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Zöldek

Outward Bound, 
Kikapcsolódás másként

A vásárhelyiek zöme nagy valószínűséggel
már hallott az Outward Bound szervezetről,
vagy rövidebben emlegetve, az OB táborok-
ról. Tudjuk, érdekfeszítőek a programjaik, a
sport és környezetvédelem is hozzátartozik
a tevékenységeikhez, hallhattuk azt is, hogy
különböző csoportok „összerázó” team-bul-
dingjeire tökéletesen megfelel.
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>>> 6. oldal Riport

Marosvásárhely: Két napra 
a kutyabarátok Mekkája

Rövid szőrű, hosszú szőrű, farkat csóváló vagy vicsorgó, fe-
kete, barna, icipici, hatalmas, lógó fülű, vágott farkú, kerek
szemű, tömpe orrú, hangosan csaholó, vagy alig hallhatóan
ugató, gazdájához dörgölőző és árgus szemekkel a tömeget
vizslató ebekkel találkozhattunk a marosvásárhelyi várban.
A szeptember 10–11. között megrendezett Dracula Golden
Trophy kutyakiállítás és -verseny idén negyvenedik alka-
lommal vonultatta fel a négylábúakat.

Sport

Bokréta volt a
marosvásárhelyi 
asztalitenisz kalapján

Minden idők legsikeresebb marosvásárhe-
lyi asztaliteniszezője, a 43 éves Nemes
Olga 1983 októberében alig 15 évesen,
egy nemzetközi verseny után, egy gépko-
csi csomagtartójában szökött át az akkor
még létező svájci–német határon. Ott
folytatta pályafutását, majd német színek-
ben három olimpián, több tucatnyi euró-
pai és világrendezvényen vett részt, kiváló
eredményekkel. Jelenleg a német–luxem-
burgi határ közelében lévő Saarbrücken-
ben lakik, Luxemburgban gyerekeket meg
felnőtteket edz és a mai napig sikeresen
vesz részt veterán asztalitenisz világren-
dezvényeken, s gyakran rendez gyerekek-
nek edzőtáborokat. Telefoninterjúnkon
készségesen, nosztalgiával tele mesélt
irigylésre méltó sportpályafutásáról.

>>> 15. oldal

Hír és hírháttér

Lesz-e 
Păunescu-mellszobor?

Javában folyik az aláírásgyűjtés Marosvá-
sárhelyen, ugyanis a Szociáldemokrata
Párt helyi  szervezetének vezetői minden-
áron egy mellszobor felállításával szeret-
nének Adrian Păunescu emléke előtt
tisztelegni. A tervek szerint Ceauşescu
egykori udvari költőjéről általános iskolát
is elneveznének.

>>> 4. oldal

Kultúra

A grádicssúrolás
gyümölcse

Irodalomtörténeti talajban gyökerező múltja
van a fogalomnak: Súrlott Grádics. Valamikor,
nem is olyan régen, Marosvásárhelyen egy kis-
vendéglőnek volt a neve. Irodalmi berkekben
azért vált közismertté, mert a XX. század 20-
as, 30-as és 40-es éveiben falai között, asztalai
mellett találkoztak a helybéli, alkalomadtán
pedig az itt vendégeskedő írók, lapszerkesztők. 

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

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

Tesznek a magyar vásárlókra

>>> 3. oldal

Úgy tűnik, a kétnyelvű feliratok kifüggesztésére továbbra sem találnak megoldást
elöljáróink, legyen szó tanintézményekről, hivatalokról vagy akár bevásárlóköz-
pontokról. Bármerre tekintünk, elsősorban román nyelvű táblákra bukkanunk,
amiből arra lehet következtetni, hogy Erdély-szerte – legalábbis a nem tömbma-
gyar vidékeken – erőtlen a magyar öntudat. Körbejártuk a megyeszékhelyi kisebb
és nagyobb boltokat, hogy feltérképezzük a kétnyelvű feliratok (nem)létezését.



Hangverseny

A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia soron következő, heti
hangversenyére csütörtökön,
szeptember 15-én kerül sor. A
George Enescu Nemzetközi
Fesztivál keretében a budapesti
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
lép fel a Kultúrpalota nagyter-
mében Kocsis Zoltán (Magyar-
ország) vezénylete alatt.
Zongorán Borisz Berezovszkij
(Oroszország) működik közre.
Műsoron: Bartók B. – Tánc-
szvit, Bartók B. – 2. zongora-
verseny és G. Enescu – 2. Á-dúr
szimfónia. A hangversenyre
este 7 órakor kerül sor.

Kiállítások

A Marosvásárhelyi Fotóklub hét
tagja a hónap elején fotóskör -

úton vett részt a Kalotaszeg
(Zsobok) – Bugac, lovaspuszta
– Szentes – Kiskunfélegyháza
– Nyugati-Kárpátok útvonalon.
A körúton készült képek a vár
fotógalériájában kiállítás kere-
tében megtekinthetők. 

Koszta Árpád csontból fara-
gott ékszerekből és Incze
László faragott gyökerekből
összeállított kiállítása látogat-
ható szeptember 11–október
11. között, a kövesdombi unitá-
rius egyházközség Bözödi
György gyülekezeti termében,
naponta 9-13 óra között.

Tájak és emberek

Szeptember 15-én, csütörtökön
18 órától, a Philothea Klubban
megnyílik Miklós István csík-
szeredai festőművész Tájak és
emberek című kiállítása. A Phi-
lothea Klub székhelye: Kossuth
utca 2. szám.

Rejtett gyöngyszemek

A HIFA Románia Egyesület Rej-
tett gyöngyszemek címmel
szervezi meg a fogyatékkal élő
személyek munkáinak kiállítá-
sát. A megnyitóra szeptember
17-én, 10 órai kezdettel kerül
sor, a Deus Providebit Házban. 

Egy nap fotói

A Marosvásárhelyi Fotóklub
tagjainak Egy nap fotói című ki-

állítása tekinthető meg a Ber-
nády Házban.

Préseltvirág-kiállítás

Marton Erzsébet préseltvirág-
kompozícióiból nyílt kiállítás a
marosvásárhelyi Deus Provide-
bit Tanulmányi Házban. A tárlat
szeptember 30-ig tekinthető
meg.

A szervezett természetjárás
története Erdélyben

Szeptember 6–30. között láto-
gatható A szervezett termé-
szetjárás története Erdélyben
című fotókiállítás a marosvásár-
helyi vár központi épületében
(volt sorozóközpont). Az Erdélyi
Kárpát-Egyesület marosvásár-

helyi osztálya, a Maros és Ko-
lozs Megyei Múzeum és a
Maros Megyei Hegyimentő
Szolgálat szervezésében állítot-
ták ki a megtekintésre váró
anyagokat. A Természetjáró
Múzeum egyedi tárlatán neves
gyűjtők anyagai és múzeumok-
ban őrzött relikviák kerülnek
közszemlére, mint az Erzsébet-
zászló (az EKE első hivatalos
zászlaja), 100 évnél idősebb jel-
vények, 1850-es évekbeli litog-
ráfiák, Orosz Endre és Balogh
Ernő hagyatékai, könyvritkasá-
gok, az EKE kiemelkedő szemé-
lyiségeinek rövid bemutatása.
A tárlat kedd–pénteken 9–16
óra között, szombaton és vasár-
nap 10–14 óra között látogat-
ható.

2. oldal >> Naptár szeptember 14–20.

Névnapok
Szeptember 14. Szeréna, Roxána, Ildikó, Rozanna
Szeptember 15. Enikő,  Lóránt, Katalin, Töhötöm, Alpár
Szeptember 16. Edit, Soma, Kornélia, Kornél, Ambrus, 
Szeptember 17. Zsófia, Ildikó, Róbert, Ludmilla, Ferenc
Szeptember 18. Diána, József, Ambrus, Metód, Richárd
Szeptember 19. Vilhelmina, Tódor, Alfréd, Mária
Szeptember 20. Friderika, Fülöp, Frida, Filippa

Ajánló

Kos: Az elkövetkezendő időszakban új kapcsolatokat 
teremthet, de megszilárdíthatja a létezőt is. Nem árt, ha a
pénzügyeire is koncentrál a héten, jól gondolja meg, mire
költ, mert kimerítheti a hitelkeretet.

Bika: Szeptember beköszöntével itt az ideje egy őszi lelki
nagytakarításnak. Lehet, szükségét érzi, hogy életét alap-
jaiban rendezze át. Szerencsére tele van pozitív energiával
és ötletekkel, melyek segítenek céljai elérésében.

Ikrek: Úgy érzi, több szabadságra és személyes térre van
szüksége, de tart attól, hogy környezete negatívan fogadja
egyedüllétre irányuló törekvéseit. Finoman adja a tudtukra,
hogy mit szeretne.

Rák: Ez a hét teljes mértékben csapatmunkára kényszeríti,
valamint arra, hogy megtanuljon közös célért dolgozni, bár-
mennyire individualista. Előfordulhat, hogy túlzottan el-
borítják az érzelmi hullámok, és úgy érezheti, semmi nem
sikerül.

Oroszlán: Összecsapnak a feje felett a hullámok a hét első
felében, talán úgy érzi, megfullasztja környezete, vagy valaki
olyasmit akar elérni önnél, amit nem szeretne. Ám néhány
kellemes meglepetésnek köszönhetően hamarosan fel-
lélegezhet.

Szűz: A hét olyan kísértést tartogat az ön számára, mely
ugyan nagyon csábítónak tűnik, mégis jól teszi, ha ellenáll
neki, mert könnyen csalódásba fordulhat a lelkesedése. 

Mérleg: Úgy tűnik, nehéz időszakot hagy maga mögött, és
most végleg lezárhatja a múlt nyomasztó történéseit. Szá-
moljon le a felesleges aggodalmakkal, és ne hezitáljon sokat,
mert a pozitív hozzáállás célravezetőbb. 

Skorpió: Viharossá válik a magánélete, nem lesz könnyű
megőriznie a családi békét, de némi diplomáciai érzékkel 
sikerülhet. Alaposan gondolja át, hogyan fogalmaz, mert
könnyen félreérthetik amit mond.

Nyilas: Frusztrálónak érzi, hogy bármennyire szeretne hal-
adni, mintha nem jutna egyről a kettőre. Fogadja türelmesen
az akadályozó erőket, akár emberek, akár körülmények
képében állnak az útjába, mert fontos információkat vesz
észre a hatásukra.

Bak: Úgy érezheti, minél inkább szeretne elérni valamit,
annál inkább kicsúszik a kezéből, de ez nem véletlen. Fontos,
hogy megtanulja elengedni mindazt, amit szeretne megtar-
tani.

Vízöntő: Nehezen tud egy helyben maradni, folyton mehet-
nékje van, ezért talán elszomorítja, hogy nem lehet ott min-
den összejövetelen. Jól teszi, ha lelassít egy kicsit, mielőtt
energiapazarlása az egészsége rovására menne. 

Halak: Remek lehetősége adódik arra, hogy elmélyítse
valakivel a kapcsolatot, akit csak most ismert meg, vagy nem
is ismeri, csak nap mint nap felbukkan a környezetében. 

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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3. oldalHír és hírháttér <<szeptember 14–20.

Egynyelvű
kétnyelvűség 

A 2001/215-ös számú törvényrende-
let egyértelműen kimondja: mindazokon a településeken,
ahol a kisebbség számaránya meghaladja a 20 százalékot,
jogosan kérhetik, hogy az állam hivatalos nyelvén kívül a
kisebbség anyanyelvén is szerepeljen a település neve a
helységnévtáblákon. Ezen jogukkal a legtöbb helyen éltek
is; néha lefestik vagy megrongálják ugyan a kétnyelvű táb-
lákat, de ez már igazán nem nagy ügy, kicsire nem adunk.
Azonban nézzük meg egy cseppet az egynyelvűség-kétnyel-
vűség „nem hivatalos” részét:

Lassacskán negyedszázaddal a gengszterváltás után
még mindig természetesnek, magától értetődőnek véljük,
vesszük, hogy minden románul zajlik szeretett városunkban:
a legtöbben reflexből románul szólalunk meg hivatalos he-
lyeken, kórházban, üzletekben, de még a (ritkán vagy elő-
ször felkeresett) vendéglőben, kocsmában, sőt, még a
taxiban is. Pedig utóbbiba kifejezetten érdemes magyarul
bejelentkezni, mivel a sofőrök fele keresztet vet a hagyma-
kupolás lelki wellnessközpont mellett elhaladva, és ha szity-
tyául köszönünk rájuk, jó eséllyel nem fognak egész úton a
blődségeikkel traktálni.

Apropó kocsma: a(z egyik) törzshelyemen szomjoltók
mellett miccset és sült kolbászt is kínálnak, és amikor meg-
kérdeztem a magyar(!) tulajt, hogy miért román, illetve
CSAK  román felirat tudatja ezt a betérővel, kapásból jött a
válasz: úgyis érti mindenki. (Becsületére váljék, hogy azóta
már kőműves flekkennel is bővült a gasztronómiai felhoza-
tal, és a gusztusos szeleteket kiszáradástól, nyálrácsorga-
tástól, légypiszoktól meg egyebektől védő, átlátszó
műanyag kupola tetején kizárólag a „zsíros kenyér” formu-
lával találkozunk). Hát ez a baj! Mert amikor a kedvenc piz-
zázómban tettem fel ugyanezt a kérdést az ugyancsak
magyar „patronnak”, mármint, hogy miért egynyelvű az
étlap, ugyanezt felelte. Huszonvalahány éve Kanadába ki-
tántorgott egykori szomszédokkal bóklásztunk valamelyik
szupermarketben, amikor az egyik – tősgyökeres montreali
– barátjuk hangosan felcsodálkozott: miért csak az állam
hivatalos nyelvén vannak kiírva a portékák nevei? Mert tud-
tával Vásárhely lakosságának fele magyar (utánunk olvasott
a neten). Tényleg: miért? Mert „úgyis értjük”? Miért csak
néhány – természetesen „magyar” – húsüzletben és kifli-
boltban van kiírva magyarul is, hogy mi micsoda, a többiben
miért nincs? Vagy a nagy barkácsboltokban? Vagy akár a ki-
sebbekben? Mondjuk, a lángososnál még hagyján, hogy a
„langoş” alatt nem írja ugyanazt ékezettel és az „s” betű
alatti puca nélkül is, hogy lángos, mert tőlünk „honosítot-
ták”, de például a fagyisnál miért nem lehet az „îngheţata”
alá odabiggyeszteni még azt is, hogy fagylalt? És még so-
rolhatnánk a példákat oldalakon keresztül, a kérdés marad:
miért nincsenek mindenhol kétnyelvű feliratok? He?

Mindezek normális elvárások. Lennének. Egy normális
országban, egy normális városban, egy normális makro-
vagy mikroközösségben. Mi beérjük azzal, ha a borosüzlet
ajtajára kifüggesztik a táblácskát: „Vin imediat”, mert már
ennyiből is értjük, hogy hamarosan lesz bor…

Molnár Tibor

Molnár Tibor 

Auchan-szeletek 

A város végén díszelgő francia nemzet-
közi kiskereskedelmi csoport és multinacio-
nális vállalat helyi vezetői mintha teljes
mértékben megfeledkeztek volna magyar
anyanyelvű vásárlóikról. Az Auchanban na-
gyítóval sem találni magyar nyelvű feliratot,
mindössze a pénztárgépnél sorban állva fi-
gyelhetünk fel a trikolór színeibe csomagolt
ROM csokoládéra. A gyártók 2 szeletet kí-
nálnak olcsóbban, és annak érdekében,
hogy ez a magyar vásárolókban is tudato-
suljon, 2 szeletek címszó alatt reklámozzák. 

Finom-vegyes Kaufland

A németországi Kaufland áruházlánc
marosvásárhelyi boltjának bejáratánál sze-
replő magyar nyelvű irányítótáblák arra en-
gednek következtetni, hogy az üzlet polcain
helyet foglaló termékek is kétnyelvű reklá-
mozásban részesülnek. Nem túl nagy meg-
lepetésre a portéka itt is elsősorban román
nyelven kínálja magát, ám említésre méltó,
hogy az akciós termékeket ellátják az ol-
csóbb kifejezéssel, olykor pedig a zöldségek
nevét is kifüggesztik magyarul. Bár túlnyo-
mórészt az állam nyelve uralkodik a taka-
rékos boltban, értékelendő, hogy a magyar
anyanyelvű vásárlók számára kizárólag
kedvezményes és egészséges árut forgal-
maznak.

Próbálkozik a Merkúr
A székelyföldi üzletlánc a saját márkás

termékcsaládját előállítva került be az er-

délyi köztudatba. Marosvásárhelyen mind-
össze néhány hete nyitotta meg kapuit,
ahol a magyarországi áru mellett Kovászna,
Hargita és Maros megyei termelők által elő-
állított úgynevezett Góbé-termékek is
megvásárolhatók. Így értelemszerűen sok
esetben a portéka csomagolása is két-
nyelvű, viszont a bolt vitrinjén szereplő Da-
none transzparens a baklövések sorát
erősíti. 

„Nutriday jo árát tesz a táplálkozásra!”
– ezzel a szlogennel igyekeznek magyar vá-
sárlókat csalogatni a boltba, feltételezhe-
tően sikertelenül. A felirat nemcsak
helyesírás szempontjából hagy kívánnivalót
maga után, hanem a román nyelvből tör-
ténő tükörfordítás (Nutriday pune preţ bun
pe nutriţie) is szánalmat keltő, ugyanis fél-
úton értelmét veszti.

Nem kizárt, hogy mindez a Danone Tej-
termék Gyártó és Forgalmazó Kft. „műfor-
dítói mesterműve”, viszont jogos a kérdés:
az üzletvezetők miért nem igényeltek he-
lyesen lefordított és megfogalmazott rek-
lámszöveget? 

„Alkalmazni kell az erre
vonatkozó nyelvtörvényt!”,

tanácsolta Komoróczy György nyelvmű-
velő, aki évtizedek óta vizsgálja az anya-
nyelv szerepét és helyét a társas
érintkezésben. Véleménye szerint a Maros
megyei magyar önkormányzati képviselők
feladata, hogy szorgalmazzák a kétnyelvű-
séget: „Azt tudom üzenni, hogy alkalmazni
kell a törvényt, ugyanis az erre vonatkozó
törvények szavatolják a szabad nyelvhasz-
nálatot. A helyi képviselők szerepkörébe
tartozik, hogy különböző üléseken felves-
sék ezt a kérdést és megoldják a problémát”
– fogalmazott Komoróczy György.

Kétnyelvűség-kampány 
Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat kar-
öltve az Erdélyi Magyar Iakkal (EMI) egy,
a kétnyelvűséget népszerűsítő kampányt
indított, mely keretén belül kétnyelvű, azaz
magyar és román feliratú táblákat oszto-
gatnak azon magánház lakóinak, ahol a
Parkolni tilos!, illetve Harapós kutya jelzé-
sek kizárólag románul szerepelnek.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgár-
mestere, a Krónika országos napilapnak
nyilatkozva elmondta, az előre gyártott
1200 tábla feltehetően nem lesz elegendő,
hiszen nagy az érdeklődés a lakók részéről.
Ugyanakkor arról is beszámolt, hogy az el-
következendőkben a boltokban szereplő
kötelező hirdetések is megjelennek magya-
rul, sőt arra kéri a szentgyörgyieket, hogy
olyan üzletekben vásároljanak, ahol van
ilyen felirat és a kiszolgálók is beszélik a
magyart. 

Fodor Tekla

Tesznek a magyar vásárlókra
Úgy tűnik, a kétnyelvű feliratok kifüggesztésére továbbra sem találnak megoldást elöljáróink,
legyen szó tanintézményekről, hivatalokról vagy akár bevásárlóközpontokról. Bármerre tekin-
tünk, elsősorban román nyelvű táblákra bukkanunk, amiből arra lehet következtetni, hogy Erdély-
szerte – legalábbis a nem tömbmagyar vidékeken – erőtlen a magyar öntudat. Körbejártuk a
marosvásárhelyi kisebb és nagyobb boltokat, hogy feltérképezzük a kétnyelvű feliratok
(nem)létezését. 

Önkénteseket keres az Alpha Transilvană 

Az Alpha Transilvană Alapítvány önkénteseket keres az Atrium
Program 18 év feletti fogyatékkal élő sérült fiataloknak
kialakított szocializációs és szabadidős tevékenységeinek
vezetéséhez.  A szocializációs és szabadidős program hétfőtől
péntekig zajlik 16–18 óra között és a következő egyórás
tevékenységeket tartalmazza: angol, informatika,
kézművesség, társasjátékok, tánc, sport, filmvetítés.

Kapcsolattartó személy:
Gyárfás Erzsébet. Telefon: 0265-257.057.

A nyári szünet után folytatja gyerek-
fejlesztő tevékenységeit a Gyulafe-
hérvári Caritas Korai Nevelő- és
Fejlesztőközpontja Marosvásárhelyen
és a marosszentgyörgyi Közösségi Te-
remben. A programba 10 hónap és 3 év kö-
zötti gyerekek és szüleik kapcsolódhatnak be
együttjátszás, mondókázás, mozgás céljából.
A foglalkozáson szülő és gyerek együtt vesz-

nek részt, melynek megerősítő és mélyítő
hatása van a szülő–gyermek kapcsolatra,
elősegíti a kötődés kialakulását, valamint
már korai életkorban megvalósul a gyerek-
közösségbe való alkalmazkodás. Szintén Ma-
rosvásárhelyen a Deus Providebit Házban
várják a várandós nőket és jövendőbeli apá-
kat is, mivel számukra is szerveznek foglal-
kozásokat. A szeptember 27-én induló, 10

alkalmas, védőnő-bába és pszichológus által
vezetett tevékenységek a következő témák
köré szerveződnek: új élet kezdődik, élet az
anyaméhben, szülés-születés, újszülött a
családban. A programok felől érdeklődni és
jelentkezni a 0753-056.928-as telefonszá-
mon, vagy a hajnal.palotas@caritas-ab.ro e-
mail címen lehet.

Újraindulnak a kisgyermekeket foglalkoztató tevékenységek a Caritasnál



Romlanak a magyar oktatás
feltételei a MOGYE-n

Újabb döntéssel sújtják a magyar oktatást a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. A román
többségű szenátusi testület arról döntött, hogy nem
hosszabbít szerződést a nyugdíjas óraadó tanárokkal.
Emlékeztetőül: a tavasszal nyugdíjba kényszerített ti-
zenöt professzor közül, akiket később óraadóként szer-
ződtetett az egyetem vezetősége, kilenc magyar
nemzetiségű. Az intézkedéssel szinte lehetetlen hely-
zetbe került a magyar nyelvű oktatás.  Az egyetem di-
ákságának közel fele magyar nemzetiségű, a tanárok
aránya viszont nem éri el az egyharmadot. A szóban
forgó határozatával az intézmény vezetősége megsza-
badult azoktól a professzoroktól, akiket a tavasszal, a
már megkezdett egyetemi év folyamán nyugdíjba kény-
szerített. Akkor még a MOGYE szenátusa, amolyan főúri
gesztusként, felajánlotta az érintetteknek, hogy óraadó
tanárként továbbra is oktassanak. Ezt a lehetőséget
szüntette meg mostani határozatával. A szenátus dön-
tése ellen újabb demonstrációra készül a Romániai Ma-
gyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület
(RMOGYKE). A már hetek óta a város főterén tiltakozó
aktivisták ezúttal az egyetem épülete előtti akcióra ké-
szülnek, amelynek során hangosbemondóval szándé-
koznak fejezeteket felolvasni az új oktatási törvényből.

Nekilátnak a vár rehabilitációjának  

Úgy tűnik, elhárult minden akadály és a versenytárgya-
lást megnyert építkezési vállalkozás hozzáláthat a mun-
kálatokhoz a vásárhelyi várban. A vár felújításának
ötlete még Fodor Imre polgármester idejéből származik.
A Szekeres Gerő és műépítész csapata által készített ter-
vek azonban hosszú ideig feküdtek, mivel a munkálatok
költségeire már nem futotta a városnak. A projekt kivi-
telezése EU-s pénzekből történik majd, a beruházás 
összértéke 30 millió lej, ebből mintegy 22 millió vissza
nem térítendő hitel. A városháza 2 millió lejjel járul
hozzá a költségekhez. A tervek szerint a vár turisztikai
vonzerejének érvényesítésére törekednek, a renovált
épületeket idegenforgalmi célokra használják majd. A
megújult vár így bekerülhet a megye és a régió turisz-
tikai célpontjai közé. Az egykori katonai pékséget már
korábban renoválták, a hajdani katonai sorozó (volt kö-
zépkori városháza) épületét pedig múzeummá, kultu-
rális központtá próbálják változtatni. A várfalak és a
bástyák által behatárolt épületekben konferenciaköz-
pontot, házasságkötő termet, interkulturális központot,
szállodát, multifunkcionális termeket alakítanak ki. 
A 2014-ig tartó munkálatokat a Contranscom Benţa, az
Izorep cégek, és több más alvállalkozó végzi majd. 

Drágít az Aquaserv 

Az Aquaserv regionális vízszolgáltató közel 12 millió
eurós kölcsönből próbálja fedezni a főként ivóvíz- és csa-
tornahálózat fejlesztésére vonatkozó európai uniós pá-
lyázat önrészét. A Maros megyei önkormányzat
legutóbbi ülésén már jóváhagyta a hitel felvételét. Meg-
jegyzendő, hogy az Aquaserv korábban már kétszer is
vett fel BERD-kölcsönt, amiket még jelenleg is törleszt. 
Egyes vélemények szerint akár 4 lejre is emelkedhet a
víz köbméterének ára, de ez elsősorban a hálózatra csat-
lakozó háztartások számától függ. Az Aquaserv által ki-
szolgált Maros megyei és a Hargita megyei
Székelykeresztúr övezetében megközelítőleg 110 millió
eurós uniós támogatásból korszerűsítik a víztisztító-ál-
lomásokat, felújítják és bővítik az ivóvíz- és csatorna-
hálózatot, valamint fővezetéket építenek a Küküllő
mentén. 
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A szociáldemokraták elképzelései sze-
rint október közepéig mintegy 10.000 alá-
írásra tesznek szert, így bizonyítván a
hatóságoknak, hogy a társadalom igényt
tart a szoborra, amelyet a Tudor negyed-
beli ortodox templom közelébe helyeznék
el, hiszen a költő többszöri alkalommal is
kifejezte támogatását a templom felépíté-
sével kapcsolatosan. Ugyanakkor a Dózsa
György úton található, ma (még) 2-es
számú általános iskola nevét viselő tanin-
tézményt is Adrian Păunescura keresztel-
nék.

„Semmiképp sem támogathatok egy
ilyen ötletet. A szóban forgó személy 
Ceauşescu udvari költője volt. Ez az ügy ha-
sonlít kissé a Guşa-szobor ügyéhez. Tény,
hogy egyszer elkövettünk egy nagy hibát,
akkor is jó szándékkal, második alkalommal
biztosan nem esünk csapdába” – nyilat-
kozta lapunknak Kolozsváry Zoltán, a helyi
önkormányzati képviselőtestület RMDSZ-
es frakciójának vezetője.

Mint ismeretes, Păunescunak számos
Ceauşescut dicsőítő verse is megjelent, ami
miatt sokan bírálták a költőt, elsősorban
1989 után. A forradalom idején az új hata-

lom iránti támogatását próbálta bizony-
gatni a Román Televíziónál, ám a tömeg
közel állt a meglincseléséhez. 

F. T.

A harmincan fölülieknek még élénken él
az emlékezetékben a kommunizmus ideje
alatt ránkerőltetett nemzet- és hazaszeretet
fogalma. Mindenki tudta, hogy a „fentről”
jövő rendeletek miatt kellett bizonyos érzel-
meket megadott helyen és időben mímelni,
és mivel ez nem járt különösebb áldozattal, a
tömeg könnyen elszegült olcsó komédiásnak.
Pedig az érzelmeknek éppen az a lényege,
hogy a lelkünkből jönnek és nem hallgatnak
semmilyen parancsra. Tudták ezt az állam-
párt emberei is, de mégis azt hitték, hogy
addig fog tartani a zsarnoki rendszer, amíg a
világ. Tévedtek, és a megjátszott hazaszeretet
percek alatt kegyetlen népharaggá változott
át. Akkoriban még sokkal nagyobb tisztelete
volt a magyar himnusznak és a piros-fehér-
zöld zászlónak, mára viszont mintha elhal-
kultak volna az „Isten áldd meg a magyart”
szólamok, és mintha elhalványultak volna a
lobogónk színei.

A felsorolt változásokhoz nagymértékben
hozzájárult az, hogy a posztkommunista
rendszerben már nem erőltették ránk annyira
a román nemzeti szimbólumok dicsőítését,

nem kellett az undorig fokozni a hazaszeretet
kinyilvánítását. Másfelől pedig egyesek felis-
merték a nemzeti érzelmek manipulatív sze-
repét és visszaéltek az erdélyi magyarság
túlhevült indulataival. Ebből kifolyólag aztán
lecsillapodtak a kedélyek, és ma már azt
mondhatjuk, hogy a közösségünk egyfajta
nemzeti-érzelmi válság korát éli. Ma már
nem reagálunk annyira hevesen a magyar
üzenetekre, mint korábban. Egyre több erdélyi
magyar párt jön létre, és ezalatt rohamosan
csökken a lakosság választói kedve, és a kö-
zösségbe vetett hite. Egy komoly „inflációs”
folyamatnak lehetünk a tanúi, ami a nemzet
erózióját vonta maga után. 

Ebben az aggodalomra okot adó helyzet-
ben, mint derült égből villámcsapás (ponto-
sabban mint egy olcsó választási manőver)
felröppent a hír, hogy be szeretnék vezetni az
iskolákban a román himnusz órák előtti elé-
neklését, és a nemzeti lobogó tantermekben
való kifüggesztését. Az emberi fantázia ha-
tártalan, és az említett ötletek sorát a végte-
lenségig lehetne folytatni. Volt már példa
arra, hogy a padokat és a szemetes kukákat

trikolórba öltöztették, de lehet majd a gyá-
rakban reggelenként himnusszal kezdeni a
sorozatgyártást, a közintézményekben him-
nusszal tartani az ebédszünetet, este him-
nusszal nyugovóra térni, és piros-sárga-kékbe
festeni a pénzt, a tömbházakat, a szobrokat,
a köztereket, egyszóval: mindent.

Ha valaki azt hiszi, hogy ettől jobban fog-
juk majd szeretni és tisztelni Romániát,
téved. Vannak alapvető értékek, amelyekkel
ez az ország rendelkezik. Kiváló, tehetséges
emberek éltek és élnek körülöttünk, számos
természeti kinccsel büszkélkedhet az ország,
tehát van bőven okunk „szeretni és tisztelni”.
De ha mégis, újból be akarják vezetni a kény-
szerből énekelt himnuszt és az úton-útfélen
lengetett lobogókat, akkor nyugodtak lehe-
tünk afelől, hogy a magyar nemzeti érzelmek
újból erőre kapnak. Megoldódik az erdélyi
magyarság nemzeti-érzelmi elhidegülési
problémája, újból felébred bennünk az iden-
titástudat, és új erőkkel, eredményesebb
nemzetpolitikát fogunk folytatni. Legalábbis
ezt remélem. 

Ferencz Zsombor

Csak így tovább!

Javában folyik az aláírásgyűjtés Marosvásárhelyen, ugyanis a Szociáldemokrata Párt helyi 
szervezetének vezetői mindenáron egy mellszobor felállításával szeretnének Adrian Păunescu
emléke előtt tisztelegni. A tervek szerint Ceauşescu egykori udvari költőjéről általános iskolát is
elneveznének.

Lesz-e Păunescu-mellszobor?

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

A világhálón is

?
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Rangsorolták az egyetemeket

A tanügyminisztérium a romániai felsőoktatási intézmények
rangsorolását az érdemtelenül odaítélt állami támogatások
megszüntetése érdekében kezdeményezte. Az Európai Egye-
temek Szövetsége által készített felmérés a tanintézménye-
ket három kategóriába sorolja aszerint, hogy milyen az
oktatás színvonala, illetve a képzések mellett mekkora sze-
repet biztosítanak a kutatómunkának.  Az első kategóriába
tizenkét állami egyetem került be – közöttük a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem –, amelyekben az elismer-
ten magas szintű oktatás mellett kutatói tevékenység is zaj-
lik. Ezek az egyetemek az idei tanévtől növelhetik a mesteri
és doktori képzésekre szánt helyek számát, a pluszkiadásokat
az állami költségvetésből fedezik. A második kategóriába be-
sorolt egyetemek a továbbiakban is szervezhetnek mesteri
képzést, doktori képzés szervezésére viszont csak bizonyos
esetekben kapnak jogot. Ide tartoznak a sport- és művészeti
oktatást biztosító egyetemek is.  A harmadik kategóriába
szoruló egyetemek, amelyeknél az alapképzésre esik a hang-
súly, és az oktatás nem fonódik össze a kutatómunkával, a
mesteri képzések szervezéséhez már kevesebb állami támo-
gatást kapnak.  A marosvásárhelyi felsőoktatási intézmények
közül az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, illetve a Művé-
szeti Egyetem a második kategóriába került a tanügyminisz-
térium által felállított rangsor szerint, míg a Petru Maior
Egyetemet a harmadik csoportba sorolták.  Mivel még nem
kapta meg a végleges akkreditációt, a Sapientia egyetemet
nem rangsorolták. 

Vadak által okozott kárért fizettek 

Ebben az időszakban megyénk számos övezetében a termő-
földeken a vadak számottevő kárt okoznak. Ebben a helyzet-
ben van Nyárádmagyarós község is, ahol nemcsak a
gabonatermést, az állatállományt is megtizedelik. Amióta a
nyárádmagyarósi vadgazdálkodási alapot magán vadásze-
gyesület adminisztrálja, a gazdák kárpótláshoz jutnak. 
Kacsó Antal polgármester tájékoztatása szerint idén Nyárád-
magyarós község területén a Bekecs közelében három med-
vetámadást jegyeztek, ezek során a nagyvad egy lovat
megölt, kettőt megsebesített. A farkasok nyolc juhot pusz-
títottak el. Az utóbbi időben öt gazda jelentett medve által
okozott vadkárt kukoricaparcelláikon. A községvezetés kéré-
sére a Brassói Területi és Erdővédelmi Felügyelőség, a kör-
nyezetvédelmi ügynökség, a Kis-Nyárád magán
vadász-horgász egyesület és a polgármesteri hivatal képvi-
selőiből alakított bizottság felmérte főleg a kukoricatermés-
ben okozott károkat. Amióta magán horgász-vadász
egyesület adminisztrálja a helyi vadgazdálkodási alapot, a
gazdák, amennyiben eleget tesznek a törvényben megsza-
bott feltételeknek, kárpótláshoz jutnak. Először fordul ez elő
az utóbbi húsz év alatt.  Szintén ide tartozik, hogy mivel a
vadak a Bekecs környékén igen elszaporodtak, idén huszonöt
vaddisznó, húsz őz és egy szarvasbika kilövésére kaptak jó-
váhagyást. A kilőhető medvék számát még nem közölték. 

Református óvodát avattak Cserealján

Vasárnap nyitotta meg kapuit a város első keresztyén óvo-
dája. A Cserealji Református Egyházközség által működtetett
intézmény a felekezeti oktatás kiteljesedésének kezdetét je-
lenti az elemi és általános iskolai szint felé. Az ünnepi isten-
tiszteleten Ötvös József, az Erdélyi Református Egyházkerület
generális direktora, a Marosi Egyházmegye esperese hirde-
tett igét. Jelen voltak a tíz marosvásárhelyi református egy-
házközség, a történelmi egyházak, a támogató holland
szervezetek, a mezőcsáti testvérgyülekezet képviselői, a tan-
felügyelőség, a Református Kollégium, valamint a városháza
képviselői.  Az óvodaépítés terve közel tíz esztendővel ezelőtt
körvonalazódott. A kivitelezés anyagi terheinek jelentős ré-
szét három holland segélyszervezet vállalta magára. A hol-
landok 22.500 euróval, az egyházközség 280.000 lejjel, a
marosvásárhelyi egyházak kuratóriuma 100.000 lejjel, a vá-
rosháza 205.000 lejjel járult hozzá az építkezés költségeihez.
A terv kivitelezése idén márciusban kezdődött el. 

HIRFOLYAM 

Megint néhány fával kevesebb Marosvásárhelyen. Most épp a Színház-tér mellől vágtak ki oxigén-
forrást biztosító és a város küllemét meghatározó gesztenyefákat. Ezért gyűlt össze szeptember
12-én az RMDSZ székházában dr. Kolozsváry Zoltán, a városi képviselőtestület RMDSZ-es frakciójá-
nak vezetője, dr. Benedek István, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke, Bálint István,
RMDSZ-es tanácsos, és Szakács László, a Rhododendron környezetvédelmi egyesület elnöke. 

Mindannyian felháborodásuk-
nak adtak hangot a szakbizottság
beleegyezése nélküli újabb fakivá-
gásokért. Ezért arra a kérdésre ke-
resték a választ – egyelőre nem
sok sikerrel és konkrétummal -,
hogy mit lehetne ilyen esetekben
tenni, hogyan lehetne ezeket a so-
rozatosan bekövetkező akciókat
megakadályozni.

Az önkényeskedés nem aka-
dályozható meg, hangoztatta dr.
Kolozsváry Zoltán, akinek a meg-
látása szerint eljött az ideje, hogy
az RMDSZ gyökeresebben kezelje
ezt a kérdést, mint tette legutóbb,
a Bolyai-téri incidenst követően. 

– A polgármester utasítására
sorozatosan vágják ki a fákat, csak
azért, mert ő így tartja helyesnek.
Az ilyen és ehhez hasonló csele-
kedeteket nem lehet megtenni a
lakosság tájékoztatása nélkül –
magyarázta Kolozsváry.  Annak
ellenére, hogy létezik egy érvé-
nyes tanácsi határozat, mely tisz-
tán kimondja, hogy bármiféle
intézkedést egy, a bizottsági ta-
gokkal közös egyeztetés előz
meg, a városvezetők mégsem
tartják azt szem előtt.  

Az elmúlt hetekben viszont
nemcsak a gesztenyefák elpusztí-
tására került sor, hanem a Vízügyi
Igazgatóság a Maros-hídtól a
gátig csupaszította meg a partot.
Kolozsváry szerint egy jól kidolgo-
zott városrendezési terv szükséges
ahhoz, hogy az elkövetkezendők-
ben elkerüljék az önkényes fakivá-

gásokat. „Abban az esetben, ha a
tanács megszavaz bizonyos intéz-
kedési terveket, amelyekkel
mások csöppet sem törődnek,
nincs mit tennünk. Gyakorlatilag
nincs olyan eszköz a kezünkben,
amellyel megakadályozhatnánk
az önkényeskedést” – fogalma-
zott. 

A sajtótájékoztatón jelen volt
Bálint István is, aki az ilyen és
ehhez hasonló esetek megelőzése
érdekében gyakoribb tanácskozá-
sokat, valamint oktatási progra-
mok beindítását javasolta.  Dr.
Benedek István, az RMDSZ maros-
vásárhelyi szervezetének elnöke
pedig a város feletti szmogfelhőre
hívta fel a sajtó képviselőinek fi-
gyelmét, mely elsősorban a zöld-
övezetek (nem) rendezéséből
fakad, illetve az Azomureş vegyi-
pari kombinát által kibocsátott
füst következménye. A professzor
elmondása alapján már több kol-
legája jelezte, hogy a kombinát
által kibocsátott mérgező anyagok
nemcsak környezetszennyezők,

hanem egészségkárosítók is. „Ez
egy nagyon bonyolult probléma,
amit meg lehet és meg is kell ol-
dani, ám nem azzal, hogy bezár-
juk a vegyipari kombinátot” –
összegzett Kolozsváry. 

Összefogásra 
intő civil zöldek

Kifejezte felháborodását Sza-
kács László, a Rhododendron kör-
nyezetvédelmi egyesület elnöke
is. Arra a kérdésre, mit tehetnek a
civil szervezetek az ellen, hogy a
polgármester ne kénye-kedve sze-
rint vágassa ki a fákat, azt vála-
szolta, hogy bár a tavaly is
szerveztek tüntetéseket (például
a Bolyai-téren kivágott fák miatt),
de ezek sajnos eső után köpönyeg
jellegű akciók. „A fakivágásokat
mindenképp megelőzni kell, és
ezt csak úgy tudjuk eredményesen
véghezvinni, ha együttműkö-
dünk, illetve olyan emberek össze-
fogásával, akik közös nevezőre
jutnak ezt illetően, és elismerik a
zöld övezetek jelentőségét, bioló-

giai szerepét, és nem csak a város
arculatáért, szépségéért tartják
fontosnak a fákat.”

Mivel a közelmúltban is volt rá
példa, jogosan feltehetjük a kér-
dést: mi történik, ha nem műkö-
dik ez az összefogás, és a város
polgármestere ötletszerűen hatá-
rozza meg, hol, hány és mely fát
vágják ki? Szakács szerint van erre
megoldás, de csakis úgy tudna ez
hatékonyan működni, ha a város
is megfelelő hozzáállást tanúsít. A
civil szervezetek segíthetnek nép-
szerűsítő tevékenységek szervezé-
sével, megismételhetik azt az
akciójukat, amelyben röpiratok
szórásával hívták fel a lakosok fi-
gyelmét a zöldövezetek szüksé-
gességére és jótékony hatására,
mert alapvető dolog tudatosítani
az emberekben, hogy miért fon-
tosak a régi fák, és ezek ökológiai
szerepét kell kidomborítani, de az
egyesület elnöke szerint ezek
alapvetően nem elég nagy horde-
rejű akciók. „Azt szeretnénk, ha
együttműködnénk, és a probléma
megoldásához vezető utat közö-
sen találnánk meg. Jó lenne, ha a
városi önkormányzat részéről
lenne egy nyitás afelé, hogy újra
tudjuk tárgyalni a határozatot.
Hangsúlyozom, közös stratégiát
kell kidolgozni, mert nem lehet
csak a civilekre hárítani a problé-
mát és annak megoldását” – nyi-
latkozta Szakács László.

F. T., P. P.

Színt vallott az RMDSZ, azaz nyilvánosan is
megerősítette, amit már amúgy is tudtunk,
hogy tesznek a nemzeti összefogásra. „Az
RMDSZ számára jelenleg nem prioritás, hogy
együttműködési lehetőségeket keressen más
romániai magyar politikai szervezetekkel a jövő
évi helyhatósági és parlamenti választásokra”
– jelentette ki az Agerpresnek Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes. Ezzel az alakulat febru-
árban visszalépett elnöke nyilvánosan nemet
mondott a magyar kormány, illetve a Fidesz
felől érkező „direktívákra”. Úgy látszik, az
RMDSZ berkeiben süket fülekre talált az egység
újrateremtésére, az összefogásra való felhívás,
amit az utóbbi időben Tőkés László is az erdélyi
magyar politikai élet „kategorikus imperatívu-
szaként” emleget. Tegyük mindjárt hozzá: az a
Tőkés, akinek hívei éppen egy új párt bejegy-
zésén fáradoznak. Igaz, egyelőre nem sok si-
kerrel. Nos, azt kell gondolnunk, nem véletlenül
mondta Markó azt, amit mondott, hiszen a ko-
alíciós díszletek mögött éppen most folynak
azok a tárgyalások, amelyek a hatalom min-

denáron való átmentését célozzák. Az RMDSZ-
nek pedig semmi sem fontosabb, mint a kor-
mányzás – erről éppen Kelemen Hunor elnök
nyilatkozott a minap. Összefoglalva: az RMDSZ
jelen pillanatban úgy érzi, nincs kényszer a ma-
gyar összefogásra.  Az MPP és a bejegyzés előtt
álló Tőkés-párt, az EMNP képviselői ezzel szem-
ben úgy vélekednek, fontos az összefogás.
Egyelőre nem tisztázott: ki kivel szeretne össze-
fogni? Az MPP legutóbbi kongresszusán az er-
délyi magyar jobboldal egységét
szorgalmazták, s Szász Jenő név szerint Tőkést
és csapatát is a jobboldali táborba hívta. Ezzel
szemben Tőkésék hallani sem akarnak Szász
Jenőről és az MPP-ről, a jelek szerint inkább az
RMDSZ-szel tárgyalnának, lépnének egyez-
ségre. Az a tény, hogy a Tőkés-csapat éppen
Vass Leventét nevezte meg saját marosvásár-
helyi polgármester-jelöltjeként, azt a feltétele-
zést erősíti, hogy háttéralkut kötöttek,
kiegyeztek az RMDSZ-szel. Nem volna ez előz-
mény nélküli, hisz korábban maga Tőkés is
RMDSZ-listáról került az EP-be. Tagadhatatlan:

ez idő szerint Tőkésék szívesebben ülnek le tár-
gyalni a posztkommunista RMDSZ-szel, mint a
hozzájuk hasonlóan jobboldali MPP-vel. Nos,
ez olyan ellentmondás, aminek feloldását a
párt bejegyzése esetén nem kerülhetik meg. 

Az idézett Markó-kijelentés fényében úgy
tűnik, az RMDSZ szerint semmi sem veszélyez-
teti politikai hegemóniáját. Akkor pedig szá-
mukra teljesen mindegy, hogy bejegyzik-e az
EMNP-t vagy sem. A sikertelen pártalapítási
kísérlet óriási presztízsveszteséget jelentene
mind Tőkés Lászlónak, mind híveinek. Az EMNP
hivatalos elismerése esetén viszont annak örül-
hetnek majd Markóék, hogy megoszlik az
RMDSZ ellenzéke. Mert tetszik, nem tetszik,
egyelőre az a helyzet, hogy nem jött el az össze-
fogás ideje, az a bizonyos ingamozgás a szét-
fejlődés irányába mutat. Majd esetleg a
választások után… Aminek most vagyunk
tanúi, az nem más, mint az MPP és a „Tőkés-
párt” közötti küzdelem a túlélésért, illetve a Fi-
desz kegyeiért.  

Szentgyörgyi László 

Harc a túlélésért

Újabb lombköbméterek mínuszban
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A vásárhelyiek zöme nagy valószínűséggel már hallott az Outward Bound szervezetről, vagy
rövidebben emlegetve, az OB táborokról. Tudjuk, érdekfeszítőek a programjaik, a sport és
környezetvédelem is hozzátartozik a tevékenységeikhez, hallhattuk azt is, hogy különböző cso-
portok „összerázó” team-buldingjeire tökéletesen megfelel. Hogy pontosan mit is takar az Outward
Bound jelenség, arról Horváth-Kovács Ádámot, a szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

„Már az elején éreztem:
nekem való hely” 
Az Outward Bound
munkatársát, Beke
Tündét – aki főállásban
földrajztanárnő – kér-
tük meg, számoljon be
röviden a szervezetben
tapasztaltakról, sze-
mélyes élményeiről.
„2007-ben egy képzés
résztvevőjeként kerül-
tem először kapcso-
latba az Outward Bound szervezettel. Már a kezdetektől
úgy éreztem, hogy ez nekem való hely, aztán a magas
kötélkerti elemek kipróbálásával, mondhatom, örökre
megfertőzött. Számomra az a meghatározó élmény,
ami a szervezetnél fogva tart, hogy állandóan rejteget
kihívásokat, önismeretre sarkall, de az emberekkel való
közvetlen kapcsolat is érdekes felfedezés, hiszen azáltal,
hogy valamelyest megnyitják lelküket a képzések során,
úgy érzem, részese lehetek fejlődésüknek is. 

Állandó energiát és hitet biztosítanak a visszajelzéseik,
amelyekből megerősítést kapok arra, hogy érdemes ezt a
munkát folytatni. 

Minden képzést izgatottan várok, és alaposan készülök,
hogy a résztvevők olyan élményekkel gazdagodjanak a cso-
porton belül, hogy a megéltek alapján lehetőség nyíljon olyan
személyiségjegyek fejlesztésre, mint a tolerancia, az empátia,
kifejezőkészség, kommunikáció, vezetői képességek, azzal a
céllal, hogy a valós életben kamatoztathassa. 

Programjaink ideje alatt a résztvevők olyan fizikai és men-
tális környezetbe kerülnek, amely túllépi a mindennapok mo-
notóniáját. Ezáltal lehetőségük nyílik más szögből
megismerniük egymást, és ami csodálatos ebben, hogy az
emberi pszichés gátak feloldásával sikerül önmagukban újabb
értékeket felfedezniük vagy önbírálatot gyakorolniuk valamely
cselekvésük alapján, ugyanakkor a csoportos együttlét és az
együtt megoldott feladatok során szorosabb baráti, kollegiális
szálak kötik majd őket egymáshoz, amely segíteni fogja min-
dennapi kapcsolataikban, munkájukban.

Tanárként az iskolában is igyekszem hasznosítani azokat
a módszereket, amelyeket az Outward Boundnál elsajátítok,
bár a hagyományos oktatás keretei a megszabott óraszámmal
és szigorú tanítási programmal néha szűkösnek bizonyulnak
erre. Ennek ellenére rengeteg pluszt jelent módszertanilag is
az az élményorientált pedagógia, amely az Outward Bound
sajátja, és amely most már életemnek része: a gyerekekkel
való munkám során a földrajzórákon, osztályfőnöki órákon,
nevelési célzatú ökológiai vagy szabadidős tevékenységek
során használom őket.”

Outward Bound,
Kikapcsolódás másként

– Meséljen, kérem a szervezetről: mikor alakult,
kik lehetnek tagjai?

– Az Outward Bound Románia Társaság az If-
júságért egy nemzetközi hálózat tagja. Hivatalo-
san 1993-ban alapult Fodor Imre, 
Marosvásárhely volt polgármestere kezdeménye-
zésére, aki jelenleg is a szervezet elnöke. Tagjai
olyan személyek, akik hozzá szeretnének járulni a
fiatalok neveléséhez. A szervezet fő jellemzője,
hogy a nevelői tevékenységet kültéri környezet-
ben, főleg a természetben és a természet által biz-
tosított közegben folytatja. Az Outward Bound
szervezet gyökerei a második világháború előtti
időszakra nyúlnak vissza, amikor Kurt Hahn re-
formpedagógus kidolgozott egy személyiségfej-
lesztő programot, és úgy gondolta, ha a fiatalokat
kiviszik a természetbe, ahol kihívó és kalandos te-
vékenységeket végeznek, akkor önbizalmat nyer-
nek, felismerik valós vagy vélt határaikat és azt,
hogy többre is képesek, mint addig gondolták.
Maga az Outward Bound kifejezés egy angol ten-
gerészeti vezényszó, és jelentése, hogy a hajó ké-
szen áll a kifutásra.

– Mik a célkitűzéseik, feladataik?

– Az Outward Bound Románia célkitűzései
közé tartoznak a magunk és mások iránti felelős-
ségvállalás kialakítása, a döntéshozatal fejlesz-
tése, a vezetői készségek fejlesztése, határaink
megismerése és túllépés vélt vagy valós 
határainkon, az együttműködés, csapatmunka
erősítése, és nem utolsósorban a környezeti ne-
velés. Ugyanakkor az önbizalom, önállóság, a se-
gítőkészség, konfliktusmegoldó képesség, az
egyén fizikai, pszichikai képességeinek kiakná-
zása és továbbfejlesztése. Főbb feladataink közé
tartozik a sajátos, a természeti sportokhoz kap-
csolódó, rövid ideig tartó, élménydús programok,
táborok szervezése, amelynek során a fiatalokban
kialakul saját társadalmi felelősségük érzete, va-
lamint a közvetlen részvétel élményén keresztül
elősegíteni a személyiség megismerését, a kü-
lönböző országok fiataljai közti új típusú kapcso-
latok, együttműködési formák alakítása, a
nyelvtanulás segítése, a nyelvi készségek fejlesz-
tése.

–Milyen programokat, projekteket szerveznek
– különös tekintettel a környezetvédelmet impli-
káló kezdeményezésekre?

– Szervezetünk egyik alaptevékenysége az ex-
pedíció (gyalog, kerékpárral), különböző csapat-
építő tevékenységek, problémamegoldó
feladatok, kötélkerti tevékenységek. Ezenkívül
olyan természetes sportokat is alkalmazunk, mint
a sziklamászás, kajakozás.

Mivel tantermünk a természet, a környezettu-
datos nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk, közve-

tett módon minden tanfolyamunknak része a kör-
nyezeti nevelés, a környezetkímélő természetjárás,
a „ne hagyjunk magunk után nyomokat” elv alap-
ján. A háromnapos csapatépítő és személyiségfej-
lesztő tréningek mellett nagy hangsúlyt kap a
környezetvédelem az expedíció típusú progra-
munkban (Ismerd meg önmagad program fiatal
felnőttek részére, vagy a Vadon iskolája középis-
kolások számára), de vannak olyan programjaink
is, amelyeken a fő hangsúlyt a természetes kör-
nyezet megismerésére és védelmére fektetjük,
ilyen például a kisiskolásoknak tartott háromna-
pos Erdei Iskola, vagy az oktatóknak, trénereknek
szóló Eco Schola nevezetű program. Nagyon fontos
az, hogy aki részt vesz az Outward Boundnál egy
többnapos programon, az a személy biztosan más
szemmel tekint környezetére, a természetre a tan-
folyamunk után, mint azelőtt.

– Kik tartoznak a célközönségbe?

– A szervezet alapközönsége, mint ahogy a
neve is mutatja, a fiatalok, de a munkát már
óvodáskortól elkezdjük, és felnőttekkel, csalá-
dokkal is foglalkozunk. A derékhadat az iskolá-
sok adják, de egyetemisták, fiatal felnőttek is
gyakran vesznek részt tanfolyamainkon. Ezen-
kívül speciális szükségletű emberekkel is fog-
lalkozunk, mint például hallássérültekkel,
mozgássérültekkel. Úgy gondoljuk, mindenki
képes fejlődni és tanulni, és szeretnénk, hogy
ezt ne csak az egészséges fiatalok tapasztalják
meg, hanem olyanok is, akik még álmukban
sem gondolnak arra, hogy részt vehetnek ha-
sonló programokon. E célból építettünk például
Szovátán, az Outward Bound Nemzetközi Iú-

sági központban 2010-ben egy olyan pályát,
amelyet kizárólag kerekes székeseknek szán-
tunk.

– Kik az oktatók, felügyelők?

– Az Outward Bound-oktatók jelentik a tan-
folyam sikerének egyik kulcsát. Az oktatók olyan
férfiak és nők, akik életükben számos kalandon
vettek részt és szeretnék lelkesedésüket és képes-
ségeiket másokkal is megosztani. Szakképzett,
gondos outdoor pedagógusok, akik számos sze-
mélyes és szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
Átlagban 28 év körüliek és elsősegélynyújtásban
és természeti túlélésben jártasak.

– Érdekli az embereket ez a fajta aktív kirándu-
lás, a pihenéses tengerparti nyaralással szemben?

– Aki hozzánk jön, az nem nyaralni jön. Ter-
mészetesen kikapcsolódik, jól érzi magát, de ez
a jól végzett munka nyomán történik, a befekte-
tett energia függvényében. Mivel programjaink-
nak erős csapatépítő jellege is van, a fiatalok új
barátokra tehetnek szert, vagy felfedezhetik tár-
saikat, akiket már régóta ismernek, egy új szem-
szögből. Ez a típusú program sokakat érdekel, és
aki eljutott hozzánk, az valószínű, hogy még egy-
szer eljön. Sajnos még azért sokan vannak olya-
nok, akik azt gondolják, hogy ez nem nekem való,
túl nehéz, vagy túl idős vagyok már a mászkálá-
sokhoz, vagy hogy ez sportolóknak való és ezért
nem jönnek el hozzánk, de ki szeretném hang-
súlyozni, hogy az Outward Bound programon
bárki részt vehet, és hogy amit csinálunk, az nem
extrém sport, hanem csupán a szokásostól eltérő,

Az oldalt szerkeszti: Pál Piroska

egy kicsit más nevelési médium.

– Milyen árakat tudnak ajánlani
a táborokban, illetve egyéb rendez-
vényeken részt venni óhajtó ember-
eknek?

– Árainkat próbáljuk úgy meg-
határozni, hogy azokat minél több
ember tudja megfizetni, ezért álta-
lában csak a direkt költségeket tar-
talmazzák. A többit – felszerelés,
beruházások, reklám, adminisztrá-
ció stb. – más bevételekből, pályá-
zatokból, illetőleg cégeknek,
intézményeknek tartott progra-
mokból fedezünk. 

Sok olyan programunk, projek-
tünk van, amelyre a benevezési díj
csak szimbolikus, ezekre a progra-

mokra pályázatok útján szerezzük
meg az anyagiakat.

– Hogyan oldják meg az O.B.
anyagi finanszírozását?

– A szervezet anyagi stabilitását
három pillérre alapozzuk: költségve-
tésünknek csak egyharmada jelenti a
benevezési díjakat, másik harmad pá-
lyázatokból, a harmadik pedig gaz-
dasági tevékenységből származik.

– Hogyha csak 5 szót használ-
hatna, mit mondana el az Outward
Bound szervezetről?

– Kreatív, kitartó, más, új-
szerű, kihívó.
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élet-módi

amelyben nyaralni indulunk

Úgy tűnik, Dzsesszikáéknál a nyaralás megtervezése ma-
radandó módon a férfi feladata. Ez nagyvonalakban a kö-
vetkező rituális szertartással jár: Zb előáll egy
úticél-ajánlattal (amit szinte lehetetlenség megvétózni,
legalábbis eddig nem volt rá példa), majd elkezdődik a
téma történelmi-földrajzi körbejárása (könyvek, térképek
beszerzése, dokumentumfilmek vetítése), végezetül, a ri-
tuálé záróakkordjaként Dzsesszi összepakol. Eddig min-
den rendjén van; az ingoványosabb terület saját
szabadságolási-vakációzási szokásaiknál kezdődik. Kita-
lálhatják...
Nyert, aki úgy gondolja, hogy Zb minden látványosságra
kíváncsi, és az sem tévedett, aki Dzsesszit úgy képzelte
el, mint azt a bizonyos wass alberti követ, amelyik egyet-
len pontján szeret(ne) maradni a térnek. Rendben, beis-
meri: butaság elmenni külföldre, és nyaralás alatt egész
végig a homokon sütkérezni, de számára ez jelenti a ki-
kapcsolódást, ... de ne aggódjanak, Zb mellett ilyesmi el-
képzelhetetlen. Tavalyi tengerparti nyaralásuk során
például egyetlen napot töltöttek a tengerparton, a többi:
program, látványosság, utazás, ingeréhség, látvány. Ne
ferdítsünk, ezen kívül még volt egy nap, amikor idegen-
vezetőnk engedélyezett egy órácska lubickolást... 
Akkor Dzsesszi megígértette Zb-vel, hogy idén ő veszi át
a nyaralásszervezői szerepet, és hősnőnk agyában az ígé-
retet követően a tervek a következő fogalmak mentén
csúcsosodtak ki: Kotori-öböl, letáborozás és egy tapodtat
sem tovább.
Persze a dolgok nem úgy alakultak, és most úgy néz ki,
hogy ma éjjel (pénteken) indulnak az Osztrák Alpokba.
Mondani sem kell, Zb megint mindent eltervezett. Mi-
közben Dzsesszi napok óta, kicsit madame Chauchat-os
hangulatban, azon ábrándozik, hogy napfény, napozó-
szék, hegyi levegő, virágok, hosszú és pihentető séták –
közben, képzeljék el!, Zb 250 kilométeres túrákat tervez
– minden napra... A tegnap esti, sírásközeli hangulat dip-
lomáciai egyeztetéssé alakult, amikor is Zb aggódva kér-
dezte a szipogótól, hogy „de ugye meg tudjuk oldani ezt
a helyzetet, Pocok?” Végül kiegyeztek egy teljes nap nyu-
galomban, amikor is – esetleg –, az alig 5 kilométernyire
lévő Krimml vízesésig sétálnak el. Zb már az első pillana-
tokban kiderítette, hogy ez az öreg kontinens legmaga-
sabb vízesése... 
Egy kis technikai malőr azonban szinte keresztülvágta ter-
veiket. Zb már múlt héten elkezdett motorszerviz után
érdeklődni. Talált olyat, amelyik 70 euróért cserélte volna
ki motorjának két gumiját, végül talált egy árban kedve-
zőbbet. Hétfőn el is vitte, a pasas egy kicsit szabadkozott,
hogy ő ilyet soha nem csinált, de Zb nem aggódott. Aztán
amikor szerdán a motor még csak a kecskén (???) volt, Zb
elkezdett ugyan egy kicsit aggódni, de bízott a német
szakértelemben. Csütörtökön pillanatok alatt új szerviz
után kellett nézni, mert az autószerelő bevallotta, hogy
nem tudja kicserélni a hátsó gumit! A motor egy szeren-
csétlenség (Zb szerint isteni szerencse) folytán egy világ-
márkás autóképviselet műhelyébe került...
Utazásszervezőnket sokáig kellett faggatni arról, hogy
mennyibe került a gumicsere.

(vassgyopi)

A bukaresti Ion Dacian Nemzeti Operettszínház, közösen a milánói Accademia Teatro alla Scala 
szakembereivel nem mindennapi feladatra vállalkozott: szakmailag felkészíteni a helyi színházak
azon alkalmazottjait, akik a színpad mögött és körül végzik fáradságos és lényegbevágóan fontos
munkájukat. A program 2009–2012 között az Európai Szociális Alap finanszírozásával működik,
mely keretén belül 15 színházi mesterségről szóló kurzust tartanak hazai és olasz szakemberek.

A projekt első számú partnere a Maros-
vásárhelyi Nemzet Színház, így lehetőség
adódott 39 alkalmazottnak, hogy részt ve-
gyen az ingyenes képzéseken. Az oktatás
során díszletmunkások, színpadon és szín-
pad környékén dolgozó technikai személy-
zet részesül felkészítésben. „Eddig ilyen és
ehhez hasonló képzés nem létezett Romá-
niában. Mi mindig egy kicsit középkori
módszerrel dolgoztunk, ami nem volt fel-
tétlenül rossz, mindössze sok energiát fo-
gyasztottunk, túl sokat dolgoztak az
embereink. Úgy veszem észre, hogy azon
személyek, akik részt vettek a tanfolyamon,
felvillanyozódtak, úgy érzik, új kezdethez
érkeztünk, amiben az ők szerepük is sokkal
fontosabb, mint eddig volt” – magyarázta
Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház igazgatója, akinek célja megterem-
teni azt a bizonyos színházi hangulatot,
mely nyugodtságot és biztonságot nyújt
mind a néző, mind a színészek, munkások
számára: „A színész nem tud csillogni-vil-
logni, ha a háttérben nem érzi a biztonsá-
got. Rengeteg balesettel járhat egy színházi

előadás, és éppen ezek elkerülése érdeké-
ben folyamatosan továbbtanulunk” – tette
hozzá a színház igazgatója. Újságírói kér-
désre, hogy a marosvásárhelyi színház
technikailag felkészült-e eme tanfolyam le-
bonyolítására, Gáspárik elmondta, az el-
múlt évek során a már meglévő eszközök
mindössze 60 százalékát használták el, így
az elkövetkezendő hetekben a régebben
megvásárolt, ám mai napig ki nem csoma-
golt készülékeket is üzembe helyezik. 

A 3 éves projekt során országszerte 2792

órányi gyakorlati és elméleti oktatás zajlik,
amiből a szakemberek 448-at Marosvásár-
helyen töltenek, ahol a fénytechnikai, szín-
padrendezői, hangtechnikai,
díszlettervezői, kellékes, sminkes és jelmez-
tervezői szakmák csínját-bínját sajátíthat-
ják el az érdekeltek. 

A tervek szerint a program befejezte
után az olaszországi és hazai színházak kö-
zötti kapcsolat és együttműködés továbbra
is fennmarad. 

Fodor Tekla

SCENART – az előadóművészetek
támogatása Romániában

Irodalomtörténeti talajban gyökerező
múltja van a fogalomnak: Súrlott Grá-
dics. Valamikor, nem is olyan régen,
Marosvásárhelyen egy kisvendéglőnek
volt a neve. Irodalmi berkekben azért
vált közismertté, mert a XX. század 20-
as, 30-as és 40-es éveiben falai között,
asztalai mellett találkoztak a helybéli,
alkalomadtán pedig az itt vendéges-
kedő írók, lapszerkesztők. Általuk 
támadt híre szerte a Kárpát-medencé-
ben a kisvendéglőnek – vezetett be a
Súrlott Grádics rejtelmeibe Nagy Pál,
marosvásárhelyi irodalomkritikus. 

Ám fél évtizede nemcsak az egykori kis-
vendéglő neve fűződik a Súrlott Grádicshoz,
hanem lelkes tollforgatók, elbeszélők, jó
barátok egy irodalmi körben közösen súrol-
ják a grádicsot. Közönség elé lépnek, olykor
nemcsak Marosvásárhelyen, hanem a kör-
nyező falvakban, kisvárosokban is, és a pa-
pírra vetett alkotásaikat a lelkes
közönséggel megosztják.

2011. szeptember 7-e neves nap a grá-
dicsosok körében, ugyanis ekkor mutatták
be első antológiájukat, mely 32 szerző és a
Kriterion kiadó segítségével látott napvilá-
got. A kiadó igazgatója, H. Szabó Gyula is
jelen volt a rendezvényen, aki óriási büsz-

keséggel nyilatkozta: „A kiadó 40 éves fenn-
állásának legNAGYobb antológiáját kínáljuk
olvasóinknak. Adtunk ki sok és sokféle an-
tológiát, mindenféle nyelven, de olyat még
nem, amely szerzőinek egyötöde, közel 20
százaléka a Nagy előnevet viseli. De ezen-
nel a többi szerzőt is tiszteletbeli Naggyá
avatnám, lehetnek átmenetileg Demete-
rek, Kutik, Szabók stb., legalább annyira na-
gyok is.”

Napjaink Súrlott Grádicsának főpincére,
Bölöni Domokos, aki az irodalmi kör önazo-
nosságát úgy határozta meg, hogy az utóbbi
időben havi rendszeressé vált Bernády házas
jelenlétük ellenére házalókörként műkőd-
nek, ugyanis nincs állandó székhelyük.
Ebből viszont az következik, hogy minden-
hol otthon vannak, ahol szívesen látják őket,
városon és vidéken egyaránt.

„Magunk között az alkotói összetartó
erőt barátságnak nevezzük, és célunk, hogy
otthonra leljen minden valamilyen formá-
ban Marosvásárhelyhez kötődő művészi vé-
nájú alkotó. Műfaji, politikai, ideológiai
kötöttségeink nincsenek, szabadok va-
gyunk és azok is maradunk. Feltett szándé-
kunk addig együtt súrolni a grádicsot, amíg
ebben közös örömöt lelünk” – zárta sorait
Bögözi Attila, a kötet egyik szerzője.

A rangos esemény alkalmából teltház
fogadta a grádicssúrolókat, akik számára
Nagy István színművész részleteket olvasott
fel az antológiából. 

Fodor Tekla

A grádicssúrolás gyümölcse
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Idősek Nemzetközi Napja
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala meghív mindenkit, aki már
negyven éve házas, függetlenül attól, hogy tagja-e valamely nyugdíjas
szervezetnek vagy sem, az Idősek Nemzetközi Napja alkalmából tartandó
ünnepségre. A rendezvényre október 3-án, 17 órakor a President Hotelben
kerül sor. Az ünnepségen való részvétel egyetlen feltétele a
marosvásárhelyi állandó lakhely.

A belépő ára 5 lej. Jelentkezni szeptember 14-től lehet, naponta 8 és 15 óra között a Mihai
Eminescu Kulturális Központ (Nicolae Grigorescu utca 17–19., II. emelet, 8-as szoba) keretében
működő Kulturális, Sport- és Iúsági Tevékenységek Osztályán, telefon: 0365-882.066.

Az esemény napján, délután 4 órától kezdődően a város főbb útvonalain autóbuszok szállítják
majd a résztvevőket a helyszínre. A rendezvény zárultával ugyanezek a járművek a visszaútra is
rendelkezésre állnak majd.  

Öt napon belül megnyílik a Színház-tér

Több mint egy éve, hogy lezárták a Színház-teret, hogy
különböző nagyszabású felújításokat végezzenek. Egyre
nagyobb lépésekkel közeledik eme emblematikus hely
átadásának időpontja, ugyanis már az utolsó simításoknál
tartanak és a nagyközönség számára is megnyitják a teret.
„...Természetesen a munkálatok tovább tartanak. 

Ez egy hatalmas és szerteágazó befektetés, ugyanis magába foglal díszítési,
restaurálási, valamint felújítási és építkezési munkálatokat is. A polgároknak
alkalmuk adódik, hogy megtapasztalják, hogy a tér sokkal modernebb és
világosabb, mint volt. Nem utolsósorban pedig a Színház-tér úgy volt átgondolva és
átrendezve, hogy különböző koncerteknek is helyet adjon” – nyilatkozta a
polgármesteri hivatal illetékese. 
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Átadták a Papiu utcát
Vasárnap 17 órakor, két hónapig tartó munkála-
tok után megnyitották a forgalmat az Alexandru
Papiu Ilarian utcában. A Papiu utca új külleme a
lakosoknak és a gyalogosoknak egyaránt tetszik.
Kiemelték a betonból a régi villanyoszlopokat,
megszélesítették az úttestet, új járdákat hoztak
létre, kicserélték az esővíz-csatornákat és föld-
alatti kábelhálózatot fektettek le. Az átadáson
Dorin Florea megdicsérte a munkásokat, akik

minden nap késő estig
dolgoztak, még szomba-
ton és vasárnap is. Hétfő
reggel, a tanévnyitó nap-
ján, az Alexandru Papiu Ilarian újra a város egyik
legforgalmasabb utcájává vált, jelentős mértékű
autós közlekedést mérve ebben a zónában,
amely a város két fontos részét köti össze. 

Meggyesfalvi negyed – újabb fedett parkolók!
A Dózsa György utca 179 B. szám alatt lakók ké-
résére újabb 7 fedett parkolót építettek: „Ez egy
nagyon jó és hasznos dolog. Már régóta kértünk
hasonló parkolókat, és íme ezúttal a polgármes-
teri hivatal eleget tett kérésünknek, amiért ter-
mészetesen hálásak vagyunk. Tulajdonképpen
számos egyéb dolog megváltozott negyedükben.
Lassan annyira szép, rá sem ismerünk. Claudiu
Maior alpolgármester heti rendszerességgel a
helyszínre látogat, s ellenőrzi, hogy a munkálatok
időben és megfelelően zajlanak. Csodálatos és
örvendünk eme újításoknak” – nyilatkozta Aurel
C., az egyik parkoló tulajdonosa. 

Sok sikert az új tanévben!
Szeptember 12-én a város elöljárói megosztották a tanévnyitó
örömeit és izgalmait a tanítókkal, de a gyerekekkel, szülőkkel és a
nagyszülőkkel is. Dorin Florea polgármester, Claudiu Maior
alpolgármesterrel, és Dumitru Matei főtanfelügyelővel részt vettek a
2011/2012-es tanévnyitói ünnepségeken, az Al. Ioan Cuza Egyesülés
negyedi iskolában, a Serafim Duicu meggyesfalvi, és az
Elektromaros, a Gheorghe Marinescu, a Constantin Brâncuşi és az
Alexandru Papiu Ilarian Kollégiumban is. Dr. Dorin Florea közölte a
tanárokkal, szülőkkel és a tanulókkal, hogy befejezték a
polgármesteri hivatal által tervezett munkálatokat, amely az oktatás
megfelelő minőségét biztosítja, és aláhúzta azt is, hogy ebben az
időszakban a városban 35 óvodát és iskolát újítottak fel. „A mai
ünnepélyek az én első iskolai napomra emlékeztetnek. És bár azóta
elteltek az évek, ugyanazt az érzést tapasztalom minden
szeptember közepén. Sok sikert kívánok mindenkinek!” – mondta
Claudiu Maior alpolgármester. 
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Nagyközönség előtt mutatta be Marosvásárhelyen Böjte Csaba ferences rendi szerzetes az 
úgynevezett Szent István-tervét, melynek elsődleges célja a székelyföldi, helyi közösségek
összekovácsolása, a székelyek nevelése, a közös újratervezés. A Kárpát-medencei magyarság
felemeléséről szóló terv átfogó, hitre és tevékeny nemzeti öntudatra épülő vitaindító anyag.

A Szent István-terv
alapelvei

1. A rendezett világot csak a bölcs emberi erőfeszítés te-
remtheti meg. Nincs nagyobb érték, mint az otthont adó
szép, rendezett szülőföld, a békés, szerető, vér szerinti család,
mely szervesen, ezer szállal épül bele a népbe, melyből vé-
tetett, s melynek minden tagja testvér, barát, hisz ők vannak
veled a bajban, az örömben. Néped fiai a te testvéreid, ők se-
gítettek mint orvosok, hogy megszülessél, és fogták kis, gyá-
moltalan kezed, hogy megtanuld a betűvetést, a mindennapi
kenyérkeresésben ők a munkatársaid. Néped fia gyermekeit
a gyermekeidnek adja, hogy családot alapítsanak, és az
örömben apatársad lesz, így minden rokona immár a te ro-
konod is. A nép, mely itt él, ezer szállal kötődik egymáshoz
és a szülőföldhöz, így mi mind összetartozunk, egymásnak
jóban-rosszban társai vagyunk.

2. Mint keresztény ember, hiszek a Teremtő gondviselő
jóságában! Hiszem, hogy szeretetből született létünk egy óri-
ási kirakójáték, melynek minden darabja megvan, csak alá-
zatosan, kitartó tervezéssel mindennek meg kell keresnünk
a helyét, szerepét. A puzzle minden egyes darabjára szükség
van, senki, semmi sem fölösleges. Türelemmel, nyugodt,
bölcs munkával minden kérdés megoldható. Hiszem, hogy
kitartó munkából, békés összefogásból, világunk újjászület-
het, megszépülhet. Nem kell senkit leírni, kiutasítani, össze-
törni. 

3. Munkánkban nem vagyunk magunkra, mert Gondvi-
selő Istenünk és Szent István királyunk által népünk oltárára
emelt Magyarok Nagyasszonya – Pátrónánk – velünk van.
Hiszem, hogy az életet szolgáló szeretet, ha az alázat útján
jár, Isten irgalmából célba is ér. Népünk útja nem torkollt
zsákutcába. Hiszem, hogy tovább lehet menni azon az úton,
melyen népünk ezer éve jár, s melynek távlatai a végtelenbe
vesznek.

Böjte Csaba

„Mi, erdélyi magyarok, örökké a múltat
nézzük. Nagy eseményeinken büszkélke-
dünk, a szomorú dolgon pedig túl sokat rá-
gódunk” – kezdte beszédét Csaba testvér a
zsúfolásig megtelt Deus Providebit Házban.
A Szent István-terv ismertetését hétköz-
napi, valós történetek megosztásával fű-
szerezte, és arra biztatta a jelenlévőket,
hogy merjenek együtt tervezni Marosvá-
sárhely, a Székelyföld szebb jövője érdeké-
ben. 

– Számunkra, keresztyének számára,
csodálatos példakép Jézus. Eljött közénk ka-
rácsony estéjén, majd egyszerű, csendes
életet élt Názáretben. Közösen a családjával
tértek vissza szülőföldjére és 30 éven ke-
resztül ott élte földi életét. Székelyföld a mi
földünk, és az Úrtól megtanulhatjuk, hogy
szeressük és tiszteljük ezt a helyet – bizta-
tott az atya. 

Ne félj, ne szorongj, 
ne idegeskedj!, 

mondta Böjte Csaba, ugyanis vélemé-
nye szerint a becsületes munka itthon is ki-
fizetődő, és Jézus Krisztus tudja, hogy
mindannyiunknak  szüksége van Rá. A terv
jelentős pilléreként említette azt, hogy a
keresztyének merjenek falvaikban, városa-
ikban, szellemi és fizikai erejüket felhasz-
nálva egzisztenciát teremteni önmaguk
számára, széppé, varázslatossá tenni kör-
nyezetüket.

Tudatos népnevelés

Fontos a tudatos népnevelés az erdélyi
magyarság számára, mert csak ily módon
lehet továbblépni és biztonságosabb jövőt
építeni – hangsúlyozta az előadó, hozzáté-
vén, hogy politikusaink által megvalósított
új tanügyi törvény nem feltétlenül nevez-
hető pozitívnak. „Hargita megyében csak az
elmebetegek végezhetnek szakmai iskolát,
a többi diák mind líceumba jár. Elfelejtjük,
hogy a két világháború között, sőt utána is,
az iparosok, kézművesek, mezőgazdászok
tartották fent népünket. Miért akarunk
mindenkiből jogászt vagy közgazdászt ne-
velni?” – tette fel a költői kérdést az atya,
majd egy bibliai történettel folytatta mon-
danivalóját, miszerint Jézus Krisztus nem
szégyellte ácsként leélni az életét. Arra
kérte az egybegyűlteket, hogy bátran biz-
tassák gyerekeiket, unokáikat, hogy sza-
kácsnak, kőművesnek vagy épp ácsnak
tanuljanak, hiszen a Székelyföldön szükség
van szakemberekre. 

Említést tett arról is, hogy nem szabad
minden esetben a kormánytól vagy a pol-
gármestertől várni különböző előrelépé -
seket, megvalósításokat, hanem a
társadalom is tehet valamit annak érdeké-
ben, hogy falvakon, városokon egy barát-

ságos, tiszta környezetben éljen az erdélyi
magyarság. „Falunapok, városnapok kere-
tén belül együttesen ki lehet takarítani az
utcákat, lefesteni a házakat. Hiszem, hogy
falvainkat, városainkat meg lehetne szépí-
teni. Roncsautó-program helyett pedig
roncsház-programot kellene indítani” – ta-
nácsolta Csaba testvér.

A gyerekvállalás fontossága
Mint ismeretes, Böjte Csaba évek óta

gondját viseli az árva gyerekeknek, iskoláz-
tatja, ruháztatja őket, és nem utolsósorban
Jézus Krisztus határtalan szeretetéről, le-
nyűgöző cselekedeteiről is beszámol nekik.

– Úgy gondolom, ha nem tudjuk saját
családtagjainkat arra bátorítani, hogy
minél több gyereket hozzanak világra,
akkor hiába harcolunk az autonómia meg-
valósításáért, hiába építünk egyetemet,
mert nem lesz, aki helyet foglaljon az isko-
lapadokban – magyarázta az atya. 

Javaslata értelmében arra kell buzdítani
a mai fiatalságot, hogy három, négy, vagy
akár több gyerekeket is vállaljanak, hiszen
csak ily módon van lehetőség az újraterve-
zésre. „Egyedül egy gyereket lehetetlen jól
nevelni. Több gyerek szükséges egy család-
ban ahhoz, hogy szépen, ügyesen lehessen
felnevelni őket, hiszen évek múltán egyes
egyedül elviselni az édesanya elvesztését

nagyon nehéz. Együtt ünnepé válik a teher
is, így arra kérek mindenkit, hogy merjük
biztatni egymást” – hangoztatta az atya.

Böjte Csaba közös imával zárta a körül-
belül egyórás előadását, majd ezt követte
a hosszas könyvdedikálás, kérdések meg-
válaszolása, kötetlen beszélgetések sora. 

Fodor Tekla

Jövőbe mutató szándék

Számunkra, keresztyének
számára, csodálatos példa-
kép Jézus. Eljött közénk ka-
rácsony estéjén, majd
egyszerű, csendes életet élt
Názáretben. Közösen a csa-
ládjával tértek vissza szülő-
földjére és 30 éven
keresztül ott élte földi
életét. Székelyföld a mi 
földünk, és az Úrtól megta-
nulhatjuk, hogy szeressük
és tiszteljük ezt a helyet –
biztatott az atya. 
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Rövid szőrű, hosszú szőrű, farkat csóváló vagy vicsorgó, fekete, barna, icipici, hatalmas, lógó fülű, vágott farkú, kerek szemű, tömpe orrú, hangosan
csaholó, vagy alig hallhatóan ugató, gazdájához dörgölőző és árgus szemekkel a tömeget vizslató ebekkel találkozhattunk a marosvásárhelyi várban.
A szeptember 10–11. között megrendezett Dracula Golden Trophy kutyakiállítás és -verseny idén negyvenedik alkalommal vonultatta fel a négylábúakat.

Két napra a kutyabarátok Mekkája

És negyven év nem csak számok-
ban jelent sokat, hanem eredmények-
ben is, mert valóban kinőtte magát a
marosvásárhelyi kutyakiállítás. A világ
legjobb szakembereit várták, a vendé-
gek Portugáliából, Németországból,
Magyarországról, Skandináviából, az
USA-ból, Japánból és Romániából ér-
keztek. „Megtisztelt az ebtenyésztők
nemzetközi egyesületének alelnöke,
dr. Jakkel Tamás is, valamint a szakte-
rületen piacvezető angliai cég standot
állított fel a várban. Ez mind jelzésér-
tékű” – fogalmazott a szervező Maros
Megyei Ebtenyésztők Egyesületének
elnöke, Lokodi Csaba Zsolt. 

Kutyakellékek és -portré

A versenyszámok elkezdése előtt a
vár területén sétálgatva rengeteg sát-
rat láthattunk, kimerítve az összes
kutya-témát, ami egy laikusnak eszébe
jutna: kutyusketrecek, különböző ku-
tyaeledelek, a kedvencünk nyakörvére
szerelhető elektronikus „figyelő”, amely
segítségével pontosan tudhatjuk, hogy
a négylábúnk merre bóklászik, elke-
rülve ezzel az „elszökött a kutyám” for-
mula kétségbeesett kimondását.
Természetesen több sátor is volt, amely
kutyakellékeket árusított: nyakörvet,
kutyaláncot, játékokat a házi kedven-
ceknek, és még sok-sok olyan dolgot,
amit fel sem ismertem első ránézésre.
Volt kutyás könyveket és sajtótermé-

keket bemutató sarok is, de a kedven-
cem mégis az a lengyel bácsi sátra volt,
ahol legalább ötszázféle kutyafajtáról
készült grafitrajzok voltak kiállítva. A
rajzokat a felesége készíti, fénykép-
szerű pontossággal, sőt elérhetőséget
is kaphattunk, ahova ha elküldjük a
kutyusunk fotóját, akkor adott pénz-
összeg ellenében, a művésznő leraj-
zolja az állatot, és visszaküldi nekünk
az élethű portrét. 

… és fesztiválhangulat

A kutyák szaglóérzékeinek és pav-
lovi reflexeiknek nagy bánatára, ám a
bámészkodók örömére a szokásos
fesztiválhangulatot árasztó miccs-flek-
ken-sültkolbász-sültcsirke és még 
ki tudja hányféle finomsággal megpa-
kolt grillezők is a várba csábították az
odalátogatókat. A versenyszámok kö-
zötti szünetekben lehetett műanyag
pohárból sörözni az árnyékos sátrak-
ban, sőt, röviditalok közül is válogat-
hattunk, hogyha bátorságunk volt a
Jagermeister sátorhoz menni, ahol va-
lamilyen okból kifolyólag sok vadász-
kutya ólálkodott. 

Közel ezer eb

Lokodi azt is elmondta, hogy a 350
elismert kutyafajta közül, az idei ku-
tyakiállításon 200 faj képviseletében
900 kutya volt jelen, a világ több mint

20 országából: Ukrajnából, Oroszor-
szágból, Izraelből, de Skandináviából,
Ausztráliából és az Egyesült Államok-
ból is érkeztek négylábú házi kedven-
cek. 

Többféle versenyszámot nézhettek
végig az érdeklődők, de az egyik leg-
látványosabb a gyerekgazdik kutyájá-
nak a megmérettetése volt. Enyhén
szólva szürreális képet nyújtott, amikor
a 12 éves, „40 kilós metróstól” méretű
kislánynak egy pisszenésre szót fogad
a nála kétszer nagyobb dán dog. A
másik érdekesség a páros verseny volt,
ahol a gazdák két ugyanolyan fajta ku-
tyával léptek a porondra. Volt Border
Collie, Fila Brasiliero, valamint kicico-
mázott és fésült Shih Tzu-páros (tud-
ják, az a hosszú szőrű kutya,
amilyenben a gyerekrajzfilmek kan ku-
tyái szíveket eregetnek), de a Best In
Show nyertese a díszmagyarba öltö-
zött gazdi hatalmas komondor párjai
lettek. 

Arra az esetre, ha valaki kíváncsi
lenne, hogy milyen kritériumok alap-
ján választják ki a győztes kutyákat,
egy Magyarországról érkező zsűritagot
megkérdeztünk, aki elmondta, hogy a
győztes kutyák elsősorban küllemi
jegyeknek kell megfeleljenek, amik fő-
ként arra utalnak, hogy a kutya hasz-
nálható legyen arra a funkciója, amire
a „kutyasors kötelezi” őket. De a kutya
személyisége is fontos szempont a bí-
rálás során: hogyan reagál az idegen
környezetre, hogyan viszonyul idegen
emberekhez. Ugyanakkor a kutyának
hordoznia kell azokat az alaptulajdon-
ságokat, amelyeket az adott kutyafaj-
tól elvárunk, azaz egy termetes
moszkvai őrkutya ne akarjon a festett
szőke gazdija Prada táskájába befész-
kelődni. Elégedetten közölte azt is,
hogy az idei marosvásárhelyi kutyaki-
állításon nagyon jó minőségeket bírált,

és magas színvonalú a versenynek
tartja.

A várba látogató 5000 ember kö-
zött találkozhattunk fiatal, beagle-t
sétáltató házaspárral, palotapincsit
maga után húzó 82 éves bácsival, de
láttunk cicababát csivavával az ölében,
és hatalmas bernáthegyit barátkozni

kis tacskóval, míg a gazdájuk legurítot-
ták a pohár sört. Marosvásárhelyen két
napra nem az embereké volt a fősze-
rep, hanem a helyszín Frakk, Rex, Las-
sie, Bogáncs, Beethoven, Plútó,
Snoopy, Scoobie-Doo és Lajka hason-
mások ugatásától volt hangos.

Pál Piroska

Marosvásárhely:
Fotók: Pál Piroska
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Autó-Motó

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

Eladó négyajtós, piros Opel
Corsa 1995-ös kiadás, beíratási
költség 280 euró. Ára 1.250
euró. Érdeklődni a 0744-
102.168-as 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. Érdeklődni a
0744-253.026-os telefonszá-
mon.

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

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.

Elektronika

Eladó Nokia 6600 Slide, 3,2
MP-es beépített kamerával, 4
GB-os memóriakártyával, ere-
deti Nokia töltővel – 400 lej,
Nokia 3220 Slide, beépített ka-
merával, rózsaszín és nagyon
jó állapotú – 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 Iphone 4, 16
GB-os, dualsim-es, Wi-Fi, 
touchscreen, 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.

Lakás

Eladó háromszobás tégla, föld-
szinti tömbház lakás a Köves-
dombon. 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 sürgősen magánlakás a
Kossuth utcában, bútorral fel-
szerelt négy szoba, termopán
ablakok, egyéni hőközpont, kö-
zös kert a szomszédokkal. Eset-
leg csere is érdekelne blokkla-
kással 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 magán-
lakást, közös kerttel, az Avram
Iancu utcában. A lakásban 2
szoba van, konyha, 2 fürdő-
szoba. 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 ablakok-
kal 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, tökéle-
tes cégszékhelynek. Ár meg-
egyezés alapján. Telefonszám:
0726-723.972, 0722-317.790. 

Eladó I. osztályú, 3 szobás
blokklakás, I. emeleten a Tudor

negyedben, az MBO benzinkút-
hoz közel. Átalakított, felújított,
2 fürdőszobával és megnagyí-
tott konyhával. Nagy előszobá-
val, pincével, hőközponttal, ter-
mopán ablakokkal,
beüvegezett terasszal rendel-
kezik. Azonnal el lehet foglalni.
Ára 57.000 euró. Telefonszám:
0741-230.315, 14–22 óra kö-
zött.

Eladó felújított, saját hőköz-
ponttal rendelkező garzonlakás
a Grand Hotel környékén. Ára
33.000 euró, alkudható. Tele-
fon: 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 November
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 garzonlakás
a Kövesdombon. Ára 25.000
euró. Telefon: 0744-454.268.

Eladó 2 szobás lakás a köz-
pontban. Ára 40.000 euró, al-
kudható. 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 la-
kás 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 negyedben.
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.

Egyéb

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 haladóknak.
Ár megbeszélés szerint. Tele-
fonszám: 0770-654.566.

Sportedzéseket szervezek
olyanok számára, akik szeretné-
nek szebb és harmonikus testet
formálni, zsírégetést elérni spor-
tolás segítségével, fejleszteni ál-
lóképességüket és kondíciójukat.
Mindezeket rendszeres, folya-
matosan végzett sportedzéssel!
Érdeklődni a 0741-597.538-as
telefonszámon, vagy 
kicsi_10@yahoo.com e-mail cí-
men. 

Eladó Babycare ikerbabakocsi,
jó állapotban. Ára 200 lej, al-
kudható. Telefonszám: 0740-
204.956.

Lady’s forgalmazókat keres.
Telefonszám: 0758-268.578. 

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.

Magánrendelőbe

ALLERGOLÓGUST és 

ENDOKRINOLÓGUST

alkalmazunk. 

Tel: 0730-619.408.
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„Rosszul” énekelték a him-
nuszt a válogatott meccs előtt.
A himnusznak ugyanazt a két sorát
énekelte el háromszor a román–
francia meccs előtt Marcel Pavel. Az
énekesnek láthatóan nagy erőfe-
szítésébe került, hogy a felső han-
gokat kiénekelje, az eredeti
szövegre pedig fittyet hányva
ugyanazt a két sort ismételgette,
amikor a második szakaszhoz érke-
zett. Így a „Şi că-n a noastre piep-
turi păstrăm cu fală-un nume/
Triumfător în lupte, un nume de
Traian!” helyett végig a Most vagy
soha kezdetű két sor – „Acum ori
niciodată să dăm dovezi la lume/
Că-n aste mâni mai curge un sânge
de roman" hallatszott. Ezt három-
szor is megismételte. A dolog nem
maradt következmények nélkül: a
fővárosi prefektúra 5000 lejes bün-
tetést szabott ki Pavelra, aki a Re-
alitatea televíziónak azt
nyilatkozta: azért hagyta ki a him-
nuszból az inkriminált sort, mert
szerette volna elkerülni a politikai
értelmezéseket (…). Az énekes ál-
lítása szerint előzőleg tárgyalt erről
a Román Labdarúgó Szövetséggel
is, akik egyetértettek a döntésével.
Jobban tette volna, ha tárgyalás
helyett inkább megnézi az
1994/75-ös törvényt, amely szerint
bűncselekménynek számít a tör-
vényben előírthoz képest másképp
énekelni a himnuszt; a bíróság bár-
milyen eltérést 2500 és 5000 lej
közötti bírsággal szankcionálhat, il-
letve szankcionál is, amint láttuk.
Ezzel együtt nekünk abszolút szim-
patikus Marcel Pavel „gesztusa”, le
a kalappal!

Részeg (sün)disznó! Megitta egy
süni a kerti parti után asztalon ha-
gyott Baileys-t! Másnap az üres
pohár mellett találtak rá a házigaz-
dák a hangosan horkoló sünre
(ettől szépek a bulvárhírek, még a
sün is hangosan horkol), aki tizen-
két órás alvás után tudott csak
lábra állni. A házigazda a bulit kö-
vető reggelen fedezte fel a kis ré-
szeges tüskés patkányt a
kertjében, ahogy édesdeden aludt
a pohár mellett. 
– Hangosan horkolt a kis aranyos.
Bevittem magammal a házba,
hogy nyugodtan kialudja magát és
kijózanodhasson – mesélte újságí-
róknak a vendéglátó.

Az állat több mint félnapos alvás
után tért csak magához a mámor-
ból. Az éjszakai duhajkodás után
még reggelit is kapott a háziaktól,
majd miután elfogyasztotta az elé
tett macskatápot, kitessékelték a
házból. Az ajtóból még szédelegve
visszaszólt: legközelebb szóda is le-
gyen a viszki mellé, vazzeg, külön-
ben baj lesz.

Műkolbász. A holland Maastrichti
Egyetem kutatói disznók őssejtjeit
felhasználva „in-vitro” húst állítot-
tak elő. A Mark Post professzor ve-
zetésével zajló kísérlet során a
sejteket speciális táptalajra helyez-
ték, majd mesterséges nyújtással
növekedésnek indították őket. A
műhús jelenlegi állapotában 2,5
cm hosszú és 1 cm széles izomcsí-
kokból áll. A végtermék színe eltér
a normális húsétól: mivel nincs
benne vér, ezért fehér. A kutatók
remélik, hogy sikerül majd az igazi
húshoz megtévesztésig hasonlító
műhúst előállítani, valamint olyan
tápanyagot is ki szeretnének fej-
leszteni, aminek köszönhetően az
„in-vitro” hús magától növekszik
(ez már kissé horrorfilmes). 
Az őssejtekből kifejlesztett anyag
ízéről még senki nem tud nyilat-
kozni, mert szigorúan tilos labora-
tóriumi körülmények között
létrehozott állati eredetű anyagot
megkóstolni (naná, el is hisszük,
hogy még senki nem ízlelte meg!).
De a tudósok szerint fél év múlva
már megkóstolható lesz az így elő-
állított kolbász, egy év múlva pedig
egyéb mesterséges úton előállított
húsok és húskészítmények, többek
közt szintetikus hamburgerek is ké-
szülhetnek. Azonban a műhús tö-
megtermelése még messze van,
hiszen az első marhából készült
húspogácsa mesterséges előállí-
tása akár 250 ezer euróba is kerül-
het, viszont ha a technológia
fejlődik, a mesterséges húskészítés
komoly szerepet kaphat a világ
élelmezésében, mert megoldód-
hatna a túlnépesedő Föld élelmi-
szer-ellátása. Ha a módszer sikerrel
jár, akár olyan veszélyeztetett ál-
latok húsából is készülhet szend-
vics – állítják a szakik –, mint
például a panda vagy a koala maci. 
Rendelés egy McDonald’s-ban,
2025-ben: jó napot, akkor lesz egy
palackorrú delfinburger, két maxi

zsiráfos szendvics, három csízbur-
ger, egy vegyes papagájsaláta és
négy pohár polar bear milk
shake…

Kártérítésre kötelezték a szex-
mentes házasság miatt. Tízezer
euró kártérítés kifizetésére köte-
lezte a nizzai bíróság azt az 51 éves
francia férfit, aki a most 47 éves, de
már csak volt feleségével úgy élt 21
évnyi házasságban, hogy nem lé-
pett vele szexuális kapcsolatra. A
férjet a volt feleség perelte be vá-
lásuk után két évvel – írja az egyik
internetes portál. A férfi fáradt-
ságra és egészségügyi problé-
mákra hivatkozott védekezésként,
hogy ezek akadályozták meg férji
kötelessége teljesítésében. A bíró
azonban azzal az indokkal, hogy a
szexuális kapcsolat a házastársak
közötti érzelmi kapocs bizonyítéka,
a nőnek adott igazat, és kártérítés
kifizetésére kötelezte a fatökű ex-
férjet. Na, akkor számoljunk egy ki-
csit: huszonegy év az annyi,
mint… 1092 hét. Ha csak heti két
együttlétet veszünk alapul, ami az
európai átlag, az is ennek duplája,
vagyis 2184. Nos, akkor most a
megítélt tízezer eurót szépen el-
osztjuk ezzel a számmal, és azt
kapjuk, hogy minden elmaradt
kettyintésért az elhanyagolt asz-
szonyka kevesebb, mint öt eurót
kapott; döntse el ki-ki maga, hogy
ez sok vagy kevés. Sajnos, fénykép
nincs a hágatlan fehérnépről,
pedig az esetleg sok mindent meg-
magyarázna…

Szex és… Aalst. Szexuális bot-
ránytól hangos egy belga kisváros,
Aalst polgármesteri hivatala. A vá-
rost igazgató Ilse Uyttersprot pol-
gármester asszonyról ugyanis
kompromittáló felvétel jelent meg
az interneten, melyen a hölgy nyil-
vánosan szexuális kapcsolatot lé-
tesít városnézés közben. A felvétel
még 2007-ben készült, amikor az
elöljáró (és a videofelvétel tanú-
sága szerint elöl álló) kastélyláto-
gatás közben, egy toronyban
elégíttette ki szexuális vágyait ked-
vesével (vélhetően nem először,
mert a pacák halál rutinosan, há-
tulról töffenti asszonyát, s közben
blazírtan szemléli a környéket). 
Egy orosz turistának tűntek fel az
üzekedők, aki videóra vette a közö-

sülést, illetve közösállást, a felvé-
telt pedig feltöltötte egy pornóol-
dalra. Csak idő kérdése volt, hogy
mikor derül fény a manci kilétére.
„Van magánéletem, és mindez
négy évvel ezelőtt történt” –
mondta Ilse Uyttersprot. Hát…,
fogalmunk sincs, hogy mondják
belgául a magánéletnek, kedves
Ilse, de ez távolról sem az…

Purcimanó. Nem akármilyen
hobbit keresett magának egy férfi
az Egyesült Államokban: női fene-
keket szaglászik. És nem is akár-
hogy: ülő pozícióban fúrja be
szaglószervét a farpofák közé, hogy
felmérje „a természetes illatok ösz-
szetételét, milyenségét és erőssé-
gét”. A férfi az utcán szólítja le a
nőket, és próbálja meggyőzni őket,
hogy hagyják, szagolhassa meg
hátsójukat. Egyelőre nem tudni,
hogy a szorgos kufferszaglászás mi
célt szolgál, de nagy a valószínű-
sége, hogy teljesen öncélú. Részle-
tekkel később visszatérünk.

A Facebook tíz legjelentősebb
előnye (internetes forrás alap-
ján):

1. Ha elveszítenéd az emlékezőké-
pességedet, van egy oldal, ahova
csak egy jelszónak kell ahhoz
eszedbe jutnia, hogy ismeretlen ar-
cokat láss. 
2. Az összes barátod előtt egy-
szerre tudsz hülyét csinálni magad-
ból a debilis állapotfrissítéseiddel. 
3. Nem kell a kompromittáló képe-
ket e-mailben küldözgetni, a bará-
taid feltöltik helyetted. 
4. Távoli kontinenseken élő bará-
taid is megtudhatnak lényegtelen
dolgokat a nyomorúságos életed-
ről. 
5. Haláleseteknél tetszéssel tudod
kifejezni a részvétedet. 
6. A személyes adataidat egyben
tudod átadni a hirdetőknek. 
7. Egyszerre több százan tudhatják
meg, hogy nem mész a Nyávogó
bestiák alsósárfalvi koncertjére. 
8. Munkaidőben is lehetsz paraszt
Farmville-ben. 
9. Csatlakozhatsz olyan csoportok-
hoz, mint például a „Nem tudom,
mi a halál f*szának csatlakoztam
ehhez a csoporthoz”.  
10. Megoszthatod például ezt is.

RECEPTSAROK

A tévés főzőműsorokban, a rádiókban prezen-
tált receptekben, a különféle magazinok gasztro-
nómiai mellékleteiben szinte kivétel nélkül olyan
kajákat kívántatnak velünk, amelyek elkészítése
messze meghaladja anyagi lehetőségeinket: muf-
longerinc szarvasgombával, Wellington-bélszín,
pisztránggal töltött lazac, különböző tengeri mü-
tyürkés specialitások satöbbi. Hát meg tudja venni
az a nyomorult kisnyugdíjas a nyolcvanlejes mar-
habélszínt vagy a még drágább tintahalat, ami rá-
adásul nem is hal, hanem egy puhatestű,
lábasfejű ocsmányság? Naná, hogy nem tudja! El-
sősorban nekik, valamint az egyetemistáknak,
munkanélkülieknek, tanároknak és közalkalma-
zottaknak szeretnénk kedveskedni az alábbi köny-
nyen elkészíthető, ízletes, és nem utolsósorban
olcsó ételek receptjeivel:

Sárban sült kárász

A sárközi cigányok halsütési módja. A kifogott
keszeget, kárászt kibelezzük, de nem pikkelyezzük
le. A halakat kívül-belül sózzuk, paprikázzuk,
majd betekerjük sárral kevert fűszálakkal. Bele-
dobjuk a parázsba, majd egyszer-egyszer megfor-
gatjuk. Mikor kérgesre sült, akkor kipiszkáljuk, és
egy nagyobb kővel csapást mérünk rá. A kemény
kéreg kettétörik, és kibukkan belőle az illatozó
halhús. A pikkelyek az agyagkéreghez tapadnak.

Vakarcs (Cigánykenyér)

Hozzávalók 4 darabhoz: 40 dkg liszt, 1 teáska-
nál só, 3 deci víz (esetleg a fele tej), 2 dkg disznó-
zsír. A hozzávalókból tésztát gyúrunk, majd 4
lapos lepényformát formálunk belőle. A tűzhely
lapján mindkét oldalán megsütjük őket. Tehető-
sebb cigányok úgy eszik, hogy lecsót tesznek rá,
tegyünk mi is, ha tehetősebbek vagyunk.

Ürgepörkölt

Hozzávalók: 6 öntött ürge, 5 fej hagyma, 3
nagy kanál pirospaprika, só, bors, 4 kanál lecsó,
erőspaprika.

Elkészítés. Az ürgéket leforrázzuk, majd alapo-
san megtisztítjuk, végül több váltás hideg vízben
megmossuk. Felvágjuk, kibelezzük, majd hatfelé
vágjuk. A zsíron aranyosra pirítjuk az apróra vá-
gott hagymát, rátesszük a paprikát, majd az ür-
gedarabokat. Megsózzuk, majd néhány keverés
után lefedjük, és kis lángon tovább pároljuk; ha
kell, kevés vízzel időnként felöntjük. Mikor már
majdnem puha, borsozzuk, beletesszük a lecsót
és az erőspaprikát. Galuskával, tarhonyával vagy
rizzsel tálaljuk.

Karta (Kozák lóbél)

A ló vastagbelét (lezsírozás nélkül) hideg víz-
ben többször megmossuk, és 30 centis darabokra
vágjuk. Úgy fordítjuk, hogy a zsírja befelé nézzen,
majd mindkét végét spárgával megkötjük. Egy
késsel letisztítjuk róla a nyálkás réteget, majd
mintegy 5 percre forró vízbe dobjuk. Kihűlés után
eltávolítjuk a rajta kialakuló felületi réteget, újra
megmossuk, majd két órán át főzzük borssal és
hagymával együtt.  Jó étvágyat!

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor



Van egy írónk, akinek egy nép gúnyolása és megbélyegzése nem okoz gondot. Mit tegyünk, 
magyar író, magyarul ír, a magyar államtól kapott Kossuth-, József Attila- és egyéb díjakat. Aljas
és alantas dolog lenne az is, ha fröcsögését eszkimókkal, udmurtokkal, franciákkal, zsidókkal,
arabokkal vagy örményekkel tenné meg, de ő a megvetését a magyaroknak tartogatja, talán egy
sajátosan értelmezett hálából, hiszen szerény tehetségét sem az eszkimók, sem az udmurtok,
sem a franciák nem honorálták semmilyen díjjal, kizárólag „a magyarok”, akikről ő harmadik
személyben ír, mintegy hangsúlyozva, hogy ezzel a népséggel nem elegyedik.
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Marosvásárhely
Rózsák tere 16.

B&B caffe
be with friends

Nyitvatartás 
10:00 - 22:00

Reklám

Makra 
Ismertem egy magyar írót, aki Moldova György, Fejes Endre

után a hetvenes évek elején robbant be a köztudatba munkás
tárgyú regényével, a Makrával. Ez a mélylélektani remekmű,
ridegen realista korrajz hamar bestseller lett, színdarabot és
filmet is készítettek belőle, nagy sikerrel játszották a pestlőrinci
proligyerek drámáját. Makra rövid, nem túl boldog életében
nem tudta feldolgozni a modernizálódó kommunista
proletárhatalom ellentmondásait, s végül öngyilkos lett. 

Makra nem tagadta meg önmagát, környezetét, munkás mivoltát.
Kossuth- és József Attila-díjas írója, ki tudja, hány kitüntetés, cím birtokosa
viszont megtagadta múltját. Magyarságát. Talán az ő drámája nagyobb,
mint a munkásfiúé volt. Makra zsákutcába került életét egy másik
zsákutcába vezette. A megoldás a halál lett. A szerző, Kertész Ákos a jelen
helyzetre nem talált megoldást. Azaz a környezetével, a szülőföldjével,
annak népével szemben elhatalmasodott ellenszenvét, gyűlöletrohamát
nem tudta másként feldolgozni, mint hogy nyílt levelet írt. Magyar íróhoz
méltatlan és példátlanul ellenséges véleményt adott közre az Amerikai
Népszavában. Csak néhány idézet a levélből: „…A magyar genetikusan
alattvaló (…) se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni,
és ha módja van, legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval
viszi valamire…”, „…Ma már a második világháború borzalmaiért, a
holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a
némettel ellentétben), amely be sem vallotta, meg nem gyónta a bűneit,
se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy
soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt. Így aztán nem is kapott soha
feloldozást.” 

Ezzel a véleménnyel természetesen nem vitatkoznék, hiszen
méltatlan minden sora. Hasonló, magyarság elleni gyűlöletrohamra már
ragadtatta magát egyszer egy úr, bizonyos Landeszmann rabbi és még
néhányan az azonos nézeteket vallók közül, de ez mit sem változtatott a
magyar nép értékein. Mi befogadók vagyunk és türelmesek, kivéve, ha
igaztalanul vádolnak bennünket, és emberi méltóságunkat
meggyalázzák. Ezt tette Kertész Ákos. Egyelőre büntetlenül. Úgy
gondolom, ez az író kiírta magát nemcsak a társadalomból, a magyar írók
közösségéből is. Azt a szép magyar írói hagyományt becstelenítette meg,
azoknak az íróknak, költőknek emlékét gyalázta, akik a hazáért, a haza
védelméért, saját népük becsületéért nemcsak tollal, fegyverrel is
szembeszálltak az ellenséggel. Balassi Bálint életét áldozta a török elleni
honvédő harcban, megírta csodálatos katonaénekét. A végek dicsérete:
„Az jó hírért, névért, s a szép tisztességért/ ők mindent hátra hadnak, /
Emberségről példát, / vitézségről formát / mindeneknek ők adnak…”
Igen, a magyar vitézekről írt a magyar költő. Ha a magyar költő korholt is,
nemzetéért tette, nem ellene. Ady Endre, aki igazán ostorozta,
megpróbálta verseivel fölrázni népét, magyarságából mégsem engedett.
Így A föl-földobott kő című versében: „Föl-földobott kő, földedre hullva,/
Kicsi országom, újra meg újra / Hazajön a fiad.” És mit írt Szép Ernő
Imádság című versében? Íme: „Hozzád megy szívem, ajkam csak dadog,
/Hazámért reszketek, magyar vagyok. /A népekkel, ha haragod vagyon, /A
magyarra ne haragudj nagyon. / Ne haragudj rá, bűnét ne keresd, /
Bocsáss meg néki, sajnáld és szeresd. / Szeresd, vigyázz rá Istenem atyám, /
El ne vesszen veszejtő éjszakán. / Mert itt a népek nem tudják, mit ér, /
Hogy olyan jó, mint a falat kenyér, / Hogy nem szokott senkit se bántani.”
Sorolhatnánk költők százait, Kölcseytől Vörösmartyn át, Máraitól Csoóriig,
akiknek a haza fogalma szent volt, akiknek magyarságuk élethivatásukat,
sőt életüket jelentette, jelenti. S akkor egy volt író otrombán belerondít a
magyar írói képbe. Milyen kárt okoz az ilyen megnyilvánulás bel- és
külföldön, főként, ha a magyarokat, a magyar nemzetet összemossák a
második világháború borzalmaival? Lehet, hogy a Gulagért, a szibériai
munkatáborokért, az odaveszett több mint négyszázezer elhurcoltért is a
magyarok a felelősök? Vajon Thomas Mann leírt volna ennyi rosszindulatú,
hazug badarságot népéről? Aligha. Kertész Ákos néhány írótársán is
túltett. Megállapította még írásában, hogy belőlünk négy
alaptulajdonság hiányzik, ami emberré tesz bennünket: „az empátia, a
szolidaritás, a tolerancia és a lelkiismeret.” Megnyugodtam. Kertész, ahol él
csaknem nyolcvan éve, nem ismeri népét, nem ismeri szokásait, érzelmeit.
Nem olvasott Szép Ernőt. Balliberális elfogultságában azt sem méri fel,
hogy írásával rengeteget ártott eszmetársainak is. Ez a nép történelme
folyamán többször felállt, többször magára talált. Az 1956-os levert
forradalom után Márai Sándor nem a gyáva, dologtalan népről írt, hanem
a bátor, önfeláldozóról a Mennyből az angyalban. Ő így látta
magyarságunkat: „Nem érti ezt az a sok ember, / Mi áradt itt meg, mint a
tenger? / Miért remegtek világrendek?/ Egy nép kiáltott. Aztán csend
lett…/ Angyal, vidd meg a hírt az égből, / Mindig új élet lesz a vérből.” 

Bizonyára ez a mi sorsunk. A jelen nehéz helyzetből is ki kell jönnünk.
Ezért tenni és hinni kell. Egyébként szegény Makrától és Kertész Ákostól
ezennel elbúcsúzom. Megszűntek számomra létezni. 

Stefka István 

Díszpolgár a dagonyában

A németek Hitler bukása után mérlegre
tették felelősségüket, s olyan, évtizedeken
átívelő önvizsgálatba bonyolódtak, amely-
ből még a mai generációk unokái sem fog-
nak egészséges lelkülettel kikeveredni. De
megtanulták és megtanították az egész vi-
lágnak, hogy a náci ideológia bűnös és kár-
tékony. Hogy egy népet a többinél
alacsonyabb rendűnek tartani, megbélye-
gezni, gúnyolni és megvetni nemcsak aljas
és alantas, hanem a náci totalitarizmus elő-
szobája.

Kertész Ákos regénye, a Makra a Kádár-
korban afféle lázadozó politikai lektűrként
komoly sikernek örvendett, de ma már nem
beszél róla senki, csekély irodalmi értéke az
évtizedekkel elenyészett. Kertész az Ame-
rikai Népszavában (mint tudjuk, az egyik
legszélsőségesebb, legvéresszájúbb újság-
ról van szó) azt írta, hogy „a magyar gene-
tikusan alattvaló”, továbbá, hogy „a
második világháború borzalmaiért, a Holo-
caustért egyedül a magyar a felelős”.

Kertész Ákosnak jelentkeznie kellene az
Encyclopćdia Britannica szerkesztőségénél,
hogy a legújabb kiadásnál vegyék őt figye-
lembe, mint aki megejtően új szemlélettel,
nulla bizonyítékok alapján szívesen újraírja
a huszadik századi világtörténelmet, külö-
nös tekintettel a náci ideológia és gyakorlat
kialakulására. Esetleg egy időgép segítsé-
gével megfordítaná a múló évek sorrendjét,
kimutatná, hogy Hitler valójában Szálasi ta-
nítványa volt, és a gázkamrákat Klebels-
berg Kunó javaslatára Szent-Györgyi Albert
és Kós Károly tervei alapján valójában az
aggteleki cseppkőbarlangban hozták mű-
ködésbe, tehát a holokausztért „egyedül a
magyar a felelős”.

Tényleg azt hiszi Kertész Ákos, hogy a
nácizmussal, a faji ideológiával csak azok
vádolhatók, akiket ő és elvbarátai stigma-
tizálásra kiszemelnek? Hitler házi ideológu-

sainak az volt a dolga, amit most Kertész
Ákos – talán szép honoráriumért – lelkesen
megtesz: kimutatja, hogy van egy nép,
amely genetikailag kódolva alattvaló. Úgy
született. Már a pólyában alárendelődött a
fasisztáknak. Szerinte a magyar „se tanulni,
se dolgozni nem tud és nem akar, csak iri-
gyelni, és ha módja van, legyilkolni azt, aki
munkával, tanulással, innovációval viszi va-
lamire”, viszont „boldogan dagonyázik a
diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a
moslékot” (sic!). Rég olvastam ilyen undo-
rító szöveget. Egy kép jelenik meg előttem:
Kertész Ákos egy gyűlölet-nyáltengerben
fuldoklik, és reménykedik, hogy mocskos
szavaiért majd bedobják neki egy újabb díj
mentőövét.

A pénzügyi világválság elmélyülése ku-

tyafüle ahhoz az erkölcsi mélyponthoz ké-
pest, ahová Kertész Ákosnak sikerült lena-
vigálnia magát. Ha olvasna is, nem csak
írna, ismerné azt a baloldali lapokban is kö-
zölt statisztikát, miszerint Európában a ma-
gyar az egyik legtöbbet dolgozó nép.
(Amikor éppen nem gyilkolja azt, aki inno-
vatív.) A diktatúrában való dagonyázási
szokásaikról pedig 1956-ban egy Albert
Camus nevű valódi író A magyarok vére
címmel kicsit pontosabb sorokat írt, mint
az Amerikai Népszava publicistája, amúgy
Budapest díszpolgára.

Körmendy Zsuzsanna

Kertész Ákos
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Bokréta volt a marosvásárhelyi
asztalitenisz kalapján

Minden idők legsikeresebb marosvásárhelyi asztaliteniszezője, a 43 éves Nemes Olga 1983 októberében alig 15 évesen, egy nem-
zetközi verseny után, egy gépkocsi csomagtartójában szökött át az akkor még létező svájci–német határon. Ott folytatta pálya-
futását, majd német színekben három olimpián, több tucatnyi európai és világrendezvényen vett részt, kiváló eredményekkel.
Jelenleg a német–luxemburgi határ közelében lévő Saarbrückenben lakik, Luxemburgban gyerekeket meg felnőtteket edz és a
mai napig sikeresen vesz részt veterán asztalitenisz világrendezvényeken, s gyakran rendez gyerekeknek edzőtáborokat. 
Telefoninterjúnkon készségesen, nosztalgiával tele mesélt irigylésre méltó sportpályafutásáról.

Astafei koponyatörést
szenvedett

A FCM–ASTRA mérkőzés 78. percében, a
hazaiak egyik legkedveltebb játékosa,
Victoraş Astafei szerencsétlenül
ütközött az ellenfél frissen becserélt
játékosával, Ţigănaşuval és
koponyatörést szenvedett. A pálya
közepéről vitték el a rohammentősök.

A FCM az idény eddigi legjobb mérkőzését
játszotta a Sziget utcában, de két védelmi hiba
következtében két gólt kapott, miután
mindkétszer vezetett. Először Fl. Dan 35
méteres lövésére egy tizenhatoson belüli
kavarodás során Găman válaszolt, majd  Ilyés
Róbert fejesgólját a 90+10. percben N’Doye
mintegy tíz méteres lövése követte, melynek
során mindkét csapat osztozott a bajnoki
pontokon. Az utolsó pillanatokban a mérkőzés
legjobbja, a Gloriától szerződtetett Albuţ kapus
tisztázott Udojival szemben, így nem
vesztettük el itthon mindhárom bajnoki
pontot.
A mérkőzés során több alkalommal volt
lehetősége a FCM játékosainak a
gólszerzésre, de mindegyiket elpuskázták,
szinte őrületbe kergetve Sabăut, aki a
sajtótájékoztatón elégedetlen volt csatárai
teljesítményével, s Augustus Constantin
bíráskodásával. A vezetőedző a mérkőzés
utáni sajtótájékoztatón újságírói kérdésre
válaszolva elmondta, ő semmiképp sem
szeretne távozni az együttestől, hiszen egy
hosszabb távú tervet szeretne
megvalósítani és bízik a játékosok
teljesítményében, akiknek nagy részét az ő
kérésére hozták Marosvásárhelyre.
Ugyanakkor reméli, hogy az utolsó száz
méteren sikerül feléleszteni a futballistákat,
akiket pszichikailag kell segítse. 
Egy biztos, a hat mérkőzésen elért öt pont
nagyon kevés, ha arra gondolunk, hogy
mindössze csak egy győzelmet szereztünk
és az első kiesőjelölt helyen, a 15-en van
még a csapatunk.
A Románia-kupa keretében együttesünk a
legjobb 16 közé jutásért kiirt harcban, hazai
pályán a konstancai Viitorul együttesét
fogadja majd. Addig is szeptember 19-én,
hétfőn, a kolozsvári U a Sziget utca
következő vendége a 7. fordulóban.

CM Marosvásárhely –
Astra Ploiești 2–2 (1–0)
Vezették: Augustus Constantin – Florin
Păunescu (mindketten Rm.-Vâlcea), Vladimir
Urzică (Piatra Neamţ).
FCM: Albuţ – Nicu, D. Matei, Ghionea, Szilágyi,
Fl. Dan, Ilyés, Issa Ba (88. Goge), Astafei (86.
Bumba), Cavalli, Ruiz (76. Buş),
Astra: Lung – Măţel, Găman, B. Miguel, Morais
(75. Ţigănaşu), Szeto (46. Fatai), N'Doye, Strătilă
(68. Stan), Băjenaru, Udoji, Miranda.
Gólok: Fl. Dan (27.), Bumba (90.), illetve
Găman (64.), N’Doye (90+10.).
Sárga lapok: D. Matei (54.), Issa Ba (72.),
Szilágyi (87.), Bumba (90+4.) illetve B. Miguel
(41.), N’Doye (53.), Stan (90+11.)

– Mikor kezdett el asztaliteniszezni?

– Édesapám már 4–5 évesen tanított játszani,
majd többször tett oda, hogy asztaliteniszezzek, és
ugyanakkor teniszezzek húgommal, aki később orszá-
gos válogatottként is asztaliteniszezett. Aztán beíra-
tott a Comerţulhoz, ahol 7 évesen nyertem az első
versenyeket. Ahogy nőttem, naponta még nyolc órát
is edztem. Az iskolai program után ebéd, majd edzés,
utána tanulás, közben a szünetekben újra edzés kö-
vetkezett. 10 évesen Bukarestbe kerültem, ahol inter-
nátusban laktam, majd idővel Arad színeiben is
asztaliteniszeztem, aztán visszakerültem Marosvásár-
helyre. Nagyon fárasztó volt, főleg az edzések, de sze-
rettem.

– Marosvásárhelyen akkor több asztalitenisz-egye-
sület létezett, ahol kiváló tehetségek pingpongoztak.
Minek is volt köszönhető, hogy annyi jó játékos volt az
egykori csapattársai között?

– Valóban, én a Comerţulnál kezdtem asztaliteni-
szezni, majd az Înfrăţirea színeiben folytattam, amely-
nek lánycsapata bejutott a bajnokság első osztályába.
A Comerţulnál az országos iúsági divíziós bajnokság-
ban csapattársaim voltak többek közt Borbély Judit,
Moldovan Rozalia, Kisgyörgy Judith, míg az Înfrăţire-
ánál Lohr Kinga, Bálint Gabriella, Hatos Mária, Boanca
Margareta is. 1982-ben Marosvásárhelyen négy csapat
játszott a legjobbak között: a Constructorul lány- és fi-
úcsapata, meg az Înfrăţirea lány- meg fiúcsapata. Ki-
váló generáció tagjai asztaliteniszeztek akkor, akiket
jól felkészült szakemberek edztek. A játékosok zöme
vállalatoknál voltak alkalmazva, hobbiból sportoltak,
példamutató csapat és edzőtársak voltak egyaránt, sőt
akaratuk példátlan volt annak idején.

– Zsenge kora ellenére, sikeres sportpályafutás kez-
detén volt, amikor alig 15 évesen disszidált. Mi késztette
arra, hogy elhagyja az országot?

– Annak idején Romániában már a csúcson voltam,
a régi kommunista rezsim ideje alatt nehezen lehetett
külföldre, versenyekre kijutni, ott érvényesülni. Romá-
niai sportolóként nehéz volt felvenni a versenyt a ki-
váló külföldi, anyagilag jobban szituált és technikailag
precízebben felkészített versenyzők ellen. 1983-ban
egy svájci verseny után maradtam kinn, egy gépkocsi
csomagtartójában léptem át a zöldhatáron. Édesapám
már előre megbeszélte egy német családdal, akik se-
gítettek átjutni a határon, majd egy ideig náluk laktam
és folytattam az asztaliteniszt Németországban.

– Német színekben világraszóló eredményeket ért
el, sokáig ön volt az egyetlen asztaliteniszező, akitől a
szinte legyőzhetetlennek bizonyuló kínai ellenfelei is tar-
tottak. Melyik nemzetközi eredményeire a legbüszkébb,
az egyéniben és párosban veterán világbajnok, kétszeres
veterán Európa-bajnok, a 40–50 év közöttiek mezőnyé-
ben, többszörös román német bajnok, kétszeres női Eu-
rópa top 12 győztes, kétszeres Európa-csapatbajnok a
német női csapattal, A-licenc edző Nemes Olga?

– A szöuli (1988), a barcelonai (1992), az atlantai
(1996) olimpián való részvételre, valamint a kilenc vi-
lágbajnokságon és ugyanannyi Európa-bajnokságon
szerzett eredményemre szívesen gondolok vissza.

1983 és 1999 között minden évben rajta voltam az
asztaliteniszezők Európa top 12-es listáján, amire is
büszke vagyok, sőt arra is, hogy 5. lehettem egy idő-
ben a világranglistán.

– Évente hazalátogat Marosvásárhelyre, vannak-e
még rokonai szülővárosában?

– Kevesen vannak rokonaim, de vannak barát-
nőim. Apum idővel Nagyváradra költözött, ahol van
még négy féltestvérem, akik sikeresen teniszeznek.
Ahogy tehetem, szívesen segítem, támogatom őket.

– Kikkel tarja a kapcsolatot az egykori csapattársai
közül?

– Ferenczi Évával, aki közel lakik hozzám, és Alboiu
Mariával tartom a kapcsolatot.

– Jelenleg hol edz, az egykori marosvásárhelyiek
emlékezetében mindig oly kedves, mosolygós és ugyan-
akkor asztalitenisz-berkekben példaképnek számító
Nemes Olga?

– A német–luxemburgi határ közelében elterülő,
Saarbrückenben lakom, Luxemburgban gyerekeket
meg felnőtteket edzek klubszinten. Ma is edzőként
próbálom átadni mindazt a tudást, amit felhalmoz-
tam. Ugyanakkor asztalitenisz-táborokat szervezek
gyerekeknek, példa erre a szovátai, melyet Fejér-Kon-
nert Andrással – akivel profi sportpályafutásom alatt
vegyes párosban többször nyertem német bajnoki
címet – közösen szerveztem. Közben az engem 27 éve
támogató, Joola elnevezésű, sportfelszereléseket
gyártó cég ügynöke is vagyok. Segítségükkel jutok el
a veteránbajnokságra, ahol egyéniben és párosban is
megnyertem a bajnokságot. De ez már csak hobbi,
szórakozás.

1976-ban Râmnicu Vâlceán a pionírok országos döntőjén
a 7 éves Nemes Olga egyéniben és vegyes párosban (Adler
Sándorral) aranyérmet szerez, míg szeptemberben a Iaşi-
ban rendezett gyermekbajnokságon Nemes Olga,
Kisgyörgy Judit és Borbély Judith a dobogó legfelső fokára
állhattak.
1977-ben a Comerţul iúsági lányai (Nemes Olga, Borbély
Judith, Kisgyörgy Judit, Moldovan Rozalia) jutnak be az
országos iúsági divíziós bajnokságba. Szeptemberben az
„Ezüst ütő” 10 éven aluliak tornáján a lányok elnyerik a
kupát (Nemes Olga, Lohr Kinga, Mihály Réka), a brassói
országos gyermekbajnokságon a Comerţul lányai
másodikok voltak.
1978-ban a csehszlovákiai Czesztahowában megtartott
iúsági nemzetközi bajnokságon Olga a román ifi válogatott
színeiben, Borbély Judith oldalán a döntőben 3:2-re veri a
magyar válogatottat, párosban is aranyat szereztek a
vásárhelyi lányok, egyéniben Nemes a harmadik.
1979-ben a serdülők országos döntőjén Nemes a 8–11 és
13–15 éves korcsoportban is első, akárcsak vegyes
párosban, női párosban második, majd a 18 éven aluliak
Bulgária nemzeti bajnoka, aztán Csehszlovákia serdülő és

utánpótlás bajnokságán párosban is első.
1980-ban a Craiován lebonyolított országos iúsági
bajnokságon összetettben első, egyéniben 3-ik, párosban és
vegyes párosban is első. Junior országos bajnok, aztán
begyűjti a Balkán-bajnokságot is, majd a lengyelországi
serdülő és iúsági Eb-n a román csapattal ezüstérmes,
egyéniben bronzérmes.
1981-ben az Înfrăţirea leánycsapata (Nemes, Lohr, Hatos,
Bálint, Boanca) bejutott a bajnokság első osztályába. A
serdülő Eb-n Nemes Európa-bajnok, az iúsági és serdülő
Eb-n vegyes párosban első.
1982-ben országos bajnok egyéniben, párosban, vegyes
párosban. 13 évesen a román felnőtt válogatott tagjaként,
az isztambuli Balkán-bajnokságban mindent megnyer:
csapatost, egyénit, párost.
1983-ban elnyeri a Maros-kupát, majd alig 14 évesen
megnyerte a felnőtteknek kiírt Európa Top 12-t,
életkorával nemcsak részvételi, hanem
eredményességi csúcsot állítva fel. Októberben
Ivangradban a Balkán-bajnokságon Románia csapata
első lett (Nemes, Alboiu), egyéniben és párosban is
aranyérmes, majd vegyes párosban bronzérmes lett.

Legfontosabb nemzetközi eredményei:
Részt vett a szöuli (1988), a barcelonai (1992), az atlantai
(1996) olimpián, kilencszer volt világbajnokságon Románia
és Németország színeiben, kilencszer volt Európa-
bajnokságon, 1983 és 1999 között minden évben rajta volt
az asztaliteniszezők Európa top 12-es listáján, 1990–2000
között az Európa-kupa első és második helyén állt a
csapatok Európa-ligájában és nem soroltuk fel az edzőként
elért sikereket. 2009-ben a horvátországi Porecben
megrendezett veteránok Európa-bajnokságán első helyen
végzett egyéniben és párosban. 

Külföldi egyesületei:
• 1983–1985: MTV Stuttgart (2. Mannschaft, Oberliga)
• 1985–1990: ATSV Saarbrücken
• 1990–1995: TSG Dülmen
•1995–2000: Team Galaxis Lübeck 
• 2000–2002: TuS Bad Driburg
• 2002–2004: Budapesti Postás 
• 2004–2005 Müllermilch Langweid
• 2005–2007 ASTT Pieve Emanuele (Olasyorsyţg)
• 2007–2008 ATSV Saarbrücken
• 2008–2009 TTSV Saarlouis-Fraulautern
• 2009–máig TSV Schwabhausen 

Nemes Olga eredményei Románia színeiben
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Két cigány megy egy lóval az országúton. Megállítja őket egy
rendőr:

– Hol szereztétek ezt a lovat?
– Sakkon nyertük.
– Na persze… szerintem loptátok!
– Dehogyis. Gazsi ütötte a parasztot, én meg léptem a

lóval…

Egy cigány kiugrik a skinhead elé az utcán és mondja neki:
– Adjál kaját!
Erre a skinhead jól oldalba rúgja a cigányt:
– Nesze, egy oldalas!

Férfi bemegy a kocsmába.
– Kérek egy sört.
– Alkoholmentes jó lesz?
– Játékpénzt elfogad?

Hova ül a tehén a buszon?
– ???
– Legelőre.

Egy szőke nőt elüt egy autó, és a vezetője segítség nélkül
továbbhajt. A rendőr megkérdezi tőle:

– Nem figyelte meg a kocsi rendszámát?
– Nem volt rá időm, olyan gyorsan történt. Csak annyit

láttam, hogy hátul egy vörös hajú nő ült, zöld ballonban, barna
kalapban, fekete retiküllel és sötétvörös rúzst használt.

Viccek

Steinbeck egyik legnagyobb és legismer-
tebb regénye, az Édentől keletre egy család
történetét mondja el az amerikai polgárhá-
borútól az első világháborúig. A mű a bibliai
Káin–Ábel-történet modern változata – két
fiútestvér (Aron és Cal) kapcsolatát mutatja
be egymással, az apjukkal és a gonosz és
rossz erkölcsű anyjukkal. A regény az emberi
választás jogát és felelősségét kutatja a jó

és a gonosz harcában. A gyakran komor szí-
nezetű eseményláncolat ellenére a mű
végső kicsengése optimista: az Édenből ki-
űzött ember helyzete nem reménytelen,
mert az akarata szabad, így győzhet a kül-
világ és saját lelke sötét hatalmain. A re-
gényből Elia Kazan rendezett nagysikerű
filmet 1955-ben.

Könyvajánló

Édentől keletre I–II.
John Steinbeck:

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


