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Zöldek

Ennek megisszuk a levét!

Verespatak, bányaberuházás, Borbély László,
RMGC, aranyláz, Kelemen Hunor, gold. Ha
begépelnénk ezeket a szavakat valamelyik
internetes keresőbe, biztosan állítható: száz
meg száz találat lenne. Olvashatnánk min-
denfélét: a pro goldtól kezdve, zöld aktivista
anti goldos véleményen át, egészen jól alá-
támasztott összeesküvés-elméleteket firtató
cikkekig. 
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>>> 6. oldal Riport

Bélbor, 
a borvízforrások hazája

Tizenhárom évvel ezelőtt fedeztem fel Bélbort.
Udvarlása első évében ide vitt nyaralni férjem,
s szerettem bele a pillanat leforgása alatt a
nagy kiterjedésű kaszálókba, méregzöld feny-
vesekbe, a vendégszerető emberekbe. Akkor
fogalmazódott meg bennem, valamiképpen
köszönetet mondok minden szépért. Most ér-
kezett el ennek az ideje.

Sport

A lábtenisz, 
mint sportág
Marosvásárhelyen

Már az 1960–70-es években Marosvásár-
helyen közkedvelt időtöltés volt a lábte-
nisz, amit főleg a hajdani ASA egykori
játékosai, volt vízilabdázók és sportolni
vágyó amatőrök űztek, a szebb napokat is
megért Május 1 strandon és a Víkendtelep
pályáin. A 90-es években egy újabb gene-
ráció bontogatta szárnyait a Víkenden, az
Elektromaros víkendházának szomszédsá-
gában, a cukorgyári pálya mellett, aztán a
MOGYE, meg az építészeti iskola termé-
ben, akik gyorsabb és technikásabb lábte-
niszt játszottak, mint elődjeik. 

>>> 15. oldal

Hír és hírháttér

Az erdélyi magyar 
politikai rendszerváltást

sürgették

Szombaton, a Kultúr-
palota nagytermében
tartották a Magyar
Polgári Párt tavaszról

elhalasztott III. orszá-
gos tanácskozását.

>>> 5. oldal

Hitélet

Szókimondó rapperből
keresztyén énekes

A 24 éves marosvásárhelyi születésű Demeter
Erdei Lehel közel tíz éve kezdte zenei karrier-
jét. Míg tinédzserként kizárólag keménynek
tűnő rapperként próbált bekerülni a köztu-
datba, addig napjainkban keresztyén dalokat
előadva szolgálja az Urat. Az idáig vezető út
nehézségeiről és missziós terveiről számolt
be a Központ hetilap olvasóinak.

>>> 10. oldal >>> 11. oldal

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

Az anyanyelvű oktatás esélyéről
és szükségességéről – románul

>>> 3. oldal

Marosvásárhelyen, a Dr. Bernády György Közművelődési Házban már az előadás meg-
kezdése előtt nagy sürgés-forgás volt. Politikusok, újságírók, tanárok, érdeklődők
várták a bejelentett Az anyanyelvű oktatás – esély és szükségesség. Élünk e lehető-
séggel? című szeminárium megkezdését. A pénteki tanácskozáson részt vettek a magyar
nyelvű oktatást biztosító állami és magánegyetemek vezetői, oktatási szakemberek,
a romániai nem magyar kisebbségi szervezetek képviselői, valamint az RMDSZ vezetői
közül Borbély László és Markó Béla is. Jelen voltak a már városközpont rendszeres „tün-
tetői”, Ádám Valérián és csapata, fehér köpenyekben és narancs sárga esernyőkkel fel-
vértezve.



Súrlott Grádics-antológia 

A Súrlott Grádics irodalmi
kör rendhagyó könyvbemuta-
tóra hívja az irodalomkedvelőket
szerdán 17 órától a Bernády
Házba, a Kriterion kiadó gondo-
zásában megjelent Az eltérí-
tett felvonó című Súrlott
Grádics-antológia bemutatójára.
Házigazda Nagy Miklós Kund, a
dr. Bernády György Közművelő-
dési Alapítvány kuratóriumának
alelnöke. Bevezetőt mond Bö-
gözi Attila, a kötet szerkesztője,
az antológiáról H. Szabó Gyula,
a Kriterion kiadó igazgatója és az
előszót jegyző Nagy Pál iroda-
lomkritikus beszél. A kötet írásait
válogatta Bölöni Domokos. Nagy
István színművész felolvas a
gyűjteményből. Közreműködik a
Cantuale férfikar és Seprődi Jó-
zsef borlovag. 

Mustármag a szórványban 

Kulcsár-Székely Attila, a
székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház színművésze szep-
temberben a Nyárádmentén
vendégszerepel a tavalyi évad-
ban Wass Albert műveiből ösz-
szeállított Mustármag című
előadással. A produkcióval el-
sősorban a szórványban élő
magyarságot kívánják megcé-
lozni, olyan, magyarlakta tele-
püléseken adják elő, ahol az
embereknek nincs lehetőségük
színházi élményekkel gazda-
godni. A műsort minden alka-
lommal az adott település
templomában mutatják be.
Szeptember 8-án Jobbágytel-
kén, 10-én Márkodon, 11-én
Mikházán tekinthető meg a
Mustármag. Az előadásokra a
belépés ingyenes. 

Kezdődik a koncertévad 

Csütörtökön elkezdődik a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmó-
nia 2011/2012-es évada. A
nyitóhangversenyre a George
Enescu Nemzetközi Fesztivál
keretében, este 7 órakor a Kul-
túrpalota nagytermében kerül
sor. A vokálszimfonikus koncer-
tet a MOGYE és a Classus Art
Promotion közreműködésével,
az Európai Nevelési Bizottság
anesztezológiában szervezett
előadás-sorozatának résztvevői
tiszteletére szervezik. Vezényel
Cristian Lupes, közreműködik

Kele Brigitta szoprán, Marian
Pop bariton és Petre Burca
basszus. Műsoron Enescu, Dvo-
rak, Csajkovszkij, Leoncavallo,
Rossini, Lehár, J. Strauss, Kál-
mán I. és Donizetti művei, il-
letve részletek. 

Förtelmes Főnökök 
a mozikban

Szeptember 7-én és 8-án még
megtekinthető a marosvásár-
helyi Művész/Arta moziban a
Förtelmes Főnökök (Horrible
Bosses) című film. A Seth Gor-
don rendezését dicsérő 2011-es
amerikai bűnügyi vígjáték fő-
szerepeiben Jason Batemant,
Kevin Spacey-t, Jennifer Anis-
tont, és Colin Farrellt is láthat-
juk.  

Kiállítások

Szeptember 3–13. között te-
kinthető meg a Marosvásárhe-
lyi Fotóklub hét tagjának
fotókiállítása. A művészek a
hónap elején fotós körúton vet-
tek részt a Kalotaszeg (Zsobok)
– Bugac, Lovaspuszta – Szen-
tes – Kiskunfélegyháza – Nyu-
gati-Kárpátok útvonalon. A
körúton készült képek a vár fo-
tógalériájában csodálhatók
meg (hétfőn zárva). 

Huszadik század eleji feliratos
falvédőkből és katonai emlék-
képekből álló tárlat látogatható
szeptember 30-ig a Bolyai téri

unitárius egyházközség Dersi
János Termében. 

Marton Erzsébet préseltvi-
rág-kompozícióiból nyílt kiállí-
tás a marosvásárhelyi Deus
Providebit Tanulmányi Házban.
A tárlat szeptember 30-ig na-
ponta megtekinthető. 

EKE fotókiállítás

Szeptember 6–30. között láto-
gatható A szervezett termé-
szetjárás története
Erdélyben című fotókiállítás a
marosvásárhelyi vár központi
épületében (volt sorozóköz-
pont). Az Erdélyi Kárpát-Egye-
sület marosvásárhelyi osztálya,
a Maros és Kolozs Megyei Mú-
zeum és a Maros Megyei Hegyi-
mentő Szolgálat szervezésében
állították ki a megtekintésre
váró anyagokat. A Természet-
járó Múzeum egyedi tárlatán
neves gyűjtők anyagai és mú-
zeumokban őrzött relikviák ke-
rülnek közszemlére, mint az
Erzsébet-zászló (az EKE első hi-
vatalos zászlaja), 100 évnél idő-
sebb jelvények, 1850-es
évekbeli litográfiák, Orosz
Endre és Balogh Ernő hagyaté-
kai, könyvritkaságok, az EKE ki-
emelkedő személyiségeinek
rövid bemutatása. A tárlat
kedd–pénteken 9–16 óra kö-
zött, szombaton és vasárnap
10–14 óra között látogatható. 

2. oldal >> Naptár szeptember 7–13.

Névnapok
Szeptember 7. Regina
Szeptember 8. Mária, Adrienn
Szeptember 9. Ádám
Szeptember 10. Nikolett, Hunor
Szeptember 11. Teodóra, Igor
Szeptember 12. Mária
Szeptember 13. Kornél, Ludovika

Ajánló

Kos: Úgy érzi, elérkezett az ideje, hogy változtasson az életén.
Ehhez most minden lehetőséget megkap – nemcsak a
magánéletében, hanem a munkahelyén is, ugyanis a főnökei
megijednek, hogy elveszítik, ezért bármit megadnak, amit kíván. 

Bika: Olyasmibe is belekóstol, amit eddig elhessegetett magától.
Rájön, már hamarabb szüksége lett volna erre a fajta változásra,
és most örömmel veti magát bele az ismeretlenbe. 

Ikrek: A  múlt árnyéka fogja elsötétíteni napjait, ugyanis egy régi
hibája újfent napirendre kerül. Ha lehet, ne hárítsa a felelősséget,
mert ön éppúgy hibás, mint a kollégái. 

Rák: Gondosan kialakított maga körül egy díszletvilágot, amely
most kezd összeomlani. Nemcsak a munkatársai néznek ferde
szemmel önre, de a főnökei is. Ahelyett, hogy kétségbeesne,
nézzen szembe a valósággal, ideje egy valóságos világot felépíte-
nie maga körül.

Oroszlán: Úgy érzi, önre mosolyog a szerencse, mert egyik pil-
lanatról a másikra új lehetőségek pottyannak az ölébe. Azonban
ezek a feladatok nem illenek az egyéniségéhez. 

Szűz: Mélyen elgondolkodik, és rájön, hogy tetteit nem az
érzelmei vezérlik, hanem az érdek, esetleg a bosszú. Meg akarja
mutatni a vetélytársainak, hogy ön a legerősebb, még akkor is,
ha ez minden energiáját elszívja.

Mérleg: Az elmúlt hetekben igazán keményen dolgozott, ám
úgy érezte, hogy főnökei ebből mit sem vettek észre. A héten
azonban rájött, hogy tévedett, hisz nemcsak keserves munkája
gyümölcsét arathatja le, de még a főnökök elismerését is
kivívhatja. 

Skorpió: Ön hajlamos arra, hogy túlvállalja magát. A héten sem
történik ez másként, csakhogy a szervezete egyértelműen jelzi,
elege van az állandó túlórákból. Hivatalos céllal egy kisebb utazás
jöhet szóba, amire – fáradtsága ellenére – igent mond. 

Nyilas: Már régóta érik önben a gondolat, hogy nem becsülik
meg eléggé a munkáját, azonban a következő napokban végleg
betelik a pohár. Alaposan átgondolja helyzetét és rájön, hogy azért
nem sikerült a ranglétra lépcsőfokain feljebb gyalogolni, mert a
főnökeit nem a személyiségével, hanem munkamoráljával kell
lenyűgöznie.

Bak: Nehéz napok elé néz, ugyanis képtelen lakatot tenni a
szájára, és bírálatai a felettesei fülébe is hamar eljutnak. Emiatt a
hangulat nagyon feszültté válik, próbálkozásai hiábavalónak bi-
zonyulnak. 

Vízöntő: Egészen új erényei mutatkoznak meg, amelyeket a
munka hoz napvilágra. Ezeknek a rejtett kincseknek a kiaknázásá-
val anyagi helyzete fellendülni látszik, ráadásul főnökei is
észreveszik, hogy ön pótolhatatlan. 

Halak: Úgy hozza a sors, hogy a kollégáival ápolt baráti viszonyai
hasznára válnak. Ugyanis sok esetben nem a főnöktől, hanem a
munkapartnerektől függ az előléptetés és a fizetésemelés. For-
tuna a kegyeibe fogadja önt, olyan ajánlatra számíthat a vezetőség
részéről, amiről eddig csak álmodozott.

Horoszkóp

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

„Az utóbbi napokban a székely
pénz bevezetésének ötlete borzolta a
kedélyeket a román médiában. Éltes Zoltán ötletgazda
ugyanis a soproni kékfrank mintájára sic néven pénz-
helyettesítő utalványok bevezetését tervezi Hargita
megyében. A tervei szerint hamarosan megalakuló kö-
zösségi pénzintézet tagjai magánszemélyek és vállal-
kozók is lehetnek majd.

Egy ilyen hírre szezontól függetlenül ugranak a
nemzetféltők, ám így, az uborkás vége felé az átlagos-
nál is nagyobb vehemenciájú reakciókkal találkozunk.
„Direkt támadás a román állam szuverenitása ellen,
mert a bankjegy egy ország szuverenitásának az egyik
eleme. Ha egy földrajzi térségben egy másik fizető-
eszköz kerül forgalomba, azt jelenti, hogy az adott te-
rületen a román állam veszít szuverenitásából” –
aggodalmaskodott Lia Olguţa Vasilescu egykori 
PRM-s, jelenlegi PSD-s szenátor. Még azt is hozzátette
a drága: Emil Bocnak a sarkára kellene állnia – ami
nem biztos, hogy menni fog, mert ő inkább lábujj-
hegyre szeret... Bogdan Diaconu még ennél is tovább
ment: „a szélsőséges magyarok ma pénznemet, hol-
nap pedig hadsereget akarnak majd, s amikor ez is
meglesz, Magyarország vigyázó tekintete alatt kikiált-
ják a független Székelyföldet, és elűzik a román lakos-
ságot otthonaikból, a románok pogrom áldozataivá
válnak, amint az a fasiszta magyar uralom alatt tör-
tént. Saját pénznem nyomtatása nem vicc” – jelen-
tette ki a politikus. Hát, most vagy Diaconu unta meg
a sorbaállást, amikor a humorérzéket osztották, vagy
a Kelemen Hunoré túl fejlett, ugyanis az RMDSZ-vezér
a következőt nyilatkozta a góbélóvéval kapcsolatban:
„egy székely bank megalapítása, amely új pénznemet
ad ki, nem több egy viccnél”.

Ha már vicc: a poén az egészben az, hogy mindket-
tejüknek igaza van, ugyanakkor egyiküknek sincs (már
ami magát a pénznyomtatást illeti). A Román Nemzeti
Bank honlapján található tájékoztatás szerint
(312/2004-es törvény) a BNR az egyetlen hivatalos in-
tézmény, amely olyan pénzügyi jegyeket nyomtathat,
amelyek a hivatalos fizetőeszköz szerepét tölthetik be
Romániában, ergo, amit nem ők bocsátanak ki, az il-
legális. Punktum. Viszont utalvány jellegű csereeszkö-
zöket nem tilos kibocsátani eme szép hazában (sem),
csakhogy ezeknek valódi pénzfedezettel kell rendel-
kezniük, magyarán mindössze egy speciális váltó sze-
repét töltik, töltenék be. Vagyis az ún. „székely pénz”
nem lenne pénz a szó financiális értelmében, legfel-
jebb egy spéci, lokális kajabon vagy ajándékjegy, azaz
a lópikula és a fabatka számtani középarányosa. Akkor
meg minek?

De tegyük fel, hogy „minden viccnek a fele igaz”
alapon megvalósul (egyszer): hogy nézne ki egy sic-
bankó? A hátoldalán természetesen gyönyörű székely
kapu díszelegne, az értéke rovásírással is fel lenne tün-
tetve, borszéki ásványvízjel nehezítené a hamisítók
dolgát, és olyan híres székelyek néznének velünk far-
kasszemet a különböző címletű bankjegyekről, mint
Bethlen Gábor, Orbán Balázs, Gábor Áron, Tamási Áron,
Markó Béla és Dancs Annamari…

Molnár Tibor 

A pénteki tanácskozáson részt vettek a magyar
nyelvű oktatást biztosító állami és magánegye-
temek vezetői, oktatási szakemberek, a romániai
nem magyar kisebbségi szervezetek képviselői,
valamint az RMDSZ vezetői közül Borbély László
és Markó Béla is. Jelen voltak a már városközpont
rendszeres „tüntetői”, Ádám Valérián és csapata,
fehér köpenyekben és narancs sárga esernyőkkel
felvértezve.

Helyzetjelentés a MOGYE-ról

A szeminárium megkezdésekor meglepe-
tésként hatott, hogy román nyelven folyt az
előadás. Igaz, a hallgatóság soraiban voltak
román ajkúak is, mégis enyhén szólva bizarr-
nak tűnt, hogy magyar anyanyelvű közéleti
személyeink a magyar nyelvű oktatás fontos-
ságáról románul beszéltek. A köszöntő után
az egyetemek vezetőinek beszédei következ-
tek. Elsőként Nagy Örs, a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem rektorhe-
lyettese szólalt fel. A vásárhelyi lakosok
számára ismert már a MOGYE-n kialakult
helyzet: a román többségű egyetemi szenátus
a nyár elején olyan egyetemi chartát fogadott
el, amely nem teszi lehetővé a magyar tagozat
megalakulását, annak ellenére, hogy az új
oktatási törvény előírja ezt az olyan multi-
kulturális egyetemek esetében, mint amilyen
a marosvásárhelyi felsőoktatási intézmény.
Mindez egy olyan egyetemen megy végbe,
amely 1945 és 1962 között magyar nyelvű
felsőoktatási intézményként működött, a ro-
mán tagozatot csak a hatvanas évek elején
alapították, és azóta persze a magyar nyelvű
oktatás háttérbe szorult. A rektorhelyettes
szerint rendszerváltás óta voltak kedvező fo-
lyamatok, így sikerült biztosítani a tandíjas
helyek fele-fele arányban való elosztását, a
tandíjmentes helyekért viszont folyamatosan
alkudozni és vitatkozni kell. 

Létkérdés a magyar tagozat
létrehozása!

Nagy kifejtette: a magyar nyelvű oktatás
megerősítése szempontjából létkérdés a ma-
gyar tagozat létrehozása a marosvásárhelyi
egyetemen. Nagy Örs azt is nehezményezte,
hogy az új tanügyi törvény nem engedélyezi
a gyakornoki állások meghirdetését. „Eddig
az évfolyamelsőket vissza lehetett tartani ta-
nársegédeknek, de mivel ez a folyamat meg-
szakadt, kit fogunk most előléptetni?” – tette
fel a kérdést jogosan a rektorhelyettes. A ré-
góta tartó MOGYE-s hercehurca bemutatása
után Magyari Tivadar, a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem rektorhelyettese (és az RMDSZ
frissen kinevezett oktatási főtitkárhelyettese)
kifejtette, a kolozsvári felsőoktatási intézmény
a magyar nyelvű oktatás szempontjából sok-
kal jobb a vásárhelyi helyzethez képest, hiszen
Kolozsváron már az 1990-es évek végén meg-
alakultak a kisebbségi, a magyar és a német
tanulmányi vonalak is. „Mi is elégedetlenek
vagyunk, de ezek után csak azt mondhatom,
hogy nálunk mennyország van” – állapította

meg a hallgatóság körében helyet foglaló
Magyari, miután a MOGYE vezetőinek hely-
zetjelentését hallgatta. A Sapientia magán-
egyetem részéről Tonk Márton, az EMTE ko-
lozsvári karának dékánja által ismertetett
statisztika szerint Romániában évente körül-
belül nyolcezer diák érettségizik magyar nyel-
ven, csak 25 százalékuk folytatja anyanyelven
egyetemi tanulmányait, további 25 százalé-
kuk pedig román nyelven tanul tovább. Az
érettségizők ötven százaléka nem is vesz részt
felsőoktatásban – fejezte ki aggodalmát Tonk.

Önálló döntést 
a kisebbségi felsőoktatásban 

Az egyetemek helyzetjelentése utáni nyílt
beszélgetésre megérkezett Markó Béla, mi-
niszterelnök-helyettes is „Az elmúlt húsz év-
ben fokozatosan sikerült leépíteni az előíté-
leteket és ellenérzéseket az oktatás nyelvét
illetően, és most újabb problémacsomagot
kell megoldani: az anyanyelvű oktatást érintő
döntési jogkörök kérdését” – mondta Markó.
„Így természetszerűen az Oktatási Miniszté-
rium sem fogadhat el olyan egyetemi chartát,
amely megtagadja az önálló egyetemi karok
létrehozását” – mutatott rá Markó Béla, utalva
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen kialakult helyzetre. – „Lehet ezt
a döntést csűrni, csavarni, de az oktatási tör-
vény erre vonatkozó egyértelmű rendelkezé-
seit kötelező módon be kell tartani” – figyel-
meztetett a miniszterelnök-helyettes, aki
leszögezte, „a felsőoktatásban érdekeltek meg
kell értsék azt, hogy a kisebbségi oktatás ese-
tében az önálló döntés kérdése egy alapvető
jog, amelyet nem lehet elvitatni, és ennek
maradéktalan biztosítása érdekében egy vi-
lágos, egyértelmű szabályrendszer felállítá-
sára van szükség. Ez alapvető feltétele a mi-
nőségi kisebbségi felsőoktatásnak, de a jó
román–magyar együttélésnek is”. És újabb
jó hír ugyancsak Markó Bélától: a Sapientia
EMTE akkreditációjáról feltett kérdésünkre,
hogy mikor is fog – ez a sokak szemében csak
„álom” – megvalósulni, azt válaszolta, hogy
„bár nehéz megjósolni, mennyi időbe kerül,
amíg a parlament jóváhagyja az akkreditációt,
de elvileg ősszel, legkésőbb az év végéig ez
meg fog történni.”

Borbély: „Nem itt a helye 
a tüntetésnek!”

Eközben Ádám Valérián, a Romániai Magyar
Orvos- és Gyógyszerképzésért Egyesület ügyvezető
igazgatója és fehér köpenyes egyetemisták, re-
zidensekből álló csapatának nagy része távozott.
A csendesen tüntetőket a szeminárium kapuin
kívül élesen bírálták, és „ennek itt sem ideje, sem
helye nincs” mondattal utasították rendre, majd
szólították távozásra. Borbély László minisztert
viszont ez sem állította meg abban, hogy a nyílt
beszélgetés keretén belüli szabad kérdésfeltevés
jogával élő Ádám Valériánt lekezelően és ironi-
kusan „elutasítsa”. „Ha Borbély László nem tesz a
MOGYE helyzete javulásáért, akkor kénytelenek
leszünk az RMDSZ székháza előtt tüntetni!" –
nyilatkozta lapunknak a MOGYKE elnöke. 

A beszélgetés során Brassai Attila, a MOGYE
tanszékvezetője és professzora kihangsúlyozta,
az orvosi egyetem helyzetét nem csak nemzeti-
ségi szempontból kell megközelíteni, hanem fő-
leg minőségi szempontokat kell figyelembe
venni. „Azért is létre kell hozni a magyar depar-
tamentumot, hogy szakmai szempontból is
emeljük a minőséget. A magyar departamentum
megalakításával segítséget kapnánk a négy ma-
gyarországi egyetemtől, amire nagy szükségünk
lenne. Ugyanakkor ez emelné a román tagozat
esélyeit is. Hangsúlyozom: a nemzeti és a minő-
ségi szempontot párhuzamosan kell működ-
tetni!” – fejtette ki véleményét Brassai.

„Hogyan érzi magát?”

Változatos érvek vetődtek fel a magyar or-
vosoktatás mellett a beszélgetésen, az egyik ép-
pen dr. Benedek Imrétől, a MOGYE professzorától
hallhattuk, aki az orvosi egyetem magyar tago-
zatának létrehozásában nem csak jogi, admi-
nisztratív és törvénykezési vetületű hasznosságot
firtatta, hanem azt az emberi tényezőt emelte
ki, amelyet a sok száraz törvény felolvasása között
az emberek el is felejtettek megemlíteni. Egy
olyan életszerű helyzetet mesélt el a professzor,
amiben a beteg kinyitja a szemét a kórházi ágyon,
és az első kérdés, amit meghall, az a „hogyan
érzi magát?”. Nem más nyelven, hanem az anya-
nyelvén, magyarul. Nem kell ahhoz szélsőséges,
mellveregető, irredenta nagymagyarnak len-
nünk, hogy bátran kimondjuk: jól esik, ha prob-
lémáimat az anyanyelvemen mondhatom el.

Pál Piroska

Az anyanyelvű oktatás esélyéről
és szükségességéről – románul

Marosvásárhelyen, a Dr. Bernády György Közművelődési Házban már az előadás megkezdése előtt
nagy sürgés-forgás volt. Politikusok, újságírók, tanárok, érdeklődők várták a bejelentett Az
anyanyelvű oktatás – esély és szükségesség. Élünk e lehetőséggel? című szeminárium
megkezdését. 



Magyarul tanítják Románia 
földrajzát és történelmét

Az új jogszabály szerint a 2011/2012-es tanévtől minden
magyar diák magyar nyelven tanulhatja Románia föld-
rajzát, illetve történelmét. Maros megyében tanévkez-
désre a tanulók kézhez kaphatják a lefordított
tankönyveket – legalábbis a főtanfelügyelő-helyettes
szerint. A tizenkettedikesek számára fordított tanköny-
vek már meg is érkeztek a Maros Megyei Tanfelügyelő-
ségre. A nyolcadikosokéra viszont még várni kell.  A
tankönyvek árát az oktatási tárca állja, fizeti, a kötelező
oktatásban résztvevő nyolcadikos tanulók térítésmente-
sen juthatnak hozzá. A középiskolások számára viszont
nem ingyenesek a tankönyvek. A Communitas Alapít-
vány támogatásával 3000–3000 példányt nyomtattak
mindkettőből, amelyekből igyekeznek minden iskolába
eljuttatni néhányat. Illés Ildikó szerint Maros megyében
az arányosság elvét követve minden tanintézet hozzájut
majd a lefordított kiadványokhoz. Összesen 272 ingyenes
magyar nyelvű földrajz- és történelemkönyvet osztanak
szét az új tanév kezdetéig. Érdekességként említendő,
hogy a fordításkor a történelmi személyiségek esetében
sem a román, sem pedig a magyar neveket nem fordí-
tották le, azaz Mircea cel Bătrân neve csak románul sze-
repel, viszont Dózsa György nevét sem románosították.

Munkafelügyelőket
bántalmaztak a Félszigeten

A Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőség (ITM) ellen-
őreit csak félórás várakozás után bocsátották be a Tuborg
Green Fest Félszigetre. Az ITM munkatársai a fesztiválon
árusító cégeket ellenőrizték, hat kereskedelmi egységnél
jártak és több feketemunkást találtak. Az egyik cégnél
ittas üzletvezetőt találtak, aki verbálisan és fizikailag is
bántalmazta az ITM munkatársait, ezért a csendőrök 500
lejre bírságolták. A cégnek alkohol-árusítási engedélye
sem volt. Hat feketemunkást találtak, ezért bűnügyi el-
járást indítottak – tájékoztatta a sajtót Andrei Mureşean,
az ITM vezetője.  Az érintett Lokodi Csaba annak a Sze-
pessy Szabolcsnak az üzlettársa, aki ellen a korrupciós
ügyeket vizsgáló hatóság indított eljárást, s aki nem más,
mint Borbély László miniszter tanácsosa. Az ITM Mun-
kaviszonyokat Vizsgáló Osztályának munkatársai augusz-
tusban 85 vállalkozást ellenőriztek, tíz cégnél összesen
37 hivatalos iratok nélkül foglalkoztatott személyt talál-
tak. Két esetben értesítették az ügyészséget, mivel ötnél
több feketemunkást foglalkoztatott az illető cég. Ilyen
esetben bűnügyi eljárást kell indítaniuk az alkalmazó
ellen. A különböző hiányosságokért összesen 9000 lejre
bírságoltak 22 vállalkozást, míg a feketemunkások fog-
lalkoztatásáért kirótt büntetések összértéke elérte a
230.000 lejt.

Közeleg a tanévkezdés 

Hamarosan kezdődik a tanítás, a készülődés már elkez-
dődött, szülők és leendő kisdiákok hetek óta járják a
tanszerboltokat, vásárolgatják a szükségeseket. Az is-
kolakezdésre a marosvásárhelyi nagyáruházak is felké-
szültek, kedvezmények sorával várják a kis- és nagyobb
diákokat, azok szüleit. Az egyik nagykereskedésben pél-
dául augusztus végén régi „roncs-zsákukért” cserébe 15
százalékkal olcsóbban juthattak vadonatúj iskolatáská-
hoz a gyerekek. Ugyanitt a füzetet 0,39 lejért, az egyen-
ruhát 39 lejért kínálták.  A korral haladók, vagy csak
kényelmesebb, illetve elfoglaltabb szülők interneten is
megrendelhetik a tanévkezdéshez szükségeseket. Az
egyik ilyen virtuális áruházban kínált legolcsóbb tan-
szerek 10 lejnél kevesebbért, a legdrágábbak 300 lejnél
is többért szerezhetők be – a ceruza formájú tolltartó 7
lejbe, egy háromemeletes viszont 60 lejbe kerül, a leg-
több iskolatáska 49 és 108 lej közötti áron vásárolható
meg. A tapasztalat szerint egy elsőst 150 lejből már fel
lehet készíteni a tanévkezdésre, de arra is volt példa,
hogy 500 lejre vásároltak tanszereket az iskolás gyerek-
nek. 
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HIRFOLYAM 

– Félő, hogy nem lesz iskolakezdés,
vagy éppen ablakok nélküli termekben kell
fagyoskodjanak gyerekeink, hiszen most
kaptak észhez az iskolaigazgatók vagy a
politikusok, hogy kicseréljék az ablakokat
– szól egy  aggódó szülő panasza. Az ügy
tisztázása érdekében Illés Ildikót, Maros
megye főtanfelügyelő-helyettesét kérdez-
tük, mikorra végeznek az utolsó simítások-
kal: „A tanítás megkezdéséig biztosan
minden a helyére kerül, a szülő ok nélkül
problémázik. Inkább örülnie kellene, hogy
van lehetőségünk arra, hogy lefessük a fa-
lakat, kicseréljük az ablakokat, így a gye-
reke egy meleg környezetben tanulhat” –
nyilatkozta a főtanfelügyelő-helyettes, aki
hozzátette, abban az esetben, ha csúszik a
tantermek renoválása, akár a szülő is hoz-
zájárulhat a folyamat felgyorsításához. 

F. T.

Hiába fejlődtek oly rohamosan az utóbbi
évtizedek multimédiás és kommunikációs
eszközei, az erdélyi magyarság – környezeté-
nek fejlődését meghazudtolva – úgy tűnik,
hogy „sikeresen” ellenszegült valamennyi
modernizációs hullámnak. Természetesen, a
konzervativizmusból is számos előnyünk
származhat, és akár a megmaradásunknak
is ez lehet a záloga, de mégis, érdemes lenne
a létünkkel kapcsolatos tévhiteket szétosz-
latni, és egy modern gondolkodást megho-
nosítani a közösségünkben.

A kisebbségi lét nem kell feltétlenül a fo-
gyatékosságot hordozza magában. Attól,
hogy valaki más nyelvet beszél mint a több-
ség, vagy másféle elveket vall, még teljes ér-
tékű ember, normálisan lehet vele
kommunikálni vagy akár kritikával illetni őt.
Rossz beidegződés, hogy valakit csak abból
az egy okból kifolyólag kellene a kritikától
megóvni, hogy kisebbségi. Nagyon fontos
minden közösség számára az építő jellegű, kí-
vülről vagy belülről jövő kritika, és nem sza-
bad „elvből” elvetni azokat. 

A politikai érdekképviseletünk is egy ver-
senyhelyzetből kellene kialakuljon, nem pedig
az egység leple alatt ránk sózott kényszer-
helyzetből. Vannak komoly érvek, amelyek
azt diktálnák, hogy amennyiben parlamenti
képviseletet szeretnénk magunknak, az erdé-
lyi magyar pártok egy nagy közös szervezetbe
kellene tömörüljenek. Ez a nagy vágy azon-
ban sokakat elvakít, egyeseket zsarolásra,
másokat pedig diktatórikus megnyilvánulá-
sokra kényszerít. Valóban fontos a parlamenti
és a kormányzati jelenlét, de illene megnyug-
tatni mindenkit, hogy van élet a hatalmi szfé-
rán kívül is. Mi pedig nem a mindenkori
hatalommal való lepaktálással, hanem kö-
vetkezetességgel, becsületességgel és kitartó
munkával tudunk eredményeket elérni.

Egy másik, a városunkat jellemző tévhit a
polgármester-választással kapcsolatos. Fö-
lösleges állandóan ellenségképekkel riogatni
a magyar választókat, mintha a román pol-
gármester újraválasztása egy világraszóló ka-
tasztrófát jelentene. A demokráciát azért
találták ki, hogy a hatalomgyakorlás során

kialakult oligarchikus rendszereket időnként
lecseréljék, a mi városunk pedig az utóbbi vá-
lasztások során nem tudott élni ezzel a lehe-
tőséggel. De innen még nagyon nagy a
távolság egy letargikus hangulat eluralkodá-
sáig. Az élet így is, úgy is kell menjen tovább!

Az erdélyi magyarság egyik legfontosabb
problémája a magyar nyelven való tanulás és
a román nyelv elsajátítása körüli nehézségek.
Pedig mi történne, ha nagyobb hangsúlyt
fektetnénk a valódi hasznot hozó angol,
német, spanyol vagy francia nyelvtudásra?
Mi lenne, ha ezen a kis akadályon, a „két
anyanyelvünk” elsajátításán túlmenően, a fi-
atalok eredményességére, a modern világba
való beilleszkedésére fordítanánk nagyobb fi-
gyelmet? Ha a passzív sikerek – szobrok, táb-
lák, rendezvények – mellett a gazdaság
élénkítésére is jutna végre idő, energia és
pénz? Nem a mában kellene gondolkodni,
hanem a jövőben, mi lesz itt tíz-húsz év
múlva, hol lesz az erdélyi magyarság, hol lesz
a mi közösségünk?

Ferencz Zsombor

Az élet megy tovább!

Az utolsó száz méteren 

Bár mindössze néhány nap maradt hátra a 2011/2012-es tanév kezdetéig, a marosvásárhelyi tan-
intézményekben még nem végeztek a felújítási munkálatokkal. A Tudor lakónegyedbeli Romulus
Guga Gimnáziumban az elmúlt hét folyamán az ablakcserét kezdték el a munkások. 

Zajlanak a felújítások
a tanintézményekben

Változatlan hőenergiaár, visszacsatlakozó fogyasztók
Továbbra is változatlan marad a hőenergia ára Marosvásárhelyen.
Ahogyan a távhőrendszer átvétele utáni időszakban, a társaság
ezentúl is gigakalóriánkénti 231 lejért számláz a lakosság felé. 

Az RFV Mureş Energy fogyasztói a következő fűtésidény alatt
is azonos áron juthatnak hozzá a vállalat szolgáltatásaihoz.
Amint azt korábban is közöltük, a marosvásárhelyi önkormány-
zat biztosította az RFV energiaszolgáltatót, hogy az elkövetke-
zőkben is vállalja a – koncessziós szerződésben is rögzített –
támogatás (szubvenció) fedezését, így a következő fűtésidény-

ben sem kell áremelésre számítani.
Az RFV nyári melegvíz-ajánlatának köszönhetően számos új

fogyasztó csatlakozott vissza a távhőrendszerre. Társaságunk a
Csalhó utcában egy teljesen levált tömbházban, 9 lakrészt csat-
lakoztatott a rendszerre, emellett új RFV-s fogyasztókat szám-
lálunk a Mimóza, a Jövő és a Barátság utcákban, valamint az
1848-as sugárúton. A marosvásárhelyiek továbbra is csatlakoz-
hatnak az RFV melegvíz-hálózatára, a társaság pedig ingyen el-
végzi a szerelési munkálatokat.
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A fiatal, felsőfokú végzettségű 
munkavállalók a keresettek 

Jelentősen csökkent a munkanélküliségi ráta Maros megyé-
ben. Míg 2010. július 31-én 19,7 ezer állásnélkülit tartottak
nyilván, addig az idei év hasonló periódusában már csak 2
ezer volt a munkahellyel nem rendelkezők száma. Míg 2007-
ben havi átlagban  11.700 munkanélkülit tartottak nyilván
Maros megyében, addig 2009-ben a számuk már megköze-
lítette a 20.000 főt. A legtöbb munkanélküli a 30–39 éves
korosztályból kerül ki, július végére számuk elérte a 4096-
ot. A legkisebb a munkanélküliség a 25–29 évesek körében,
ők mindössze 1299-en vannak, ami az összes munkanélküli
9 százaléka. A cégek is inkább őket foglalkoztatnák, mint az
idősebb korosztályhoz tartozókat.  A munkanélküliek közel
17 százaléka középiskolát végzett, míg 575-en a felsőokta-
tásban szereztek képesítést. Az álláskeresők 12,87 százaléka
több mint egy éve szerepel a nyilvántartásukban. 
A szabad állások számát tekintve Marosvásárhely áll az első
helyen. Itt idén összesen 4813 munkahelyet kínáltak a vál-
lalkozók. Míg a megye más városaiban a tavalyhoz képest
nőtt az állások száma, addig Marosludason, illetve Szovátán
csökkent. 

Az ország legjobb 
fürdőtelepei közt Szovátafürdő

Szakemberek értékelése szerint is beérni látszanak azoknak
az erőfeszítéseknek a gyümölcsei, amelyet a szovátai önkor-
mányzat az utóbbi években tett a fürdőváros arculatának
megújítása érdekében, hiszen a sóvidéki városkát az orszá-
gosan kiemelt fürdőtelepülések közé sorolták.  Alig tíz évvel
ezelőtt Szováta és fürdőtelepe még elhanyagolt település
képét nyújtotta. Mind a helybéliek, mind a turisták sokat
bosszankodtak a kritikán aluli infrastruktúra miatt. Az utóbbi
években azonban jelentős változások következtek be. Az el-
múlt években felújították a vezetékes hálózatokat (víz,
szennyvíz), a közlekedési infrastruktúrát (utak, hidak, jár-
dák), zöldövezetet és természetvédelmi területeket létesí-
tettek. Talán ennek tudható be, hogy a turisztikai
szolgáltatások rangsorolásakor a legjobb fürdőtelepülés ka-
tegóriában a díjazottak között szerepel Szováta is. A közel-
jövőben tíz települést vagy természeti forrásokban gazdag
övezetet balneoklimatológiai központtá minősítenek, közé-
jük tartozik majd – Félixfürdő, Herkulesfürdő, Kovászna, Víz-
akna, Olăneşti, Techirghiol, Amara, Govora és
Călimăneşti-Căciulata mellett – Szováta is.

Hétfőtől 47 társulásnál zárták el a vizet

Az Aquaserv vízszolgáltató vállalat drasztikusabb lépésre
szánta el magát: hétfőtől kezdődően elzárta a csapokat azok-
ban a tömbházakban, ahol nem fizették ki a vízfogyasztást.
Az intézkedés Marosvásárhelyen és Nyárádtőn összesen 50
tulajdonosi társulást érint, azokat, amelyek 3 millió lejes tar-
tozást halmoztak fel a szolgáltatóval szemben.  Az Aquaserv
felkérte a társulásokat, hogy jelentkezzenek a társaságnál az
adósság újrafelosztására, azonban péntek délig az 50 társu-
lásból csupán három jelentkezett a kifizetés átütemezésére,
illetve törlesztésre. Ezek a 375-ös, a 292-es és az 1080-as tár-
sulások. A többi esetében a helyzet változatlan.  Az adós tu-
lajdonosi társulások listáját a www.aquaserv.ro honlapján
tették közzé. Az adós társulások zöme a Rovinari negyedben,
a Mioriţei utcában, a Vajdahunyad utcában található, de van-
nak adósok a Dózsa György utcában, a Tudor negyedbeli Szor-
galom és Bánság utcában, továbbá a Kudzsír, a Visó, az Avram
Iancu, az Argeş, a Victor Babeş és a Mihai Viteazul utcában
is. Az Aquaserv továbbra is a „kollektív” büntetés elvét alkal-
mazza, annak ellenére, hogy lépcsőházanként két-három
lakó maradt el a fizetéssel. 

HIRFOLYAM 

Szombaton, a Kultúrpalota nagytermében tartották a Magyar Polgári Párt tavaszról elhalasztott
III. országos tanácskozását. Mint ismeretes, a márciusban Kézdivásárhelyre tervezett tanácskozást
a korrupcióval gyanúsított helyi polgármester előzetes őrizetbe vétele miatt kellett elhalasztaniuk
a szervezőknek. 

A Magyar Polgári Párt III. Országos Tanácsán 

Az erdélyi magyar politikai rendszerváltást sürgették 
Kövér Lászlót az MPP tiszteletbeli elnökévé választották 

A kongresszust jelenlétükkel megtisz-
telték és azon beszédet mondtak: Kövér
László, a magyar Országgyűlés elnöke, a Fi-
desz országos választmányának elnöke,
Balczó Zoltán, a Jobbik alelnöke, Ágoston
András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt
elnöke, Jakab Sándor, a Horvátországi Ma-
gyarok Demokratikus Közösségének elnöke,
Claudiu Maior, Marosvásárhely alpolgár-
mestere – általános meglepetésre magya-
rul is üdvözölte a jelenlévőket –, Smaranda
Enache, a Pro Európa Liga társelnöke, Izsák
Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke,
Sebestyén Csaba, a Romániai Magyar Gaz-
dák Egyesületének elnöke, Kelemen Kál-
mán, a Romániai Kereszténydemokrata
Társulat elnöke, valamint Kincses Ajtay
Mária, a MOGYE professzora.

A helyi szervezet vezetőjének, László
Györgynek a köszöntője és a vendégek be-
szédei után a kongresszus menetrendszerű
gyorsasággal a következő tárgykörökben
fogadott el határozatokat: a Megyei Szer-
vezetek Egyeztető Fóruma felállításáról, az
Országos Önkormányzati Testület létreho-
zásáról, az erdélyi magyar nemzeti identi-
tás megőrzéséről, a 2012-es helyhatósági
választásokra való felkészülésről, a Márton
Áron Akadémia, illetve az Orbán Balázs
Akadémia létrehozásáról, az MPP tisztelet-
beli elnökének megválasztásáról, illetve
egy politikai nyilatkozat elfogadásáról az
erdélyi magyar politikai rendszerváltás
szükségességét illetően. 

Szintén ez alkalommal osztották ki a
Wass-Akarat-díjakat, amelyeket idén az
MPP Kolozs megyei szervezetének, Fodor
Imrének, Marosvásárhely egykori polgár-
mesterének, az SZNT volt elnökének, vala-
mint Csép Sándor újságírónak ítéltek oda. 

Várják Tőkést és csapatát is.
Vagy mégsem? 

Beszédében az erdélyi magyar poli-
tikai rendszerváltást szorgalmazta Szász
Jenő, a jövő évi helyhatósági választá-
sokra pedig az RMDSZ ellenében nem-
zeti alternatívát kínált a választóknak. Ez
utóbbi megteremtésében az MPP kész
együttműködni mind a Székely Nemzeti
Tanáccsal, mind az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanáccsal, mind magával Tőkés
Lászlóval – jelentette ki az MPP elnöke. 

Az összefogás, különösen a jobbol-
dali összefogás valóban kívánatos

lenne, ha őszintén akar-
nák, s konkrét 

lépésekre is hajlandóak lennének érte.
Csakhogy az kölcsönös kompromisszum-
készséget, bizonyos hajlékonyságot, ko-
rábbi sérelmeken, személyi ellenszenveken
való felülemelkedést feltételezne. Aminek
a jelek szerint mindkét oldal – a Szász- és
a Tőkés-tábor is – híján van. 

Üdvözlendő, hogy Kövér László elfo-
gadta a felkérést, s vállalta az MPP tiszte-
letbeli elnöki tisztét. Mégis, úgy tűnik,
mintha elhamarkodott lett volna a lépés,
taktikailag legalábbis. Ha az MPP-ben va-
lóban komolyan gondolták a jobboldali
összefogást, akkor a békülékenység jele-
ként, amolyan engesztelő gesztusként
Tőkés Lászlónak kellett volna előbb felkí-
nálniuk. Egy ilyen felkérés visszautasítását,
gondolom, nehéz lett volna megindokolni
a nyilvánosság előtt. 

Így az a látszat, mintha a tiszteletbeli
elnök megválasztása által Szász egyetlen
célt követett: saját maga párton belüli po-
zíciójának konszolidálását, erősítését. 

Sz. L.

„Az RMDSZ népnyúzó, ciános politikáját le kell váltani! Célunk az erdélyi
magyar erkölcsi többség megerősítése, a nemzeti alternatíva felállítása,
amely a nemzeti és keresztény értékközösségen túl képes megszólítani
a keresztény gondolkodás jegyében mindazon társadalmi rétegeket (...),
akiket a társadalom peremére sodort az elmúlt években az RMDSZ–
PSD, RMDSZ–PNL vagy az éppen ma regnáló RMDSZ–PDL kormány.”

Szász Jenő

„Erkölcsi kötelessé-
gem volt elfogadni.
Ez nem egy újabb
funkció, hanem egy
újabb kapocs, amely
ehhez a politikai kö-
zösséghez fűz. A pol-
gári alakulatban
nagyon sok hasonló-
ságot vélek felfe-
dezni azzal a
fideszes 
közösséggel, 
amelynek 
a tagja vagyok.” 

Kövér László



6. oldal szeptember 7–13.>> Zöldek

Verespatak, bányaberuházás, Borbély László, RMGC, aranyláz, Kelemen Hunor, gold. Ha begépelnénk ezeket a szavakat valamelyik internetes keresőbe,
biztosan állítható: száz meg száz találat lenne. Olvashatnánk mindenfélét: a pro goldtól kezdve, zöld aktivista anti goldos véleményen át, egészen
jól alátámasztott összeesküvés-elméleteket firtató cikkekig. Most már azt is tudhatjuk, hogy lemondott az államelnöki hivatalban betöltött kisebb-
ségügyi tanácsosi tisztségéről Eckstein Kovács Péter. És ezt a kalamajkát is a Verespatak körül kialakult vita okozta.

„Csütörtökön szóban értesítettem
Traian Băsescu államelnököt a lemon-
dásomról, ő pedig elfogadta. Hétfőn
írásban is benyújtom a cotroceni-i pa-
lotában. Lemondásom alapja a veres-
pataki bányaberuházásról kialakított
ellenző álláspontom, amely nem azo-
nos az államfőével. Államelnöki taná-
csosként támogatnom kellene az elnök
kezdeményezéseit, de ebben az eset-
ben ezt nem tudom megtenni, ezért
úgy döntöttem, a legjobb megoldás,
ha lemondok” – hangzott a magyará-
zat Eckstein Kovácstól. A probléma ott
kezdődött, amikor Eckstein korábban
is ellenezte a bányaberuházás elindí-
tását, folytatódott azzal, hogy e mel-
lett az álláspontja mellett gerincesen
ki is mert állni: aláírta a verespataki
bánya megnyitását ellenző 77 romá-
niai magyar civil szervezet állásfogla-
lását. Ebben a dokumentumban a
civilek amiatt tiltakoztak, hogy a Kele-
men Hunor vezette román kulturális
minisztérium lehetővé tette a Kirnyik-
hegységre vonatkozó régészeti mente-
sítési bizonylat kibocsátását. Az aláírók
azt kérték Kelementől, vonja vissza a
bizonylatot, vagy – ha ezt nem teheti
meg – mondjon le miniszteri posztjá-
ról. Az i-re már csak a pontot tette fel
az, hogy Kelemen Hunor és Eckstein
között emiatt heves vita alakult ki. Sőt,
Kelemen ultimátumot adott a cián-
technológiás beruházást vehemensen
ellenző Eckstein Kovácsnak: vagy
RMDSZ-tagként viselkedik, vagy to-
vábbra is elhatárolódik az alakulat el-
nökétől – de ez esetben „oda megy,
ahová akar”. A petíció aláírása után
Eckstein a sajtónak azt nyilatkozta,
azért támogatja a kezdeményezést,
mert úgy véli, a verespataki arany ci-
ántechnológiás kitermelése nem csak
természetbeni kárt okoz az országnak,
hanem kifejezetten hátrányos üzletet
jelent. „Korábban is ismert volt az ál-
láspontom a verespataki bánya kap-
csán. Ez lelkiismereti kérdés. Emellett
tiszteletben tartom Traian Băsescu vé-
leményét is. A bányaterv gazdasági vo-
natkozásai, illetve a bányavállalat és
az állam között kötött szerződés újra-
tárgyalásán kívül határozottan ellen-

zem a bányanyitást” – mondta a poli-
tikus. 

Ellene vagy mellette?

Traian Băsescu néhány napja nyílt
népszerűsítő kampányt folytat a veres-
pataki aranybánya megnyitása mel-
lett. Nyilatkozataiban a „gyáva román
politikusokat” tette felelőssé azért,
hogy a beruházás 1997 óta „el van
ásva”. Az elmúlt időszakban többször a
nemzeti bank aranytartaléka gyarapí-
tásának szükségességével indokolta a
bányanyitást. Ismertette álláspontját,
miszerint a 330 tonna arany és 1600
tonna ezüst kitermelését célzó tervet
mielőbb gyakorlatba kell ültetni,
ehhez azonban először újra kell tár-
gyalni a román állam és a kanadai
anyavállalat által kötött bányakon-
cessziós szerződést. Érvei szerint a
bánya munkahelyeket teremtene a
számos településen nyolcvanszázalé-
kos munkanélküliséggel küzdő régió-
ban. A politikusaink által felhozott pro
érvek körülbelül kimerülnek ebben...

A kontra oldal „picit” hosszabb lesz,
számadatokkal is tarkítva, mert fontos,
hogy az olvasók pontosan tudják, mit
is fog ez jelenteni nekünk. A Verespa-
takot ma körülvevő négy hegyet rob-
bantásokkal és külszíni fejtéssel

teljesen el fogják tüntetni, helyükön
200 hektár felületű kráterek marad-
nak. A bányászati tevékenység 235
hektár erdő kiirtását feltételezi. Az
üzemeltetés 15 éve (mert csak ennyit
fog tartani az aranyláz!) alatt 215 mil-
lió tonna ércet dolgoznak fel közel
200.000 tonna cianid felhasználásával.
A technológiai folyamatból 215 millió
tonna hulladékot egy 185 méter
magas kőgáttal elzárt völgyben helye-
zik el. A 360 hektáron elterülő zagytá-
rozó alját semmilyen módon nem
szigetelik el, így az elhelyezett veszé-
lyes hulladék biztos és folyamatos
szennyezéssel fogja terhelni a levegő
mellett a felszíni és felszín alatti vize-
ket. Ez a völgyzáró gát és a mögötte
felhalmozott rengeteg veszélyes hul-
ladék évszázadok múlva is ott lesz és
gátszakadás esetén példanélküli ka-
tasztrófát okozhat. Most ebben a
völgyben egy település található lakó-
házaival, templomaival, temetőivel és
halottaival, és a még ott élő és élni
akaró emberekkel, akiket kilakoltatás-
sal fenyeget a bányaprojekt. Verespa-
tak kétezer éves történelmi, kulturális
és építészeti öröksége egyedi és felbe-
csülhetetlen érték, amelyet szintén
megsemmisítenének. A római kori le-
letek és bányajáratok elpusztítása, a
templomok lerombolása, a halottak

kiásása és a műemléképületek tönkre-
tétele pénzben megfizethetetlen, er-
kölcstelen vétek.

Bányaberuházás 
bármi áron!

Hanyagolván az összeesküvés-el-
méleteket, a szerteágazó, de szoros
kapcsolati hálózatot a projekt megva-
lósulásért lobbizó politikusok, üzlet-
emberek között, és azt is, hogy
esetlegesen ki mennyi pénzt kap egy
aláírásért, három kérdés mentén vá-
zolható a verespataki bányaberuházás.
Az első kérdés az: mekkora lesz a tény-
leges negatív környezeti, szociális, gaz-
dasági, kulturális hatása a projektnek?
Erre a fentieket elolvasva, nagyon pon-
tos választ adhatunk.

Az első kérdésből egyenesen követ-
kezik a második: a hatások józan, szak-
mai elemzésének tükrében megéri-e
otthagyni az aranyat a földben, vagy
tényleg érdemes vállalni a beruházást?
Vajon politikusaink, akik erről dönte-
nek, feltették-e ezt a kérdést, és még
inkább: próbálkoztak-e objektívan,
őszintén válaszolni is rá?

A harmadik már csak álkérdés, a
választ kitalálni rá nem nehéz. A kiter-
melt értékből mennyi fog visszajutni a
szűkebb és tágabb értelemben vett ré-

gióba (Erdélybe), kik fognak dönteni a
nyereség felhasználását illetően, il-
letve ezen pénzt mire fogják fordítani?
Ha teljesen realisták akarunk lenni, rá-
jövünk, semmi nem jut vissza ide, min-
den megy majd a központi
költségvetésbe, már amennyit addig
el nem lopnak, a pénz felhasználásáról
pedig természetesen a mindenkori bu-
karesti hatalom fog dönteni. Legjobb
esetben a költségvetési fekete lyuka-
kat fogják betömögetni vele, rosszabb
verzió szerint értelmetlen és ellenőriz-
hetetlen beruházásokra fordítják
(újabb ortodox templomok építése,
belügyminisztériumi fizetések stb.).
Mondjuk ki tisztán: sajnos Erdélynek
kuss lesz a neve!

Tulajdonképpen mára már csak egy
kérdés maradt megválaszolatlan:
mennyi részesedést tudnak még plusz-
ban kikövetelni a vállalkozásból. Az
eredeti verzió szerint a román államot
4 százalékos járadék illette volna meg
a kanadai vállalattal kötött szerződés
szerint, ami azt jelenti, hogy a kiterme-
lésre váró 300 tonna aranyból Románia
12 tonnát kaphatna, de ha sikerül a
szerződést újratárgyaltatni, akkor
ennél valamivel többet. Az államfő cél-
száma az aranytartalék vonatkozásá-
ban 200 tonna, ami irreális. Így marad
a vásárlás, már ha Băsescu az ötletét
gyakorlatba ülteti. Tehát a román
állam meg fogja venni az RMGC-től a
saját (!) aranyát, ezáltal támogatjuk a
saját kulturális és természeti öröksé-
günk szétverését olyan tározóért,
amelyre húsz év múlva rengeteg pénzt
fognak költeni az adóinkból. 

De kétségünk a bányaberuházás el-
indításáról fel se merüljön: mivel Tra-
ian Băsescu államfő eldöntötte, hogy
márpedig Verespatakon megnyitják az
aranybányát. Még akkor is megnyit-
nák, ha Borbély László környezetvé-
delmi miniszter ásna, Kelemen Hunor
művelődési és örökségvédelmi minisz-
ter kalapáccsal zúzná szét a fejtés
során előkerülő római kori cserepeket,
és Elena Udrea vidékfejlesztési és tu-
risztikai miniszter virágzó katasztrófa-
turizmust hozna létre.

Pál Piroska

Verespatak
Ennek megisszuk a levét!

Fotó: www.ecom
agazin.ro
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élet-módi

amelyben a hostelben
valaki horkol

Vasárnap este Dzsesszi felnézett a csillagos égre, és úgy
érezte, annak fényes pontjai egyre közelebb kerülnek hoz-
zájuk... Ilyen szituációkban – amikor Zb a műholdas hely-
meghatározó rendszert bogarássza, értsd: a GPS vacakol
–, nem ajánlatos a motor kormányosához szólni. Ezért
Dzsesszi továbbra is távoli égitestek vizsgálatával töltötte
idejét. Ezt követően már csak egy rövid Jancsi és Juliskás-
jelenet következett a vadonban, végül pedig az összenőtt
fák alatti romantikus allén sikerült kikerülni a riesai útle-
zárást, és hőseink zökkenőmentesen folytathatták útjukat
az éjszakában. 
A romantikus szócikkhez kívánkozik egy másik történet
is. Helyszín, szereplők: szombaton este a berlini dóm
előtt, Zb és Dzsesszi. Hangulat: meghitt pillanatokra al-
kalmas. Helyzet: Zb-n eluralkodott a fotózhatnék. 
Dzsesszi ezért nem haragszik, de mikor fél óra múlva is a
dóm fotózásánál tartanak, halkan megjegyzi, hogy ugyan
biza, Zb azért róla is készíthetne egy-két fotót, nézze csak
meg azt a pasast, aki beállítja szerelmét a szökőkút kö-
zepébe, hogy minél jobb pozíciókban örökíthesse meg a
múló időben szerelmét az örökkévalóság számára. Zb fél
szemmel a hozzá szólóra pillant, majd válaszában kifejti,
hogy még egy-két képkockányi hely van (???), és Dzsesszi
nem képzeli, hogy azt rá fogja pazarolni, és különben is,
megfázna a lába a szökőkútban, meg aztán őt bármikor
lefényképezheti, de a berlini dómot nem. Tulajdonképpen
igaza van: megfázna a lába, és az ember Berlinben ku-
tyagoljon, ne romantikázzon. Szó szerint így történt: ér-
kezésüket követően belevetették magukat a városba, és
szinte biztos, hogy negyedszáz kilométert gyalogoltak. 
Dzsesszi aztán csak az éjszakától tartott egy kicsit. Hőse-
ink ugyanis egy hostelben (iúsági szállóban) aludtak.
Hősnőnk pedig tudta, hogy ez mivel jár. Tudta Zb is, de ő
nem zavartatta magát. A hostelről csak annyit, hogy a fo-
lyosóján szembetalálkoztak egy furán öltözött lány–fiú
párossal, előbbi kézen fogva húzta – sétáltatta – maga
után amazt. Aztán amikor egy kanyarban szinte összeüt-
köztek, a domina ráugatott Dzsesszire. Zb szerint 
fetisiszták voltak, de nem biztos. Az ugatósok nem velük
laktak egy szobában, de csodabogárból nekik is jutott,
ott volt a Nürnbergi Örökiú, akiről Zb azt nem tudta fel-
fogni, hogy miért beszél vele angolul, és nem németül,
és azt sem tudta elképzelni, hogy ez az ember mit csinál-
hat Berlinben egy esztendeje, ha hivatalosan nincs mun-
kája. De Zb ilyen kategorikus gondolkodású. Továbbá
horkolós. Nem is horkol – durmol, bömböl, üvölt, süvít,
tép – szóval kész szimfónia, amit leművel. Még nem tart
olyan professzionális szinten, mint Zb Bácsi, de lassan őt
is el kell különíteni társasági alvásokkor. Ugye nem kell
részletezni ezek után, hogy mit művelt a hostelben? A
Spanyol Motorosok egy szemhunyásnyit nem aludtak 
miatta... 
És képzeljék el azt a jelentet, amikor reggel borzosan,
gömbölyűen-elégedetten kinyitja a szemét, és érdeklődni
kezd afelől, hogy horkolt-e az éjjel. Dzsesszi csak a sze-
mével int, mire hősünk:
Akkor ügyes voltam, igaz?

(vassgyopi)

Megújult formával, teljesen új köntösben várja látogatóit a Sóvidék Kulturális Folyóirat honlapja,
ugyanis a közelmúltban új arculatot kapott a www.prosovidek.ro. A tartalom teljes egészében 
átkerült a régi honlapról az újra, valamint újabb menüpontokkal bővült. 

1. Lehetőleg mindent, még akkor is, ha nem lehetséges – akkor
pláne!
2. Pl. a teljes magyar irodalmat – a nyelvemlékektől a kortársa-
kig.
3. Pl. a teljes magyar költészetet – az Ómagyar Mária-siralomtól
a kortársakig.
4. Pl. a teljes világirodalmat, világlírát és Lyra Mundit, ezt is a
kortársakig.
5. Ókori, középkori, reneszánsz, manierista és barokk szerzőket.
6. Klasszicista, romantikus, realista, szimbolista és dekadens szer-
zőket.
7. Avantgárd, posztavantgárd, modern, posztmodern és poszt-
posztmodern szerzőket.
8. Halott és félhalott, élő és alig élő, valós és kitalált klassziku-
sokat.
9. Mindegyiktől és mindenkitől lehetőleg a teljeset.
10. Pl. a teljes Weöres Sándort, Jékelyt, Radnótit, Dsidát és József
Attilát.
11. Pl. a „Nyugat” összes nemzedékeit, költészeteit – főleg Adyt,

és főleg az utána elkövetkezőket… Szabó Lőrincig el, sőt,
rajta is túl – ismét a kortársakig.

12. Pl. Babitsot, Kosztolányit, Tóth Árpádot, Szép Ernőt, Füst Mi-
lánt stb.
13. Mindez potomság és bagatell. Közben amerikai, angol,

egyiptomi, francia, görög, indiai, japán, kínai, latin, német,
olasz, orosz, perzsa, portugál, provanszál, spanyol, sumer és
akkád költészeteket is lehetne.

14. Pl. az ősköltészetet és az ún. primitív népek igen magas köl-
tészetét.
15. Alig-alig vagyok képes neveket is, műveket is (eleget) fölso-

rolni.
16. Homérosz? Szapphó? Catullus? Horatius? Dante? Villon? Ren-
geteg Shakespeare?
17. Drámákat, verses drámákat, no meg Csehovot is kellene ol-
vasni lehetőleg…
18. Mindent.
19. Mindent… Avagy bármit, amit és amikor éppen akar.
20.  Mindent… Avagy semmit. (Ez utóbbi a trendi a mái őste-
hetségeknél.)
21. Kérem, az előző pontot ne tessen túl komolyan venni!
22. Ha éppen nem olvas – hallgasson sok zenét, járjon koncertekre,

színházba, moziba, múzeumba, képtárba, könyvtárba és néha
állatkertbe. (Egy-egy irodalmi est is megoldás lehet…)

23. Nézzen szét, lásson, halljon, ízleljen, tapintson, szagolgasson,
szeressen, szippantson nagy, élő lélegzettel a való és valót-
lan, a már megírt s a még megíratlan, ám lehető világokból
és az égi-földi szépségekből is.

24. Ha költő szeretne lenni – akkor bizonyára majd költő is lehet
egyszer, és akkor, észrevétlenül, esetleg mégis költő lészen.
(Esetleg – mégsem.)

25. Költő talán csak akkor lesz, ha mégsem szeretne, ha nem akar,
ha nem akarna mindenáron, rögtöni sikerekre hajtón, zsige-
rileg és kierőszakoltan költő lenni. A költészet maga a lényeg
– nem sikerorientált dolog, se szakma, nem tűr semmifajta
rámenőséget, sem lelkes, sem lelketlen akarnokságot. (Tisz-
telet, alázat, hódolat és szeretet a Költészetnek és a Nyelv-
nek!)

Tisztelettel és alázattal mindezt pontokba szedte vala:
Kovács András Ferenc

– A formát igyekeztünk vonzóbbá és a
kistérség kulturális értékeit jobban megra-
gadóvá alakítani. A Régmúlt idők még több
régi képeslappal és fotóval kápráztat el a
hajdanvolt Szovátáról, ezt ugyanakkor ter-
veink szerint bővíteni fogjuk a Sóvidék kis-
térség egészére nézve. Helytörténet
menüpontunk alatt hamarosan cikkek, ta-
nulmányok, kötetek fogják szolgálni a ku-
tatókat, érdeklődőket. Adatbázisunkban
már hozzá nem férhetővé vált kiadványok,
forrásmunkák, dokumentumok, fényképek
várják majd az oda látogatókat – nyilat-
kozta Szolláth Hunor főszerkesztő.

A szóban forgó folyóirat egyetlen, mely
Szováta és közvetlen környezete kulturális,
tudományos életének fórumát jelenti. A
szerkesztőség köré szerveződő kis csapat
2008-ban, hiánypótló céllal hozta létre,
melynek hasábjain jelen vannak a helytör-
téneti, néprajzi, irodalmi, képzőművészeti
alkotások, tanulmányok, termékek. 

Színválasztás, felépítés

A színlátás egy szubjektív élmény: nincs
két olyan személy, aki egyformán látna szí-

neket. Éppen ezért egy sikeres és népszerű
honlap elengedhetetlen részét képezi a
megfelelő színválasztás, mivel nagymér-
tékben befolyásolja a látogató első benyo-
mását a weboldal tartalmáról. A színesítés
fő célja, hogy minél nagyobb szimpátiát
váltson ki az olvasóból. Felmérések bizo-
nyítják, hogy a meleg színek (vörös, sárga,
narancssárga) felkeltik a figyelmet, fellen-
dítik a hangulatot, de ugyanakkor a védett-
ség érzetét keltik. Ezzel szemben a hideg
színek (zöld, kék, lila) háttérbe szorítanak,

eltaszítást sugallnak, de mindemellett
nyugtató, pihentető szerepük is van.

Hasonlóan a nyomtatott változathoz, a
Sóvidék Kulturális Folyóirat megújult web-
oldala is a bordó alapszín mellett döntött.
A honlap szerkesztője szándékosan nem
használta ki az internet és technológia adta
lehetőségeket, ami arra enged következ-
tetni, hogy a folyóirat a hagyományos, azaz
a nyomtatott változatot tekinti elsődleges-
nek. Ennek ellenére a honlap egy átlátható,
letisztult arculattal, barátságos és szépen
kidolgozott külalakkal, tartalommal meg-
töltött menüpontokkal büszkélkedhet,
mely lehetőséget nyújt az olvasónak, hogy
egyszerűen és könnyedén eligazodjon a
portálon, böngéssze a közzétett cikkeket,
tanulmányokat.

F.T.

Megújult a Sóvidék honlapja

MIT OLVASSAK, HA... költő szeretnék lenni?

Weboldal: w w w . p r o s o v i d e k . r o

A Sóvidék Kulturális Folyóirat terjesztése:
Kiadványainkat megvásárolhatják Szovátán a következő helyeken: Szivárvány Köny-
vesbolt, Városi Könyvtár, Református Imaház, illetve postán is megrendelhető az alábbi
e-mail címen: sovidekfolyoirat@yahoo.com.
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Új fedett  parkolók  a Merészség utcában
Májusi ígéretéhez híven, a
Városháza újabb 12 fedett
parkolót adott át a Merészség
utcai, Tudor Vladimirescu Állami
Gimnázium szomszédságában
álló 63–65. számú tömbház
lakóinak. A lakossági igény
akkor fogalmazódott meg,
amikor átadták az első hasonló
fedett parkolókat, és
nyilvánvalóvá vált, hogy azok

nem elégítik ki az igényeket.
Ekkor kérte az illető
lakástulajdonosi társaság az
újabb parkolók kialakítását. A
Városháza alkalmazottai,
kiváltva ezáltal a lakosság
megelégedését, azonnal
reagáltak a kérésre, így rövid
időn belül sikerült átadniuk a 12 
újabb parkolót. Ígéretéhez
híven a Városháza mindeddig 

400 parkolót bocsátott a
tulajdonosi társulások
rendelkezésére, amit ez év
őszén további 150 átadása
követ majd városszerte. 

Ökoparkolók a Vajdahunyadi utcában

A Meggyesfalvi negyedben, a tulajdonosi társulások és a lakosok
kérésére, az elmúlt hét folyamán 35 ökoparkolót létesítettek. Mint
ismeretes, a Meggyesfalvi negyed teljes egészében egy felújítási
folyamatnak része: „A város legcsúnyább része ma már a legszebb negyeddé
vált. Őszintén sosem gondoltam volna, hogy ilyen nagyszabású felújításokat
végeznek majd negyedünkben. A kátyús utaktól megszabadultunk, a sár és a szemét eltűnt, most
pedig szép sétányokkal és parkolókkal büszkélkedhetünk. Köszönjük szépen Claudiu Maior
alpolgármesternek, aki minden héten a helyszínre látogatott, hogy megnézze, hogyan haladnak a
munkálatok” – nyilatkozta Viorica Máthé, környéken élő lakos. 

Hétfőn, szeptember 5-én el-
kezdődött a Termékenység
utca aszfaltozása, egyike a
Tudor Vladimirescu utca leg-
fontosabb kiterjedéseinek. A
helyszínen jelen levő Claudiu
Maior alpolgármester kijelen-
tette: „A cégek maximális erő-
vel dolgoznak. A
Termékenység utca három

részletben lesz átadva. Az első
részben a munkálatok során
100 méternyi utat aszfaltoztak
le. Észrevehették, hogy bővítik
az úttestet, újraépítik a járdá-
kat, felújítják a közvilágítást új
villanyoszlopok felállításával, a
föld alatt magas áramfeszült-
ségű és adatkábeleket fognak
letenni, új parkolókat létesíte-

nek, és a végén új játszótereket
és zöldövezeteket alakítanak
ki. A projekt egésze három
részletben fog megvalósulni,
hogy az ott lakók mindennap-
jait ez ne zavarja. A munkála-
tok értéke 1,2 millió új lej lesz.
Szeretnénk, ha a idén, novem-
ber 15-én befejeznénk a mun-
kálatokat.”

Felújítási munkálatok a Termékenység utcában
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Felújítások a marosvásárhelyi
tanintézményekben
A nyári vakáció ideje alatt számos marosvásárhe-
lyi tanintézményben rehabilitációs és felújítási
munkálatokat végeztek. A Gyermekkor Paradi-
csoma hosszított programú óvodában jelen pil-
lanatban hőszigetelési munkálatok zajlanak. A
15-ös számú óvodában részleges bővítési és hő-
szigetelési munkálatokat végeznek. A szintén
hosszított programú Erdőcske óvodában moder-
nizálási és részleges bővítési felújításokat végez-
nek. A 19-es számú óvodában modernizálási,
hőszigetelési és tetőtér-beépítési munkálatok
zajlanak. A Liviu Rebreanu Gimnáziumban hő- és
vízszigetelést végeznek, hangsúlyt fektetve négy
osztályterem renoválására. 
A Mihai Viteazu Gimnáziumban kicserélik a sport-
terem padlóját, majd termopán ablakokat szerel-
nek. A Dacia Gimnázium B épületében hő- és
vízszigetelési munkálatokat végeznek. Az Ale-
xandru Ioan Cuză Gimnáziumban termopán ab-
lakokra cserélik a régieket, valamint a külső és
belső sportterem padlóját egy műanyag réteggel
befedik. 
Szintén termopán ablakok beszerelését végzik a
Serafim Duicu Gimnáziumban. 
Nagyméretű munkálatok zajlanak a Constantin
Brâncuşi Iskolaközpontban, illetve az Elektroma-
ros Líceumban, a Mihai Eminescu Líceumban, a
Traian Săvulescu Kollégiumban, az Alexandru

Papiu Ilarian Kollégiumban, a Romulus Guga
Gimnáziumban és a Tudor Vladimirescu Gimná-
ziumban. 
Ezekről a munkálatokról Claudiu Maior alpolgár-
mester elmondta: „Ahogy megígértem a szülők-
nek is, a marosvásárhelyi iskolák, óvodák és
bentlakások állapota jelentősen fog javulni
ebben az iskolai évben. Fontos munkálatokat fo-
gunk végezni, és nagy részük már az iskolakezdés
idejére be lesz fejezve. Szeptember 12-én a diá-
kok, a tanárok és a szülők, szebb és jobban fel-
szerelt iskolákban kezdhetik el a tanévet.
Láthatjuk, hogy a gyerekek nevelése, és a környe-
zet, ahol tanulnak, fontos a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal számára.”



– Mikor kezdtél a rap zenével foglal-
kozni?

– Általános iskolás voltam, amikor
egy eléggé mocskos szájúnak nevez-
hető rapper, Eminem zenéjét kezdtem
hallgatni. Természetesen rajta kívül
román és magyar előadókat is szívesen
meghallgattam, akik elsősorban arról
voltak híresek, hogy trágár szavakat
használva fejezték ki magukat. Azt vet-
tem észre, hogy ebben a műfajban
mindent ki lehet mondani, azt mon-
dod el, ami a szíveden van. Amivel tele
van a szív, azt szólja a száj – olvasható
a Bibliában, tehát ha negatív dolgok-
kal van tele a szíved, akkor azt szólja a
szád. És annak idején, iskolás korom-
ban, nekem elég sok negatív dologgal
volt tele a szívem, akkor ez volt a jó, a
menő, hogy ezt kimondjam. 2001-ben
írogattam szövegeket, természetesen
nagyon amatőr szinten. A zenélést Ko-
vács Lászlóval kezdtem, aki mai napig
jó barátom. Ő tanítgatott engem: én
hallgattam a zenét, ő pedig értette a
zenét. Lassan megtanultam, hogyan
kell ezt csinálni, beleférni az ütembe
és nagyon megtetszett.

– Már ekkor kiadtál néhány lemezt.

– Nem tétováztam sokáig, hanem
szövegeket írtam, majd megszületett
az első lemezem Ilyen az életem cím-
mel. Akkoriban elhitettem saját ma-
gammal, hogy a gettóba tartozom,
hogy az utca nevel, és ilyen stílusú ze-
néket gyártottam. Unokatestvérem-
mel közel álltunk egy félszigetes
fellépéshez, de ő az utolsó pillanatban
visszamondta, így elmaradt. Majd kö-
vetkezett a Médiabefutó, ahol nem jár-
tunk nagy sikerrel, de abból is
tanultam és továbbléptem. 

Sütő Csaba barátommal kezdtem
együtt dolgozni, akivel gólyabálokon
léptünk fel, különböző kisebb koncer-
teket szerveztünk. 

– Hogyan váltál szókimondó rap-
perből keresztyén énekessé, rapperré?

– Tudni kell, hogy nővérem vallás-
tanárnő, bátyám lelkész, édesanyám
pedig megtért asszony, így az életem
során sokat hallottam az Úrról. Hittem
Benne, de sohasem tettem meg azt a
lépést, hogy élő kapcsolatot teremtsek
Vele. 2006 pünkösdjén elmentem a
templomba, ahol szóltam a segédlel-

készünknek, hogy meg szeretnék térni.
Beértem a gyülekezetbe, ahol érez-
tem, hogy szükségem van Istenre,
éreztem, hogy megérint Isten. Nem
tudtam, hogy miért sírok, miért reme-
gek. 

Ezt megelőzte egy beszélgetés a
barátommal, akivel rég találkoztam és
aki időközben megtért. Tőle kaptam
kölcsönbe egy keresztyén cédét, amit
otthon hallgatni kezdtem és egy olyan
dalra bukkantam, amiben pont ma-
gamra találtam. Ekkor mentem el az
istentiszteletre és sikerült megtapasz-
talnom azt, hogy létezik kapcsolat az
Istennel, csak meg kell találni. Úgy
gondolom, a szentlélek munkája volt
bennem. A segédlelkész arra biztatott,
imádkozzak, amit akkor én még nem
tudtam, de mégis sikerült kapcsolatba
lépnem Istennel. Csodálatos érzés volt,
sose fogom elfelejteni. 

– És az életed teljes mértékben meg-
változott...

– Megtapasztaltam Isten szerete-
tét és megtérésem után keresztyén da-
lokat írtam. Lassacskán kiadtam az
első keresztyén zenéket tartalmazó le-
mezem Levél a keresztyénekhez cím-
mel. Eljártam koncertezni Kolozsvárra,
és úgy gondolom, ekkor kezdődött
zenei karrierem. A legelején mindössze
rappeltem, de most már énekelek is a
dalaimban. 

Ennek immár öt éve, azóta kezdtem
megérteni, hogy mi az Isten akarata.
Megjegyezném, a 21. században nem
könnyű felvállalni a keresztyénséget.
Amiért és amióta megtértem, sok ba-
rátot elveszítettem, de nagyon sokat is
szereztem. Boldog vagyok, hogy meg-
ismertem az Urat. Szüleim és testvé-
reim is nagyon örvendtek, hogy jó útra
tértem.

Az életem gyökeresen megválto-
zott, Istennek köszönhetően volt alkal-
mam csodákat megélni. Édesanyám
súlyos betegségből gyógyult meg,
imádkozás által. Istennek gyógyító
ereje van, ezt hiszem és vallom. Én sze-
mély szerint 3 évig küszködtem sze-
mölcsökkel. Kisebb-nagyobb
műtéteken estem át, de a szemölcsök
sehogy sem akartak eltűnni a kezem-
ről, míg egy nap arra kértem az Urat,
hogy segítsen rajtam. Hittem Benne és
reggelre eltűntek a szemölcsök. Ez is
egy élő példa, hogy Isten meg tudja
mutatni a lelki vakoknak, hogy létezik.

Az Úr természetfölötti módszerrel gyó-
gyított meg, amire nincs magyarázat.

– Mivel foglalkozol a mindennapi
életben?

– Van egy csoportom, akiknek ifi
órát tartok. Együtt énekelünk, beszél-
getünk, olvasunk a Bibliából. Próbá-
lom őket tanítani, Isten igéjét hirdetni.
Ezen kívül más gyülekezetekbe is eljá-
rok szolgálni. 

Sokáig autókereskedéssel foglal-
koztam, de ezt félbehagytam. Most
arra várok, hogy Isten mutassa meg
nekem, mit kell tennem a jövőben. Ma
már érzem az áldást az 
életemben, amit úgy tudsz megta-
pasztalni, ha megtalálod Istent és az Ő
határtalan szeretetét. Istennel lenni
olyan, mint egy jól működő párkapcso-
lat. Persze sokkal jobb és több ennél. 

– Milyen terveid vannak a jövőre
nézve?  

– Legutóbbi lemezem júliusban je-
lent meg, melyet missziós célokra
használok. Mindenfele ingyen oszto-
gatom, a weboldalamról is ingyen le-
tölthető. Múlt héten pedig kiadtam
egy maxi lemezt, amihez szintén tel-
jesen ingyen hozzá lehet jutni. 

Ezen kívül, úgy tűnik, egy magyar-
országi keresztyén fiatallal fogok
együtt dolgozni. Mostanában egyre
több minden köt Magyarországhoz. El-
sősorban az Úr, de ott él a kedvesem is,
aki szintén az Úrban van. 

Szeretném, ha minél több ember-
hez eljutna a zeném, ha minél többen
megtapasztalnák Isten szeretetét. Szí-
vesen eljárok bármerre koncertezni. 

A fellépésért természetesen nem
kérek pénzt, mindössze az utazást kell
megoldani. Jelen pillanatban missziós
céljaim vannak és semmi egyéb. 

Fodor Tekla
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Szókimondó rapperből keresztyén énekes
A 24 éves marosvásárhelyi születésű Demeter Erdei
Lehel közel tíz éve kezdte zenei karrierjét. Míg
tinédzserként kizárólag keménynek tűnő rapperként
próbált bekerülni a köztudatba, addig napjainkban
keresztyén dalokat előadva szolgálja az Urat. Az idáig
vezető út nehézségeiről és missziós terveiről számolt be
a Központ hetilap olvasóinak.

„Dicsérem az Urat,  amíg élek;  énekelek az én Istenemnek,  amíg vagyok.”  (Zsoltárok 146,  2)  

Sokáig autókereskedéssel
foglalkoztam, de ezt fél-
behagytam. Most arra
várok, hogy Isten mu-
tassa meg nekem, mit kell
tennem a jövőben. Ma
már érzem az áldást az
életemben, amit úgy
tudsz megtapasztalni, ha
megtalálod Istent és az Ő
határtalan szeretetét. Is-
tennel lenni olyan, mint
egy jól működő párkap-
csolat. Persze sokkal jobb
és több ennél. 
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Tizenhárom évvel ezelőtt fedeztem fel Bélbort. Udvarlása első évében ide vitt nyaralni férjem, s szerettem bele a pillanat leforgása alatt a nagy
kiterjedésű kaszálókba, méregzöld fenyvesekbe, a vendégszerető emberekbe. Akkor fogalmazódott meg bennem, valamiképpen köszönetet mondok
minden szépért. Most érkezett el ennek az ideje. 

Bélbor, a borvízforrások hazája

Egy kis áttekintés 

Bélbor – Hargita megye legésza-
kibb települése – Maroshévíz központ-
jától 25 km-re, a Kis-Beszterce
völgyében, 900–1053 méter magas-
ságban, hatalmas ősfenyves közepén
fekszik. A község északi része Suceava
megyével határos a Tomantec-patak
mentén, innen Moldva már csak 9 ki-
lométerre van. Határszéli település-
ként jött létre, nevének eredete még
kérdéses, egyes román történészek
(O.C. Tăslăuanu is) szerint: BEL (bel-
jebb) BOR (Borszéktől). A településen
több mint száz ásványvízforrás talál-
ható, de ezek közül csak 17 van kihasz-
nálva. Czirják Károly leírása szerint
„első említése 1776-ból származik Bél-
bor néven, e terület az akkori időkben
Ditró és Szárhegy településekhez tar-
tozott. 1797-ben egy görög katolikus
fatemplomot, majd 1895–1899 között
egy római katolikus fatemplomot épí-
tettek. 1971-ben javítják ki a templo-
mot, így a tornyát Málnási Sándornak
köszönhetően bádoggal újrafödték, a
tetőzetet pedig új cserepekkel födték
be. A mesteremberek mellett több
helyi hívő segédkezett. 1990. március
16-án a helyi román lakosok egy része
a templomban lévő értékeket eltulaj-
donította, míg a belső díszeket össze-
zúzták, a harangot is eltulajdonították,
majd felgyújtották a templomot. Bél-
borhoz tartozik a Rakottyás település-
rész, mely a 19. század végén alakult,
mint erdei munkástelep.” 

Bélbor turisztikai értékei a változa-
tos összetételű, főleg szénsavas ás-
ványvízforrások, és a gyógylápok,
ásványvízforrásai vetekednek a bor-
széki vizekkel. Orbán Balázs ottjártakor
a Sáskaréten hatvannál több forrást
említett, melyekből a legnevezetesebb
a Rotyogó volt. Hegyi lápjait is borvi-
zek táplálják. Gyógyvizeit a következő
betegségek gyógyítására használják:
emésztőrendszeri megbetegedések,
gyomorsav-elégtelenségek, epebán-
talmak, cukorbetegség, bélhurut, ve-
sebetegség. 

Az utolsó mohikán

Szintén Czirják Károly tollából ol-
vasható, hogy 1850-ben a 628 lakosból
575 román, 35 magyar, 12 roma, 1910-
ben a 1351 lakosból 1161 román, 188
magyar és 2 német. Érdekes fordulatot
vesz az 1941-es népszámlálás, amikor -
is a 2139 összlakos közül 1678 román,
426 magyar, 11 német, 19 zsidó, 2
roma, 2 szlovén nemzetiségűnek vallja
magát. Aztán 1992-ben a 2930 lakos-
ból már csak 73 magyar, 2002-ben
pedig a 2861 lakos közül 2842 román
és 18 magyar. Őket kerestük, s talál-
tunk egyet: a 76 éves Lukács László a
249. szám alatt lakik. Nehezére esik
már az emlékezés, többnyire élettársa,
a maroshévízi származású Veronka be-
szél helyette. Laci bácsi testvérei ne-
vére is ő emlékszik, „Gyula és Mariska
a Fundajban laktak, de már meghal-
tak”. „Avram Niculiţa nagy háza mellett

voltak a kaszárnyák, ott volt a határ,
onnan jártak a katonák a Fekete Víz-
hez”, próbálja összerakni az 1940-es
évekbeli határátszervezést Laci bácsi.
Könnyedén vette az életet, a gondta-
lan legényéletet soha nem adta fel,
gyerekei sincsenek. „Minek azt, hiszen
most a világ fel van fordulva”, mondja.
Veronkának ugyan vannak gyerekei,
de „azok a hegyekbe nem fognak
jönni. Szép hely, de télen nehéz”, így
pár év múlva valószínűleg üresen
marad az aprócska parasztház, s több
magyar szót nem hallani a környéken. 

Készül a Betyárok Útja

Gheorghe Flutur, a Suceava Megyei
Tanács elnöke és Borbély László kör-
nyezetvédelmi miniszter múlt hónap
elején találkozott a megyehatáron, a
Vamanu hágón. A helybeliek ennek ör-
vendtek, hiszen így napok alatt járha-
tóvá vált a Moldvába vezető út. A
piknikezéssel fűszerezett találkozón el-
döntötték: őszig lebetonozzák a két
megyét összekötő utat. A beruházással
mintegy 100 kilométerrel rövidül meg
a Maroshévíz–Dornavátra közötti út-
szakasz. Ezúttal a 15-ös országúti le-
térő és a községközpont közötti 12
kilométeres út fennmaradt 5,8 kilomé-
teres nehezen járható szakaszát is asz-
faltréteggel borítják. 

– Az infrastruktúra kiépítésével, a
könnyebb megközelítéssel a falusi tu-
rizmus fejlődését szeretnénk elérni –
mutatott rá Tamaş Ilie alpolgármester. 

Elnéptelenednek 
a tanyai iskolák 

Három óvoda, három összevont
elemi iskola, valamint egy koordináló
általános iskola működik Bélborban.
Vasile Stan aligazgató véleménye sze-

rint a csökkenő gyereklétszám miatt öt
éven belül a tanyai elemi iskolák be-
zárják kapuikat, a gyerekek pedig 3–4
kilométeres távolság megtételére
kényszerülnek a központi iskoláig.
Büszkén mondja, a faluban nincs beis-
kolázatlan gyerek, s a nyolc osztályt
végzettek közül mindenki valamilyen
oktatási formában folytatta tanulmá-
nyait. Az iskolát 2009-ben Világbank
révén főjavításnak vetették alá, kor-
szerű mellékhelyiségekkel, fűtőrend-
szerrel, termopán nyílászárókkal látták
el. 

Otthon a rászorulóknak

2000. szeptember elsejétől a Har-
gita megyei Gyermekvédelmi Igazga-
tóság fennhatósága alatt működik a
Bélbori Elhelyező Központ. A 3–17 év
közötti negyven gyerek a nyolcadik
osztály elvégzéséig maradhat a köz-
pontban. Szociális és mentális gondok-
kal küzdő gyerekeket utalnak ide be az
egész megyéből. Tavaly és tavalyelőtt
három pavilont újítottak fel, s immár
öt éve nyaranta a tengerpartra viszik a
gondozottakat. Speciális iskolai tanul-
mányaik elvégzése után a csíkszeredai
iskolában varró, asztalosi szakmát ta-
nulnak, de volt olyan is, aki líceumban
folytatta tanulmányait. 

Természetesen 
a természetben

A falu Moldva felőli kijáratához
közel laknak házigazdáink, Livia és Dan
Vâlcan. Hajnali 4-kor kelnek, hogy az
esztenán megfejjék a 12 gazda 27 te-
henét. A társult gazdák felváltva vég-
zik ezt a teendőt, mindenki sorra jut.
Naponta 200 liter tejet fejnek, az ebből
nyert sajtot, ordát, tejfölt szétosztják a
gazdák között. A gazdaságban is van

tennivaló, két tehén, két borjú és
három ló számára kaszálják a 3,5 hek-
tárnyi füvet. Aztán három éve halte-
nyészetet nyitottak, a hegyi patakból
felfogott vízzel három medencét töl-
töttek fel. Míg első évben 200 hallal
próbálkoztak, idén már 750 pisztráng,
kárász és ponty él itt. Mintájukra a fa-
luban már többen létesítettek halgaz-
daságot. Udvaruk sarkába épült a
tejbegyűjtő. Livia naponta 1000–1500
liter tejet gyűjt be a gazdáktól, amit
aztán Idecsen dolgoz fel egy vállalkozó.
S miközben pihen, gázpalackokat árul
kisboltjából – kacagja el magát a soha
nem fáradt fiatalasszony. 

– Nehéz a bélbori élet, de szép.
Semmire nem cserélném a tájat, a va-
lóban ökológiai ételeket, hiszen itt
senki nem használ vegyszereket. Kon-
zervet nem is látunk, mindent mi ma-
gunk állítunk elő, így tudjuk, mit
eszünk meg – fogalmazza meg a ter-
mészetes életmód lényegét Livia. Hoz-
záteszi: egy hétig lakott egyszer Piatra
Neamţ-on tömbházban, de valósággal
börtönben érezte magát. „Egy egész
városért sem adnám a falut” – nyug-
tázza elégtétellel. 

Nagy Annamária

Fotók: Nagy Annam
ária
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AUTó–MOTó

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

Eladó négyajtós, piros Opel
Corsa 1995-ös kiadás, beíratási
költség 280 euró. Ára 1.250
euró. Érdeklődni a 0744-
102.168 telefonszámon.

Eladó egy 1993-as gyártmá-
nyú, kék színű Seat Toledo, Golf
motorral. Ára 2.300 euró. Tele-
fonszám: 0742-208.011. 

Eladó 1 darab, Opelnek való
gumiabroncs felnivel,
175/70R1484T.  Telefon: 0742-
798.356.

Eladó kitűnő állapotban lévő
1995-ös évjáratú BMW 316i,
beíratva, műszaki vizsgálata
2013-ig érvényes. Irányár:
2800 euró, alkudható. Érdek-
lődni a 0744-253.026-os tele-
fonszámon.

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

Eladó 1985-ös évjáratú BMW

318, kitűnő motorral. Ára 150
euró. Telefon: 0757-812.274,
naponta 8–21 óra között.

Eladó 2000-es évjáratú, piros
színű Smart Fortwo. Ára 2.400
euró. Telefon: 0740-555.184.

Eladó 2001-es évjáratú, Euro
4-es Skoda Fabia. Ára 2.600
euró. Telefon: 0742-476.529.

LAKÁS

Eladó sürgősen magánlakás
a Kossuth utcában, bútorral
felszerelt négy szoba, termo-
pán ablakok, egyéni hőköz-
pont, közös kert a
szomszédokkal. Esetleg csere is
érdekelne blokklakással vagy
kisebb házzal. Ára 59.000 euró.
Telefonszám: 0744-572.814. 

Sürgősen eladó lakás a köz-
pontban, közös kerttel, a Sinaia
utcában. 64 négyzetméter lak-
ható terület, és pincéje is van.
Ára alkudható. Telefonszám:
0737-227.287, 10–19 óra kö-
zött.

Eladok vagy cserélek ma-
gánlakást, közös kerttel, az
Avram Iancu utcában. A lakás-
ban 2 szoba van, konyha, 2 für-
dőszoba. Minden ajánlat

érdekel. Telefonszám: 0760-
483.669, 0758-481.517. 

Sürgősen eladó emeletes ház
a központban, 5 szobával, mo-
dern stílusban berendezve. Ára
95.000 euró, alkudható. Tele-
fonszám: 0744-396.658. 

Eladó tiszta, csendes magán-
lakás közös kerttel, a Kossuth
utca 92/2. szám alatt. A házban
van 2 üres szoba, konyha, új
bútorokkal felszerelve, fürdő-
szoba, nagy előszoba. A ház
2009-ben volt felújítva: termo-
pán ablakok, hőszigetelés, új
tető. Ára 47.500 euró, alkud-
ható. Telefonszám: 0721-
864.604, 9–21 óra között.

Eladó külsőleg hőszigetelt ház
a központban, 3 szobával,
konyhával, fürdőszobával, te-
rasszal, garázzsal, pincével. Hő-
központtal, termopán
ablakokkal felszerelt. Ára
110.000 euró. Telefonszám:
0265-218.047, 9–21 között.

Eladó 2 szobás, földszinti
blokklakás a Bodor Péter utcá-
ban. A tömbház téglából van,
beüvegezett terasszal. Ára
40.000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0365-448.106. 

Eladó egy II. emeleten lévő 3
szobás lakás, a Republicii utcá-
ban, újan rendbe téve, tökéletes
cégszékhelynek. Ár megegyezés
alapján. Telefonszám: 0726-
723.972, 0722-317.790. 

Eladó 3 szobás lakás a Novem-
ber 7 negyedben, Luceafărului
utcában. A lakás I. osztályú, 65
négyzetméter területű. Hőköz-
ponttal, termopán ablakokkal
van felszerelve. Helyileg közel
van a napi piachoz, a buszmeg -
állóhoz és a Víkendtelephez.
Ára 56.000 euró. Telefonszám.
0745-354.112. 

Eladó I. osztályú, 3 szobás
blokklakás, I. emeleten a Tudor
negyedben, az MBO benzin-
kúthoz közel. Átalakított, felújí-
tott, 2 fürdőszobával és
megnagyított konyhával. Nagy
előszobával, pincével, hőköz-
ponttal, termopán ablakokkal,
beüvegezett terasszal rendel-
kezik. Azonnal el lehet foglalni.
Ára 57.000 euró. Telefonszám:
0741-230.315, 14–22 óra kö-
zött.

Eladó háromszobás tégla,
földszinti tömbház lakás a Kö-
vesdombon. A terasz alatt saját
pince, a lakás víz- és gázórával
van ellátva, 1 szobában termo-
pán ablak. Tulajdonosok va-
gyunk. Alkudható ár. Telefon
0745-381.891 vagy 0756-
104.872.

Eladó felújított, saját hőköz-
ponttal rendelkező garzonla-
kás a Grand Hotel környékén.
Ára 33.000 euró, alkudható. Te-
lefon: 0740-210.897. 

Eladó bútorozott, felújított
garzonlakás a központban. Ára
25.000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0744-645.348, 0727-
376.290.

Eladó bútorozott garzonlakás
az Új Kórház mellett. Ára
39.000 euró. Telefon: 0744-
339.139, naponta 18–21 óra
között.

Eladó 1 szobás lakás a Novem-
ber 7 negyedben. Ára 20.000
euró, alkudható. Telefon: 0746-
335.058, naponta 9–20 óra kö-
zött.

Eladó garzonlakás a Novem-
ber 7 negyedben. Ára 18.500
euró. Telefon: 0721-371.834,
0742-096.594.

Eladó I. osztályú 1 szobás lakás
a Tudor negyedben. Ára 24.000
euró, alkudható. Telefon: 0740-
086.553.

Eladó I. osztályú 1 szobás lakás
a Kövesdombon. Ára 26.500
euró, alkudható. Telefon: 0744-
869.359.

Eladó I. osztályú, saját hőköz-
ponttal rendelkező garzonla-
kás a Kövesdombon. Ára
25.000 euró. Telefon: 0744-
454.268.

Eladó 2 szobás lakás a központ-
ban. Ára 40.000 euró, alkud-
ható. Telefon: 0758-396.447,
naponta 8–22 óra között.

Eladó 2 szobás lakás a II-es Po-
liklinika környékén. Ára 34.500
euró. Telefon: 0745-423.310.

Eladó I. osztályú 2 szobás lakás
a Tudor negyedben. Ára 38.000
euró, alkudható. Telefon: 0769-
413.273, naponta 14–22 óra
között.

Eladó I. osztályú 2 szobás lakás
a Kövesdombon. Ára 35.500
euró. Telefon: 0742-700.608.

Eladó 2 szobás lakás Régen-
ben. Ára 25.000 euró. Telefon:
0745-358.829.

Eladó I. osztályú 3 szobás lakás
a Budai Nagy Antal negyed-
ben. Ára 53.000 euró. Telefon:
0744-354.745.

Eladó I. osztályú 3 szobás lakás
a Tudor negyedben. Ára 46.500
euró, alkudható. Telefon: 0744-
171.089, naponta 9–20 óra kö-
zött.

ELEKTRONIKA

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

Eladó nagyon jó állapotban
lévő, garanciával rendelkező
Nokia E5, 5 megapixeles beé-
pített kamerával, 2 GB-os me-
móriakártyával, adatkábellel,
töltővel, handsfree-vel, képer-
nyővédő fóliával. Ára 650 lej,
alkudható. Telefon: 0741-
601.516, 9–21 óra között.

Eladó nagyon jó állapotban
levő, Orange márkaboltból vá-
sárolt Samsung J75. Ára 270
lej, de alkudható. Telefon:
0742-976.337.

Eladó német automata mosó-
gép jó állapotban. Ára 250 lej.
tel 0746-311.793.

Eladó vadonatúj I-phone 4, 16
GB-os, dualsim-es, Wi-Fi, to-
uchscreen, minden tartozék-
kal. Ára 390 lej. Telefonszám:
0745-069.050. 

Eladó nagyon jó állapotban
lévő, februárban vásárolt Nokia
E5, az összes tartozékkal. Ára
700 lej, alkudható. Telefon:
0741-601.516, naponta 9–21
óra között.

Eladó nagyon jó állapotban
lévő, fehér színű Nokia E71. Ára
450 lej. Telefon: 0744-784.821.

Eladó Samsung GTS 5320. Ára
160 lej. Telefon: 0745-509.108.

EGYEBEK

Eladó inox tágulási edény pá-
linkafőzőnek, új Albalux mosó-
gép, száraz kenyér állatoknak,
görkorcsolya, porcelán csapte-
lepek, kéménycsőre szerelhető
szobamelegítő. Ára alkudható.
Telefonszám: 0770-654.566.

Angoltanár nyelvoktatást vál-
lalok kezdőknek és haladók-
nak. Ár megbeszélés szerint.
Telefonszám: 0770-654.566.

Sportedzéseket szervezek
olyanok számára, akik szeret-
nének szebb és harmonikus
testet formálni, zsírégetést el-
érni sportolás segítségével, fej-
leszteni állóképességüket és
kondíciójukat. Mindezeket
rendszeres, folyamatosan vég-
zett sportedzéssel!
Érdeklődni a 0741-597.538-as
telefonszámon, vagy
kicsi_10@yahoo.com e-mail
címen.

Csak a szelvényen beküldött hirdetések jelennek meg! Egy szelvényen csak 1 apróhirdetést fogadunk
el (max. 25 szó). A feladó adatait kérjük kitölteni, anélkül a hirdetés nem jelenik meg.  A hirdetés tartalmáért a feladó
felel. Lapzárta hétfő 12 óra, ezután érkezett hirdetés csak a következő heti számban jelenik meg!  Olvashatatlanul
kitöltött szelvényekre nem fogadunk el panaszt.

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

Hirdető személy adatai
Név: ___________________________________
Település: _______________________________
Utca: __________________________________
Szám: __________________________________
Dátum: _________________________________

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

munkaorvost

alkalmazunk. 

Tel: 0730-619.408.
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Lemondott Eckstein Kovács Péter
államelnöki tanácsosi pozíciójá-
ról. Eckstein szeptember elsején nyúj-
totta be lemondását Traian
Băsescunak, aki szó nélkül elfogadta
azt. Az államfő és kisebbségügyi
tanács adója közti szakításhoz „a Veres-
patak ügyében képviselt véleménykü-
lönbségek vezettek”. Az
ex-éceszgébernek ezt követően sem
lesz több szabadideje, mert eddig se
csinált semmit.

Szextörvények. Nem szabad és nem
királyi városunkban nincsenek érvény-
ben – tudtunkkal – a szexuális együtt-
létet szabályozó törvények vagy
határozatok, annál több van viszont
odaát az amcsiknál. Lássunk néhányat
közülük:

Ha valaki a kaliforniai Bakersfield-
ben kíván nemi kapcsolatot létesíteni
a Sátánnal, köteles óvszert használni.
Ennél jóval hétköznapibb és életreva-
lóbb az a törvény, amely szerint Neva -
dában tilos falloszos jelmezben
megjelenni törvényhozó üléseken, de
csak amíg az ülésezés tart – előtte és
utána szabad. Mifelénk totál fölösleges
volna egy ilyesféle rendszabály, a mi-
eink jelmez nélkül is azok.

Minnesotában minden férfinak
tilos élő hallal dugni – tehát a nőknek
ér élő halat láb közé cuppantani, de a
csávók csak akkor használhatják sze-
gény pikkelyeseket, ha már kipurcan-
tak. Ennél azért akad kellemesebb, bár
elképesztő jogszabály is bőven. A fele-
ségnek például nem kell lefeküdnie a
férjjel, ha az bűzlik a fokhagymától,
hagymától vagy szardíniától, sőt, hit-
vesi kérésre a férjnek muszáj fogat
mosnia – írják elő a szintén minneso-
tai Alexandriában. Az iowai Amesben
is van nők érdekeit képviselő törvény,
eszerint a férjeknek nem megengedett
szeretkezés után három kortynál több
sört inni, amíg az ágyban tartózkod-
nak, és a karjaikban óhajtják tartani
feleségüket. Szerencsétlenek így kény-
telenek az etyepetye előtt vagy közben
vedelni.

Tremonton határain belül, Utah ál-
lamban nő nem szexelhet mentőautó-
ban, mert lebukás esetén megbüntetik
szabálysértésért (egészen pontosan
szexuális vétségért). Ráadásul a nevét
is publikálják a helyi lapokban, miköz-

ben a férfiét diszkréten kezelik. Erre a
törvényre bizony nagy szükség volt,
mert az infarktusos és agyvérzéses
mamák mindig rámásznak útközben a
mentőorvosra, hogy még egyszer,
talán utoljára zsinnyegtessék meg
őket.

A wyomingi Newcastle-ben kifeje-
zetten tilos az áruházak húsfagyasztó-
iban üzekedni (pedig akinek mínusz
húsz fokban is ágaskodik, illetve ned-
vesedik, azokat szerintem kéne
hagyni). Bozemanben, Montana ál-
lamban olyan törvény él, mely szerint
naplementéig egyik fél se mehet ki a
házból meztelenül sem szex után, sem
két menet közt (vajon menet közben
sem?). Csak sötétedés után lehet a
kertben pucéran szaladgálni, ha valaki
erre vágyik. 

És végül a legjobb: az illinoisi Ob-
longban, ha vadászat vagy halászat
van valaki esküvőjének napján, tilos
aznap a szex, azaz ugrott a várva várt
nászéjszaka. Még tiszta szerencse,
hogy náluk nem érvényes a minneso-
tai törvény, miszerint csak döglött hal-
lal szabad, és az újdonsült férj kéjes
vigyorral toccsanhat bele egy szukás
tükörpontyokkal teli kádba…

Pontatlan pontosság. Hétszázhar-
minc millió év alatt téved egy másod-
percet a legpontosabb óra; a korábbi
rekordereknél százszor pontosabb az a
brit atomóra, amely fizikusok mérései
alapján a világ legpontosabb órájának
tekinthető. A különleges „szökőkút” óra
működése a céziumatomok rezgésén
alapszik, belsejében lézersugarak tart-
ják fenn a céziumgáz halmazát. Az iga-
zán pontos órához egymilliomod
kelvinre hűtött céziumgáz kell, melyet
lézernyalábokkal tartanak fenn. A szö-
kőkút óra elnevezés onnan ered, hogy
az órában a céziumgázból álló halmaz
úgy táncol a függőleges lézersugáron,
mint egy labda a szökőkút vízsugarán.
Kurt Gibble, a Penn State Egyetem
munkatársa és kollégái matematikai
modellek és numerikus számítások se-
gítségével növelték az atomóra pontos-
ságát. A cézium szökőkút most minden
eddiginél pontosabb, bizonytalansága
2,3 × 10-16, ami azt jelenti, hogy 730
millió év alatt téved egy másodpercet.
Épp csak azt az apróságot felejtették el
közölni, hogy ennyit siet, vagy ennyit

késik, mert azé’ az nem mindegy…

Kár-térítés. Milliomos lett az a fiatal
nő az Egyesült Államokban, aki körül-
belül egy évvel ezelőtt perelte be fő-
nökét szexuális zaklatásért. St.
Louis-ban egy ismert üzletlánc alkal-
mazottja, Ashley Alford kezdetben úgy
tett, mint aki meg sem hallja főnöke
szexuális jellegű megjegyzéseit, egé-
szen addig, amíg tettekre nem került
sor. Egy napon a főnöke az egyik üzlet-
ben sarokba szorította, letépte róla a
blúzát, a padlóra kényszerítette, és el-
kezdett maszturbálni fölötte. Önkielé-
gítés közben hol az arcát, hol a fejét
csapkodta péniszével. A bíróság mind-
ezért 95(!) millió dolláros kártérítést
ítélt meg a kárral megcsapkodott ká-
rosult javára. Az összeget az üzletlánc
profitja alapján állapították meg,
amely tavaly 118 millió dolcsira rúgott
(hát, nem sokat hagytak nekik belőle).
Bár a megítélt összegnek csupán a
felét kapja a nő kézhez (az adók, juta-
lékok befizetése után), mégis ez a kár-
térítés a legnagyobb, amit szexuális
zaklatásért valaha is fizettek, vagyis
nettó ötvenmillió dollár! Hölgyek: aki
ennek az összegnek akár egy százalé-
káért nem hagyná egy kicsit megzak-
latni magát szexuálisan, az jelezze a
honlapunkon!

Kertész leszek, jól keresek. Kertészt
keres II. Erzsébet brit királynő a skóciai
Balmoral-kastély háza tájának rend-
ben tartásához, de – az ottani bérek-
hez képest – nem valami felséges
fizetésért: mindössze évi 15 ezer fontot
(átszámítva kábé havi 6000 lej, vagyis
1400 euró) ajánl fizuként az öreglány,
aki egyébként sem a bőkezűségéről
híres. A munkakör betöltőjének fő fel-
adatai a pázsit és a növények gondo-
zása mellett a szemét
újrafeldolgozása. Utóbbi nemcsak a le-
nyírt fűből, levágott ágakból áll,
hanem az istállók lovainak szalmaa-
lomra kerülő „terméséből” is, vagyis
sz*rakodni is kell ám rendesen. A mun-
kaidő heti 39 óra, a hétvégék szaba-
dok. A jelentkezések leadásának végső
határideje 2012. február 13. Arra nem
térnek ki a források, hogy milyen ál-
lampolgárságú pályázók jelentkezését
várják, az állás megszerzése valószínű-
leg nem nemzetiséghez kötött, de vél-

hetően nem árt angol nyelvű önéletraj-
zot és szándéklevelet küldeni Böske
máminak, az „Én kis kertész legény va-
gyok…” kezdetű versike bizonyára
kevés.

Megvan az ideális nő: sasorrú, po-
cakos, kismellű és ápolatlan! A tu-
dományos eredmények ellenére,
melyek szerint a szimmetria és a har-
mónia univerzálisan vonzóak, a férfiak
körében egyre inkább azt figyelhetjük
meg, hogy azokat a nőket szeretik, vi-
szik ágyba és veszik feleségül, akik
ezekkel a konvenciókkal ellentétesek.
Valójában éppen a tökéletlenségek te-
szik vonzóbbá, szebbé és fantasztiku-
san szexivé a fehérnépeket a
szemükben – legalábbis egy internetes
női magazin szerint. Az alábbiakban
részleteket idézünk a „tanulmányból”,
bármiféle kommentálás nélkül; ez úgy
állati, ahogy van:
Sasorr. „Királyi” profilod van, görbe
orral? Egyiptomi istennőre hasonlítasz?
Annak ellenére, hogy te utálod, ha hin-
néd, ha nem, rengeteg férfi van, aki
imádja ezt a részletet. Jön, hogy meg-
harapjam az orrodat, te istennő! – ugye
már hallottad ezt szerelmedtől?
Pocak. A férfiak szeretik megérinteni
a puha női testrészeket, sokszor azon
igyekeznek, miközben ölelgetnek,
hogy megérinthessék.
Kis mellek. Nem azt mondom, hogy a
férfiak nem szeretik a nagy melleket.
Ők imádják a melleket és kész! Imádják
nézni, és mivel tanulmányok szerint ez
a „sport” segít a hosszabb életben, így
még szívesebben űzik a keblek bámu-
lását. A kis mellek fantasztikusan néz-
nek ki, és ezt nem én mondom, hanem
a tanulmányok során megkérdezett
férfiak: ha nincs túl hideg kint, akkor a
kis keblek nagyon jól néznek ki mell-
tartó nélkül – mondják a férfiak.
Természetes külső. A férfiak értékelik
a rendezett hajú, lakkozott körmű és tö-
kéletes sminkkel rendelkező hölgyeket,
azonban amikor borzos, smink nélküli,
természetes szépség körében vannak,
elvesznek, elkezdenek dadogni, eset-
lenkedni. Miért? Mert semmi sem száll-
hat versenybe a természetességgel.
Igazam van uraim?

MENS SANA…

A 2012-es Londoni Olimpiai Játé-
kokon néhány új sportággal is
találkozhatunk majd, íme:

Éjszakai pillangó-úszás. Úszóver-
seny kizárólag kurvák számára.
Toronyugrás láncostól. A hagyo-
mányos toronyugrás kissé nehezítve:
a sportolók keze-lába össze van lán-
colva.
Csoszogóverseny. Hasonlít a gya-
loglóversenyhez, azzal az apró kü-
lönbséggel, hogy amíg abban csak
az egyik láb kell állandóan érintkez-
zen a talajjal, természetesen fel-
váltva, ebben mindkettő; kötelező
felszerelés: pongyola/házikabát, pa-
pucs.
Crazylabda. Annyiban tér el a kézi-
labdától, hogy nincsenek se szabá-
lyok, se bírók, se kapuk.
Biatlon. A klasszikus biatlon vagy
sílövészet természetesen téli sport,
amely sífutásból és lövészetből áll.
Nos, ez nyári biatlon, és valójában a
triatlon – futás, úszás és kerékpáro-
zás – összevont változata: futás és
vízibiciklizés.
Hátfutás. Vagyis hátrafele futás
(menetiránynak háttal). A verseny
közben hátranézni tilos; nehezített
válfaja a hát-gátfutás.

És most lássuk, milyen sportok-
kal múlatták az időt eleink:

Futááás!!! Ezt a sportot az ősembe-
rek űzték, amikor a mamut meg-
unta, hogy kergetik, és
megfordult…
Ősgolf. Szintén az ősemberek egyik
kedvenc sportja volt: keményre főtt
dodótojásokat kellett beütni az erre
a célra kialakított bölénylábszár-
csonttal negatív vakondtúrásokba.
Pingvinteke. Eszkimó találmány:
különféle alakzatokba állították a
pingvineket, majd egy nagy jéggo-
lyót gurítottak közéjük. Aztán egy
szép napon a pingvinek ezt nagyon
megelégelték, és testületileg leto-
tyogtak a Déli-sarkra.
Sportlövészet. Rettenetesen segg-
berúgott tyúkot vagy más háziszár-
nyast kellett lenyilazni vagy
leparittyázni.
Tízpróba. Középkori sport, az inkvi-
zíció idején élte virágkorát, többek
közt az alábbi próbák szerepeltek
benne: gátfutás spanyolcsizmában,
nyújtólétrára mászás, kútbalógatta-
tás, júdásbölcsőzés, kalodázás, rend-
hagyó divatbemutató
(tövisnyaklánc, vasálarc, körömcsi-
pesz, fojtópánt), kerékbetörés, ke-
resztre feszítés stb.
Tűzpróba. Ezt mindenki ismeri: a
versenyzőket máglyán megégették,
és aki nem élte túl, azt boszorkány-
ság miatt kizárták.
Evezés. Középkori csapatsport; kicsit
unalmas volt, mivel egy-egy futam
akár tíz-tizenöt évig is eltartott.

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor



– Apám bent van?
– Nem, a Lacival ebédel. Va-

lami fontos?
– Áh, semmi, csak edzésre

kellene venni új sportszárat,
anyu meg nem ér rá. 

– Szóljak neki, ha visszajön?
– Hagyd, köszi, majd meg-

oldom. 

A felső vezető összeráncolja
szemöldökét, amúgy Stirlitz
módra, miközben a fejében
már forog a szovjet kémfilm
hőséhez hasonló belső mono-
lóg: „Ovi tehát Bajusszal ebé-
delt. De mit akarhat a gyerek?
S ki az a gyerek? S ki az az anya?
S mit jelenthet a sportszár? Ez
az őszödi felvétel?” 

Akár hiszik, akár nem, ha
talán más szövegtartalommal
is, de a fenti történet a valóság-
ban is megtörtént Magyaror-
szágon.

Gyurcsány Ferenc miniszter-
elnöksége idején a magyar tit-
kosszolgálat lehallgatta a
Fidesz központi számát, és
Orbán Viktor egyik gyerme -
kének mobilját. Az NBH „felső
vezetőjének” – aki a Magyar
Nemzet értesülése szerint
maga Laborc Sándor volt NBH-
főnök – hivatali laptopján más
megfigyelési adatok is voltak
Orbán Viktorról és Kövér László-
ról. Oviról és Bajuszról – ahogy
a laptopon lévő mappákat ne-
vezte.

Azaz a demokratikus Ma-
gyarország politikamentes tit-
kosszolgálata lehallgatta és
megfigyelte az ellenzék két ve-
zetőjét, családtagjaikat. 

Skandalum, botrány, tör-
vényszegés – kaphatnánk a szí-
vünkhöz, mint ahogy hasonló
esetben így tenne bármely
nyugati újságíró kollégánk. Sőt
ők bírósági ítéletekről, börtön-
ről vagy legalábbis önkéntes
száműzetésbe vonult politikai
megrendelőkről, exminiszterel-
nökökről cikkeznének. 

A szocialista politikusok
által oly szívesen viszonyítási
pontnak, erkölcsi mintának te-
kintett fejlett Nyugaton
ugyanis ez a papírforma. 

A szocialista politikusok
nyolcévi uralkodása után azon-
ban idehaza erre többségünk
már csak legyint. A botrány,
törvényszegés már nem 
skandalum, hanem az MSZP-
kormányzat visszafogott szino-
nimája. 

Félő, hogy a bíróságon is
amnéziába esett titokszolgák és
exminiszterek fognak értetlen-
kedni, esetleg bizonygatni:
jogos volt a lehallgatás, mert
hát az őszödi kiszivárogtatás
után ugye kellett nyomozni, s
hát az érintettek többször is ki-
ejtették életük során a Gyur-
csány és Őszöd kifejezéseket. S
hát akkor ők miért ne hihették
volna, hogy az Orbán-gyerek a
kiszivárogtatásról konspirál a
Fidesz-központtal? S hogy köz-
ben ellenzéki politikusok ma-
gánéletéről, ellenzéki pártok
tevékenységéről is adatokat
gyűjtöttek… hát túlbuzgók
voltak a munkatársak, istenem.
Vonják felelősségre valamelyik
zászlóst vagy poloskakezelőt.
Őket meg ezért bíróság elé állí-

tani, a demokrácia csúfos meg-
gyalázása… 

A lehallgatási botrány és
úgy általában a szocialista kor-
rupciós ügyek politikai érintett-
jei a szó legszorosabb
értelmében beleröhögnek az
arcunkba. Nem önkéntes közé-
leti emigráción, hanem a hata-
lomba való visszatérésen
gondolkodnak. Ahogy kor-
mányzásuk idején a titkosszol-
gálatoknak adtak utasítást Ovi
és Bajusz levadászására, úgy
most médiájukat, külföldi infor-
mális kapcsolataikat állítják rá
Orbán Viktor és Kövér László le-
járatására. 

Nem baj, ha nem igaz, elég,
ha hangos. 

Gyurcsányék egyetlen poli-
tikai üzenete 2002 óta változat-
lan: a pokolba kell küldeni
Orbánt, ő a gonosz! Őt utálva

minden és mindenki megszé-
pül! Orbán gyűlölete mindent
szentesít, feledteti a törvény-
szegést, a lopást, a korrupciót! 

Feledteti Sukorót? Az eltűnt
milliárdokat is? 

Gyurcsány most nem csak
dühből támadja Orbánt, kifor-
gatott logikája is ezt diktálja: ha
a bíróság vádjára gyűlöletet
harsog, ki hiszi majd, hogy nem
azért ítélik el? 

Talán senki. Viszont egészen
biztos, hogy van, akinek ezzel a
gondolat-futammal semmit
sem kell törődnie. 

A bíróságnak. 
S akkor a gyűlölet is rács

mögé kerülhet. 

Máté T. Gyula 

Főnök, megcsíptük! Megvan az anyag!  Kérem, képzeljék el azt a jelenetet, amikor 2006 környékén
a Nemzetbiztonsági Hivatal Falk Miksa utcai szentélyébe ezekkel a szavakkal lohol be az egyik
megfigyelőcsoport csuromizzadt parancsnoka. Aztán az NBH egyik felső vezetőjével titokszobára
vonulva fülelik a frissen lehallgatott anyagot.
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Marosvásárhely
Rózsák tere 16.

B&B caffe
be with friends

Nyitvatartás 
10:00 - 22:00

Reklám

Viharzónában
Európa hajója viharzónába került, és az előre látható
időszakban ott is marad. Hazánk elkerülte a legrosz-
szabbat, a görögökéhez hasonló mértékű eladóso-
dást, de még nem szilárdította meg a helyzetét.
Nagyon résen kell lennünk, hogy a felemelkedő biro-
dalmakkal erős kapcsolatokat építsünk ki, különben
lemaradunk. Nagyjából így foglalható össze Orbán
Viktor üzenete, amelyet a külföldön dolgozó magyar
diplomatákhoz és persze az itthon dolgozó vagy nem
dolgozó milliókhoz intézett. És mit ért meg ebből az
átlagpolgár? Hogy jó lesz kapaszkodni, mert rázós út-
szakasz következik.

Azzal a szóval, hogy „globalizáció”, az ezredforduló előtti
néhány évben ismerkedtünk meg, és olyan fogalmakhoz tár-
sult, mint multinacionális vállalatok vagy liberalizáció. Az át-
lagember számára mindez azt jelentette, hogy az erős
nyugati vállalatbirodalmak még erősebbek lettek. Magát a
globalizációt leegyszerűsítve úgy jellemezhetnénk, hogy a
fejlett világ hatalmai erőnek erejével lebontották azokat a
jogi és pénzügyi akadályokat, amelyek az egyes államok pi-
acait védték, hogy akadálytalanul folyhasson a kereskedelem
és növekedhessen a profit. A számításokba azonban hiba
csúszhatott. A szabad pálya váratlanul nemcsak a nagy vi-
lágcégeknek volt kedvező, de a szegény, így rendkívül olcsó
munkaerővel rendelkező árutermelőknek is. A jól fizetett, be-
tegbiztosítással, nyugdíjjal, sztrájkjoggal kényeztetett euró-
pai munkaerővel előállított termékek óhatatlanul drágábbak,
mint a félvad körülmények között termelt tengerentúliak. A
bordeaux-i bor nem rúg labdába a dél-afrikai mellett. A brazil
nádcukor még hajóra rakva is olcsóbb, mint az itteni répacu-
kor.

Mindennek váratlan következményei lettek a pénzpiaco-
kon, amelyek, az internetes kereskedelemnek hála, a leg-
gyorsabban reagáló gazdasági tereppé váltak az utóbbi
tíz-húsz évben. Korábban elképzelhetetlen, földrengésszerű
változások indultak az amerikai banki szférában 2007–2008-
ban. Nemzeti intézmények mentek csődbe, óriásbankok om-
lottak a porba, előbb az Egyesült Államokban, majd
Európában. A kataklizmák nem maradtak meg a pénzügyi
területen, zuhantak a gazdasági mutatók is. Érdekes módon
ezek a bajok kevésbé érintették a távol-keleti, dél-amerikai
gazdaságokat, amelyek minden megrázkódtatás után egyre
erősebbnek tűnnek. Kína felemelkedése már nem jóslat, a
XXI. századi dollárpapa jüannal fizet.

Európa leszálló ágban van, és ez a következő évtizedben
így marad – állapította meg Orbán Viktor. Vagyis az a térség,
amelyhez nem egészen tíz éve csatlakoztunk, egyre kevésbé
vonzó célpont. Mégsem tehetjük meg, hogy gyökeresen más-
felé orientálódunk, hiszen itt élünk Európa kellős közepén.
Az EU régebbi tagországai közül többen nagyon eladósodtak.
Ez a folyamat még erősödött is, mert a kormányok a válság
idején pénzt pumpáltak a bankokba. Mi ellentétes irányban
mozogtunk: a Gyurcsány-kormány eladósította az országot,
ezért bennünket évek óta fogyókúrára fogtak a hitelezők. A
költségvetés kényszerű kordában tartása teremtette azt a vi-
szonylag kedvező helyzetet, amibe most az ország vezetése
kapaszkodhat. Ehhez ragaszkodunk tovább is, mondta a mi-
niszterelnök, tartjuk a korábban elhatározott háromszázalé-
kos államháztartási hiányt, folytatjuk az adósság
szisztematikus lefaragását.

Ez a ragaszkodás azt is jelenti, hogy alkalmasint tovább
kell húzni azt a bizonyos nadrágszíjat. Bajban van az euró,
bajban van Európa, és hogy mi, magyarok ne legyünk még
nagyobb bajban, folytatnunk kell a szigorú pénzpolitikát.

Jámbor Gyula

Levadászni Ovit és Bajuszt 
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A lábtenisz, mint sportág Marosvásárhelyen

2010-től Marosvásárhelyen a Gombos 
Marshal Arts klub keretén belül lábtenisz szak-
osztály indult, ahol Varó Gyula és Szilágyi József
lábteniszoktatók 10–18 éves gyerekeknek, fia-
taloknak tanítják a lábteniszt, mint sportágat.
Varó Gyulával, a 40 éves, kiváló kispályás labda-
rúgóval a sportág múltjáról és jövőéről, ugyan-
akkor a klub lábtenisz szakosztályának jelenéről
beszéltünk.

– 2010 májusa óta a szakosztály keretében
Szilágyi József oktatótársammal heti három ed-
zést tartunk 10–14 és 14–18 éves gyerekek és
fiatalok számára. Társammal lábtenisz edzői ok-
levelet is szereztünk, az egyesület a Román Láb-
tenisz Szövetség keretén belül működik,
nemzetközi szabályok és előírások szerint. A vá-
rosi és a megyei önkormányzat támogat, ami
nagy segítség számunkra. Az edzéseket a Kárpá-
tok sétányi Május 1 strand szomszédságában
lévő volt teniszpályán tartjuk, melyet hálóval ke-
rítettünk körbe és a lakótársulás beleegyezését
is megkaptuk a használatért. Egyik kedves, de
ugyanakkor anyagilag jobban szituált szülő se-
gítségével kaptunk két eredeti, cseh gyártmányú
lábteniszlabdát (a meglévő másik kettő mellé),
amivel az edzéseken felkészülhetünk. Csak hiva-
talos lábteniszlabdával játszhatunk, hiszen
annak teljesen más a pattanása, a tapadása a pá-
lyán.

– Vannak-e érdeklődők, tehetséges fiatalok, a
nálunk még gyermekcipőben járó sportág iránt?

– Mivel ennek a ritka, de ugyanakkor érdekes
sportágnak a hagyományai az 1960-as évekre
nyúlnak vissza városunkban, szeretnénk minél
több fiatal, tehetséges érdeklődőt a sportág felé
irányítani. Vannak tehetségek, akikről idővel
majd hallani lehet. Mivel a Gombos Marshal Arts
klubon keresztül hivatalosan is űzni lehet a láb-
teniszt Marosvásárhelyen, reméljük, rövidesen
több hazai, majd nemzetközi bajnok is kikerülhet
a szakosztályunkból. 

– Melyek a lábtenisz terén fejlettebb európai
országok?

– A legjobbak a csehek meg a szlovákok, ők
nemrég ki is álltak a Nemzetközi Lábtenisz Szö-
vetségből és külön föderációt alapítottak, mivel
ők a kétszer pattanós, három érintős formát ré-
szesítik előnyben. Hozzájuk csatlakozott Svájc,
de nagyon jók a törökök, a magyarok is, sőt re-

mélem, hogy rövidesen hazánkban is fellendül
ez a sportág. Egy ideje a női formája is kezd el-
terjedni Romániában, sőt nemrég a lány páros-
ban világbajnoki pár került ki Romániából.

– Nemrég többedmagaddal rangos nemzet-
közi lábtenisztornáról tértél haza Hajdúszoboszló-
ról, ahol jó eredményeket értek el a vásárhelyi
lábteniszezők. Milyen volt a verseny?

– 2000 óta szinte évente van vásárhelyi részt-
vevője a hajdúszoboszlói versenynek, ahol több
alkalommal már diadalmaskodtak városunk ver-
senyzői. Az idei versenyen az old-boys kategóri-
ában nyolc páros közül került ki újra győztesen a
Szilágyi–Kovács páros. Az amatőr, nyílt párosban
20 csapat (4x5 csapatos csoportokban) lépett pá-
lyára, ők Magyarországról (Nyíregyháza, Szeged,
Debrecen), Szlovákiából (Kassa) és Romániából
(Nagyszalonta, Marosvásárhely, Nagyvárad, Sep-
siszentgyörgy, Szatmárnémeti) jöttek. Három pá-
lyán kerültek sorra a mérkőzések a
hajdúszoboszlói strand körül, melyet a helyi ön-
kormányzat és a strand vezetőse támogatott. Itt
jómagam, Baróti Zsolt társammal a II. helyen vé-
geztünk, a döntőben épp egy nagyváradi páros-
tól szenvedtünk vereséget, mely csapat egyik
tagja, egy 19 éves ifi világbajnok. A III. helyen a
szintén marosvásárhelyi, Rusz Alexandru–Laka-
tos Mihály páros végzett.

– Világéletedben sikeres  kispályás focista vol-
tál, példa erre a több tíz oklevél, serleg, amit az
évek során gyűjtöttél egyénileg meg csapattal
egyaránt. Ha jól tudom, alapító tagja vagy a
City’us román bajnok, kupa- és szuperkupa-győz-
tes teremlabdarúgó együttesének is.

– Igen, Gombos Csaba hajdani keleti harcmű-

vész világbajnok, jelenleg megyei tanácsos ba-
rátommal és a néhai Kiss Istvánnal közösen ala-
pítottuk a City’us csapatát, amit a B-osztályig
vittünk. Saját baráti körünkből kerültek ki akkor
a játékosok, akikkel valóban szép eredményeket
értünk el, és akikre azóta is büszke vagyok. Saj-
nos idővel nagyon nehéz lett volna nekem meg-
válni tőlük, miután fennebb jutott a csapat és
nagyobbak voltak a követelmények. Ezért közö-
sen szálltunk ki az együttesből, nem akartam a
barátaimat cserbenhagyni. Az utána született
eredmények az újraalakult együttes játékosainak
és vezetőinek az érdemei. De valamikor nekünk
is volt pozitív érdemünk a csapat alakulásában. 

– Néhány napja a Víkenden átadták az új, mű-
gyepszőnyeggel borított lábteniszpályát. Reméli-
tek, hogy ott is sikerül edzéseket tartsatok?

– Mindenképp nagy előny a Víkendre látoga-
tóknak, hogy új pálya van, ahol lábteniszezni
lehet, így remélem, hogy többen fogják űzni ezt
az érdekes sportágat. Szerettem volna a román

lábtenisz-válogatott edzőit, Sasarman Danielt és
Purice Florint (akik kolozsvári illetőségűek) ide-
hozni az avatóünnepségre, de remélem, hogy rö-
videsen, más alkalommal itt lehetnek és
láthatják a klub keretén belül játszó, tehetséges
vásárhelyi fiatalokat. Persze, hogy szeretnénk itt
is edzéseket tartani, ez rövidesen elválik. 

Már az 1960–70-es években Marosvásárhelyen közkedvelt időtöltés volt a lábtenisz, amit főleg a hajdani ASA egykori játékosai,
volt vízilabdázók és sportolni vágyó amatőrök űztek, a szebb napokat is megért Május 1 strandon és a Víkendtelep pályáin. A 90-
es években egy újabb generáció bontogatta szárnyait a Víkenden, az Elektromaros víkendházának szomszédságában, a cukorgyári
pálya mellett, aztán a MOGYE, meg az építészeti iskola termében, akik gyorsabb és technikásabb lábteniszt játszottak, mint előd-
jeik. 2000-től kezdve több amatőr lábteniszversenyt is szerveztek városunkban, a megyében egyaránt, főleg városnapok alkal-
mával mérkőztek meg lábteniszezőink. Időközben több romániai városban, így Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön,
Szatmárnémetiben, Nagyváradon, Tordán is rendeztek amatőr (nyílt és öregfiúk) versenyeket, melyen minden korosztály részt
vehetett. 2005-ben, mióta Nagyvárad rendezhette meg a Lábtenisz Európa-bajnokságot, fellendült e sportág hazánkban is.

Marosvásárhelyen 
a román műrepülő
válogatott
Szeptember 2–7. között, a marosvá-
sárhelyi Elie Carafoli Sportrepülőklub
keretében, a Szabadság utcai repülő-
téren készült fel Románia akrobata
műrepülő válogatottja, mely a szep-
tember végi, dévai országos műrepülő
bajnokságra készül. 

Daróczi Lóránt, a napokban 70 éves fennál-
lását ünneplő sportrepülőklub műrepülő-
oktatója és műrepülő akrobata koordinátora
elmondta, a válogatott 10–12 tagja IS 28B2
és IAR-35 elnevezésű műrepülőkkel  edzett.
A vásárhelyi kis repülőtéren már számos al-
kalommal felkészült a román műrepülő vá-
logatott. Szerencsére ebben az időszakban
kedvezőek voltak az időjárási viszonyok, így
a legjobb feltételek mellett készülhettek fel
a válogatott tagjai – mondta Daróczi.
Olasz Péter, egykori marosvásárhelyi repü-
lőmodellező lapunknak elmondta, a Sza-
badság utcai repülőteret (1000X320 méter)
a II. világháború idején a németek építet-
ték, hogy gépjeik tudjanak leszállni Erdély
területére. A repülőtér egyedi hazánkban,
ami a felépítését illeti, hiszen olyan vízelve-
zető talajcsövezés van a kifutópálya alatt,
ami a legnagyobb esőzések után is a talajt
rövid időn belül szárazon hagyja, s a vizet a
közelben folyó Marosba vezeti el. 

A lábtenisz rövid történetének eddigi, legkiválóbb eredményei városunkban:
2000, 2001, 2002 Hajdúszoboszló, nemzetközi verseny: I. hely Lakatos Mihály–Moldován János
2006: II. hely Baróti Zsolt–Varó Gyula
2002, 2003, 2004, 2007, 2008, Marosvásárhelyi Napok: I. hely Antal Zsombor–Varó Gyula
2007, Csíkszeredai Napok: I. hely Baróti Zsolt–Lakatos Mihály
2008, 2011, Szeged: I. hely Rusz Alexandru–Lakatos Mihály
2010, Sepsiszentgyörgyi Napok: I. hely Schefler Levente–Szilágyi József
2011, Marosvásárhelyi Napok: I. hely Varó Norbert (Junior)
2011, Szovátai Napok: I. hely  Rusz Alexandru–Lakatos Mihály

A lábtenisz rövid marosvásárhelyi történetéből megemlítünk néhány hajdani és
jelenlegi játékost, akik amatőr szinten szívvel-lélekkel űzték, űzik ezt a sportágat
városunkban.
Egykori lábteniszezők: Fülöp Ferenc, Belza Ottó, Sólyom Csaba, Sós Árpád, Józsa Tibor, Náznán
Dénes, Dr. Szász Lóránd, Csutak István, Finta Andor, Csutak Lajos, Kilyén János.
Jelenlegi lábteniszezők: Antal Zsombor, Baróti Zsolt, Ferenci Emil, Galamb András, Hácsek Csaba,
Kádár László, Movila Cornel, Moldován János, Szathmári László, Schefler Levente, Schefler Lóránd,
Lakatos Mihály, Rusz Alexandru, Szilágyi József, Varó Gyula.
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– Hogy hívják azt a politikust, akinek ész is van a fejében?
– Nem tudni, ahhoz előbb kellene egyet találni.

– Hová lett a szürke kalapom, Jean?
– Tönkrement, uram.
– Akkor menjünk utána!

– Hova ül a tehén a buszon?
– Legelőre.

Nagypapa mesél az unokáinak a háborús emlékeiből:
– Egyszer egy teljes századot tettem harcképtelenné, telje-

sen egyedül!
– Tényleg? Tüzér voltál?
– Nem... szakács!

Egy srác felszáll az éjjeli buszra, és flegmán odaveti a 
buszsofőrnek:

– Mikor indul ez a szemétláda?
– Majd ha megtelik szeméttel!

– Nézd, egy stoppos!
– Á, biztosan csak lájkol minket!

– Hogyan ismerjük fel a szőke iskolás lányt?
– ???
– Amikor a tanár letörli a táblát, a lány kiradírozza a füze-

tét.

Viccek

Heller Ágnes közvetlen és barátságos ember,
de nem kitárulkozó személyiség. Van a lé-
nyében tartózkodás és távolságtartás, ami
súlyt ad megnyilatkozásainak, s annak, aho-
gyan kapcsolatot teremt és tart fenn. Ami-
kor felsejlett bennem az intuíció, majd
megfogalmazódott a konkrét elképzelés,
hogy szeretnék vele egy nem szokványos in-

terjút készíteni, s ezt megosztottam vele, ér-
deklődéssel, egyszersmind természetes jó-
váhagyással fogadta. A 70-es évek eleje óta
izgat ez az „erős asszony”, ennek a szinte
minden tekintetben rendkívüli teljesítményt
nyújtó embernek a „titka”.

(Rózsa Erzsébet)

Könyvajánló

Se félelem, se keserűség
Rózsa Erzsébet:

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


