyártódott fogamzódás

gátlásos pirula. Kérni hogy nagyon
fontos ez a tájékoztató hogy Ön elol-
vasni és utasítások fenntartani. Nem
fenntartja miénk cég nem tart felelős-
ség de más esetben nem tart felelős-
ség fenn szintén.
Pirula rendszerben nyelése naponként
este vagy reggel meggátolódik hogy
Ön belees a teherbe. Ha nem rendszer-
ben nyelés, előfordulása Ön belees a
teherbe növekedett valószínűséggel
bír. A pirula evése vízet követéssel va-
lósul meg, úgy jó. Pirulát megharapni
nem kell, a maga teljességében nye-
lendő bele Önnek szervezetében.
Nem használ hashajtó rossz mert Ön
teherbe lehet beleesve ha felszívódás
előtti hasmegy.
Nem hány magatol, nem jó. Teherbe
beleeshet ha hány magának ujjától.
Van étel gátolja pirula effektus. Nem
eszi ilyen etel pirula nyelésének előtte
és után 2 óra minimum.
Beveszese pirulanak harom hetet egy-
szerre rendszeres, utana követőt vár,
hogy Ön vére folyása kezdődik. Ez ál-
talánosságot megvéve egy hét.
Egy nap vére folyása követőt pirula
ismét nyeldes. Összes idő négy hét ami
menzesz ciklus és Ön nyeldes pirula
három hét és nem nyeldes egy hét. Ha
kihagy pirula nyelése nem csinál sze-
xuális dolog egy hét.
Egyéb eshetőség Ön belees a teherbe.
Ha kihagy kettő pirula nyelése nem csi-
nál szexuális dolog következő ciklus
kezdete egy hét után való.
Mellékes effektusokkal van: Ön elhány
magát, első esetnél kivérezi magát
nem megfelelő időpontnál (dátum),
feje szédül, hasa fáj, érének dagadása,
fájás Ön testének változatos pontokjai,
extreme lehetségesség szőrszálnöve-
kedés Ön testének helyein Önnek ké-
nyes és esztétitikátalan.
Fontos! Nem nyeldesi pirula annak
esete alkalmával hogy Ön korábban
beleesett a teherbe és teher állapot
azóta fennáll Önnek!
Nem nyeldesi pirula annak esete fenn-
forog hogy Ön hím: kizárólagos csak
nőstény nyeldes pirula.
Nem nyeldesi pirula amikor Önnek
mája elégtelen vagy Önnek szíve rit-
musosan zavart.
Egyéb mellékes effektusokért és kockázat
mértékekért kérdeződjön Önnek orvos
vagy gyógyszert készítő szakember.
Reméljük jól használ. Köszönünk
Önnen bizalom neki miénk cégnek,
hogy miénk terméket Ön nyeli."

BESZÉJJÉ’ TE IS 
INTELLIGENCSEN!

- kevésbé ismert idegen
szavak és jelentésük -

- metamorfázis: átalakulási
szakasz

- degeneráció: mai fiatalság
- bituminizmus:

szurokérzékenység
- Skizolda: Trisztán

becsavarodott szerelme /
elmegyógyintézet

- puceráj: péniszkiállítás
- kakafónia: a kakofóniánál is

sz*rabb hangzás
- viszkozitásindex: különféle

rovarcsípésekkel szembeni
egyéni tűrőképesség

- lipochonder: olyan normál
testalkatú személy, aki
kövérnek hiszi magát

- drum ’n’ bass (drámenbasz):
erotikus német szomorújáték

- duty free shop: olyan üzlet,
ahonnan szabad lopni

- ciklotímia: erős vihar idején
fellépő hangulatingadozás

- monovirátus: egy tagból álló
csoport

- dysnó: hibás haszonállat
- FMR: igen rövid ideig működő

kereskedelmi rádió
- E-coli: számítógépes bacilus
- kollaboracionista: zsidókkal

együttműködő
- desztillál:Till Attila

műsorvezetőt a Megasztárból
kirúg

- firewall: kivégzőfal
- circumflex: elektromos

körfűrész
- eminencia: a CIA főnöke
- potentát: afrodiziákum

hatóanyaga
- fantazmagória: általában

fehér, rózsaszín vagy piros
virágú, kitalált liliomfa

- Eugenia: EU-s tagországokba
exportált román édesség

- brahmaputra-tyúk: butuska
indiai nő

- ironman: ironikus ember
- kombináció: különféle

népcsoportok keveredéséből
kialakult nemzet

- depicentrum: az agy
szomorúságközpontja

- elektrosokk: magas
villanyszámla által kiváltott
lelki megrázkódtatás

- komponista: melomán révész
- helóta: permanens

köszönéskényszer által gyötört
személy

- Canis Maior: befolyásos
üzletember

- minuszkula: az átlagosnál
sokkal kisebb hímvessző

- happy hour: anyós kikísérése
a vasútállomásra

- kollapszus: lapszus okozta
összeesés vizsgán

- pápamobil: Róma
püspökének a telefonja

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor



E szavakat egy magyar gróf mondta
1942. május 15-én. Esterházy Jánosnak
hívták azt a magyar grófot.

A korabeli szlovák sajtó akkor nekiesett
Esterházynak. Árulónak és zsidóbérencnek
titulálták. Két év múlva Esterházy memo-
randumban tiltakozott Magyarország
német megszállása ellen. A Gestapo körö-
zési listáján előkelő helyen szerepelt.

A második világháború után előbb a
szovjet hatóságok internálták, de mindösz-
sze tizenkét nap után szabadon engedték.
Ezt Gustáv Husák – emlékeznek még erre a
névre? – nem tudta elviselni, és személyes
utasítást adott Esterházy ismételt letartóz-
tatására. Ami meg is történt, és a csehszlo-
vák hatóságok kiadták a foglyot a szovjet
titkosszol¬gálatnak. A szovjetek – en-
gedve a csehszlovák kérésnek – másodszor
már nem hibáztak, és koholt vádak alapján
tíz év kényszermunkára ítélték.

Távollétében a szlovák Nemzeti Bíróság
1947 szeptemberében „a fasizmussal való
együttműködésért” (!) halálra ítélte. Két év
múlva – a halálos ítélet ismeretében – a
szovjetek kiadták Csehszlovákiának a ma-
gyar grófot. Hazaszállítása után elnöki ke-
gyelemben részesült, és életfogytiglant
kapott. 1955-ben, az általános amnesztia
alkalmából, Esterházy büntetését 25 évre
„csökkentették”. Mírov börtönében halt
meg, szemét cellatársa, egy szlovák pap
zárta le. Bár a család ezt kérte, Esterházy
János magyar gróf hamvait a börtönpa-
rancsnok nem adta ki.

Minden benne van Esterházy János tör-
ténetében és szenvedésében. S minden fe-
lesleges pátosz nélkül kijelenthetjük,
Esterházy János gróf, korának gyermeke,
hős volt. Hős, és talpig becsületes, tisztes-
séges ember. Magyarként akkor nyilván
nem tudta – nem is tudhatta – elfogadni
Trianont. S ugyanígy képtelen volt elfo-
gadni a Tiso-féle náci szlovák államot.

A háború után a szlovákok éppen azért
rettegtek, hogy a Tiso-féle náci évekért
megkapják majd büntetésüket, és esetleg
elveszítik a Felvidéket. Ezért kellett egyebek
mellett rámutatniuk egy magyar grófra, s
kinevezni őt fasisztának. Az egyetlent, aki
a zsidó deportálások ellen szavazott. De ez
akkor mit sem számított. Mert semmi sem
számított sohasem. Hiszen csak egy ma-
gyar grófról volt szó. S az a szlovák sajtó,
amelyik 1942-től zsidóbérencezte Ester-
házyt, 1945 után hozzálátott ugyanőt fa-
sisztázni. S ebben az elvadult, eszement,
velejéig rothadt és aljas hazugsághadjárat-
ban a csehszlovák „elvtársak” készséges se-
gítőre akadtak a magyar „elvtársak”
személyében. Hát persze, hiszen egy ma-
gyar GRÓFRÓL volt szó, aki személyében
egyedül hiteltelenítette a kommunista pro-
paganda nemesekről és úgy általában a
magyarokról szóló förtelmes hazugságait.

Ezért kellett mártírhalált halnia Ester-
házy Jánosnak.

Nem olyan bonyolult ez, Gasparovic úr.
Miképpen az sem túl bonyolult, hogy vajon
ön miért és miért éppen most tartotta fon-
tosnak fasisztának bélyegezni Esterházyt.

Azért, elnök úr, mert egy kis koncért,
egy kis szánalmas népszerűségért, a hülyék
és nyálfolyatók megbecsüléséért és tapsá-
ért igazán nem nagy ár egy meggyilkolt
magyar grófnak immáron az emlékét is
meggyalázni. Így és ezért lett ön halottgya-
lázó, elnök úr, s mindezek mellett hazug is.
A leggyávább hazug. De nem baj, elnök úr.
Ettől mit sem változik Esterházy János ma-
gyar gróf igazsága. S a hazugság mindig ki-
derül, néha hamarabb, mint bárki képzelné.
Most például a WikiLeaks nyilvánosságra
hozott irataiból kiderült, hogy a szlovák bel-
ügyminisztérium arról tájékoztatta 2006-
ban az Egyesült Államok nagykövetségét,
hogy Malina Hedviget megverték Nyitrán.
Aztán jöttek Ficóék, és támadásba lendül-
tek. S ma Malina Hedvig ellen folyik eljárás,
azok parancsára, akiknek kegyelméből ön,
elnök úr, ott ül, ahol ül.

Ha most 1945 lenne, Malina Hedviget
halálra is ítélnék, ugye, elnök úr?

Nem sokat változtak a dolgok, igaz,
elnök úr, legalábbis, ha a magyarokról van
szó… 

Bayer Zsolt 

„Veszélyes útra tért a szlovák kormány akkor, amikor a zsidók kitelepítéséről szóló törvényjavasla-
tot benyújtotta, mert ezzel elismeri jogosságát annak, hogy a többség a kisebbséget egyszerűen
kiebrudalhatja… Én ellenben, mint az itteni magyarság képviselője leszögezem ezt, és kérem
tudomásul venni, hogy azért nem szavazok a javaslat mellett, hanem ellene, mert mint magyar
és keresztény és mint katolikus a javaslatot istentelennek és embertelennek tartom.”
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Marosvásárhely
Rózsák tere 16.

B&B caffe
be with friends

Nyitvatartás 
10:00 - 22:00

Reklám

Az ezredes bukása
Vége. A diktátor megbukott. Moammer el-Kadhafi 41
éves országlása az utolsó stádiumba érkezett. Líbia
mindenható urát, az arab világ és Afrika nagy egyesí-
tőjét legfeljebb önmaga további sorsa érdekelheti. Az
ezredes hatalmának vége, uralkodását legfeljebb
órákban számolják. Tripoli utcáin ünnepel a tömeg, s
megkönnyebbülten sóhajt fel a világ közvéleménye is.
Bekövetkezett, ami törvényszerű volt.

Nem lehet egy országot évtizedeken egy ember, egy klán
hitbizományaként kisajátítani. Még akkor sem, ha Kadhafi
viszonylagos jólétet és elvitathatatlan stabilitást garantált
népének az arab világon belül. Kétségtelen azonban, hogy
mindezt vérrel és vassal érte el, ami az európai értékalapú
megközelítésben megbocsáthatatlan. De még mielőtt bárki
ítélkezne, mindennél többet mond, hogy a líbiai főváros fel-
szabadultan ünnepli az elnehezült rendszer bukását.

Természetes, hogy az ember szorít a szabadság szellőjét
megérző líbiaiak sikerének, valahogy mégsem tud önfeled-
ten ünnepelni. A nagy szavak, a „forradalmi lelkesülés” mö-
gött ugyanis látja, érzi, hogy valami még sincs rendjén. Nem
érti például, hogy miként lett például Kadhafiból oly hirtelen
véres diktátor. Ha a demokrácia bajnokai Lockerbie után meg-
buktatják az ezredest, az logikus lett volna. Kadhafi ugyanis
büntetlenül játszott az életekkel, s felelőssége jogi értelem-
ben is egyértelmű. Csakhogy az igazságosztóknak akkor más
dolguk volt, így beérték a szankciókkal. Később már ezt sem
erőltették annyira, s elfogadták az ezredes kényszerű köze-
ledését. Látták ugyanis, hogy az olajban, ásványkincsekben
gazdag Líbia hatalmas lehetőségekkel kecsegtet, s a profit
ugyancsak csillapította az úgynevezett fejlett világ egyébként
jogos felháborodását. A Kadhafi kínálta befektetések min-
dent háttérbe szorítottak, s fiait is szívesen látták az európai
üzleti körök. Ezek után az ember tényleg nem nagyon érti,
hogy miért a hirtelen felháborodás? Talán Kadhafi közeledé-
sében megérezték a hiénák a diktátor gyengeséget is, s le-
csaptak. Eljött ugyanis a pillanat, amikor immár nagyobb
haszonnal kecsegtetett az ezredes megbuktatása? Természe-
tesen a demokrácia nevében. Kétségtelen az is, hogy a válság
közepette sokaknak kitörési pontot jelenthet egy háború.
Arról nem is beszélve, hogy egy olajban gazdag ország inf-
rastruktúrájának lerombolása milyen megrendeléseket hoz-
hat a győzteseket támogatóknak.

Az ember igyekszik elhessegetni e pesszimista gondola-
tokat, cinizmusát azonban csak erősítik a közép-európai
rendszerváltás tapasztalatai. S e szkepticizmust csak erősíti,
ha ránézünk a győztesek szedett-vedett seregére, amelyet –
mily véletlen – az éppen bukó diktátor tegnapi segédei irá-
nyítanak. Ilyenkor a szemlélő kétségbeesetten odakiáltana
a győzelem lázában életét kockáztató forradalmárnak, hogy
vigyázzon, ismét becsapják, ám csak legyint, hiszen ezt most
úgysem hinnék el neki. Úgyis jön majd a kijózanodás, s akkor
tényleg sajnálhatjuk, hogy mi lett az „arab tavaszból”.

De mindez elsősorban a líbiai nép gondja. A világ azonban
örömében nem mehet el észrevétlen amellett, hogy azért a
nemzetközi jog ismét sérült. Az ENSZ felhatalmazását ugyanis
a NATO ugyancsak szabadon értelmezte, s a mostani „huma-
nitárius” akció csak tovább erősítette, hogy minden viszony-
lagos. Ott és akkor lépnek fel az éppen erősek, amikor
érdekük úgy kívánja. S ez nem jó. Mint ahogy az sem az ön-
álló gondolkodást segíti, hogy a világ az elmúlt hónapokban
– bár azt hitte – szinte semmit nem tudott arról, mi is tör-
ténik valójában Líbiában. Talán jobb is! Most mindenesetre
örüljünk annak, hogy egy diktátor azért mégis csak megbu-
kott. 

Stier Gábor

Nyílt levél Gasparovicnak 

Ivan Gasparovic
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Klein Laszló abbahagyta a teremlabdarúgást

– Távoztál a marosvásárhelyi City’us-tól, majd ha-
zaköltöztél Székelykeresztúrra, így abbahagytad a te-
remlabdarúgást. Mi késztetett erre a cseppet sem
egyszerű, mi több, kényes döntésre?

– Valóban nem volt könnyű ez a döntés. Már ko-
rábban említettem, hogy szeretnék több időt szentelni
családomnak, akiknek hálával tartozom, mert mindig
mellettem voltak, támogattak a sportpályafutásom
során. Régi tervem volt, hogy személyesen is támogas-
sam a székelykeresztúri sportéletet, futballt. A székely-
keresztúri SE előző elnökének, Bartos Lászlónak
júliusban lejárt a mandátuma. Én bejelentettem, hogy
indulni szeretnék az elnöki posztért, majd augusztus 1-
jén meg is választottak elnöknek. Így egy régi családi
álmunk vált valóra, miszerint édesapámmal, id. Klein
Lászlóval dolgozhatok ezután, aki több mint harminc
éve ennél a csapatnál tevékenykedik. Egyébként to-
vábbra is ő marad az együttes edzője. 

– Gondolom, a feleséged is örvend, hogy ezután
többet leszel otthon.

– Ez volt a másik tény, amin változtatnom kellett.
Megértő és ugyanakkor elnéző párom van, de itt az
idő, gyereket szeretnénk, ami megköveteli mindkét
szülő hozzáállását. Amíg Marosvásárhelyen fociztam,
minden alkalommal vártam a lehetőséget, hogy mi-
előbb hazautazzak, és családi környezetben töltsem
időmet. Habár amióta belevágtam ebbe a munkába,
sincs sok szabadidőm, de fontos az, hogy minden éjjel
otthon aludhatok, kedvesem társaságában lehetek.
És nincs annál kellemesebb dolog, amikor edzések,
mérkőzések után megvár, és együtt mehetünk haza.

– Mondj néhány szót a csapatról. Mi a vezetőség
célkitűzése?

– Ez az együttes a nyáron kovácsolódott össze, zömét
tizenéves fiatal tehetségek alkotják. A legidősebb játé-
kosok 23–24 évesek, többségük két éve még csak kis-
pályás szinten játszott. Én megértettem velük, hogy
közösen szép eredményeket érhetünk el, s egyelőre hall-
gatnak rám. Pszichikailag fontos, hogy hassak rájuk, saj-
nos az akaratukkal van gond, hiszen másak a mai
fiatalok, mint hajdanán. A klubot én adóssággal vettem
át, ami a régi vezetőség hibája volt, de remélem, idővel
az anyagi gondok megoldódnak. A helyi tanács és né-
hány szív-lélek magánvállalkozó segítségére ezután is
szükség lesz, csak közösen tudunk jó eredményeket el-
érni. Az új vezetőség célja, hogy a keresztúri focit kiemel-
jük abból a helyzetből, amiben jelenleg van. Továbbá:
minél több fiatalt a gyepre szeretnénk csábítani.

–Visszatérve a teremlabdarúgáshoz, te viszonylag
későn kezdtél el teremfocizni. Kinek köszönhetően lettél
futsal-játékos?

– Székelykeresztúri születésű lévén, ott is kezdtem
el focizni, a helyi együttes ifi csapatánál, ahol édes-
apám edzősödött, majd a székelyudvarhelyi Budvár,
egykori C-osztályos együtteséhez kerültem, ahol két
és fél évet rúgtam a bőrt, mint mezőnyjátékos, hát-
véd. Majd a katonai szolgálatot Csíkszeredában, a haj-
dani C-osztályos Rapidnál töltöttem, ahonnan
Székelyudvarhelyen keresztül újra Keresztúrra vitt az

utam. A teremlabdarúgással viszonylag későn, 27
évesen ismerkedtem meg, hosszas huzavona után si-
került meggyőzzön Jakab Zoltán, a székelyudvarhelyi
együttes egykori és jelenlegi edzője. A csapat ottlétem
alatt kétszer lett román bajnok. Idővel Déván, majd
Sepsiszentgyörgyön is játszottam, előbbi együttesnél
bajnok, kupagyőztes is lehettem.

– Mit jelentett a pályafutásod alatt a marosvásár-
helyi időszak, illetőleg Marosvásárhely?

– Én hajdanán még megfordultam Marosvásár-
helyen, a jelenlegi City’us elődjénél, a Transilvaniánál
is. Marosvásárhelyre az együttes néhai sportigazga-
tója, Dorin Naste révén kerültem, aztán Kiss Imolának
köszönhetően jött létre a szerződésem. Örvendek,
hogy itt játszhattam, nagyon sikeres két évet zártunk,
ugyanis román bajnokok, kupa- és szuperkupa-győz-
tesek lehettünk, sőt eljutottunk az UEFA Futsal Cup
legjobb 16 csapata közé, ami nem kis teljesítmény.
Viszont én mindig elfogadtam, hogy csak másodhe-
gedűs voltam Carlao mögött, pedig tisztában voltam
azzal, hogy alig 1–2 adottsággal volt több neki, mint
nekem (labdajáték és mezőnyjátékosi rátermettség).
Épp ezért a Székelyudvarhelyen szerzett két bajnoki
címünknek jobban tudok örvendeni, hiszen ott in-
kább hozzá-járultam a sikerhez, a bajnoki címek el-
hódításához.  Egyébként mindenkitől baráti módon
búcsúztam, kellemes két évet töltöttem a City’us-nál,
szerettem Marosvásárhelyen.  

– Távoztál Marosvásárhelyről, mielőtt még búcsú-
mérkőzésed lett volna…

– Valóban, de egy búcsúmeccset nem én kellett
volna megrendezzek, nemde?

– Sikeres időszakot hagytál magad mögött a román
válogatottban is, hiszen 129 mérkőzésen játszottál, de

ott sem volt búcsúmeccsed. Beszéltél-e azóta Sito Rive-
rával, a válogatott brazil edzőjével?

– Ez az, amit bánok, hogy 129 mérkőzés után,
gondolom megérdemeltem volna egy búcsújátékot
a válogatottban, de azt nem én kellett volna meg-
szervezzem. Egyébként Sito Rivera nemrég újra fel-
hívott és közölte velem, hogy ezután is számítana rám
a válogatottban, ezért mielőbb keressek magamnak
egy csapatot, ahol játszhatok. Bevallom, beszéltem
az udvarhelyi együttes vezetőivel, de nekik van már
két fiatal kapusuk, így nem engedhetik meg, hogy
szerződtessenek, fizessenek egy harmadikat, inkább
mezőnyjátékosokra lenne szükségük. Két–három ed-
zésre még felkocsikáztam volna Udvarhelyre, mert
közel van. Amúgy Kézdivásárhelyről volt egy ajánla-
tom, de visszautasítottam. Oda csak a mérkőzésekre
kellett volna eljussak, de edzések nélkül nekem nem
felelt meg. A másik gond a távolság volt, hisz újra hu-
zamosabb időt lettem volna távol családomtól.

– Végül abbahagytad a teremfocit, de ezután is
„első szerelmednek”, a nagypályás futballnak hódolsz,
hiszen az Udvarhely körzeti bajnokságban szereplő
szentábrahámi együttes hátvédje maradtál. Miért
éppen Szentábrahámot választottad?

– Szentábrahámon fociztam eddig is nagypályán,
már teremlabdarúgóként is, hisz mezőnyjátékosként
mindig szerettem játszani. Ott néhány éve összeko-
vácsolódott egy olyan baráti társaság, akikkel hajda-
nán együtt játszottunk Székelykeresztúron, az iúsági
csapatban. Ott van az a hely, ahol mindig is kelleme-
sen éreztem magam, ott tisztelnek és szeretnek a leg-
jobban a csapattársaim. Nemhiába siettem mindig is
haza, bárhol is játszottam teremlabdarúgóként, hisz
otthon várt a családom, meg a szentábrahámi csa-
pattársak, egykori-jelenlegi barátok… 

A székelykeresztúri születésű, 129-szeres román válogatott játékos, a City’us színeiben kétszeres bajnok és román kupagyőztes egykori hálóőr szerződést bontott a marosvá-
sárhelyi egyesülettel, majd hazaköltözött szülővárosába. A biztos kezű portás ezután sem marad távol a focitól, hisz augusztus elsejétől, jelenleg a helyi megyei osztályban
szereplő székelykeresztúri SE elnöke, míg az együttes edzője továbbra is Laci édesapja, id. Klein László marad. Emellett Laci, 37 éves kora ellenére, továbbra is az Udvarhely
körzeti bajnokságban szereplő, szentábrahámi Andycom középhátvédje, ahol együtt játszik hajdani társaival, gyerekkori barátaival. I. Klein Lászlóval Szentábrahámban, a
Székelykeresztúri SE–Apollo Old Boys barátságos labdarúgó-mérkőzés után beszélgettünk.

Durva játék, Steaua-győzelem Ploieşti-en

Steaua–FCM 2–0 (1–0)

Sebastian Colţescu craiovai játékve-
zető tíz sárga és egy piros lapot osztott
ki a 90 perc során a két csapat játéko-
sainak, közülük az öt sárgát és egy pi-
rosat a vásárhelyieknek. 

Az első fél órában alig-alig közelítették meg
a kapukat, a házigazdák középpályásai, míg a
vendégek hátvédsora volt a szervezettebb, ak-
tívabb. Ronni Levi, a Steaua edzője több olyan
játékost küldött pályára kezdőemberként vagy
csereként, akik kevesebbet, vagy egyáltalán nem
játszottak a néhány nappal korábbi, TSKA elleni
Európa Liga-találkozón (Geraldo, Bikfalvi, Ru-
sescu, Nicolici, Martinovici), így nem mutatko-
zott fáradság a csapat játékán. Ebbe a taktikai
húzásba ütközött Sabău, mivel hiába volt szer-
vezettebb a passzjátékuk, mint két héttel koráb-
ban, a Voinţa elleni idegenben lejátszott
találkozón, a tapasztaltabb, jobban adogató bu-
karestiek két alkalommal, Brandan beívelt szög-
lete nyomán, kihasználták a FCM-védelmének
hibáit, így sikerült két gólt fejelniük (Geraldo és
Martinovici), előbb Iencsi, majd Goge mellől, a
tehetetlen, még büntetőt is hárító Balaurunak.
A marosvásárhelyi együttesnek két nagyobb le-
hetősége volt a gólszerzésre, abból mindössze
egy lövés találta el a kaput, amikor Sergiu Buş
léc alá tartó labdáját Tătăruşanu a léc fölé tolta.

A mérkőzés előtt a FCM Danijel Suboticot, a
horvát származású svájci éket igazolta Craiováról
Marosvásárhelyre. Subotic Zágrábban született,
de családjával még fiatal korában Svájcban te-
lepedett le, s az FC Baselnél kezdte a labdarúgást.
Utóbb a Portsmouth, a Waregem és a Grossetto
csapataiban játszott, tavaly az Universitatea Cra-
iovánál volt szerződésben, a nyáron pedig a skót
St. Johnstone-nal végezte a felkészülést.

A hároméves megállapodást aláíró Subotic
22 éves, hatszoros U-19 svájci válogatott, az
előző idényben pedig öt gólt rúgott, egyet éppen
a marosvásárhelyiek kapujába. 

A FCM legközelebb szeptember 9-én lép pá-
lyára a Sziget utcában (időközben a válogatott
játszik két mérkőzést, ezért nincs forduló) a plo-
ieşti-i ASTRA ellen. A mérkőzést 19 órai kezdettel
játsszák.

Steaua–FCM Marosvásárhely 2–0 (1–0)
Vezették: Sebastian Colţescu (Craiova) – Romeo Ghin-
guleac (Bukarest), Gabriel Stroe (Piteşti).
Steaua: Tătăruşanu – Nicoliţă, Galamaz, Geraldo, Bran-
dan, Rusescu (23. Nikolici), Bikfalvi (55. Latovlevici), 
Bourceanu, Tănase, Tatu, M. Costea (67. Martinovici).
FCM: Balauru – Vagner, Iencsi, Ghionea, Szilágyi, Ilyés,
Issa Ba, Pădureţu (75. Bumba), Astafei (46. Goge), Cel-
sinho (67. Fl. Dan), S. Buş.
Gólok: Geraldo (45.). Martinovics (87.).
Sárga lapok: Rusescu (11.), Bikfalvi (24.), Nicoliță (38.),
Bourceanu (43.), Geraldo (50.), illetve Celsinho (13.), Vagner
(35.), Issa Ba (72.), Iencsi (82.), Szilágyi (84.).
Piros lap: Vagner (88.).
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Medvééknél vendégség van.
Medvemama így szól a medvegyerekhez:
- Nem szégyelled magad? Mutatkozz be a vendégeknek!
Mire a medvegyerek:
- Bocs...

Az új vendéget megvágja a borbély. Némi mellébeszéléssel
próbálja kiengesztelni, majd megkérdi:

- Uram, járt már nálunk korábban is?
- Nem, a lábamat a háborúban vesztettem el.

Két barátnő találkozik. Egyikük szeme alatt hatalmas mo-
nokli díszeleg.

- Veled meg mi történt? - kérdi a másik.
- Nézeteltérésem volt a férjemmel.
- Pedig úgy tudtam, a férjed elutazott egy hétre.
- Ez a gond, én is azt hittem...

Rendőrök beszélgetnek:
- Úgy szeretném, ha anyámnak sok szárnyas állata lenne

otthon!
- Miért?
- Hát szegény minden reggel azon sóhajtozik, hogy neki csak

egyetlen barom-fia van.

Az anyuka hazaér a munkából és a kisfia azzal fogadja, hogy
megmosta a kutya fogát. Ezt meghallván kidobja a kisfia
fogkeféjét és vesz neki egy másikat. Eltelik két hét és a gyerek
megkérdezi:

- Anya, miért dobtad ki a fogkefémet?
- Mert megmostad vele a kutya fogát.
- De anya, én a te fogkeféddel mostam meg!

Viccek

Egyszer volt, hol nem volt... Számtalan-
szor hallottuk gyermekkorunkban ezt a
mesekezdő formulát, amelyet mi is így
adunk tovább. De vajon belegondoltunk-
e valaha, mit jelent ez az egyszerűnek
és könnyednek tűnő kijelentés: egyszer
lenni, másszor meg nem? Pedig a réges-
régi időkből származó teremtésmítoszok,
élet-és haláltörténetek többek között
azért őrződtek meg számunkra, hogy fe-

lelősséggel lássuk s éljük mindennapja-
inkat, és újra meg újra szembenézzünk
az élet végességével. 
A mese lehetővé teszi az ember számára,
hogy - ha csak átmenetileg is - győzel-
met arathasson a halál felett, és meg-
teremtse saját világát. A kötet meséi fel-
idézik, mintegy újra az emlékezetbe
vésik, valamint működésbe hozzák ezt
a régi mágikus tudást.

Könyvajánló

Mesék életről, halálról és újjászületésről
Boldizsár Ildikó:

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

Segítsenek Zoltánnak

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

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

Segítsenek, hogy
megélhessem álmaim,

kaphassak 
még egy esélyt az élethez! 

Bármely csekély, szívből
jött adomány, az Isten

segítségével, reményt jelent
számomra a továbbélésre! 

BCR: Számlatulajdonos Varga Zoltán
RO72RNCB0188122499050003 RON
RO02RNCB0188122499050002 EURO
BRD: Számlatulajdonos Varga Zoltán
RO25BRDE270SV63274932700 RON
RO67BRDE270SV63275062700 USD
RO63BRDE270SV63275142700 EURO


